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Bugünkü haliyle kapitalist toplumun ekonomik anarşisi, bence, kötülüğün gerçek kaynağıdır.

Albert Einstein’ın 1949 yılında, II. Dünya Savaşından hemen 10 yıl sonra yaptığı 
bu tespit, günümüze birebir uyuyor. “Neden sosyalizm?” başlıklı makale, küresel ka-
pitalist üretimin çoklu krizi, iklim, savaşlar, politik krizler, salgın hastalıklarla birlikte 
ele alındığında, bir gerçekçi alternatif olarak sosyalizmi savunanların ayaklarının yere 
basmadığını söyleyenlere iyi bir yanıt niteliğinde. 50 sene önceden, 100 sene önceden, 
150 sene önceden, sosyalizmin neden gerekli olduğunu savunage liyoruz. Bu çoklu kri-
zin içinden nasıl çıkılacağı konusunda tek bir net fikre sahip olmayan egemen sınıflar, 
onların hükümetleri, yöneticileri, sözcüleri ya da entelektüel temsilcilerini esas olarak 
krizin tetikleyicileri olarak görmemizde fayda var. Onlar sosyalizmin inandırıcılıktan uzak 
olmasından söz ederken, Ukrayna işgalinde planladığı gibi ilerleyemeyen Putin’in yönetici 
kadrosu da nükleer silah kullanmaktan söz etmeye başladı. Batının, evrenin efendileri 
olduklarından hiç kuşku duymayan yöneticileri de “intikamımız korkunç olur” türünden 
yaklaşımlarla gerçekten korkunç bir politik iklimin kapılarını, hep beraber araladılar.

İklim krizinin etkileri ve türlerin yok oluşu, ekosisteme karşı kapitalizm menşeili 
ve bir nükleer bomba etkisine sahip saldırganlık olarak görülmelidir.

Bütün standartlar açısından dünya sıralamasında gerileyen Türkiye, böyle bir kü-
resel gerilim hattı içinde bir seçim dönemine girmiş vaziyette. Hem iktidar hem de 
CHP-İYİP merkezli ana muhalefet seçimlere kilitlendi. Ne yazık ki, öyle olmadıklarını 
iddia etseler de HDP merkezli ittifak ve CHP’nin solunda olduğunu söyleyen ittifak 
da tüm sorunları seçim bağlamında ele alıyor.

Oysa iki sene önce Trump’ın inşa etmek istediği rejime karşı milyonlarca ırkçılık 
karşıtı; Greta Thunberg ve arkadaşlarının öncülük ettiği dev iklim hareketinin akti-
vistleri; Şili’de merkez sağ ve sol arasındaki sarkacı darmadağın eden, genç bir sosyalisti 
öne çıkartıp başkan olmasını sağlayan ve son birkaç yıldır sisteme meydan okuyan 
militan yığınsal hareket ve en sonunda İran’da kadınların öncülüğünde patlayan 
rejim karşıtı sokak muhalefeti kapitalizmin çoklu krizine karşı başka bir alternatifin 
mümkün olduğunu gösteriyor.
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Bu, seçimlerin önemsiz olduğu anlamına gelmiyor, 
tersine, seçimleri çalmaya çalışan sağ liderliklerin bu 
demokrasi düşmanı pratiklerini, süreç sadece bir se-
çim oyunu alanına sıkıştığında çok “maharetli” olan 
demokrasi düşmanlarının “hiçbir şey olmadıysa bile 
bir şey olmuştur” diyerek milyonlarca insanın verdiği 
oyu buhar haline getirme niyetlerini kursaklarında 
bırakabilecek olan, işçi sınıfının, iklim aktivistlerinin, 
savaş karşıtlarının, kadınların, ezilen halkların ve ırkçılık 
karşıtlarının birleşik militan hareketidir.

Bunlar yetmezmiş gibi, “Cumhuriyetin 100. yılı” 
kutlamaları da sadece iktidarın değil anaakım muhale-
fetin de gündeminde önemli bir yer tutacak. Yalnızca, 
2023’ün başlarından itibaren yeni dönemi “Türkiye’nin 
yüzyılı” sloganıyla belirlemeye çalışacak olan AKP 
değil, tüm burjuva hatta kendisini radikal muhalefet 
olarak tanımlayan ulusalcı sosyalistler dahi milliyetçi-
liğin çeşitli veçhelerini bayraklarında dalgalandırarak 
ezilenlerin üzerine gelecekler. Her imasının arkasında 
egemen Türk ulusu kibri gizlenen bu milliyetçilik, eğer 
bir karşı demokrasi dalgakıranı şekillendirilemezse se-
çimlerin içinde cereyan edeceği atmosferin omurgasını 
oluşturacak.

Seçimlerin içinde gerçekleşeceği küresel ve yerel 
politik mücadele alanı; milliyetçilikle, aşırı sağ iktidar 
blokuyla, reformizmin güncel biçimi olan seçimcilikle, 
diğer bir deyişle, her somut gelişmeye karşı mücadeleyi 
seçimlere erteleyen eğilimlerle ve milliyetçiliğin sol saf-
lara sızmasını meşrulaştıran sol Kemalizm’le mücadeleyi 
her zamankinden daha önemli hale getiriyor.

Einstein’ın kapitalizm eleştirisiyle Marx’ın sosya-
lizm vurgusunu birlikte düşünmek gerekiyor. Marx, 
büyük çoğunluğun büyük çoğunluk adına eyleminin 
ürünü olarak sosyalizmi şöyle bir sürecin ürünü olarak 
gerçekleşecek bir altüst oluş dönemi olarak ele alıyor-
du: “Bu sosyalizm genel olarak, sınıf farklılıklarının 
ortadan kaldırılması, sınıf farklılıklarının dayandık-
ları bütün üretim ilişkilerinin ortadan kaldırılması, 
bu üretim ilişkilerine uygun düşen bütün toplumsal 
bağıntıların ortadan kaldırılması, bu toplumsal ba-
ğıntılardan doğan bütün düşüncelerin altüst edilme-
sine varmak üzere, devrimin sürekliliğinin ilânıdır, 
zorunlu bir geçiş noktası olarak proletaryanın sınıf 
diktatörlüğüdür.”1

Karl Marx’ın bu çağrısı, sosyal devrimin sürekliliği-
nin önemine dair bir vurgu olarak görülmeli. 2000’li 
yılların başında antikapitalist hareketin ürettiği “Başka 
bir dünya mümkün!” sloganını, tüm krizlere ezilenlerin 

1 “Proletaryanın sınıf diktatörlüğü” tanımını, “işçi demokrasisi” anla-
mında, büyük yoksul ve emekçi çoğunluğun üretim araçlarının özel 
mülkiyetine sahip olduğu için sömürü mekanizmasının tüm nimet-
lerinden faydalanan küçük bir azınlık üzerindeki siyasal egemenliği 
olarak yorumlamak Marx’ın kullanımının özüne daha uygundur.

aşağıdan, demokratik yanıtı olan süreklileştirilmiş bir 
sosyal devrimler çağrısı olarak öne çıkartmanın zamanı 
geldi de geçiyor.

Enternasyonal Sosyalizm’in bu sayısını bu sürecin 
tartışmalarına bir katkı olması umuduyla yayımlıyoruz.

İlk iki metinden birincisi, Enternasyonal Sosyalizm 
dergisi Yayın Kurulu’nun bir parçası olduğu Uluslararası 
Sosyalis Akım’ın İtalya seçimlerinden sonra ve faşist 
yükseliş karşısında yayınladığı, faşizme karşı mücade-
leye dikkat çeken uluslararası bir çağrıdır.

İkinci metin ise Devrimci Sosyalist İşçi Partisi’nin 
önümüzdeki yıl yaz aylarında gerçekleşecek Cumhur-
başkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin çağrısıdır. 
Bu çağrıyı, seçimlere ilişkin genel yaklaşımların dışında 
görüp önemsediğimiz için yayımlamayı doğru bulduk.

Derginin ilk makalesi, Şenol Karakaş’ın kaleme 
aldığı “Felaketler ve devrimler çağında reformizm ya da 
devrimci alternatif ” başlıklı yazı. Karakaş, çağdaş kapi-
talizmin kendi ürünü olan krizlere yanıt üretemediğini, 
felaketlerin toptan bir yok oluşla sonuçlanmaması için 
reformist ve milliyetçi alternatiflerin yetersizliğini gör-
mek gerektiğini vurguluyor ve sosyalist bir alternatifin 
inşasına dair bir tartışma başlatıyor.

Joseph Choonora ise “Ukrayna’daki yıkım: NATO, 
Rusya ve emperyalizm” başlıklı makalesinde Putin’in 
işgal emrini, küresel kapitalizmin emperyalist çelişkileri 
açısından ele alıyor ve Batı’nın Rus işgalini hangi açı-
lardan bir fırsat olarak gördüğünü de değerlendiriyor.

“Marksizm ve savaş” makalesinde ise Çağla Oflas, 
savaş kavramına Marksistlerin yaklaşımını, çeşitli sa-
vaşlara karşı farklı siyasi tutumları tartışarak özetliyor. 
Yazının önemli bir vurgusunu da I. Dünya Savaşı’nda 
dönemin sosyalistlerinin savaşa karşı tutum konusunda 
yaptıkları tartışmaların sol milliyetçilik bağlamında ele 
alınması oluşturuyor.

“Emperyalizm, savaş ve Avrasya fay hattı” başlıklı 
geniş kapsamlı makalesinde Rob Ferguson amacını 
şöyle özetliyor: “Bu makale Soğuk Savaş’ın bitmesinin 
ardından Rusya ve Batı arasındaki emperyalist rekabetin 
yeniden ortaya çıkışını ele almayı amaçlıyor. Demir Per-
de olarak adlandırılan hattın ortadan kalkması yeni bir 
fay hattının ortaya çıkmasına neden oldu; bu hat batıda 
Balkanlarda devasa bir kavis çizerken, doğuda Orta 
Asya’ya ve Çin’e uzanıyordu. Bu Avrasya fay hattında 
dünyanın üç nükleer silah sahibi kampı buluşuyor: 
Atlantik ittifakı, Rusya ve Çin. Ayrıca hem yükselen 
iki alt-emperyalizm olan Türkiye ve İran hem de diğer 
bölgesel güçler, muazzam ekonomik, jeostratejik ve 
jeopolitik öneme sahip bir bölgede kendi ekonomik ve 
jeopolitik çıkarları için mücadele ediyorlar.” Makale son 
Ukrayna işgalini geniş bir tarihsel perspektifle ele alıyor. 
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Deniz Güngören’in kaleme aldığı “Ege’de Barış, 
Hemen Şimdi!” başlıklı makalede ise Ege’de tırmandırıl-
makta olan gerilim, bir jeo-stratejik rekabet alanı olarak 
geçmişinden günümüze detayları ve arka planında 
yaşanan gelişmelerle ele alınırken tarihsel kırılma anları 
gösteriliyor, Mavi Vatan tezinin bu gerilimi tırmandır-
mada oynadığı rol inceleniyor. 

Judith Orr’un Nisan 2022’de gerçekleşen seçim 
sonuçlarından yola çıkarak Fransa’da sınıf mücadelesine 
ve faşist tehdidin hangi arka plan nedeniyle etki alanını 
genişlettiğine değinen makalesi, Eylül ayında İtalya’da 
faşist partinin yükselişiyle birlikte ele alındığında daha 
da önem kazanıyor.

Nevzat Onaran “Çeyrek Asırda 5 Kırım Yapan 
Rejime Ne Diyeceğiz?” başlıklı makalesinde “Türkiye 
Türklerindir!” ırkçı politikasının yol açtığı tasfiyeleri 
şöyle özetliyor: “1910’larda zuhur eden bu ırkçı po-
litikanın 2022’deki Türkçesi ‘yerli ve millî’dir. İcrasını 
demografik yapının 1915’teki ve 2022’deki fotoğrafına 
dikkatli bakmakla görebiliriz. Hıristiyan ve Museviler 
canıyla malıyla tasfiye edildi, imha ve asimilasyonla 
gayri Türk İslam milletlerin Kürtlerin, Arapların ve 
Türk-Kürt Alevi Kızılbaşların demografik toprak 
bütünlüğü parçalandı. 1915’ten 1940’a çeyrek asırda 
devletin dâhili harbiyle Anadolu halkları beş kez kırıldı; 
yüz binlerce insan öldürüldü ve toprağından kopartıldı 
ve can pazarında kalanlar da Sünni İslamlaştı/Türkleşti.” 
Yazar, adı geçen dönemi mercek altına aldığı titiz çalış-
masında ‘yapısal ırkçılığın” kökenlerini de netleştiriyor.

“Cumhuriyetin kuruluş döneminde ekonomi 
politikaları” başlıklı makalesinde Faruk Sevim ise, 
Kemalizm’in ilk dönemlerinin, sermayenin geliştirilip 
güçlendirilmesi açısından, özellikle işçi sınıfı aleyhine 
işleyen politikalarını tartışıyor. Tartışmanın bir yanını 
da kuşkusuz yüz binlerce Ermeni’nin, Rum’un, Sürya-
ni’nin, Yahudi’nin malına el koyan rejimin inşa ettiği 
kaynak transferinin büyük sermayenin şekillenmesinde 
oynadığı rol oluşturuyor.

“Nörobilim Perspektifinden Psikanaliz (Ve her 
İkisininkinden Politik Ekonominin Eleştirisi)” başlıklı 
yazısında Hakan Gürvit, felsefe tarihinde, psikanaliz 
tarihinde, güncel nörobilimsel gelişmeleri de ele aldığı 
makalesinde Marksizm bütün bu alanlarla kurduğu 
bağa dair bir tartışma yapıyor.

Tibet Şahin, “Georges Sorel Üzerine” başlıklı maka-
lesinde Sorel’in hem işçi sınıfı hareketinin geleneğinde 
hem de felsefe tarihinde oturduğu çelişkili bağlamı 
tartışmaya açarak “Sonuç” bölümünde şu yorumu 
yapıyor: “Lukacs, Bergson-Nietzsche-Sorel-Mussolini 
zinciri içerisinde manevi bir bağ olduğunun doğru bir 
şekilde farkındadır. Kendi dönemindeki pek çok kişiyi 
yeterince sosyalist olmamakla ve burjuva kültürünü 
sürdürmeleriyle yermiş olan Sorel’in ta kendisi, Lukacs 

tarafından küçük burjuvanın irrasyonel isyancılığının 
örneği haline getirilir.”

Hataların tarihselliğinde felsefi değerler bulmak-
tan yanayım. Bu hataların kavramsal motiflerinde 
tüm insanlığı saran çelişkileri ve metafiziğin aşılamaz 
mesafesinde ortaya çıkan yeni açılımları görüyorum.”

Enternasyonal Sosyalizm’in 12. sayısı 2023 yılının 
Nisan ayında okurlarımızla buluşacak. Önümüzdeki 
Nisan’da görüşme temennimizden önce, derginin yayı-
na hazırlanma sürecinde çeviri ve redaksiyonlarıyla çok 
kritik bir rol oynayan arkadaşlarımız Erdoğan Boz’a, 
Melike Işık’a, Onur Devrim Üçbaş’a, TN’ye, Levent 
Özyıldırım ve Tuna Emren’e teşekkürü bir borç biliriz.

Enternasyonal Sosyalizm
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Enternasyonal Sosyalizm dergisini çıkartan aktivistlerin de bir parçası olduğu 
Uluslararası Sosyalist Akım (IST) İtalya’da faşist parti liderliğindeki aşırı sağcı 
koalisyonun iktidara gelmesi üzerine bir değerlendirme yaptı.

Bu değerlendirmeyi ve faşist tehdidi doğru temellerde tartışmayı çok önemli 
buluyoruz.

IST’nin açıklaması: 

• İtalya seçimlerinde sağ partilerin kazanmış olmasıyla birlikte, diktatörlüklerin 
1970’lerdeki düşüşünden bu yana ilk kez bir faşist parti yeniden bir Avrupa hü-
kümetinin başına geçecek. Mussolini’nin Roma’ya Yürüyüşünden yüz yıl sonra, 
Ekim 2022’de bir kez daha bir faşist İtalya’nın başbakanı olmaya hazırlanıyor.

Giorgia Meloni yetenekli bir politikacı. Ancak medya onu bir “muhafazakar” olarak 
tanımlamaya çalışsa da o sadece bir “muhafazakar” değildir. Eski faşist parti MSI’ın 
evrim geçirip anaakım burjuva parlamenter siyasete kaynamaya kalkışması üzerine, 
buna karşı çıkarak İtalya’nın Kardeşleri’nin (Fratelli d’Italia) kurulmasına yardım 
etti. Tüm konuşmaları, çok iyi bilinen faşist retorik ve şifrelenmiş antisemitizmle 
doludur; “çok uluslu” finans spekülatörlerine karşı aileyi ve ulusu savunmak.

Bu ürkütücü gelişmenin yegane sorumlusu ise Mario Draghi hükümetini destek-
lemiş olan anaakım partilerdir – özellikle de merkez sol Demokrat Parti ile sözde 
“sistem karşıtı” olan Beş Yıldız Hareketi. Bu bankacının (Draghi) kurduğu tezgah, 
Avrupa Birliği’nin neoliberal pençelerini İtalya’ya sımsıkı geçirmesini sağladı ve 
NATO’nun Ukrayna’da Rusya’ya karşı yürüttüğü vekalet savaşının büyük coşkuyla 
desteklenmesine yardımcı oldu. İtalya’nın Kardeşleri, o hükümetin dışında kalan tek 
büyük partiydi ve onların yarattığı hoşnutsuzluktan beslenip güçlenmeyi başardılar.

• Faşist atılım hafife alınabilecek bir şey değildir. Temsilciler Meclisi’ndeki ana sağ 
partilerin 2018’de aldığı oy 12.409.981 düzeyindeydi, tüm oyların %37’sine kar-
şılık geliyordu. 2022’de 12.299.648’e geriledi. Yani bu sefer 110.000 kişi onlara oy 
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vermeyi reddetti, ancak bu kez seçimlere katılımın 
daha düşük olması nedeniyle oyların %44’ünü almış 
oldular. Sağın bu başarısının ardında diğer partile-
rin başarısızlığı vardır ve bu da neticede pandemi, 
ekonomik istikrarsızlık, ekolojik çöküş, savaş ve 
enflasyon karşısında siyasi sisteme yabancılaşmış 
olmanın bir sonucudur.

Dahası, Meloni’nin başarısı yalnızca bu seçim sü-
recinden ibaret. Esasen diğer sağ partilerden, yani 
Lega ve Forza Italia’dan oy kapamamış olsa İtalya’nın 
Kardeşleri’nin parlamentodaki temsilini artırması 
mümkün değildi. 

Mussolini’yi başbakanlığa taşıyan şeyi, yani sola 
ve sendikacılara karşı saldırılar başlatabilecek faşist 
sokak örgütlenmesini inşa etmeyi başaramadı. 
Fakat buna rağmen, Meloni ve partisinin zaferini 
son derece tehdit edici bir gelişme olarak görmek 
gerekir, çünkü her nerede yaşıyor olurlarsa olsunlar 
tüm faşistleri teşvik edecek, hareketlerine meşruiyet 
kazandıracak bir gelişmedir bu. 

İtalya’nın Kardeşleri, siyasi iktidardaki pozisyonunu 
aşırı sağın sosyal ve kurumsal tabanını güçlendirmek 
ve gerici politikalarını dayatmak için kullanacak. 
Devlet aygıtlarındaki tüm sağcı unsurlar ve Casa 
Pound gibi faşist olduğunu gizleme gereği bile 
duymayan gruplar da bu sayede daha rahat hareket 
edebilecek duruma gelecekler.

• Yeni hükümet, kendisinden öncekilerin, başta 
göçmenler ve mülteciler olmak üzere tüm emek-
çilere yönelik saldırılarını sürdürecek. Hatta daha 
şimdiden, Beş Yıldız’ın görevdeyken gerçekleştirdiği 
birkaç sosyal reformdan biri olan (ve son derece 
yetersiz görülen) vatandaşlık gelirinin rafa kaldırı-
lacağını teyit ettiler. Kürtaj hakkını da törpülemeyi 
planlıyorlar. Bu saldırılarına çok büyük bir direniş 
hareketiyle yanıt verilmelidir ve uluslararası hareke-
tin de İtalya’nın aşırı sağ hükümetine karşı mücadele 
edenlerle dayanışma içinde olması hayati öneme sa-
hiptir. Ayrıca, Meloni gittiği her yerde, faşist olduğu 
için kınanmalı, yalnız bırakılmalıdır. 

‘Irkçılığa Karşı Ayağa Kalk’ (Stand Up to Racism) 
inisiyatifinin düzenleyeceği uluslararası konferans 
da bu bağlamda ayrı bir önem kazanıyor. 

Faşist harekete karşı, uluslararası direnişleri örgüt-
lemeye devam edeceğiz.

Meloni ve hükümeti yenilmeye mahkumdur: 
Sağın toplumsal tabanındaki bir derinleşme veya 
genişlemenin temsili değiller. Dahası, hükümet 
içinde de pek çok bölünme yaşanacağı ortadadır. 
Meloni’nin Ukrayna Savaşı’na duyduğu coşkuyu ne 
Silvio Berlusconi (Forza Italia) ne de Matteo Salvini 

(Lega) paylaşıyor. Salvini, partisindeki konumunu 
kaybetmek istemiyorsa, Meloni karşısında bir güç 
gösterisine kalkışmak zorunda kalacak. 

Kendisini merkez solun iflas etmiş politikalarından 
ayırmayı başaran kararlı bir kitlesel direniş hareketi 
işte bu zayıf noktalardan faydalanıp, Meloni’yi o 
koltuktan indirmeyi başarabilir.

• İtalya’da gerçekleşen bu faşist atılım hepimiz için bir 
uyarı niteliğindedir. 

İnsanlık, kapitalizmin sebep olduğu son derece 
tehlikeli bir çoklu krizle karşı karşıya ve aşırı sağcılar 
bu durumu istismar ederek güçleniyor – yalnızca 
İtalya’da değil, Fransa ve İsveç’te de aynı şey yaşandı. 
Solun buna bir alternatif sunabilmesi için, kendisini 
parlamenter manevralar ve neoliberal “merkez sağ” 
ile ittifaklara dayalı tüm stratejilerden koparması 
gerekir. 

Bundan sonra izlenebilecek tek yol, işçileri patronla-
ra ve o patronların devletine karşı harekete geçirecek 
olan sınıf mücadelesinin yoludur.

Uluslararası Sosyalist Akım Koordinasyonu
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Seçim sürecinde “kimi dışlıyorsanız hepimiz oyuz!”

“Sokakta mücadele, sokakta antikapitalist bir alternatif, sandıkta HDP!”

Çok daha etkin bir seçim kampanyasına ihtiyacımız var.

Sol muhalefetin milletvekilliği pazarlıklarının dışında, sokağa, ezilenlerin en temel 
ihtiyaçlarına odaklanmasına yardımcı olmak ve seçim kampanyası sırasında yan yana 
gelmeyi arzulayan milyonlarca bağımsız aktiviste başka bir alternatifin mümkün ol-
duğunu göstermek için güçlü bir seçim kampanyasına ihtiyacımız var.

Erdoğan-Bahçeli ittifakının açık ara mağlup olması için, seçimleri seçimlere, 
sandığa ertelenemeyecek kadar ciddiye aldığımızı göstermek için güçlü bir seçim 
kampanyasına ihtiyacımız var. 

Erdoğan-Bahçeli iktidarı tek adam rejiminin dışlayıcı niteliği tarafından törpüleni-
yor. Bu rejimin niteliği tarafından tetiklenen ekonomik, politik, sosyal ve ahlaki krize 
karşı günün her saati direnmek, mümkün olan her yerde birleşik direniş köprülerini 
inşa etmek gerek. 

Sadece seçimlere endekslenmiş bir yan yana geliş, seçimlerde muhalefetin işini 
“kolaylaştıracak” birleşik mücadelenin kitlesel bir şekilde örülmesi için yeterli olamaz. 

Emek ve Özgürlük İttifakı’na sürekli olarak soldan, antikapitalist bir açıdan ba-
sınç yapmak zorundayız. Seçim kampanyası, hem iktidar hem de 6’lı Masa açısından 
2023’ün ilk günlerinden itibaren, sadece bir seçim kampanyası olmayacak, ama aynı 
zamanda milliyetçiliği köpürtme yarışı olarak da yaşanacak.

Cumhuriyetin 100. yılı çağrıları, iktidar tarafından tüm toplumu milliyetçi histe-
riler temelinde kutuplaştırmak için bulunmaz bir fırsat olarak kullanılacak. Muhalefet 
ise 100. yılı “iktidardan daha daha iktidar içeren” bir söylemle ele alacak.
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Cumhuriyetin bütün ötekileri, en başta bugünün 
ırkçıları tarafından şiddet içeren eylemlerde yıpratılan, 
hedef gösterilen “favori ötekisi” göçmenler tümüyle 
düşmanlaştırılacak. 

İsveç ve İtalya’daki seçimlerde göçmen düşmanları-
nın iktidara doğru yürümesi, anaakım burjuva parti-
lerin kurmaylarının da aynı dersi çıkartmasına neden 
oluyor olabilir.

Sadece göçmenler açısından değil, iktidarın bugün 
hayata geçirdiği sert yoksullaşma, sert anti demokratik-
leştirme, sert baskı politikalarına yanıt vermek için de 
bugün mücadele etmek zorundayız. 

Bugünün mücadeleleri sandığa, seçim gününe 
ertelenemez.

Seçim süreci içinde işleyecek büyük bir eylem 
takvimi var. Kadın eylemleri, 19 Ocak Hrant Dink’i 
anma etkinliği, Dünya Göçmenlerle ayanışma Günü, 
soykırım anması, Newroz, 1 Mayıs, seçim mitingleri… 
Ayrıca her gün gerçekleşen saldırılara karşı hareketler de 
var. LGBTİ+’lara, kadınlara, göçmenlere yönelik saldı-
rılar, iş cinayetleri, ücretlere ve örgütlenme özgürlüğüne 
yönelik saldırılar var. Kaldı ki küresel düzeyde dayanış-
ma gerektiren olaylar da yaşanıyor. Rusya’nın nükleer 
tehdidi, iklim krizine karşı küresel ve yerel direnişler, 
İran’da olduğu gibi aniden patlayan isyan dalgaları…

Bugünün eylemini yarına ertelememek, hem seçim 
gününe militan bir şekilde hazırlanmak, eylemlerde 
yan yana gelme alışkanlığını kazanmak, hem iktidarın 
yıpranma, kitle temelini kaybetme hızını artırmak ve 
seçimleri yüzde 60’a yüzde 40 oranında kazanmayı 
garantilemek ve hem de seçimlerden sonra oluşacak 
siyasal iklimi, krizlerin faturasını emekçilere yüklemek 
için kullanmayı aklına getirecek olanları şimdiden 
uyarmak için çok önemli.

İktidarın uygulamalarına karşı herkesle birlikte “Bu 
iktidar gitmeli” diyeceğiz.

6’lı Masa’nın sağa karşı sağ eğilimlerin güçlü olduğu 
başka bir egemen sınıf fraksiyonu olduğunu bilerek, 
“Sağcılara oy yok” diyeceğiz.

Emek Özgürlük İttifakı’na ise soldan basınç yapa-
rak, tüm bileşenlerine, hep bir ağızdan, devlete ve tüm 
burjuva muhalefete, “Kimi dışlıyorsanız hepimiz 
oyuz!” demelerini sağlamaya çalışacağız.

Herkesi seçimlerde HDP’ye oy vermeye, ama tüm 
yaşamsal taleplerimiz için bugün sokakta, fabrikalarda, 
okullarda mücadele etmeye, hep birlikte antikapitalist 
bir alternatifi inşa etmeye davet ediyoruz.

Aşağıdaki listeyi, seçim sürecinde antikapitalist 
birleşik mücadele zeminlerinin üzerinde yükselebileceği 

güncel politik ihtiyaçlarımızın ertelenemez talepleri 
olarak görüyoruz:

• Asgari ücret net 10 bin!

• Kira artışlarına son! Kiralar dondurulsun!

• İşsizlik maaşı yükseltilsin ve kriterleri hafifletilsin!

• 2021’in Kasım ayındaki Kara Salı’dan sonra yaşanan 
dolarizasyonun, hayat pahalılığının ve bu süreçte 
yaşanan kaynak transferinin sorumluları açığa çı-
kartılsın ve bunlardan hesap sorulsun.

• Kriz bahane edilerek gıda, elektrik, doğalgaz gibi 
yaşamsal ihtiyaçlara yapılan zamlar geri alınsın! Gıda 
fiyatlarına zam yapılmasın!

• Sermayedarlara vergi affına son! Sermaye sahipleri 
daha fazla vergilendirilsin!

• Krizin faturasını krizi çıkaranlar ödesin!

• Ödeme garantili hastane/yol ve mega projelerin 
garantileri iptal edilsin.

• Devletin, bankaların ve sermaye gruplarının borç-
larını, bu borçları yapanlar, kaymağını yiyenler 
ödesin.

• İşçilerin örgütlenmesinin önündeki tüm engeller 
kaldırılsın, sendikal örgütlenme üzerindeki yasak 
ve baskılara son verilsin. 

• Grev hakkını engelleyen tüm uygulamalara son 
verilsin, yasal düzenlemeler iptal edilsin!

• Eşit işe eşit ücret verilsin!

• Göçmen emekçilerin hakları tanınsın ve eşit işe eşit 
ücret ilkesi göçmen işçiler için de uygulansın.

• Sağlık ve eğitim gibi kilit alanlarda çalışma saatleri/
mesailer yeniden düzenlensin ve insanca seviyelere 
çekilsin.

• Sınırlar mültecilere açılsın!

• Mülteci hakkı insan hakkıdır! Tanınsın!

• Her bir göçmen sağlıktan eğitime kadar her alanda 
TC vatandaşlarının haklarına sahip olsun!

• Göçmenlere yönelik ırkçılık ve nefret söylemi ce-
zalandırılsın!

• Irkçı pogrom girişimlerine en ağır cezalar uygu-
lansın!

• Göçmen çocukların emeğinin vahşi sömürüsüne 
hayır!

• Göçmen kadınların cinsiyetçi saldırılara karşı ko-
runması için özel önlemler alınsın!

• LGBTİ+’lara yönelik nefret söylemine, ayrımcılığa, 
şiddete ve devlet baskısına hemen son verilsin. 

• Kürt halkının hakları her düzeyde; ekonomik, siyasi, 
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kültürel, yasal, anayasal düzeylerde tanınsın!

• Kardeşlik, eşit koşullarda kardeşlik olarak ele alınsın!

• Ulusların kendi kaderini tayin hakkı ilkesi tanınsın!

• Anadilde eğitim hakkı! Hemen, şimdi!

• Küresel ısınma 1,5 derecede durdurulsun. Pazarlık 
yok!

• Hemen şimdi sıfır emisyon! Fosil değil yenilenebi-
lir enerji istiyoruz. Elektrik üretiminde fosil yakıt 
kullanmaya son!

• Adil dönüşüm, iklim işleri istiyoruz. İşsizliğe son!

• Yerel ekosistemlere verilen zararlar, zararı verenler-
den tazmin edilsin.

• Nükleer santral tasarıları ve inşaatları hemen dur-
durulsun!

• Kreş hakkı tanınsın.

• Kadına yönelik şiddete en ağır ceza verilsin.

• Kürtaj hakkı tanınsın.

• Kadınların korunmasına yönelik özel tedbirler 
alınsın.

• Kadının beyanı esastır ilkesi her alanda işletilsin.

• Kadının ev içi emeği, köle emeği olmaktan çıkar-
tılsın.

• Pozitif ayrımcılık ve her alanda eşitlik istiyoruz!

• Türkiye yeniden İstanbul Sözleşmesi’ne dahil olsun!

• Hayvan katillerinin, tecavüzcülerin, şiddet fail-
lerinin cezasız kalmasını ve diğer hayvanların da 
hayatını tehdit etmesini önleyen bir yasal düzenleme 
acil bir şekilde gündeme alınmalıdır.

• Türkiye’de faal haldeki 40 hayvanat bahçesi kurtar-
ma ve rehabilitasyon merkezlerine dönüştürülmeli, 
yenilerinin açılması yasaklanmalıdır.

• Yunus parkları kapatılmalı, pet-shoplarda ya da 
internette hayvanların bir meta gibi alınıp satılması 
yasaklanmalıdır.

• Hayvan dövüşleri, geleneksel olup olmamasına 
bakılmaksızın yasaklanmalıdır.

• Sokakta yaşayan, ormanlara terk edilen hayvanların 
düzenli ihtiyaçlarının karşılanması ve bakımlarının 
yapılması için devletin ve yerel yönetimlerin kaynak 
ayırması sağlanmalıdır.

• Kısaca, hayvanların alınıp satılacak eşyalar ya da 
eğlence araçları olmadığını, doğuştan gelen haklara 
sahip hissedebilen canlılar olduğunu kabul eden bir 
yasa istiyoruz.

• Ne ABD ne Rusya!

• Bölgesel güç olma girişimlerine son!

• Sınır ötesi harekâtlara son!

• Türkiye’nin başka ülkelerin sınırlarındaki tüm as-
kerleri geri çekilsin!

• Kaynaklar savaşa, askeri harcamalara değil sağlığa, 
eğitime, yoksullara, yenilenebilir enerji dönüşümü-
ne aktarılsın.

• Her türden derin devlet yapılanması açığa çıkartıl-
sın, üyeleri yargılansın, bu yapılara onay verenler 
cezalandırılsın!

• Düşünce, ifade, gösteri ve örgütlenme özgürlüğü-
nün önündeki tüm engeller kaldırılsın! Bu hakları 
tüm ezilenler ve emekçiler için garanti altına alan 
yeni ve demokratik bir anayasa istiyoruz!

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi
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Türkiye bir seçim sürecine resmen girmiş bulunuyor. Seçim tarihi henüz belli 
olmadıysa da Erdoğan’ın Ordu, Samsun, Sakarya ve Balıkesir’de1 mitingler ve 
açılışlar yapıp kalabalıklara seslenmesi, Kılıçdaroğlu’nun Canan Kaftancıoğlu 

hakkında açılan davanın ardından düzenlediği İstanbul mitinginden sonra gerçekleş-
tirilen şehir mitingleri, daha da önemlisi siyasal alanda asli tartışma konusu olarak 
öne çıkması ve geri kalan tüm sorunları ikincilleştirmesi, seçim takviminin işlediğini 
gösteriyor. Bu takvime soldan birkaç refleks gösterildi. Birisi, CHP’nin solunda yer 
aldığını iddia eden ulusalcı sosyalist partilerin refleksi. Bu refleksin tipik özelliği, aslen 
Kürt hareketine mesafelenmek, HDP ile bir seçim ittifakı içinde görünmemek için, 
ulusalcı saiklerle ürettikleri politik açıklamaların da gösterdiği gibi, günün sonunda 
CHP’ye oy çağrısı yapacak bir politik zemin yaratmak. Bu oluşumun sözcülerinden 
birisinin “HDP neden ittifakta yer almadı?” sorusuna yanıtı, bir yanıta o kadar az 
benziyor ki gerçeklerin söylenmediği gün gibi ortaya çıkıyor:

Türkiye’de bir yıldır bu güç birliği için arayış devam ediyordu. Başlangıçtan itibaren farklı sol sosya-
list örgütlerle de görüştük. HDP çağrı yaptı ve burada bulunan örgütler HDP’nin çağrısına katılmadı.

Gerekçe olarak da HDP ile uzaklık yakınlık değil. Tam da bizim söylediğimiz gibi, biz sorunu 
parlamento tartışmaları ve pazarlıklarıyla sınırlı görmemekle birlikte HDP ile zaman zaman güç 

1 Hürriyet, 2022. Haberde, AKP Balıkesir il başkanının açılışa Erdoğan katılacağı için Balıkesirlilere çağ-
rı üslubu, sağ siyasetçilerin seçim kampanyası sırasında kullandığı üslup: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
gelmesi, beraberinde şehrimize birçok hizmeti getirecek Hızlı treni Ankara’dan Bursa’ya, Bursa’dan da 
Bandırma ve Balıkesir merkeze kadar gelmesi noktasında çalışmalar var. Biz bunlarla ilgili yine talebimizi 
dile getireceğiz. Çanakkale Köprüsü’nün İstanbul-İzmir Otoyolu Savaştepe bağlantı noktasına bağlan-
ması yönünde de bir talebimiz olacak. Bu noktada da talebimizi ileteceğiz. Balıkesir coğrafi konumuyla 
açıkçası gelecek vadeden bir şehir. Biz gençlerimizin geleceğini Balıkesir’de görmek adına devletimizin her 
türlü imkanını Balıkesir’e getirme noktasında canla başla çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Balıkesir’i geliş-
tirmek noktasında tüm gayreti, hizmetlerini sürdürüyor. Gençlerimiz geleceğini başka şehirlerde aramak 
yerine doğduğu yerde doyacak, geleceğini Balıkesir’de arayacak diye ümit ediyoruz. Bizler AK Parti teşki-
latı olarak, genel başkanımızın omuzlarındaki yükten ne kadar alabilirsek, onu ne kadar rahatlatabilirsek, 
2023 seçimlerinde onu en fazla oyla tekrar cumhurbaşkanı yapabilirsek amacımıza ulaşmış olacağız.”

Felaketler ve Devrimler Çağında  
Reformist Alternatifler mi  
Sosyalist Alternatifler mi?
Şenol Karakaş
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birliği yapıyoruz ama bağımsız bir devrimci güç odağının 
daha önemli olduğunu söyleyen bir güç birliği oluşturma 
ihtiyacı hissettik.2

HDP ittifakta neden yer almadı sorusuna, HDP 
ittifakta yer almadı yanıtı vermek gibi, soruyu geçiştir-
mek, bu çevrelerin Kürt sorununa da Kürt hareketine de 
yaklaşımlarını özetliyor. Kaldı ki ittifakın ilan edildiği 
açıklamada okunan metin bu çevrelerin her zamanki 
laik hassasiyetlerle ve antikapitalist olmayan, bağımsız-
lıkçı vurguyla bezenmiş bir antiemperyalist yaklaşımla 
malul olduklarını gösteriyor.3

Türkiye’de bazı siyasi çevreler çok keskin bir yak-
laşıma sahip olsalar da özellikle seçim dönemlerinde 
ya bir tutum beyan etmeden CHP’nin adaylarını 
destekler ya da boykot gibi bir tutum ilan ederek 
yine CHP’nin adaylarını desteklerler. Bu çevrelerin 
nasıl bir seçim pratiği içine gireceğini önümüzdeki 
dönemlerde göreceğiz. 

HDP’nin merkezinde olduğu “Emek-Özgürlük 
İttifakı”nı ve 6’lı Masa ile seçim sürecinin dinamikle-
rini yazı boyunca tartışmaya çalışacağım. Ama önce, 
Türkiye’de seçim iklimi olarak yaşanan gelişmelerin 
içinde şekillendiği, bu gelişmelerin belirleyici etkeni 
olan dünyada neler yaşandığına bakmakta fayda var.

Krizlerden kriz beğenmek
Pandemi, kapitalist üretimin ne kadar kırılgan, akıl 
dışı, yaşama her yönüyle zararlı bir sistem olduğunu 
kapitalizm aklayıcıları dahil herkese gösterdi. Daha da 
önemlisi, bizzat kapitalistler uyarıların dozunu artırmak 
zorunda kaldılar. Kapitalistlerin kapitalizmi eleştirme-
lerine alışkınız.4 Son G7 zirvesi sonuç bildirgesinde dev 
ekonomilere sahip bu ülkelerin liderlerinin “küresel 
gıda güvenliği kriziyle mücadele için 4,5 milyar dolar 
ayıracaklarını belirtmeleri” ve tüm bileşenlerine “piyasa 
oynaklığı ve dolayısıyla gıda güvensizliği riskini artıran 
haksız kısıtlayıcı ticaret önlemlerinden kaçınmaları”5 
çağrısında bulunmaları örneğinde olduğu gibi.

2 Rüdaw, 2022. 

3 Evrensel, 2022.

4 Örneğin Mayıs ayında BBC’den bir haber bu eleştirinin bazen ne 
kadar sinir bozucu olabileceğini de gösteriyor: “İsviçre’deki kayak 
tatili merkezi Davos’da yapılan Dünya Ekonomik Forumu’na ka-
tılan bazı milyoner iş insanları, siyasi liderlere; fiyat artışlarıyla 
ortaya çıkan geçim krizine karşı, kendileri gibi zenginlerden daha 
çok vergi alınması çağrısı yaptı. İş insanları, Pazar günü sol görüş-
lü eylemcilerin yaptığı protesto gösterisine katılarak dünya çapın-
da daha adil vergi politikaları izlenmesi talebini seslendirdiler.” 
Hooker, BBC, 2022

5 Cumhuriyet, 2022.

Chris Harman, egemen sınıf temsilcilerinin kapita-
lizmin bazı sorunlarının farkına vardıklarını aktardığı 
satırlarında şöyle diyor: 

2006-8 yılları, kapitalizmin kendi önüne – içinde 
yaşayanları beslemeye yetecek kadar gıda üretemeyeceği 
gibi – bir diğer ekolojik engel koyduğu imalarıyla geçti. 
Yorumcular küresel gıda üretimindeki büyüme oranlarının 
hızla inişe geçtiğine işaret ederken, tırmanan gıda fiyatları 
kapitalizmin gıda üretimini artırma kapasitesini tüketmeye 
başlayıp başlamadığı sorularının sorulmasına neden oldu 
(…) Dünya gıda kaynaklarına yönelik tehlike, tahıl fiyat-
larının tırmanışa geçmesinin yüz milyonlarca insanı açlık 
riskiyle karşı karşıya bıraktığı 2007-8’de kafalara dank etti.6

Kapitalistlerin kendilerini eleştirmeleri bir özeleştiri 
değil elbette. Özeleştiri, pratik sonuçları varsa anlam-
lıdır. Özeleştiri veriyor gibi görünüp, eleştirilen konu-
larda ısrar etmenin, kapitalistlerin kapitalizmi eleştirisi 
değil de iki yüzlülük olduğu çok açık. Türkiye’den Ali 
Koç bu konuda geçek bir şampiyon. 2015 yılında G20 
zirvesi öncesinde İş dünyası ve Sivil Toplumla Diyalog 
toplantısında konuşan Ali Koç yoksulların yüreğine su 
serpen açıklamalar yaptı!

Eşitsizliğin ortadan kalkması için kapitalizmin ortadan 
kalkması gerekir. Ben en azından eşitsizliğin minimum 
seviyeye indirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gerçek so-
run kapitalizmdir (…) Bill Gates diyor ki, 100 bin dolarla 
siz sıtma ile mücadele edebilirsiniz. Bir insanın saçlarının 
dökülmesine karşı kellik ilacı için büyük paralar dökülürken 
insanları öldüren sıtmaya karşı mücadele saç dökülmesine 
karşı mücadeleden daha zayıf kalıyor. Eğer bu problemle-
re eğilmezsek sonuçta günlük hayatta karşılaştığımız bu 
olumsuz şeyler kaçınılmaz olacak.

Bu konuşmaların üzerinden 7 yıl geçtikten sonra 
Ali Koç’un şirketinin ilk sırasında olduğu zenginler 
güruhu, Türkiye’de yaşanan sert yoksullaşmaya aldırış 
etmeden kârlarını artırmaya devam ettiler. “Türkiye, 
en zengin yüzde 1’lik kesimin toplam servetin yüzde 
41’ine sahip olduğu ve servet dağılımının en adaletsiz 
olduğu 3 ülkeden biri oldu.”7 

Bu gibi veriler kullanıla kullanıla etkisini yitirse de 
Oxfam’ın, “dünyanın en zengin 2.153 kişinin elinde 
bulunan servetin, 4,6 milyar kişinin toplam servetinden 
fazla olduğu” yönündeki çarpıcı verisini kapitalizm 
eleştirmeni kapitalistlere hatırlatmakta fayda var. Tüm 
servetlerini sağlık ve eğitim gibi alanlara aktarıp mün-
zevi bir hayata kocaman bir adım atmadıkları sürece 
bu türden yaklaşımları hem tek tek kapitalistlerin hem 
de küresel kurumların önerilerini elimizin tersiyle it-
mek gerekiyor. Zira, 2022 yılında küresel ölçekte gıda 

6 Harman, 2009. sf291-293

7 Marksist.org, 2022.
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fiyatları yüzde 20 oranında arttı. Yoksul ülkelerde gıda 
fiyatlarındaki artış milyonlarca insanı açlar ordusunun 
içine itiyor. Pandemide yoksulların uğradığı hak ka-
yıpları, şimdi Ukrayna işgalinin tetiklediği koşullarda 
gübre maliyetlerinin yüzde 100 artış göstermesi gibi 
gelişmeler ve yoğun gübre kullanımını dolayısıyla 
tarımsal üretimi daha büyük bir şokla vuracak olması, 
ekonomik krizin tüm maliyetinin yoksullara ve Küresel 
Güney’de emekçilere çıkartıldığını gösteriyor. 

Üstelik en büyük ekonomilerin büyük çoğunluğu 
Merkez Bankalarının balyoz gibi kullandığı8 para politi-
kalarıyla işçileri sistemli bir şekilde yoksulluğa itiyorlar. 
Ekonomik şok dalgasının arka planında yoksulları alım 
güçlerindeki düşüşü kabullenmeye zorlamak yatıyor.

Son üç yılda aşırı zenginlerin hem sayısı hem de 
ellerinde biriktirdikleri servet artarken yoksullar uçu-
rumun kenarına kadar iteklendiler. 

Enerji krizi ekonomik krizin yükünü 
ağırlaştırırken yoksullar
Michael Roberts, Temmuz ayında yazdığı bir makalede 
çokuluslu ABD yatırım bankası Goldman Sachs’ın 
baş ekonomistinin bile ABD işgücü piyasasında bir 
yavaşlama olduğundan şüphe duyulamayacağını, işgücü 
açığının arttığını, işsizlik başvurularının da yüksel-
diğini söylediğini aktarıyor.9 Aynı banka uzmanları 
ABD’nin gelecek yıl resesyona girme olasılığının yüzde 
30 olduğunu söylüyorlar. Roberts, 1980-82 yıllarında 
yüksek enflasyon ve nispeten düşük işsizlik sarmalında 
enflasyonla mücadele etmek ve işçi sınıfını paralize et-
mek için iki durgunluk döneminin yaşanmasını tercih 
etmelerinde olduğu gibi, bunun önümüzdeki dönemde 
gerekip gerekmeyeceğinin tartışıldığını ekliyor.10

Üstelik ABD ekonomisinin pandeminin yarattığı 
çöküşün ardından en hızlı toparlanan ülke olduğu 
düşünülürse, Avrupa Birliği ülkeleri ve halihazırda 
ekonomik durgunluk yaşayan Japonya gibi ülkelerde 
Ukrayna -Rusya savaşının etkileri nedeniyle daha sert 
bir ekonomik durgunluğa neden olma potansiyeli 
taşıyor. Bu kışın sonunda Euro Bölgesel ekonomisi 
GSYİH’nın yüzde 1,5 ila 2,8’i kadar küçülebilir.11

Doğalgaz ve petrol fiyatları yükseldikçe bir yandan 
kış ortasına kadar enflasyon oranlarının çift haneli ra-
kamlara çıkma olasılığı yükselirken öte yandan bunun 
hane halkı tüketicilerine yansıması krizin yükünün 
yine emekçilere yüklenmeye çalışılması anlamına 

8 Callinicos, 2022.

9 Roberts, 2022. 

10 A.g.e

11 A.g.e

gelecektir. Gerçekten de İngiltere’de en düşük gelirli 
hanelerde mutlak yoksulluğun iki yıl içinde üç milyon 
artması bekleniyor. Yine İngiltere’de evlerin yüzde 42’si 
Ocak ayından sonra yeterince ısınamayacak ve elektrik 
alamayacak.

Ukrayna işgalinin emperyalist kamplar arasındaki 
çelişkiyi derinleştirmesi şiddetli bir enerji krizi olarak 
yansıyor aynı zamanda. Rusya’nın gaz ihracatı bir önce-
ki yıla göre üçte bir oranında azaldığında ve Avrupa’da 
gaz talebi artmaya başladığında hem endüstriyel üretim-
de hem de evlerdeki ısınmada bir açık oluşması kaçınıl-
mazdı. Bu arada Alex Callinicos, ABD’de “2020-1’de 
birim emek maliyetlerinin fiyat artışlarındaki payının 
yüzde 7,9, işçilik dışı maliyetlerin payının yüzde 38,3 ve 
şirket kârları payının ise yüzde 53,9 olduğu görülüyor”12 
verisini aktararak işçilerin krizin faturasının sırtlarına 
yüklenmesine karşı verecekleri mücadelenin, fiyatları 
yükseltip ücret-fiyat sarmalını serbest bırakacağı yö-
nündeki endişeleri çürüttüğünü gösteriyor. 

Ekonomik kriz, kapitalistlerin ürünü olan ama 
kapitalistlerin çözüm bulamadığı biçimler alarak ama 
her hâlükârda faturası işçi sınıflarına ve yoksul halklara 
kesilerek daha da çelişkili bir hal alıyor. Gerçekten de 
enflasyon en gelişkin ekonomilerde bile çift haneleri 
zorlarken, öte yandan yükselen küresel faiz oranları;

…muhtemelen Küresel Güney’de daha fazla borç 
krizine neden olacaktır. Bu yoksul ülkelerdeki toplam borç 
halihazırda GSYİH’nın ortalama %207’si ile rekor seviyede. 
GSYİH’nın %64’ü olan devlet borcu son otuz yılın en 
yüksek seviyesinde ve yaklaşık yarısı döviz cinsinden ve 
beşte ikiden fazlası çekilebilecek yabancı yatırımcılar tara-
fından tutuluyor. En fakir ülkelerin yaklaşık %60’ı zaten 
borç sıkıntısı içinde ya da yüksek risk altında. Zaten bu, 
Sri Lanka ekonomisinin çökmesine ve oradaki yozlaşmış 
hükümetin kaldırılmasına yol açtı.13

Yoksullar krizin faturasını ödemeye devam ederken, 
örneğin İngiltere’de enflasyonun alım gücünü vurduğu 
işçiler sıkıntı içine düşerken, BP 11,5 milyar dolarlık, 
ExxonMobil 17,6 milyar dolarlık, Chevron 11,6 milyar 
dolarlık ve Total 9,8 milyar dolarlık, toplamda 100 
milyar dolarlık kârlar elde ettiler. “Financial Times’ın 
geçtiğimiz hafta bildirdiği üzere, ABD’deki kaya gazı 
şirketleri, yükselen petrol ve gaz fiyatları sayesinde 180 
milyar dolarlık bir ‘nakit yağmuruna’ tutuldu.”14

Pandemi, tedarik zincirlerinde felce neden olurken 
tüm üretim ve yeniden üretim süreçleri sermayeler ara-
sı rekabete dayalı bu akıldışı sistemin kırılganlıklarını 

12 Callinicos, 2022.

13 Roberts, 2022, a.g.e

14 Callinicos, 2022, a.g.e
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da gözler önüne serdi. Ama bu gelişmenin sorumlusu 
pandemi değil; kapitalizmin dünyanın ezici çoğun-
luğunu oluşturan yoksullara düşman bir üretim 
modeli olduğu Marx’ın üzerinde titizlikle durduğu 
bir olgudur. “Yaşam beklentisinin insani gelişimin en 
iyi ölçütlerinden birisi olduğunu” alıntılayan Yıldız 
Önen avcı-toplayıcı toplumlarda, çocukların yaklaşık 
yüzde 57-67’sinin 15 yaşına ulaşabildiğini yazmıştı.15 
Kapitalizmle, sağlık alanında hijyenin gelişmesi, bilim-
sel ilerleme, kanalizasyonun gelişmesi, insan vücudu 
hakkında bilgilerin artması, tüm canlıları doyuracak 
kadar gıdanın üretilmesinde yaşanan gelişmeler ve 
daha iyi beslenme şartlarının gelişmesi insan ömrünü 
uzatsa da;

Bu sıçrama, kapitalist üretimin doğasında yatan rekabet 
güdüsü ve bu güdünün devlet örgütlenmeleri aracılığıyla 
sürdürdüğü devasa ölçekli savaşlarda on milyonlarca insan 
öldü. Bu insanların yaşam süresi beklentisinin çok altında, 
hayatlarının baharında öldüğü de açık. Sadece cepheler-
deki askerler değil, savaşmaya gidemeyen yaşlı insanlar da 
beklentilerin altında hayatlar sürdüler. Kapitalist rekabet 
ve sömürünün mantığı bir tek savaşlar sırasında tüm 
acımazlığıyla ortaya çıkmıyor, ağır çalışma şartlarında, 
sömürgeci işgallerde, toplumun yoksul ezici çoğunluğunu 
asla korumayı düşünmeyen mantığının sonucunda on 
milyonlarca insan ölmeye devam ediyor.16

Bir gelişme daha yaşanıyor. ABD’de yaşam bek-
lentisi 2021’de , esas olarak COVID-19 ölümleri 
nedeniyle tarihi bir geri çekilmenin ikinci yılı olan 
1996’dan bu yana en düşük seviyesine gerilemiş 
durumda. “ABD’de elbette yoksulların yaşam bek-
lentisi zenginlere göre daha düşükse, yoksullar içinde 
Amerikan/Alaska yerlileri, İspanyollar, siyahi nüfus ve 
Asyalı nüfus içerisinde radikal bir farklılık var: “Yerli 
Amerikalılar ve Alaska yerlileri için yaşam beklentisi, 
II. Dünya Savaşı sırasında ulusal ortalamaya yakın bir 
şekilde 65’e düştü.”17

Yaşam beklentisi açısından da yoksulluktaki adalet-
siz dağılımın bir benzerini görüyoruz. İsviçre’de yaşam 
beklentisi 84 yıl, eğitimde harcanan süre ortalama 16,5 
yıl ve ortalama maaş 66 bin dolar. Güney Sudan’da 
ise yaşam süresi 55 yıl, eğitim süresi ortalama 5,5 yıl 
ve yılda 768 dolar civarında bir gelirden söz ediliyor. 
ABD’de yapılan araştırma, 2020 yılında ABD’de 37,2 
milyon kişinin yoksulluk içinde olduğunu sergiledi. 
Nüfusun en alttaki yüzde 50’si 1989 yılında hane halkı 
servetinin yüzde 3,7’sine sahipken, artık yüzde 2,8’ine 
sahip olabiliyor. En tepedeki yüzde 1’in ise ABD’nin 

15 Önen, 2022.

16 a.g.e.

17 a.g.e.

toplam zenginliğinin yüzde 31,8’ine el koyduğunu 
gösteriyor. Bu, 44,9 trilyon dolar gibi korkunç bir servet 
anlamına gelir.18

Sadece birkaç ülkede değil, sadece batı ülkelerinde 
de değil, ekonomik kriz dev sarsıntılarla, her yerde 
birikiyor. International Socialism dergisinin editörü 
Joseph Choonora krizin asli kaynağının İngiltere ve 
diğer birçok ülkede tanık olduğumuz enflasyonist 
sıçrama olduğunun altını çizdi. Bu sürecin tetik-
leyicisi ise “COVID-19 kısıtlamalarının kaldırıl-
masıyla birlikte arzın bozulması ve talebin artması, 
ardından Ukrayna’daki savaş ve Batı’nın Rusya’ya 
enerji ve gıda fiyatlarını etkileyen yaptırımlarıydı. 
Bu, hem finansal spekülasyonlarla hem de petrol ve 
gaz üreticilerinin fiyatları yüksek tutma çabalarıyla 
güçlendirilmiştir.”19 

Sonbaharın başlarında petrol fiyatlarının gevşedi-
ğine dair kanıtlar olmasına rağmen, Avrupa’da enerji 
üretimi için kritik olan gaz fiyatları son derece yüksek 
kaldı. Vladimir Putin’in dayattığı Rus gazının Avrupa 
ithalatında yüzde 80’lik bir azalma, Avrupa Birliği’nin 
gazında bir fiyat sınırı ile devam etmesi durumunda 
tamamen kapanma tehdidi ile piyasalar üzerindeki 
baskıyı daha da artırdı.20

Gezegen üzerinde milyonlarca insan düşmekte olan 
bir uçaktaymış gibi bir hisse sahipse, bunun arkasında 
kapitalizmin bu çoklu krizleri var. Dünya Ekonomi 
Forumu’nun “Küresel Riskler Algısı Araştırması” an-
ketine katılanları yüzde 90’ına yakını, önümüzdeki üç 
yılda yaşanacaklara ilişkin kötümser olduğunu söylüyor. 
Yüzde 80 ise günümüz hakkında kötümser.21 34 ülkede 
23 bin 507 yetişkinle gerçekleştirilen ankete göre önce-
likli riskler şöyle özetleniyor: İklim için eyleme geçme 
başarısızlığı, aşırı hava koşulları, biyoçeşitliliğin kaybı, 
sosyal uyumun aşınması, yaşam için gerekli koşulları 
elde etmeye yönelik krizler, bulaşıcı hastalıklar, insan-
ların çevreye verdiği zarar, doğal kaynak krizleri, borç 
krizleri ve jeo-ekonomik zorluklar.22 

18 a.g.e

19 Choonora, 2022.

20 a.g.e

21 https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Re-
port_2022.pdf

22 Bianet, 2022. Aynı raporun ADG Map Turkey sitesinde şöyle 
özetleniyor: Raporda öne çıkan araştırmalardan biri hükümetler, 
sivil toplum kuruluşları ve yatırımcılardan oluşan uzmanlarla ya-
pılan küresel ankete göre, her 6 kişiden yalnızca 1’i iyimser ve 
hatta her 10 kişiden yalnızca 1’i küresel toparlanma sürecinin hız-
lanacağına inanıyor. 
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İklim krizi şiddetlenirken
Ekonomik krizin faturası işçi sınıfına kesiledursun, 
her geçen gün şiddetini artıran bir iklim kriziyle yüz-
leşiyoruz. 

İklim krizinin şiddetinin göstergesi, 2021 yılının 
Ağustos ayında BM Genel Sekreteri Antonio Gutter’in, 
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli IPCC’nin 
Altıncı değerlendirme raporu hakkında söylediklerin-
de apaçık ortada. BM sekreteri raporun “İnsanlık için 
kırmızı kod” anlamına geldiğini söyledi. John Bellamy 
Foster ve Brett Clark’ın altını çizdiği gibi önümüzdeki 
on yıllar, birbirini tetikleyecek ve birleşerek büyüyecek 
aşırı hava olaylarının çoğalmasına tanık olacak: 

Aynı zamanda, IPCC raporu, geri dönüşü olmayan bir 
gezegensel devrilme noktasının önleneceği en iyi senaryoda 
bile, bu yüzyılda hızlanan iklim felaketlerini önlemenin 
artık mümkün olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Bu ne-
denle, önümüzdeki on yıllar, birbirini tetikleyecek aşırı hava 
olaylarının çoğalmasına tanık olacak: şiddetli yağışlar, mega 
fırtınalar, seller, sıcak dalgaları, kuraklıklar, orman yangın-
ları ve aksayan musonlar. Deniz seviyesinin yükselmesi, 
insanlığın gerçekleştirdiği eylemlerden bağımsız olarak, bu 
yüzyıl boyunca ve sonrasında da devam edecek, ancak deniz 
seviyesinin yükselme hızı hala dünyanın aksiyonlarından 
etkilenebilir. Büyük küresel mahsul düşüşü bekleniyor. Yüz 
milyonlarca iklim mültecisi olacak. Bütün bunlar, iklim 
değişikliğinin kapitalizmin şu anda geçtiği ya da aşmakla 
tehdit ettiği tek gezegensel sınır olmadığı gerçeğiyle daha 
da karmaşıklaşıyor. Diğerleri arasında biyolojik çeşitliliğin 
kaybı (altıncı yok oluşun işareti), okyanus asitlenmesi, azot 
ve fosfor döngülerinin bozulması, yer örtüsünün kaybı 
(ormanlar dahil), tatlı su kaynaklarının kaybı, kimyasal 
kirlilik ve radyoaktif kirlenme sayılabilir.23

Kapitalizm doğayı alınıp satılır bir mal haline ge-
tirirken insanın doğanın parçası olduğunu unutturdu. 
Rekabete dayalı sömürü ilişkileri doğayı tahrip ediyor. 
“Kapitalizm, tam da motoru ve amacı sonsuz, katlana-
rak çoğalan sermaye birikimi sürecinde bulunduğu için, 
ancak ve ancak yok ederek ilerleyebilir.”24 Gerçekten 
de 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşılamazsa, 
kapitalizm, uygarlığın çöküşüne neden olacak. Yılda 
beş kez yaşanarak rekor kıran sıcak hava dalgaları, yılda 
14 kez yaşanmaya başlayacak ve katlanılması mümkün 
olmayan, içerisinde bildiğimiz şekilde yaşam sürdüre-
meyeceğimiz bir ekosistemle yüzleşeceğiz.

İklim değişikliğinin insan vücut fonksiyonlarını boz-
duğu, fiziksel bir çatlağın belirtileri olarak görülebilecek 
sorunlara sebep olduğu, 2022 baharında Hindistan ve 
Pakistan’daki katlanılmaz sıcak hava dalgaları ve rekor kıran 

23 Belamy Foster and Clarck, 2022.

24 a.g.e.

sıcaklıklar göz önüne alındığında daha fazla ilgi çeken bir 
konuya dönüştü. Pakistan, Navabşah’ta sıcaklık 49,5°C’ye 
ulaştı. Kıyı şeritleri ve İndus Nehri Vadisi boyunca etkili 
olan sıcak hava dalgasını özellikle dayanılmaz yapan şey, 
yakıcı sıcağa yüksek nem oranının eşlik etmesiydi.67 Bu 
ikisi bir araya geldiğinde, ölüme yol açabilecek düzeylerde 
ısı stresine sebep olabiliyor. İklim değişikliği sıcaklığı 
ve atmosferdeki su buharı yoğunluğunu arttırdığından, 
bu mesele küresel ısınma açısından özellikle önemlidir. 
Ayrıca, sıcak hava daha fazla nem tutar ve neticede nemi 
dayanılmaz seviyeye yükseltir. Isı ve nem, insanların hayatta 
kalma sınırlarını aşan yaş termometre sıcaklıkları (kuru 
termometre sıcaklığına nemin etkisini ekleyerek gösterir-
ler) koşullarını yaratır. Buradaki önemli meselelerden biri, 
gece sıcaklıklarının da yüksek seviyede seyretmesidir ki 
bu, vücudun bir parça rahatlayabileceği gece saatlerinde işi 
zorlaştırır, hatta imkansız hale getirir ve durumu daha da 
kötüleştirir. İnsanların, sıcak hava dalgaları devam ettikçe 
fiziksel açıdan giderek daha da zorlanıyor gibi hissetmele-
rinin bir nedeni de budur.25

Bu arada Pakistan’da yaklaşık 50 santigrat derecelik 
bir sıcaklık yaşandığından söz ediliyor. Kavurucu sıcak-
lardan birkaç ay sonra, Pakistan ağır bir sel felaketine 
maruz kaldı. Choonora, Ian Rappel’in makalesine atıf 
yaparak “Pakistan’da 1.500 kişinin ölümüne neden olan 
ve ülkeye tahmini 10 milyar dolarlık maliyet getirecek 
olan feci bir sele tanık olduk. Pakistan, artan enerji ve 
diğer meta maliyetlerinin gerektirdiği borcunu temer-
rüde düşürmekten kaçınmak için halihazırda 1,1 milyar 
dolarlık Uluslararası Para Fonu (IMF) kredisi aramaya 
başlamıştı”26 diyordu. Pakistan’da 30 milyon kişinin 
hayatı felç oldu. Üstelik Pakistan yüzyılın en şiddetli sel 
felaketi olarak görülen Bangladeş felaketinin ardından 
gerçekleşti. Asya-Pasifik halkları eşzamanlı olarak sıcak 
hava dalgalarını27 ve süper taşkınları yaşıyor.

Bu felaketlerin neden yaşandığını biliyoruz. Şu 
ya da bu bireyin sınırsız kötülüğünden kaynaklan-
mıyor iklim felaketleri. Nedeni, fosil yakıtlara dayalı 

25 a.g.e.

26 Choonora, 2022, a.g.e.

27 Sıcak hava dalgalarına katlanma sınırını şu pasaj gösteriyor: Tem-
muz 2018’de Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da 42°C’lik görül-
memiş bir sıcaklık kaydedildi. Pakistan’ın Navabşah kentinde 
yaşayan bir milyon insan 50,2°C’lik sıcaklığa maruz kaldı ve 26 
Haziran’da Umman’ın Quriyat şehrinde ölçülen 42,6°C’lik sıcak-
lık yirmi dört saat boyunca hiç düşmeden seyretti ki bu, o zamana 
dek kaydedilen en yüksek minimum sıcaklık değeriydi. Britan-
ya Sendikalar Birliği Kongresi (TUC), 22°C ilâ 24°C aralığının 
çalışanlar için “güvenli bölge” olduğunu, bunun üzerine çıkılın-
ca verimliliğin düştüğünü söylüyor. Vücut sıcaklığı 39 dereceye 
ulaşırsa “sıcak çarpması ya da baygınlık riski başlar.” Sendikalar 
Birliği’nin, işyerlerindeki azami yasal sıcaklık için talebi ise 30°C 
(“ağır işler” için 27°C). Empson, 2019, sf8.
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bir ekonomik sistemin içinde yaşıyor olmamız. Ian 
Angus, “Fosil yakıtlar kapitalizmin üzerinden soyulup 
atılacak bir katman değildir; sistemin her bir hücresine 
kaynamış durumdadır artık” diyerek durumu açıklığa 
kavuşturduğunda kapitalist sistemin işleyişini özetlemiş 
oluyordu.28

Her hücresi fosil yakıtla kaynaşmış olan sistem iklim 
krizine çözüm üretme kapasitesine sahip olmadığını 
gösterdi. Chris Harman bu kapasite yoksunluğunun 
nedenini çok anlaşılır bir şekilde izah etmişti:

Önceki bölümlerde gördüğümüz gibi, bugün sistem 
bazı devletlerde üslenen, ama birkaç devlette birden, kimi 
zaman da bütün sistemde faaliyet gösteren dev şirketlerin 
egemenliğindedir. Her şirket, rekabet gücünü koruyabil-
mek için büyük ve pahalı yatırımlar ile böyle yatırımların 
kârlılığıyla ilgili belirsizlikler arasında kalıyor. Yeni enerji 
biçimlerine ya da enerji verimliliği daha yüksek donatım ve 
ürünlere yatırım yapmak, bu çelişkinin üstesinden gelecek 
gibi değil. Gerçekten de bu şekilde hareket etmek birçok, 
belki de çoğu şirket için işleri daha da kötüleştirecek. Bun-
lar, kârlılıkla çelişen fiyat sinyallerini en aza indirmek için 
devletlere baskı yapmaya – ya da gerekirse yer değişikliğiyle 
tehdit etmeye – bel bağlayabilirler. Ulusal temeldeki biri-
kimle özdeşleşmiş olan hükümetler, ulusal rekabet gücüne 
zarar veren her şeye direnip şirketlerin taleplerine bir parça 
sıcak yaklaşırlar.29

İklim krizinin sorumluları, iklim krizinde hemen 
hiçbir dahli olmayan işçilerin, yoksulların ve yoksul 
halkların ölümü pahasına geri adım atmadan fosil yakıt 
üretmeyi, satmayı, almayı ve kullanmayı sürdürüyorlar. 

Tıpkı ekonomik krizin faturasını yıktıkları gibi 
iklim krizinin faturasını da ezilenlerin sırtına yıkma 
çabası, büyük bir öfke dalgasına neden oluyor. Bu 
öfkeli seslerin en etkililerinden Greta Thunberg, iklim 
krizinin sorumlularını net bir şekilde gösteriyor:

Eğer herkes İsveç’te yaşadığımız gibi yaşasaydı, bizi 
ayakta tutabilmek için gezegenin kaynaklarının 4.2 katına 
ihtiyacımız olurdu (…) Kişi başına düşen yıllık bazda 3 
milyar insanın standart bir Amerikan buzdolabından daha 
az enerji kullanması, küresel eşitlik ve iklim adaletinden 
şu anda ne kadar uzakta olduğumuza dair bir fikir veriyor. 
İklim krizi “bizim” yarattığımız bir şey değil. Stockholm, 
Berlin, Londra, Madrid, New York, Toronto, Los Angeles, 
Sidney veya Auckland perspektifine büyük ölçüde hakim 
olan dünya görüşü Mumbai, Ngerulmud, Manila, Nairo-
bi, Lagos, Lima veya Santiago’da o kadar yaygın değildir. 
Dünyanın bu krizden en çok sorumlu olan bölgelerinden 
insanlar, başka bakış açılarının var olduğunu ve onları din-
lemeye başlamak zorunda olduklarını anlamalıdır. Çünkü 

28 Leather, 2022, sf. 22.

29 Harman, 2012, a.g.e. sf. 284.

iklim ve ekolojik kriz söz konusu olduğunda – tıpkı diğer 
birçok sorun gibi - zengin ekonomilerde yaşayan birçok 
insan hala dünyayı yönetiyormuş gibi davranıyor (…) 
Dünya politikacılar, şirketler ve finansal çıkarlar tarafından 
yönetiliyor – çoğunlukla beyaz, ayrıcalıklı, orta yaşlı, hete-
roseksüel erkekleri tarafından temsil ediliyor. Ve çoğunun 
bu iş için çok uygun olmadığı ortaya çıktı. Bu büyük bir 
sürpriz olmayabilir. Sonuçta, bir şirketin amacı dünyayı 
kurtarmak değil, kar elde etmektir. Ya da daha doğrusu, 
hissedarları ve piyasa çıkarlarını mutlu etmek için mümkün 
olduğu kadar çok kar elde etmektir.30

İklim krizi sosyal, ekonomik ve iklim için reformlar 
mücadelesinin önemini saklı tutmak kaydıyla, kapita-
lizmden topyekûn bir kurtuluş mücadelesinin bir ölüm 
kalım meselesi haline geldiğini gösteriyor. “İklimi değil 
sistemi değiştir!” sloganı, önceleri, hareket içinde solun 
öne çıkarttığı bir sloganken, şimdi hareketin bütün ka-
natları – evet, her zaman aynı hedefi kastetmeseler de– 
sistemin değiştirilmesi gerektiği konusunda hemfikirler. 
Sistemin nasıl değiştirileceği, çeşitli reformlarla bazı 
hakları çekip almanın yeterli olup olmadığı tartışması, 
söz konusu iklim krizi olduğundan, tarihi “reform mu 
devrim mi” tartışmasını çok daha yakıcı hale getiriyor. 
Pakistan’da selde ölen 1500 kişinin yakınları açısından, 
acı, genellikle yoksulluk sınırının altında yaşamlar ve 
açlığın yarattığı acıyla el ele gidiyor. Kimse, açlığın 
biraz olsun yatışması anlamında reformlara karşı de-
ğil ama gelişmeler bu tartışmaların geride kalmasına 
neden oldu.

Kapitalist şirketler, iklim krizini durdurmak için 
acil önlemleri bu önlemler gereksiz olduğu için almıyor 
değiller. Çoğu kez, iklim krizine vurgu yaptıklarında 
yaşadığımız dünyanın sonunun geldiği konusunda ol-
dukça ciddiler. Sorun, iklim krizini ciddiye almamaları 
değil, ciddiye aldıklarında atmak zorunda kalacakları 
adımların kendi şirketleri için kârlı olmamasında. İklim 
krizini körükleyerek kâr patlaması yapan şirketler bu 
krizle mücadeleyi, kârlarının azalmasına tahammül 
edemeyecekleri için masaya koyamazlar.

Hükümetler, ilk tahlilde de son tahlilde de bu 
şirketlerin sopasıdır. Yeni kurucu mitoslarının peşinde 
koşanlar da dahil tüm merkez siyasetçiler ve otoriter 
liderler ulusal bir ekonomik temelde kârlarını artıran 
bu şirketlerin bazen havuçmuş gibi görünen sopasından 
başka bir şey değillerdir.

İklim hareketinin aktivistleri, bu şirketlerin koru-
yucusu devletlerin tüm şiddet aygıtlarıyla yüzleşmek 
zorunda. Bu da bizi, kârlarını korumak için tarafsız 
gibi görünen ama asli işlevleri kendi kâr etme meka-
nizmalarının sürekliliğini sağlamak olan hükümetler 
ve devletlerin acımasızca kullandığı şiddet aygıtlarıyla 
yüzleştiğimizde, reformları nasıl ele alacağız sorusuna 

30 Thunberg, 2022.
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getiriyor. Bu yüzden sistemin değişmesini herkes ar-
zularken, değişimin yönü ve tarzı konusunda bir fikir 
birliği içinde olunduğu söylenemez.

Marx, hem tek tek kapitalistler ve tekil kapitalist 
şirketler hem de bir ilişki olarak sermaye hakkında, bu-
günün dinamik gelişmelerini anlamamızı sağlayan bir 
teorik çerçeve sundu. Kapitalistin, kişileşmiş sermaye 
olma dışında tarihi bir değere de bir var olma hakkına 
da sahip olmadığını açıkladı: 

Kapitalist, yalnızca kişileşmiş sermaye olduğu ölçüde, 
bir tarihsel değere sahiptir ve bu tarihsel var olma hakkı, 
nüktedan Lichnowski’nin dediği gibi, olmayan bir tarihi 
olmayan bir haktır. Kapitalistin kendi geçici varlığı, ancak 
kapitalist üretim tarzının geçici zorunluluğunun yarattığı 
bir zorunluluktur. Ama kişileşmiş sermaye olduğu ölçüde 
kapitalisti harekete geçiren şey, kullanım değeri ve zevk 
değil, mübadele değeri ve bunun çoğaltılmasıdır. (…) 
Kapitalist, yalnızca sermayenin kişileşmesi olarak, saygıya 
değerdir. O, bu özelliği ile gömüleyicinin mutlak zenginleş-
me güdüsünü paylaşır. Ancak diğerinde bireysel bir tutku 
gibi görünen şey, kapitalistte, kendisinin sadece bir çarkı 
olduğu toplumsal mekanizmanın eseridir. Ayrıca, kapitalist 
üretimin gelişmesiyle birlikte bir sanayi girişimine yatırılmış 
bulunan sermayenin kendisini durmadan büyütmesi bir 
zorunluluk haline gelir ve rekabetin zoru ile tek tek bütün 
kapitalistler, kapitalist üretim tarzının kendi özünden doğan 
yasalara, dışarıdan gelme zorlayıcı yasalar olarak boyun 
eğmek mecburiyetinde kalır. Bunlar, kapitalisti, varlığını 
devam ettirebilmesi için, sermayesini durmadan artırmak 
zorunda bırakır; kapitalist de bunu ancak gittikçe artan 
birikimle sağlayabilir.31 

Kişileşmiş sermaye dışında hiçbir anlamı olmayan, 
kişileşmiş sermaye olarak da sadece değişim değeri 
üretiminde rol oynadığı ölçüde ciddiye alınan, bunu da 
özgür iradesiyle değil “sadece bir çarkı olduğu toplumsal 
mekanizmanın” zorlamasıyla yapmak zorunda olan bu 
insanlardan bir sınıf olarak kurtulmak, bu toplumsal 
çarkı dağıtıp atmak, türlerin yok oluşunu engellemenin 
tek yolu olarak öne çıkıyor. 

Krizler çağında devrimci bir alternatifin bir zorun-
luluk olarak gözükmesi, iklim krizini tartışırken giderek 
daha da netleşiyor.

Emperyalizmin krizi
Putin’in savaşı, savaş seslerinin bu sefer Avrupa’nın 
göbeğinde yankılanmasına neden oldu. Kanlı ve emper-
yalistler arası ilişkilerde var olan gerginliği tırmandıran 
işgal bir yandan da bir gerginliğin dışavurumuydu. 
ABD liderliğindeki NATO bu savaş sayesinde genişle-
mesini hızlandırdı. Rusya ise bin bir yalanla başlattığı iş-
galden istediği sonuçları alabilmiş görünmüyor. Tersine 

31 Marx, 2010. sf.572-573

Ukrayna son haftalarda atağa kalktı ama Rusya’nın buna 
yanıtı Kiev’e ağır bombalı saldırı düzenlemek oldu. 

Savaş, çok daha vahim bir gelişmeyi, neredeyse 
konuşulması dahi yasak olan bir konuyu, nükleer silah 
kullanma tartışmalarını magazin sohbeti gibi günlük ya-
şamımıza soktu. “Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin 
Cuma günü işgal altındaki dört Ukrayna bölgesini ilhak 
etti ve nükleer silah kullanmak da dahil olmak üzere Rus 
topraklarını gerekli her şekilde savunma sözü verdi.”32

Putin, Hiroşima ve Nagazaki’nin emsallerine 
atıfta bulunurken, tüm sivil güçlerin alarma geçmesi 
gerekiyor. Anatol Lieven, “ABD’li yetkililer, gelecekte 
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik herhangi bir nükleer 
saldırısına, Rusya’ya konvansiyonel ve hatta nükleer 
bir saldırıyla yanıt vermekten bahsediyor. Bu aslında ne 
anlama geliyor?” sorusuna ürkütücü bir cevap veriyor:

Medeniyetin sonu anlamına gelir. Sayısız çalışmanın 
gösterdiği gibi, bu koşullar altında topyekun bir nükleer 
savaşı tırmandırmaktan kaçınmak son derece zor olacaktır. 
Bundan kaçınmayı başarmış olsak bile, Amerika Birleşik 
Devletleri Rusya’ya nükleer bir füze atarsa, hiçbir soru 
sormadan, Rusya Amerika’ya bir füze gönderirdi. Her şey 
füzenin ölçeğine bağlı, ama bir füze bile en azından yüz-
binlerce Amerikalının ölmesine, tüm ABD tarihinde hiç 
ölmemiş olandan daha fazla sivilin ölmesine neden olacaktı. 
Ama dediğim gibi, (…) bu dünyanın sonu olacaktı. Bu şe-
kilde insanlık son derece kötü durumda hayatta kalacaktı.33

Kırım’ı Rusya’ya bağlayan Kerç köprüsüne yönelik 
sabotajın ardından “Moskova, Ukrayna’yı dün füze 
yağmuruna tuttu. Rusya anakarası, Hazar Denizi ve 
Karadeniz’den fırlatılan en az 80 füze ve silahlı insansız 
hava araçları 13 Ukrayna şehrini hedef aldı. En az 11 
kişi hayatını kaybetti.”34

Savaş, yeni ilhak kararları, nükleer tehditler35, 
NATO’nun Rus işgalini sınırlarını genişletmek üzere 
kullanması gibi konular yeteri kadar baş döndürücü 
değilmiş ve militarist gerginlik yeterince tırmanmamış 
gibi devreye birdenbire ABD-Çin gerginliği girdi. ABD 
Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin Tayvan ziyareti 

32 Hart, 2022.

33 Jacobin, 2022.

34 Hürriyet, 2022.

35 “Putin’den bu tür nükleer retoriği tekrar tekrar görürsek, bunu 
ciddiye almamız gerekecek. Bu nedenle, bunun Rusya için cid-
di sonuçları olacağı ve nükleer savaşın asla yapılmaması gerektiği 
mesajını net bir şekilde iletiyoruz. Sonra elbette başka bir tırman-
ma türü ortaya çıkacak. Bu Ukrayna’nın ötesinde bir tırmanış 
olacak. Şu anda Ukrayna’da devam eden savaş kötü ve Ukrayna 
halkı için bir trajedi elbette, ancak NATO ile Rusya arasında tam 
teşekküllü bir savaş daha da kötü olacak.” Karar, 2022.
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Çin’in bütün sert açıklamalarına rağmen gerçekleşti. 
Çin bir yandan büyük bir askeri tatbikat gerçekleştirip 
meydan okurken öte yandan da ABD’nin Çin büyü-
kelçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırıp ABD’nin ateşle 
oynadığını belirtti.

Şimdilik Tayvan etrafında süren ABD-Çin gerilimi 
daha büyük bir krize dönüşmese de küresel emperya-
list sistemin geleceğine ayna tutan gelişmelerle karşı 
karşıyayız. Dünyanın askeri, ekonomik ve politik pat-
ronunun kim olduğunu tayin edecek asli gerilim ABD 
ile Çin arasında sürüyor. ABD tüm dünyada askeri 
gerilimleri tetikliyor. Tayvan boğazına savaş uçakları 
yollayan Çin ise Tayvan’ı kendi topraklarının bir parçası 
olarak görüyor. Buna itiraz eden Tayvanlıları ayrılıkçılar 
olarak görüyor.

Öte yandan ABD yeni dönem Ulusal Güvenlik 
Strateji belgesini açıkladı. Belgenin “Küresel öncelikleri-
miz” bölümünde Biden, Çin ve Rusya’nın daha uyumlu 
hale geldiklerini ve kalıcı rekabeti sürdürmek için 
farklı açılardan zorluk taşıyan bu iki ülkeyle mücadele 
edeceklerini söylüyor. Rusya’ya yaptırımların süreceği 
vurgusuna, Çin’in ABD’nin asli rakibi olduğu ilanı 
ekleniyor. Çin’in hem uluslararası alanı yeniden şekil-
lendirme niyetine hem de bunu yapacak diplomatik, 
askeri ve teknolojik güce sahip olduğunu ilan ediyor. 
Biden, Çin ile rekabette önümüzdeki on yılın belirleyici 
olduğunu söylüyor. Bu rekabetin Hint-Pasifik’te daha 
görünür olmasına rağmen daha küresel boyutlu bir 
rekabet olduğunu vurguluyor. Belge, elbette ki Tayvan 
krizine de değiniyor ve Tayvan boğazında barışın korun-
masına ABD’nin özel bir ilgisi olduğunu ilan ediyor!36

Savaş ve nükleer çılgınlığın sık sık gündeme gelmesi, 
savaşa karşı mücadelede devrimci yöntemin ne kadar 
önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Ukrayna 
işgali, sol içinde bir yarılmaya sebep oldu. Sol içinde, 
“Ne Putin-Ne NATO!é diyenlerin sesi, smperyalist 
sistemin hiçbir kanadıyla uzlaşmayanların geleneğinin 
devamcısı. I. Dünya Savaşı’nda savaşa karşı hareketi an-
tikapitalist bir sosyal devrime bağlamak için mücadele 
kritik bir önem sahip. 

Belirsizlikler, göçmen düşmanlığı, ırkçılık ve 
otoriter rejimler 
Bu, 1990’ların ortalarından beri ABD resmi strateji 
belgelerinde görünen asli vurgularda hep olduğu gibi 
emperyalist iki güç arasındaki rekabetin resmi bir ifadesi. 
Uzun bir süredir emperyalist hegemonya krizinin tüm 
küresel ve yerel süreçleri etkilediğini savunuyoruz. Al-
temperyalist hedefleri olan ülkelerin de iştahını kabartan, 
yeni fırsatlar penceresi açtıklarını düşünmelerine neden 

36 https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/
Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strate-
gy-10.2022.pdf

olan da bu: ABD’nin hegemonik gücünün gerilemiş ol-
ması. Bölgesel askeri gerilimler, çatışmalar her an kapıda 
bekliyor. Emperyalistler arası gerilim savaş demek olduğu 
için diğer tüm kriz başlıklarıyla, ekonomik krizle, iklim 
kriziyle, göç kriziyle iç içe geçiyor.

Böylece krizlerden kriz beğendiğimiz bir manzarayla 
yüzleşmek zorunda kalıyoruz. Birleşmiş Milletler Kal-
kınma Programı (UNDP) “Belirsiz zamanlar, huzursuz 
yaşamlar: Değişen dünyada geleceğimizi şekillendir-
mek” başlıklı 2020/21 raporunda bu konuya dair bir 
projeksiyon sunuyor:

Raporla ilgili değerlendirmede, belirsizliğin yeni bir 
kavram olmadığı ancak günümüzde aldığı yeni formla 
insanlık tarihinde daha önce görülmemiş bir “belirsizlik 
karmaşasına” girdiğimiz belirtildi. Bunun sebepleri arasında 
dünyadaki kutuplaşma ve eşitsizliğin artması gösterildi. 

Son iki yıldaki gerileme de COVID-19 pandemisi, 
Ukrayna savaşıyla devam eden gıda krizi ve iklim değişik-
liğiyle açıklandı.

Rapora göre dünyadaki 7 insandan 6’sı kendisini 
güvende hissetmiyor.37 

Bu ağır yükleri taşımak zorunda bırakılan insanların 
kendisini güvende hissetmemesi oldukça normal. İki üç 
yıldır insanlar sanki savruluyor gibi, gelişmelerin baş 
döndürücü hızına ayak uyduramıyor gibi hissediyor. 
Sanki bilinmeyen bir güç hepimizi bir çuvala koymuş 
da başının üzerinde sallıyormuş gibi. 

Dönem, dünyayı açıklayan gerçekçi, doğru ve dev-
rimci bir perspektife sımsıkı sarılmayanların savrulmak 
ve savrulmuş hallerini de tek doğru politik tutummuş 
gibi anlatmak zorunda kaldıkları bir geçiş süreci çün-
kü. İnsanların hem kişisel hayatları hem de toplumsal 
sınıflar, devlet bürokrasileri, yönetici güçler ve küresel 
ölçekte sınıf çelişkileri pandemiden derinden etkilen-
di. Ekonomik kriz egemen sınıfların dünya ölçeğinde 
enflasyonu ezilenlerin kursağında kalan son lokmaları 
almak için kullanmasıyla el ele gidiyor.

Emperyalizmin krizi ve neo liberalizmin krizi, sağ 
siyasal bir eğilimin güçlenmesine neden oldu ve bir 
dizi ülkede otoriter rejimler inşa edildi. Fakat şimdi 
sosyal bir tepkinin ifadesi olan otoriter rejimlerin krizi 
sadece derinleştirmekten başka bir işe yaramadığı da 
görülüyor.38

İşlevsel oldukları tek nokta, kendilerinin sağındaki 
tüm güçlere kapıyı sonuna kadar aralamaları. 

Egemen sınıflar, milliyetçiliğe ve ırkçılığa yatırım 
yapıyor. Merkez siyaset hem gücünü yitiriyor hem de 

37 Bianet, 2022.

38 Sosyalist İşçi’nin 705. sayısındaki yazım, bu yazının omurgasını 
oluşturdu. sf 6-7.
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daha sağa kayıyor. Faşist, aşırı sağcı, ırkçı siyasi güçler 
merkez siyaset üzerinde hegemonya kuruyor ve dün-
ya birbirini izleyerek öğreniyor. Hindistan’da Modi, 
İtalya’da faşist hareket, Macaristan’da Orban, ABD’de 
Trump’ın sırtını yasladığı Neonaziler, silahlı ırkçı çe-
teler, ABD’de siyasetin sağa kayışının ve bir dönemlik 
otoriter iktidarın bakiyesi olarak öne çıkartılan kürtaj 
yasağı, İsveç’te faşistler, Brezilya’da Bolsonaro, Putin, 
Mısır’da cuntacılar, Suud rejimi, Çin’de tek parti dik-
tatörlüğü, Fransa’da büyüyen faşist alternatif birbirine 
ilham veriyor. Birbirinden öğreniyor.

Özellikle göçmen krizi, aşırı sağın versiyonlarının 
birbirinden öğrenme hızı konusunda dramatik ör-
neklerle dolu. Göçmenler, hem merkez sağ rejimler 
tarafından hem “sol” iktidarlar tarafından hem de 
otoriter rejimler tarafından, milliyetçiliği ve ırkçılığı 
yaygınlaştırmak için asli düşman olarak kodlanıyorlar. 
Böylece kapitalizm kendi yarattığı sorunlardan birinin 
daha sorumluluğunu üstünden atmayı başarıyor. 

Hem göç ettikleri ülkelerde hem de göç yollarında 
bir yandan katlanılmaz bir acı yaşıyor göçmenler ama 
aynı zamanda büyük bir cesaret ve direniş de gösteri-
yorlar. 

Kapitalizmin kendi ürünü olan ve devletler tara-
fından bütünüyle yönetilemez kılınan göçmen krizi, 
ırkçılık ve milliyetçiliği işçi sınıfını bölen en temel 
egemen sınıf fikirleri olarak görenler açısından en 
kritik sorun alanı olan göçmenlere yönelik sistematik 
saldırganlık geliyor:

Nisan ayında Fransa’da faşist Marine Le Pen son 20 
yılda üçüncü kez cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci 
tura kalmayı başardı; hem de ilk turdaki oylarını düzenli bir 
biçimde artırmaya devam edip yüzde 23’ün üzerine taşıdı. 
İkinci turda da yüzde 41,5 alarak rekorunu kırdı. Eylül 
ayında ise gelişmeler hızlandı. Önce İsveç Demokratları 
adlı parti yüzde 20,5 oy alarak ülkenin ikinci büyük partisi 
hâline geldi. Ardından İtalya’nın Kardeşleri Partisi yüzde 26 
oyunun yanına Salvini’nin Liga’sı ve Berlusconi’nin Forza 
Italia’sı ile birleştirdiği yüzde 46’lık blokla, açıkça faşist olan 
Giorgia Meloni’nin bir Avrupa ülkesine başbakan olmasını 
sağladı (…) partisinin amblemindeki alevin, Mussolini 
sonrası dönemde İtalya’da faşizmi savunmak için kurulan 
MSI’nin logosuyla benzeşmesinden son derece memnun. 
Zaten hareketinin kökenleri de o partiyle organik bağa 
sahip, oradan çıkma. “Tanrı, vatan, aile” sloganıyla kam-
panya yapıyorlar.39

Bu sağcı partilerin öne çıkan ortak özellikleri, faşist 
gruplarla ilişkide ve göçmen karşıtı olmaları. Irkçıları 
cesaretlendiriyor, azınlıklara, göçmenlere, hak ve özgür-
lüklere saldırıyor, tüm bunları “ulusal değerlere” sığına-
rak yapıyorlar. Faşist kökleriyle gurur duyan Meloni de 

39 Tekin, 2022. 

göçü durdurmak için, Kuzey Afrika’dan yapılan deniz 
seferlerine yeni bir deniz ablukası getirme çağrısında 
bulunmuştu.40

Türkiye, iklim krizinin, emperyalist hegemonya 
krizinin, savaşların ve bölgesel çatışmaların, derin bir 
ekonomik durgunluğun üretim ve tedarik zincirlerin-
de zaaf yarattığı ve ekonomik yoksullaşmanın küresel 
düzeyde derinleştiği koşulların doğrudan etkisi altında. 
Pandeminin etkisiyle şekillenen kişisel ve toplumsal 
buhranların, göçmenlerin ölüm kalım mücadelesinin 
iktidara yürüyecekleri ırkçı patikanın inşasında bir araç 
olarak kullanan ve nefret dalgalarıyla büyümeyi hedef-
leyen faşist, ırkçı ve aşırı ağcı grupların popülerleştiği 
siyasal dönemin ve yer yer katlanılmaz bir sululukla ik-
tidarlarını pekiştirmek için yapmadıklarını bırakmayan 
otoriter liderliklerin yarattığı sarsıntının toplam etkisi 
altında bir seçim sürecine giriliyor.

Rejim sağa çekerken
Türkiye, dünyadan kopuk bir hayatın yaşandığı kendi 
özgü dinamikleri olan bir yer değil. Dünyanın bu sarsın-
tılarından doğrudan etkileniyor. Hepimiz aynı gemide 
değiliz fakat tüm kapitalist devletler aynı uçağın içinde, 
hangi koltuk numarasında oturduklarının bir önemi 
yok, türbülanstan eşit derecede etkileniyorlar, uçağın 
yakıtı biterse hep beraber düşüyorlar, kaptan pilotun 
intihar edesi gelirse bedelini hep beraber ödüyorlar. 
Dünya pazarı ve küresel siyasal dengeler tüm ülkeleri 
birden vururken, Türkiye de bu memlekette tersini 
iddia edenlerin sayısı ne kadar çok olursa olsun, küresel 
jeopolitik ağın bir parçası.

Bu parçanın en özgün yanı, Türk usulü başkanlık 
rejiminin tüm siyasal sistemde, hukuk alanında, eko-
nomide ve tüm özgürlükler alanında yarattığı yıkımın 
niteliğinde. İktidar, tüm siyasi ilişkileri, siyasetin varoluş 
tarzını koyu bir sağ zemine taşıdı. Dur durak bilmek-
sizin de zemin daha da sağa çekiliyor.

Bu hem iktidarın küresel gelişmeleri değerlendir-
mesinden çıkarttığı sonuç nedeniyle böyle hem de iç 
politikada düştüğü açmazdan tek çıkış yolunu dümeni 
daha da sağa bükmekte bulmasından. İktidar bloku 
açısından emperyalist hegemonya krizi, Mavi Vatan 
tezine, iklim krizi iki yüzlü iklim dostu politikaları 
ekosistemi imha eden politikaları hırsla uygulamasına, 
küresel ekonomik kriz ise kaynakları doğrudan zen-
ginlere aktarmanın yeni bir aparatının bulunmasına, 
göçmen krizi göçmenleri dış politikada bir pazarlık 
unsuru olarak kullanmasına, bölgesel güçler arasında 
emperyalistler arası çelişkiden türeyen gerilimleri Suriye 
ve bölgede Kürt sorununa askeri yöntemlerle müdahale 
fırsatı bulmasına kapı araladı.

40 a.g.e.
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İktidar, tüm bu alanlardaki gelişmeleri, milliyet-
çiliğin dozunu yükselterek ve muhalefet üzerinde 
kutuplaştırma siyasetiyle akıl almaz bir baskı yaratarak 
kullanıyor. Türkiye’de gerçekle yalan hızla yer değişti-
rebiliyor. Politika yapış tarzı uzun süredir yalanlar ve 
dezenformasyon üzerinden şekillenen iktidar sözcüleri 
tüm hukuksal mekanizmanın kullanım kılavuzunu ye-
niden yazmamışlar gibi çıkarttıkları “Dezenformasyon 
yasasıyla” kutuplaştırma siyasetinde muhalefetin üzeri-
ne tüm baskı mekanizmalarıyla gelirken kendileri iste-
dikleri gibi dezenformasyon yapacaklar ama muhalefet 
gerçekleri açıkladığından bu yasaya göre suçlu olacak.41 

Bu yasa rejimin çürümüşlüğünün bir göstergesi. 
Çürümüşlük, sadece bu yasanın değil, son birkaç yıl 
kadar bu rejimin inşa edilmesinin korku yaratan figür 
sorumlusu olmakla övünen Peker’in ifşalarında net 
bir şekilde görüldü. Herkesin bildiği gerçekler ortada. 
Çürümüşlük sadece devlet-mafya-yolsuzluklar-siyasiler 
arasındaki ilişkilerde görülmüyor, hukuk, adalet, politi-
ka yapma tarzı, ekonomi yönetimi, kaynakların sürekli 
olarak ve hiç utanma belirtisi gösterilmeden sermayeye 
aktarılması, egemen sınıf arasında zaman zaman açığa 
çıkan bölünmelerde bu çürümüşlüğün bütün unsurları 
ayan beyan ortada.

Tüm politik kararlar iktidar bloku ya da mevcut 
devlet koalisyonu, bu koalisyonun bileşenlerinin çı-
karları için atılıyor. Kuşkusuz, bu politik kararlar, aynı 
zamanda iktidar blokunun seçmen kitlesini, en azından 
bu kitlenin çekirdeğini korumak için de alınıyor. Çünkü 
tüm anketlerin gösterdiği gerçek, zaman zaman bir iki 
puan artırmayı başarsa da AKP’nin seçmen tabanını 
önemli ölçüde, hem 2018 seçimlerine hem de 2019 
yerel seçimlerine göre kaybettiğini gösteriyor. Canan 
Kaftancıoğlu’nun hakkında açılan davaların tamam-
lanmasının ardından siyasi yasaklı haline getirilmesi 
günlerinde anlatmaya çalıştığım gibi, iktidar, hukuktan 
geriye hukuksal metinlerin bile kalmadığı bu hukuk 
cinayetlerine, iktidarını pekiştirme aracı olarak bakıyor. 
Bu “hukuki” adımla hem muhalefetin tüm saflarını 
korkutuyor hem de gözüne ışık tutulmuş tavşan gibi 
hareketsiz kalmasını sağlıyor.42

Kaftancıoğlu’ndan önce Sezen Aksu hakkında bir linç 
kampanyası başlatılmıştı.43 Bu iktidarın politika yapış 

41 Marksist.org, 2022.

42 Karakaş, 2022.

43 Milli Bekacılar denilen bir grup, Sezen Aksu’nun yıllar önce 
yaptığı bir şarkıyı “dini hassasiyetlerine” dil uzatıyor diye gerek-
çe göstererek, evinin önünde her zamanki lümpen tarzlarıyla bir 
basın açıklaması yaptılar. Sezen Aksu müzik dünyasının tam mer-
kezinde belki de en ünlü, en çok sevilen ismiyken, iktidar aparat-
larının böyle bir adım atmış olmaları herkesin zihninde, “Neler 
oluyor?” sorusunun şekillenmesine neden oldu. Fakat daha bu 

tarzının, tabanına ve muhalefete seslenme tarzının özeti 
gibiydi. Her tartışma fakirlik gündemini gizlemek için 
yapılmıyor. Pandoranın kutusu açılıyor, bir aşamada 
zembereğinden boşalır gibi üstümüze boca edileceklerin 
fragmanıydı Sezen Aksu’ya yapılanlar. Aksu’ya yapılan-
ların işareti ise Gülten Kışanaklara yapılarak çakılmıştı.

AKP’ye oy veren kitlelerin ontolojik olarak gerici oldu-
ğunu iddia etmek, toplumun zaman zaman yüzde 30’una, 
zaman zaman yüzde 50’sine gerici demekle eş anlamlıdır ve 
“gericilerin” neden zaman zaman yüzde 50’den yüzde 30’a 
doğru gerilediğini de açıklamaktan uzak bir yaklaşımdır. 
Ama, AKP’nin, bir parti olmaktan çıkıp Erdoğan’ın iktidar 
aparatına dönüştüğü süreçte44, bu kurumun faaliyetlerini 
organize edenler, liderliğin etrafında kümelenen çekirdek 
ve bu çekirdeğin temas halinde olduğu sosyal gruplar, 
yapılar ve çıkar grupları, gerici kavramının ötesinde, aşırı 
sağcı ve demokrasi adına elde edilmiş ne kadar kazanım 
varsa teker teker sökülüp alınmasından hiçbir rahatsızlık 
duymayan oluşumlardır. LGBTİ+’ların özgürlükleri yasak-
lanırken, LGBTİ+’lara yönelik nefret yürüyüşünün devlet 
desteğiyle yapılabilmesinin nedeni budur.45 

soru zihinlerde uçuşurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir camide 
cemaate “seslenerek”; “Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların 
karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendi-
mize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde 
koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili 
uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir” demişti.

44 “Bir parti ve bir hareket olarak AKP çoktan öldü. Başka bir şeye 
dönüştü. Dönüşümü özetleyen en önemli gösterge, artık kendisine 
ölse oy vermeyeceğini bildiği kitlelere öfke saçıp bu kitlelerin oy 
verdiği partileri ve siyasileri tehdit etmekle yetinmeyip kendisine oy 
verme potansiyeli olan kitleleri de tehdit etmeye başlaması.” bkz. 
“Seçim Saati Çalışırken Antikapitalist Bir Çağrı” başlıklı broşür. 

45 Konudan bağımsız gibi görünse de bu yazının tamamlandığı 
günlerde gerçekleşen Bartın’daki madenci katliamı üzerine, tam 
da bu bağlama oturan bir noktanın altını çizmeliyim. Bartın’da 
maden kazasının ardından Erdoğan, “Şu anda bizim mevcut 
ocaklarımızın içinde Amasra Kömür İşletmeleri bizim en ileri 
imkanlara sahip olan ocak olmasına rağmen, birileri bununla 
tabii dalgasını geçebilir ama biz kader planına inanmış insanla-
rız. Kader planına inandığımız için bunun ne dünü ne bugünü 
ne de yarını olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır, bunları 
da bilmemiz lazım.” dedi. bkz. https://www.cumhuriyet.com.tr/
turkiye/son-dakika-erdogan-acikladi-maden-faciasinda-can-kay-
bi-41e-yukseldi-1992606 Oysa 41 madencinin öldüğü bir faci-
ayla ilgili hiçbir açıklamayla dalga geçilemez. Facianın gerçek-
leştiği akşam canlı yayında gevrek gevrek sorular soran A Haber 
muhbiri belki. Fakat, burada önemli olan Soma’da 2014 yılında 
yaşanan faciadan sonra tekrarlanan fıtrat argümanının, bu sefer 
çok daha boyutlandırılarak “kader planı” çerçevesinde ele alın-
masıdır. Yazar Roni Margulies’in sosyal medyada vurguladığı gibi 
“Bir ülkenin cumhurbaşkanı ‘Biz kader planına inanmış insanla-
rız. Bunlar her zaman olacaktır, bunu da bilmemiz lazım’ diyor-
sa, o ülkede hiç kimsenin can güvenliği kalmamıştır. Çünkü o 
hükümdar hiçbir konuda önlem alınmasını gerekli görmez, her 
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Bu dinamik, AKP’nin toparlanmasına yönelik bir 
ivme sağlamıyor. Bu, AKP’nin gerilemesini yavaşlatıyor 
ve seçime kadar bu kurumun faaliyetlerini, mitinglerini, 
devlet destekli kampanyasını örgütleyecek bir canlılık, 
Erdoğan-Bahçeli bloğunun liderliği için yeterli görülüyor.

Bu çürüme düzeyine ve AKP tabanındaki yoksulları 
da şiddetle ezip geçen ekonomik uygulamalara rağmen bu 
partinin tuzla buz olmamasının nedeni ise iktidarın başa-
rısı değil, muhalefeti iktidarın belirlediği sağ sınırlar içinde 
oyalanmak olarak gören ana muhalefetin sağcılığıdır.

Üç tür muhalefet
İktidarın tüm siyasi alanı içindeki siyasi figürlerle 
birlikte sağa çektiği koşullarda işlemeye başlayan seçim 
takvimi üç ayrı muhalefet anlayışının açığa çıkmasına 
neden oldu. Birisi, ana muhalefet, nam-ı diğer 6’lı 
Masa. 28 Şubat’ta Millet İttifakı’nı oluşturan altı parti 
bir basın toplantısıyla, üzerinde ortaklaştıkları bir 
mutabakat metnini imzaladı. 46 sayfalık metin esas 
olarak demokrasiye, adalet özlemine yaptığı vurgularla 
ve Türk usulü başkanlık rejimine son verme iddiasıy-
la öne çıktı. Parti genel başkanları “Güçlendirilmiş 
parlamenter sistem” adı verilen parlamenter yapının 
eskiye dönmek değil, yeni dönemin ihtiyaçlarına 
yanıt verecek bir demokratik adım atmak olduğunu 
açıkladı. Birçok insan, altılı mutabakat metnini çok 
olumlu buldu.46

Bu mutabakat sürecinin olumlu bulunmasının ilk 
nedeni mevcut iktidar yapısının aşırı sağcı aşırılıkları 
olağanlaştırmış ve tüm siyasi alanı cenderesi altına almış 
olması. Bu koşullarda nefes almayı biraz kolaylaştıracak, 
demokrasi ve özgürlüklere biraz vurgu yapacak her yan 
yana geliş çözümün adresi olarak sunuluyor. Küçük bir 
normalleşme vurgusu büyük umutlar doğurabiliyor. 
Erdoğan’ın tüm gücü kendisinde toparladığı ve tam bir 
yönetim başarısızlığı yaşayan bu rejimden kurtulmaya 
yardımcı olacak her girişim, özellikle sahici bir seçim 
ittifakı olan altılı girişim gibi coşkuyla karşılanıyor. Bu 
açıdan da aşırı sağcı bir iktidar ittifakına karşı bir dizi 
demokratik adımı atacağını vaat eden bir başka merkez 
ittifakın vaatleriyle karşı karşıyayız.

Bu vaatlerin pratik karşılığının ne olacağını şimdi-
den gösteren birkaç gelişme var: Birisi, LGBTİ+’ların 

şeyi Allah’a bırakmıştır.” bkz. https://twitter.com/RoniMargulies/
status/1581305302909321217 İktidarın bu yaklaşımındaki en 
tehlikeli yan tek adam rejiminin medarı iftiharı olan, sorumlu-
luktan kaçınmayı ifrata vardırmasıdır. Bir katliama Allah’ın işi 
dendiğinde, arkasından ‘Allah’ın işine karışılmaz’ yaklaşımı gelir. 
Erdoğan-Bahçeli iktidarının tabanındaki küçük ama etraflarında-
ki partili kitleleri harekete geçirebilen örgütsel çekirdek maden-
cilerin ölümüyle ilgili bu yaklaşımla kendisini özdeşleştirebiliyor.

46 Karakaş, 2022.

haklarından tümüyle uzak durulması, daha sonra LG-
BTİ+’lara karşı örgütlenen nefret yürüyüşüne karşı blok 
oluşturmaması. Bir diğeri Kürt sorununda çözümün 
yerel yönetimlerin güçlendirilmesi çerçevesinde ele 
alınacağının ilan edilmesi. Kürt sorunu, siyasal bir so-
rundur, merkezi devlet aygıtının bu sorunun çözümüne 
bağlı olarak yeniden yapılandırılması gerçekleşmeden 
yerel yönetimler bazında Kürt sorununun çözümünden 
söz edilemez. Merkezin yereli atma yetkisi bir küçük 
değişiklikle gerçekleştirilebilir.

Bu yaklaşımın içinin ne kadar kof olduğu da mu-
tabakat metninden hemen bir gün sonra meclise gelen 
HDP’li Semra Güzel’in vekilliğinin düşürülmesi için 
Meclis Genel Kurulu’nda yapılan oylamada görüldü. 
Karar, 313 ‘evet’e karşılık 52 ‘hayır’ oyuyla alındı. CHP 
ile İYİP de AKP ve MHP ile aynı yönde oy kullandı. 
Birkaç ay sonra ise İYİP lideri Akşener baklaları ağ-
zından çıkartmaya başladı. Eski derin devlet faaliyet-
leri içinde yer alan Sedat Bucak’ı ziyaret etti. Bucak, 
devlet-mafya-siyaset bağlantısını ve Kürt sorununda 
“kendini hukukla bağlı saymayan bir devletin ne kadar 
zalimleşebileceğini sembolize eder.”47 Bu açıdan Akşener 
Kürtlere net bir mesaj vermiş oldu. Böylece HDP’yi 
küçültmeye, silikleştirmeye, önemsizleştirmeye çalışan 
görüşleri artık nihai sonucuna ulaşmış oldu. Kirli savaş 
denilen bir dönemin simgelerinden Bucak’ın isminin 
İYİP vekilliği için geçmesi Akşener’in Kürtlere verdiği 
vaadin ne olduğunu da gösterdi. 

Akşener’in ikinci mesajı ise Kılıçdaroğlu’na iletmiş 
oldu. Kılıçdaroğlu devlet adına işlenen suçların mağ-
durlarıyla helalleşmeye çalışırken, Akşener, bu suçların 
failleriyle helalleşeceğini gösterdi. Birisi Roboskili 
aileleri ziyaret ederken, birisi kirli savaşın simge ismini 
ziyaret etti.48

Apaçık bir şekilde seçim kazanmak için kurulan ve 
seçimi kazanmanın tek yolunun Kürtlerin de oyunu 
almaktan geçtiğini bir ittifakın belirleyici iki partisinden 
birisi keskin bir HDP düşmanlığıyla muhalif safları 
domine ediyor. 

47 Coşkun, 2022.

48 İYİPliler bir hafta sonra da sermayeye mesajlar yollamaya baş-
ladılar ve 2022’nin başlarında söyledikleri şu sözleri unuttular: 
“Rantın 5 atlısı gidip utanmadan siyasi risk sigortası yaptırmış. 
Sigortada tarif edilen risklerden biri de kamulaştırma. İstediği-
niz sigortayı yaptırın, bizim için fark etmez. Uluslararası hukuku 
kullanıp, gerekirse tek taraflı olarak feshedeceğiz.” bkz. https://
www.haber3.com/guncel/politika/aksener-cumhuriyet-tarihi-
nin-en-buyuk-soygununa-goz-yumdular-haberi-6066662. Fakat 
yılın sonuna doğru İYİP’liler bu kez şu açıklamayı yaptılar: ‘’Ga-
rantili projelerde ‘Kamulaştıracağız’ demek hukukun üstünlüğü-
ne aykırı.’’ Bu İYİP Genel Sekreteri Uğur Poyraz’ın açıklaması. 
bkz. Evrensel, 2022. 
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Siyaset alanının görünürdeki tüm önemli muhalif 
figürleri “Erdoğan’ın gitmesi” perspektifinde anlaşan 
bir diğerini bağrına basmakta bir sakınca görmüyor. 
Böylece, mutabakat metninden bağımsız olarak, karşı-
mızda, aşırı sağcı bir ittifaka karşı içinde aşırı sağcıların 
da olduğu başka bir sağcı ittifak şekilleniyor. Bu ittifa-
kın sağcı karakterini eleştirmek, yuhalanmaya neden 
olabiliyor. Ana muhalefetin burjuvazinin, devletin bir 
başka kanadının programını savunduğunu söylemek, 
Erdoğan karşıtı cepheye zarar veren bir maksimalist 
propaganda olmakla suçlanıyor. Bu suçlamayı yapanlar, 
Erdoğan’ın tüm ana akım siyasetçileri içine çektiği sağ 
zemine yuvarlanmış olduklarının farkına varmıyorlar.

Politik alan MHP tarafından sınırları çizilen ikti-
dar mimarisiyle, İYİP tarafından sınırları çizilen bir 
ağcı sığlık tarafından şekillendiriliyor. Bu kendini en 
tehlikeli bir şekilde göçmen sorununa ana muhalefetin 
yaklaşımında gösteriyor. 

İsveç ve İtalya’daki gelişmeler, göçmen düşman-
lığının milliyetçi oyları toparlamada işlevli olduğu 
yönündeki fikri güçlendirdi. Ümit Özdağ gibi ırkçı 
isimlerin peşi sıra, ana muhalefetin hemen hemen tüm 
bileşenleri göçmenlere yönelik açık ırkçılıkla (İYİP), 
göçmen düşmanlığı (CHP) ve örtülü göçmen düşman-
lığı olan “evlerine yollayacağız”cılar (DEVA) arasında 
salınıyorlar. İktidar ise zaten göçmenlere yönelik tüm 
saldırganlığın kapılarını aralıyor. Doğrudan göçmenleri 
sınır dışı ederek, devlet ve özellikle polis içerisinde ör-
gütlü faşist kadroların nefretlerini göçmenler üzerinden 
kusmasına cevaz vererek ve politik ihtiyaçlarına göre 
zaman zaman AB ülkeleriyle ilişkileri gerildiğinde göç-
menleri Avrupa’ya yollamakla tehdit ederek içinden her 
türlü ırkçı kötülüğün çıkacağı sandığın kapağını açıyor.

Göçmen düşmanlığı, ırkçılar açısından elverişli bir 
araç ve bu düşmanlık çok büyük bir bedel ödetmeyi 
gerektirmiyor. 

Türkiye’de solun bazı kesimleri de kimlik politikası 
yapmakla ilgili bir soruna sahipler. “Perspektiflerine 
girmeyen, ufuklarının almadığı her politik gerilim 
noktasını”, sınıf mücadelesinin doğrudan bir unsuru 
olmamakla itham edip, kimlik meselesi olarak yafta-
layıp konuya duyarsızlaşırlar. Oysa kimlik mücade-
lesi denilen şeyin neden sınıf mücadelesi olduğunu 
görmek isteyenlere İsveç ve İtalya çok iyi iki örnek 
oluşturuyor. Faşistler, Neonaziler, göçmenlere iş olsun 
diye düşman değiller. Küçük burjuvazinin, krizlerden 
bitap düşen sosyal grupların, lümpenlerin kızgınlığını 
göçmenlere yönelterek örgütlemek daha az tehlikeli ve 
başlangıç noktası olarak çok iyi. Göçmen düşmanlığıyla 
odak haline gelmek-göçmen düşmanlığıyla kadrolaş-
mak-pazılarını güçlendirmek-göçmen düşmanlığıyla 
kitleselleşmek ilk kazanımları. İşçi sınıfını göçmen 
düşmanlığıyla bölmek ikinci kazanımları. Bu, daha 

sonra başka konularda da işçi sınıfını bölmek için bir 
alışkanlık-uygun bir politik temel yaratıyor. Üstelik 
göçmenlerin ezici çoğunluğunun işçi sınıfının bir 
parçası olduğu düşünülürse, göçmenlere yönelik her 
saldırı hali hazırda işçi sınıfına yönelik saldırı olarak 
gerçekleşmiş oluyor.

Göçmen konusunda sağcılık yapanlara ne kadar 
müsamaha göstermeliyiz? Gerçekten de Erdoğan-Bah-
çeli iktidarının gitmesi, minimalist bir hedef de yerine 
gelecek olanların ezilenler aleyhine izleyecekleri prog-
ramları şimdiden teşhir etmek maksimalist mi?

Bu sorulara “bizim 6’lı Masa”yı yani HDP merkezli 
ittifakı ele alırken kısaca değinmeye çalışacağım.

Onların alternatifi bizim alternatifimiz
Gelecek seçimlerin bir yok oluş-varoluş seçimleri olarak 
görülmesi, seçimler konusunda eleştirel yaklaşımlara sa-
hip olanların kendilerinin eleştirilmesine neden oluyor. 
Oysa seçimleri sadece sandıktan ibaret görmek, siyasal 
mücadelenin bir anı olarak değil de siyaset yapmanın 
bizzat kendisi olarak ele çok daha ciddiyetsiz bir yak-
laşım. Üstelik bu yaklaşımın daha tehlikeli yanı, tüm 
önemli mücadele başlıkları etrafında örgütlenmeyi, 
ses çıkartmayı seçimleri kazanmaya ertelerken, hemen 
hemen seçimleri kaybetmeyi garanti altına alması.

Bunun bir nedeni var. Türkiye’de, dünyada yaşanan-
ların farkında olan ana akım güçler, esas olarak iktidar 
bloku ve devlet. Ne ulusalcı sosyalist seçim muhalefeti 
ne de HDP etrafında oluşan ittifak küresel gelişmelerin 
farkında. 

Küresel gelişmelerin bir yanı sistemin çoklu krizle-
riyle bir diğer yanı sosyal patlamalar, sokak eylemleri, 
on milyonluk grevler, kadın direnişleri, isyan dalgaları. 
Hangi kriz başlığı varsa o alanda bir isyan var. Birçok 
ülkede o isyan dalgası doğrudan iktidarları, çoğu kez 
de otoriter rejimleri, diktatörlükleri hedefliyor. 

Joseph Choonora bu eylemler silsilesinin nedenle-
rinden birisini Gramsci’den aktarıyordu: “Uzun süren 
kriz, egemen sınıf fikirlerinin tutarlılığını ve işçilerin bir 
dönem boyunca eleştirmeden kabul ettiği ‘sağduyu’yu 
bozabilir, dayanışma ve kolektif etkinlik deneyimleriyle 
kurulan ‘iyi duyu’nun kristalleşmesini sağlayabilir.”49 
Gerçekten de kapitalist üretim sistemi, uzun dönemli 
kar oranlarının düşme eğilimini tersine çeviremiyor. 
1970’lerden beri süregiden bu eğilim, 2008’de kapi-
talizmin merkezlerindeki yaşanan finansal krizinin 
etkileriyle birleştiğinde tüm dünyada yoksullara yönelik 
saldırı daha da şiddetli bir hal aldı. Bu saldırıya tepki 
her zaman işçilerden gelmedi, ama kadınlar, gençler, 
ezilen halklar, iklim aktivistleri de çoğu kez hareketi 

49 Choonora, 2017.
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tetikleyen kesimler oldular. 2019’a gelindiğinde sınıf 
mücadelesi keskinleşmiş, grevler, kitle eylemleri, mey-
dan işgalleri, iklim aktivistlerinin blokaj eylemleri, 
öğrencilerin okul eylemleri Latin Amerika’dan Güney 
Kore’ye, Hong Kong’dan Londra’ya, Hindistan’dan 
Ortadoğu ülkelerine, ABD’den Fransa’ya kadar radikal 
bir eylem zinciri halini almıştı. Siyasal rejimleri zorlayan 
bu eylemler pandemi nedeniyle bir süre için kesilse de, 
2020’nin ortalarından itibaren yeniden yükselmeye 
başladı. ABD’de Siyah Hayatlar Önemlidir eylemleri, 
bu ülkenin tarihinin en büyük isyan dalgası halini aldı 
ve Trump’ın ipini çeken de bu hareket oldu. Hindis-
tan’da ise 2019’da 250 milyon işçi genel greve çıkmıştı. 
2019’dan beri, Sudan’da akaryakıt zamlarına karşı mü-
cadele, Kolombiya’da kitle gösterileri, Cezayir’de öfke 
patlaması, İran’da halk hareketleri, milyonlarca insanın 
katıldığı iklim grevleri, küresel kadın eylemleri, Şili’de 
Boric’in üzerinde iktidara yükseldiği eylemler, Brezil-
ya’da Bolsonaro karşıtı 500 binlik eylem, Rusya’nın iş-
galine karşı Rusya’daki savaş karşıtı hareket, İngiltere’de 
“Artık yeter!” hareketinin yüz binlerce işçiyi içine çeken 
eylemleri…liste aralıksız uzuyor. Sri Lanka, Güney 
Kore, Irak, Yunanistan’da öğrenciler diye devam ediyor.

Kapitalizmin çoklu krizine işçiler, gençler, halk ha-
reketleri ama en başta kadınlar çoklu hareketler halinde 
tepki gösteriyor. Bu tepkinin altında yatan dinamik, 
öfkenin küresel bir olgu haline gelmiş olması. Gezegen 
için, kendi hayatlarımız için, özgürlüklerimiz için bir 
ölüm kalım mücadelesini tetikleyen korkunç bir öfke 
birikimi, belirsizliklerle dolu dünyanın en önemli öğesi. 
Belirsizlik, sadece sisteme öfke duyan insanların tepkisi-
ni göçmenlere, “farklı olana” yöneltmeye çalışan faşist ve 
ırkçı örgütlenmelerin örgütlenmesini kolaylaştırmıyor. 
Aynı zamanda tüm dünyada milyonlarca insanın hare-
kete geçmesine neden oluyor. Bu eğilim görüldüğünde, 
dev bir öfke patlamasının ihtimal dahilinde olduğu bu 
dünyanın tek meselesinin kimin nasıl cumhurbaşkanı 
adayı olacağını bin bir tartışma ile belirlemeye çalışan-
ların sağcı fikriyatları olduğunu düşünmek, dünyanın 
gerisinde kalmakla eş anlamlı.

İran’da rüzgâr ekenler fırtına biçtiler. İranlı aktivist 
Mehdi Şabani’nin altını çizdiği gibi:

İran rejiminde eskiden reformist ve sertlik yanlısı ka-
natlar vardı. Şimdi bu ortadan kalktı, reformistler tasfiye 
edildi, bütün rejim sertlik yanlılarından oluşuyor. Eskiden 
ayaklananlar reformculardan medet umardı, şimdi artık 
orta yol kalmadı. Ya rejim devrilecek ya da yok olacağız, 
herkes bunun farkında, bu tabi pozitif anlamda büyük bir 
enerji de yaratıyor.

Bu ayaklanmanın bir liderliği yok. 2009’da bunlar 
gitsin reformistler gelsin deniyordu, Şimdi amacımız artık 
bu rejimi yok etmek. Bunu yaparken özel olarak bir parti 
ile değil en geniş kitlelerle bunu yapmaya çalışıyorlar. Süreç 
artık sadece kadınların haklarını almanın ötesine geçti. Bu 

sefer gençler devrim istiyor. İran’ın tarihinde ilk defa böyle 
bir hareket ortaya çıktı.50

Benzer bir öfkenin Türkiye’de birikmediğini düşün-
mek için hiçbir neden yok. Burada da aralıksız bir şekil-
de rüzgâr ekiliyor. Sorun ise öfkenin, “ceketimi koysam 
kazanır” iddiasıyla hazırlanılan, bu açıdan da oldukça 
ciddiyetsiz bir şekilde ele alınan seçimlere ertelenmesi.

Bir diğer sorun ise sola sirayet eden, daha doğrusu 
küresel gelişmelere devletlerin bir tepki olarak geliştir-
diği, şişirdiği milliyetçiliğin, Kemalizm’le harmanlan-
dığında sol bir cilayla el ele güçlenmesi ve sol saflarda 
yaygınlık kazanması. 

Bu oyunun zaman zaman tıpkı ana muhalefet gibi 
sağ zeminde oynanmasına, AKP karşıtı öfkenin pekiş-
tirilmesi dışında alternatifler üretilememesine neden 
oluyor. Günün moda duygusu, hesap sormak. Hepimiz 
öfkeliyiz ama bazı eski yeni AKP’lilerin bile AKP’den 
hesap sormak için sıraya girdiği koşullarda, sadece 
AKP-Erdoğan karşıtlığının solla hiçbir alakası olamaz!

Erdoğan’dan hesap sormak isteği ne devrimciliktir 
ne de sosyalistlik. Kılıçdaroğlu, Babacan, Akşener, 
AKP’li ve MHP’li olmayan sağdan soldan herkes, sadece 
siyasetle aktif ilgilenenler değil üstelik, “sade vatandaş 
da” hesap sorma isteğini dile getiriyor. Tıpkı İstanbul 
ve Ankara’da seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’nun ve 
Yavaş’ın kazanmasının, pratik olarak solun kazanması 
anlamına gelmediği gibi ama AKP’li belediye başkan-
larının uzun yıllar süren iktidarlarını kaybetmeleri tüm 
sol için olumlu bir hava yarattıysa, Erdoğan’ın seçimi 
kaybetmesi de yerine gelecek olandan bağımsız, tüm 
sol için, bir derin nefes almak anlamına gelecek elbette. 
Ama belediye seçimlerinden farklı olarak cumhurbaş-
kanı ve milletvekili seçimlerinde seçilecek olanların 
alacağı kararlar, siyasal eğilimleri, nasıl bir program 
uygulayacakları işçi sınıfı, Kürt halkı, kadınlar ve tüm 
ezilenler için bambaşka bir anlam taşıyor.

Öfkeyi örgütlemek, İran’da kadınların yaktığı 
özgürlük ateşinden doğru dersleri çıkartarak seçim 
ertelemecisi olmayan bir mücadele anlayışını öne çı-
kartmak seçim sürecinde başka bir alternatifin varlığını 
da görünür kılma şansına sahip. 

Daha önce başka bir yerde sorunların çözümünü 
seçimlere ertelemenin kaçırmamıza neden olduğu fırsat-
ları derlemiştim. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmenin 
yarattığı öfke milyonlarca insanın katıldığı eylemlere 
dönüştürülemedi, pandemiyle mücadeleyi bütünüyle 
başarısız bir şekilde yürüten, özellikle pandeminin en 
şiddetli yaşandığı günlerde her adımıyla sermayeyi 
kollayan iktidarın tutumlarını, sağlık politikalarındaki 
yetersizliklerle birlikte eleştiren dev bir hareket inşa 

50 Marksist.org, 2022.
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edilebilirdi. Ya da en az üç milyon kişinin katıldığı, 
hemen hemen bütün şehirlerde kitlesel bir özgürlük 
eylemi olan Gezi direnişinin bir darbe davası haline 
getirilmesine ve tüm baskının giderek Osman Kavala 
ve yedi arkadaşımızın sırtına yüklenmesine karşı kitlesel 
ve kalıcı bir tepki örgütlenebilirdi. HDP’li vekillerin 
tutuklanmasına, belediyelere kayyum atanmasına 
karşı birleşik bir hareket örgütlenebilirdi, özellikle son 
bir yıldır sayısı sürekli ve hızla artan açlar ordusunun 
oluşmasına neden olan krizi tetikleyen ekonomik poli-
tikalara karşı başlayan işçi hareketi daha ileri çekilebilir 
ve kitlesel grevlerin inşası perspektifiyle hareket edile-
bilirdi. En sonu, Sedat Peker’in ifşa ettiği çürümenin 
aşağıdan yukarı bir kitle hareketiyle temizlenmesi için 
harekete geçilebilirdi. Tüm bu fırsatlar, zaten “geliyor 
gelmekte olan” denilerek ve ısrarlı bir şekilde sokaklara 
çıkmamak telkin edilerek tepildi. Sonuçta, “Bazı alçak 
kalem sahipleri ve TV yorumcuları CHP propagandası 
yapayım derken ateşle oynamaktadır. Neymiş, sokak 
hazır, muhalefetin silkinmesi gerekiyormuş. Yeni 
meclis oluşmalıymış, sözde Kürt meselesi demokratik 
ve şeffaf çözülmeliymiş. Hele bir çıksınlar sokağa da 
acıklı şekilde görsünler hanyayı Konya’yı, dünyanın kaç 
bucak olacağını. Hodri meydan… Türkiye Cumhuri-
yeti sokakta kurulmadı, sokakta bulunmadı, sokakta 
bırakılmayacak, sokağın girdabına, sokak serserilerine 
teslim edilmeyecek”51 diyen iktidar bloku sözcülerinin 
istediği gerçekleşmiş oluyor.

Oysa bu üsluba da yanıt sokakta verilmeliydi. Sa-
dece fırsatların kaçırılması değil, kaçırılan fırsatların bu 
iktidar blokunun arayıp da bulamayacağı bir özgüven 
yükselişinin nedenlerinin en başında, sokaklarda inşa 
edilebilecek kitlesel birleşik hareketlerden uzak durul-
ması yatıyor. Fakat bunun da arkasında yatan asli öğe, 
parlamentarizm.

Sadece Erdoğan karşıtlığı reformizmdir
Rejimin yarattığı öfkeyi sadece Erdoğan karşıtlığına 
indirgemek, parlamentarizmin Türkiye’de aldığı bi-
çimlerden birisi olarak öne çıkıyor. Yanlış anlaşılmasın, 
Joseph Choonora’nın Hal Draper’dan alıntılayarak 
açıkladığı gibi düşünüyorum bu konuda:

Marksist solun önemli bir kısmı, Hal Draper’ın “Kö-
tünün İyisi Kim Olacak” (1968) başlıklı makalesinde tipik 
bir biçimde ifade ettiği görüşündeki gibi, seçmenlerin kapi-
talizm yanlısı iki partinin tekelinde yürütülen seçimlerde, 
bu ikisinden birine oy vermek zorunda bırakıldıklarını 
belirtip ikili sisteme karşı çıkmaya devam ediyor. Üzerine 
eklenen yarım asırlık deneyim, Draper’ın elini biraz daha 
güçlendirdi. Burada önemli mesele, Trump dehşetine bir 
dönem daha katlanmaktansa Biden’a oy vermeyi tercih 
eden solun utanılacak bir şey yapmadığını görebilmek ve 

51 TRT Haber, 2020.

aynı zamanda üçüncü bir partiye, mücadele hareketlerine 
giriş bileti verip destek sunabilmektir.52 

Fakat somut durumda, ne yazık ki üçüncü bir parti 
etrafında kurulan ittifak, politik açıdan ölü olduğunu 
ve esas olarak sadece Erdoğan karşılığında anlaştığını 
hemen gösterdi. Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği 
başörtüsü özgürlüğü meselesi, HDP merkezli kurulan 
ittifakın, bütün uzun kuruluş deklarasyonuna rağmen 
politik açıdan ölü doğduğunu gösterdi. Bu konuda üç 
uzun yazı yazdığım için burada kısaca değineceğim. 
Ulusalcı sosyalistlerin ittifakı Türkiye’de ana sorunun 
laiklik olduğunu söyleyerek Kılıçdaroğlu’na karşı 
çıktı. Fakat HDP merkezli ittifak bileşenlerinden TİP 
sözcüsü ve genel başkanı özetle “Laikliği savunmayan 
hiçbir siyasi parti bu ülkede halkın gerçek özgürlüğünü 
sağlayamaz” dediler. Başörtüsü özgürlüğünü laiklikle 
karşıtlık içerisinde görenler yanılıyor. “Siyasal İslam’la 
uzlaşılmaz, siyasal İslam’la mücadele edilir” diyerek de 
hem faşizm tartışmasıyla İslam tartışmasını karıştırdık-
larını hem de başörtüsünü siyasal İslam’la eş tuttuklarını 
göstermiş oluyorlar. Daha önce vurguladığım gibi, daha 
vahimi ise bu arkadaşların tartışırken, özellikle son yıl-
larda artan direnişlerde en önde yer alan kadın işçilerin 
birçoğunun başörtülü olmasına özen gösterememeleri. 
Gösterememeleri diyorum, çünkü ellerinden gelmiyor, 
ideolojik görüşleri engelliyor, kötü niyetleri değil. Acaba 
2019 yılının şubat ayında haftalarca direnen Flormar 
işçilerini ziyarete gittiğinde bu türden sol düşünce 
dünyasına sahip olan solcular ne diyordu başörtülü 
kadın işçilere? Önce “gericilik yapmayın da şu başör-
tünüzü çıkartarak işe başlayın!” diyerek mi giriyorlardı 
söze? Gericilik ve başörtüsü ilişkisi nasıl kuruluyor? 
Ne zaman gerici oluyor kadınlar? Örneğin İran’da 
bir gün önce gerici olan kadınlar başörtüsünü açtığı 
gün mü ilericileşiyor? Başörtüsünü gönüllü takmasına 
rağmen İran’da eylemlerde yer alan kadınlar gerici mi 
ilerici mi? Flormar işçisi kadınlar ses getiren direnişle-
rine rağmen özünde gerici miydiler? Hem başörtülü 
hem de LGBTİ+’ların haklarını savunan kadınlara ne 
diyeceğiz? Bu ittifakın iki partisi daha teminat altına 
alınması gerekenin başörtüsü hakkı değil, laiklik ol-
duğunu söylediler. HDP ise “Bizim başörtüsüyle ilgili 
geçmişte de herhangi bir sorunumuz olmadı, yarın 
da herhangi bir sorunumuz olmayacak” açıklamasını 
yaptı. Eğer, partiler ittifakı politik bir yan yana gelişse, 
Emek-Özgürlük İttifakı’nın ölü doğduğunu söylemek 
kaçınılmazdır. Eğer bu ittifak sadece Erdoğan karşıtlığı 
için bir araya geldiyse, reformist bir girişim olduğunu 
söylemek bir zorunluluk.

Bu ittifak, seçimlerde oyların yüzde 60’ını aldığında, 
sadece başörtüsü konusunda değil, dış politikadan iç po-
litikada Kürt sorununda atılacak adımlara kadar bir dizi 
konuda bölünecektir. Sonuçta başörtüsüne özgürlüğü 

52 Choonora, 2020.
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de, başörtüsü takmasına rağmen coplanan kadınların 
haklarını da, başörtülü olmayan kadınların özgürlük 
mücadelesini de aynı anda savunmayı başaramamışlardır.

Kuşkusuz ölü doğan tek ittifak bizim 6’lı Masa 
değil, ana muhalefetin 6’lı Masa’sı da ölü doğmuştur. 
Kürt sorunu, başörtüsü meselesi, HDP’ye yaklaşım, 
LGBTİ+’ların haklarına yaklaşım gibi bir dizi başlıkta 
hiçbir şekilde anlaşamayanların itifakıdır bu. Bütün 
ekonomik krize, yönetim krizine ve siyasal ve ahlaki 
çürümeye rağmen Erdoğan’ın oy oranlarının yüzde 
20’lerin altına düşmemesinin temel nedeni, karşısındaki 
ittifakın politik olarak ölü doğmuş, esas olarak seçime 
kilitlenmiş ama seçim sürecini de sosyal mücadelelerin 
dışında ele alan yaklaşımlara sahip olmuş olması. 

Son bir sorun da soldaki milliyetçilik. Ulusalcı 
sosyalistlerin seçim ittifakındaki partiler değil sade-
ce bir dizi sol grup uzun zamandan beri, solculukla 
pek ilgisi olmayan sol Kemalizm’i ilerici olmakla eş 
tutuluyor. Oysa bu toplumun en kös, en geri, en yoz 
siyasal eğilimlerinin başında, sol kavramlarla süslenen 
bu Kemalizm türü gelmektedir. Çünkü bu saplantılı 
ve kutuplaştırıcı devlet laikçiliği, antiemperyalist bir 
Kemalizm güzellemesi yaparken ezilenlerin saflarında 
nihai olarak egemen sınıfın arkasında rahatça gizlendiği 
milliyetçi fikirlerin yayılmasına neden katkı yapıyor. 
“30 Ağustos, emperyalizme ve emperyalizmin işgal 
planlarına karşı verilen ulusal kurtuluş savaşının tarihi-
dir. 100. yıldönümünde 30 Ağustos’un anlamı, ülkenin 
bağımsızlığı ve kurtuluşu için anti-emperyalist müca-
delenin yükseltilmesinden geçer.” Bu gibi açıklamalar, 
sol içinde giderek daha normal karşılanıyor. Asli bir 
tartışma konusu yapılmıyor.

İşçi sınıfı ve aktivistlerin saflarında sol milliyetçilikle 
parlamentarizm el ele ağır bir tahribat yaratıyor. Oysa, 
bugünün ihtiyacı, küresel kapitalizmin çoklu krizlerine 
yanıt verecek çoklu direniş noktalarının işçi hareketinin 
birleşik mücadelesiyle örtüşmesi, eşgüdüm içerisinde 
ilerlemesi. İhtiyacımız olan iktidarı, seçimlere kadar on 
binlerce, yüz binlerce ve giderek milyonlarca insanın öf-
kesiyle, talepleriyle, kararlılığıyla, milim gerilemeyece-
ğini gösteren hareketiyle yüzleşmek zorunda bırakmak. 
Bu yüzleşme öncelikle iktidarın halkın iyiliği için hiçbir 
adım atma niyetinin olmadığını, iktidar partisinin 
tabanındakiler de dahil tüm ezilenlere gösterecek. İk-
tidar partisinin tabanında yer alan yoksul kitleler ve bu 
partiden kopan ama gidebileceği adres bulamayanlara 
başka bir ihtimalin varlığını gösterebilecek. Son olarak 
bu türden yüzleşmelerle, hareket içindeki milyonlar, bu 
iktidarın kelimenin tam anlamıyla fakirden alıp zengine 
verme aygıtı olduğu konusunda netleşecek.

İktidar bloku umutları kırmayı günlük esas hedefi 
haline getirdi. Demokrasi ve özgürlük için harekete 
geçen kitleler, iktidarın sanıldığı ve anlatıldığı kadar, 

hem iktidar sözcülerinin düşündüğü hem de maalesef 
muhalefet çevrelerinin kafasından geçirdiği kadar güçlü 
olmadığını gördükçe, başka bir siyasetin ihtimali, kitle-
lerin doğrudan müdahil olduğu politik bir iklimin inşa 
edilebileceği umudu yeşerdikçe; tüm sağa savrulma, 
dolayısıyla umutsuzluğun içinde tohumlandığı, büyü-
düğü kesif sağcı siyaset ömrünü doldurmaya başlayacak.

Seçim güvenliği mi arıyorsunuz? Bundan ala seçim 
güvenliği olamaz. Bu yüzden antikapitalist bir alterna-
tifin görünür olması acil bir ihtiyaç olarak öne çıkıyor. 
Solun görevi, hiçbir milletvekilliği talep etmeden, 
HDP’ye oy çağrısı yapacağını deklare etmektir. Sokakta, 
her fırsatı birleşik bir yığınsal hareketin örülmesi için 
değerlendirmektir. Gitmekte olanın gidişini hızlan-
dırmanın, gelmekte olanın seçimin ardından faturayı 
ezilenlere çıkartamayacağını göstermenin yolu budur.

“Diktatöre ölüm!” diye bağıran İranlı kadınların 
mücadelesinin öğrettiği de budur. 
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Eylül ayında yaptığı ve en az 300.000 
erkeğin zorla bu savaşın içine atılacağı yönündeki açıklaması, Şubat 2022’de 
Ukrayna’da başlayan savaşın insani maliyetini hatırlatan bir gelişmeydi. Öldü-

rülen on binlerce Ukraynalı sivilin yanı sıra altı milyondan fazla mültecinin yaratılma-
sına ve her iki taraftan on binlerce askerin ölümünü hiçe sayarak çıtayı yükseltiyorlar.1 

Putin’in üstü örtülü nükleer tırmanış tehdidi çok daha ürkütücüydü: “Ülkemiz…
çeşitli yıkım araçlarına sahip… ve ülkemizin toprak bütünlüğü tehdit edildiğinde, 
Rusya’yı ve halkımızı korumak için kesinlikle elimizdeki tüm araçları kullanacağız.” 
Atlantik Konseyi’nden yapılan bir analiz, Rusya’nın düşük verimli bir taktik nükleer 
silah konuşlandırması durumunda ABD başkanı Joe Biden’in seçeneklerini şöyle 
özetliyordu:

Bir seçenek…Batı’nın Putin rejimine karşı aldığı tüm önlemleri ikiye, üçe veya dört katına 
çıkarmak olabilir… Sorun şu ki Putin bu yanıtı caydırıcı olacak kadar korkutucu bulmayabi-
lir… Böylesi ihtiyatlı bir yanıt, Ukraynalılar ve dünyanın geri kalanı için ne yazık ki yetersiz 
görünecektir. dünyanın geri kalanı. Kiev’in dostları da ümitsizliğe kapılır... O zaman Biden’ın 
tepkisi daha gösterişli olmalı. Bu durumda iki askeri seçeneği var. Bunlardan biri, aynı şekilde 
karşılık verip düşük verimli bir taktik nükleer bomba konuşlandırmak olur – örneğin Arktik 
Okyanusu’nda veya Sibirya’nın uzak bölgelerinde. Sorun şu ki, bu yüzleşmeyi apokaliptik bir 
çekişmeye çevirip muhtemelen bir dizi taktik patlamaya başvurulmasına yol açmış olur. Ve 
stratejik nükleer silahlarda ABD ile kabaca eşit olan Rusya’nın elinde yaklaşık 10 kat fazla taktik 
savaş başlığı bulunuyor… Bir kıyamet riski doğuyor. Bu nedenle, daha makul görünen askeri 
seçenek, Rus kuvvetlerine yönelik geleneksel bir ABD saldırısı olur. Hedefi, nükleer saldırıyı 
başlatan üs olabilir. Ya da Ukrayna’daki Rus askerleri de olabilir... Açıkça dezavantajı, bunun 
Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışma anlamına gelecek olmasıdır ve bu nedenle 

1 Bu makale, ilk olarak Choonara, 2022a’da sunmuş olduğum analizin güncellenmiş halidir. Alex Callini-
cos, Rob Ferguson, Tomáš Tengely-Evans ve Richard Donnelly, önceki makalenin taslakları üzerinden 
oldukça faydalı yorumlarda bulundular.
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kıyametin hâlâ bir senaryo olduğu III. Dünya Savaşı’nı 
başlatma riskini taşımasıdır.2

Bu analizin öne sürdüğü gibi, böylesi bir çatışma 
dünyayı, eğer ki gerçekten bu boyuta taşınırsa, Soğuk 
Savaş’ın sona ermesinden bu yana, yaşamı sona erdirebi-
lecek bir nükleer takasa yaklaştırmış olacak. Buradan bir 
kıyamete gidilmese dahi, savaşın küresel açıdan derin 
etkiler doğuracak duruma gelmesi ve derinleşmekte 
olan ekonomik krizi daha da şiddetlendirmesi kaçınıl-
maz olur ve bu gelişme dünya siyasetini olduğundan 
daha istikrarsız bir hale getirir. Bu ikincisi, eski Doğu 
Bloku ülkelerinde artmakta olan gerilimlere de yansıyor. 
Eylül, ayında hem Azerbaycan ile Rusya’nın müttefiki 
Ermenistan arasında hem de Kırgızistan ile Tacikistan 
arasındaki çatışmalarda ağır silahlara başvurulduğunu 
gördük. Tartışmalı Transdinyester bölgesinde Rusya 
ile Moldova arasında sürmekte olan gerilim de artıyor. 
Bu çatışmalar, Rusya’nın “yakın çevresini” denetleme 
becerisinin zayıfladığının da bir göstergesi.

Rusya hâlâ Ukrayna topraklarının büyük bir bölü-
münü kontrol altında tutarken, gerçek planı direnişi 
hızla ezmek ve Kiev’deki hükümeti devirmek ise, başarı-
sız olduğu ortadadır. İşgalin başladığı o ilk günler Rusya 
adına büyük kayıplarla sonuçlandı, zorla askere alınmış 
gençlerin de içlerinde bulunduğu afallamış birliklerin, 
Ukrayna’da tam olarak ne yaptıklarını merak ettikle-
rine dair haberler geldi. Saldırı durduğunda, Rusya 
tüm gayretini Ukrayna’nın güney ve doğu bölgelerine 
yöneltti. Bu yazı yazılırken, Ukrayna kuvvetlerinin de 
ülkenin doğusundaki karşı taarruzda ilerleme kaydettiği 
çok açıktı. Başarıları, Rus birliklerine kıyasla çok daha 
büyük bir motivasyonları olduğunu gösteriyor ama aynı 
zamanda, bu taarruza Batı’nın para, silah, istihbarat 
ve eğitim biçiminde verdiği desteklerin boyutunu da 
yansıtıyor. Başka bir deyişle, “Bu, Ukraynalılar için bir 
ulusal öz savunma mücadelesi niteliğindedir [ve] ABD 
liderliğinde sürdürülmekte olan ama NATO aracılığıyla 
örgütlenen Batılı emperyalist güçler cephesinden Rus-
ya’ya karşı yürütülmekte olan bir vekalet savaşıdır.”3

Bunun ışığında bakıldığında, Rusya’nın hamleleri, 
ilk taarruzda tükenen bazı kuvvetlerin yerini yenisinin 
alması üzerine kurulu olup, bu sayede savaşı uzatmayı 
ve Batı’nın Ukrayna’ya verdiği desteği zayıflatmayı 
hedefliyor gibi görünüyordu. Eğer ki doğrudan bir 
askeri zafer elde edemezse, o zaman da Putin’in yegane 
umudu, Ukrayna’nın, enerji konusunda büyük ölçüde 
Rusya gazına bağımlı hale gelen Avrupalı müttefikleri 
üzerindeki ekonomik ve sosyal baskıyı artırmak ola-
bilirdi. Savaş 2024’e kadar sürdürülebilirse, yeni bir 
ABD başkanının, hatta belki de Donald Trump’ın 

2 Kluth, 2022.

3 IST, 2022.

veya benzer nitelikte siyasi bakış açısına sahip birinin 
seçilmesi, Putin’e yeni ve daha elverişli bir uluslararası 
çerçeve de sunabilir.

Radikal solun bu savaşa birbirinden farklı tepkiler 
verdiğini de gördük. Uluslararası solun küçük bir ke-
siti, ABD ile çatışan herhangi bir devleti ilerici olarak 
resmedenlere yönelik bir Soğuk Savaş terimi olan 
“kamplaşma”nın nispeten daha çağdaş bir yorumunu 
benimsedi. ABD merkezli Marksist dergi Monthly 
Review’ın, meseleyi “Rusya’nın Ukrayna iç savaşına 
dahil olması” olarak değerlendiren baş makalesinde 
de aynı yaklaşım göze çarpıyor, makalede ayrıca Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna siyasetin-
deki “faşist” unsurlara yönelik rolü vurgulanıyordu.4 
Makalenin, NATO’nun çatışmanın ortaya çıkmasında 
oynadığı rolü eleştirmesi haklı bir tutum olsa da asıl vur-
gusunun, Rusya’yı emperyalizm suçlamasından muaf 
tutup tek suçlunun ABD ve müttefikleri olduğunu 
göstermeye odaklı olduğu görülebilir.

Tam tersi bir hata da, bir gazeteci ve eski bir Troçkist 
olan Paul Mason’ın yapmış olduğu gibi, çatışmayı bu 
şekilde okumuş olmaktır: 

ABD ve Avrupa Birliği’nin öncesinde emperyalist 
olan ama artık küreselci ve demokratik diyebileceğimiz 
ülkeleri ile Çin ve Rusya’nın otoriter, gerici diktatörlükleri 
arasındaki bir savaş... Kapitalist güç blokları arasındaki bu 
rekabet ulusal kurtuluş ve demokrasi adına da pek çok haklı 
gerekçeye sahip. Ve beğenin ya da beğenmeyin, bu çatışma, 
demokratik, toplumsal olarak liberal bir kapitalizm modeli 
ile otoriter, toplumsal anlamda muhafazakâr bir kapitalizm 
arasında yaşanıyor.5

ABD ve Avrupa güçlerinin artık emperyalist ol-
madıklarını söylemesi oldukça şaşırtıcı. Mason’a göre, 
solun Rusya’nın otoriter yönetimine karşı yürüttüğü 
mücadelenin bir gereği olarak “toplumsal olarak liberal 
kapitalizmi” desteklememiz gerekiyor. Bu, Mason ve 
soldaki diğer bazı isimlerin Brexit sırasında aldıkları 
pozisyonu nasıl bir mantık üzerinden belirlediklerini 
de açıklıyor: Avrupa Birliği tarafından temsil edilen 
neoliberal merkezi, otoriter güçlere karşı savunalım ki 
yıkılmasın.

Dördüncü Enternasyonal içinde etkili bir figür olan 
Gilbert Achcar, Mason’ın argümanının daha sofistike 
bir versiyonunu sunuyor. Achcar, yorumlarında işga-
lin emperyalistler arası bir savaş olarak görülebileceği 
fikrini reddediyor ve NATO’nun rolünü küçümseyip, 
Vietnam Savaşı’ndaki direnişle kıyasladığı bu işgali 

4 Monthly Review, 2022. Bu görüşün diğer savunucuları arasında 
küçük Troçkist bir grup olan İngiltere Sosyalist Eylem örgütü de 
bulunuyor. — Bkz. Evans, 2022.

5 Mason, 2022.
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ulusalcı liberallerin çerçevesinden yorumluyor. Sonuç 
olarak bunun “otoriter ve oligarşik aşırı gerici” Rusya’ya 
karşı yürütülen bir mücadele olduğunu vurguluyor. 
Vardığı sonuç, solun Ukrayna’ya silah sevkiyatını des-
teklemesi gerektiğidir. Yaptırımlar konusunda ise solun 
“ne yaptırımları desteklemesi ne de son verilmesini talep 
etmesi” gerektiğini savunuyor.6

Bu tür konumlanmalarla ilgili başlıca sorun, Uk-
rayna’nın işgalini, birbirleriyle yarışan, müttefiklerini 
birbirine karşı kışkırtan emperyalistlerin kendi ara-
larında sürdükleri bu rekabet düzeni içinde okuma 
konusunda başarısız olmalarıdır. Böyle bir kavramsal-
laştırmanın yokluğunda bile Rus saldırısını kınamak 
gibi bir tutum kesinlikle mümkündür elbette ama iki 
temel nedenden dolayı yetersizdir. Birincisi, Ukray-
na’daki dehşeti emperyalist sistemin genel vahşetinden 
ayırıyor olmalarıdır. Buna Filistinlilere yönelik bas-
kılar da dahildir; Suudi hükümetinin Ukrayna’daki 
kadar kanlı bir bombardıman kampanyasına giriştiği 
Yemen’deki iç savaş da; ülkenin paramparça olmasıyla 
sonuçlanan Suriye çatışması da. Ayrıca, 2003 yılında 
yarım milyondan fazla sivilin ölümüne yol açan ABD 
liderliğindeki Irak işgali de bundan farklı sayılmaz. 
İkincisi ise Ukrayna’yı emperyalistler arası rekabetin 
mantığından koparmanın bu işgalin neden yaşandığı 
sorusuna yanıt üretme becerimizi zayıflatıyor oluşudur 
ki bu da sonuçta emperyalizme meydan okuma müda-
halemizin zayıflatılması anlamına gelir.

Bu analiz, emperyalist düzenin tarihsel gelişimine 
ışık tutup, Ukrayna’nın gelişimini – ayrıca Rusya ve 
Batı ile ilişkisini– bu bağlamda konumlandıracak ve 
soldan hem işgali hem de Batılı güçlerin bölgedeki 
çatışmayı kışkırtma ve tırmandırmada oynadıkları rolü 
açığa seren bir tepkinin mümkün olduğunu gösteren 
bir hattı izleyecektir. 

Emperyalizmi doğru okumak
Emperyalizm yalnızca güçlü ülkelerin zayıf ülkeler üze-
rindeki tahakkümünden ibaret olmayıp, aynı zamanda 
farklı kamplardaki kapitalist devletleri çatışma içine 
çeken emperyalistler arası bir rekabet sistemidir. Kapi-
talizmin gelişiminde ayrı bir aşama olarak ortaya çıkar. 
Bu evrede, kapitalist ekonomileri oluşturan şirketler 
kendi ulusal sınırları içinde belirleyici bir rol oynamaya 
başladılar ve faaliyetleri giderek ulusal sınırların aşıldığı 
bir seviyeye taşındı. Gerçeği bu bağlamda yeniden 
gözden geçirdiğimizde, ekonomik rekabetin devletler 
arasındaki jeopolitik rekabetle kaynaşma eğiliminde 
olduğunu, devlet ve sermaye arasında giderek artan bir 
karşılıklı bağımlılık kurulduğunu görürüz. Devletler, 
askeri müdahalelerle veya akla gelebilecek herhangi bir 
şekilde, kendi sermayedarlarının çıkarlarını destekleyip 

6 Achcar, 2022a, 2022b.

ilerleterek güçlerini sınırları dışına taşımaya muktedir-
dirler, ancak siyasi iktidarlar aynı zamanda kendi askeri 
ve endüstriyel güçlerini sağlama almak için de kapitalist 
gelişim süreçlerine bel bağlar.7

Emperyalizm, erken evrelerinde, büyük güçler 
egemenliğindeki örtük etki alanlarının yanı sıra res-
mi sömürgelerin yaratılmasıyla da ilişkilendirildi. 
Kapitalizmin gelişimi dümdüz bir yolda ilerler gibi 
yaşanmadı; nüfuz yapılarının yeniden şekillendirilmesi 
için süregiden mücadeleler yaşandı ve dolayısıyla em-
peryalistler arası çatışmalar olarak tabir edilen bir süreç 
başladı. İki dünya savaşı da nihayetinde Almanya, ABD 
veya Japonya gibi geç gelişen kapitalist ekonomilerin, 
kendilerinden önce kök salmış olan Avrupa güçlerinin 
egemenliklerini çoktan ilan ettiği emperyalist düzene 
uyguladığı basıncın bir yansımasıydı.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra emperyalizmin yapı-
lanması önemli bir değişime uğradı. Eski sömürgelerin 
çoğu, ekonomik olarak bağımlı bir konumda kalmış 
olsalar bile, resmi anlamda bağımsızlık elde ederek 
sömürgeci güçlerden kurtulmayı başardılar. Bu arada, 
savaştan açık ara en güçlü ekonomiyle çıkmış olan 
ABD de – sonraki on yıllarda bu statüsünü korumaya 
devam etti (Şekil 1)- sömürgelere değil, serbest piyasaya 
dayalı bir sömürü düzeni yaratmaya girişti. ABD’nin 
seri üretim endüstrileri etrafında inşa edilen güçlü şir-
ketler bu arenada büyük avantajlara sahip oldu. Bütün 
bunlar olup biterken, dolar da küresel finans sisteminin 
temelini oluşturacak ve böylece ABD’ye yeni avantajlar 
sunmaya devam edecekti. Son atılım da ABD ordusu-
nun gücü ve etkisinin Batı dünyasındaki tüm rakiplerini 
geride bırakması olacaktı (Şekil 2).

Soğuk Savaş yıllarında Sovyetler Birliği ve müttefik-
leri liberal piyasa düzeninin dışında tutuldu, onlar da 
buna karşılık kendi ekonomilerini otarşik “bürokratik 
devlet kapitalizmleri” olarak örgütlediler. Her biri, 
devlet bürokrasinin yönlendirmeleriyle, tek bir dev 
işletme gibi yönetildi.8

Nükleer silahlarla donanmış iki rakip kapitalist güç 
blokunun oluşumu, “ekonomik ve politik güçte kısmi 
çözülmeler yaşanmasına” yol açtı.9 Batı bloku, Japonya 
ve Avrupa ekonomilerinin yeniden inşasına adandı. 
Avrupa, bir gün ABD’nin siyasi ve askeri liderliğinin 
takipçisi olarak konumlanacağı AB’ye uzanan bu yolda 
ABD ile giderek daha fazla bütünleşti. Bu blokun kendi 
içinde bile hiddetli ekonomik gerilimler yaşanıyorken 
bunların hiçbirinde askeri çatışmalara girilmesine gerek 
duyulmadı.

7 Bu argüman Callinicos, 2009’a dayanmaktadır.

8 Cliff, 1974; Binns, 1983; Tengely-Evans, 2022.

9 Callinicos, 2009, s. 169-178.
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Soğuk Savaş sırasında patlak veren çatışmaların 
tipik bir özelliği, süper güçlerden birinin veya diğerinin 
doğrudan müdahale edebileceği, ancak her ikisinin de 
diğeriyle doğrudan bir çatışmaya girmekten kaçındığı 
vekalet savaşları biçimini alıyor olmasıydı. Genel küresel 
düzen neredeyse hiç değişmeden kaldı: “Hem ABD 
hem de SSCB, en azından 1960’lar ve 1970’lerdeki 
yumuşama döneminde, kendilerini ve birbirlerini, savaş 

sonrası yapılanmaya dokunmak istemeyen statükocu 
güçler olarak görmeye amade oldular.10

Bununla birlikte, askeri kapasitelerini korumak ve 
genişletmek, süper güçlerin her birine altından kalkma-
ya çalıştıkları muazzam bir yük de getirdi. Batı bloku 
örneğinde, savaş sonrası dönemde sürdürülen yüksek 

10 Callinicos, 2009, s. 175-176,

Şekil 1: Küresel GSYİH’nın 1960-2020 arasındaki dağılımı (ABD doları cinsinden) 

Şekil 2: 1949-2020 arasındaki askeri harcamalar 

Kaynak: Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler verileri

Kaynak: Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü
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askeri harcamalar bir yandan ekonomik genişlemeye 
katkı sunuyor, diğer taraftan bu “sürekli silahlanma 
ekonomisinin” maliyetleri eşit olmayan bir şekilde pay-
laşıldığı için, Almanya ve Japonya gibi askeri güçlerine 
daha az yatırım yapan ülkelerle sürdürdüğü rekabetinde, 
ABD’nin ekonomik üstünlüğünün aşınmasına yol açı-
yordu.11 Bu arada, Sovyetler Birliği ekonomisi de hem 
ekonomik kaynaklarının yetersizliği nedeniyle hem de 
Batı’da gelişmekte olan küresel işbölümüne erişim sağ-
layamadığından iyice durgunlaştı. Stalinizm, 1989’da 
Doğu Avrupa’nın büyük bölümünden süpürülecekti; 
bundan sadece iki yıl sonra, Sovyetler Birliği de çöktü.

Soğuk Savaşın sona ermesi, emperyalizmin gelişimi 
için yeni bir kapı araladı. Öncesinde, Batı kampının lider-
leri arasında belirgin bir coşku vardı. Başkan George H.W. 
Bush, Saddam Hüseyin’in komşu Kuveyt’i işgal etmesinin 
ardından, 1991’de Irak’a karşı ABD önderliğindeki savaşı 
başlatırken, “insanlığın evrensel özlemlerini gerçekleştire-
cek çeşitli ulusların ortak bir amaç için bir araya geleceği 
yeni bir dünya düzeni” ilan etmeye kalkıştı:

ABD yaklaşık iki yüzyıldır tüm dünyaya ilham vermeye 
devam eden bir özgürlük ve demokrasi örneği olarak hizmet 
etti… Ve bugün de hızla değişmekte olan bir dünyaya 
liderlik etme görevini üstlenmek zorundadır.12 

Doğu Bloku’nun çöküşü sonucunda elde edilen 
fırsat, 1990’ların sonunda NATO’nun güçlenmesi ve 
AB’nin eski devlet kapitalizmlerinin liberal kapitalist 
düzene entegre edilmesi çabaları, yani doğuya doğru 
genişlemeye çalışma olarak değerlendirildi. Ancak 
ABD’nin rakipsiz üstünlüğüyle öne çıktığı bu “tek 
kutuplu durumun” ömrü pek uzun olmadı ki takip 
eden yıllarda ekonomik ve askeri güçler, yeni ve çok 
daha tehlikeli şekillerde bir kez daha düzenlenecekti.

Bu durum, 11 Eylül 2001 saldırısı üzerine yeni-mu-
hafazakârların oğul Bush yönetiminin etrafında küme-
lenmesiyle birlikte, kendini “Terörle Savaş” başlatma 
girişimi olarak son derece dramatik bir şekilde göstere-
cek; ABD’nin boy ölçüşülemez duruma erişmiş askeri 
üstünlüğü, ülkenin ekonomik gücünü büyütmek adına 
harekete geçirilecekti. Afganistan ve Irak’ın işgallerinin, 
potansiyel rakiplere – özellikle de artık ABD hege-
monyasına yönelik uzun vadeli en büyük tehdit olarak 
tanımlanmış Çin’e- Orta Doğu’nun petrol rezervlerine 
erişim hakkının ABD’nin onayına bağlı olduğunu gös-
termesi gerekiyordu. Ama işler planlandığı gibi gitmedi, 
“Terörle Savaş” ABD emperyalizminin gücünü daha da 
zayıflatması açısından tam bir fiyaskoydu.

11 Michael Kidron’un “sürekli silahlanma ekonomisi” kavramı için 
bkz. Choonara, 2021.

12 Konuşmanın dökümü www.nytimes.com/1991/01/30/us/sta-
te-union-transcript-president-s-state-union-message-nation.html 
adresinde mevcuttur.

Bu arada yükselişe geçen Çin de yeni ekonomik 
gücünü yansıtacak bir askeri kapasite geliştirmeye 
başlamıştı. ABD Kongresi için 2020 yılında hazırlanan 
Çin’in Askeri Gücü Raporu’na göre bu, 2049 yılına 
kadar ABD ordusuyla en azından denklik kuracak ama 
belki de ABD’nin gücünü geride bırakabilecek bir tasa-
rıydı. Rapor, Çin’in dünyanın en büyük donanmasına 
sahip olduğunu, gemi yapımında da açık bir üstünlük 
elde ettiğini, “karada konuşlu konvansiyonel balistik 
ve seyir füzeleri” konusunda avantaj yakaladığını ve 
entegre hava savunma sistemlerinde önde olduğunu 
söylüyordu.13 ABD’yi küresel düzeyde yerinden etme 
arayışında olduğuna dair hiçbir işaret göstermese de, 
Çin daha şimdiden ABD’nin bölgedeki gücünü tehdit 
eder duruma erişmiş görünüyordu – bilhassa da Güney 
ve Doğu Çin Denizlerinde.14 

ABD ile Çin arasında ortaya çıkan gerilimler gü-
nümüz dünya siyasetinin ana fay hattını oluşturuyor. 
Ancak bu, Soğuk Savaş’ın tekrar edildiği bir süreçten 
geçtiğimiz anlamına da gelmez. Çin, II. Dünya Sava-
şı’ndan bu yana ABD liderliğinde oluşturulan siyasi 
ittifaklar sisteminden dışlanırken de, kapitalizmin 
küresel devrelerine neredeyse kaynamış durumdadır. 
Bu durum, en büyük iki güç arasında gerçekleşebi-
lecek bir askeri çatışmayı önleyebileceği şekilde etki 
etmiyorsa bile – sonuçta Almanya ve İngiltere de I. 
Dünya Savaşı’ndan önceki konumlarında bu açıdan 
son derece benzer bir tablo çiziyorlardı– karmaşık 
bir karşılıklı bağımlılık ve rekabet modeli yaratıldığı 
anlamına geliyor. Giderek daha istikrarsız hale gelen 
bu düzen, onlar kadar güçlü olmayan emperyalistler 
veya alt-emperyalist güçlerin de kendilerini bölgesel 
düzeyde öne sürmeyi başarmasına imkân tanıdı.15 Suudi 
Arabistan, Türkiye, İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve 
bölgenin diğer alt-emperyalistlerinin Suriye’de ya da 
Yemen’deki çatışmalara müdahil olup buradan çıkacak 
sonuçları kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmeye 
çalışmaları da bunun bir parçasıdır.16 

Rusya’nın kendini ortaya koymaya yönelik çabaları 
ve kendi “yakın çevresinde” hakim güç durumuna 
gelmeye çalışması, bu sırada Ukrayna’yı içine sürük-
lediği bir savaşa kalkışması da neticede emperyalistler 
arasındaki rekabet bağlamına yerleştirilerek değerlen-
dirilmelidir.

13 Savunma Bakanlığı, 2020.

14 Bir değerlendirme için bkz. Budd, 2021.

15 Alt-emperyalistler, kapitalist sistemin tarihsel merkezinin dışında 
ortaya çıkan ve sermaye birikiminin merkezleri ortaya çıktıkça 
güçlerini büyük emperyalist güçlerle aynı şekilde, ancak bölgesel 
düzeyde kullanmaya çalışan güçler olarak görülür.

16 Alexander, 2018.
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Ukrayna ve Rusya
Ukrayna, tarihinin büyük bir bölümünde dış güçlerin 
kontrolünde kaldı. 17. yüzyılın sonlarında, bunların 
birçoğu için bir savaş alanı haline gelmişti ve “Hara-
be” olarak bilinen dönemi başladı. Polonya-Litvanya 
Topluluğu, Rusya, Osmanlı İmparatorluğu ve Kazak 
Hetmanlığı’nı içine çeken çatışma, nihayetinde günü-
müz Ukrayna’sının büyük bölümünü Polonya ve Rusya 
arasında paylaştırdı. Polonya bağımsızlığını kaybeder-
ken, Rus İmparatorluğu Ukrayna’nın doğusunu ele 
geçirdi. Avusturya batıda kalan Galiçya ve batı Volhy-
nia’yı kendisine kattı. Bu sınırlar daha sonra, I. Dünya 
Savaşı ve onun sona ermesinde payı olan devrimler 
tarafından tartışmalı bulunacak, sorgulanacaktı. 1917 
Rus Devrimi’nin ardından bağımsız bir Ukrayna kurma 
çabaları, en hafif tabirle önce Alman işgali ve ardından 
devrim sonrası iç savaşta Ukrayna’nın büyük bir savaş 
alanına dönüşmesi nedeniyle sonuca ulaştırılamadı.17 
Bu kaosun ortasında, Polonya da egemenliğini geri 
kazanmayı başardı, Galiçya’nın ve Volhynia’nın büyük 
bölümünde kontrolü ele geçirdi. 1922’de, Ukrayna’nın 
geri kalanında Sovyet yanlısı bir rejim sürmekteyken ve 
kendisi de Moskova ile Kızıl Ordu’nun desteğine ba-
ğımlı durumdayken Rusya, Ukrayna, Belarus ve Trans-
kafkasya’yı bir araya getiren Sovyetler Birliği kuruldu.

Tüm karmaşaya ve 1917 Devrimi’ni ilerletmek için 
verilen mücadeleye rağmen, erken dönem Bolşevik po-
litikası, öncesinde baskı altında olan devletlerin kendi 
kaderlerini belirleme hakları etrafında şekillenmişti. 
Leon Troçki’nin dile getirdiği şekliyle özetlersek;

Kendi kaderini tayin hakkı, yani bölünme, Lenin tara-
fından, Polonyalılara ve Ukraynalılara eşit haklar tanıyacak 
şekilde genişletildi… Ezilen bir millet olma sorunundan 
kurtulma veya bunu erteleme yönündeki her eğilimi, Büyük 
Rus şovenizminin bir tezahürü olarak görüyordu… Eski 
Bolşevik Parti anlayışına göre, Sovyet Ukraynası, Ukrayna 
halkının geri kalanının etrafında birleşeceği güçlü bir eksen 
olmaya yazgılıydı.18

Bu nedenle, Bolşeviklerin toplumsal koşulları iyileş-
tirme çabalarının yanı sıra Ukrayna dilini ve kültürünü 
tanıtmaya yönelik ilk girişimleri de kısa ömürlü olmuş 
ve Stalin döneminde devrimin kazanımlarının daha 
geniş bir şekilde tersine çevrilmesiyle de gündem dışı 
kalmıştı.19 Troçki’nin öne sürdüğü gibi; “Totaliter bü-

17 Rose, 2014.

18 Troçki, 1974, s.302. Putin’in işgalden birkaç gün önceki konuş-
masından; “Bolşevik politikasının bir sonucu olarak, ‘Vladimir 
İlyiç Lenin’in Ukrayna’sı’ olarak adlandırılabilecek olan Sovyet 
Ukrayna ortaya çıktı… Ve şimdi onun minnettar torunları Uk-
rayna’da Lenin anıtlarını yıktılar”—bkz. www.reuters.com/world/
europe/extracts-putins-speech-ukraine-2022-02-21

19 Stalinizm hakkında genel bir tartışma için bkz. Tengely-Evans, 2022

rokrasi, yani Sovyet Ukraynası ekonomik açıdan idari 
güç konumuna geldiğinde SSCB’nin askeri üssü olma 
durumuna erişti.”20 Bağımsızlık arzusunun ezilmesi bir 
yana, Stalin’in hızlı sanayileşme girişimlerine eşlik eden 
tarımsal ortaklık ile 1932-33’te birkaç milyon Ukray-
nalının öldüğü “Holodomor” kıtlığına da yol açıldı.

II. Dünya Savaşı patlak verdiği sıralarda Ukrayna 
yeniden rakip emperyalist güçlerin yağmalarına maruz 
kaldı. Savaşın ilk aşamasındaki Hitler-Stalin paktı uyarın-
ca Polonya bölündü. Ardından, Almanya Rusya’yı işgal 
etmeye başladığı ve Ukrayna istila edildi. Yedi milyon 
Ukraynalı hayatını kaybetti. Bu katliam, on binlerce ki-
şinin vurularak toplu mezarlara atıldığı Kiev’deki meşhur 
Babi Yar boğazında öldürülenler de dahil olmak üzere 
yaklaşık bir milyon Yahudi’yi içeriyordu. Ne üzücüdür 
ki, Ukraynalı bir azınlık da bu çatışmada Nazi Almanyası 
ile aynı safta yer almaya çalıştı – Kiev’deki siyasi yönetim 
tarafından tanınan bir figür olan Stepan Bandera’nın ta-
kipçileri de onların içindeydi.21 Savaş, Sovyet ordusunun 
Almanya güçlerini bozguna uğratması ve Ukrayna’nın 
doğusu ile batısını yeniden birleştirmesiyle sona erdi.

Baskılar ve kanlı savaşlardan oluşan tarihine bakıldı-
ğında, tarihçi Tim Snyder’ın “Hitler ve Stalin iktidarday-
ken, 1933 ve 1945 yılları arasında Ukrayna dünyanın en 
tehlikeli yeriydi” yorumuna katılmamak mümkün değil.22

Sovyetler Birliği’nin çöküşü, günümüz Ukraynası 
sınırları bağlamında nispeten istikrarlı ve bağımsız bir 
devletin nihayet kendini ortaya çıkarması anlamına 
geliyordu. Ulus devlet kurma çabaları içinse henüz çok 
erkendi. Sovyetler Birliği’nde yaşanan durgunluğun 
ardından gerçekleşmişti ve daha da kötüsü, aynı kaderi 
izleyecekti. Batılı yol göstericilerinin rehberliğinde 
ilerleyen Rusya ve hemen ardından da Ukrayna, piyasa 
ekonomisine geçirilmek için tam anlamıyla bir neoliberal 
şok tedavisine tabi tutuldu. Isabella Weber’in yorumuyla;

Şok terapisi, “Washington konsensüs geçiş doktrini”nin 
kalbinde yer alıyor ve gelişmekte olan ülkelere, Doğu ve Orta 
Avrupa ile birlikte Rusya’ya Bretton Woods kurumları tara-
fından naklediliyordu… Paket, (1) tek bir büyük patlamada 
tüm fiyatların serbest piyasalara uyumu, ( 2) özelleştirme, (3) 
ticaretin piyasa mekanizmalarına uyumlanması ve (4) istikrar 
biçiminde sunulan kemer sıkma politikalarıyla geliyordu.23

20 Troçki, 1974, s. 303.

21 Putin’in Ukrayna’yı “nazilerden arındırma” iddiaları işgal için sa-
dece bir bahane olsa da, Bandera’nın durumu hem bu tür efsane-
leri güçlendirmeye yardımcı oluyor hem de ülkede var olan gerçek 
faşist grupları cesaretlendiriyor.

22 Snyder, 2022.

23 Weber, 2021, s. 4. Bretton Woods kurumları, Dünya Bankası ve 
Uluslararası Para Fonu’dur.
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Weber’in işaret ettiği gibi, devlet mülkiyetine 
dayalı bir ekonomiyi tamamıyla özelleştirmek, İn-
giltere’de Margaret Thatcher gibi figürler tarafından 
gerçekleştirilen sınırlı özelleştirmelerin çok ötesine 
geçen bir tablo sunar. Rusya’nın Sovyet sonrası ilk 
cumhurbaşkanı Boris Yeltsin, Ocak 1992’de piyasa-
nın serbestleştirilmesi kararını uyguladığında, sonuç 
piyasa sistemine düzenli bir geçiş değil, uzun süreli 
bir enflasyon ve üretimde düşüş yaşanması olmuştu. 
Kendiliğinden gelişen yeni bir özel girişimciler sınıfı 
ortaya çıkmış değildi. Şirketler, eski devlet kapitalizmi 
düzeni tarafından (Komünist Parti tarafından atanan 
nomenklatura elitleri tarafından) yönetildi. Bu ayrıca-
lıklı grup kendisini yeni sermayedarlar olarak yeniden 
icat etmeye girişti.24 Bazı kuruluşlar da tüm varlıkları-
nı – ve yasal olmayan yollardan; “ansızın gerçekleşen 
özelleştirmeler” olarak anılan yöntemle – çoktan 
devretmiş, özel mülkiyete dönüşmüşlerdi. Şimdi sırada 
“kupon özelleştirmeleri” vardı; vatandaşlara nakde 
dönüştürebilecekleri veya işletmelerdeki hisselerle 
değiş tokuş edebilecekleri kuponlar dağıtıldı. Bunlar, 
son derece kötü düzenlenmiş ikincil piyasalarda işlem 
görebildi ve “büyük miktarda nakde sahip olan ya da 
o kişilerle bağlantısı bulunan” şahısların eline geçmeye 
başladı. İşletmelerdeki işçiler ve yöneticilereyse bu his-
seler imtiyazlı kurdan satıldı, ancak işçiler daha sonra 
hisselerinin “müdürleri tarafından kontrol altında 
tutulan tröstlerde saklı tutulduğunu” ve bu nedenle 
nakde çevrilemediğini öğrendiler.25

Rusya’da ve diğer Sovyet sonrası rejimlerde, eko-
nomik ve siyasi gücün bağlantı noktasında faaliyet 
gösteren zengin ve güçlü bireyler, yani oligarklar tam 
olarak bu kaostan doğdu.26 Ukrayna, özelleştirme 
programına Rusya’dan daha yavaş başladı ve benzer 

24 Geçişten önce kayıt dışı (ve büyük ölçüde yasadışı) piyasa eko-
nomisine katılanlardan biri de Rus “mafyası”ydı. Sovyetler Bir-
liği’nin GSYİH’sının aşağı yukarı dörtte birini oluşturuyordu—
Haynes ve Husan, 2003, s. 125.

25 Haynes ve Husan, 2003, ps. 133.

26 Merkezi kontrolü daha yüksek düzeyde elinde bulunduran Bela-
rus gibi kısmi istisnalar da vardır - bkz. Tengely-Evans, 2021.

bir yol izledi. Ekonomisinin kaleleri tek tek çökerken, 
nüfusun büyük çoğunluğu da giderek derinleşen bir 
yoksulluğa sürüklendi.

Rusya’da büyüme sayılabilecek ne varsa, büyük öl-
çüde yurt dışına aktarılan petrol ve gaza dayalı olmak 
üzere, genel anlamıyla da başlıca malların ihracatına 
bağlı hale geldi.27 Bunun yanında bir de fırtınalar 
estiren finansal spekülasyonlar ve bir türlü üstesinden 
gelinemeyen yolsuzlukla baş etmek zorunda kaldı. Öyle 
ki, tek bir haftada 40 tane yeni bankanın peyda olduğu 
zamanlar yaşandı. Bu büyüme modelinin istikrarsızlığı 
netleştikçe, değeri devlet borcunun genişlemesiyle 
desteklenen rublenin üzerindeki baskı giderek arttı. 
1998 yılında yaşanan Doğu Asya mali krizi de bunlara 
eklenince tam anlamıyla bir para birimi çöküşü yaşandı, 
Rusya’nın kredilerini temerrüde düşürmesiyle ve yeni 
bir ekonomik kaos evresine girilmesiyle sonuçlandı.28 

Ukrayna da aynı sorunları yaşadı, ancak Rusya’nın 
aksine, ekonomisini biraz olsun rahatlatabilme şansın-
dan yoksundu çünkü ondaki gibi enerji kaynaklarına 
sahip değildi. Ukrayna ekonomisi ağırlıklı olarak tarım 
üzerine kuruluydu. 1991’den önce sahip olduğu sanayi 
üsleri Sovyet desteği olmadan sürdürülemez hale gelen 
askeri üretime odaklanmıştı. Onun geçiş süreci, eski 
Doğu Bloku devletlerinin hepsinden daha zor oldu ve 
bu nedenle de günümüze kadar ‘Avrupa’nın en yok-
sulu’ olarak kalmaya devam etti. Aşağıda göreceğiniz 
kişi başına düşen GSYİH verileri (Tablo 1), nüfusun 
1993’te 52 milyondan bugün 41 milyona düştüğünü 
fark ettiğimizde daha da çarpıcı bir hale geliyor – artan 
ölüm oranları, azalan doğumlar ve büyük göçlerin bir 
sonucu olarak.

Emperyalistler çatışması
Yukarıda ele alındığı üzere, Rusya’nın nüfuzunun ansı-
zın etkisini yitirdiği dönem olan 1990’lar hem AB hem 
de NATO için Rusya sınırlarına doğru eşgüdümlü bir 

27 Londra’nın Rus oligarklarının haksız kazançlarının aklanmasın-
daki rolü bu dönemden kaynaklanmaktadır.

28 Haynes ve Glatter, 1998. 

Tablo 1: Kişi başına GSYİH (ABD doları cinsinden)

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Ukraine 1569 936 658 1895 3078 2125 3725

Russia 3493 2666 1772 5324 10675 9313 10127

Poland 1731 3687 4502 8022 8022 12579 15721

Romania 1681 1650 1660 4618 4618 8969 12896

Kaynak: Dünya Bankası.



Ukrayna’daki yıkım: NATO, Rusya ve emperyalizm | Joseph Choonara

33

genişleme fırsatı yarattı (Şekil 3).29 Polonya, Macaristan 
ve Çekoslovakya (nam-ı diğer Çekya ve Slovakya) 1991 
gibi erken bir tarihte hem AB hem de NATO üyeliğine 
geçiş yapmak üzere Visegrád grubunu kurdular. Bu arada 
belirtmek de gerekir ki genişlemenin kayda değer bir 
hız kazandığı dönem, Başkan Bill Clinton dönemiydi. 
Washington’da düzenlenen 1999 NATO zirvesi, Maca-
ristan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti’ne doğru yayılma 
politikasını resmiyete döktü ve Arnavutluk, Bulgaristan, 
Estonya, Letonya, Litvanya, Kuzey Makedonya, Roman-
ya, Slovakya ve Slovenya için de “Üyelik Eylem Planları” 
(bu amaçla oluşturulan yeni bir prosedürdü) duyuruldu. 

2004 yılında Baltık devletlerinin dahil edilmesi, 
Rusya’yı çevreleyen eski Sovyet devletlerinin artık 
Moskova tarafından hasım olarak görülen bir askeri 
paktın parçası oldukları anlamına geliyordu. Clin-
ton’ın dışişleri bakan yardımcısı Strobe Talbott’un 
ifadesiyle özetlersek; “Pek çok Rus, NATO’yu doğası 
gereği, kendilerine yöneltilmiş Soğuk Savaş’ın bir eseri 

29 Ferguson, 2022a, bu gelişmelere daha ayrıntılı yer veriyor.

olarak görüyor. Askeri ittifakları olan Varşova Paktı’nı 
dağıttıklarını belirtiyor ve Batı’nın neden aynı şeyi 
yapmadığını sorguluyorlar.30 Doğuya doğru yayılma 
aynı zamanda Sovyetlerin son lideri Mihail Gorbaçov 
ile 1990-91 görüşmeleri sırasında varılmış ve o yıllarda 
henüz birleşmiş olan Almanya’nın NATO’da kalmasına 
izin veren o mutabakatı da ihlal ediyordu.31

Ekonomik çöküşüne rağmen, Rusya emperyalist 
bir güç olarak kalmaya devam etti. Sınırlarını güvence 
altına almaya, diğer bölgelerin kendisinden kopmasını 
önlemeye ve kendi “yakın çevresinde” nüfuzunu yeni-
den artırmaya çalışıyordu. Bu durum onun 1990’larda 
üç büyük çatışmaya soktu. Her biri, Rus İmparatorluğu 

30 Carpenter, 2022.

31 ABD dışişleri bakanı James Baker, Şubat 1990’da Gorbaçov’a, 
ABD’nin NATO’nun “şimdiki konumundan doğuya bir inç 
kaymayacağını” kabul etmesi halinde Doğu Almanya üzerinde-
ki kontrolünden vazgeçip vazgeçmeyeceğini sormuştu —Sarotte, 
2021, s. 1.

Şekil 2: NATO’nun doğuya yayılması

Kaynak: Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü
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ve daha sonra da Sovyetler Birliği tarafından yutulan 
diller ve etnisitelerden oluşan farklı uluslar, birbirleriyle 
boy ölçüşen bir milliyetçiliğin gelişmesine yönelik bazı 
adımlar attı, böylece birçoğu gerçek ulusal baskılar ya-
şayan bu devletler bölgede yeni bir etki alanı yaratmış 
oldu. Sovyetler Birliği’nin çöküşünü fırsat bilen ege-
men sınıflar da her türden milliyetçiliği teşvik ederek 
onlara bir destek tabanı sunmaya girişti ki emperyalist 
güçlerin, ortaya çıkan yeni gerilimleri kendi çıkarları 
doğrultusunda manipüle etmeye çalışmaması da bek-
lenemezdi zaten.

Sözgelimi, Moldova’nın doğu sınırındaki Transdin-
yester’deki ayrılıkçılar, nüfusun yalnızca üçte birinin 
Moldova kökenli olduğu bu bölgede yönetimin bir Ru-
men lehçesi olan Moldovacayı empoze etme girişimleri 
üzerine oynadı. Transdinyester 1991’de bağımsızlığını 
ilan etti. 1992’de, ayrılıkçıların bölgede konuşlanmış 
Rus birliklerinden aldıkları desteğe dayanan ve Rus 
Kazakları tarafından da desteklenmiş olan bir savaş 
yaşandı ve ardından bir ‘de facto devlet’ kurulmuş oldu. 
Bölgedeki güç dengesi bir dizi “dondurulmuş ihtilaf ” 
üzerinde yükselmişti. Rusya ve diğer bölgesel güçler 
tarafından yeniden alevlendirilme potansiyeli olan 
çözülmemiş çatışmalara dayanıyordu ki bu da onların 
aleyhine işleyebilirdi. Özellikle de Moldova’daki çatış-
ma, bu ülkenin Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sırasında 
(bu yılın Mart ayında) yaptığı AB üyelik başvurusuna 
engel teşkil etmektedir.32

İkinci bir dondurulmuş ihtilaf ise başka bir eski 
Sovyet devleti olan Gürcistan’da gelişti; Gürcü olma-
yan nüfusa sahip iki bölge olan Abhazya ve Güney 
Osetya, 1992-93’te Rus desteğiyle bir savaş yürütürken 
ayrılmaya çalıştıklarında yaşandı. Gürcistan da tıpkı 
Moldova gibi, Ukrayna’nın işgaliyle birlikte AB üyeliği 
için başvuran ülkelerden biridir, ancak aday üye statüsü 
verilmeden önce daha fazla siyasi ve ekonomik reform 
yapması talep edildi.

Açık farkla en şiddetli çatışma, Rusya’nın kendi 
sınırları içinde, Kafkasya’nın Gürcistan sınırındaki bir 
bölgesi olan Çeçenistan’da yaşandı. Burada Sovyetler 
Birliği’nin çöküşü, Kasım 1991’de ilan edilen bağımsız-
lık talepleriyle karşılanmıştı. Moskova’nın hükümeti de-
virme girişimi başarısız olunca, 1994’te tam ölçekli bir 
Rus saldırısı başladı. Yeltsin, Çeçen hareketini ezmenin 
sadece Rusya’nın Kafkasya’daki nüfuzunu sürdürmekle 
kalmayıp aynı zamanda Hazar Denizi’nden gelen petrol 
boru hatlarının rotalarının kontrolünü de ele geçirmek 
anlamına geldiğini gördü ve zayıflamaya başlayan 
popülaritesini yeniden canlandıracak bir fırsat olarak 
kullandı. Ne var ki bu işgal girişimi, Rus baskısına karşı 
zengin bir mücadele geçmişine sahip hatırı sayılır bir 

32 Moldova, Ukrayna ile birlikte, yapısal reformlarına bağlı olmak 
koşuluyla aday üye olarak kabul edildi.

direnişle karşılaştı.33 Savaş tırmandı, başkent Grozni 
bombalandı ve 27 bini kişi öldü.34 Ülkenin altı oyul-
du, çete savaşlarının da yaşandığı bir halk ayaklanması 
başladı ve Rus ordusunu tüketecek bir savaş yaşandı. O 
zamana dek 80 bin Çeçen’in öldürüldüğünün tahmin 
edildiği 1996 yılında bir ateşkes imzalandı.35 

Çeçenistan’ın yıkımı, beraberinde İslamcı grupların 
da yükselişiyle bir suç ve savaş ağalığı patlamasına yol 
açtı. Ve bu da ikinci bir işgal için bahane sağladı.36 1 
Ekim 1999’dan 31 Mayıs 2000’e kadar süren bir kara 
işgali daha gerçekleşti ama kontrgerillalar için sonlan-
mayıp dokuz yıl daha devam etti. 2002’nin sonunda, 
bir tahmin uyarınca, 190 bin kişi hayatını kaybetmişti 
– 17.000 Rus askeri, 13.000 Çeçen savaşçı ve 160.000 
sivil.37 Putin’in yükselişi de İkinci Çeçen Savaşı ile 
geldi. Yeltsin, 1999 sonbaharında eski bir KGB subayı 
ve güvenlik konseyi sekreteri olan Putin’i kendisinden 
boşalan yere atamıştı. Bundan bir yıl sonraki seçimlerde 
de devlet başkanı olmayı başardı.

Putin, sanki Çeçenistan’da böyle bir katliam ger-
çekleştirmemiş gibi, ilk zamanlarında Batılı liderler 
tarafından hoş karşılanmıştı. Tony Blair, 2000 yılında 
onu “kendilerinin reforma dayalı dilini konuşan” bir 
lider olarak tanımlayacak, “Putin’in AB ve ABD ile 
yeni bir ilişkiyi benimsemeye hazır olduğuna inanıyo-
rum” diye ekleyecekti.38 Fakat bu görüşleri kısa zaman 
içinde değişti. Rus ekonomisi 1998’deki durgunluktan 
yükselen enerji fiyatlarıyla çıkıp yeniden canlanırken, 
Putin de bunu fırsat bilip egemenliğini pekiştirme-
ye, Rusya’nın gücünü yakın çevresine yaymaya ve 
NATO’nun yayılmasını geri püskürtmeye çalıştı.39 

33 Çeçenler, İnguş halkıyla birlikte, II. Dünya Savaşı’nın sonunda 
yarım milyonu zorla Kazakistan’a yerleştirilen Stalin’in “sınır dışı 
edilen halkları” arasında yer alıyordu. Birçoğu sürgünde doğmuş-
tu—bkz. Ferguson, 2000, s. 56.

34 Ferguson, 2000, s. 62. 

35 Haynes, 2002, s. 209.

36 Çeçen gerillalar ve İslamcı güçler, 1999’da isyanlarını komşu Da-
ğıstan’a yaymak için çalıştılar ve Moskova’nın da bir işgal başlat-
mak için bir bahane olarak kullanmak adına bunları teşvik etti-
ğine dair uzun süredir devam eden iddialar vardır. Ayrıca bir dizi 
terörist saldırı da yaşanmıştır. bkz. Haynes ve Husan, 2003, s. 
197.

37 Haynes ve Husan, 2003, s. 198.

38 Hopkins, 2000. 11 Eylül 2001’deki saldırılardan sonra İslamo-
fobinin yükseldiği de düşünülecek olursa, Putin Çeçenistan’daki 
eylemlerini savunmak için “Terörle Savaş” söylemini de harekete 
geçirebilirdi.

39 Haynes, 2007.
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Rusya’nın gücünü yeniden kazanmaya başladığı 
bu süreçte ona bir destek de ABD’den geldi. ABD, 
enerji fiyatlarında keskin bir artışa neden olduğu 
ve başarısızlıklarından dolayı rakip emperyalistlerin 
kendilerine yerleştirebilecekleri daha geniş bir alan 
bulduğu Afganistan ve Irak işgalleri ile, Rusya’nın elini 
güçlendirmesine istemeden yardım etti.

Turuncu Devrim
Ukrayna, bu dış gerilimlerin ülkenin iç siyasetinde 
yankı bulmasıyla birlikte kendisini emperyalistler arası 
bir çatışmasının ortasında bulmuştu. Bu, ülkeyi Rusya 
yanlısı ve Batı yanlısı seçim bölgeleri olarak bilinen “iki 
Ukrayna” kavramını kabul etmemiz gerektiği anlamına 
gelmiyor elbette. Ülkenin doğuda yoğunlaşmış önemli 
bir Rus azınlığa sahip olduğu doğru olsa da, dış güçlerin 
egemenliği de dahil olmak üzere ülkenin karmaşık ta-
rihini yansıtan, üst üste binmiş, hatta iç içe geçmiş çok 
sayıda etnik köken, kültür, dil ve din vardır.40 Dahası, 
Rob Ferguson’ın da dile getirdiği üzere, iki dil konu-
şan Ukraynalıların sayısı – en azından 2010’a kadar –, 
bilhassa genç nüfusta yükselme eğilimi sergiliyordu; 
“Azınlık grupların pek çoğu ve Rus azınlıkların tamamı 
çift dil konuşur. Birbirleriyle evlenir ve birbirlerinin 
dilini konuşmaya başlarlar”.41

Mamafih, Ukrayna’nın oligarşik seçkinleri, Rusya, 
ABD ve AB gibi dış destek kaynaklarına yanaşmakla 
kalmayıp bu bölünmeleri de manipüle etmeye çalıştılar. 
Yuliya Yurchenko şöyle diyor; “Giderek artan hırslarını 
doyurma peşinde olan rakip kapitalist fraksiyonlar, yeni 
ortaya çıkmaya başlayan kleptokrat rejimi destekleyecek 
siyasi güçlere, yani paravan partiler tasarlamaya başvur-
dular… Egemen ve kapitalist sınıf blokunun bölünmüş 
olduğu kısmı gerçekse de, siyasi tutumlarının birbirle-
rinden farklı olduğu söylenemezdi”.42 Yurchenko, orta 
Ukrayna’daki Dnipropetrovsk sanayi bölgelerinden ve 
doğudaki Donetsk’ten doğmuş olan ve ülkenin siyasi 
sistemine hakim olma eğilimi gösteren başlıca iki grup 
olduğunu aktarıyor.

Bu çerçeveden baktığımızda, halk hareketlerinin, 
emperyalist güçler veya bölgesel seçkinlerin çıkarları 
doğrultusunda altüst edilme riskiyle karşı karşıya ka-
labileceklerini görebiliriz. 2000’de Sırbistan, 2003’te 
Gürcistan, 2004’te Ukrayna ve 2005’te Kırgızistan’da 
olduğu gibi, Doğu Bloku ülkelerinde “renkli devrim-
ler” olarak anılan döngü sırasında, Ukrayna belki de 
hakiki bir halk girişimine sahne olmak bakımından 

40 Bakınız, Yurchenko, 2018, s. 17-18. 2001 nüfus sayımına göre, 
nüfusun yaklaşık yüzde 30’u ilk dilleri olarak Rusça konuşmasına 
rağmen, yüzde 17 olarak tanımlandı.

41 Ferguson, 2022.

42 Yurchenko, 2018, s. 15.

en az şansa sahip olan, en fazla suistimale uğrayan 
ülkeydi.43

Ukrayna’nın 2004’teki Turuncu Devrimi, iki dönem 
görev yaptıktan sonra görevi sonlanan Başkan Leonid 
Kuçma’nın gidişiyle başladı. Kuçma, Dnipropetrovsk 
sermayedarlarına yakınlığıyla biliniyordu, ancak Do-
netsk bölgesinde yoğunlaşmış olan yeni sermayenin 
artan gücüne de yer açmak zorundaydı. Ayrıca Batılı 
finans kuruluşlarından krediler, Rusya’dan da ucuz gaz 
temin etmeye çalıştığı için ABD ve Rusya arasında bir 
denge kurmaya çabalıyordu.44 2004 yılına gelindiğinde, 
Kuçma rejiminden, bitmek bilmeyen yolsuzluk, dolan-
dırıcılık ve çeşitli suçları nedeniyle – siyasi seçkinleri 
eleştiren Ukraynalı bir gazetecinin şüpheli ölümü de 
bu suçlara dahildi– nefret ediliyordu.

Donetsk kapitalistlerinin önde gelen adayı Viktor Ya-
nukoviç hileli bir seçimle başkanlık koltuğuna oturtuldu. 
Yanukoviç hem Rusya hem de Kuçma tarafından des-
teklenmişti. Dnipropetrovsk kapitalistleri, bazı Donetsk 
oligarkları, AB ve ABD ise, rakibi Viktor Yuşçenko’yu 
destekliyordu. Yuşçenko tüm destekçilerini sokağa çağır-
dı, onlar da sokaklara çıktılar. Öncesinde planlanmış olan 
bu gösteri de Yuşçenko’nun sırtını dayadığı destekçileri 
tarafından finanse edilmişti – ki bunların içinde bazı 
ABD kuruluşları ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 
desteklenen Ukraynalı STK’lar da bulunuyordu.45 İni-
siyatif sokakları aynı hızla terk edip bu gücü Ukrayna 
Yüksek Mahkemesi’ne yöneltti, çünkü seçimlerin 
tekrarlanması gerekiyordu. Yüksek Mahkeme bu talebi 
onayladı; Yuşçenko kazandı. Bir başka Turuncu Devrim 
lideri ve etkili bir Dnipropetrovsk oligarkı olan, sonradan 
siyasi arenaya atılacak olan Yulia Timoşenko’yu başbakan 
olarak atadı. Yuşçenko hiç vakit kaybetmeden AB ile daha 
yakın ilişkiler ve nihayetinde AB’ye entegrasyon olarak 
görülecek sürece destek verdi, NATO ile yakınlaşmaya 
yönelik yeni yasaları hayata geçirdi.46 Takip eden aylar 
içinde, diğer taraftaki rakipleriyle hesaplaşmaya girişen 
Timoşenko “oligarklara karşı savaş” ilan etti ve bunun 
sonucunda Yanukoviç’in parlamentodaki destekçileri 
tarafından istifaya zorlandı. Partisinin mecliste yeniden 
güç kazandığı 2007 seçimlerinden sonra tekrar aynı rolü 
üstlenecekti, ancak Turuncu Devrim’in iki lideri arasında 
geçen bu çekişme tüm siyasete egemen oldu ki bu da 
sonuçta Yuşçenko yönetimini zayıflattı.

Üstelik Yuşçenko-Tymoşenko iktidarı 2008’de 
patlak veren üç büyük krizle daha yüzleşmek üzereydi. 

43 Plavšić, 2005, s. 27.

44 Yurchenko, 2018, s. 90.

45 Plavšić, 2005, s. 26-27.

46 Yurchenko, 2018, s. 133-134.
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Birincisi, o yıl başlayan küresel ekonomik çöküş oldu. 
Ukrayna, zayıflatılmış bankacılık sisteminin ele ge-
çirilmesi ve çeliğin piyasa fiyatının aniden düşmesi 
sonucunda sert bir darbe aldı. Dolar cinsinden verilen 
bireysel krediler ve mortgage kredilerinden yararlanan 
Ukraynalılar, yerel para birimleri çöktüğünde bunları 
geri ödeyemeyeceklerini gördüler.

İkincisi ise Rusya’nın hiç beklenmedik bir anda 
Gürcistan’daki askıya alınmış çatışmayı tekrar alevlen-
dirmesi oldu. Rusya’nın bu hamlesi, Bush’un ittifakı 
genişletme yönündeki baskısını kabul eden Bükreş 
NATO zirvesinin hemen ardından geldi. 3 Nisan 2008 
tarihli resmi bildiriye göre:

NATO, Ukrayna ve Gürcistan’ın NATO’ya üyelik 
için Avrupa-Atlantik yönünde niyet sergilemesini mem-
nuniyetle karşılamaktadır. Bugün bu ülkelerin NATO 
üyesi olmaları konusunda mutabık kalındı. Üyelik Eylem 
Planı (MAP), Ukrayna ve Gürcistan için doğrudan üyelik 
yolunda atılacak bir sonraki adım olacaktır. Bugün, bu 
ülkelerin MAP başvurularını desteklediğimizi açıkça be-
lirtmek isteriz.47

İki hafta sonra Putin, Abhazya ve Güney Osetya’nın 
bağımsızlık ilan eden bölgelerini tanıdı. O yılın Ağustos 
ayında, Gürcü birlikleri, Gürcü köylerinin bombalan-
masına yanıt olarak Güney Osetya’ya girdiklerinde, 
Rusya da Gürcü ordusunu küçük düşürücü bir geri 
çekilmeye zorlayan geniş çaplı bir saldırı başlattı.

Üçüncü kriz de Rusya ile Ukrayna arasında gaz 
ikmali konusunda yaşanan anlaşmazlığın doruğa çık-
ması oldu. 2006 yılında Rusya, Ukrayna’yı doğal gazı 
amaçlanan pazarlarından (AB) uzağa yönlendirmekle 
suçladıktan sonra kısa bir süreliğine Ukrayna’ya giden 
gazı kesmişti. Bu kez de Ukrayna’nın Rusya’ya borçlu 
olduğu konusunda bir anlaşmazlık yaşanıyordu. Rusya 
yine gazı kesti ve sadece Ukrayna’yı mağdur etmekle 
kalmadı, buradan gelen gaza bel bağlamış 18 Avrupa 
ülkesinde kesinti yaşanmasına yol açtı.

Yuşçenko-Tymoşenko döneminin Turuncu Dev-
rim’in vaat ettiği radikal değişimi gerçekleştirememesi 
ve üstüne yaşanan bu çoklu krizler, Yanukoviç’in cum-
hurbaşkanlığını ele geçirmesiyle sonuçlandı.48 2010 se-
çimlerini kazandı ve “dengeli bir politika” yürüteceğini 
ilan etti – AB ile işbirliği vaat etmeye devam etti, ancak 
NATO üyeliğinden geri çekilme yönünde adım attı. 

NATO da bu sırada yayılmacı politikaları konu-
sunda derinden bölünmüş durumdaydı. Fransa ve 

47 https://www.NATO.int/cps/en/NATOlive/official_texts_8443.
htm

48 Ayrıca Tymoşenko’nun iki dönemi arasındaki dönemde, Yuşçen-
ko’nun başkanlığında kısa bir başbakanlık dönemi de vardı.

Almanya, Nisan zirvesinde Ukrayna ve Gürcistan’a 
üyelik eylem planlarının verilmesini engellemişlerdi, 
şimdi daha da bastırarak üyelik yolunda ileriye yönelik 
adımların atılmasını önlemeye başladılar.49 Kıta Avru-
pası güçleri, Avrupa’ya, dünyanın en büyük rezervlerine 
sahip Rusya’dan gelecek gaza güveniyorlardı. Alman 
hükümeti bu güveni pekiştirmek adına; ABD, İngiltere, 
Polonya ve Ukrayna’ya sırtını dönüp Rusya’yı yeni bir 
gaz boru hattı projesi olan Kuzey Akım 2’yi inşa etmeye 
çağırdı. Bu hat, gazı doğrudan Rusya’dan Almanya’ya 
taşıyan Kuzey Akım 1’e paralel çalıştırılacaktı – fakat 
bu planlar da 2022’de Ukrayna’nın işgaliyle birlikte 
rafa kaldırıldı. Fransa ise (işgalden önce) Almanya’nın 
ihtiyaçlarının yaklaşık yarısını, kendisininkininse takri-
ben dörtte birini karşılayan Rus gazına Almanya kadar 
bağımlı değildi. Bu nedenle, Batı’nın Rusya ile ilişkile-
rinde ABD’nin oynadığı baskın rolün yerine kendisini 
ortaya atıp AB adına bağımsız bir rol üstlenmeye çalıştı.

Maidan süreci, Kırım ve Donbas
Yanukoviç yeniden iktidara geldiği sırada siyasi iktidar 
tökezleyen ekonomiyi kurtarmak adına para birimine 
tekrar değer kazandırma çabalarına adanmıştı. Yanu-
koviç, dış desteği güvence altına almak amacıyla hem 
Rusya hem de AB ile yakınlaşmaya başladı. Rusya, 
Belarus ve Kazakistan ile birlikte bir gümrük birliğine 
girmelerini önerirken, AB ise nihai üyeliğin yolunu 
açmak için tasarlanmış bir ortaklık anlaşmasıyla birlikte 
bir serbest ticaret anlaşması teklifinde bulundu. Bir 
gazetecinin aktarmış olduğu gibi:

Yanukoviç, Rusya’nın Ukrayna’nın çökmekte olan 
ekonomisine çare bulmasına yardımcı olmak üzere gazın 
fiyatlandırılmasında cömert tavizler vereceğini ummuştu. 
Bunun yerine, küçük çaplı ve geçici bir fiyat düşürme 
garantisi aldı – ki bu da, Başkan Vladimir Putin’in hiçbir 
desteği karşılıksız sunmayan bir lider olduğunun kanıtla-
rından biridir. Putin gaz fiyatlarını yaklaşık yüzde 40 ora-
nında düşürmeyi teklif etti…ama Kiev’in gümrük birliğine 
katılması şartıyla… Uluslararası Para Fonu, Yanukoviç’in 
(oy kaybetme korkusuyla) IMF tarafından önerilen kemer 
sıkma önlemlerini reddetmiş olması üzerine Kiev’e verilen 
kredileri askıya aldı. Ancak Moskova’nın gaz fiyatları konu-
sundaki inadı, Kiev’i AB’ye yönelmek zorunda bırakabilir.50

Yanukoviç AB ile bir anlaşma imzalamayı redde-
dince, oligarklara karşı ayaklanan ve AB’yi oligarklar 
karşısında iyi bir alternatif olarak gören öğrenciler ile 
gençlerin başlattığı 2013-14’teki Maidan protestoları 
yaşandı. Başkan, protestocuları dağıtmak için Berkut 
(“altın kartallar”) olarak bilinen özel polis birliklerini 
sokağa saldığında, Maidan, buna tepki gösteren yüz 

49 Callinicos, 2010, s. 97.

50 Krushelnycky, 2013.
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binlerce kişinin sokağa indiği dev bir harekete dönüş-
tü.51 Adını Kiev meydanından alan Maidan protestoları, 
ülkenin orta ve batı bölgelerine de yayıldı.

Gösterilere birbirinden farklı gruplar katıldı. Gös-
tericilerin pek çoğu 1991 sonrası Ukrayna’sının siyasi 
düzenini protesto ediyor, köklü değişiklikler görmeyi 
bekliyordu. Bir o kadarı da artan polis baskısına öf-
keliydi – Ancak, diğerleriyle kıyaslanamayacak küçük 
bir grup da görüşlerinin alınması için yapılan ankete, 
muhalif siyasilerin çağrıları üzerine sokağa çıktıları yanı-
tını verdiler.52 Bununla birlikte, kurulu düzene meydan 
okuyabilecek güvenilir bir örgütlü güç bulunmuyor-
du ve bunu fırsat bilen Batı yanlısı oligarşik partiler 
kendilerini hareketin resmi sözcüleri olarak sunmaya 
çalıştılar. Ayrıca milliyetçi Sağ Sektör ile bağlantılı 
faşistler ve aşırı sağcı milliyetçilerin kendisini görünür 
kılmayı başaran bir azınlığı vardı. Rus devlet medyası 
tarafından hareketin “faşist bir darbe” olarak tasvir 
edilmesinin gerçekte yaşananlarla uzaktan yakından bir 
ilgisi bulunmuyordu ama bu güçler azınlık durumunda 
olmalarına rağmen, hareketin Berkut’a karşı yürüttüğü 
mücadelede en örgütlü ve en çok öne çıkan gruplar 
arasında yer aldı.53

Hareket büyüdü, Yanukoviç Rusya’ya kaçtı ve par-
tisi dağılmaya başladı. Böylece ana muhalefet partisi de 
kendini, doldurması gereken bir yönetim boşluğunun 
içinde buldu. Ukrayna üzerindeki nüfuzunu tamamen 
yitirmekten korkan Rusya buna karşılık – Rusya tara-
fından kiralanmış bir deniz üssüne ev sahipliği yapan ve 
Karadeniz filosunu barındıran– Kırım’ı ilhak etti. Kırım, 
doğu Ukrayna’ya açılan bir köprüydü. Rusya’nın eski 
vekâlet savaşlarında bulunmuş gazileri Donbas bölgesine 
girdi ve siyasi yönetime karşı bir ayaklanma başlattılar.54 
Donetsk ve Luhansk’taki çoğunluğun Ukrayna’dan ay-
rılmayı desteklediğine dair kayda değer bir kanıt bulmak 
zordur.55 Gerçekte bu davayı körükleyen unsurlar, 42 Rus 
milliyetçisinin Odesa’da öldürüldüğü ölümcül çatışmalar 
ve Kiev’in, toparlanması gereken Ukrayna ordusunun ye-
rini almaları için aşırı sağla bağlantılı milislere güvenmiş 
olmasıydı.56 O sırada Donbas’ta;

51 Ferguson, 2014, s. 78-79.

52 Ferguson, 2014, s. 79.

53 Yurchenko, 2018, s. 171-172. 

54 Ferguson, 2014, s. 86.

55 2014 yılında yapılan bir ankette Donbas’ta nüfusun yüzde 
23’ünün Ukrayna içinde özerkliği desteklediği, yüzde 8’inin ba-
ğımsızlığı desteklediğini ve yüzde 23’ünün Rusya’ya katılmayı 
desteklediği gösterildi —Yurchenko, 2018, s. 178.

56 Yurchenko, 2018, s. 179; Ferguson, 2014, s. 85-86. Aşırı sağdaki 
Azak alayı için bkz. Ord, 2022.

Çatışma yavaş yavaş, Rusya’dan gelen gönüllü askerler, 
silah tedariki ve teçhizat akışıyla beslendi ve nihayetin-
de Ağustos 2014’te Rus kuvvetlerinin gerçekleştirdiği 
müdahale ile büyük çaplı bir savaşa dönüştü… 2014 ve 
2015’te, biri Minsk ve diğeri de Belarus’ta olmak üzere 
iki uluslararası müzakere yürütüldü; anlaşmazlığın siyasi 
çözümü için bir yol haritası çizildi. Ancak… fiili bir ateşkes 
sağlanamamıştı.57 

Ukrayna artık kendi dondurulmuş – ya da daha 
doğrusu kaynayan– çatışmasına sahipti.

Ukrayna’nın en varlıklı oligarklarından biri olan 
Petro Poroshenko cumhurbaşkanlığını kazandı ve ittifak 
içinde olduğu kişileri kilit pozisyonlara yerleştirdi. AB 
ile ortaklık anlaşması imzalandı ve daha sonra anayasa, 
ülkenin hem AB’ye hem de NATO’ya katılmasını taah-
hüt edecek şekilde değiştirildi. Takip eden altı yıl içinde 
kabaca 1,8 milyar dolarlık ABD askeri yardımı alındı.58 
Hükümetin konutlarda kullanılan gaza zam yapmayı 
ve bütçe açığını kısmayı kabul etmesi karşılığında 3,9 
milyar dolarlık Uluslararası Para Fonu kredisi alındı.59 
Süregiden yaygın yolsuzluğa bir de bu aşamada ortaya 
çıkan kemer sıkma programı eklenince, 2019 başkanlık 
seçimleri Poroshenko’nun ezici bir yenilgiye uğrama-
sıyla sonuçlandı. Halefi Volodymyr Zelensky, Ukrayna 
başkanlığını kazanan bir komedyeni canlandırdığı 
televizyon dizisiyle tanınıyordu. Siyasi tecrübeye sahip 
değildi ama yine de ezici bir siyasi zafer elde etti. Pek çok 
kişi Zelensky’nin nihayet yolsuzlukla mücadele edeceği, 
oligarklarla baş edebileceği ve Rusya ile olan çatışmayı 
sona erdirebileceği umuduyla dolmuştu.

Ne var ki yolsuzlukla mücadele tedbirlerinin Mart 
2020’ye kadar olan erken döneminin bir uzantısı olarak, 
hükümet dışarıdaki rakip emperyalist güçler ile içeride 
rekabet halinde olan oligark gruplar arasında bir denge 
kurmaya çalışırken Zelensky’nin reformlarının hızı 
kesildi.60 Bu müdahale, o yıllarda medya imparatorlu-
ğundaki başarısıyla giderek artan bir nüfuza kavuşan 
Viktor Medvedchuk’un yanı sıra Rusya ile bağlantıları 
bulunan ve giderek daha etkili olmaya başlamış bazı 
oligarkları da içeriyordu. 2021’in başlarında, Zelensky 
ve partisi gözden düşmeye başlamıştı.

Bu arada, öncesinde Zelenksy’den taviz koparmayı 
umut eden Moskova da Donetsk ve Luhansk’ı Ukray-
na’ya özel bir özerk statüyle yeniden bir araya getirecek 
olan “Minsk anlaşmalarının” uygulanamamasının bü-
yük bir hayal kırıklığı yarattığını söylüyordu; Zelensky, 

57 Ishchenko ve Yurchenko, 2019.

58 https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12040

59 Olearchyk ve Seddon, 2019.

60 Wilson, 2021.
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Rusya’nın baskılarına boyun eğmek istemiyorsa, mu-
halefet güçleri arasındaki en muhtemel halefleri Mos-
kova’ya daha kabul edilebilir yanıtlar da üretebilirdi.61 
Dahası, Joe Biden’ın 2021’in başlarında ABD başkanı 
olarak göreve başlaması Ukrayna üzerindeki reform 
baskısının artabileceğini düşündürüyordu. Gerçekten 
de, Zelensky belirli oligarkları hedef almaya başlamış, 
bilhassa da kendi TV programını yayınlayan “1+1” 
kanalının başındaki Medvedchuk ve Ihor Kolomoisky 
gibi Washington tarafından sorunlu bulunan sermaye-
darları hedef tahtasına oturtmuştu.62

İşte Rus birliklerinin Ukrayna sınırına yığılmaya 
başlaması tam olarak bu dönemde, Rusya’nın, Was-
hington’un Rus güvenlik çıkarlarına saygı duyması 
talebiyle eş zamanlı olarak 2021 baharında başladı. Zor 
dönemlerden geçen Biden, önceki güçlü pozisyonuna 
geri dönebilmeyi umarak Putin’in blöfüne meydan 
okudu ve gerilimi tırmandıran sarmalı harekete geçirdi. 

Moskova tıpkı Gürcistan örneğindeki gibi yine ön-
ceki çatışmaların izlediği yolda ilerliyordu; Putin önce 
Ukrayna’daki iki ayrılıkçı bölgeyi resmi olarak tanıdı, 
ardından işgale girişti.

İşgale verilen tepkiler
Zelensky’nin bu işgale yanıtı, Batılı güçleri çatışmaya 
çekmeye çalışmak oldu ve onun bu talebi, AB veya 
NATO’ya dahil olan Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri-
nin olumlu yanıtlarıyla karşılandı. Biden, ABD’nin 
doğrudan bir müdahaleye çekilmesinden endişe du-
yuyordu, Fransa ve Almanya ise bu açıdan daha beter 
bir durumdaydı. Zelensky ve diğerlerinin, Ukrayna 
üzerinde “uçuşa yasak bölge” ilan edilmesi çağrılarına 
direnildi. Çünkü böyle bir girişim NATO ile Rusya 
jetleri arasında bir sıcak çatışma yaşanmasını kaçınılmaz 
hale getirecekti.

Ancak Batı, çatışmayı iki şekilde daha tırmandırdı. 
Birincisi, dolaylı askeri destek sunmasıydı ki bunun 
ölçeği muazzam bir seviyeye ulaşmıştı. Mayıs 2022’nin 
sonlarında Biden, Ukrayna için Eylül ayı sonuna kadar 
harcanması planlanan 40 milyar dolarlık bir pakete 
izin veren yasayı imzaladı ve ABD desteğini 54 milyar 
dolara çıkardı.63 Bir karşılaştırma yapmak gerekirse, 
Rusya’nın 2021’deki yıllık askeri bütçesi 65,9 milyar 
dolardı. Ukrayna’nın işgalinden önceki toplam devlet 
harcamasıysa yılda 30 milyar doların biraz altında 

61 Crisis Group, 2021.

62 Wilson, 2021.

63 Edmondson ve Cochrane, 2022. Hayret verici bir şekilde, Kong-
re’deki sol kanat üyelerinin hiçbiri, hatta solcu senatör Bernie San-
ders bile bu pakete karşı çıkmadı.

seyrediyordu.64 Bu sırada, Almanya bile, çatışma böl-
gelerine silah göndermeme konusundaki değişmez po-
litikasını tersine çevirdi. Ülkenin yeni sosyal demokrat 
Şansölyesi Olaf Scholz ise silahlı kuvvetlerinin gücünü 
yenilemek ve savunma harcamalarını GSYİH’nın 
yüzde 2’sinin üzerine çıkarmak için 100 milyar Euro 
harcamaya karar verdi.

ABD ve müttefiklerinin hevesi, Rus emperyalizmine 
bir darbe indirmek ve kendilerini Çin ile rekabetlerinde 
daha güçlü bir konuma taşımakla sınırlı değildi; aynı 
zamanda bu çatışmayı, Afganistan ve Irak’taki önceki 
savaşların verdiği zarardan sonra Batı emperyalizmini 
yeniden başlatmak için kullanmaya da çalıştılar. Bu 
sürecin bir parçası olan NATO ise Doğu Avrupa’daki 
varlığını önemli ölçüde artırmıştı:

2022’nin başlarında NATO ülkeleri İttifak’ın doğusun-
daki askeri güçlerini artırmaya başladı… Rusya’nın Şubat 
2022’de Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından NATO, doğu 
kanadına Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya’da 
dört çatışma alanı daha eklemeye karar verdi… 2014 
Ukrayna ihtilafından sonra oluşturulan Mukabele Gücü 
unsurları ilk kez aktif hale getirildi… 16 Mart 2022 itiba-
riyle NATO, doğrudan NATO komutası altında 40.000 
askeri, alarm durumundaki 130 müttefik uçağı ve denizde 
140 müttefik gemisi bulunduğunu söylüyor.65

Finlandiya ve İsveç’in de başvuruda bulunmasıyla 
birlikte, NATO’nun daha fazla genişlemek üzere, kendi 
üyeleri ile Rusya arasındaki sınırı 1.300 kilometreye 
ulaşacak şekilde bir düzenlemeye gitme yönünde bazı 
planlar da var. Finlandiya ve İsveç’in de dahil olmaları-
nın önündeki tek engel ise – en azından bu makalenin 
yazıldığı sırada– Macaristan ve Türkiye’nin bunu onay-
lamamasıydı. Recep Erdoğan, İsveç’in Türkiye devleti 
tarafından zulüm gören Kürt azınlığa verdiği desteğe 
itirazı olduğunu iddia etti. Kuzey ülkeleri kendi toprak-
larındaki yerleşik Kürt gruplara yönelik zulmü artırma 
yönünde ilerleyince de bu ilk çıkışından geri adım atmış 
gibi görünüyordu. NATO’nun genişlemesi, İrlanda ve 
Avusturya’yı bu askeri ittifakın dışındaki son AB ülkeleri 
haline getirecek ve Kuzey ülkeleri ile ABD-İngiltere ara-
sındaki giderek artan güvenlik bağını güçlendirecektir.66

Bu askeri yardımların yanı sıra, kapsamlı bir yap-
tırım tasarısına da başvuruldu. Putin ile bağlantılı 
oligarkları hedef alma taahhüdü olarak başlayan şey, 
birkaç gün içinde Rus ekonomisine yönelik daha 
geniş ölçekli bir saldırıya dönüştü. Bu yaptırımlar, 
ABD’nin Avrupa’dan gelen bir miktar tereddüt kar-
şısında, birçok Rus bankasını SWIFT sisteminden 

64 Dünya Bankası verileri.

65 Brooke-Holland, 2022.

66 Stevenson, 2022.
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uzaklaştırarak dış işlemleri daha zor hale getirecek 
olmasını da içeriyordu. Bunu, ABD, AB, Japonya 
ve İsviçre’nin Rusya Merkez Bankası’nın varlıklarını 
dondurmak ve işlemlerini yasaklamak için koordine 
şekilde harekete geçtikleri çok daha güçlü bir hamle 
izledi.67 James Meadway’in dile getirdiği üzere, son 
yıllarda başvurulmaya başlanan bu hamle, merkez 
bankaları düzeyinden yürütülen bir saldırı biçimidir. 
Diğer örneklerini görmek için, Avrupa Merkez Banka-
sı’nın 2010’ların başındaki Avrupa borç krizi sırasında 
İrlanda ve Yunanistan’daki AB kurtarma programlarını 
dayattığı zamanlara bir göz atmak yeterli olur.68

Bu türden hamlelere karşı çıkılmalıdır. Batı’nın Rus-
ya’ya karşı yürüttüğü ekonomik savaşın askeri çatışmadan 
ayrı okunabileceği fikri, ekonomik ve jeopolitik çatış-
maların iç içe geçmiş şekilde yürütüldüğü emperyalist 
mantığı görmezden geliyor. Nitekim, Rus ordusunun 
savaştaki durumundan duyulan hayal kırıklığını kaldı-
ramayan Putin, buna bir yanıt olarak nükleer güçlerini 
alarm seviyesine yükseltme kartını oynadığında her şey 
açıklığa kavuşmuştu. Bu tür yaptırımlar tam da solun 
gerilimi düşürmeye çalışması gerektiği bir zamanda, 
nükleer silahlı güçler arasında bir “tırmanış sarmalının” 
başlatılmasına yol açtı.69 Ayrıca yaptırımların ayrım gö-
zetmeyen doğası, sıradan insanların hayatına büyük bir 
darbe indirip tarifsiz acılara neden oluyor. Kaldı ki, Kuzey 
Kore ve İran örneklerinin de gösterdiği üzere, yaptırım-
ların politik hatta hızlı değişimlerle sonuçlanabildiğine 
dair kanıt sunmak da zordur.70 

Batı’nın ötesine bakıldığında ise tepkilerin çok daha 
karışık olduğu görülüyordu. Bunda belki, Batı medya-
sında Rusya’nın kınanmasına odaklı, diğer gerçeklerin 
üzerinin örtüldüğü haberler yapılmış olmasının da bir 
payı vardır. Örneğin, ABD’nin her zaman önemli bir 
müttefiki olmuş Suudi Arabistan, Rusya’yı kınamaya 
gönüllü olmadı. Bu kısmen, ABD’nin Suudi petrol 
ihracatına rakip bir güç olarak ortaya çıkmasından 
doğan tedirginliğin de bir yansımasıydı – OPEC+ 
ülkeleri aracılığıyla, yüksek fiyatları sürdürmek için, 
artan Suudi-Rus iş birliğine bir tepki olarak.71 Ama 
aynı zamanda, muhalif gazeteci Jamal Khashoggi’nin 
öldürülmesi üzerine başlayan ABD-Suudi gerilimlerini 
ve Yemen’deki Suudi destekli güçlere ABD’nin sunmuş 
olduğu sınırlı desteği de yansıtıyor. Suudi Arabistan’ın 

67 Leusder, 2022.

68 Meadway, 2022.

69 Tooze, 2022.

70 Cohen, 2022.

71 OPEC+, 13 OPEC üyesi ve OPEC dışı petrol üreticilerinden 
oluşmaktadır.

çekincelerine benzer şekilde, Birleşik Arap Emirlikleri 
de Rusya’nın çekilmesini talep eden BM Güvenlik 
Konseyi oylamasında çekimser kaldı.

Güney Afrika ve Hindistan gibi bazı diğer ülkeler de 
Batı’nın Rusya’ya yönelik saldırı korosuna katılmaktan 
kaçındı. Hatta Rusya ile Soğuk Savaş’a kadar uzanan 
bağları bulunan ve Rusya ile komşusu ve rakibi Çin 
arasındaki artan ittifaktan endişe duyan Hindistan, 
daha da ileri gitti; merkez bankası aracılığıyla, geçmişte 
İran petrolünü satın almak için kullanılana benzer bir 
mekanizmayı harekete geçirip, yaptırımları atlatmak 
adına bir rupi-ruble ticaret düzenlemesi oluşturmak 
için görüşmelere başladı.72

Fakat en belirleyici rolü yine Çin oynadı. Rusya 
ve Çin, Ukrayna’nın işgalinden hemen önce daha da 
yakınlaşmış, Şubat ayında ortak bir bildiri yayımlayarak 
“sınırsız” ve “işbirliğinin kısıtlandığı tek bir alan barın-
dırmayan” bir dostluk içine girdiklerini ilan etmişlerdi.73 
Ancak bu, ekonomik ağırlığı ve askeri harcamaları 
Rusya’nınkinden çok daha fazla olan Çin’in imtiyazlı 
ortak olduğu bir dostluktu (Şekil 1 ve 2) – ki bu da Rus-
ya’nın Batı pazarlarından giderek daha fazla dışlanması 
sonucunda iyice güçlendi. Yukarıda belirtildiği üzere, 
ABD-Çin ilişkileri hem karşılıklı bağımlılık hem de 
husumet içermektedir ve Çin, bir yandan NATO’nun 
zayıfladığını görme, diğer yandan da Batı pazarlarına 
ve hâlâ ağırlıklı olarak dolara, Batı’ya dayalı küresel 
finansal sisteme erişimini sürdürme arzusu arasında 
bir karar vermek zorunda kalacaktır. Çin, Hindistan 
ile birlikte Rusya petrolünün gönüllü bir alıcısı haline 
gelirken, Putin’e petrolünü satın almanın ötesinde 
sunduğu maddi yatırım desteği konusundaysa giderek 
suskunlaştı. Hem Çin hem de Hindistan, Eylül ayın-
daki BM genel kurulu toplantısında Putin’in planlarını 
tamamen onaylamak yerine müzakere edilmiş bir barış 
çağrısında bulundular.

Toplumsal sonuçları
Tüm bunların ortaya sermiş olduğu gibi, işgalin yol 
açacağı sorunlar, bölgedeki anlık jeopolitik gelişmelerin 
çok ötesine geçiyor. Radikal soldaki savaş karşıtları, tüm 
askeri müdahalelerin toplumsal sonuçları olduğunu – 
içeride de bir sınıf çatışması tetikleyebileceğini– ama 
bu savaşın toplumsal etkilerinin çok daha ağır olacağını 
defalarca dile getirdi.

Dünyanın birçok ekonomisi, son on yılların en keskin 
enflasyon ivmesini yaşadı. Savaşı takiben başlayan enflas-
yon krizi aynı zamanda, COVID-19 karantinaları sona 

72 Cornish, 2022.

73 2021’den beri Rusya’dan Çin’e gaz taşıyan büyük boru hatları ve 
şu anda AB pazarlarına tedarik sağlayan projelerden daha fazla 
boru hattı inşa etmek için yürütülecek bir iş birliği.
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erdiğinde düşmüş olan talebin, kesintiye uğramış mal ve 
hammadde tedarikiyle birleştiğini de yansıtıyordu.74 Pek 
çok ülkede yükselmekte olan enflasyonunun bir sonucu 
olarak gıda fiyatlarıyla birlikte petrol ve gaz fiyatları da 
on yıllardır görülmemiş seviyelere yükseldi. Bu, merkez 
bankalarının –enflasyonu dizginlemek için faiz oranlarını 
yükseltme– eylemiyle birleştiğinde, küresel bir durgun-
luğa geçişi iyiden iyiye hızlandırdı. Ve Rusya da Batı’nın 
uyguladığı yaptırım rejimi karşısında dile getirmiş olduğu 
tehditleri, halihazırda ağır şekilde kısıtlanmış olan gaz 
ihracatıyla fiilen uygulamaya geçti ki bunun Avrupa’daki 
durumu daha da kötüleştireceği ortada.

Küresel Güney üzerindeki etkisi ise çok daha derin. 
Küresel buğday ihracatının kabaca üçte biri Ukrayna 
veya Rusya’dan geliyor ve tahılın yaklaşık yarısı BM 
Gıda Programı tarafından sağlanıyor. BM, 26 milyon 
kişinin kriz seviyesine varmış bir gıda güvensizliği so-
runuyla karşı karşıya olduğunu ve bir milyona yakın 
insanın “yıkıcı bir açlık” ile karşı karşıya olduğunu 
tahmin ediyor, bunun etkilerinin bilhassa da Afrika 
Boynuzunda iyice görünür olduğunu belirtiyor.75 

Savaşı sonlandıracak güç
Sol tüm bunlara nasıl yanıt vermeli? Birçok Batı ülke-
sinde anaakım siyaset Rusya’yı kınamak için birleşirken 
aynı zamanda NATO ve AB’nin Ukrayna’da çatışmaya 
yol açtıklarına yönelik her türlü eleştiriyi susturmaya da 
çalıştı. Bu argümanlar, İngiltere’de 2001 yılında, Afga-
nistan ve Irak’taki savaşlara karşı çıkmak için başlatılan 
ve hem Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini hem de ondan 
önce başlayan NATO genişleme planlarını kınayan 
“Savaşı Durdur Koalisyonu” (STWC) gibi örgütlerin 
sert eleştirileriyle yanıtlandı.76

Afganistan ve Irak dönemine kıyasla savaş karşıtı 
hareketin tabanının daralmış olması, Ukrayna’nın iş-
galini protesto etmekten kaçınmak için gerekçe olarak 
kullanılamaz. Bu makalenin yazıldığı günlerde, çatış-
manın ne kadar süreceği veya ne kadar tırmanabileceği 
halen belirsizliğini korumaktaydı. Ateşkes sağlansa bile, 
ABD hegemonyasının zaman içinde aşınmış olduğu 
gerçeği, kapitalizmin karşı karşıya olduğu çoklu krizlerle 
birleştiğinde, emperyalistler arası çatışmaların daha da 
artabileceği anlaşılıyor. I. Dünya Savaşı patlak verdiğinde 
anaakım sosyalist partilerin kendi egemen sınıflarını des-
tekleme yaygarasına kapılmasıyla birlikte devrimci solun 
ne kadar yalnız kaldığını unutmayalım. Troçki, 1915’te 
savaş karşıtlarının ilk konferansı olarak düzenlenen 
Zimmerwald’ın katılımcı sayısı karşısında şöyle diyor-
du; “Delegeler, Birinci Enternasyonal’in kuruluşundan 

74 Choonara, 2022b, 2022c.

75 FAO, 2022.

76 Örneğin bkz. German, 2022.

yarım yüzyıl sonra bile tüm enternasyonalistleri bir araya 
toplasanız dört vagona sığarlar diyerek kendi aralarında 
şakalaştılar.”.77 Bundan üç yıl sonra savaşa karşı kuvvetli 
bir tepki doğu ve derinleşen sınıf mücadelesiyle birleşti-
ğinde Rusya, Almanya ve Avusturya-Macaristan’da savaşı 
sona erdiren devrimleri başlattı.

Troçki, Lenin ve devrimci solun düşünsel ortakla-
rının I. Dünya Savaşı’na yaklaşımları, bugün bizlere 
birçok açıdan başvurulabilecek bir model sunar. Onlar 
savaşı, yağmalama ve sömürme çabalarında büyük 
kapitalist güçleri birbirine düşüren emperyalistler arası 
bir çatışma olarak kabul ettiler ve Alman devrimci Karl 
Liebknecht’in sözleriyle, “asıl düşmanın içeride oldu-
ğunu” eklediler.78 Onlara göre, sosyalistlerin üstlenmesi 
gereken sorumluluk, eylemlerini kendi egemen sınıfla-
rına karşı yönlendirmek ve uluslararası alanda aynı şeyi 
yapanlarla dayanışma içinde olmaktı.

Sadece Batı’da değil, Rusya’da da direniş var. 2022 
baharındaki büyük baskı, ilk savaş karşıtı sokak hare-
ketine de yöneltilmişti, ancak Putin’in Eylül ayındaki 
seferberlik emrini takiben yeni bir protesto dalgasının 
ortaya çıkabileceğine dair umudumuz yeniden canlandı.

Savaş karşıtlığı Rusya’da nüfusun çoğunluğuna yayıl-
mış bir durum olmayabilir; işgalin başlangıcında nüfusun 
yüzde 60’ının bu istilaya destek verdiği görülüyordu.79 
Bununla birlikte, resmi kaynaklar bile Çeçenistan’daki 
savaşla ya da Kırım’ın ilhakı ile kıyaslanacak olursa bu 
kez desteğin daha düşük seviyede olduğunu söylüyor.80 
Ayrıca, genç nüfusta, bir milyondan fazla nüfusu olan 
şehirlerde ve geçtiğimiz yıl ekonomik durumları daha da 
kötüleşmiş olan nüfusun içinde savaş karşıtlığının giderek 
yükseldiği de anlaşılıyor ki bu da, savaş karşıtı mücadele 
için, işçi sınıfının bazı kesimlerinde güç kazanma şansı 
yakalandığı anlamına gelir ve Ukrayna’daki zayıflamış 
Rus güçlerini desteklemek için isteksiz birliklerin seferber 
edilmesi bağlamında daha da gelişebilir.

Ukrayna’da yaşanmakta olanlar da bu gidişatı değiş-
tirebilir. Bizler Ukrayna’nın, Rusya’ya karşı yürüttüğü 
bu vekalet savaşında Batı’nın silahlarıyla donatılmasını 
talep etmek yerine, savaş karşıtı hareketin dayanışma-
sından doğan bu gücü hatırlatmaya devam etmeliyiz.81 

77 Troçki, 1975.

78 Uluslararası Sosyalist Akım’ın bildirisi için bkz. https://interna-
tionalsocialists.org/announcements/ist-statement-on-the-war-in-
ukraine

79 Kizlova ve Norris, 2022.

80 Parker, 2022.

81 Video için bkz. www.youtube.com/watch?v=_fZG7uFRPiE
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Özetle, Kiev, Moskova, Londra, Berlin veya Washin-
gton, nerede yaşıyor olursak olalım, emperyalistler arası 
çatışmaların mantığını ortaya serip, savaşa yönelenlerle 
mücadele edebilmek istiyorsak, işçilerin merkezde ol-
duğu, aşağıdan yükselecek bir hareketin gücüne ihtiyaç 
duyacağız.

Joseph Choonara, “International Socialism” 
(Enternasyonal Sosyalizm) dergisinin baş editörü ve 
Marx’ın Kapital’i İçin Okuma Kılavuzu (Z Yayınları, 
2020) kitabının yazarıdır.
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Kapitalizmin krizi derinleştikçe, emperyalist güçler arasındaki rekabet ve çatış-
malar çok daha yıkıcı boyutlara ulaştı. Putin’in “Ukrayna’nın Nazilere karşı 
savaşmak” ve “NATO’nun ilerleyişini durdurmak”, Donbas ve Luhansk’da 

“ulusların kendi kaderini tayin hakkını savunmak” gibi sahte argümanlarla başlattığı 
işgal yıkımlar içinde devam ediyor. Öte yandan ABD’nin Çin’in yükselişini durdurmak 
için Asya-Pasifik bölgesini kuşatacak yeni hamleler gerçekleştirmesi, Çin ve Rusya’nın 
nüfus alanlarını genişletme çabaları, bölgesel güç olmak isteyen altemperyalist güçleri 
de jeopolitik rekabetin içine çekmesi, tüm dünyayı topyekûn yok oluşa sürükleyecek 
bir dünya savaşının eşiğine getirmiş durumda. 

Emperyalizmin krizinin biriktirdiği çelişkileri düşündüğümüzde Ukrayna savaşı 
yeni bir aşamaya tekabül ediyor. Ukrayna, ABD ile Rusya ve diğer birçok bölgesel 
güç arasındaki emperyalist rekabetin çok daha büyük bir bölgesinin merkezinde yer 
alıyor. Bu fay hattı kuzey Avrupa’da Rusya ile Baltık devletleri-Estonya, Letonya, 
Litvanya arasındaki sınırda başlayıp, Ukrayna’ya giriyor, Rusya’nın güney ucunda-
ki petrol zengini Kafkasya bölgesinden geçiyor ve Orta Asya’ya uzanıyor. Ukrayna 
toprakları birbiriyle rekabet eden iki emperyalist kamp arasındaki mücadele alanına 
dönüşmüşmüş vaziyette. Alex Callinicos’un “vekalet savaşı” olarak tarif ettiği emper-
yalist bir savaş yaşanıyor. Ancak I. Dünya savaşındaki gibi küçük bir kıvılcım büyük 
bir savaş başlatabilir. 

“Savaş devrimlerin döl yatağıdır”
Savaşın kitlesel ölüm, göç, açlık, salgın hastalıklar gibi pek çok dramatik sonuçları 
olduğu gibi egemen sınıfların kendi arasındaki ve egemen ve ezilen sınıflar arasındaki 
çelişkileri göstermesi gibi bir turnusol işlevi de vardır. Ukrayna savaşı yıkımlarla dolu 
dokuz ayı geride bıraktı. Suriye’nin şehirleri gibi, Irpın, Mariupol, Bucha, Çernihiv 
ve pek çok kent Rus bombalamaları sonrasında yerle bir oldu. Uluslararası Göç Ör-
gütü Ukrayna’da 10 milyon insanın zorla yerinden edindiğini, 6 milyonun insanın 
göçmen statüsünde olduğunu belirtiyor. İnsani kayıpların yanı ıra savaşın yol açtığı 
gıda ve enerji krizi, yüksek enflasyon nedeniyle zaten zor olan gıda ve enerjiye ulaşımı 
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iyice zorlaştırdı. Gıda fiyatlarının “tüm zamanların en 
yüksek seviyesine” ulaştığı belirtilen Oxfam raporu, 
milyarderlerin servetinde şimdiye kadarki en yüksek 
artışın yaşandığına da dikkat çekiyor. Rapora göre savaş 
ve iklim kaynaklı felaketler Doğu Afrika, Orta Doğu ve 
Batı Afrika’nın bazı bölgelerinde var olan açlık krizle-
rinin şiddetlendirmekte. Milyonlar açlıkla kıvranırken 
gıda ve enerji milyarderleri iki yıl öncesine kıyasla 453 
milyar dolar daha zenginleştiler ve son iki yılda 62 yeni 
gıda milyarderi ortaya çıktı.1 Enflasyon rakamlarındaki 
artış, enerji ve gıda krizi şimdiden, kitlesel mücadeleler 
ve grevlere yol açmakta. Sri Lanka’da krizin yol açtığı 
kitlesel mücadele iktidarı devirdi. Panama’da da gıda 
ve akar yakıt fiyatlarındaki fahiş artışlar tarihinin en 
büyük kitlesel işçi mücadelesine yol açtı. İngiltere, 
Almanya, İtalya, Güney Afrika ve Sudan’da başlayan 
grev dalgası, işçi sınıfının dünya çapında mücadeleye 
atılmakta olduğunu gösteriyor. 

Reformizmin ve Stalinizm’in krizi
Ukrayna savaşı aynı zamanda “sosyalist” hareketin 
yaşadığı uzun soluklu depresyonun kaynağını açığa 
çıkarması açısından da turnusol işlevi gördü. I. Dünya 
Savaşı esnasında “Anayurt savunusu” ekseninde burju-
va devletlerini destekleyen sosyal demokrasinin krizi 
bu kez Rusya, Çin ile ABD-NATO arasındaki rekabet 
ve hegemonya mücadelesi tartışmaları üzerinden şekil-
lenmekte. Stalinizm’e sadakatini sürdüren bir kesim, 
Putin’in Çar Nikolay ve Stalin’in izinde büyük Rus 
şovenizmini yeniden diriltmeye çalıştığı, emperyalist 
yayılmacılığın karşısında tamamen gözlerini kapamış 
vaziyette. İşgali, NATO’nun Avrupa’da yayılması-
nın gerekçesi görüyor. Bu kesime göre Rusya, Çin 
emperyalist değil. Oligarkların, tekellerin ve finans 
kapitalin hükmettiği Rusya dünyanın 8. ekonomik 
gücü, devasa bir askeri gücü var. Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi’nin beş daimî üyesinden biri olarak 
yaptırım gücüne sahip. Rusya’nın Çeçenistan’daki 
ulusal hareketi şiddetle ezmesi, 2008’de Gürcistan ile 
savaşı, 2014 yılında Kırım’ı işgal etmesinin yanında, 
Kazakistan ve Belarus’un bastırılmasındaki katkısı, bu-
gün Ukrayna’da kullandığı en acımasız askeri gücünü 
Esad’ın rejimini kurtarmak için kullanması, Libya’nın 
paylaşımındaki aktif rolü gibi bir dizi müdahalesi 
emperyalizm kapsamında değerlendirilmiyor2. Çin ise, 
2021 yılı itibarıyla 17,7 trilyon (dünya GYSH’sının 
yaklaşık yüzde 18,3’ü) dolarlık servetiyle dünyanın 
ikinci ekonomik gücü. Çin’in “Kültür Devrimi” adı al-
tında milyonları açlığa ve sefalete sürüklemesi, kadın-
ları kürtaja zorlayan “tek çocuk” politikası, Tiananmen 
katliamı, Tibet’in işgali, Sincan Uygurlarına yönelik 

1 Emren, 2022. 

2 Ukrayna Savaşıyla ilgili kapsamlı tartışmalar için bakınız Karakaş, 
2022, s.7-24)

etnik temizlik, Hon Kong ve Tayvan’da müdahaleleri 
görmezden gelinmekte3. 

Reformistler içinde merkezci yaklaşımlara sahip bir 
kesim Rusya’nın işgaline karşı çıkmakla birlikte, işgali 
durdurmak için diplomasinin devreye girmesini, olmadı 
yaptırımların uygulanmasını istiyor. Daha sağdan bir 
yaklaşım ise Rusya’nın karşısında AB ve NATO’nun 
yanında taraf olunması gerektiğini savunuyor. Örneğin: 
Paul Mason Ukrayna’nın kendini savunma hakkını ge-
rekçe göstererek Avrupa’nın ve NATO’nun Ukrayna’ya 
silah tedarikini ve NATO’nun yaptırımlarını savunuyor. 
Mason’a göre “Ukrayna savunusu ulusal egemenlik hak-
ları ve uluslararası hukukun dışında demokrasi ile ilgilidir 
ve Avrupa’da demokrasinin ön cephesidir. Bu demokrasi 
ne kadar kusurlu olursa olsun onu savunmak gerekir.”4

Sosyalistlerin tutumu
Bir çok ülkede örgütlenen Uluslararası Sosyalizm Akı-
mı, Ukrayna savaşının, dünyadaki en güçlü emperya-
list blok olan ABD ve onun Avrupalı müttefikleriyle, 
zayıf da olsa emperyalist bir güç olan Rusya arasındaki 
emperyalist bir savaşın yansıdığı alan olarak görüyor. 
İşçi sınıfının bu çatışmanın hiçbir tarafında olmakta 
çıkarının olmadığını savunuyor. Bu açıdan Rusya’nın 
Ukrayna’dan askeri güçlerini çekmesini, NATO’nun 
dağıtılmasını, Rusya’da savaşa karşı çıktıkları için devlet 
baskısına maruz kalanlarla ve Ukrayna halkıyla daya-
nışma çağrısı yapması Uluslararası Sosyalizm Akımı’nın 
önemini ortaya koydu. Avrupa’nın silahsızlandırılma-
sını, kaynakların silahlanmaya değil, iklim değişikliği 
ve yoksulluk mücadele aktarılmasını talebi bu açıdan 
oldukça önemlidir.5 I. Dünya Savaşı sırasında Rosa 
Luxemburg ve Karl Liebknecht’in “esas düşman içer-
dedir” formülünden hareket eden bu yaklaşım, “modası 
geçmiş” ve “tarafsız” olmakla eleştirildi. 

ABD Temsilciler Kurulu Başkanı Nancy Polesi 
“Washinton Post”’da yayınladığı bir yazıda Tayvan’a 
yaptığı ziyaretinin nedenlerini açıkladı. Çin’in Tayvan 
ve Hong Kong’u ele geçirme politikalarında bir deği-
şiklik olmadığını söyleyerek, Ukrayna işgaline bağladı 
ve bu ziyaretini demokrasilere destek vermek için yap-
tığını açıkladı. Pelosi “bu yolculuğu dünyanın otokrasi 
ve demokrasi arasında bir seçimle karşı karşıya kaldığı 
bir zamanda yapıyoruz.”6 dedi. 

Kendisini Ulusal egemenlik hakları ve demok-
rasi savunusu şampiyonu ilan eden ABD, 1980-88  

3 Şensever, Levent, 2022, s.40

4 Mason, 2022

5 Dsip.org.tr,2022

6 Artıgerçek,2022
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İran-Irak savaşında Saddam’ı destekledi. Saddam’ın Ku-
veyt’e saldırınca, 1993’de Irak’ı bombaladı. Uluslararası 
yaptırımlar Irak halkına ağır bedeller ödetti. 2003’de 
Irak’ı işgal edip, Saddam’ı ortadan kaldırdı. Rusya’nın 
1979’da Afganistan’ı işgali esnasında da Taliban’ı silah-
landırdı. 11 Eylül 2001 saldırısı sonrasında Taliban’ı 
gerekçe göstererek Afganistan’ ı işgal etti. 2020’de 
Afganistan’ı Taliban’a bıraktı. Irak ve Afganistan’da 
milyonlar hala “özgürlük ve demokrasi için” yapılan 
işgalin bedelini ödemeye devam ediyor. ABD’nin em-
peryalist saldırganlığını destekleyen İngiltere ve Fransa 
gibi Avrupa ülkeleri iki yüzlü bir tutum sergilemekte. 

“Ulusal egemenlik hakları” demişken
“Uluslararası hukuk” ve “ulusal egemenlik hakları” 
savunucuları 2011’de Arap devrimlerinde, değişim 
isteyen milyonların egemenlik haklarını çiğnediler. Tu-
nus, Mısır, Libya, Yemen, Suriye’de halklar diktatörleri 
yıkmak için ayaklandığında ABD, Avrupa ve bölgesel 
emperyalist güçler devrimleri ezmek için yan yana 
geldiler. Mısır’da devrim Diktatör Mübarek’i devirdi. 
Sonra iktidara gelen Mursi’ye karşı hoşnutsuzluk or-
tamından yararlanan Sisi, batının da desteğiyle darbe 
yaptı. Libya’da ise taban hareketleriyle önemli ölçüde 
çoğunluk sağladı ve yönetimi ele geçirdi. Kaddafi pro-
testolara büyük bir şiddetle yanıt verdi. Sonra NATO 
öncülüğünde Libya bombalanmaya başladı. Böylece 
hem devrimden hem de istemedikleri Kaddafi’den 
kurtuldular. Suriye’de ise halk baskıcı Baas rejimine 
karşı ayaklandı. Esad muazzam bir şiddet kullandı ve 
Rusya, İran, Türkiye ve ABD gibi bölgesel ve büyük 
güçlerin dahil olduğu bir iç savaş dönüştü. Rusya en 
acımasız askeri gücünü Esad’a destek için kullandı. 
Yemen’e Suudi Arabistan müdahale etti7. Milyonlarca 
insan göç etmek zorunda kaldığı, açlık, salgın hasta-
lıkların kol gezdiği, yıkıma uğramış bölgede korkunç 
bir insani kriz yaşanmakta. 

Öte yandan kapitalizmin derin krizinin yaşandığı 
2008 yılından beri krizin faturası işçi sınıfına çıkarılı-
yor. Bankalar, şirketler kurtarılırken, emekçiler kesinti 
programlarıyla sefalete mahkûm edildi. COVID-19 
sürecinde yeni liberal politikalar büyük bir sağlık kri-
zine yol açtı, yetersiz hastaneler ve ekipman nedeniyle 
milyonlarca insan hayatını kaybetti. Şirketlerin karı 
uğruna maske, mesafe gibi en basit kurallar uygulan-
maktan kaçınıldı. Milyonların öldüğü koşullarda bile 
devletler şirketlere para pompaladılar. Pandemi süreci 
ekonomik kriz derinleşirken bedelini işçi sınıfının 
ödeyeceği emperyalist yeni savaşlara hazırlık yapılıyor. 

Sosyalistler ile emperyalistler arasındaki rekabette 
işçi sınıfını egemen sınıfın bir kesiminin peşine takan 
anlayışlar arasında keskin bir mesafe var. Ne Rusya ve 

7 Tekin, 2019, s.74-75-76

Çin ne de ABD, NATO güçleri savaşı durdurabilir. 
Savaşı işçi sınıfının kitlesel mücadelesi durdurabilir. 

Kapitalizmde savaş zorunluluktur
1989’da Rusya ve Doğu Bloku ülkelerinin yıkıldığı 
soğuk savaş döneminden itibaren son 30 yıldır dünya-
nın çeşitli yerlerinde sürmekte olan savaş ve çatışmalar 
emperyalist savaşın bir parçasıdır. 2003 yılında ABD 
Irak ve Afganistan’ı işgal ettiğinde hemen herkes “em-
peryalizm”den söz etmekteydi. 2008’de finansal çöküş 
sonrası zayıflayan ABD’nin hegemonyası karşısında Çin 
ve Rusya’nın birbiriyle rekabet eden hegemonik odaklar 
olarak ortaya çıkmasıyla birlikte emperyalizme bakışta 
“kısmı bir körlük” meydana geldi. 

Lenin 20. yüzyılın başında emperyalizmi ser-
mayenin ve üretimin yoğunlaşmasıyla ortaya çıkan 
kapitalizmin bir aşaması olarak tanımladı. Buharin de 
Dünya Ekonomisi adlı kitabında yoğunlaşan, merkezi-
leşen sermayenin devletle iç içe geçmesi sonuncunda 
dünya pazarlarında birbiriyle rekabet eden devletler 
sisteminden sözeder8. Sermayenin ve büyük güçler 
arasındaki jeopolitik rekabetin hakimiyeti altındaki 
kapitalist dünya ekonomisi içindeki karşılıklı ilişkilerdir 
söz konusu olan. 

Marx ve Engels’in Komünist Manifesto’da “kapi-
talizmde modern devlet burjuvazinin genel işlerini 
yöneten bir komitede ibarettir”9 cümlesini emperyalizm 
bağlamında ele alırsak, Colin Baker’ın sözünü ettiği 
tekil devletler değil birden çok devletleler sistemi çıkar 
ortaya: “Kapitalizm devletlerin oluşturduğu bir dünya 
sistemidir ve kapitalist devlet bu sistem içinde ulus 
devlet biçimini almaktadır. Bu nedenle kapitalist devlet 
biçimine ilişkin herhangi bir tartışma, devleti hem sınıf 
hakimiyeti aygıtı hem de sermayenin farklı kesimleri 
arasındaki rekabet olarak hesaba katmak zorundadır.”10 
Alex Callinicos da devlet ve sermaye arasındaki giderek 
artan karşılıklı bir ilişki olduğu bağlamından hareket ile 
emperyalizmi devletler arasında içi içe geçen ekonomik 
ve jeopolitik rekabet olarak tanımlar. 

Giovanni Arrigi de “sermayenin devlet ile zafer 
kazandığını” söylerken asıl olarak sermaye birikiminde 
devletin oynadığı merkezi role dikkat çeker. Tepeden 
tırnağa silahlanmış asker ve bürokrasi aygıtından olu-
şan devlet aygıtı toplumun tüm varlığını kuşatır. Bu 
nedenle savaş ve kapitalizm sözcüğü yan yana kurul-
mak zorundadır. Nitekim, sanayi devrimi sonrasından 
bugüne neredeyse savaşsız bir tek gün geçmedi; 18. 
yüzyılda 68 savaşta 4 milyon, 19. yüzyılda 205 savaşta 

8 Bukharin, 2009, s.126-127

9 Marx, Engels, 2011, s.109

10 Baker’dan aktaran: Callinicos, 2014, s.140
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8 milyon, İnsanlık tarihinin en kanlı dönemi olan 
20. yüzyılda I. Dünya ve II. Dünya Savaşı dahil 300 
civarında savaşta 110 milyon insani kayıp yaşandı.11 
Teknolojik gelişmelerin yarattığı yıkımla birlikte savaş-
larda ölen sayısı devasa boyutlara ulaştı. Rakamları güne 
bölersek, kapitalizmin tarihinin savaşsız ve çatışmasız 
geçmediğini görürüz. 

Militarizm
Savaş kapitalizmin örgütlü, kurumsal şiddetinin en 
vahşi halidir. Ekonomik ve sosyal ve siyasal hayatın 
tamamı devletin omurgasını oluşturan ordunun ihti-
yaçları doğrultusunda hareket eder. Toplantı, gösteri, 
grevler yasaklanır. Siyasal partilerin faaliyetleri, ifade 
özgürlüğü, parlamento, kadınların ve LGBTİ+’ların öz-
gürlüğü; bunların tamamı militarizmin kapsamı altında 
değerlendirilir. İşçi sınıfı daha uzun saatler daha düşük 
ücret ile çalıştırılır. Ukrayna Başbakanı Zelensky’in de 
yaptığı ilk şey sıkıyönetim ilan edip, grevleri yasaklamak 
oldu. Milyonlar ölüm, açlık ve sefalet çukuruna itilir-
ken, petrol ve silah şirketleri olmak üzere birbirine bağlı 
halkalar içerisinde faaliyet gösteren kapitalistler savaşın 
ekonomide yarattığı canlanmadan muazzam karlar elde 
ederler. Kapitalizmin yapısal parçası olan ırkçılık savaş 
zamanlarında tırmanışa geçer. Kapitalistler, yerinden 
zorla göç ettirilen milyonlarca göçmen işçinin iş gücü 
neredeyse bedavaya kullanılırken, milyonlarca insanın 
ölümünü “normalleştirmeye” çalışırlar. 

Kapitalist sistemin krize girmesiyle uluslararası 
siyasal statüko da çatlamaya başlar, dengelerin bozul-
masıyla beraber kapitalist devletler arasında hegemonya 
mücadelesi başlar. Bu mücadele nihai anlamda dünya 
ekonomisini hangi devletin yöneteceğinin tayin edil-
diği bir süreçtir. Giovanni Arrigi bugüne kadar her 
biri bir devletin egemen olduğu dört sistemik birim 
döngülerinden bahseder: Cenova (1340-1939), Hol-
landa (1560-1780), İngiltere (1740-1930), ABD için 
ise 1870’lerde başlayan döngünün bitiş tarihi halen 
belirsizliğini korumaktadır12. Savaş kapitalist devlet-
lerin nüfus alanlarını genişletmek üzere, ekonomik, 
hammadde kaynaklarının ve pazarların ele geçirmek 
üzere gerçekleşmektedir. Bu nedenle savaşa karşı etkili 
bir mücadele antikapitalist temelde olmak zorundadır. 

Savaşa ve enternasyonal
1914 dünya savaşı arifesinde dünya nüfus alanları yüzde 
85 oranında paylaşılmıştı. Ele geçirilen nüfus alanları 
içinde İngiltere aslan payına sahipti. İngiltere jeopolitik 
üstünlüğün yanı sıra 18. yüzyılda gerçekleşen sanayi 
devriminin yarattığı üretim avantajına sahip ülke olarak 
“dünya üzerinde güneşe batmayan bir imparatorluk” 

11 Tilly, 2001, s.123-124

12 Arrighi’den aktaran: Callinicos, Alex, 2014, S.200

gücüne sahipti. Ancak, 20. yüzyılın başında İngilte-
re’nin sanayi verimliliği artmasına rağmen üretimdeki 
payı nispi olarak azaldı. Bununla birlikte Almanya ve 
Japonya askeri ve sanayi açıdan yükselişe geçti. Atlantik 
tarafında ise ABD olağan üstü yükselişe geçti. Fransa, 
Japonya ve İtalya hâkimiyet alanlarını genişletme 
mücadelesine girdiler. Asıl çelişki İngiltere ve ABD 
arasındaki mücadeleydi. 

Kapitalist devletler 20. yüzyılın başında (1914-
1945) nüfus alanlarını ele geçirmek ve dünya ekono-
misinin başına geçmek için iki korkunç dünya savaşı 
gerçekleştirdiler. Savaşlar milyonlarca insanın ölümü 
dışında, büyük alt üst oluşlara, büyük nüfus hare-
ketlerine, imparatorlukların yıkılmasına, haritaların 
değişmesine yol açtı. 

Sosyal şovenizme karşı mücadele
I.Dünya Savaşı esnasında Avrupa’nın sosyal demok-
rat partileri burjuvazinin yanında saf tutarak savaşı 
desteklediler. 1871’de Paris Komünü yenilgisinden 
sonra sosyalist hareketin merkezi Almanya’ya taşınmıştı. 
Bismark’ın baskıcı anti sosyalist yasalarına karşı başarılı 
bir mücadele vermiş, yaklaşık 1 milyon üyeye 4 milyon 
desteğe sahip SPD, savaş kredilerini destekledi. SPD 
yöneticileri “Özgürlüğe ve kültüre aşık, çar despotiz-
minin tehdit ettiği bir halkın ulusal savunma kaygısı ve 
Almanya’nın güvenliğinin silah yoluyla garanti altına 
alan daimi bir barışa en kısa sürede ulaşabileceği”13 
gerekçesiyle burjuvazinin yanında yer aldı. Bugün 
Ukrayna’yı savunmak adına Avrupa’yı, NATO’nun 
müdahalesini destekleyenlerin açıklamalarını, Almanya 
yerine Avrupa’yı koyarak okuyunca aynı sosyal şoveniz-
min izlerini görmek mümkün. Savaşta önce hakikatler 
öldürülür. Avrupa devletleri “anavatan savunusu” 
gerekçe gösterirken, burjuvazi, işçi sınıfının partisi ve 
sendika yöneticilerine işçilerin ve patronların ortak 
“ulusal” çıkarlarını birleştirme rolü biçti. Merkezciler 
“anayurt savunusu”nu engelleyemedik, destekleyelim 
bahanesi haline getirdiler. “Savaşı önleyemediğimiz 
için, bize rağmen çıktığı için ve ülkemiz işgalle karşı 
karşıya olduğu için ülkemizi savunmasız mı bırakacağız? 
Ev yanarken, kundakçıyı belirlemeden önce yangını 
söndürmeyecek miyiz?”14 

Savaş esnasında Rosa Luxemburg tutuklu bulun-
duğu hapishanede Sosyal Demokrasi’nin Krizi (Junius) 
adlı broşürünü yazdı. Savaşa karşı çıkan az sayıda sos-
yalistten birisi olan Rosa Luxemburg “Ulusal Savunma” 
sorununu emperyalizmin çelişkileri bağlamında ele aldı. 

“Emperyalizm, bir devletin ya da herhangi bir dev-
leti grubunun eseri değildir. Sermayenin dünyadaki 

13 Broue, S.49

14 Luxemburg, Rosa, 2010, S.486
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gelişmesinin belli bir olgunlaşma aşamasının ürünüdür: 
özündeki uluslararası koşul yalnızca bütün ilişkilerine 
görülebilen ve hiçbir ülkenin kendi isteğiyle dışında 
kalmadığı bölünmez bir bütündür.”15 Rosa Luxemburg 
iyi temenniler ile uluslararası kuruluşlar nezdinde ger-
çekleşecek kısmi reformlarla emperyalizmi zayıflatmaya 
yönelik reformizmi eleştiri yağmuruna tuttu. Rosa’ya 
göre dünya savaşının sosyalistlerin önüne koyduğu asıl 
problem işçi sınıfının savaşa hazır olup olmadığıydı.16 
Savaşı ancak işçi sınıfının kitle grevlerinden oluşan 
mücadelesi durdurabilirdi. Ancak sosyal demokrasi 
her şeyi parlamentarizme tabi kılmıştı. Kautsky kitle 
grevlerine karşı çıkmıyordu ama grevlerin parlamenter 
faaliyetin bir parçası olması gerektiğin düşünüyordu.17 
Rosa’ya göre, kitleler partilerin bir işaretiyle harekete 
geçmezdi. Partinin asıl yapması gereken geniş işçi kit-
leler içerisindeki “burjuva ulusal kurgu”sunun yarattığı 
illüzyonu ortadan kaldırmak için mücadele etmekti. 
Savaşın insanlığı yok oluşun eşiğe getirdiği koşullarda 
Rosa insanlığın önüne tek bir ikilem koydu: “Ya em-
peryalizmin zaferi ve kültürün tamamının yok olması, 
antik Roma’da olduğu gibi nüfusun tırpanlanması, 
ıssızlaştırma, yozlaşma, çok büyük bir mezarlık. Ya da 
sosyalizmin zaferi”.18

Tek yol devrim
Troçki de Savaş ve Enternasyonal adlı broşüründe em-
peryalizmin krizinin tüm ulusal ekonomilerin çöküşüne 
yol açtığı koşullarda gerçekleşen savaşın, dünya ekono-
mik gücüne sahip olan ülkenin savaş aracılığıyla büyük 
güç olmaktan dünya gücüne yükseleceğinin altını çizdi. 
Bu ülkenin kapitalist sınıfının sömürüsünü yaygın-
laştırma ve yoğunlaştırmayı hedeflediğini açıklayan 
Troçki, emperyalizmin uluslararası kaosa yol açtığını, 
bu kaostan tek çıkışın uluslararası işçi devrimi olduğuna 
anlattı: “Savaş, kapitalizmin gelişmesinin doruğunda 
çözümsüz çelişkilerini çözme arayışının yöntemidir. 
Bu yönteme proleterya kendi yöntemiyle toplumsal 
devrim yöntemiyle karşı koymalıdır.”19 

“Esas düşman içeridedir”
“Lenin’e göre de emperyalist savaş kapitalizmin ürü-
nüydü ve kapitalizm yıkılmadan savaşa son verilemezdi:

Mevcut ilişkilerin, yani burjuva toplumsal ilişkilerin 
temeli olduğu gibi kaldığı sürece, emperyalist bir savaş 

15 A.g.e, 486

16 A.g.e, 501

17 Cliff, Tony, 1994, S.22

18 Luxemburg, Rosa, 2004, S.478

19 Cliff, Tony, 2013, S.202

ancak emperyalist bir barışa yol açabilir; bu ise zayıf ulus 
ve ülkelerin yalnızca savaşa ön gelen dönemde değil, fakat 
savaş boyunca da muazzam bir büyüklüğe erişmiş mali 
sermaye tarafından daha büyük, daha geniş ve daha yoğun 
bir şekilde sömürülmesi anlamına gelir.

Lenin, aynı noktadan hareketle çok daha etkili bir 
mücadele perspektifini savundu. Lenin’in tutumu çok 
basitti: Savaşı kapitalistler ile işçi sınıfı arasında iç savaşa 
çevirmek. Bu anlamda Karl Liebknecht’in “asıl düşman 
içeridedir” perspektifi mükemmel bir formülasyondu.

Herhangi bir “barış programı” temel amacı: kitlelere 
devrimin gerekliliğini anlatmak, her tarafta patlak ver-
miş kitlesel devrimci mücadeleleri (kitlelerdeki galeyan, 
yükselen protestolar, cephede kurulan kardeşçe ilişkiler, 
grevler vb.) desteklemek yardımcı olmak ve geliştirmek 
olmadığı sürece iki yüzlülükten başka bir şey olmayacak-
tır. …Sloganımız burjuvaziyi yenilgiye uğratmak, onu 
mülksüzleştirmek ve silahsızlandırmak üzere işçi sınıfını 
silahlandırmak olmalıdır.20 

Maskeler düştü
Rosa Luxemburg’un Junius’da yazdığı gibi “dünya savaşı 
değişiklik” demekti. Fırtınaların geçmesini beklemek, 
her şeyin eskisi gibi olacağını düşünmek naif bir ya-
nılsamaydı. Nitekim, savaş kapitalistlerin maskesini 
düşürdüğünde sosyal demokrasinin de maskesi düştü. 
Avrupa’da bedeli işçilere ödetilen savaş ekonomileri 
hayata geçirildi. Almanya’da enflasyon işçilerin cebini 
boşalttı. Maaşlar bloke edildi. 

Tüm bunlar yaşanırken sendika yöneticisi Winning 
“Ulusal bağımsızlık ve bütün bir halkın ekonomi ruhu, 
ücretlerin çıkarlarının üzerindedir”21 diyordu. 

Gıda maddelerinin fiyatı yılda yüzde 50 arttı. Önce 
ekmek karneye bağlandı. Sonra, yağ, et, patates. Tayın 
kartları ve dükkânlar tedarik ederse, haftada 1,5 kg 
ekmek, 2,5 kg patates, 80 gr tereyağ, 250 gr et, 180 gr 
şeker ve bir yarım yumurta hakkı vardı. Açlık orduları 
büyürken, sosyal demokrat Paul Lensch tayına bağ-
lamanın “savaş sosyalizminin” bir önlemi olduğunu 
söylüyordu.22 Rusya’da da benzer kıtlık manzaraları, 
yiyecek sıkıntısı nedeniyle uzayıp giden kuyruklar var-
dı. Öte yandan soğuğa ve çamura gömülü siper savaşı, 
cephelerde milyonlarca askerin çürümesine yol açmıştı.

Hava barıştan yana döndü
Açlık, salgın hastalıklar, giderek uzayan ölüm ve kayıp 
listeleri savaşa karşı seslerin yükselmesine yol açtı. 

20 Cliff, Tony, 1994, S.16

21 Broue, 1971, s.61

22 A.g.e, 62
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Almanya’da Mayıs 1915’de bin kadının katıldığı bir 
gösteri gerçekleşti. Kasım ayında ise kadınlar hayat pa-
halılığına karşı yürüdü. Savaş karşı çıkan birkaç SPD’li 
milletvekilinden biri olan Liebknecht dönemin en po-
püler figürüydü. Kautsy Victor Adler’e yazığı mektup 
da havanın değiştiğinin gösteriyordu. “Ayrılıkçılık, 
eğitimsiz kitlelerin günlük ihtiyaçlarına tekabül ediyor. 
Liebknecht bugün siperlerin en popüler adamıdır.”23 1 
Mayıs 1916’da enternasyonalist sosyalistlerin yaptığı 
çağrıya binlerce işçi katıldı. Liebknecht’in tutuklanması 
üzerine 55 bin işçi grev gitti. Eylemler ve grevler yaz 
boyunca sanayi bölgesi Ruhr’de devam etti.

Dünya savaşını bitiren devrim
Rusya’da da benzer gelişmeler yaşandı. Savaşa karşı faali-
yet gösteren Bolşeviklerin hareket içinde etkisi artmaya 
başladı. 1915’de Putilov fabrikasında işçiler Sibirya’ya 
gönderilen beş Bolşevik’in serbest bırakılması ve eko-
nomik taleple iş yavaşlattılar. 1916’da Petersburg’da 
100 bin işçi greve çıktı. Askerler içinde de huzursuzluk 
artmaya başladı, işçilere ateş açma emrinin verilmesi ha-
linde emre uyulmaması gerektiğine ilişkin propaganda 
yaygınlaştı. Şubat ayında Putilov fabrikasında yeni bir 
grev dalgası başladı. 1916’da grev nedeniyle 9 matbaa 
greve çıktı.24 1917’de Kanlı Pazar’ı anma gününde 
114 iş yerinde 137.500 işçi greve çıktı.25 Onu Putilov 
işletmelerindeki işçilerin oturma eylemi izledi. Grev 
diğer işyerlerine yayıldı. 23 Şubat 1917’de Uluslararası 
Kadınlar Günü’nde kadınların başlattıkları gösterilere 
ve grevlere, askerlerin ayaklanması eklendi. İşçiler öz 
yönetim organları Sovyetleri kurdular. 1917 Ekim’inde 
iktidarı alan işçi sınıfı bir yıl sonra da Almanya ile Brest 
Litovks barış anlaşmasını imzaladı. Ekim devriminin 
etkisi tüm Avrupa’ya yayıldı. Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu’nda benzer gelişmeler yaşandı. Budapeş-
te’de cephane fabrikalarında işçiler iş bıraktı. Viyana’da 
gerçekleşen grevlere 250 bin işçi katıldı. Rusya’daki gibi 
işçi konseyleri kuruldu. Avusturya-Macaristan İmpara-
torluğu yıkıldı. Yerine konseyler cumhuriyeti kuruldu. 
Almanya’da da grev dalgası yayıldı. Birinci gün 400 işçi-
nin katılımıyla gerçekleşen greve ikinci gün 100 bin işçi 
daha katıldı. Berlin’de grev Hamburg, Kiel, Nürmberg, 
Köln, Manheim gibi şehirlere yayıldı.26 Kasım 1918’de 
Kiel’de 20 bin askerin katıldığı kitlesel mitingde asker 
konseyleri ilan edildi. Sonrasında da konseyler tüm 
şehirlere yayıldı. İtalya’da 1920-21 yıllarında Torino, 
Milona gibi sanayi bölgelerinde genel grevler ger-
çekleşti. İşçilerin taban örgütleri kuruldu. Avrupa’da 

23 A.g.e, 63

24 Cliff, 1994, s.56

25 A.g.e, s.99

26 Harman, 2011, s.39, 40

devrimler savaşa son verirken, imparatorlukları tarihin 
çöplüğüne attı. Devrim Rusya dışında başarılı olamadı 
ama sosyalist bir dünyanın kapılarını zorladı. 

Ekonomik çöküş ve silahlanma 
I. Dünya Savaşı 8 milyon askerin ölümüne, 7 milyonu-
nun sakatlanmasına, 15 milyon insanın yaralanmasına, 
salgın ve kıtlık ve yoksulluk nedeniyle 5 milyon sivilin 
ölümüne yol açtı.27 Jeopolitik krizi derinleştirdi. İmpa-
ratorlukların yıkılması sonucunda Avrupa’da Çekosla-
vakya, Yugoslavaya, Estonya, Letonya ve Litvanya gibi 
yeni devletler ortaya çıktı. Almanya savaş tazminatı ve 
askeri yaptırımları dışında sömürge bölgesinde kayıplar 
yaşadı. Asya-pasifik bölgesinde de Japonya işgal ettiği 
Çin’i geri verdi. İtalya galip devletler arasında olmasına 
rağmen savaştan istediği sonucu elde edemedi. 

Ayrıca dünya ekonomisinde üstünlüğün hangi ül-
kenin eline geçeceği de henüz belirleniyordu. Savaşın 
yarattığı tahribatın yarattığı ekonomik daralma, sava-
şın maliyetinin karşılanması sorunu, ekonomileri çok 
daha kırılgan hale getirdi. Savaşın uluslararası borçların 
artmasına yol açtığı 1914-19 yıllarında ABD en büyük 
alacaklı ülke olarak dünya ekonomisinin merkezi haline 
geldi. Savaş sonrasında da Avrupa devletlerini finansal 
açıdan destekledi. 1929’da Wall Street’in iflas etmesi 
dünya çapında zincirleme ekonomik çöküşe yol açtı. 
Krize giren devletler silahlanmaya hız verdiler. 

Rosa Luxemburg Sermaye Birikimi adlı kitabında 
militarizmin kapitalizmin her aşamasında sermayeye 
eşlik ettiğini anlatırken, silahlanmanın ekonomik açı-
dan kendi başına bir birikim alanı açtığının altını çizer. 
İşçilerin sınırlı tüketime yol açan “vergi” adı altında 
toplanan dolaylı ya da dolaysız kesintiler devlet bürok-
rasinin maaşlarını ödemek ve düzenli orduya bakmanın 
dışında, devletin meta (silahlanma) talep etmesiyle artı 
değerin yeniden realize edilebilmesi açısından yeni bir 
alan sağlar. Rosa’dan devam edersek; 

sermayenin dolaşıma soktuğu bu para önce işgücüyle 
değişim işlevini yerine getirir, sonra devletin aracılığıyla 
yepyeni bir yaşama başlar. İşgücüne ya da sermayeye bağlı 
yeni bir satın alma gücü olmadığı gibi, ne kapitaliste ne de 
işçi sınıfına hizmet eden özel üretim dallarına gitmeyecek 
sadece sermayeye artı değer yaratma ve reaileze etme açı-
sından yeni fırsatlar sağlayacaktır.28

II. Dünya Savaşı sonrası kapitalizmin “altın çağ” 
olarak adlandırılan uzun genişlemesinde devam eden 
silahlanma ekonomisinin etkisine dikkat çeken Micheal 
Kidron da Marx’ın azalan kar oranları krizi teorisin-
den hareketle, silahlanmanın sistemin aşırı sermaye 

27 Kennedy, 1990, s.327

28 Luxemburg, 2002, s.356
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birikimine yol açarak kar oranları azaltma eğilimini 
telafi ettiğine dikkat çeker.29

Devletler savaş öncesinde silahlanmaya muazzam 
bütçeler ayırdılar. 1930’da İtalya ulusal gelirin yüzde 
10’dan fazlasını, devlet gelirlerinin üçte birini silahlı 
kuvvetlere ayırdı.30 Japonya 1931-32’de bütçenin yüzde 
31 iken bu rakam 1936-37’de yüzde 47’ye çıktı.31 Nazi 
Almanya’sı ise bütçenin yüzde 52’sini aktardı.32 Fransa, 
1937-38’de bütçenin yüzde 30’unu ayırdı.33 İngiltere 
silahlanma harcamalarında GSMH’nın 1937’de yüz 
5,5’ini, 1938’de yüzde 8,5 ve 1939’da ise yüzde 12’sini 
ayırdı.34 ABD’de New Deal politikalarının yetersiz ol-
ması silahlanma programıyla değişimine yol açtı. Devlet 
ile sermaye arasındaki karşılıklı ilişkinin güçlenmesi, 
savaş sonrası da devam eden uzun dönemli ekonomik 
planlara yol açtı. Devletin ulusal kapitalist grupları des-
teklemesiyle, ulusal sınırları dışındaki kaynaklara sahip 
olma ihtiyacı arasındaki dinamik yeni dünya savaşının 
yolunu açtı. 55 milyon insanın yaşamı pahasına yapılan 
II. Dünya Savaşı, güçler dengesini değiştirdiği gibi, 
ekonomik krizinin aşılmasının da temel kaldıracı oldu. 

Politik atmosfer tamamen sağa yattı
Neredeyse tüm kaynakların silahlanma için harcan-
dığı koşullar keskin sınıf mücadelesine de yol açan 
koşullardı. Siyasal demokrasinin tüm imkanları or-
tadan kaldırılmadan, işçi sınıfının örgütlerinin kökü 
kazınmadan böylesi bir seferberlik gerçekleşemezdi. 
Nitekim, İtalya’da Mussolini, Almanya’da Hitler, 
ekonomik kriz ve savaşın getirdiği yıkım koşullarında 
çökmekte olan küçük burjuvaziyi ve orta sınıfları işçi 
sınıfına karşı mobilize ederek iktidara geldi. Sonrasında 
demokratik her tür kazanım, işçilerin tüm örgütleri 
ortadan kaldırıldı. Rusya’da devrim işçi sınıfını iktidara 
getirmiş savaşa son vermişti. Ancak, iç savaş ve Alman 
devriminin yenilgisi Rusya’nın izolasyonuna yol açtı. 
1928’de gerçekleşen karşı devrim ile Stalin’in etrafında 
kümelenen bürokrasinin yönetici i sınıf olarak hâkim 
olduğu, tek bir işletme gibi işleyen, işçilerin ve köylü-
lerin sömürüsüne dayanan devlet kapitalisti bir rejim 
kuruldu. Stalin dünya devrimi savunusu terk edip “tek 
ülkede sosyalizm” fikrini savundu. Batıyla arasındaki 
mesafeyi kapatmak istiyordu. Bunun için 1928’de ilk 
beş yıllık kalkınma planını ilan etti. Batıda 150’yılda 

29 Kidron, 2013.

30 Kennedy, 1990, s. 343

31 A.g.e, 353

32 A.g.e, 357

33 A.g.e, 365

34 A.g.e, 375

gerçekleşen sanayileşme hedefinin çok kısa bir sürede 
gerçekleşmesi için muazzam bir baskı mekanizması 
devreye girdi. İşçilerin üretim sürecinde baskılandığı, 
bir yerden bir yere gitmek için pasopart almak zorun-
da kaldığı, rejim muhaliflerinin “çalışma kamplarına” 
gönderilmek suretiyle yok edildiği otoriter bir rejimdi 
söz konusu olan. 

Stalin savaş öncesinde silahlanma kapsamında tahı-
lın satılması için “zorunlu kolektifleştirme” programı 
başlattı. 1931-32’de Ukrayna’dan Orta Asya’ya kadar 
uzanan geniş topraklarda tahıla el koydu. 70 milyon 
insanın hayatını etkileyen bu adımın 3 ila 4 milyon 
arasında insanın ölümüne yol açtığı düşünülüyor. İkinci 
adım da 1936 yılında kurulan Moskova Mahkemele-
ri’yle devrimin önde gelen figürlerinin türlü işkencelerle 
önce itibarsızlaştırılması sonra yok edilmesiydi. 

Konformizmin dayanılmaz rahatlığı
II. Dünya Savaşı esnasında Avrupa ve Kuzey Ameri-
ka’daki sol kanat, liberaller savaşı demokrasi ve faşizm 
arasında bir savaş olarak görüyorlardı. Bugün de bu 
görüşün alıcısı hem sağda hem de solda oldukça yaygın. 
Ukrayna savaşına bakış da aynı politik süzgeçten geç-
mekte. Türkiye’de egemen olan Stalinist cephe, “Büyük 
Rus şovenisti” Stalin’den anti-faşist bir kahraman ya-
ratma çabası içinde; bugünün NATO ülkeleri Polonya, 
Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti 
ve Slovakya’nın yanı sıra Balkanlar ve Alman İmpa-
ratorluğu’nun doğu bölümlerinin zamanında Stalin 
tarafından kurtarılmış bölgeler oldukları iddia ediyor.35 
Bu ülkelerin Kızıl Ordu tarafından işgal edilmesini, 
yöneticilerinin toplama kamplarında yok edilmesini, 
Rusya benzeri kurulan kukla devletlerin kurulmasını, 
“kurtarılmış bölgeler” ilan edilmesini hatırlamamanın 
tarihsel bir unutkanlıktan kaynaklanmadığı, daha çok 
Putin’in işgalini meşrulaştırmayı hedeflediği açık. 

II. Dünya Savaşı’nda her biri birbiriyle mücadele 
eden kapitalist güçlerin odaklandığı faşizmden kurtul-
mak, demokrasiyi kurmak değil, birbirleriyle rekabette 
üstünlük sağlayacağını düşündükleri nüfus alanlarının 
genişletilmesi ve kendi sınır güvenliklerinin sağlanma-
sıydı. İşçi sınıfı perspektifinden uzaklaşan, Lenin, Troç-
ki ve Rosa’nın fikirlerini unutanlar o günkü gerçeklikleri 
çarpıtırken, işçi sınıfını kapitalist kamplardan birinin 
peşine sürüklemeye çalışıyorlar ne yazık ki! 

Hitler’e karşı savaş!
II. Dünya Savaşı arifesinde işçi örgütleri dağıtılmıştı. 
Ne sosyal demokrasi ne de komünist partileri vardı. 
1936 Komünist Partileri tarafından desteklenen Halk 
Cephesi politikaları nedeniyle, İspanya’da devrim 
yenilgiye uğradı. Fransa’da oluşan devrimci durumu 

35 Schneider, 2022
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tersine çevirdi. Böylece son umutlar da tüketildi. Bu 
sefer Ulusal birlik çağrısını yapmak Churchill’e düştü. 
Yeni savaşın konsepti “Hitler’e karşı savaş”tı. Sosyalistler 
Hitler’in yenilgiye uğratılması konusunda hemfikirdi. 
Ancak Fransa ve İngiltere devletleri, solu ve işçi sını-
fını ezen Nazilere daha fazla sempati duymaktaydı. 
Almanya, İtalya, Japonya’dan çok Rusya’yı düşman 
olarak gördüler. Churchill Mussolini hayranıydı. İngiliz 
hükümeti faşist İtalya ile ilişkilerine özen gösteriyordu. 
Nitekim, İspanya iç savaşında Franco’yu bir tehdit 
olarak algılamadıkları için Hitler ve Mussolini arasında 
bir saldırmazlık anlaşmasını görmezden geldiler. Hitler 
Avusturya’yı işgal edip, Çekoslavakya’nın Almanların 
yaşadığı sınır bölgelerini talep ettiğinde Britanya ve 
Fransa egemen sınıfı savaş çıkartmak için herhangi bir 
neden görmediler. Hitler ve Stalin 1939’da Polonya’yı 
işgal ettiğinde de aynı rasyonaliteye sahiptiler.36 

Savaşın ikinci “anti-faşist cephesi Stalin” ise Nazi-
lerin yükselişe geçtiği 1930’lu yılların başında “sosyal 
faşist” ilan ettiği sosyal demokratları Nazilerden daha 
büyük bir tehdit olarak gördü. 1939 yılında Almanya 
ile gizlice “Molotov-Ribentrop Anlaşması” saldırmazlık 
paktı imzaladı. Bu anlaşma Almanya’nın stratejik ko-
numunu güçlendirmekle birlikte Polonya’nın işgalini 
kaçınılmaz hale getirdi. Nitekim, Hitler ile birlikte 
Polonya’yı işgal etti. Çarlık öncesi “Büyük Rus şove-
nizmine” döndü. Rus olmayan halklar büyük bedeller 
ödediler. 1917’de Ekim devriminde ulusal özgürlüğüne 
kavuşan Baltık devletleri Estonya ve Litvanya’yı işgal 
etti. Hitler’in Rusya’ya karşı “yıldırım harekâtı” başlattı-
ğı 1941 tarihine kadar Stalin için sorun değildi. Hitler’e 
karşı savaşını da “Büyük anti-faşist Savaş” değil, “Büyük 
vatanseverlik savaşı” olarak adlandırdı.37 Stalin’in ordu-
su Hitler’in saldırısı karşısında önce bozguna uğradı. 
Daha sonra birden çok etkenin etkileşiminin yarattığı 
politik-askeri şartların sayesinde Hitler’i püskürttü. 

Üçüncü anti-faşist cephenin lideri ABD’yi bu 
cepheye sürükleyen şey Asya-pasifik bölgesindeki çı-
karlarıydı. Japonya savaş öncesinde Kore ve Tayvan’ı 
kolonileştirmişti ve kuzey Çin’de hatırı sayılır imtiyazlar 
elde etmişti. Dünya ekonomisinin krize girdiği 1931’de 
Çin’in Mançurya bölgesini işgal etti. Savaş esnasında 
Fransız Çinhindi’ne doğru ilerlemeye başladı. ABD Ja-
ponya’nın ihtiyaç duyduğu hammadde kaynaklarını ab-
luka altına aldığında, Japonya Amerikan donanmasına 
Pearl Harbour saldırısını düzenledi. ABD Japonya’nın 
Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine birkaç gün arayla iki 
atom bombası attı. Şehirlerin haritadan silindiği saldırı 
226 bin insanın ölmesine neden oldu. Böylece ABD 
dünya gücü olmak için çok kritik olan Asya-Pasifik 
bölgesinde egemenliğini kazanmış oldu. 

36 Harman, 2008, S.500

37 A.g.e, 502

Süper güçlerin emperyalizmi
Savaş bittiğinde Churchill, Roosevelt ve Stalin Yalta’da 
bir araya geldiler ve dünyayı paylaştılar. Batı ABD ve 
İngiltere’nin, Doğu Rusya’nın hegemonyası tarafından 
belirlendi. Polonya, Macaristan, Çekoslavakya, Doğu, 
Almanya, Bulgaristan, Yugoslavya ve Rusya 1989-
91’de aşağıdan kitlesel mücadelelerle yıkılana kadar, 
Rusya’daki gibi tek parti diktatörlükleriyle yönetildiler. 
Ekonomik ve siyasal açıdan tamamen Rusya’ya bağlıy-
dılar. Rusya, 1953’te Doğu Almanya’da, 1956’da Ma-
caristan’da meydana gelen işçi ayaklanmalarını bastırdı. 
1968’de Çekoslavakya’yı, 1979’da Afganistan’ı işgal etti. 

ABD ise tüm Avrupa’yı ve Doğu Asya’yı yıkan 
savaşta elde ettiği elde ettiği birikim sayesinde, ne-
redeyse savaştan yara almadan çıkan tek ülke olarak, 
dünya ekonomisinin başına geçti. Böylelikle dünya 
iki süper güçten oluşan yeni bir emperyalist döneme 
girdi. “Soğuk savaş” olarak adlandırılan iki merkezli 
dünyada siyasal alana kampçı fikirler egemen oldu. 
Bu iki emperyalist merkez her ne kadar birbirlerini 
“düşman” kamp ilan etseler de 1953’te Berlin ablukası, 
1950-53 Kore Savaşı ve 1962’deki Küba krizi dışında 
‘sonuç olarak her şey aynı kaldı’, mevcut statükoyu 
sarsacak pek bir şey yapmadılar. Rusya’nın bir aparatına 
dönüşmüş olan Komünist partileri de ne zaman kitleler 
mücadele etmeye başlasa, ne zaman devrimci bir durum 
oluşsa rüzgarı tersine çevirmek, statükoyu korumak için 
ellerinden geleni yaptılar.

Sömürgecilerin sonu
Lenin savaşa karşı net bir tutum alırken, ezilen ulusla-
rın mücadelesini sahiplendi ve hayatının son gününe 
kadar ulusların kendi kaderini tayin hakkını savundu. 
Emperyalist ilişkilerinin bir sonucu olan “ulusal bas-
kı”ya karşı çıkmadan, işçi sınıfını kuşatan egemen sınıf 
milliyetçiliği geriletilemezdi. Savaş sonrasında büyük 
kapitalist devletlerin sömürgesi olan bölgelerde pek çok 
ulusal kurtuluş mücadelesi gerçekleşti. 1930’larda hız 
kazanan Hindistan Ulusal Hareketi İngiltere’nin Hin-
distan’dan çekilmesiyle sona erdi. Savaştan yenilgiyle 
çıkan Japonya Kore ve Çin’den çekildi. Çin’de Japon 
orduları tarafından yıpratılan batı destekli Komintang 
orduları köylüler ve orta sınıflar arasında prestijli 
Mou’nun ordusu karşısında yenik düştüler. Sömür-
geci güçler kurtuluş hareketlerini makineli tüfekler, 
toplama kampları, katliamlar ile baskılamaya çalıştılar. 
Fransa’nın Vietnam, Madagaskar, Cezayir ve Batı Afri-
ka’daki sömürgelerinde, İngiltere’nin sömürdüğü Ma-
laya, Kenya, Kıbrıs, Aden ve Rodezya’da ve Portekiz’in 
sömürgeleri olan Angola, Mozambik ve Gine Bissau’da 
benzer süreçler işledi. Sömürgeciler kazanamayacakları 
savaşlar için büyük kaynaklar harcadılar. Çok sayıda 
insan öldürdüler. Ama ulusların egemenlik haklarını 
tanımak zorunda kaldılar. Ulusları baskı altına alan 
milliyetçiliğin, işçi sınıfını da baskı altına aldığı sayısız 
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mücadele yaşandı. Örneğin, Cezayir’in ulusal kurtuluş 
mücadelesini baskı altına alan zorbalık, Fransa’da işçi 
sınıfının demokratik haklarının kısıtlanmasına yol açtı. 
1958’de ulusal meclis General De Gaulle’e geniş yetki-
ler verdi. Portekiz’in sömürgecilikte ısrarı ise sömürge 
topraklarında başlayan bir devrimi başlattı. 1974-75’de 
Portekiz bu toprakları terk etmek zorunda kaldı.

Dünya’ya sosyal patlamalara yol açan savaş: 
Vietnam
Dünyanın süper gücü 1964’de, Vietnam’ı işgal etti. 
Bütçenin yüzde 30’unu bu savaşa aktaran ABD’nin, 
üst düzeyde bir askeri çaba ile atom bombası hariç her 
türlü bombayı kullanmasına rağmen küçük bir köylü 
ülkesine yenilmesi hem dünya dengeleri hem de sınıflar 
mücadelesindeki dengeler açısından değişime yol açtı. 
Vietnam’daki direniş ABD’nin yenilmesine yol açmıştı. 
Ama asıl yenilgiye yol açan, savaşan cephede başlayan 
savaş karşıtı mücadeleydi. Ordu içinde başlayan isyan, 
savaş gazilerine oradan da tüm ülkeyi saran büyük bir 
isyana dönüştü. Vietnam’daki yenilgi ABD’nin hege-
monyasını sarstı. Ama asıl değişim milyonların aşağıdan 
hareketiyle geldi. Vietnam Savaşı’na karşı hoşnutsuzluk 
tüm dünyada büyük çalkantılara, hareketlere, eylem-
lere, grevlere ve isyanlara yol açtı. Vietnam savaşına 
karşı yükselen öfke, Çekoslavakya işgaline karşı öfke, 
Cezayir sorunu ve ekonomik taleplerle birleşti. Kitle-
sel mücadelelerin hedefinde her iki emperyalist kamp 
vardı. Fransa’da milyonluk grevler ve öğrenci işgalleri 
De Gaulle’nin kaçmasına yol açtı. İtalya’da dünya 
savaşından beri tarihin en büyük grevleri gerçekleşti. 
Polonya’da işçiler 1970-71 yıllarında öfkelerini “kah-
rolsun kızıl burjuvazi” sloganlarıyla gösterdiler. 1974’de 
İspanya’daki grev dalgası Franco diktatörlüğüne son 
verdi. 1970-79 arasında İngiltere’de sınıf mücadelesi 
sonucunda iki kez başbakan değişti. Dünyanın öteki 
yakasında da durum farklı değildi. Arjantin’den Şili’ye 
bir çok ülkede işçi sınıfının öz örgütlenmelerinin ortaya 
çıktığı devrimci durumlar yaşandı. 

ABD hegemonyasının çöküşü: 11 Eylül 2001
1989’da Rusya ve Doğu Bloku ülkelerinin yıkıldığı 
yıllarda sermayenin zaferi ilan edilmiş, tek kutuplu 
bir dünyada yaşadığımız iddia edilmiş, “küreselleşme” 
kavramı her tür çelişkiyi çözen bir anahtara dönüş-
müştü. Bugün hemen herkes çok merkezli bir dünyada 
yaşadığımız konusunda hem fikir. O günden bugüne 
yaşanan pek çok savaş, ABD’nin hegemonik gücünün 
gerilediğine açıklık kazandırdı. Nitekim, ABD’nin 
1989’da Panama’yı işgal etmesi, 1990-91 Körfez Kri-
zi,1992’de BM Güvenlik Gücü’nün Somali’ye yaptığı 
“insani” müdahale, 1999’da Yugoslavya’nın NATO 
tarafından bombalanması; tüm bunlar iki merkezli 
dünyanın çözülmesiyle yeni savaşlar ve kargaşalar dö-
nemine girildiğine ilişkin ilk işaretlerdi.

1945’te savaş sonrasında başlayan kapitalizmin kar 
oranlarının yükseldiği altın yıllar 1970’lerde yaşanan 
petrol kriziyle birlikte yapısal krize girilmesiyle son 
buldu. ABD dünya ekonomisinin yarısını oluşturan 
güçtü ve uzun soğuk savaş dönemi boyunca askeri gü-
cünü tahkim etti. Batı Avrupa ve Japonya’nın yeniden 
toparlanıp, genişlemesi ABD’nin dünya piyasalarında 
karlılığında sert düşüşe yol açtı. Doğu Almanya’nın 
Batı Almanya ile birleşmesinden sonra nüfus alanını 
genişleten Almanya Avrupa Birliği’nin hegemonik 
gücüne dönüştü. Çin ve Rusya henüz toparlanmamış 
olmalarına rağmen bu yine de ABD açısından potan-
siyel bir riskti. ABD şirketlerinin dünya piyasalarında 
yeniden yükselişe geçmesi için elindeki muazzam sa-
vaş mekanizmasını hareket geçirdi. 11 Eylül 2001’de 
El-Kaide’nin İkiz Kuleler ve Pentogon’a yaptığı saldırılar 
dönemin Bush ve Neoconlardan oluşan iktidarına fırsat 
verdi. Bush “Terörizme karşı sonsuz özgürlük savaşını” 
başlattıklarını ilan edip, tüm dünyaya “ya benden ya-
nasınız ya teröristten” ikilemini dayatırken, rakiplerine 
meydan okuyordu. Irak ve Afganistan savaşı emper-
yalizmin krizini derinleştiren yeni bir aşamaydı. Aynı 
zamanda ABD’nin hegemonik çözülüşünü hızlandıran 
gelişmelerdi. Afganistan’a işgal ettiği 2001’den, Irak’ a 
girdiği 2003 tarihine kadar savaşa karşı dünya çapında 
36 milyon insan sokağa çıktı. Irak’ta ise işgale karşı 
kitlesel mücadeleler yaşandı. Hareket savaşı bitiremedi 
ama ABD hegemonyasında muazzam gedikler açtı. Irak 
ABD’nin hedefleri açısından tam bir başarısızlık oldu. 
Irak’a aktardığı muazzam kaynaklara rağmen istikrar 
gelmedi. Afganistan’da ise Taliban en popüler güç ha-
line geldi. Nitekim ABD 2020 yılında Afganistan’dan 
çekilmek zorunda kaldı. 2008’de yaşanan ekonomik 
krizle birlikte ABD’nin ekonomik gerileyişi hızlandı. 
Rusya ve Çin ekonomilerinin güçlenmesiyle birlikte 
ABD tamamen bu yükselişe yanıt vermeye odaklandı. 
2011’de Tunus, Mısır, Libya ve Yemen’de gerçekleşen 
devrimlerin karşı devrimlerle yenilgisi sonrasında 
coğrafyada hem bölgesel güçler hem de büyük güçler 
arasında keskin bir mücadele sürüyor.

Çatışmaların merkezi Avrupa ve Asya’ya kaydı
Ukrayna savaşıyla çatışmaların merkezi Avrupa’ya ve 
Asya’ya taşındı. Ukrayna savaşı sonrasında Almanya 50 
milyar Euro olan savunma bütçesini 100 milyar Euro 
daha arttırarak toplamda 150 milyarlık bir bütçeye 
ulaştı. Bu Almanya’nın II. Dünya Savaşı’ndan sonra 
ulaştığı en yüksek rakam. Japonya bölgesel komşu-
su Çin ile çatışma hazırlıkları doğrultusunda askeri 
gücünü arttırmaya çalışıyor. Japonya eski Başbakanı 
Shinzo Abe’nin suikastle öldürülmesinden sonra sağ 
emperyalist saldırganlığı tırmandırmak için çabalıyor. 
Başbakan Fumio Kishida, Japonya’nın “pasifist anayasa” 
olarak adlandırılan II. Dünya Savaşı sonrası anayasasını 
revize etmek isteğini şöyle ifade etti: “Önümüzdeki beş 
yıl içinde Japonya’nın savunma yeteneklerini temelden 
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güçlendirmeye ve bunu gerçekleştirmek için Japon-
ya’nın savunma bütçesinde önemli bir artış sağlamaya 
kararlıyım.”38 Bu sözler bölgede çatışmalı bir sürece 
gidildiğine ilişkin önemli bir işaret. Öte yandan SIPRI 
2022 raporuna göre; Avrupa son beş yılda silahlanma 
bütçesinde yüzde 19 artış gösterdi. Avrupa’nın küresel 
silah ticaretindeki silah ithalatının Rusya’nın 2014 
yılında Kırım’ı ilhak etmesinin ardından artmaya baş-
ladığına dikkat çekilmekte. Rapora göre Çin’in Asya 
ve Okyanusya ülkeleriyle yaşadığı gerilimler ABD’nin 
bölgeye önemli ölçüde silah tedarik etmesine yol açıyor. 
Küresel silah transferlerin yüzde 43’ünün gerçekleştiği 
Asya ve Okyanusya silah ithal eden en büyük bölge 
konumuna ulaşmış vaziyette39. 

Ukrayna Savaşı ABD, Çin arasındaki gerilimi de 
Tayvan etrafında derinleştirdi. Mart ayında ABD 
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi adaya askeri 
uçakla gitti. Çin Tayvan’ın eyaleti olduğunu savundu 
ve bu ziyaret sırasında askeri tatbikat yaptı. Xi Jinping 
gerekirse güç kullanabileceğini söyledi. Ukrayna savaşı 
Türkiye’nin hem Ortadoğu’da bölgesel bir güç olmak 
hem de Kürtlerin bir statü elde etmesini engelleme 
çabalarının güçlenmesi için zemin yarattı. Ukrayna’nın 
işgalinden sonra Türkiye Kuzey Irak’a girdi. Suriye’nin 
Kuzey’ine girmek için Rusya ve ABD ile pazarlıklar 
sürdürmekte. Öte yandan Yunanistan ile gerilimi tır-
mandırmakta. Süregelen savaşlar ve çatışmalar, derin 
bir ekonomik kriz ve buna eşlik eden silahlanma oran-
larındaki artış; tüm bunlar büyük güçler ve bölgesel 
güçler arasındaki ekonomik, jeopolitik mücadelenin 
askeri bir karşılaşmaya dönüşebileceğine ilişkin işaretler. 

Sosyalistler her zaman doğruları söylemeli. Clau-
sewitz’in “Savaş, siyasetin başka yollarla devamıdır.” 
ünlü sözü hala güncelliğini koruyor. Kapitalist devletler 
arasındaki güç mücadelesi, etki alanları ve pazarlar 
üzerinde gerilimler belli bir eşiğe ulaştığında, siyasal ve 
ekonomik rekabette kimin egemen olacağını belirlemek 
için savaş seçenek haline gelir. Temenniler ve diplomatik 
girişimler, kapitalistleri caydıramaz. 

Nitekim, Joe Biden, iş dünyasıyla yaptığı bir top-
lantıda, dünyanın, her üç veya dört nesilde bir yaşanan 
bir ‘dönüm noktası’ndan geçtiğini, bundan doğacak 
sonuçları belirlemenin ABD’ye bağlı olduğunu iddia 
ederek, “dışarıda yeni bir dünya düzeni kurulacak ve 
biz buna öncülük etmeliyiz. Bunu yaparken özgür 
dünyanın geri kalanını birleştirmemiz gerekir”40 dedi. 
Biden “özgür dünya” derken, kapitalist sömürü ilişkile-
rin devam ettiği, ABD’li şirketlerin dünya piyasalarının 

38 Socialist Worker, 2022

39 Gazete Duvar, 2022

40 Sputniknews,2022

hâkimi olacağı yeni dünya düzeninden söz ediyor. Sa-
vaşa karşı etkili bir mücadele sürdürmek için öncelikle 
birbiriyle mücadele eden emperyalist kamplaşmalar 
karşısında bir bütün olarak işçi sınıfının çıkarlarını 
savunmak gerekiyor. Emperyalistlerin işçi sınıfının 
önüne koyduğu ikilem, birbiriyle rekabet eden em-
peryalist kamplardan hangisinin zaferle çıkacağından 
ibaret. Oysa işçi sınıfının önünde duran temel sorun, 
gezegeni yok oluşa sürükleyen kapitalizmi ortadan kal-
dıracak, dünya çapında işçi devrimlerinin gerçekleşip, 
gerçekleşmeyeceğidir. Savaşı işçi sınıfının grevler ve 
dev kitle hareketleri üzerinde yükselen sosyal ve politik 
mücadelesi durdurabilir. Kitlesel grevlerin eşlik ettiği 
kitlesel muhalefet savaşı durdurmakla kalmaz, kapitalist 
sömürü ilişkilerinin sona erdiği yepyeni bir dünyanın 
da kapılarını açar. 
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Dünya siyasetinde bir dönüm noktasında bulunuyoruz. Nükleer silah sahibi 
iki taraf, Soğuk Savaş’ın başlangıcındaki Berlin ablukasından bu yana ilk kez 
Avrasya’da karşı karşıya geliyor. Ukrayna’daki savaş gelip geçici bir dönem 

değil. Bu savaşın kökleri, büyük güçler arasında gelişen ve Ukrayna’nın çok ötesine 
uzanan bir çatışmada, Soğuk Savaş’tan ve Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra 
şekillenmeye başlanan küresel rekabette yatıyor.1 

Rus işgali emperyalist savaşların ayırıcı özelliklerinin tümüne sahip: savaş suçları, 
bombalanarak harabeye döndürülen şehirler, binlerce ölü. 12 milyondan fazla insan 
şimdi ya mülteci durumuna düştü veya ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldı. 
Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ittifakı, Irak ve Afganistan’da yürüttükleri feci 
işgallerin hemen ardından şimdi Ukrayna’ya ve Rusya’ya sınırı olan Doğu Avrupa 
devletlerine devasa miktarda cephane ve silah sistemi desteği yığıyor. Doğu Avru-
pa’daki NATO askerlerinin sayısı on kat arttı. Avrupa’nın baskın ekonomik gücü 
olan Almanya, askeri bütçesinde 100 milyar avroluk artışa gideceğini açıkladı.2 ABD 
başkanı Joe Biden Ukrayna’ya on milyarlarca dolarlık askeri yardım sağladı. Bunu 
İsrail’e yıllık olarak verilen 3 milyar dolarlık yardımla karşılaştırın. Financial Times’ın 
da gözlemlediği gibi: 

Bugün Doğu Avrupa, Soğuk Savaş’ın zirveye çıktığı günlerden bu yana en çok militarize 
olduğu dönemi yaşıyor. Nükleer güçler bir kez daha Baltık denizi ile Karadeniz arasındaki geniş 
alanda karşı karşıya geliyor.3

1 Savaşın farklı boyutlarını ele alan sosyalist bir haber yorum için bakınız Socialist Worker [Sosyalist İşçi] 
makale arşivi https://socialistworker.co.uk/tag/ukraine. Bu derginin [International Socialism] daha önce-
ki sayılarında Ukrayna’yı ele alan makaleler için bknz Choonara, 2022, ve Ferguson, 2014. Ayrıca bknz 
Tengely-Evans, 2022.

2 Gramer, Detsch ve Mackinnon, 2022; Foy, 2022; Bugos, 2022; Roberts, 2022.

3 Foy, 2022.
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Finlandiya ve İsveç, tarihsel olarak savundukları 
“ittifaklara dahil olmama” tutumlarını terk etme ve 
NATO’ya katılma niyetinde olduklarını ilan ettiler. 
Bu NATO’nun Rusya ile olan sınırının iki katına 
çıkması anlamına geliyor. Rusya Güvenlik Konseyi 
Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev Finlerin ve 
İsveçlilerin NATO’ya girmesinin “Baltıkların nük-
leersiz silahlardan arındırılmış olma halinden artık 
bahsedilemeyeceği” anlamına geleceğini söyledi.4 
Finlandiya’ya giden Başbakan Boris Johnson nükleer 
füzelerin Britanya anakarasına geri dönebileceğinin 
sinyalini verdi. 

Karşılıklı cepheleşme tüm Avrasya’da gerçekleşiyor. 
Biden, mayıs ayında ABD, Japonya, Avustralya ve 
Hindistan’ın katılımıyla toplanan “Dörtlü Güvenlik 
Diyalogu” zirvesinde, Ukrayna’daki savaştan katılımcı 
güçlerin ortak tarihindeki “kara bir an” olarak bah-
setti ve Çin’i çevrelemeyi amaçlayan ve ABD dışında 
13 ülkenin katılacağı yeni bir girişimi, Hint-Pasifik 
Ekonomik Çerçevesini açıkladı. Dahası, Biden Tayvan 
konusunda ABD’nin on yıllardır uyguladığı “stratejik 
muğlaklık” politikasına son vererek, onu askeri olarak 
Çin’e karşı koruyacakları vaadinde bulundu. Ayrıca 
ABD görevlileri Tayvan’ı “Ukrayna taktiklerinden” ders 
almaları konusunda teşvik etti.5 

ABD’li stratejistler ile Batılı ordu ve diplomasi 
uzmanları dikkatlerini Asya’ya yöneltmeden önce 
Ukrayna üzerine bir araştırma raporu veya makale 
yazmak için nadiren kalem oynattılar.6 Economist’te 
yayınlanan tipik bir başyazıda “Çin, Rusya’yı liberal 
dünya düzeninin parçalanması çabasındaki ortakla-
rından biri olarak görüyor” diye ilan ediliyordu. Aynı 
yazıda “Batının, Bay Putin’in suçlarının hesabını 
vermesini sağlamaktaki kararlılığının, Çin’in ihti-
raslarının önündeki en etkili engeli oluşturacağında” 
ısrar ediliyordu.7

Ukrayna’nın Rusya tarafından işgali solda ciddi bir 
kafa karışıklığı yarattı. Önemsiz bir azınlık, Rusya’nın 
yalnızca ABD ve NATO genişlemesine tepki gösterdiği 
ve eleştiriden muaf tutulması gerektiği yanılsamasına 
sıkıca sarıldı. Ancak Batı solunun çoğunluğunun tep-
kisi, bu süreçte NATO’nun oynadığı rolün öneminin 
inkâr edilmesi ve Ukrayna’ya önerilen tek savunma 
yolu olarak görülen NATO silahlarının desteklenmesi 

4 Henley ve Borger, 2022.

5 Seligman, 2022; Sevastopulo, Inagaki ve Hille, 2022; Beyaz Saray 
Basın Odası, 2022; Kanno-Youngs and Baker, 2022.

6 Congressional Research Service, 2022; Kotkin, 2022; Schuman, 
2022; Brands, 2022; Kissinger, 2022; McTague, 2022.

7 Economist, 2022.

oldu.8 Bu tutumların ikisi de bir biçimde, o veya bu 
emperyalist kampa teslim oluyor.

Britanya’daki Savaşı Durdurun Koalisyonu (STWC) 
farklı bir tutum alarak, savaşın giderek daha fazla 
emperyalistler arası bir mücadele niteliği kazandığını 
vurguladı. STWC Rus işgaline karşı çıkıyor, Rus asker-
lerinin çekilmesi çağrısında bulunuyor ve Rus savaş kar-
şıtı eylemcileri destekliyor. Ancak koalisyon savaş karşıtı 
hareketin aynı zamanda NATO’nun genişlemesine ve 
savaşı tırmandırmasına da karşı çıkması gerektiğinde 
diretiyor.9 Bu dergi [International Socialism] ve onun 
içinden doğduğu Uluslararası Sosyalizm Geleneği de 
bu tutumu paylaşıyor.10 

NATO’yu eleştirenler sert eleştirilere hedef olu-
yorlar. İşçi Partisi’nin sol kanadından milletvekilleri 
STWC’den desteklerini çektiler, İşçi Partisi’nin yerel 
örgütleri Starmer’ın ve parti liderliğinin emirleri ne-
deniyle sessizliğe gömülmüş halde. İlk alınan tutumlar 
göz önüne alındığında sadece dört sendika NATO’yu 
eleştiren bir tutum aldı ve bu tutumlar da sendikalarda 
tartışma konusu. Savaş karşıtı hareket, solun içerisinden 
şiddetli saldırılarla karşı karşıya. Yine de genel olarak 
toplumda, gerginliğin artmasından ve savaştan korkan, 
ABD’nin ve Avrupalı güçlerin ikiyüzlülüğüne kuşkuyla 
yaklaşan ve savaş karşıtı tezlere açık olan bir kitle var.

Bu makale Soğuk Savaş’ın bitmesinin ardından 
Rusya ve Batı arasındaki emperyalist rekabetin yeni-
den ortaya çıkışını ele almayı amaçlıyor. Demir Perde 
olarak adlandırılan hattın ortadan kalkması yeni bir fay 
hattının ortaya çıkmasına neden oldu; bu hat batıda 
Balkanlarda devasa bir kavis çizerken, doğuda Orta 
Asya’ya ve Çin’e uzanıyordu. Bu Avrasya fay hattında 
dünyanın üç nükleer silah sahibi kampı buluşuyor: 
Atlantik ittifakı, Rusya ve Çin. Ayrıca hem yükselen 
iki alt-emperyalizm olan Türkiye ve İran hem de diğer 
bölgesel güçler, muazzam ekonomik, jeostratejik ve 
jeopolitik öneme sahip bir bölgede kendi ekonomik ve 
jeopolitik çıkarları için mücadele ediyorlar. 

Emperyalizm, Rusya ve onun rakipleri
Enternasyonal Sosyalistler’in ve Sosyalist İşçi Partisi’nin 
(SWP) kurucusu ve Marksist teorist Tony Cliff ’in 

8 Bknz Choonara, 2022; Callinicos, 2022; Achcar, 2022a; Achcar 
ve Callinicos, 2022; Kouvelakis, 2022. Ayrıca Stathis Kouvela-
kis’e bir cevap için bknz Achcar, 2022b. NATO’yu destekleyen 
bir makale için bknz Mason, 2022. NATO’nun genişlemesini 
Rusya’nın işgalinde bir faktör olarak görmeye karşı çıkan iki görüş 
için bknz Artiukh, 2022 ve Bilous, 2022.

9 Stop the War Coalition [Savaşı Durdurun Koalisyonu], 2022; 
German, 2022.

10 Uluslararası Sosyalist Akım, 2022.
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yazdığı Rusya’da Devlet Kapitalizmi’nin teksirle çoğaltıl-
mış ilk baskısı 1947 yılında yayınlandı. Cliff ’in teorisi 
emperyalizm, Stalin’in karşı devrimi ve Rusya’nın sınıf 
karakteri arasındaki ilişkinin Marksist analizini temel 
alıyordu.11 Anti-emperyalizm bu analizin ve Cliff ’in 
kurduğu siyasal geleneğin merkezinde bulunuyordu. 
1950’de Kore Savaşı hakkında yazdığı erken dönem 
makalelerinden birinde Cliff, IS ve SWP’nin daha sonra 
özdeşleşeceği bir slogan üretti:

Kâr ve zenginlik için çılgınca bir yarışa girişen iki 
dev emperyalist güç, dünya medeniyetinin varlığını ve 
insanlığı, atom savaşının korkunç sonuçlarının tehdi-
di altında bırakıyor. İşçi sınıfının, insanlığın çıkarları 
emperyalist güçlerden hiçbirinin desteklenmemesini, 
aksine onların her ikisine karşı da mücadele edilmesini 
gerektiriyor. Bugün gerçek, hakiki sosyalistlerin sloganı 
“Ne Washington Ne Moskova, Yaşasın Enternasyonal 
Sosyalizm” olmalıdır.12 

Cliff, Rus Marksistler Lenin ve Nikolay Buharin 
tarafından geliştirilmiş olan emperyalizm analizi-
nin üzerinden ilerledi. Bu derginin [International 

11 Cliff, 1996.

12 Cliff, 1950.

Socialism] bir önceki sayısında Joseph Choonara, bu 
olguya Marksist yaklaşımın temel özelliklerini ana hat-
larıyla belirtmişti.13 İlk olarak, emperyalizm devletleri 
çatışmaya iten küresel bir sistemdir. İkincisi emperya-
lizm kapitalizmin gelişimi içerisinde, üretim sürecinin 
ulusal sınırların ötesine genişlediği, böylece devlet ve 
sermayenin giderek daha fazla birbirine bağımlı hale 
geldiği bir aşamayı ifade eder. Şirketler devletten siyasal, 
ekonomik ve askeri gücünü kullanarak sermayeyi rakip 
sermayeler karşısında korumasını beklerken, devletler 
de kendi güçlerini kullanmak için sermayenin ekono-
mik ve teknolojik gelişim düzeyine dayanırlar.

Soldaki egemen eğilim, Ukrayna’daki savaşı yalnızca 
Rus işgali bağlamında ele almaya meyilli. Rusya’nın sa-
vaş başlatmasının nedeni olarak; Vladimir Putin’in Rus 
şovenizmi, Rus toplumuna atfedilen otokratik gelenek-
ler ve itaatkâr zihniyet, Çarlara ve Stalin’e kadar giden 
emperyalist ihtiraslar tarihi dile getiriliyor. Akla hemen 
Soğuk Savaş tarih yazımını getiren bu görüşlerin standart 
liberal anlatılarla arasında çok az fark olması çarpıcıdır. 
Sadece Rusya’nın işgal hareketine odaklanan biri, Rusya 
ve Batı arasındaki emperyalistler arası rekabetin genel 
anlamda önemli olduğunu teslim eder, ama bu konunun 

13 Choonara, 2022. Daha kapsamlı bir açıklama için bknz Callini-
cos, 2009. Ayrıca bknz Harman, 2003.

Şekil 1: Avrasya fay hattı: NATO üyeleri, Rusya’nın liderliğindeki Kolektif 
Güvenlik Anlaşması Örgütü üyeleri ve Rusya’nın stratejik olarak önemli gördüğü 
“yakın çevre” içinde saydığı ülkeler
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Ukrayna’nın kendi hakkını tayin etme savaşıyla sadece 
yüzeysel olarak ilgili olduğunu düşünür.14 

Ukrayna’da savaşa giden sürecin daha geniş ölçekte 
anlaşılması gerektiğini savunmak ve NATO’nun ve 
ABD emperyalizminin rolüne dikkat çekmek “peki 
şuna ne dersincilik” (whataboutism-çn) ile veya daha da 
kötüsüyle suçlanmakla sonuçlanır. Oysa Rusya’nın Uk-
rayna’yı işgali bağlamından kopuk olarak anlaşılamaz. 
Savaşın kökenlerini, Avrasya fay hattı üzerinde gelişen 
geniş emperyalist rekabetleri ve Rusya’nın emperyalist 
dünya düzenindeki konumunu açığa sermek için somut 
bir analiz gerekir. Böyle bir analiz için burada bir dizi 
ön tespitte bulunabiliriz. 

İlk olarak, emperyalist rekabetin, Rusya ile Batı ara-
sındaki emperyalist çatışmanın kendine özgü özellikleri 
üzerinde çok önemli bir etkiye sahip olan niteliklerini 
belirtmek önemlidir. Tanımı gereği emperyalizm, eko-
nomik, askeri ve jeopolitik güçleri artıp azalan devletler 
arasındaki dinamik bir rekabet sistemidir. Çatışma 
genellikle tam da bir güç dengesi değiştiğinde tırmanır. 
En uç noktasında bu, askeri bir çatışmaya dönüşür.

İkincisi, devletler birbirlerinin karşısına eşit güçler 
olarak çıkmazlar; ekonomik ve askeri kaynakları nadi-
ren simetriktir. Bir devletin güç projeksiyonu yapma 
becerisi, ekonomik gücüyle bağlantılıdır, ancak yalnızca 
ona indirgenemez.

Üçüncüsü, daha zayıf bir emperyalist gücün genel 
ekonomik veya askeri dezavantajı, onun daha güçlü 
rakiplere karşı askeri güç kullanmasını engellemez. 
Daha az önemli bir emperyalist güç, daha kuvvetli bir 
emperyalist güç karşısında sahip olduğu özgün jeopoli-
tik ve askeri avantajları kullanabilir. Buna örnek olarak, 
Japonya’nın galip geldiği 1904 Rus-Japon savaşında Rus 
İmparatorluğu’na yaptığı sürpriz saldırı verilebilir. I. 
Dünya Savaşı’ndan önce Almanya, küresel ticaret üze-
rindeki İngiliz sömürge egemenliğine meydan okumak 
için İngiliz deniz gücünü geride bırakma girişiminde 
bulunmuştu. Bu girişim başarısız olduğunda, Avrupa 
anakarasında düşmanca tutumlarda bulunmaya başla-
dı.15 II. Dünya Savaşı sırasında Japonya, ABD’nin ken-
disinin Güney Doğu Asya’daki toprakları ele geçirme 
planlarına müdahalesini önlemek için Pearl Harbor’daki 
ABD Güney Pasifik filosuna saldırdı. 1952’de Rusya 
ve Çin, Asya’daki ABD etkisine karşı koymak için Ku-
zey Kore’nin Güney Kore’yi işgal etmesini teşvik etti; 
Kore güçleri arasında bir vekalet savaşı olarak başlayan 

14 Bu tür bir tez için bknz Yurchenko, 2022; Achcar ve Callinicos 
tartışmasında Achcar’ın katkısı, 2022; Achcar, 2022b; Budraits-
kis, 2022; Artiukh, 2022; Bilous, 2022.

15 Lenin Almanya ve Britanya arasındaki rekabet konusunda şunu 
not eder: “Durumun garipliği şu ki, bu savaşta sömürgelerin ka-
deri, kıtadaki savaş tarafından belirleniyor.” —Lenin, 1915.

bu savaş, ABD ve Çin’i kanlı bir açmazla sonuçlanan 
bir çatışmanın içine çekti. Bütün emperyalist güçler, 
“ilk kurşunu atsınlar” veya atmasınlar, ordularının, 
ittifaklarının ve savaşlarının “savunmacı” olduğunu 
iddia ederler. Ancak işçi sınıfı ve ezilenler açısından her 
emperyalist güç, kaynakları ve pazarları ele geçirmek 
için yürüttüğü savaşlarda kendisine tabi olan ulusları 
ve halkları ezen ve sömüren bir saldırgandır.

Dördüncüsü, emperyalistler arası savaşlarda nadiren 
yalnızca iki rakip vardır. Küresel sistemin bir bölümün-
deki çatışma, başka yerlerdeki devletler için de sonuçlar 
doğurur. İttifaklar kurulur ve her bir taraf,   rakipleri 
arasında gerginlikleri istismar etmeye ve bölünmeler 
yaratmaya çalışır.

Son olarak, küresel sistem devletler üzerinde onları 
sürekli avantaj elde etmek için çabalamaya, hegemonya 
kurmaya ve bir yandan kendi “etki alanları” üzerinde 
egemenlik kurmaya uğraşırken diğer yandan rakiple-
rinin alanlarına sızmaya çalışmaya zorlar. Bu rekabet 
nihayetinde “sıfır toplamlı” bir oyundur. Sermaye bi-
rikimi uğruna yürütülen mücadelede, küresel sistemin 
hiçbir parçası rekabet eden devletlerin alanının dışında 
bırakılamaz. David Harvey’in belirttiği gibi:

Hepsi uzun vadede başarılı olamaz. Ya en zayıflar yerel 
devalüasyon krizlerine yenilir ve düşerler ya da bölgeler 
arasında jeopolitik mücadeleler ortaya çıkar… her zaman 
mevcut olan askeri çatışma tehlikesi (20.yüzyılda kapitalist 
güçler arasında yaşanan iki dünya savaşını bizlere veren 
türden) arka planda gizlenmektedir.16 

Bu noktaları dikkate aldığımızda, emperyalist çatış-
maları ideolojik bir yana, basit “ekonomik” veya “jeopo-
litik” nedenlere indirgeyemeyiz. Alex Callinicos’un öne 
sürdüğü gibi, jeopolitik ve ekonomik rekabet, karmaşık 
emperyalist çatışma biçimleriyle iç içe geçmiş durumda, 
bu yüzden bunlardan birine veya diğerine indirgenemez. 
Emperyalistler arası belirli bir çatışmayı diğerine karşı 
modellemek de yeterli değildir; emperyalist savaşlar basit-
çe birbirini tekrarlamaz. Marksist teorinin önemi, her bir 
çatışmayı açıkça görülen muharebe hatlarının ötesinde 
anlama, onu küresel bir sistem bağlamına yerleştirerek 
analiz etme yönteminde yatmaktadır.17

Rus krizi, ekonomisi ve devleti: 1991–1999
Ekim 1991’de Boris Yeltsin, Rusya Halk Vekilleri 
Kongresi’ne hitap etti:

Piyasa fiyatlarına bir kerelik geçiş zor ve zorunlu, ancak 
gerekli bir önlemdir. Yaklaşık altı ay boyunca işler herkes 
için daha kötü olacak, ancak daha sonra fiyatlar düşecek, 
tüketici piyasası mallarla dolacak ve 1992 sonbaharından 

16 Harvey, 2003, s. 123; Ashman ve Callinicos, 2006.

17 Callinicos, 2002 ve 2009.



Emperyalizm, Savaş ve Avrasya Fay Hattı | Rob Ferguson

58

itibaren ekonomik istikrarla, insanların yaşamlarında ka-
demeli bir iyileşme olacak.18

Kısa süre önce cumhurbaşkanı olan Yeltsin’in bu 
konuşması, Rusya’da ekonomik “şok terapisi” çağıyla, 
devlet ve toplum için on yıllık eşi görülmemiş bir krizin 
habercisiydi. Bu “zor ama zorunlu önlem” üç temel un-
surdan oluşuyordu: fiyatların serbestleştirilmesi, sosyal 
hizmetlerin kesilmesi ve devlet varlıklarının özelleştiril-
mesi. Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, liberal 
Rus “reformcuları” ve Batılı hükümetler, nispeten kısa 
bir ekonomik acı döneminden sonra Rusya’nın dünya 
ekonomisine entegrasyonun faydalarını görmeye baş-
layacağına söz verdiler.

Bu süreçte Rusya, analist Anatol Lieven’in “Umacı 
İktisadı” olarak nitelendirdiği şeyin bir sonucu olarak 
eşi görülmemiş bir ekonomik çöküş yaşadı.19 İşçilerin 
maaşları aylarca ödenmedi, sosyal yardımlar büyük 
ölçüde azaldı, birikimler ve emekli maaşları buharlaştı. 
1992’de enflasyon yüzde 1354’e yükseldi ve çalışan 
Rusların reel gelirleri yüzde 46 düştü. Milyonlarca 
aile küçük özel arazilerde üretilen sebze ve meyvelere 
bel bağlamak durumda kalırken, çocukların yaklaşık 
yüzde 32’sinin açlık çektiği saptandı.20 1991 ve 1994 
yılları arasında erkeklerin yaşam beklentisi, sadece üç 
yılda altı yıllık bir düşüşle 57,4 yıla düştü. Rusya’daki 
intihar oranları 1990’ların başında dünyadaki en yüksek 
orandı. Alkol kullanımı yükseldi.21

Rus endüstrisinin yıkımı, ABD’deki Büyük Buh-
ran’da yaşanan yıkımı aşan bir ölçeğe ulaştı ve ülkede 
II. Dünya Savaşı sırasında olduğundan daha büyük bir 
endüstriyel kapasite kaybı yaşandı. Gayri Safi Yurtiçi 
Hasıla (GSYİH) yüzde 43,3, sanayi üretimi yüzde 56 
daraldı. 1991 ve 1995 yılları arasında, sermaye yatırımı 
yüzde 78 düşerken, en keskin düşüş yüksek teknolojiye 
yapılan yatırımlarda görüldü.22

“Şok terapisi”nin etkisi ekonominin ötesinde his-
sedildi. Devlet kapitalizminin altmış yıllık gelişimi, 
Sovyetler Birliği’nde devlet ve sanayi yapıları arasındaki 
birleşmenin dünyanın diğer bölgelerine göre çok daha 

18 Aktaran Reddaway ve Glinski, 2001, s. 231. Bu dönemde Yeltsin, 
1993’te yeni bir anayasa ile Rusya Federasyonu olarak yeniden 
kurulacak olan Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti’nin 
başıydı.

19 Lieven, 2001.

20 Lunze, Yurasova vd., 2015.

21 Brainerd, 2021.

22 Reddaway ve Glinski, 2001, s. 2; Cohen, 2000, sf. 28-30. Çok farklı 
ekollerden gelen her iki çalışma da “şok terapisi” reçetelerini ve onla-
rın tahripkâr etkilerini acımasız bir değerlendirmeye tabi tutar.

fazla olmasını sağlamıştı.23 Eski komuta yapısı bozuldu-
ğunda, sanayi yöneticileri ile parti ve güvenlik teşkilatı 
yetkilileri, tedarik zincirinde ve üretimde meydana 
gelen aksamalara aldırmadan, özelleştirilmiş işletmele-
rin kontrolünü ele geçirmek ve gelirlerini maksimize 
etmek için idari güçlerini kullandılar.24 Bu arada, bölge 
valileri Moskova karşısında iktidar merkezleri oluştur-
dular. Özel çıkarları organize suçtan ayırt etmek çoğu 
zaman zorlaştı; devletin vergi geliri toplama girişimleri 
engellendi ve milyarlarca dolar vergi cennetlerinde kara 
para aklama için harcandı. Rus araştırmaları uzmanı 
Stephen Cohen, eskiden Sovyet devleti tarafından 
kontrol edilen devasa mallar ve güç için yürütülen, 
federal bölgelerin başkentlerinden oblastlara uzanan 
hararetli mücadeleyi anlattı; “fabrikalar, bankalar, arazi, 
dükkanlar, televizyon ağları, yayınevleri, ulaşım ve tabii 
ki askeri mülkiyet”.25

Eski nomenklatura mensupları ve yeni girişimciler 
büyük kârlar elde etseler de çöküş ve ekonomik kaos, 
Rus devletinin ve bir bütün olarak Rus sermayesinin 
çıkarlarına hizmet etmedi. Rus egemen sınıfı için zor-
luk, krizin nasıl çözüleceğiydi. Eski yöntemlere dönüş 
mümkün değildi, ama ekonominin yeniden inşasına 
giden yol da tıkanmıştı.

Devlet kapitalisti sermaye birikimi biçiminin, Rus 
işçileri ve köylüleri ödemeye zorladığı korkunç bedele 
rağmen, onun Sovyetler Birliği’ndeki sanayileşme ve 
gelişmenin ilk yıllarında olağanüstü dinamik olduğu 
kanıtlanmıştı. Ancak, rakiplerinin üretiminin ölçeği 
giderek küresel hale geldikçe, Rusya ileri teknoloji ve 
silah imalatı da dahil olmak üzere ekonominin her 
alanında geride kaldı.26 Callinicos’un açıkladığı gibi:

Komuta sistemi kendisini piyasadan yalıtmaya hizmet 
eden kapalı bir ekonomi olan… Sovyetler Birliği, ulus-
lararası iş bölümüne katılımdan kaynaklanan üretkenlik 
artışlarını gerçekleştiremedi. Nomenklatura’nın Sovyetler 
Birliği’ni askeri-endüstriyel bir süper güce dönüştürmek 
için gereken kaynakları seferber etmesine izin veren ör-
gütlenme tarzı, çokuluslu kapitalizm çağında daha fazla 
gelişmenin önünde bir engel haline geldi.27

1930’larda, Stalin’in değişmez amacı Batı’yı “yaka-
lamak ve geçmekti” sanayi yöneticilerine yaptığı bir 

23 Bknz Harman ve Zebrowski, 1988. Devlet kapitalisti ekonomile-
rin krizi için, bknz Harman, 1990 ve 2003.

24 Bknz Barnes, 2006.

25 Cohen, 2000, sf. 72-73.

26 Harman, 1991.

27 Callinicos, 1991.
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konuşmada, “geride kalanlar dayağı yer” demişti.28 
Bu önerme, Rusya’nın yönetici sınıfının aklından hâlâ 
çıkmamıştı. “Şok terapisinin” amacı sadece ekonomik 
ve teknolojik gelişmeyi zorlamak değil, Rusya’nın eko-
nomik ve devlet gücünü başkalarıyla rekabet edebilecek 
bir düzeye çıkarmaktı. Bugün bile, 1990’lardaki felaket 
Rusya’nın yöneticileri ve kapitalistleri üzerinde bir 
kâbus gibi asılı duruyor.

Yeltsin dönemi 1998’de Rusya’daki çöküşle sona erdi. 
Kargaşanın ortasında, daha önce bilinmeyen eski bir 
KGB yetkilisi olan Putin, 1999 yılında Yeltsin tarafından 
başbakan olarak atandı ve yıl sonunda cumhurbaşkanlı-
ğını devraldı. Putin, Rus ekonomisini canlandırmayı ve 
devletin gücünü ve otoritesini yeniden kurmayı amaçla-
yan bir rota değişikliği gerçekleştirmeye çalıştı.

Rusya, güç projeksiyonu ve Batı: 1991-1999
Francis Fukuyama’nın Sovyetler Birliği’nin çöküşü-
nü “tarihin sonu” ilan etmesi ünlüdür.29 Fukuyama, 
rakip sistemler arasındaki büyük ideolojik çatışmalar 
döneminin sona erdiğini savundu. İslami köktencilik 
gibi arta kalan engeller ve meydan okumalar varlığını 
sürdürecek ama bu kalıntılar liberal demokrasinin ev-
rensel ilerlemesini engellemeyecekti. Fukuyama’nın tezi 
şimdi ne kadar akıl almaz görünse de Berlin Duvarı’nın 
yıkılmasından sonra, hükümetler bu fırsatı yakalayacak 
öngörü ve cesarete sahip olursa, uluslar arasında yeni 
bir barış ve ortaklık çağının mümkün olabileceğine 
dair yaygın bir görüş vardı. Avrupa’da bu tür umutlar 
belki de hepsinden daha yüksekti. Peki, oradan buraya 
nasıl geldik?

Soğuk Savaş’ın bir ideolojiler çatışması tarafından 
yönlendirildiği önermesi her zaman yanlıştı. Dünyanın 
süper güçler arasındaki bölünmesi, biri devlet kapitaliz-
mine, diğeri ise küreselleşmiş üretim ve dünya pazarına 
dayanan iki rakip emperyalizmin çatışmasıydı. 1991’de 
Soğuk Savaş dönemi kapansa da emperyalist rekabet 
dönemi bitmedi.

Rekabet dürtüsü, küresel sistemin kalıcı, doğal bir 
özelliğidir. Emperyalist çatışmanın bir dönemi sona 
ererken, yeni ve kaçınılmaz olarak daha yoğun em-
peryalist rekabet potansiyellerine yol açan bir başka 
dönem başlıyor. I. Dünya Savaşı, II. Dünya Savaşı ve 
Soğuk Savaş, hepsi kendi yıkıcı “çözümlerine” ulaştı. 
Fakat her “çözüm” emperyalist çatışmanın bir sonraki 
döneminin zemini hazırladı. 

Rusya, Sovyet imparatorluğunun çöküşünden 
ekonomik, askeri ve devlet altyapısı ciddi şekilde za-
yıflamış olarak çıktı; ancak, aciz olmaktan çok uzaktı. 

28 Stalin, 1931.

29 Fukuyama, 1992.

Rusya, dünyanın en büyük ikinci nükleer cephaneliğini 
devraldı ve bölgedeki en büyük konvansiyonel kuvvete 
komuta etti. Bağımsızlığına yeni kavuşan eski Sovyet 
devletlerinin çoğu, Rus enerji kaynaklarına ve onlarca 
yıllık Sovyet iktidarı üzerine inşa edilen endüstriyel ve 
ekonomik altyapıya büyük ölçüde bağımlıydı. ABD 
ve müttefikleriyle karşılaştırıldığında, Rusya’nın gücü 
sınırlıydı, ancak bu, ülke sınırlarının savunulmasını 
daha da hayati hale getirdi.

Rusya yeni bir kriz evresine girerken, ABD emper-
yalizmi ve Avrupalı   ortakları artık Soğuk Savaş sırasında 
kapatılan bölgelere erişebiliyordu. Demir Perde düştü-
ğünde, Batı Avrupa ile Rusya sınırları arasında geniş 
bir bölge açıldı. Rus ve Batılı liderler arasındaki tüm 
konuşmalar, sıcak sözler ve zirvelerde iki soru havada 
kaldı. Bir yandan, cesaretlendirilmiş bir Atlantik ittifakı 
ne kadar ileri ve ne kadar hızlı ilerleyebilir? Öte yandan, 
Rusya kendi gücünü ne ölçüde ve ne kadar hızlı ileri 
sürmeye çalışacak?

Krize rağmen Rusya, Avrasya sınır bölgeleri üzerinde 
yeniden hakimiyet kurmaya çalıştı ve neredeyse hiç 
duraksamadı. Rusya, Batı’da Avrupalı   güçlerle, Çin’le 
ve güneyde Türkiye ve İran’la arasında bir tampon 
bölge oluşturmak istiyordu. Mart 1993’te Yeltsin, “ilgili 
uluslararası organların Rusya’ya eski Sovyetler Birliği 
topraklarında barış ve istikrarın garantörü olarak özel 
yetkiler vermesi gerektiği an geldi” dedi. Altı ay sonra, 
Rusya Dışişleri Bakanı Andrei Kozyrev Birleşmiş Mil-
letler’de bu talebi yeniden dile getirdi.30 Daha 1992’de 
Yeltsin’i destekleyen radikal demokratlar bile Rusya’ya, 
tüm eski Sovyet toprakları üzerinde hegemonya kurmak 
için bir Rus “Monroe Doktrini” oluşturması çağrısında 
bulunuyorlardı.31

Rusya’nın küresel ekonomiye entegre olma girişimi, 
enerji stratejisi ve hegemonya iddiası yakından bağlantı-
lıydı. 1993 yılına gelindiğinde, hammadde ihracatı Rus 
ekonomisinin can damarı haline gelmişti. Hammadde, 
özellikle petrol ve gaz, toplam ihracatın yüzde 65’ini 
oluşturuyordu. 1995 itibariyle, sadece on hammad-
de, Rusya ihracatının yüzde 70’ini oluşturuyordu.32 
2021 itibariyle, Rusya dünyanın en büyük doğal gaz 
ihracatçısı, ikinci en büyük ham petrol ve kondensat 
ihracatçısı ve üçüncü en büyük kömür ihracatçısıydı. 
Avrupa pazarı, Rusya’nın gaz ihracatının yüzde 74’ünü, 
petrolün yüzde 49’unu ve kömürün yüzde 32’sini 

30 Hill ve Jewett, 1994.

31 Cohen, 2000, s. 100. Monroe Doktrini, yabancı güçler tarafın-
dan Amerika kıtasının siyasal meselelerine yapılacak her müda-
halenin ABD’ye karşı yapılmış potansiyel olarak düşmanca bir 
eylem olarak görülmesini içerir. 

32 Curtis, 1996.
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oluşturuyordu.33 Şubat 2022’ye kadar Rusya’nın federal 
bütçesinin yarısı petrol ve gaz gelirlerinden geliyordu.34 
Boru hatları ve Avrasya fay hattını kat eden transit 
rotalar Rus devleti için hayati bir öneme sahip. 

Rusya, ulusal ve etnik bölünmeleri açık çatışma 
ve savaş noktasına kadar sömürerek, emperyalist gücü 
stratejik bir şekilde kullandı. Rusya “barışı koruma” 
kisvesi altında, sınırlarındaki çatışmalara müdahale ede-
rek, komşularına, onları Rusya’nın etki alanına bağlayan 
koşullar dayatmaya çalıştı. Ayrıca bu ülkelerin Rusya’nın 
yörüngesinin çok dışına çıkmaya çalışma ihtimallerine 
karşı, “donmuş çatışmaların” yarattığı tehdidi bu ülkele-
rin üzerinde hissettirmeye devam etti. Moskova bir dizi 
istila, iç savaş ve ayrılıkçı çatışmada acımasız bir rol oy-
nadı: 1991-1993’teki Gürcistan İç Savaşı; 1991-1992’de 
Güney Osetya ile Gürcistan arasındaki ayrılıkçı savaş; 
1992’de Oset ve İnguş grupları arasındaki etnik çatışma, 
1992’de Moldova’da Transdinyester ayrılıkçı çatışması, 
1992-1993 yıllarında Abhazya ve Gürcistan arasındaki 
ayrılıkçı savaş, 1992-1997’de Tacikistan’daki iç savaş, 
1993-1994’te Çeçenistan’daki iç savaş, 1988-1994 yılla-
rında Ermenistan ile Azerbaycan arasında Birinci Dağlık 

33 Amerika Birleşik Devletleri Enerji Enformasyon İdaresi, 2022

34 Veriler için bknz https://tradingeconomics.com/russia/exports

Karabağ Savaşı ve 1994-1996’da Rusların Çeçenistan’ı 
işgali. Dave Crouch, Rus taktiklerini şöyle anlatıyor:

Rus birlikleri, barış koruma güçlerinin büyük bölümü-
nü oluşturuyordu. Onlar ancak asıl çarpışma gerçekleştik-
ten sonra getirildiler ve kan dökülmesinin şiddeti üzerinde 
çok az olumlu etkileri oldu; çatışan taraflardan birini açıkça 
tercih ettiler (veya ekonomilerini tüketip Moskova’ya doğru 
zorlamak için her iki tarafa da silah sağladılar). Genellikle 
yerel gayri resmi silahlı çetelere dayandılar ve hiçbir yerde, 
başlangıçtaki çatışmayı kışkırtan temel sorunları çözmeye 
yönelik bir tutum almadılar.35

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaş 20 bin 
ölüme ve 1,5 milyon kişinin mülteci olmasına neden 
oldu. Gürcistan, Osetya ve Abhazya savaşları sonunda 
50.000 kadar kişinin ölümüne ve yarım milyon kişinin 
mülteci olmasına sebep oldu. Tacikistan’daki iç savaştay-
sa 100.000 kişinin öldürüldüğü ve 1,2 milyon kişinin 
yerinden edildiği tahmin ediliyor. Birinci Çeçen savaşı 
80.000 sivilin canını aldı ve 500.000 kişinin yerinden 
edilmesiyle sonuçlandı.

Rusya “yakın çevre” üzerinde yeniden egemenlik iddi-
asında bulunurken, ABD de kendi emperyalist menzilini 

35 Crouch, 1995.

Şekil 2: Rusya Federasyonu’nu oluşturan topraklar ile Azerbaycan ve Gürcistan 
içerisindeki tartışmalı bölgeleri de gösteren Kafkasya haritası.
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genişletiyordu. Ocak 1991’de ABD, Irak’ın Kuveyt’i işga-
li üzerine ilk Körfez Savaşı’nı başlattı, Saddam Hüseyin’i 
yıkıcı ve kanlı bir yenilgiye uğrattı ve on yıl sürecek bir 
yaptırımlar dönemini başlattı. 1995’te ABD, Somali İç 
Savaşı’na BM müdahalesine öncülük etti. Ancak burada, 
gelecek şeylerin bir işareti olarak, ABD ve BM güçleri 
sözde Mogadişu Savaşı’nda küçük düşürücü bir bozguna 
uğradı ve sonunda 1995’te önemli kayıplarla geri çekildi.

1991-1992’de, yeni birleşen Almanya, ABD’nin 
isteklerine karşı gelerek, eski Yugoslavya’nın parçalan-
masını kışkırttı, etnik bölünmeleri ve karşılıklı etnik 
temizlikleri körükledi. 1995’te ABD, Bosna Savaşı’nda 
müdahalenin komutasını devraldı; sekiz NATO ülkesin-
den yaklaşık 300 uçak kabaca iki hafta içinde 3.500’den 
fazla sorti yaptı.36 Ardından, 1999’da NATO bu kez 
Kosova meselesi nedeniyle bir kez daha Sırbistan’a karşı 
bir savaş başlattı. Bu savaş Batı ve Rusya arasındaki karşı 
karşıya gelme sürecinde bir dönüm noktası oldu. 

Yine de bu on yılın ilk yarısında hem Rusya’nın hem 
de Batı’nın müdahale alanları doğrudan karşılıklı meydan 
okuma ile değil, ortaklaşa belirleniyormuş gibi gözüke-
bilirdi. 1994’ün sonuna gelindiğinde, Moskova o zaman 
için sınır bölgelerinde yeterli bir hegemonya kurmayı 
başarmıştı. Bunun iki istisnası vardı; Kuzey Kafkasya’daki 
küçük Çeçenistan Cumhuriyeti ve Ukrayna. 

Kafkasya (kelime “dağlar” anlamına gelir) 1990’lar-
da Rus müdahalesinin merkezi odak noktasıydı. 
Kafkasya’yı oluşturan devletler, Çarlık döneminde 
Rus emperyalizminin örsünde dövüldü. Kafkasya’nın 
batısında Karadeniz, Akdeniz’e giden yol ve Rusya’nın 
Karadeniz filosunun karargâhı, doğusunda, geniş enerji 
kaynaklarıyla Hazar Denizi ve Orta Asya, güneyinde 
Türkiye ve İran sınırı bulunur. Kafkasya üzerindeki 
nüfuzunu kaybetmek, Rus emperyalizmi için acil bir 
stratejik tehdit oluşturur.

Çeçenistan
Galler’den daha küçük, petrol zengini bir Kafkasya 
Cumhuriyeti olan Çeçenistan, 1990’larda Rus gücünün 
sınandığı bir alan oldu. Çarların Çarlık yönetimine 
olan isyanlara acımasız savaşlar, katliamlar, yakıp yıkma 
politikaları ve etnik temizliklerle karşılık verdiği Çe-
çenistan, Kuzey Kafkasya’da bulunur. Sonraları Stalin 
döneminde, Çeçenlerin de dahil olduğu Kafkasyalılar 
büyük kitleler halinde 1944’te sınır dışı edildiler. Ekim 
1991’de, eski bir “örnek Sovyet subayı” ve eski Sovyet 
hava kuvvetleri generali olan Cevher Dudayev, seçimler-
de oyların yüzde 85’ini alarak Çeçenistan Cumhurbaş-
kanı seçildi. Ertesi ay Dudayev, Çeçenistan’ın bağımsız 
bir cumhuriyet olduğunu ilan etti.37

36 Sarotte, 2021, s. 233.

37 Ferguson, 2000.

Çeçen başkenti Grozni önemli bir bölgesel petrol 
merkezi olsa da Çeçenistan’ın stratejik önemi enerji 
meselesinin ötesine geçiyordu. Yeni bağımsız devletle-
rin aksine, Çeçenya bir “Birlik” cumhuriyeti değildi, 
(Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ni oluşturan 
cumhuriyetlerden biri anlamında-çn) aksine Rusya 
Federasyonu’na dahil edilmişti. Bu yüzden Çeçenya’nın 
bağımsızlık ilanı Rus devletinin bütünlüğünü tehdit 
etti ve Rusya’nın Avrasya’daki egemenlik stratejisini 
tehlikeye attı.

Dudayev’in bağımsızlığını ilan etmesinden sadece 
haftalar sonra Moskova, kötü şöhretli İçişleri Bakanlığı 
polisinin müfrezelerini zırhlı araçlarla Grozni’ye gön-
derdi. Yüz binlerce kişinin buna karşı eylemlere geçmesi 
Moskova’yı güçlerini geri çekmeye zorladı.

Bu geçici bir ertelemeydi. 1994 yılının sonunda 
Yeltsin, Çeçen liderliğinin yolsuzluk ve iç bölünmeler 
nedeniyle zayıfladığına inanıyordu. Aralık 1994’te, 
haftalarca süren ağır topçu bombardımanından sonra, 
tanklar ve eğitimsiz askerlerle dolu zırhlı araçlar Grozni 
harabelerine doğru ilerledi. Süreç Rusya için felaketle 
sonuçlandı. Zırhlı kafileleri pusuya düşürüldü ve ateşe 
verildi. Çeçen kuvvetleri, haftalarca süren şiddetli şehir 
savaşlarında Ruslara üstünlük sağladı. 2.000 Rus aske-
rinin öldürüldüğü üç aylık bir savaştan sonra Ruslar 
nihayet Grozni’yi ele geçirebildi.

Rusya ordusu daha sonra Çeçen güçlerini güney 
dağlarına geri püskürttü. Yine de Rusya’nın zayiatı 
durdurulamaz bir şekilde arttı ve Rusya’nın firarlarla 
zayıflayan, zorunlu askerlik temeline dayanan ordusu 
asla toparlanamadı. 1996 yazında Çeçenler, bir za-
manlar dünyanın ikinci süper gücünün gururu olan, 
umutsuzluk içinde, yetersiz ücret alan, kötü donanımlı 
bir askeri gücü süpürüp onu son kez aşağılayarak baş-
kenti geri aldılar. Rus askeri gücünün sınırları, acı bir 
şekilde açığa çıktı.38

Ukrayna
1990’larda Rusya’nın Kafkasya’ya müdahaleleri kamu-
oyunda büyük ilgi gördü. Bununla birlikte, Rusya’nın 
gelecekteki hegemonyasına ve onun Avrupalı   güçlerle ve 
ABD ile olan ilişkisine yönelik en büyük potansiyel teh-
dit kaynağı, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimlerdi.

Ukrayna’nın Kırım Yarımadası’ndaki eski Sovyet 
donanma üssü Sivastopol, Karadeniz filosuna ev sahip-
liği yapıyordu ve ülkenin güney kıyı şeridiyle limanları 
hayati ekonomik ve stratejik öneme sahipti. Ukrayna, 
Sovyet nükleer cephaneliğinin üçte birini devralmıştı ve 
bu durum yeni devleti dünyanın üçüncü büyük nükleer 
gücü haline getirmişti.

38 Ferguson, 2000.
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Ukrayna, yüzölçümüne göre Rusya’dan sonra 
Avrupa’nın en büyük ikinci ülkesidir ve bağımsız 
olduğu dönemde sahip olduğu 52 milyonluk nüfusu, 
onu o dönemde Doğu ve Orta Avrupa’daki en büyük 
nüfusa sahip ülke yapıyordu. Ukrayna’nın sanayi 
üssü, Sovyet askeri-sanayi kompleksinin hayati bir 
unsurunu oluşturmuştu ve “kara toprak” bölgesi, 
Sovyetler Birliği’nin tahıl ambarı rolünü üstlenmişti. 
1990’larda Rusya’nın toplam gaz ihracatının yüzde 
90’ı Ukrayna üzerinden geçiyordu. Ukrayna’nın 
doğusundaki sanayi ve kömür yatakları hem Çarlar 
hem de ardından Stalin döneminde bir sanayileşme 
merkeziydi. Doğudaki sanayi patronları ve oligarklar, 
hem Rus piyasalarına hem de Rusya’nın ticaret ve te-
darik altyapılarına büyük oranda entegre olmuşlardı. 
Polonya sınırındaki verimli “kara toprak” bölgeleri, 
Avrupa ve dünya pazarlarına kârlı ihracatlar yapıla-
bileceği umudunu yaratıyordu. Ukrayna’nın doğusu 
ve güneyi ağırlıklı olarak etnik Ruslardan ve Rusça 
konuşanlardan oluşuyordu, orada yaşayanların ço-
ğunun Rusya ile bağlantıları vardı. Ezici çoğunluğu 
Ukraynalılardan oluşan batı, güçlü Ukrayna milliyet-
çisi akımlara sahipti ve Avrupa’ya bakıyordu. Yine de 
ülkenin çoğu iki dilliydi ve bu iki gruptan Ukraynalılar 
birbirleriyle evleniyor, dilleri ne olursa olsun birlikte 
çalışıyor ve yaşıyorlardı. 1991 referandumunda Kırım 
hariç her bölgede bağımsızlık lehine oy yüzde 84’ün 
üzerindeydi ve orada bile çoğunluk bağımsızlık için 
oy kullanmıştı.39

Ukrayna, 1990’ların krizinde tüm eski Sovyetler 
Birliği ülkeleri arasında en ağır darbeyi alan ülke oldu. 
1993-1994’te Ukrayna’da enflasyon ayda yüzde 100’e 
ulaştı, ülke Avrupa’nın en fakir devletiydi. GSYİH 
1990 ile 1994 arasında neredeyse yarı yarıya düştü 
ve 90’ların geri kalanında da azaldı.

Kelime anlamı “sınır bölgeleri” demek olan Uk-
rayna, uzun zamandır emperyalist orduların savaştığı 
ve biçimlendirdiği bir alanı teşkil ediyor. Karadeniz 
çevresinde Balkanlar, Kafkaslar, Ukrayna, Rusya ve 
Türkiye buluşuyor. Ukrayna’nın büyüklüğü, coğrafya-
sı, Rusya ile Doğu Avrupa arasındaki stratejik konumu 
ve Karadeniz üzerindeki hakimiyeti, onu Rusya’nın ya-
kın çevresinin “kemerindeki kilit taşı” haline getirdi.40 
Ukrayna, Rusya’nın Avrupa’ya ekonomik erişiminin 
ve askeri savunma kabiliyetinin üzerinde yükseldiği 
bir dayanak noktası işlevi görüyor. Ukrayna’nın etki 
alanı içinde olduğu bir Rusya, Avrupa, Karadeniz ve 
Asya’yı kapsayan geniş bir güçtür. Ukrayna’nın “kilit 
taşı”nın kaldırılmasıyla Rusya kuşatılmış ve tecrit 
edilmiş bir duruma gelir.

39 Ukrayna toplumunda, 2014 Rusya Ukrayna çatışması nedeniyle 
ortaya çıkan ayrımların açıklaması için, bknz Ferguson, 2014.

40 Garnett, 1997.

Ukrayna’nın bağlılığı konusundaki mücadele, ba-
şından beri yoğundu. 1994 yılında analistler Fiona Hill 
ve Pamela Jewett şunları kaydetti:

Ukrayna’nın 1991’de bağımsız bir nükleer devlet ve 
Avrupa siyasetinde potansiyel olarak önemli bir oyuncu 
olarak ortaya çıkmasından bu yana, Ukrayna-Rus ilişkisi 
Sovyet sonrası alandaki en istikrarsız ilişki haline geldi... İki 
devletin manevraları ve karşı manevraları onları çatışmanın 
eşiğine kadar getirdi.41

Kırım, Karadeniz Filosunun kontrolü ve Ukray-
na’nın nükleer cephaneliğinin devri konuları çözüm-
süzlüğünü korurken, Yeltsin yönetimindeki Rusya 
Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün Ukrayna’nın Rus-
ya’nın etki alanında kalmasına bağlı olduğunu açıkça 
ortaya koydu. Bu, Aralık 1991’de Rusya, Beyaz Rusya 
ve Ukrayna arasında imzalanan ve Bağımsız Devletler 
Topluluğu’nu oluşturan anlaşmalarda kullanılan üs-
lupla belirtilmişti. Ukrayna’nın Ağustos 1991’de ilk 
bağımsızlık ilanından sonra Sovyetler Birliği henüz 
dağılmamışken, Yeltsin’in basın sözcüsü Ukrayna’nın 
Sovyetler Birliği’nden ayrılması halinde Rusya’nın 
“Ukrayna ile olan sınırlarını gözden geçirme hakkını 
saklı tuttuğunu” açıkladı.42

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi arttırma 
politikası ve manevralar 1990’lar boyunca devam etti. 
Nükleer cephanelik, Karadeniz filosunun bölünmesi, 
Kırım’ın durumu ve enerji kaynakları konularında 
anlaşmalar imzalandı ve ardından defalarca bozuldu. 
1993’te Yeltsin ve Ukrayna devlet başkanı Leonid Krav-
çuk’un filoyu bölmek için yaptıkları anlaşma, filonun 
yalnızca Rusya’nın kontrolünde olmasını talep eden Rus 
deniz subaylarının isyan etmesine neden oldu. Rusya 
Yüksek Sovyeti, Sivastopol’ün Rusya’ya ait olduğunu 
ilan etti. Bunun ardından Kravchuk nükleer silahların 
yayılmasını önleme anlaşmalarının onayını geri aldı ve 
1.800 nükleer füzenin bir kısmının Ukrayna toprakla-
rında tutulmasını destekledi. Ağustos 1993’te Rusya, 
hasat mevsiminde Ukrayna’ya enerji tedarikini kesti 
bu da mahsullerin tarlalarda çürümesine neden olarak, 
Ukrayna’nın tarımsal ihracatını tehlikeye attı.43

Doğu Ukrayna’nın madencilik ve sanayi bölgele-
rinde, ekonomideki kriz derinleştikçe ve Ukrayna ile 
Rus hükümetleri arasındaki ekonomik savaş üretimi 
vurdukça işçilerin bağımsızlık hevesi azaldı. Oligarklar 
ve politikacılar hem doğuda hem de batıda gerici et-
nik ve milliyetçi bölünmeleri körüklemeye başladılar. 
Temmuz 1993’te, Donbas bölgesindeki 122 maden 
yöneticisi, Donbas’ın her yerinden madencileri bölgesel 

41 Hill ve Jewett, 1994, s. 66.

42 Hill ve Jewett, 1994, s. 71.

43 Hill ve Jewett, 1994, sf. 77-78.
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başkent Donetsk’teki meydana getiren bir “yönetici 
grevi” çağrısında bulundu. Kuzeye, Harkov bölgesine 
yayılan greve topçu fabrikasından da işçiler katıldı.44

Ukrayna parlamentosu Rada keskin bir şekilde bö-
lündü. Eylül 1993’te, ekonomik baskı ve Ukrayna’nın 
toprak bütünlüğüne yönelik tehditler altında Kravçuk, 
Yeltsin ile bir uzlaşma aradı. Başkanlar, Kırım’da Uk-
rayna’nın Karadeniz filosundaki payını satmasını, Rus-
ya’nın Sivastopol’u kiralamasını ve Ukrayna’nın nükleer 
silahlarının sökülmesini kabul etmesini içeren bir dizi 
anlaşma imzaladı. Kravçuk kendini, Ukrayna’nın filo 
üzerindeki iddiasında ısrar etmeye devam etseydi, “hem 
donanmayı hem de Kırım’ı kaybedebilirdik” diyerek 
savundu.45

Ancak Rada anlaşmaları onaylamayı reddetti. Filo-
nun bölünmesine nihayet ancak 1997’de karar verildi; 
gemilerin yüzde 82’si Rusya’ya verilirken, Kırım’ın Rus-
ya tarafından 20 yıllığına kiralanmasına izin verildi.46 
Bu kalıcı bir çözüm değildi ve geçici bir uzlaşma olarak 
da Kiev’deki rejimin yönelimine bağımlıydı.47 2010 yı-
lında, Rusya yanlısı cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç, 
Kırım’ın kira süresini 2042’ye kadar uzatan Harkov 
anlaşmalarını kabul etti. Anlaşmalar Rada’da kavgalara 
yol açtı ve muhalefet, onaylama oylamasını anayasaya 
aykırı buldu.48 2021’de Ukrayna devlet güvenlik servisi, 
anlaşmaları onaylamak için oy kullanan milletvekilleri-
ne karşı duruşma öncesi cezai takibat başlattı.

Kırım ve Karadeniz’deki hakimiyet sorunu, Yelt-
sin’in başkanlığının ilk günlerinden itibaren Rusya 
için bir kırmızı çizgiydi ve Rusya’nın tek taraflı eylem 
tehdidi Kiev’in üzerinde sürekli asılı duruyordu. 2014 
krizi ve Kırım’ın ilhakı, sadece Putin’in saldırgan 
politikasından kaynaklanmadı. Karadeniz Filosunun 
kontrolü, Sivastopol deniz üssü ve Karadeniz kıyısında 
güvenli bir stratejik mevcudiyet, Rusya’nın hem bölge 
hem de Avrasya fay hattı boyunca güç projeksiyonu 
yapabilmesinin temel koşullarıydı ve dolayısıyla küresel 
bir güç olarak ülkenin statüsü için çok önemliydi.49

Rusya ve Batı: 1991-1999
Demir Perde’nin yıkılması ve Varşova Paktı’nın da-
ğılmasıyla birlikte, Avrupa Birliği ve Atlantik ittifakı 
doğuya doğru stratejik genişleme ve Rusya ile ilişkiler 

44 Perlez, 1993.

45 Hill ve Jewett, 1994, s. 79.

46 Erlanger, 1995.

47 Sherr, 2010.

48 Balmforth, 2010.

49 Hill ve Jewett, 1994, s. 66.

konusunda karar almak durumunda kaldı. İlk olarak 
ilkesel kararlar alındı. 

1990 yılında, Almanya’nın yeniden birleşmesi 
yaklaşırken, II. Dünya Savaşı’nın sonunda müttefikler 
tarafından yapılan anlaşmaların bir parçası olarak Doğu 
Almanya’da konuşlanmış Rus birliklerinin geri çekil-
mesi konusunda yoğun müzakereler yapıldı. Tarihçi 
Mary Elise Sarotte, yeniden birleşmeyi hızlı bir şekilde 
sağlamayı amaçlayan Alman liderler ile Rusya’ya NA-
TO’nun genişlemesi konusunda herhangi bir güvence 
vermeye kesinlikle karşı çıkan ABD yönetimindeki 
tutucular arasındaki gerilimi anlatıyor.50 ABD Dışişleri 
Bakanı James Baker, Sovyet lideri Mihail Gorbaçov’a 
NATO’nun doğuya doğru “bir inç bile” ilerlemeye-
ceğine dair sözlü olarak teminat verdi, Rus liderliği 
o zamandan beri bu sözü hatırlatmaktadır.51 Baker’ın 
taahhüdü hiçbir zaman kağıda dökülmemişti ve vaadi 
asıl olarak Almanya’nın yeniden birleşmesini ve Rus 
birliklerinin geri çekilmesini güvence altına almak 
için başvurulan bir taktikti. Başkan George HW Bush, 
NATO’nun genişlemesini kısıtlama sorunuyla karşı 
karşıya kaldığında, yanıtı, “Canı cehenneme!” oldu.52

1993 yılında başkanlığının başlangıcından itibaren 
Bill Clinton, NATO’nun stratejik öneminin geniş-
lemeye dayandığına da inanıyordu. ABD politikası, 
Rusya’nın ABD ve müttefiklerinin hegemonyasına 
meydan okuyabileceği bir konuma gelmesini engel-
lemeyi amaçlayan klasik bir “çevreleme” stratejisiydi. 
ABD ulusal güvenlik danışmanı William Lake açıktı: 
“Çevreleme doktrininin halefi, bir genişleme stratejisi 
olmalıdır”.53 Yeltsin, yanıt olarak Avrupa’nın bir “soğuk 
barış” durumuna düşebileceği konusunda uyardı.54

NATO’nun önemi artık Avrupa ile sınırlı değildi 
ve yetki sahasını “alan dışı operasyonlar” yönünde 
genişletti. İngiliz ve Fransız kuvvetleri 1991’de Birinci 
Körfez Savaşı’na katıldıktan sonra, NATO’nun genel 
sekreteri Manfred Wöerner, ittifakın “Batı’nın bu yeni 
çağın artan tehditleri ve istikrarsızlıklarıyla kolektif 
olarak başa çıkma yeteneğinin temeli” olduğunu iddia 
etti. ABD askeri düşünce kuruluşu Rand Corporation 
tarafından hazırlanan bir rapor, NATO’nun gelecek 
için yapacağı seçimin “alan dışına” açılmakla, kepenk 
indirmek arasında olacağı sonucuna vardı.55

50 Sarotte, 2021, sf. 43-75.

51 Sarotte, 2021, s. 1.

52 Sarotte, 2021, sf. 43-75.

53 Sarotte, 2021, s. 165.

54 Sakwa, 2017, s. 17; Cohen, 2000, s. 104; Sherr, 2003, s. 112.

55 Tuohy, 1993.
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NATO, ABD’nin Avrupalı   güçler üzerindeki lider-
liğini sürdürmekte de kilit rol oynadı. Avrupa Birliği 
güçlü bir küresel ekonomik blok olarak ortaya çıkmıştı 
ve Avrupa’nın Rusya ile ABD çıkarlarıyla çatışacak 
bağımsız bir stratejik ilişki geliştirmemesi ABD için 
önemliydi.

1994 yılında, NATO’nun genişlemesine yönelik 
adımlar ilerledikçe, örgütün karar alma organı olan 
Kuzey Atlantik Konseyi, Rusya da dahil olmak üzere 
NATO üyesi olmayan Avrupa devletlerini sözde Barış 
için Ortaklık’a (BİO) katılmaya davet etti. 1995’e gelin-
diğinde, tüm Doğu Avrupa devletleri ve bağımsızlığına 
kavuşmuş olan eski SSCB devletleri bu girişime imza 
attı. Kapsama bahanesini kullanan BİO NATO genişle-
mesi için esnek bir mimari sağladı. Rusya ile doğrudan 
karşı karşıya gelmekten kaçınırken, seçilmiş devletlere 
tam üyelik için bir yol temin etti.56 Daha 1994 yılında, 
Rusya dışişleri bakanı Andrey Kozyrev, BİO’nun sadece 
genişlemeyi Moskova’dan gizlemek için tasarlanmış bir 
sahtekarlık olduğuna ikna olmuştu.57

1990’ların ortalarına kadar hem ABD hem de 
Rusya’nın üzerinde, onların doğan uzlaşmazlıkları çok 
hızlı bir şekilde ve çok ileri götürmelerine mâni olan 
önemli kısıtlamalar vardı. 

Birincisi, nükleer silahlanmanın daha fazla ülkeye 
yayılması ihtimaliydi. ABD, Avrasya fay hattı boyunca 
üç yeni bağımsız nükleer devleti kabul etmeye hazır 
değildi; Moskova ile birlikte, Ukrayna, Belarus ve 
Kazakistan’a, topraklarındaki füzeleri Rusya’ya devret-
meleri veya Rus gözetiminde hizmet dışı bırakılmasına 
izin vermeleri konusunda bastırdı. ABD, Ukrayna’nın 
Karadeniz Filosu ve Kırım meselelerinde koz olarak 
kullanmak için nükleer füzelerin transferini geciktirme 
veya iptal etme tehditlerine de karşı çıktı. Bir ABD 
ulusal güvenlik brifinginde, nükleer bir Ukrayna’nın 
“bölgede istikrara ve son 25 yılda müzakere edilen tüm 
silah kontrol rejimine yıkıcı bir darbe indirme potansi-
yeli olduğunda” ısrar edildi.58 Son olarak, 1994’te ABD, 
Rusya, Beyaz Rusya, Kazakistan ve Ukrayna, Nükleer 
Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’na bağlı kal-
ma karşılığında güvenlik konusunda güvenceler (ancak 
garantiler değil) sağlayan Budapeşte Memorandumunu 
imzaladı. 1996 yılının sonlarında, son füze Ukrayna 
topraklarından ayrıldı.

İkincisi, ABD ve AB 1990’ların başlarında ve or-
talarında yeni bağımsız devletlerde patlak veren istik-
rarsızlıktan ve özellikle Çeçenistan ve Orta Asya’daki 
İslamcı hareketlerin yükselişinden oldukça rahatsızdı. 

56 Sherr, 2003, sf. 113-117.

57 Sarotte, 2021, s. 187.

58 Sarotte, 2021.

Bu onların Rusya’nın müdahalesi karşısında bir “mü-
dahale etmeme” politikası uygulamasını teşvik etti. 

Üçüncüsü, ABD ve müttefikleri Yeltsin rejiminin 
istikrarından endişe duyuyorlardı. 1990’ların başla-
rındaki feci çöküş, Yeltsin’e karşı içlerinde Gennadi 
Zyuganov’un Komünist Parti’sinin “kızıl kahverengi-
lerinin” ve Vladimir Jirinovski’nin faşist -ve aldatıcı bir 
şekilde adlandırılmış- Liberal Demokrat Partisi’nin de 
olduğu milliyetçi güçlerin meydan okumasıyla karşı-
laştı. Clinton, Yeltsin’in “timsahlarla sarılı olduğunu” 
ve “ülke içinde çok fazla düşmanı olduğundan ülke 
dışında dostlara ihtiyaç duyduğunu” gözlemlemişti.59 

1993 yılı boyunca Cumhurbaşkanlığı ve yeni 
Rus parlamentosu Duma anayasal bir çıkmazdaydı. 
Yeltsin’in muhaliflerinin hâkim olduğu Duma, kilit 
bakanlık atamalarını, yasaları ve yeni bir anayasayı 
onaylamayı reddetti. Sonunda aralık ayında Yeltsin, 
Rus Duma’sının bombalanması emrini vererek Batı 
başkentlerinde rejiminin istikrarına yönelik korkuları 
arttırdı. Yeltsin programını dayatmayı başarsa da po-
pülaritesi sıfıra yaklaştı. 1996 başkanlık seçimlerinden 
altı ay önce, seçmenlerin yalnızca yüzde altısı görevdeki 
başkan için oy vermeyi planlıyordu. Hem Clinton hem 
de başkan yardımcısı Al Gore, Yeltsin’e seçimden önce 
NATO genişlemesi olmayacağına dair güvence verdi. 
Mart 1996’da Clinton, milyonlarca Rus işçiye aylarca 
ödenmeyen ücretleri ödemek ve sosyal programları 
finanse etmek için IMF’yi 10 milyar dolarlık bir kredi 
vermeye ikna etti.60 Dikkate değer bir toparlanma sağ-
layan Yeltsin, Komünist Parti’den rakibi Zyuganov’u 
oyların yüzde 54’ünü alarak ikinci turda yendi.61

Dördüncüsü, ABD ve müttefikleri başka bir yerde 
meşguldü. 1990’da ABD, Irak’ın Kuveyt’i işgaline 
yanıt olarak ilk Körfez Savaşı’nı başlattı ve 35 ülkeden 
oluşan bir koalisyona liderlik etti. Savaşın 1992’de sona 
ermesinden bir ay sonra Almanya, Yugoslav Savaşları-
nın patlak vermesine yardımcı oldu ve bu savaşlar da 
1995’te NATO’nun ilk “alan dışı” bombalama kam-
panyasına yol açtı.

Son olarak, NATO’ya katılım kâğıt üzerinde yapılan 
bir çalışma değildi; maliyeti milyarlarca dolar olarak 
hesaplanıyordu. Sarotte’nin açıkladığı gibi:

NATO, üyelerinin ekipmanlarını standart hale getir-
melerini, askerleri eğitmelerini ve birbirlerinin güvenliğine 
katkıda bulunmalarını gerektiren askeri bir ittifaktı. Hazır-
lıksız yeni üyelere 5. Madde korumasını çok erken vermek, 

59 Sarotte, 2021, s. 152.

60 Sarotte, 2021, sf. 206-207; Sakwa, 2017, s. 79.

61 Treisman, 1996. Yeltsin’in oyuna Çeçenistan’daki ateşkes ve Rus 
askerlerin çekilmesi de katkıda bulundu.
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transatlantik ittifakını zayıflatacaktır; Bu Pentagon’un 
anlaşılır bir şekilde kaçınmak istediği bir şey.62

Rusya kendi kısıtlarıyla karşı karşıya kaldı. Eko-
nomik krizin ve ekonomik kalkınmanın önündeki 
engellerin üstesinden gelmek için Rusya, Dünya Ban-
kası ve IMF gibi Batılı kurumlarla olduğu kadar Batılı 
hükümetler ve çokuluslu şirketlerle de ilişkilere ihtiyaç 
duyuyordu. 1994-1996 Çeçenistan işgali fiyaskosu, Rus 
askeri gücünün sınırlarını da ortaya çıkarmıştı. Son 
olarak, Yeltsin’in ekonomi politikasını yönlendirmek ve 
uluslararası kurumlarla ilişkiler kurmak için güvendiği 
Batı yanlısı liberaller, Batı ile karşı karşıya gelmekten 
kaçınmaya çalıştılar.

Bununla birlikte, gerginliklerin boyutunu büyüt-
memek konusunda hem Rusya hem de Batı üzerindeki 
kısıtlamaların varlığı bir gerçekse de altta yatan çatış-
malar yoğunlaşıyordu ve bunların patlak vermeleri an 
meselesiydi.

1996 yılının sonuna gelindiğinde, son nükleer fü-
zeler Ukrayna, Belarus ve Kazakistan’dan çıkarılmıştı. 
Yeltsin’in kısa vadede ekarte edilmesi ihtimali ortadan 
kalkmıştı. Yeltsin, Çeçenistan’da ateşkes sağlamış ve 
Rusya sınırlarındaki çatışmaların yoğunluğu azalmıştı. 
Bu noktaya gelindiğinde Atlantik ittifakı, hegemonya-
sını Avrupa’ya yaymak için kararlı adımlar attı.

1999 Kosova Savaşı, siyaset bilimci Richard 
Sakwa’nın “yumuşak soğuk barış” dönemi olarak ad-
landırdığı dönemin sonu oldu.63 ABD önderliğindeki 
savaş, Macaristan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nin 
NATO üyeliğinin onaylanmasıyla aynı zamana denk 
geldi. Soğuk Savaş sırasında Avrupa’da kurulan ABD 
hakimiyeti, şimdi Balkanlar’a ve doğuya doğru Rus-
ya’nın Polonya sınırına kadar uzanıyordu.64 Kosova 
Savaşı, BM’nin yaptırım kararı olmaksızın, ABD ve 
NATO müttefiklerine yönelik herhangi bir doğrudan 
tehdidin olup olmadığına aldırılmadan, genişleyen 
ittifakın “insani müdahale” bayrağı altında yürüttüğü 
“alan dışı” operasyonları meşrulaştırdı. Burada veri-
len mesaj ve bu gelişmeden alınması gereken dersler 
Moskova’nın gözünden kaçmadı. Askeri bir analist 
ve Rus savunma teşkilatının önde gelen isimlerinden 
Alexei Arbatov, “NATO’nun askeri eylemi, Rusya için 
son bir aşağılama ve onun ‘yüzüne tükürme’ oldu ve 
Batı’nın güç konusundaki küstahlığını ve Rusya’nın 
çıkarlarını görmezden gelme isteğini her zamankinden 
daha açık bir şekilde gösterdi” diyordu. Arbatov, Kosova 

62 Bknz Sarotte, 2021, s. 75. NATO’nun kurucu Kuzey Atlantik 
Anlaşması’nın beşinci maddesi, bir üyeye yapılan saldırının tüm 
üyelere yapılmış sayılması konusunda ittifak üyelerini bağlıyor.

63 Sakwa, 2017, sf. 161-185.

64 Callinicos, 2002.

Savaşı’nın uluslararası ilişkilerin “Soğuk Savaş sonrası 
dönemini” sona erdirdiğini savundu.65

Rusya uzun zamandır “çok kutuplu bir dünyanın” 
önemini vurgulamıştı. Bu terminolojinin arkasında, 
dünyanın önde gelen emperyalizmlerinin, birbirlerinin 
bölgesel hegemonyalarını ve küresel çıkarlarını karşılıklı 
olarak tanımaları bağlamında, Rus emperyalizminin 
çıkarlarını güvence altına almaya yönelik olan ve ifade-
sini “güvenlik ortaklıkları” ve askeri iş birliğinde bulan 
stratejik bir yaklaşım yatmaktadır. Rusya için Kosova 
Savaşı, ABD’nin tek dünya süper gücü olarak hareket 
etme ve çıkarlarını “çok kutuplu bir dünyaya” meydan 
okuyarak empoze etme kararlılığını temsil ediyordu. Bu 
inanç, Afganistan ve Irak’ın işgalleri ve ardından Orta-
doğu’ya yapılan askeri müdahalelerle pekiştirilecekti.

Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya’nın 
NATO’ya katılımını, yeni genişleme dalgaları izledi. 
2020’ye gelindiğinde, 14 yeni ülke Atlantik ittifakına 
katılarak Rusya’nın eski Sovyet dönemi sınırına basınç 
yapıyordu. Kosova Savaşı ve NATO’nun genişlemesi, 
Ruslara ABD’nin “genişleme yoluyla çevreleme” stra-
tejisinin artık geri alınamaz olduğunu gösterdi.

Karşılıklı cepheleşme ve savaşa giden yol: 
2000-2022
Putin, 1990’ların başında, St. Petersburg Belediye Baş-
kanı ve önde gelen bir reformcu olan Anatoly Sobçak’ın 
yardımcısı olarak görev yapmıştı. Daha sonra Yeltsin 
yönetiminde görev almak için Moskova’ya taşındı; 
Kosova Savaşı sırasında Federal Güvenlik Servisi’nin 
(FSB) direktörlüğünü ve Güvenlik Konseyi’nin baş-
kanlığını yaptı. Yeltsin, Çeçenistan’daki ikinci savaşın 
başlangıcında Ağustos 1999’da onu başbakan olarak 
atadı. Putin, Yeltsin Aralık 1999’da istifa ettiğinde baş-
kan vekili oldu. Mart 2000’de ise seçimleri kazanarak 
başkanlık görevine geldi. 

Putin, Rus devleti için bir dönüm noktasında ikti-
dara geldi. 1998’de ekonomik kriz Asya’yı kasıp kavu-
rurken, Rusya’nın mali çöküşü, ekonomik toparlanma 
iddiasını ortadan kaldırdı. Ağustos 1998’e gelindiğinde, 
Rus işçilerine ödenmeyen toplam ücret 12,5 milyar 
doları bulmuştu. Kârlar yeniden yatırıma yönelmiyor, 
bunun yerine ülkeden çıkarılıyordu. Aylık faiz ödeme-
leri vergi gelirlerinden yüzde 40 daha fazlaydı.66

Rus devletinin parçalanması, gücün merkezden 
Rusya’nın hammadde ve maden kaynakları ile maden-
cilik ve metalurji endüstrileri üzerinde hatırı sayılır bir 
kontrol uygulayan 89 bölgesine kaymasıyla derinleş-
mişti. Devlet varlıklarının özelleştirilmesinden ve açık 

65 Arbatov, 2000.

66 Haynes, 1999.
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arttırmada satılmasından büyük servetler toplayan 
Rusya’nın güçlü oligarkları, çoğu zaman devlete ve ulu-
sal ekonomiye zarar verme pahasına kendi çıkarlarının 
peşinden gittiler.67

1990’lardaki krizin askeri kapasite üzerinde yıkıcı 
bir etkisi oldu. 1989-1999 yılları arasında Rusya’nın 
savunma bütçesi yaklaşık yedi kat azaldı. Araştırma ve 
geliştirmede istihdam 1990’da 1,9 milyondan 1999’da 
872.000’e düştü. 1990 ile 1997 arasında, tesis ve ekip-
man finansmanı yüzde 75’ten fazla bir oranda kesintiye 
uğradı.68

NATO’nun Sırbistan’a karşı saldırısı, konvansiyonel 
askeri güçte büyük eşitsizlikler ortaya çıkardı. Hassas 
güdümlü silahları ve delici mühimmatları, uzun men-
zilli seyir füzeleri, “Hayalet Uçak” özelliği olan bombar-
dıman uçakları, iletişim sistemleri ve uzayda gözetleme 
imkanlarıyla NATO, Rus ordusunun sunduğu her şeyi 
çok geride bıraktı. Rusya’nın askeri analistleri, bu açığı 
kapatmanın 15 ile 20 yıl arasında süreceğine karar 
verdiler.69 Bu arada, Çeçenistan’ın statüsü konusun-
daki çıkmaz, Rusya’nın 1996’da yaşadığı aşağılanmayı 
hatırlatmaya devam ediyordu. 

Putin’in başlangıçtaki yükselişi genellikle istihbarat 
servisi bağlantılarına ve Yeltsin ailesine sadakatine bağla-
nıyor. Bunların Putin’in işine geldiğine şüphe yok, ama 
bu faktörler ikna edici bir açıklama oluşturmuyorlar. 
FSB’nin direktörü ve ulusal güvenlik danışmanı olarak 
Putin, Kosova Savaşı sırasında ABD Dışişleri bakan 
yardımcısı Strobe Talbott ve ABD Ulusal Güvenlik 
Konseyi ile müzakerelerde bulundu ve Rusya’nın Ko-
sova’yı bölme ve NATO’nun başarısını engellemeye 
yönelik başarısız bir girişimine dahil oldu.70 Putin, 
Dağıstan’a yapılan Çeçen saldırısından iki gün sonra 
başbakan olarak atandı; selefi Sergei Stepashin ikinci 
bir savaşa girmek konusunda isteksizdi. Ancak, birinci 
savaşın yarattığı aşağılanmadan sonra, Rusya’nın askeri 
ve güvenlik aygıtının liderleri, NATO’nun Kosova’daki 
büyük zaferinin ardından Rus askeri gücünü öne çı-
karmak için Çeçenistan açmazını çözmeye kararlıydı. 
Putin’in atanmasından sonraki iki hafta içinde Rusya 
büyük bir hava taarruzuna geçti. 1 Ekim’de Putin kara 
savaşı ilan etti. Devasa, ayrım gözetmeden yürütülen 
bir hava bombardımanı ve ağır topçu ateşi kullanılarak 
arasında Çeçen güçleri dağlara geri sürüldü.71

67 Haynes, 2005; Wood, 2018, sf. 21-23; Diesen, 2018, sf. 592-593.

68 Schwartz, 2019, s. 189.

69 Bknz Blank, 2019. Rusya’nın ilk “hayalet” uçağı Sukhoi Su-57 
hizmete ancak Aralık 2020’de girebildi.

70 Norris, 2014; Seelye, 1999.

71 BBC News, 2000.

Putin kendi ülkesinde, “dikey iktidar” olarak adlan-
dırdığı olguyla devletin otoritesini yeniden kuvvetlen-
dirmeye başladı. Bölge valilerinin yetkilerini sınırladı 
ve tüm Rusya’yı kapsayan yeni kurulan yedi federal 
bölgeye başkanlık temsilcileri atadı. 2004’te, doğrudan 
vali seçimleri iptal edildi ve bölgesel liderler merkezi 
hükümet tarafından atandı ve buna nüfuzun Mosko-
va’dan sanayi ve kaynak bakımından zengin bölgelere 
doğru kayması eşlik etti.72

Rusya’nın petrol, gaz ve maden çıkarma endüstrile-
rine öncelik verildi. Bu endüstriler, Rusya’nın ihracat 
gelirlerinin yüzde 70’ini oluşturuyordu ve Rusya’nın 
endüstriyel “monocity”lerinin –tek bir sektör veya şir-
ketin egemen olduğu kentsel merkezler– istikrarı için 
kritik öneme sahipti. Putin’e göre bunlar devletin için 
hayati öneme sahip endüstrilerdi. Putin, hammadde 
endüstrileri üzerine 1996 yılında yazdığı doktora 
tezinde, hammadde kompleksinin “ülkenin askeri gü-
cünün temelini oluşturduğu… askeri-sanayi kompleksi 
modernize etmenin temel şartlarından biri olduğu… 
ve ihtiyaç duyulan stratejik rezervleri ve potansiyeli 
geliştirmek için önem taşıdığı” sonuçlarına varıyordu.73

Temmuz 2000’de Putin, Rusya’nın en zengin 
oligarklarıyla bir araya geldi; onlara devletin ticari 
çıkarlardan “eşit uzaklıkta” kalacağını, iş dünyasının 
liderlerinin ise devlete politika dikte etme girişimleri-
ni durduracağını bildirdi.74 “Kurallara” bağlı kalanlar 
servetlerini korudu. Bunu yapmayanlar ise acımasız 
bir şekilde mülklerini kaybettiler, bazıları Rusya’dan 
sınır dışı edildi ve Rusya’nın en zengin iş adamı Mihail 
Hodorkovski vergi kaçakçılığından on yıl hapis cezasına 
çarptırıldı.

Burada da nüfuz dengesinde, Rusya’nın stratejik 
endüstrilerinde gücü yönetenler ağır bastı. 1997’de 
en büyük on oligark finans, bankacılık ve medyanın 
etkisini yansıtıyordu. 2000’lerin başına gelindiğinde 
en büyük oligarkların neredeyse tamamı servetlerini 
metallere veya maden kaynaklarına borçluydu. 2007’ye 
gelindiğinde en büyük 40 oligarktan sadece 7’si Mos-
kova’dan geliyordu.75

Putin’in yukarıda değinilen odak kaymasına, petrol 
fiyatlarında dünya çapında yaşanan artış eşlik etti. 
1998’de Ural ham petrolü varil başına 9 dolarken, bu 
fiyat iki kattan fazla arttı. 2008’e gelindiğinde varil 
başına 138 dolara çıkmıştı. GSYİH yıllık ortalama 
olarak yüzde yedi arttı ve vergi gelirleri devlet hazinesini 

72 Wood, 2018, s. 23.

73 Putin’in doktora tezinin çevirisi için bknz Balzer, 2006.

74 Wood, 2018, s. 22.

75 Wood, 2018, s. 23; Diesen, 2018, sf. 592-593.
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doldurdu. Reel gelirler yılda yüzde 10’dan fazla arttı, 
yoksulluk seviyeleri 2000’de yüzde 30’dan 2004’te yüzde 
18’in biraz altına düştü.76

Putin’in önlemleri hiçbir şekilde özel sermayeye 
karşı devletin bir saldırısı olma özelliği taşımıyordu ve 
neoliberal politikalardan geri adım atılmadı. İşletmeler 
büyük çoğunlukla özel sermayede kalmaya devam etti. 
Petrol ve gaz devleri Rosneft ve Gazprom’da olduğu gibi 
devletin çoğunluk hissesine sahip olması, bu firmaların 
özel şirketler olarak çalışmasına engel olmadı. 2017 
yılında en büyük on finansal olmayan, çok uluslu ku-
ruluştan yalnızca üçü yüzde 100 devlet kontrolü altın-
daydı; Rusya Demiryolları, denizcilik devi Sovcomflot 
ve Rosatom nükleer enerji şirketi.77

Ancak 1990’ların krizinin ardından toparlanmasına 
rağmen, Rusya’nın küresel konumunun temel zayıflığı 
değişmedi. Rusya ekonomisi çok büyük oranda petrol, 
doğalgaz ve hammadde ihracatına dayanıyordu ve Rus 
sanayisi küresel ölçekte yaşanan teknolojik gelişmelere 
ayak uydurup onlarla rekabet etmekte zorlanıyordu. 
Ekonomisini küresel rakipleriyle eşit düzeyde geliş-
tirmekteki yetersizliğinin ekonomi politikasının ve 
devlet müdahalesinin başarısızlığı ile pek ilgisi yoktu. 
Rusya’nın yaşlanan sanayi altyapısı, kârlı yatırımlar 
için sınırlı fırsatlar yaratıyordu. Doğrudan Yabancı 
Yatırımı (DYY) ve kişi başına düşen yurt içi yatırım 
zayıftı ve çoğunlukla madencilik ve benzeri sektörlerde 
yoğunlaşmıştı. Gıda ve iletişim teknolojilerine bazı 
önemli yatırımlar yapıldı, ancak bunlar Moskova’da 
yoğunlaştı.78 Rus DYY’yi bir “geçiş” ekonomisine göre 
yüksek gözüküyor, oysa bunun nedeni, paranın önce 
offshore vergi cennetlerine gönderilip daha sonra yeni-
den yurtiçine yatırıma yönlendirilerek, yatırımcıların 

76 Wood, 2018, s. 14.

77 Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, 2019.

78 Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, 2003.

vergi kaçırmasının sağlandığı bir “gir-çık” şemasının 
kullanılması. Gerçekten de Rusya’ya olan doğrudan 
yabancı yatırımların en büyük çıkış noktası Kıbrıs’tır.79

Çin ekonomisinin büyümesiyle Rusya’yı karşılaştır-
mak, Rus ikilemini açığa seriyor. Çin sanayileşip dünya 
ekonomisine açılırken, önemli avantajlara sahipti. 
Başlangıçta Rusya’dan daha zayıf bir sanayi temeline 
sahip olan Çin eskiyen endüstriyel altyapının ağırlığı 
altında ezilmiyordu. Rus ekonomisi zayıf düşerken 
Çin, mal üretimi sahasında küresel bir merkez olarak 
hareket edip, kıyı bölgesinde yeni birikim merkezleri 
yaratmak için yeterli yatırımı çekmeyi başardı. Çin 
ayrıca Rusya’nın sahip olmadığı büyük emek kaynakla-
rına sahipti. 1978’de Rusya ve Çin’in kırsal nüfusunun 
toplam nüfusuna oranı sırasıyla yüzde 31 ve yüzde 
82’ydi. 2020’ye gelindiğinde bu veriler yüzde 25 ve 
yüzde 38,5 olmuştu. Dahası, Rusya’nın nüfusu sabit 
kalırken, Çin’in nüfusu yüzde 50 arttı. 

1993’te Rusya ve Çin GSYİH’ı sırasıyla 435 milyar 
dolar ve 444 milyar dolar ile büyük ölçüde benzerdi 
(ABD ise 6,8 trilyon dolardı). 2020 itibarıyla, Rus-
ya’nın GSYİH’ı 1,5 trilyon doların biraz altında, Çin 
ise 14,7 trilyon dolarla neredeyse on kat daha yüksek. 
2020’de Çin’in dışa giden DYY’si 110 milyar dolarken, 
Rusya’nın dışa giden DYY’si sadece 6 milyar dolardı.

Rusya’nın ekonomisi yükselen enerji gelirleri dalga-
sıyla birlikte büyürken yaşam standartları da yükseldi, 
gecikmiş maaşlar ödendi. Devlet bütçesine fonlar 
sağlanması, ordunun reforme edilmesini ve moder-
nizasyonunu mümkün kıldı. Putin’in “dikey iktidarı” 
ulusal devlet aygıtının doğrultusunu ve tutarlılığını 
düzeltmekte bir parça mesafe kat ederken, demokrasi ve 
siyasal özgürlükler bastırıldı. Putin’in kendi otoritesi de 
Rusya’nın egemen sınıfları içindeki geniş bir bölümün 
desteğiyle güçlendirildi. Bunlar arasında, başta hayati 
önem taşıyan enerji ve hammadde sektörlerindekiler 
olmak üzere, kendi güçleri de ona bağlı olan, sanayi 
yöneticileri ile bölgesel ve federal yapıların şeflerinden 
oluşan devasa bir ağ vardı. 

Orta Asya, Rusya’nın jeopolitik egemenliği, devlet 
ve sermaye arasındaki karşılıklı ilişkinin güçlü bir 
örneğidir. 2008’de Avrupa Komisyonu, bir “güney 
koridoru”; Azerbaycan’dan başlayıp, Rusya’yı bypass 
edecek enerji boru hatlarının kurulmasını önerdi. 
Amaç Kazakistan ve Türkmenistan’dan Hazar Denizi 
üzerinden Avrupa’ya ikmal yolları açmaktı. Ancak 
Kazakistan ve Türkmenistan Hazar Denizi’nin öteki 
tarafında bulunurken, aynı denize kıyıları bulunan 
Rusya ve İran, boru hattı inşaatını veto etmek için 
birleşebilir ve güney koridorunu Azerbaycan’dan gelen 
tedariklerle sınırlandırabilirdi. 2019’da Avrupa’ya güney 

79 Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, 2020.

Şekil 3: ABD askeri harcamaları  
(milyar cari ABD doları)
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koridoru üzerinden yapılan doğalgaz tedariği yalnızca 
10 milyar metreküp iken, Rus boru hatları üzerinden 
yapılan tedarik 163 milyar metreküpe ulaşıyordu.80 

Putin hem Kosova Savaşı’nda oynadığı rolde hem 
de Çeçenistan’a karşı açılan ikinci şiddetli savaşta Rus 
ordusunun desteğini aldı. Ancak NATO’nun Koso-
va’daki savaşının sonuçlarına ve NATO’nun ilk geniş-
leme dalgasına olan tepkisi, uzun vadede daha büyük 
önem taşıyordu. Putin, Kosova savaşının ardından, 
2000 yılının başında imzalanan Rusya’nın yeni askeri 
doktrininin hazırlanmasıyla yakından ilgilenmişti. 
Doktrin Rusya’nın askeri liderlerinin stratejik düşün-
cesini yansıtıyordu; Batı şimdi temel bir dış tehdit 
olarak ele alınırken, Rusya’nın güvenliğinin dayanakları 
olarak nükleer “caydırıcılık” ve konvansiyonel tehditler 
karşısında da ele alınan, nükleer silahları “ilk kullanan 
olma” kavramları vurgulanıyordu.81 “Yatıştırmak için 
kızıştırmak” konsepti Rus askeri stratejisine girmeye 
başladı, bu mantık daha üstün rakip konvensiyonel 
güçlerin geri çekilmesini sağlamak için, savaş alanında 
“taktik” nükleer silahların kullanımının tırmandırıl-
masını içeriyordu. 

Ancak Rusya’nın enerji ve hammadde temeli ne 
NATO’nun ne de Çin’in sahip olduğu ekonomik ve 
askeri güçle arasındaki büyük farkın üstesinden gelmeye 
hala yeterli değil. Rusya’nın Gayri Safi Milli Hasıla’sı 
(GSMH) ABD’ninkinin yaklaşık yüzde 3’ü düzeyinde. 
Rusya’nın askeri harcaması, ABD’nin askeri harcaması-
nın küçük bir kısmı kadar, Çin’in askeri harcamasının 
ise çok gerisinde. Bu durum Rus devleti üzerinde, kendi 
bölgesel hegemonyasının sınırlarını çizme baskısını 
yoğunlaştırıyor, Avrasya fay hattındaki devletler sorunu-
nun Rusya’nın endişeleri arasında öne çıkmasına neden 
oluyor. Rusya, Sovyet sonrası devletleri Rus nüfuzundan 
koparabilecek, onların Batı ve Atlantik ittifakıyla daha 
yakın ilişkilere yol açabilecek her türlü “rejim değişik-
liğine” karşı amansız bir düşmanlık geliştirdi. 

Rusya, NATO ve AB
NATO’nun genişlemesinin ve yürüttüğü “çevrele-
menin” etkileri sadece jeopolitik değil, aynı zamanda 
ekonomikti. Rusya’nın eski Sovyet devletleri üzerindeki 
egemenlik iddiası yalnızca egemenlik kurmak için ege-
menlik kurmak meselesi değildi. Rusya, emperyalist bir 
güç olarak gelişiminin önündeki ekonomik ve askeri 
kısıtlamalardan kurtulmaya çalışıyor.

1990’larda ve 2000’lerin başında Rusya, kendisiyle 
Avrupa arasındaki ekonomik bağların ve ilişkilerin 
güçleneceği, hatta potansiyel bir askeri ittifaka kadar 
uzanan yeni bir düzenin gelişmesi umudunu taşıdı. 

80 Avrupa Komisyonu, 2020.

81 Sinovets ve Renz, 2015.

Aslında bu temelde Avrupa’yı ABD’den ayırmaya 
başlamayı amaçlayan bir Avrasya projesiydi.82 Ancak 
bu isteklerin önünde büyük bir engel vardı; bunlar 
Atlantik ittifakında ne ABD’nin ne de Avrupa’nın 
tasarladığı ve Rusya’nın da etkilemeye gücü olmadığı 
bir yön değişikliği ya da kırılma anlamına gelecekti.83

1994’te, Normandiya çıkartmasının yıldönümünde, 
eski ABD ulusal güvenlik danışmanı Zbigniew Brze-
zinski bunu şöyle dile getirdi:

Avrupa ve NATO’nun bir parçası olmakla, özgün bir 
Avrasya yazgısını takip etmek ve ABD’nin küresel anlamda 
karşıtı olarak faaliyet göstermeye çalışmak birbiriyle bağ-
daşmaz. Ne yazık ki, bu bir seçimle çözülebilecek bir şey 
değil. Belirleyici gerçek şu ki, Rusya çok büyük, şu anda çok 
geri ve potansiyel olarak Avrupa Birliği veya NATO’nun bir 
başka üyesi olarak asimile edilemeyecek kadar güçlü. Bu, 
Avrupa topluluğunun Batılı karakterini ve ittifak içindeki 
Amerikan üstünlüğünü azaltacaktır.84

Böylece, NATO’nun genişlemesi hem Rusya’nın 
sınırlarına ve bölgesel hegemonyasına potansiyel bir 
tehdit oluşturdu hem de konumunu hammadde te-
darikçisi olmaya indirgeyerek Avrupa ile gerçek bir 
ekonomik ortaklık olasılığının önüne geçti. Rusya’nın 
çevrelenmesi bu nedenle hem jeopolitik hem de eko-
nomikti. Rusya’nın batı kanadındaki Baltık devletlerini 
de içeren 2004’teki NATO genişleme dalgası, büyüyen 
çatışmayı güçlendirdi.

George W. Bush’un NATO ittifakının 2008 Bük-
reş zirvesinde, Gürcistan ve Ukrayna’yı NATO’ya 
katılmaya davet etmesiyle Rubicon geçilmiş oldu. Bu 
NATO’yu Kafkasya’nın merkezine yerleştirecek ve 
onun Avrasya fay hattında, Hazar Denizi ile Karadeniz 
arasındaki bölgede genişlemesini sağlayacaktı. 2007’de 
Bush Aegis Ashore balistik füze savunma sisteminin 
Romanya’ya yerleştirileceğini zaten açıklamıştı. Bu 
son derece gelişmiş sistem ABD’ye ilk nükleer saldırıyı 
yapma kapasitesi sağlıyor, Rusya’ya tehdit yaratıyordu. 
NATO sistemin İran’ın nükleer tehdidine karşı koymak 
için yerleştirildiğini iddia etti, ama İran’ın ne nükleer 
silahları ne de uzun menzilli balistik füzeleri vardı. Bush 
ve NATO’nun açık desteğinden cesaretlenen Gürcistan, 
ayrılıkçı Güney Osetya bölgesine asker göndermeye ça-
lıştı. Rusya Güney Osetya güçlerine büyük destek verdi 
ve Gürcistan’a asker göndererek Gürcistan hükümetini 
aşağılayıcı bir yenilgiye uğrattı.

Rekabet kızıştı. Gürcistan’daki savaştan bir yıl sonra, 
Avrupa Birliği altı eski Sovyet devletini hedef alarak 

82 Karaganov, 2018.

83 Trenin, 2016, sf. 1-20.

84 Brzezinski, 1994.
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Doğu Ortaklığı’nı (EaP) kurdu: Ermenistan, Azerbay-
can, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna. 
Sızdırılan bir belge, EaP’ın amacının “Rusya’nın Doğu 
Avrupa’daki etkisine karşı koymak” ve “NATO’nun 
doğu sınırlarının ötesinde Batı etkisini arttırmanın 
yollarını aramak” olduğunu ortaya koydu.85 EaP, ikili 
ilişkiler, tek tek ülkelerle ortaklık anlaşmaları ve “derin 
ve kapsamlı bir serbest ticaret bölgesinin” kurulmasıyla 
güçlendirildi.86

Sakwa’nın belirttiği gibi:

EaP, ilişkilere belirgin bir jeopolitik çekişme unsuru 
getirerek, niteliksel bir değişim yarattı. Üstelik, yüksek 
düzeyde etkileşim EaP üyelerinin … Avrasya entegrasyon 
projelerine katılmasını etkili bir şekilde engelledi.

EaP ayrıca el altından askeri ittifaklar kurdu; 2009 
Lizbon Antlaşması, imzacıların savunma ve güvenlik 
politikalarını AB ile uyumlu hale getirmeleri için ortak-
lık anlaşmaları yapmalarını gerektiriyordu. Bu nedenle, 
EaP ve ortaklık anlaşmaları, Rusya ile NATO arasın-
daki çatışmada niteliksel bir değişimi temsil ediyordu. 
Bunlar Rusya’nın sınırlarındaki jeopolitik egemenliğini 
kontrol altına almaya ve onu zayıflatmaya hizmet edi-
yorlardı. Sakwa’nın belirttiği gibi, AB’nin ilerlemesi 
Putin’in “Amerika ve Rusya arasındaki jeopolitik mü-
cadelede Rusya’nın kendisine ait olanları korumasını 
sağlayacak olan, Avrasya’da Rus egemenliğindeki bir 
alan yaratmak” hedefi olan “hırsını” geriletti.87 

1990’lar ve 2000’ler boyunca Rusya, Avrupa ve Av-
rasya çapında karşılıklı anlaşmalar için bir dizi teklifte 
bulundu. ABD bu tekliflerin tümüne bunların Atlantik 
ittifakında ayrılık yaratacağı temelinde tereddütsüz 
karşı çıktı. Gerçekten de Rusya bunun amaçlarından 
biri olduğunu neredeyse hiç saklamadı ve NATO’nun 
ve ABD’nin “tek kutuplu” egemenliğinin zamanının 
geçtiğini savundu. 

Sakwa ve Sarotte’nin yanı sıra, John Mearsheimer, 
Anatol Lieven ve Dmitri Trenin’in gibi “realist” okulun 
yazarlarının çoğu, haklı olarak NATO’nun aralıksız 
genişlemesine, bunun Rusya için yaratacağı sonuçların 
farkına varmaktaki başarısızlığa ve kırmızı bir çizgi çizil-
mesinin kaçınılmazlığına dikkat çekiyorlar. Bu, 1997’de 
ABD’nin Soğuk Savaş’taki “çevreleme” politikasının 
mimarı olan ve NATO’nun genişlemesini “öldürücü 
bir hata” olarak nitelendiren ABD’li diplomat George 

85 Sakwa, 2017, s. 140.

86 Ortaklık anlaşmaları AB ile üçüncü ülkeler arasında imzalanan 
ikili sözleşmelerdir.

87 Sakwa, 2017, s. 140.

Kennan tarafından güçlü bir şekilde dile getirildi.88 
Ancak bu yazarların vardığı sonuç, eğer başka türlü 
diplomatik ve siyasal seçimler yapılsaydı, Avrupa’da bü-
yük güçlerin karşı karşıya gelmesinin önlenebileceğiydi. 

Sorun şu ki, bu bir tür “rasyonel seçim” emperya-
lizmi varsayıyor; rakip güçler birbirlerinin algılanan 
çıkarlarını anlamaya özen gösterseydi, çatışmalar 
müzakere edilebilir ve önlenebilirdi. Oysa hareket öz-
gürlüğü ve farklı seçimlerin yapılabildiği bir alan olsa 
da emperyalistler arası rekabet sistemiktir ve basitçe 
rakip çıkarların “realist” bir şekilde tanınması temelinde 
müzakere edilerek halledilemez. Sovyetler Birliği’nin 
çöküşünün ardından, Rusya’nın yeni bağımsız devletler 
üzerinde egemenlik kurmaya dönük çabaları ve AB ile 
NATO’nun genişlemesi sürmekte olan emperyalist 
rekabetin kaçınılmaz sonuçlarıydı. 

2000’den sonra Rusya’nın askeri bütçesi dokuz yılda 
yüzde 20 artış gösterdi. Rusya 2008 yılında Gürcis-
tan’da yaşanan savaştan sonra hızlanan daha geniş bir 
askeri harcama, reform ve modernizasyon programına 
girişti.89 Askeri harcamalar 2015 yılında rekor kırarak 
GSYİH’nın yüzde 5,4’üne ulaştı; harcamaların tutarı 
2010 yılında 29 milyar dolarken 2015’te 91 milyar 
dolara çıktı. Ancak 2014’ten sonra uygulanan yaptı-
rımların etkisiyle yüzde 30 azaldı. Oysa karşılaştırırsak 
ABD’nin savunma bütçesi 2016 yılında 573 milyar do-
lar, Çin’inki ise 135 milyar dolardı. Bugün NATO’nun 
28 üyesi, dünyadaki toplam 1,7 trilyon dolarlık askeri 
harcamanın yaklaşık yüzde 70’inden sorumlular. 

Rus brüt askeri harcamalarının sınırlılıkları çok şey 
anlatıyor. 2019’da ABD Ordusu Savaş Koleji tarafın-
dan hazırlanan ve şimdi ileri görüşlü olduğu anlaşılan 
bir analizde Rus ordusunun hata potansiyelleri konu 
alınıyordu. Raporda, askeri reformlar birinci kademe 
kuvvetlerin etkinliğini ve verimliliğini arttırsa da re-
zervlerdeki azaltımın Rus ordusunu bölgesel bir çatışma 
durumunda dahi, çok az derinliğe sahip, yetersiz lojistik 
ve teknolojik kapasitede bir ordu durumuna düşüreceği 
savunuluyordu.90

Öte yandan, Soğuk Savaş sonrası ABD’nin muzaffer 
ve kibirli halini yansıtan yeni muhafazakarların “yeni 
bir Amerikan yüzyılı” rüyası, Irak’ta yenilgi ve Afganis-
tan’dan çekilme kabusuna dönüştü. Bu arada, Çin’in 
küresel bir ekonomik güç olarak yükselişi, ABD’nin 
dünya ticareti üzerindeki hakimiyetindeki uzun vadeli 
düşüşü açığa seriyor. Bu, ABD’yi artık hem kendisinin 
hem de Atlantik ittifakı ve Hint-Pasifik bölgesindeki 
müttefiklerinin küresel askeri gücünü yeniden ortaya 

88 Kennan, 1997.

89 Blank, 2019, s. 267.

90 Gouré, 2019.
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koyma konusunda daha kararlı hale getiriyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin dehşetinin ortasın-
da Avrasya fay hattında patlak veren savaş, böyle bir 
bağlam içerisinde gerçekleşiyor. ABD ve NATO şimdi 
açıkça oradaki savaşı bölgesel ve küresel hakimiyet sağ-
lamak için kullanmaya çalışıyor. Ukrayna’nın direnişi 
emperyalistler arası savaş tarafından içerildi. Yeni bir 
emperyalist çatışma dönemine giriyoruz ve bu dönem 
potansiyel olarak dünyanın II. Dünya Savaşı’ndan bu 
yana gördüğü en tehlikeli dönem. 

Sonuç
2014’teki Maidan isyanı Yanukoviç rejimini, Rusya’yı 
ve Batı’yı gafil avladı. Rejimin acımasız tepkisi ve 
Ukrayna’nın yozlaşmış seçkinlerine yönelik kitlesel 
nefret, patlayıcı bir isyanı ateşledi. Ancak Ukrayna’nın 
yeni yöneticileri AB ve NATO’ya yönelirken, Ukrayna 
emperyalist rekabetlerle parçalandı.

Rusya, Kırım’ı ele geçirdi ve Ukrayna’nın daha fazla 
batıya yönelmesini engellemek amacıyla Ukrayna’nın 
doğusundaki ayrılıkçıları destekledi. 2014’ten sonra 
imzalanan Minsk Anlaşmaları, çatışmayı dondurdu. 
Rusya’nın amacı, ayrılıkçı doğu bölgelerindeki uydu-
larını Ukrayna’nın anayasal yapısına Rusya yanlısı bir 
vetoya izin verecek şekilde yeniden entegre etmekti. 
Kiev, yeniden bütünleşmeden önce doğuda kendi oto-
ritesini kurmakta kararlıydı. Asıl mesele Ukrayna’nın 
NATO ve AB’ye mi yoksa Rusya’ya mı yöneleceğiydi. 
Nihayetinde Minsk Anlaşmalarında yer alan çelişkiler 
asla anayasal düzenlemelerle çözülemezdi.91 Zayıf doğu 
bölgeleri belirsizlik içinde kaldı; Kiev hükümeti Batı 
yörüngesine doğru ilerledi ve Rusya ile kalan bağları 
gevşetti. Ukrayna’nın NATO’ya katılmasıyla ilgili çok 
az umut olmasına rağmen, ülke ekonomik ve askeri 
olarak Avrupa ile bütünleşiyordu. Ukrayna ordusu 
NATO ile ortak tatbikatlar ve eğitimler yürüttü, askeri 

91 Allan, 2020.

teçhizatını ve kuvvetlerini NATO standartlarına uygun 
hale getirdi ve prosedürlerini ittifakla uyumlu hale 
gelecek şekilde uyarladı.92

Aralık 2021’de CIA direktörü William Burns Mos-
kova’da Putin’le bir araya geldi. Financial Times’daki bir 
röportajda Burns’e, toplantıdan sonra neden Putin’in 
işgal edeceğini düşündüğü soruldu. Cevabı öğretici: 
“Stratejik olarak, onun bakışına göre Ukrayna’nın yö-
nelimini şekillendirebileceği zaman aralığı kapanıyor, 
çünkü onun bakış açısına göre itaatkâr bir Ukrayna 
olmadan Rusya büyük bir güç olamaz… Kaybetmeyi 
göze alabileceğine inanmıyor”.93

Putin’in zehirli büyük Rus şovenizmi, muhalefeti 
acımasızca bastırması ve Rusya’daki vatanseverlik iklimi, 
savaş ateşini ve işgalin vahşetini besliyor. Ama savaş tek 
bir kişi tarafından yürütülmüyor, Çarlara kadar uzanan 
otoriter Rus karakteristiğinin bir ürünü de değil.

Ne Rusya ne de NATO doğrudan diğeriyle yüz-
leşmek istiyor. Bu, hala kaçınmak istedikleri ölçekte 
bir yıkım riskini taşıyor. Korkunç bedeli ödeyen 
Ukrayna oluyor. Ukrayna’nın Rus işgaline karşı di-
renişi, temelde emperyalistler arası bir nitelik taşıyan 
bu savaş tarafından içerildi. NATO silahlarının siyasi 
bedeli, Kiev’de değil, Washington, Moskova, Berlin 
ve Paris’te ulaşılacak bir bölgesel çözüm olacak. ABD 
ve NATO’nun çıkarları, Ukrayna’nın kendi kaderini 
tayin etmesinde değil, Rusya için uzun vadeli stratejik 
bir yenilgide yatmaktadır. ABD, bu hedefe ulaşırken 
başta Çin olmak üzere diğer devletlere de bir uyarı 
göndermeyi amaçlıyor. Bırakın Kırım’ı, Rusya’yı doğu 
Ukrayna’dan tamamen sürmek, ABD’nin geçmesinin 
pek de muhtemel olmadığı bir kırmızı çizgiyi teşkil 
ediyor. Moskova’nın bu ölçekteki bir stratejik yenilgiyi 
engellemek için çatışmayı -potansiyel olarak taktik 
nükleer silahları kullanma noktasına kadar gelerek- tır-
mandırması yüksek bir ihtimaldir. Avrupalı güçler fikir 
ayrılığı işaretleri gösteriyorlar; Almanya, Fransa ve İtalya 
savaşın yaratacağı ekonomik yıkımın ve çatışmanın 
ölçeğini sınırlayacak bir uzlaşmaya varmaya çalışıyor. 
Bu arada, İngiltere tarafından desteklenen Polonya ve 
Baltık Devletleri, Rusya’nın topyekûn yenilgiye uğra-
masını destekliyorlar.94

Ukrayna’daki savaşın yakın sonucunu tahmin etmek 
imkânsız. Ancak iki şey açık. Birincisi, herhangi bir 
çözüm, Ukrayna’ya değil, rakip emperyalist güçlerin 
çıkarlarına göre belirlenecektir. İkincisi, herhangi bir 

92 Wezeman ve Kuimova, 2018, s. 5.

93 Burns, 2022.

94 Böyle bir çözüm ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’ın 1 Ha-
ziran 2022’de Foreign Affairs dergisiyle yaptığı canlı görüşmede 
verdiği cevaplarda da örtük bir biçimde görülebiliyordu.

Şekil 4: GSYİH (trilyon cari ABD doları) 
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geçici çözüm de bu şekilde olacaktır. Bu temelde emper-
yalistler arası bir savaş ve her iki taraf da geri çekilmeyi 
ve yenilgiyi kabul etmeyi göze alabileceğine inanmıyor. 
Yeni bir emperyalist rekabet çağına ve dünyanın em-
peryalist güçleri arasındaki öngörülemez, tırmanan ve 
tehlikeli bir rotaya giriyoruz.

Bu tehlikelere verilecek yanıt, emperyalist savaşa 
ve yöneticilerimize karşı yürüteceğimiz savaş karşıtı 
hareketlerle sınıf hareketlerinde yatmaktadır ve niha-
yetinde özgür ve bağımsız bir Ukrayna’nın elde edil-
mesine ancak bu güçler yardımcı olabilir. Engeller ve 
zorluklar çok büyük. Yine de bu zorluklar, uluslararası 
solun tüm gücüyle bu görevin arkasında durmasını her 
zamankinden daha hayati ve acil kılıyor. 

1980’lerin sonundan beri, Rusya’da ve bağımsızlığını 
yeni kazanmış devletlerde, krizin şiddetinin ve egemen 
sınıfın yolsuzluğunun körüklediği kitle hareketleri orta-
ya çıktı. Emperyalist taraflar arasındaki rekabet böylesi 
hareketleri bir o yöne bir bu yöne doğru çekti, egemen 
sınıf içindeki gruplar kitleler adına egemen sınıf için-
deki başka grupları yerlerinden etmeye çalıştılar. Yine 
de son iki yılda Belarus, Kırgızistan ve Kazakistan’da 
isyanlara tanık olduk. Emperyalistleri ve egemen sınıfı 
nihai olarak korkutan, bu aşağıdan hareketler. Eğer bu 
hareketler emperyalist rekabetten ve kendi yönetici-
lerinden bağımsız olarak gelişirse, bu rejimleri kendi 
çıkarları doğrultusunda yıkacak güce erişebilirler.

Bu isyan güdüsü, savaşın yarattığı dehşetlere karşı, 
yalnızca Avrasya fay hattında değil emperyalizmin mer-
kezinde de yeni bir güçle ortaya çıkabilir. Uluslararası 
solun görevi bu potansiyeli kendi yöneticilerimize karşı 
direnişi -ve bunun merkezinde yer alacak, enternasyo-
nalist bir savaş karşıtı hareketi- inşa ederek büyütmektir. 
Rus işgaline karşı, NATO’ya karşı ve dünyayı savaşa 
sürükleyen sisteme karşı. 

Ron Ferguson savaş karşıtı ve ırkçılık karşıtı bir 
eylemci, Socialist Workers Party’nin [Sosyalist İşçi 
Partisi] bir üyesidir. Aynı zamanda Savaşı Durdurun 
Koalisyonu’nun ulusal Yürütme Komitesi’nin bir üye-
sidir. Ukrayna ve Rusya hakkında bu dergiye ve başka 
yayınlara pek çok yazı yazmıştır. Filistin konusunda 
ifade özgürlüğünü koruma kampanyasına katılmakta-
dır. Antisemitism: The Far Right, Zionism and the Left 
[Antisemitizm: Aşırı Sağ, Siyonizm ve Sol] (Bookmarks, 
2018) kitabının yazarıdır.
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Doğu Akdeniz’de fosil yakıt rezervlerinin ve kıta sahanlığının askeri kontrolü 
için girişilen rekabet, Türkiye ve Yunanistan arasındaki her daim parlamaya 
hazır bekleyen gerilimi bir kere daha ateşledi. Bu yalnızca, potansiyel olarak 

on binlerce insanın can güvenliğini tehdit eden bir askeri hesaplaşma ihtimalini doğur-
makla kalmıyor, aynı zamanda kaçınılmaz olarak iki devletin de şoven milliyetçiliğin 
dozunu arttırması anlamına geliyor. 

Yunan düşmanlığı, bildiğimiz haliyle Türk milliyetçiliğinin her daim önemli bir 
unsuru olageldi. Hrant Dink’in öldürülmesine tepki olarak doğan hareketin Türkiye 
devletinin geçmişteki suçlarıyla ve resmî ideolojisiyle yüzleşme talebi sayesinde, Gay-
rimüslimlere yönelik düşmanlığın toplum nezdinde bulduğu karşılık ciddi oranda 
azalmıştı. Ancak Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerilimde devletten yana kamuo-
yu yaratmak için, her koldan yükselen milliyetçi ve şoven rüzgârı da ardına katarak 
Mavi Vatan gibi resmi tezler ile bu düşmanlığın tekrar canlandırılmaya çalışıldığını 
görüyoruz.

Kimi zaman kurtuluş savaşına, kimi zaman Bizans İmparatorluğuna, kimi zamansa 
baklavanın icadına kadar götürülen bu husumetin, iki milletin varoluş misyonunun 
tarih ötesi uyuşmazlığından kaynaklı “doğal” bir çatışmanın ürünü gibi çerçevelen-
mesine alışkınız.1 Ancak elbette bu husumet anlatısı, iki ülkenin egemen sınıfları 
arasındaki bölgesel rekabete uyacak şekilde üretiliyor ve buna, rekabetin konjonktürel 
olarak aldığı biçime göre şekil veriliyor.

Bu bölgesel rekabete ek olarak, Türkiye devletinin, varlık vergisi, 6-7 Eylül 
pogromu, ’64 sürgünü gibi, gayrimüslimleri mülksüzleştirme ve yerinden etme 
politikalarının da Türk ve Yunan milliyetçiliğinin söylem dünyasında önemli bir 

1 Foti Benlisoy’un Kahramanlar Kurbanlar Direnişçiler (2019) kitabı, bizim bildiğimiz adıyla Kurtuluş Sa-
vaşı veya Yunanistan‘daki adıyla Küçük Asya Seferi’nde savaştan bıkan askerlerin, (iki cephedeki askerler 
üzerinde de ciddi tesiri olan) Komünistler tarafından yayılan savaş karşıtı propagandaya ve diğer cephe-
deki askerlerle dayanışma kurmasına engel olmak için bu düşmanlık mitinin nasıl telaşla icat edildiğine 
büyük bir incelikle ışık tutuyor. 
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yer tuttuğunu söylemek mümkün. Yunanların Türkiye 
toprakları üzerindeki hakimiyet hayalleri ve komp-
loları gibi hikayeler ve Anadolu’daki tarihsel Yunan 
varlığının kısmi inkârı, Türk resmî ideolojisinin, 
devlet eliyle işlenen bu gibi suçları sıradanlaştırmak 
ve öz savunma gibi göstermek için kullandığı araçlar 
olageldi. Yunanistan’da ise bu korkunç tarihin bakiyesi 
olan acılar, basın ve siyasetçiler tarafından “sınırın 
öte yanındaki zorba sultan” gibi abartılı imgelerle, 
Türkiye’nin yalnız Yunanistan için değil tüm Avrupa 
için bir tehdit olduğu türünden, İslamofobik nüanslar 
taşıyan ve Türkiye’yi gerçekte olduğundan daha büyük 
bir tehdit gibi resmeden bir korku anlatısını yaygın-
laştırmak ve devletin sağcı, militarist uygulamalarını 
meşrulaştırmak için kullanılıyor.2 Elbette, öte yandan 
iki ülkede de milliyetçilik karşıtları bu resmi anlatılara 
ve sınırın ötesindeki emekçilerin düşmanlaştırılmasına 
karşı dayanışmayı, enternasyonalizmi öne çıkararak 
mücadele vermeyi de sürdürüyor.

Buna rağmen, bu hikayelerin ihtiyaç duyulduğunda 
güncellenip yeniden hortlatılabilmelerini ise iki devletin 
her daim birbirini bölgesel rakip olarak görmesinin 
sonucu olarak anlamak doğru olacaktır. Bu yazı da 
bu rekabetin güncel şeklini tarif ederek söz konusu 
milliyetçi husumeti nasıl geriletebileceğimiz sorusuna 
cevap aramayı amaçlıyor.

Akdeniz
İki ülke arasındaki jeo-stratejik rekabet, II. Dünya 
Savaşının ardından ABD’nin rakipsiz bir askeri ve 
ekonomik güç haline gelmeye başlaması ve dolayısıyla 
İngiliz İmparatorluğu’nun dağılmaya başlamasının bir 
sonucu olarak, iki devletin Kıbrıs’ta yani Doğu Akde-
niz’de hakimiyet için çekişmesiyle cisimleşmeye başladı. 
Doğu Akdeniz’in göbeğindeki bu adayı kontrol etmek 
demek, Ortadoğu’ya erişimi kontrol etmek demekti. Ve 
zaten İngiltere de hiçbir zaman adadaki askeri varlığını 
tümüyle bırakmadı; buradaki iki önemli askeri üssü 
olmaksızın Irak’ın işgalinde oynadığı ‘ABD’nin sağ kolu’ 
rolünü üstlenmesi mümkün olamazdı.3 

Bu rekabetin tırmandığı ve askeri çatışmanın eşi-
ğine geldiği dönemleri üç temel maddede özetlemek 
mümkün.

2 Bkz. i) “Yunanistan Başbakanı: Türkiye Sadece Yunanistan’la 
Değil Tüm Avrupa ile Karşı Karşıya”; https://greekreporter.
com/2022/09/27/turkey-faces-not-just-greece-but-all-europe/

 ii) “Erdoğan ve onun Yunan ve Arap topraklarını ele geçirmek 
için çevirdiği ‘neo-Osmanlı’ oyunları”; https://www.keeptalkin-
ggreece.com/2022/06/06/erdogan-dangerous-games-greece-ara-
bt-territories-ottoman/

3 Bkz. “İngiliz emperyalizmi Kıbrıs’ı nasıl böldü?”; https://socia-
listworker.co.uk/features/how-british-imperialism-split-cyprus/

Birincisi, yukarıda da söz ettiğimiz üzere, iki devletin 
Kıbrıs’a sahip olmak için girdiği, adada on yılı aşkın süre 
hem Türkçe hem Yunanca konuşan Kıbrıslıların zulüm 
görmesine sebep olan ve 1974’te Türkiye ordusunun 
adanın kuzeyini işgal ederek ikiye bölmesi, böylece ken-
disi dışında kimsenin tanımadığı bir devlet kurmasıyla 
sonuçlanan dönemdir. 1960’a kadar adanın sahibi olan 
İngiltere’nin, sömürge polislerini Kıbrıslı Türklerden 
seçmek gibi politikaları ise burada aşırı milliyetçi unsur-
ların sivrilmesiyle ve bunların uzun süre Kıbrıs siyaseti-
ne hâkim olmasıyla sonuçlanmıştı. Esasen, Kıbrıslıların 
İngiliz sömürgeciliğinden kurtulma talebinin adadaki 
iki etnik grubun kavgasına dönüşmesinden tümüyle 
İngiliz sömürgeciliğini sorumlu tutmak mümkün. Ta-
bii bu, konuyla hiçbir ilgisi olmaması gereken Türkiye 
devletinin sorumluluğunu ortadan kaldıran bir olgu 
olarak da görülmemeli. 

Kıbrıs’ın suni olarak ikiye bölünmüşlüğü bir sorun 
olmayı sürdürüyor ve iki taraftan Kıbrıslıların önemli 
bir kısmının birleşme talebine rağmen, Türkiye devleti 
işgalci pozisyonunu terk etmiyor. Yazının ilerleyen kı-
sımlarında detaylı olarak değineceğim bugünkü gerilim 
ise adada barışçıl bir çözümü bir kere daha ciddi ölçüde 
zora sokmuş durumda.

İki ülke arasındaki gerilimin bir diğer tepe noktası, 
1996 yılında yaşanan, Kardak veya Yunanca ismiyle 
İmia adındaki iki kaya parçası etrafında yaşanan krizdi. 
Sözü edilen kayalıklarda karaya oturan bir yük gemisi-
nin kaptanının Yunanistan’a bağlı liman müdürlüğü-
nün yardımını reddetmesiyle ortaya çıkmış olan bu kriz 
birkaç gün içerisinde iki tarafta da şoven milliyetçiliğin 
amansızca tırmandırıldığı, gerçek anlamıyla askeri ça-
tışmanın eşiğine gelinen bir olaya dönüştü. Askerlerin, 
belediye başkanlarının hatta gazetecilerin karşılıklı 
olarak kayalıklara çıkıp bayrak diktiği, tuhaf olduğu 
kadar kaygı verici bu birkaç gün içerisinde Yunanistan 
genel kurmay başkanının ve Türkiye başbakanı Tansu 
Çiller’in bunu askeri çatışmaya çevirme hevesiyle yet-
kilerini aşmayı dahi göze aldıkları biliniyor.4 Uzaktan 
bakıldığında son derece garip, hatta absürt görünen 
ve medya kuruluşlarıyla siyasetçilerin fırsatçılığından 
kaynaklanmış gibi anlaşılabilecek olan bu olay aslında 
iki devletin de bölgede hak iddia etmek için bir kıvılcımı 
nasıl hasretle beklediğini gösteriyor. Fakat gösterdiği bir 
diğer şey de kapitalizmin ve alt-emperyalist rekabetin bu 
denli irrasyonel, küçücük ve saçma bir mesele yüzünden 
yüz binlerce insanın can güvenliğini tehdit eden olaylara 
yol açabilen gerilimler ürettiğidir. Bu anlamda Kardak 
krizi, adeta, iki emperyalist blok arasındaki iletişimsiz-
liğin insanlığın sonunu getirebilecek bir kapışmanın 
fitilini ateşlemesinden son anda dönüldüğü Küba Füze 
Krizinin bir minyatürü gibi görülebilir.

4 “Kardak krizinin 25. yılı: Türkiye ve Yunanistan nasıl savaşın eşiğine 
geldi?”; https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-55882481
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Üçüncü tarihsel an ise 2019 yılı sonunda başlayan 
ve halen içinde bulunduğumuz gerilim dönemi. Başta, 
küresel ölçekteki militarist ve sağcı iklim ile Ukrayna 
savaşının bir sonucu olarak ortaya çıkan enerji krizi 
olmak üzere pek çok sebepten ötürü belki de en tehli-
keli ve yıkıcı potansiyeli en yüksek olan gerilim, bugün 
yaşamakta olduğumuzdur.

Mavi Vatan
Örneğin, Suriye’nin kuzeyinde kurulan Rojava yöneti-
minin kalıcı bir Kürt devleti haline gelmesi gibi, Türk 
devletinin en büyük kabusunun gerçek olması anlamına 
gelen gelişmeler dış politikada çok daha saldırgan bir 
hattın benimsenmesine yol açtı.5 Buna ABD’nin Orta-
doğu’dan çekilmeye başlaması da eklenince, bölgedeki 
önemli askeri ve ekonomik güçlerden biri olan ve Or-
tadoğu’nun kontrolü bakımından kritik bir stratejik 
pozisyona sahip olan Türkiye devleti, burada oluşacak 
boşluktan faydalanmak için heveslenmeye başladı. Tüm 
bunların bugünkü dış politikaya tahvil olmasını ise, 
geleneksel devlet, MHP ve AKP’nin işbirliği anlamına 
gelen Yerli Milli ittifaka değinmeden anlamak nere-
deyse olanaksız. Mavi Vatan doktrini ise bu ittifakın 
en sevimsiz evlatlarından biridir.6

Mavi Vatan tabiri, esasen 2006 yılında emekli 
deniz komutanı ve Balyoz davasında önce 18 yıl ceza 
alıp daha sonraları beraat etmiş olan Cem Gürdeniz 
tarafından icat edilmişti.7 Gürdeniz “Vatan savunusu-
nun denizlerden başladığı” türünden tezler sunduğu 
yazılar yazıyordu. Dönemin, yani 2006 yılının dış 
politikası bağlamında bakılınca aşırı milliyetçi ve darbe 
sempatizanı emekli asker çevreleri dışında özel bir ilgi 
uyandırmadığını tahmin etmek zor değil. Fakat seneler 
boyunca Aydınlık gazetesinde “Mavi Vatan” adında köşe 
yazdığı dikkate alındığında, dar, ama ilerleyen yıllarda 
devlet içinde etkili hale gelecek bir çevrenin katiyen 
gözünden kaçmadığı anlaşılıyor.

Tabiri esas kavramlaştıran ve bir doktrin haline 
getiren ise başka bir deniz komutanı olan ve bununla 
beraber “FETÖMETRE” adı verilen bir “ölçme-değer-
lendirme cetvelini” icat edip TSK’nın kullanımına sun-
muş Cihat Yaycı’dır. Yaycı, daha ileride değineceğimiz 

5 Bkz. “Türk askeri neden Suriye’de?”; http://isj.org.uk/why-turkis-
h-troops-are-in-syria/

6 “Mavi Vatan tezinden geriye kalan”; https://marksist.org/icerik/
Yazar/16173/Mavi-Vatan-tezinden-geriye-kalan

7 Vikipedi’ye göre, Gürdeniz “Ben size taarruzu değil, ölmeyi emre-
diyorum” sözünü örnek göstererek ana vatan savunmasının Mavi 
Vatan’da başlaması gerektiğini savunmaktadır. Burada Türkçe 
Vikipedi’nin T.C.’nin tüm resmi tezlerini herkesçe kabul edilmiş 
olgular gibi aktaran içeriklerle donatılmış olmasının yanına bir 
soru işareti koymayı anlamlı buluyorum. 

Türkiye ile Libya arasındaki deniz anlaşmasının da 
mimarlarından.

Sonuç olarak, Mavi Vatan, Türkiye devletinin 
etki alanını genişletme hırsının bir ifadesi ve T.C.’nin 
etrafındaki denizlerdeki yetki alanını yeniden tarif 
eden, yani öz savunma görüntüsü altında bir yayılma 
planı anlatan bir tez olarak devletin resmi dış siyaset 
doktrini haline geldi. Elbette yalnız bir resmi doktrin 
değil, aynı zamanda Türk milliyetçiliğini ve militarizmi 
genişletmeyi amaçlayan bir ideolojik gereç olduğunu da 
göstermek için Mavi Vatan resmî sitesindeki8 onlarca 
tanımdan birine bakmak yeterli olacaktır:

Mavi Vatan siyaset üstü bir kavramdır. Görüşü her 
ne olursa olsun vatanını seven her bir ferdin kutsal görmesi 
gereken; vazgeçilemez, vatan toprağından farkı olmayan 
milli değerdir. Mavi Vatan, adı üstünde Vatan’dır! Vatan 
ne kadar kutsal ve siyasete malzeme yapılamayacak kadar 
hassas bir konuysa; Mavi Vatan’da aynı kutsallıktadır; milli 
hassasiyetimizdir. Vatanımızın birliği bütünlüğü gibi Mavi 
Vatan’ımızın bütünlüğü de tartışılamaz!

Bu tanımın içeriğiyle ilgili fazla bir şey söylemek ge-
rekmiyor kanımca, resmî ideolojinin ve bayağı otoriter 
milliyetçiliğin en pervazsız örneklerinden biri olduğu 
dışında... Savaşa, milliyetçiliğe ve militarizme karşı olan 
her siyasetin bu doktrini net bir şekilde karşısına alması 
gerektiğini vurgulamanın önemi de tanımı okuyunca 
kendiliğinden ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Ama 
esas önemli olan, bu doktrinin resmi politikadaki 
ağırlığını anlamadan, bu yazının konusu olan Türkiye 
ve Yunanistan arasındaki güncel gerilimi anlamanın 
mümkün olmayacağıdır; bu kısmın bu kadar uzun 
tutulması da bundan kaynaklanıyor. 

Enerji İçin Rekabet
Doğu Akdeniz’de enerji yatakları bulunduğu yeni bir 
bilgi değil. Ancak bu yatakların ne denli büyük oldu-
ğunun anlaşılması 2000’li yılların başında gerçekleşen 
bir dizi keşifle başlıyor. 2010’lu yıllara gelindiğinde 
ise buradaki rezervlerin küresel ölçekte önem arz 
eden boyutta olduğu görülüyor.9 Mavi Vatan tezinin 
ortaya çıkışının ve doktrin olarak geliştirilmesinin 

8 Burada mavivatan.net “resmî” bir site olarak anılsa da sitede her-
hangi bir resmi kuruluşun sitesi olduğuna dair bir bilgi bulunma-
maktadır. Ancak Türkiye donanmasının fiziki gücüne dair detaylı 
ve somut bilgilerden Yerli denizaltı müjdelerine, Yunanistan do-
nanmasının beceriksizliklerine dair makalelerden Montrö anlaş-
masının denizleri ilgilendiren maddelerine kadar, devletin resmi 
tezini kabul ettirmek için her türlü içerikle donatılmış bu kadar 
nizami bir propaganda sitesinin vatan sevgisiyle coşmuş üç beş kişi 
tarafından hazırlandığını düşünmek güç.

9 Bkz. “Doğu Akdeniz’de Enerji Denklemi”; https://www.insight-
turkey.com/articles/the-energy-equation-in-the-eastern-mediter-
ranean



Ege’de Barış, Hemen Şimdi! | Deniz Güngören

77

de bu yıllara denk düşmesi elbette bir tesadüf olarak 
değerlendirilemez. Yine aynı yıllarda yapılan ve Ci-
hat Yaycı’ya övgü dolu referanslar verilen bir başka 
çalışmaya göre, bu rezervlerin değeri yaklaşık 1,5 
trilyon dolar civarında. Üstelik bu değeri saptayan 
raporun henüz Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonucu 
ortaya çıkan enerji krizinin patlak vermemiş olduğu 
bir tarihte yazıldığını, dolayısıyla bugünkü değerinin 
bundan misliyle fazla olabileceğini de eklemek lazım. 
“Milli menfaatlerimiz” gibi tabirleri hiç çekinmeden 
ve tırnak içine almadan kullanan aynı rapora göre, 
“Doğu Akdeniz’in 21. Yüzyılın en keskin hesaplaşma-
larının yapılacağı bölge olacağı…” gerçeği uyarınca bu 
menfaatleri önemseyen herkesin kendini hazırlaması 
gerekiyor.10 Yukarıdaki alıntıda yüreklere ve milli duy-
gulara seslenen Mavi Vatan sitesinin de bu yataklara 
iştahla baktığını gizlemek gibi bir derdi olmadığını, 
Doğu Akdeniz’in önemini anlatan temel makalelerden 
birindeki şu pasajdan anlayabiliriz:

Türkiye’nin dev bir doğalgaz ihracatçısı olması nede-
niyle bu havzadaki kendi doğal kaynaklarını kullanabilmesi 
gelecekteki kalkınma planlarını doğrudan etkilemesi ne-
deniyle son derece önemlidir. Diğer taraftan Türkiye’nin 
bir enerji üssü olmasını sağlayacak Avrupa enerji hatlarını 
kontrol etmek istemesi 2023 hedeflerindendir. Bunun 
Türkiye’yi tartışmasız bölgesel bir güç haline getireceğini 
bilen Yunanistan, Mısır, GKRY ve İsrail bu enerji hattına 
alternatif olarak kendi planlarını yaparak Türkiye’yi ekarte 
etmeye çalışmaktadırlar.

Bu alıntıda da açıkça belirtildiği gibi, Türkiye 
devletinin Yunanistan’la restleşmeye başlaması, Yuna-
nistan’ın 2019 yılının sonunda Kıbrıs Cumhuriyeti, 
İsrail, Mısır, Lübnan, Ürdün ve Filistin ile ittifaklar 
kurmasını, kendi malı olarak gördüğü bu kaynakla-
rın tek sahibi olmasına tehdit olarak algılamasının 
sonucuydu. Buna cevap olarak T.C., Libya Ulusal 
Mutabakat Hükümeti’yle (UMH)11 Akdeniz’de De-
niz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması 
imzaladı. Bugün gelinen noktada hâlâ Türkiye’nin 
UMH dışında bir müttefiki bulunmaz. Sözleşme de 
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tescil edilmiş olsa 
dahi, BM’deki güncel hâkim görüş, bu sözleşmenin 
Üçüncü Devletleri bağlamayacağı yönünde. 

Bunun üzerine başlayan süreç iki devletin karşılıklı 
restleşmesiyle geçti. Bu restleşmeler başta diplomatik 
nitelikteyken, kritik bölgelerde askeri tatbikatlar ve 

10 Bkz. “Doğu Akdeniz’deki Hidrokarbon Rezervleri Türki-
ye’nin 572 Yıllık İhtiyacını Karşılıyor”; https://bau.edu.tr/ha-
ber/15966-dogu-akdeniz%E2%80%99deki-hidrokarbon-rezerv-
leri-turkiye%E2%80%99nin-572-yillik-ihtiyacini-karsiliyor

11 Libya iç savaş halindeki bir ülke ve UMH de burada birbiriyle 
rekabet halinde bulunan iki yönetimden birisi. Diğeri ise Temsil-
ciler Meclisi’ne bağlı Libya Ulusal Ordusu. 

karşılıklı sondaj çalışmaları ile sahaya taşındı. Bunlara 
ek olarak, örneğin, nereden peyda olduğunu kimsenin 
pek anlayamadığı AKP hükümetinin Aya Sofya’yı 
ibadete açma hamlesi de çokça yapıldığı gibi Türkiye 
içi kültürel çatışma bağlamında değil de bu restleşme 
bağlamında okununca daha fazla anlam ifade ediyor. 

Fakat belki de hükümetin en berbat ve insanlık dışı 
hamlesi, sırf Yunanistan tarafından hırpalanabilsinler 
diye Meriç sınırındaki Avrupa kapılarını göçmenlere 
açması oldu. T.C.’nin AB’yle imzaladığı geri iade 
anlaşması yüzünden sınırın bu yakasında hapsolan 
göçmenler, geçişleriyle ilgili hiçbir sorumluluk almadan 
sınırın öbür yakasındaki kolluk kuvvetlerinin insafına 
bırakıldı, gördükleri eziyet Yunanistan karşıtı propa-
ganda yapmak için kullanıldı, kullanılıyor.

Güç Dengesi
Türkiye basınına baktığımızda “Yunanistan’ın bize 
çapı yetmez” veya “Bunlar aşağılık duygusuyla hareket 
ediyor” gibi bazı söylemler üzerinden, Türkiye’nin 
“büyük abi” olduğu, “büyüklük edip saldırmadığı 
fakat sabrının taşırılmaması gerektiği” türünden bir 
hikaye üretilmeye çalışıldığını görüyoruz.12 Devletin en 
tepesinden, “bir gece ansızın gelebiliriz” diye açıklama 
yapılması ise bunun belki de en çarpıcı örneği oldu. Bu, 
Cumhurbaşkanının, faşist katillerin sloganını kullana-
rak bu gerilim üzerinden dış politikada en az Erdoğan 
kadar sağcı olan muhalefete gövde gösterisi yaptığının 
ve toplumdaki en milliyetçi unsurları kendi etrafında 
toplamaya çalıştığının da açık bir göstergesi.

Geçtiğimiz günlerde Erdoğan, Avrupa Siyasi Top-
luluğu zirvesinde bir konuşma yaparken Miçotakis’in 
salonu terk etmiş olması ise iki devletin de bu gerilimi 
kullanışlı bulmaya devam ettiğini gösterdi. 

Türkiye’nin ve Yunanistan’ın tek başlarına askerî 
güçlerini kıyaslamanın güç dengesini anlamak için 
geçerli bir yol olduğunu düşünen birinin dünyasından 
bakıldığında, hükümetin toplumu inandırmak için 
bunca çaba sarf ettiği, Türkiye’nin kıyas kabul etme-
yen askeri üstünlüğü tezi doğru gibi görülebilir. Zira 
TSK dünyanın 13’üncü, NATO’nun ise 5’inci büyük 
askeri gücü durumunda. Hatta Türkiye’nin tartışılmaz 
askeri üstünlüğüne inanılması o kadar arzulanıyor ki 
cumhurbaşkanı NATO nezdinde, çıkıp Türkiye’nin 
NATO’nun 2’inci büyük ordusu olduğu gibi bir hüs-
nü kuruntuyu bile ifade edebiliyor. Bu ifade pespaye 
göründüğü kadar ürkütücü de. Çünkü anlaşılan o ki 

12 Örneğin; i) “Ersan Şen: Yunanistan çapı bakımından Türkiye ile 
boy ölçüşecek ülke değil”; https://www.yenisafak.com/gundem/
ersan-sen-yunanistan-capi-bakimindan-turkiye-ile-boy-olcuse-
cek-ulke-degil-3857983, ve ii) “Yunanistan; bir Cüce’nin heze-
yanları”; https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/dusunenlerin-du-
suncesi/yunanistan-bir-cucenin-hezeyanlari-6695574
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Türkiye’nin askeri gücü seferberlik durumunda askere 
alınabilecek insan sayısına göre ölçülüyor.13 

Ancak Yunanistan’ın 2020 yılının yaz aylarında 
Doğu Akdeniz’de ilan ederek sürdürdüğü askeri tatbi-
katlara Fransa, ABD, Mısır, İsrail, Kıbrıs Cumhuriyeti 
ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin katılmış olması bile tek 
başına, Türkiye’nin ne kadar yalnız olduğunu gösteri-
yor. Aslında sürecin en başından beri ABD de, sağcı 
Miçotakis hükümetinden yana tutum alacağını hiç 
gizlememişti, esas belirleyici olan da buydu. Fakat daha 
da kritik olanı, geçtiğimiz Eylül ayında ABD dışişleri 
bakanlığının önümüzdeki bütçe döneminden itibaren 
Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yönelik silah ambargosunu 
kaldıracağını açıklaması oldu. Bu yalnızca ABD’nin 
Yunanistan’dan yana tutum aldığının değil, bu tutumun 
kalıcı olacağının da bir göstergesi. Erdoğan’ın ABD’ye 
parmak sallayan açıklamalarının ise bu koşulda boş söz-
ler olmaktan öteye gidemeyeceği, kendisine dahi aşikâr 
olsa gerek. Tüm bunlar, bu koşulda, gerilimin yakın 
gelecekte bir sıcak çatışmaya dönmesinin imkansıza 
yakın olduğu anlamına geliyor. Ancak burada “yakın” 
sözcüğünün altını çizmek gerekir.

Elbette bu durum ABD’nin bir barış elçisi olduğu, 
ağırlığını koyarak burada ateşkesi temin ettiği şeklinde 
yorumlanmamalı. Çoğu okuyucuya aşikâr olduğunu 
tahmin ediyorum ama devamlı olarak söylemekte 
sakınca değil fayda var: ABD yıllık 800 milyar dolar 
askeri harcamayla hâlâ dünyanın açık ara en büyük 
askeri gücü ve dünyada barışın karşısındaki en büyük 
tehdit. Geçtiğimiz 80 yılda ABD’nin – dolaylı veya 
dolaysız– sorumlu tutulamayacağı bir savaş durumu 
bulmak neredeyse imkânsız. Bugün Ukrayna’daki 
savaşta da ilk taşı atan ABD değildi belki ama savaşın 
başlamasını provoke eden NATO’nun Soğuk Savaş son-
rası genişleme stratejisi, beklenebileceği gibi bir ABD 
doktrinine dayanıyordu.14 Buna, bugün Ukrayna’ya 
milyarlarca dolar silah yardımı yapmasının ve gelecekte 
de yapmaya devam edeceğine dair teminat vermesinin 
arkasında Ukraynalıların kendi kaderini tayin hakkına 
duyulan derin bir saygının değil, küresel hegemonya 
mücadelesinde Ukrayna halkını piyon gibi görüyor 
oluşunun yattığını15 da eklemek gerekiyor. Yani sonuç 

13 Türkiye, nüfus yoğunluğu, genç nüfus ve zorunlu askerlik gibi 
olguların bir sonucu olarak askere alınabilir personel kriteri esas 
alındığında ABD’nin ardından ikinci en kalabalık orduya sahip. 
Bu sebepledir ki Yeni Akit gibi hükümet propaganda organları 
bu gibi sıralamaları verirken mecburen Türkiye’yi nihai askeri güç 
bakımından olduğu yerde gösterse de ilk kriter olarak toplam nü-
fusu kullanıyor. Devletin bizlere nasıl baktığına çarpıcı bir örnek. 

14 Bkz. “Batı’nın savaşları Ukrayna savaş alanında sürdürülüyor”; ht-
tps://socialistworker.co.uk/what-we-think/wests-wars-still-play-
out-on-ukraine-battleground/

15 Lockheed &Martin, Raytheon gibi Ortadoğu’nun dümdüz 

olarak Kıbrıs’a veya Gayri Askeri Statüdeki Adalara silah 
gönderilmesi bugün ani bir askeri müdahaleyi Türkiye 
devleti için olanaksız kılsa da esasen bölgedeki askeri 
iklimi ve silahlanma yarışını uzun vadede tırmandıracak 
bir adım olarak görülmeli. Burada devrimci Marksist 
tutum, iki militarist ve alt-emperyalist devlet ile dün-
yanın rakipsiz en zorba askeri gücü arasında bir seçim 
yapmayı değil, tüm ülkelerin emekçilerini önce kendi 
devletlerinin askeri harcamalarına ve nihayet bölgede ve 
dünyada ölümden başka bir şey getirmeyen emperyaliz-
min arkasındaki motor olan kapitalizme karşı birleşme 
çağrısı yapmayı gerektiğini görmektir. 

Güneş, Rüzgâr Bize Yeter
Konunun çok dışına çıkmadan mutlaka vurgulanması 
gereken bir diğer mesele de şüphesiz bütün bu gerilimin 
ağırlıklı olarak fosil yakıtlar etrafında yaşanıyor oluşu. 
Dünya yok oluşa doğru giderken Türkiye’nin 572 yıllık 
doğalgaz ihtiyacını karşılayacağı söylenen hidrokarbon 
rezervleri için savaşın eşiğine geliniyor oluşu en az savaş 
kadar tehlikeli bir başka duruma işaret ediyor. Fosil 
yakıta alternatif enerji kaynaklarına acilen ve küresel 
olarak geçilmezse 572 sene sonra ortada hâlâ Türkiye 
diye bir şey olacağını düşünmek bile düpedüz çılgınlık.

Burada mutlak önceliğimiz tırmanan gerilimin 
diplomatik yolla acil çözümü olmalı. Fakat son tahlilde, 
orada sondaj yapmaya gelecek onlarca geminin, hangi 
devletin sermayesine ait olursa olsun, insanlığa vereceği 
tahribatın karşısına dikilmek de hayatî önem taşıyor. 
Öte yandan, başta Biden hükümeti olmak üzere iklim 
adaleti için yetersiz de olsa birtakım adımlar atma sözleri 
veren sermayenin ve onları temsil eden siyasi liderlerin 
ne denli ikiyüzlü olduğunu ayrıca teşhir etmek gerekir.16

Emekçilerin Savaştan Bir Çıkarı Olmaz
Bir şeyin altını kalın kalın çizmek gerekiyor: Bu gerilim 
henüz sona ermiş değil. O yataklar orada durdukça, ne 
Türkiye ne Yunanistan ne de ABD bölgeyle ilgilenmeyi 
bırakacak. İki küçük aktör her fırsatta şansını denemeye 
ve birbirini kaşımaya devam edecek, bu gündem aşağı-
dan bir meydan okumayla karşılaşmadıkça, iki devlet 
de silahlanmayı artırarak sürdürecek ve sağcı militarist 
siyasetlerin alanı genişleyecek. 

edilmesinden on milyarlarca dolar kazanan silah şirketleriyle 
bizzat görüşen, Ukrayna’daki savaşı “doğu Avrupa’nın İsrail’i ola-
cağız” diyerek pazarlayan Zelensky ve hükümetini de “Ukrayna 
halkı” olarak değil savaştan kendi çıkarı olan Ukrayna egemen 
sınıfının parçası olarak görmek gerektiğini not düşelim. Bkz. ht-
tps://www.indyturk.com/node/494751/d%C3%BCnya/ukray-
na-devlet-ba%C5%9Fkan%C4%B1-zelenski-b%C3%BCy%-
C3%BCk-i%CC%87srail-olaca%C4%9F%C4%B1z

16 Bkz. “Yükselen Benzin Fiyatları Biden’ın Enerji Gündemini Sek-
teye Uğratabilir”; https://www.dunyaenerji.org.tr/yukselen-ben-
zin-fiyatlari-bidenin-enerji-gundemini-sekteye-ugratabilir/
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Gerek Mavi Vatan tezi gerekse T.C.’nin Suriye 
heyecanları sönümlenmedikçe Türkiye devleti, gaz 
yataklarının kontrolü anlamına geldiği kadar Orta-
doğu’ya geçişin de kontrolü demek olan Doğu Akde-
niz’in mutlak hâkimiyetini ele geçirme arzusunu terk 
etmeyecek. Ve iki devletin bu hırslarının sıkılmayla, 
yorulmayla azalmayacağı da bir gerçek. Ayrıca, Ukray-
na’daki emperyalist savaşın, tüm dünyada silahlanmayı 
ve militarizmi tırmandıran etkisinin yanı sıra her an güç 
dengelerini ve ittifakları değiştirebilecek, Türkiye gibi 
alt-emperyalist devletlerin doldurmaya heves edeceği 
yeni çatlaklar üretmeye gebe olduğunu da eklemek 
gerekiyor. Buna karşı koyabilecek tek güç, iki ülkenin 
emekçilerinin savaş ve militarizm karşıtı birliği olabilir. 
Burada esasen uzun vadede hedeflenmesi gereken şey, 
küresel ölçekli bir savaş karşıtı hareketin diriltilmesi ve 
yükseltilmesi olmalı. Kesif bir sağ bulutun üzerimize 
çöktüğü bu çağda uzak bir ihtimal gibi görülebilir, 
ancak bizlerin emeğiyle üretilen kamu kaynaklarının 
savaş tüccarlarına akıtılmasının ve bu harcamaların bize 
yıkım ve ölüm olarak dönmesinin karşısında durmak 
gerektiği fikri her zaman geniş kitlelerin içinde kök 
salma potansiyelini taşıyor, bunu unutmamalıyız. 

Bu noktada Ege’nin bu yakasındaki sosyalistler için 
gözden kaçırılmaması gereken bir nokta daha var ki 
o da, Yunanistan hükümetinin de AKP’yle yarışacak 
kadar sağcı ve milliyetçi olmasını, iki hükümeti eşit 
derecede suçlamak gerektiği şeklinde yorumlamanın 
yanlışlığıdır. Milliyetçiliğe karşı mücadele, ancak her 
ülkenin emekçilerinin kendi egemen sınıfını köşeye 
sıkıştırmasıyla kazanılabilir. Yönetenlerin suçu karşıya 
atmasına olanak sağlayacak her türlü söylem bize değil 
onlara fayda sağlar. 
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Afganistan ve Irak’taki ABD işgalleri ve Suriye’de iç savaş sonrası milyonlarca insan 
ülkesini, yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldı. Ayrıca ekonomik ve ekolojik krizler 
de milyonlarca insanı Afrika ve Asya’dan göç etmek zorunda bıraktı. 

Savaş ve zulüm yaşanan ülkelere komşu olması ve Avrupa’ya gitmek isteyen göç-
menlerin yolu üzerinde olması nedeniyle, milyonlarca göçmen Türkiye’ye geldi. 

Türkiye’ye gelen göçmenler, mültecilik hakkı tanınmadığı için herhangi bir kalıcı 
hakka sahip değiller. En fazla “misafir” olarak tanımlanıyorlar. Oysa “misafirlik” bir 
statü değildir. 

Göçmenlere yönelik ırkçılık, seçimlere doğru giderek artıyor. Irkçılık nedir, siyasi 
partiler konuya nasıl yaklaşmaktadır, ırkçılıkla nasıl mücadele etmeliyiz, göçmenlerin 
sorunlarının kalıcı olarak çözümü için devlet neler yapmalı gibi konularda “Hepimiz 
Göçmeniz, Irkçılığa Hayır Platformu” üyesi Yıldız Önen ile konuştuk.

Son aylarda bir ırkçı dalga var. Her yerden saldırı haberleri geliyor. Bu ırkçı 
dalganın amacı ne? Muhalefet iktidarı yıpratmak, seçimlerde oy kazanmak 
için mi yapıyor? Muhalefetin göçmen politikaları konusunda neler söyleye-
bilirsiniz?
Maalesef bu ırkçı dalga Mart 2019 yerel seçimleri ile başlayan sürecin iyice tırman-
masının sonucu oluştu. Biz yerel seçimlerde bu ırkçı dalganın yükseliş tehlikesini 
görmüştük. Bu nedenle Eylül 2020 tarihinde pek çok farklı Suriyeli ve Türkiyeli sivil 
toplum kuruluşu bir araya gelerek Sığınmacılar Platformunu kurduk.1

Platform olarak sürekli bu tehlikeye dikkat çekmeye çalışıyoruz. 30 Eylül 2021’de 
yaptığımız ilk toplantıda yerel seçimler sonrasında değişen hükümet ve muhalefet 
politikalarına dikkat etmemiz gerektiğini vurguladık. 

1 https://marksist.org/icerik/Haber/17160/71-dernek-ve-platformdan-Suriyeli-multecilere-karsi-ar-
tan-nefret-ve-siddete-karsi-ortak-durus-cagrisi

Göçmenler, Sorunların Tespiti  
ve Çözüm Önerileri
Yıldız Önen ile söyleşi
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Yerel seçimleri hatırlayalım: İYİ Parti tüm seçim 
politikasını göçmen düşmanlığı üzerine kurmuştu. 
İYİ Parti Fatih belediye başkan adayı, semte “Fatih’i 
Suriyelilere teslim etmeyeceğim” diye pankart asmıştı.2 

Diğer muhalif partiler daha düşük bir tonla buna 
destek oluyordu. Seçim sürecinde bu ırkçı söylem 
muhalefette etkili oldu. Bunun sonucunda AKP de 
bu kervana katıldı. AKP İstanbul Büyükşehir Belediye 
başkan adayı Binali Yıldırım “Suriyeliler İstanbullunun 
huzurunu bozar, güvenlik sorunu oluşturur, buradaki 
düzeni ve normal yaşamı olumsuz etkilerse bu durum 
karşılıksız kalmaz. Buna hiç müsamaha edemeyiz ve 
onları geri göndeririz çünkü asıl olan İstanbullunun 
huzurudur” mesajıyla göçmen düşmanı ırkçı söylemlere 
katıldı.3

Ne mülteci hukuku ne de temel insan haklarıyla 
bağdaşan bu seçim vaatleri, sosyal medyada ve genel 
seçmen kitlesinde geniş bir alıcı kitlesi buldu.

AKP seçimleri kaybetmesinin gerçek sebebi olarak, 
iktidarının zayıflamasını kabul etmeyip suçu göçmen-
lere atmayı tercih etti. 

Bu atmosfer çok hızlı bir şekilde hükümet politikala-
rına yansıdı. Ağustos 2019’da Geçici Koruma statüsü ile 
Türkiye’de bulunan Suriyeliler hakkında yeni bir kanun 
yayınlandı.4 Bu kanun ile Suriyelilerin Türkiye içindeki 
dolaşımlarına kısıtlama getirildi. Suriyeliler, oturum iz-
nini nereden alıyorsa orada yaşamak zorunda bırakıldı. 

2 

3 https://twitter.com/BA_Yildirim/status/111030170403620 
8640?s=20&t=8kvoiRI9mOm-TE72RiDXeA

4 7196 sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarnamede Değişiklik yapılmasına Dair Kanun, R.G. Sayı: 30988, 
R.G. Tarih: 24.12.2019

Ama çalışmak için, ya da ailesi ile birlikte olabilmek için 
başka illere gitmek zorunda kalan Suriyelilere dönük 
bir av başlatıldı. Sınır dışı kararlarına itiraz süresi 15 
günden 7 güne indirildi. Çok kısa zamanda pek çok 
göçmen sınır dışı edildi. 

İnsan hakları aktivistlerinin, uluslararası kuruluş-
ların tepkileri karşısında bir süre sonra bu süreç daha 
düşük bir tempo ile sürdürülmeye başlandı ama asla 
durmadı. 

Son zamanlarda İçişleri Bakanının “500 bin göçme-
ni geri gönderdik” diye açıklama yapmasının sebebi bu. 
Farklı bir şehirde oturum izni olan Suriyeliler, o şehirde 
oturma izni olduğu halde bazen sadece belgesi yanında 
olmadığı için yakalananlar ve zaten kaçak durumda 
olan Afganlar vs. diğer göçmenler, savaşın devam ettiği 
ülkelere zorla geri gönderildiler. 

Türkiye doğusundan gelenleri, mültecilerle ilgili 
Birleşmiş Milletler kararına şerh koymuş olduğu için 
mülteci kabul etmiyor. Bu durum Türkiye’ye sığınan 
göçmenler için en büyük sorun. Mülteci statüsü kabul 
edilmeyince, bir göçmen yıllarca da burada kalsa, Su-
riyeliler gibi geçici koruma sistemine de dâhil olsa, her 
an sınır dışı edilme tehlikesi ile karşı karşıya kalabiliyor. 
Bu duygu ile yaşamak zorunda kalıyor, uzun vadeli, 
hayatına yön verecek kararlar alamıyor. 

Zorla geri göndermelere paralel olarak Ümit Öz-
dağ, Tanju Özcan, İlay Aksoy gibi ırkçı siyasetçiler bu 
alanda dünyadaki diğer faşistler gibi büyüyeceklerini 
fark ederek ırkçı söylem ve uygulamaların dozunu ar-
tırdılar. Bolu Belediyesi, su parasını göçmenler için 10 
katına çıkardı. Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Bolu 
Belediyesine aldığı ayrımcı karar yüzünden 40 bin lira 
ceza kesti.5 Bu tür cezalara rağmen devam eden ırkçı 
söylem ve uygulamalar maalesef göçmen düşmanlığını 
iyice tırmandırdı. 

Genel seçimlere doğru siyasetçilerin ırkçı söylem-
lerinde bir artış oldu. Kemal Kılıçdaroğlu Esad ile an-
laşılabileceğini ve Suriyelilerin geri gönderilebileceğini 
iddia etmeye başladı. Akademisyen Prof. Dr. Bekir Berat 
Özipek, Haziran 2021 tarihinde yayınladığı raporda, 
CHP’nin göçmenlere yönelik ayrımcı ve ötekileştirici 
dilini ortaya koydu.6

Kılıçdaroğlu zaman geçtikçe hem kendisini ve par-
tisini hem de 6’lı masadaki diğer partileri, Suriyelileri 
büyük bir rahatlıkla geri gönderme konusunda ikna 
etti. DEVA ve Gelecek Partileri başta daha olumlu bir 

5 https://www.gazeteduvar.com.tr/bolu-belediyesine-40-bin-li-
ra-ayrimcilik-cezasi-haber-1565406

6 https://serbestiyet.com/wp-content/uploads/2021/06/chp-rapo-
ru-bekir-berat-o%CC%88zipek-1.pdf
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durumda iken şimdi tüm partiler İYİ parti ve AKP 
dâhil geri gönderme sürelerini açıklamaya başladılar.7

Suriyeli bir aktivist Taha Elgazi “Seçimlerde bizi en 
geç yollamaya çalışanı tercih edeceğiz” diyerek espri yap-
maya başladı. BM sözleşmesine, AB ile geri gönderme 
anlaşmasına taban tabana zıt bu açıklamalar kısa sürede 
gerçekleşebilecek bir hayal olarak pazarlanmaya çalı-
şıldı. AKP de seçimlerden önce bir milyon Suriyeliyi 
göndereceğim diyerek bu yarışa girdi. 

Bütün bu ayrımcı, ırkçı söylemler ve yerel ve resmi 
makamların uygulamaları, Türkiye’de zaten var olan 
ırkçılığı iyice tırmandırdı. Altındağ, Torbalı, Esenyurt 
linç girişimlerinin, İzmir’de yakılarak öldürülen 3 
Suriyeli gencin, İstanbul’da öldürülen Naif El Naif ’in 
vs. daha nicesinin sorumlusu bu fütursuz söylem ve 
uygulamalardır. Bu konuda hem iktidar hem muhale-
fet partilerinin sorumlulukları ortaktır. Kutuplaşmayı 
kırdıkları ortaklaştıkları noktalardan biri ırkçılık ve 
göçmen düşmanlığıdır. 

Sokaklardan göçmenler toplanıp, hukuki durum-
larına bakılmaksızın sınır dışı ediliyor, göçmenler 
sebepsiz yere GGM’lerde tutuluyor. Karşılaştı-
ğımız pek çok başka hukuksuzluk örnekleri var. 
İktidarın göçmen politikasında ne gibi sorunlar 
var, son birkaç yılda nasıl değişti, hükümet ne 
yapmaya çalışıyor?
Yukarıda tarihsel olarak uygulamaların nasıl değiştiğini 
anlatmıştım. Yerel seçimlerden sonra AKP resmi uygu-
lamalarda ciddi değişiklikler yapmaya başladı. Söylemin 
ve uygulamanın değişmesi tabana olumsuz yansıdı. 
Resmi makamlarda ırkçılık örneklerinin sayısında artış 
oldu. Hukuksuz gözaltılar, geri göndermeler, işlemlerin 
gereksiz yere uzatılması gibi uygulamalarda çok hızlı 
bir artış yaşandı.

Göç İdaresi, eskiden Emniyet Genel Müdürlüğüne 
bağlı Yabancılar Şube Müdürlüğünün dönüştürülmüş 
hali, yani polis. Milyonlarca insan ile uğraşmaya baş-
lanınca bir isim değişikliği ve biraz ek personel ile işler 
çözülmeye çalışıldı. Bu imkânsız bir şey. Göç İdaresi, 
sosyal hizmet uzmanlarının çoğunlukta olduğu, onların 
gelen göçmenleri karşıladığı, yol gösterdiği, göçmenlere 
psikolojik destek sağladığı bir yer olmalı. Savaş, siyasi 
baskı ve şiddet mağdurlarının ilk karşılaştıkları kişiler 
güvenlik memurları olunca sorun baştan bir kâbusa 
dönüşüyor. En kısa zamanda bir Göçmen Bakanlığı 
kurulmalı, tüm personel eğitim almalı, Göç İdaresinde 
özellikle sosyal hizmet eğitimi olan personel çalıştırıl-
malıdır. 

7 “Suriyeli sığınmacıları ülkelerine göndermek uluslararası hukuka 
göre mümkün mü?” haberinde iktidar partisi dahil çeşitli parti-
lerin verdiği süreler anlatılıyor. https://www.bbc.com/turkce/ha-
berler-turkiye-61331950

AKP siyasetinin 2019’da değişmesiyle birlikte, 
Göç İdaresindeki personelin de tavrında değişiklikler 
yaşandığına dair çok örnek var. Muhalif söylemlerde 
bulunanlar göçmenler hemen sınır dışı ediliyorlar, va-
tandaşlıkları iptal ediliyor. Muhalif Suriyeliler üzerinde 
ciddi bir baskı var.8 

Yukarıda bahsettiğim ölüm ile biten hiçbir saldırının 
(Sakarya’daki hamile Emani Al-Rahmun ve çocuğunu 
katledenler hariç) davası adil bir şekilde sürdürülmüyor. 
Mesela linç edilerek öldürülen Hamza Acan için veri-
len ceza, mükafat gibi.9 İzmir’de yakılarak öldürülen 3 
gencin yakılarak öldürüldüklerine ilişkin rapor çıkmış 
olmasına rağmen dava hâlâ açılmadı.

Bu ve buna benzeyen tüm saldırılarda, dava süreleri 
uzatılarak, saldırganlar serbest bırakılarak Suriyelilerde 
bir adaletsizlik duygusu yaratılıyor. Bu kadar büyük 
suçlar bile cezalandırılmıyorsa, Suriyeliler kendilerini 
nasıl güvende hissedecekler?

Hem zorla geri göndermeler hem hukuksuzluk hem 
eğitim ve sağlıkta istenen hizmetin verilmemesi art arta 
eklendiğinde AKP’nin planı ortaya çıkıyor. Uluslararası 
hukuka göre zorla gönderemeyeceği için Suriyelileri 
koşullara dayanamayarak, yıldırarak kaçırtmak, kaçak 
yollarla Avrupa’ya gitmeleri için teşvik etmek. On bin-
lerce erkek, çocuk ve kadının öldüğü bu yol Suriyelileri 
ölümle cezalandırmaktan farksız bir uygulama. 

Suriye’de yıllardır yapıldığı iddia edilen briket evler 
(insanın içinde yaşamakta zorlanacağı çok basit kulü-
beler) sınırın Suriye tarafında göçmen olarak yaşamak 
zorunda bırakılan milyonlarca Suriyeliye bile yetmez-
ken; Esad diktatörlüğü devam ederken; Suriye’nin pek 
çok yerinde silahlı çeteler kol gezerken buradan oraya 
göçmenleri göndermek de onları ölümle cezalandırmak 
anlamına geliyor. Uluslararası Af Örgütü 12 Ocak 
2022’de yayınladığı bir raporda “ölümüne gidiyorsun” 
diye yazıyordu.10

Göçmenlerle dayanışmaya çalışan çeşitli der-
nekler, platformlar, partiler var. Bunlar bir şeyler 
yapmaya çalışıyorlar, ama ırkçılık da giderek bü-
yüyor. Irkçılığa karşı daha başka neler yapılmalı, 
bu ırkçı dalga nasıl engellenecek.
2007’de, sonraki birkaç yılda Ergenekon vb. girişim-
lerle yükseltilen ırkçı dalga Hrant Dink’in tabutunun 
arkasından “Hepimiz Ermeniyiz” diyerek yürüyen 
kitlelerin hareketi ile geriletilebilmişti. Şimdi de buna 

8 https://m.bianet.org/bianet/medya/252825-muz-yeme-videolari-
ni-haberlestiren-suriyeli-gazeteciye-sinir-disi-tehdidi

9 https://marksist.org/icerik/Gocmeniz/17221/Irkci-lince-ceza-in-
dirimi

10 https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/4583/2021/en/ 
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benzeyen bir kitle hareketi olmadan bu havanın değiş-
mesi mümkün değil.

Irkçılar her ne kadar kampanyalarını sosyal medyada 
sürdürseler de, hem resmi makamlarda hem sokaklarda 
destek bulabiliyorlar. CHP Tanju Özcan için, İYİ Parti 
de Fatih belediye başkan adayı için bir disiplin soruştur-
ması dahi açamadı. Göç İdaresine, sağlık çalışanlarına, 
öğretmenlere ve daha bir dizi idareciye yönelik suç du-
yurularına11 rağmen bir tek dava açılmadı. Bu durum, 
ırkçıları güçlendiriyor. Bizim bu dalgaya karşı sokakta 
gücü olan kitlesel bir hareket inşa etmemiz gerekiyor. 
2000’lerdeki savaş karşıtı hareket gibi, iklim krizini 
önlemeye çalışanların hareketi gibi bir ırkçılık karşıtı, 
göçmenlerle dayanışan bir harekete ihtiyacımız var. 

Sosyal medya tabi ki önemli ama tek başına bu 
mücadeleyi kazanabileceğimiz bir yer değil. Sokaklar-
da, işyerlerinde, okullarda ırkçılığa karşı mücadeleyi 
yükseltmek gerekiyor. 

Dünyada ırkçılık gelişiyor, ırkçı partilerin oy oran-
ları artıyor. İnsanlar faşizmin yarattığı dehşeti, 
soykırımları unuttular mı? Dünyada gelişen ırk-
çılıkla, Türkiye’de gelişen ırkçılık arasında nasıl 
paralellikler var.
Maalesef aynılar. Türkiye’dekiler onlardan, dünyadaki-
ler Türkiyelilerden öğreniyor. İtalya’nın yeni başbakanı 
Meloni’nin seçim sloganının “Avrupa’yı kültürlerini 
bozan göçmenlerden temizlemek” olması bir tesadüf 
değil. Buna benzeyen pek çok örnek verebiliriz.

Dünya ve Türkiye’de büyüyen ekonomik ve politik 
kriz 1930’lara benzeyen bir hava yarattı. 1929’da pat-
layan büyük ekonomik bunalımının sonucu, İtalya ve 
Almanya’da faşizmin egemenliği ve katledilen milyon-
larca insan oldu. Şu anda bunun daha yavaş bir tekrarını 
yaşıyor gibiyiz. Ekonomik krize çare bulamayanlar 
göçmenleri günah keçisi ilan ediyorlar. Basit bir yalan-
lar dizisi ile insanlar da hızlı çözüm olarak “göçmenler 
gitse bu iş çözülür” gibi bir hayale kapılıyorlar. Hâlbuki 
diyelim ki elimizde büyü var ve 5 milyon göçmeni Tür-
kiye’den daha iyi yaşayabilecekleri bir yere gönderdik, 
sorunların çözülemeyeceği ortada değil mi? 

Ekonomik krizi de politik krizi de diğer tüm krizleri 
de çözecek olan aşağıdan birleşik mücadele. Ezilenlerin 
birbirlerini dışlayan değil birliğini savunan bir harekete 
ihtiyacımız var. Saya işçilerinin grevi gibi örneklerin 
sayısını artırmamız gerekiyor. Daha önce yazdığım bir 
yazıdan kısa bir alıntı yapacağım:12

11 https://t24.com.tr/haber/siginmaci-haklari-platformu-n-
dan-bolu-belediye-baskani-tanju-ozcan-hakkinda-suc-duyuru-
su,1012250

12 h t t p s : / / m a r k s i s t . o r g / e s k i / i c e r i k / Ya z a r / 1 3 0 2 8 /

“İşçi sınıfı, her politik gelişmeyi, yaşadığı ülkenin ege-
men milliyetçiliğinin ötesinde bir bakış açısıyla kavramak 
zorunda. Kayseri’de birlikte grev yapan ve kazanan Türkiyeli 
ve Suriyeli Saya işçileri, göçmenleri sınıf kardeşi olarak 
görmenin özgürleştiren ve güçlendiren yanını Marx’tan 
onlarca yıl sonra kanıtladılar. Kıta, hatta dünya çapında 
bir diyalog, göçmen işçileri bu diyaloğun merkezine alma-
dan olmaz. Bu da ancak göçmenleri şu ya da bu vesileyle 
düşmanlaştıran sağ ve tırnak içinde sol anlayışlara taviz 
vermeksizin başarılabilir.”

Türkiye’de etnik ve mezhepsel pek çok sorun var. 
Göçmenlere yönelik gelişen ırkçılık, bu sorunların 
daha da büyümesine yol açar mı? Bu konuda neler 
yapılmalı. 
Son anketlerde “en çok rahatsız olduğunuz toplum-
sal grup ne” sorusuna göçmenler diye cevap verilmesi 
pek çok insanı aldatıyor. Hâlbuki çok değil, 2-3 sene 
önce bu şampiyonluğa Kürtler, Aleviler, LGBTİ+’lar, 
Ermeniler, Yahudiler, Rumlar, Romenler çok güzel 
oturuyordu. Siyasi parti ve medyanın, ana hedefe göç-
menleri koymuş olması bizleri yanıltmasın. Şu anda 
şampiyonluk göçmenlere verilmiş olabilir, ama ırkçı 
dalga saldırıya geçtiğinde diğer tüm etnik ve mezhepsel 
farklılıkları da hedefleyecektir. Ümit Özdağ’ın göçmen-
lerin ardından Kürtlere dönük ırkçı açıklamaları bunu 
çok net bir şekilde gösteriyor. 

Dolayısıyla göçmenlerle dayanışma, ırkçılığa karşı 
mücadele tek başına göçmenlerin yapması gereken bir 
şey değil. Bugün onlara saldıranlar daha önce diğer ezi-
lenlere saldırıyorlardı. Güçlendikçe tekrar saldıracakla-
rına da şüphe yok. Öyleyse tüm ezilenlerin hep beraber 
ırkçılığa karşı mücadele etmesi tek kurtuluş şansımız. 

Esad zulmünden Türkiye’ye kaçan ilk Suriyeli 
göçmen kafilesinin üzerinden 12 yıl geçti, ama 
göçmenlere herhangi bir kalıcı statü verilmedi. 
Göçmenler konusunda kalıcı çözüm ne olmalı?
Bir kere Avrupa Birliği ile imzalanan Geri Kabul Yasası 
hemen iptal edilmelidir. Türkiye, BM mültecilik söz-
leşmesine koyduğu şerhi kaldırmalı, Türkiye’ye sığınan 
herkese mültecilik hakkı tanınmalı, vatandaşlık süreci 
kolaylaştırılmalıdır. Türkiye’de doğan herkes Türkiye 
vatandaşı olmalıdır. 

Mültecilik hakkı göçmenlere verilirse, hakları için 
mücadele etme şansına sahip olurlar. Aksi takdirde 
misafirlik adı altında Avrupa ve BM’den para almak 
için rehin tutuluyorlar. Avrupa fonları vermeyince 
göndereceğiz diyorlar, Esad ile anlaşıp göndereceğiz 
diyorlar. Hiçbir devlet kendisine sığınan savaş ve şiddet 
mağdurlarını böyle rehin olarak tutma hakkına sahip 
olmamalıdır. 

Gocmenler,-Marx-ve-Saya-iscileri
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İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, sığınmayı bir 
insanlık hakkı olarak tanımlıyor. Ülkelerin kapılarını 
başka ülkelerden kaçanlara açması bir lütuf değildir. 
Aksine, bunu yapmadığımızda insan haklarını çiğnemiş 
oluruz. 

Sığınmacı düşmanlığı çoğu zaman internette yayılan 
asılsız bilgiler üzerinden örgütleniyor. Bunların yaydığı 
ana fikir şu: Sığınmacılar buranın huzurunu kaçırdı, 
“sosyal dokusunu” bozdu, ekonomiyi krize soktu. 
Ülkelerindeki iç savaştan, kardeş kavgasından kaçarak 
buraya sığınmak zorunda kalan komşularımız herhangi 
bir ekonomik, sosyal sorunun kaynağı değildir. Aksine 
sığınmacılar ekonomik olarak Türkiye’de önemli bir 
potansiyeli açığa çıkarmışlardır.

Sığınmacıların huzurumuzu bozduğu, sosyal do-
kuyu tahrip ettikleri iddiası bir yalan. Sığınmacıların 
karıştığı suç oranları, ortalamanın çok altında. Son 
zamanlarda artan ayrımcı tavırlar nedeniyle pek çoğu 
evlerinden bile çıkamıyor. Pek çok sığınmacı, çocuğunu 
okula göndermeye çekiniyor, eğitime erişim hakkından 
yararlanamıyor.

Sığınmacıları gerçek dışı haberlerle hedef göste-
renler, linç ve saldırılara karışanlar cezalandırılmalıdır. 
Sığınmacılar “sorun” değildir, sorun onlara yapılan 
ayrımcılıktır. Irkçı ayrımcı söylemlerin, uygulamaların 
cezalandırılması için takipçi olalım. 

Bütün bunların yapılması için ezilenlerin ortak 
mücadelesinin örgütlenmesi, ırkçılığa karşı kitlesel bir 
hareketin inşa edilmesi gerekiyor. Biz Hepimiz Göçme-
niz, Irkçılığa Hayır kampanyası olarak bunu yapmaya 
çalışıyoruz. Kampanyamızın çağrı metninden bir alıntı 
ile röportajı bitirmek istiyorum. 13

Senelerdir burada yaşayan, çalışan, hatta pek çoğu 
burada doğmuş olan insanları parazit gibi göstermenin adı, 
hangi gerekçenin arkasına saklanırsa saklansın ırkçılıktır. Bu 
yüzden, en başta mültecilik hakkı olmak üzere Suriyelilerin 
ve tüm göçmenlerin eşit yurttaşlar olarak yaşamalarının 
koşulu olan bütün hakları talep ediyoruz. Irkçılık sinsi 
olabilir, fakat dayanışma bulaşıcıdır. Hep birlikte insanca, 
kardeşçe, özgürce yaşayabilmek için, ırkçıların gözünün 
içine bakıp: “bu dünya hepimizin, hepimiz göçmeniz” 
demeye kararlıyız. Bu sesi büyütmek gerektiğine katılan 
herkese çağrımızdır.

13 https://gocmeniz.org/hakk%C4%B1m%C4%B1zda 
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Nisan 2022’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları incelendiğinde, 
Fransa’da 1930’lardan beri hiç görülmemiş bir kutuplaşma olduğu görülüyor. 
Daha önce Ulusal Cephe olarak bilinen ve Nazi işbirlikçileri ile Holokost’u 

inkar edenler tarafından kurulan Ulusal Birlik (RN) partisinin faşist lideri Marine 
Le Pen, seçimin ilk turunda ikinci olurken başlıca radikal sol aday “Boyun Eğmeyen 
Fransa” partisinden (FI) Jean-Luc Mélenchon küçük bir farkla üçüncü oldu. Le Pen 
ve Mélenchon arasında sadece 420.000 oy vardı. 

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ikinci kez görevde. Yine de bu, Fransa’daki siyasi 
mücadelede bir çözülme olduğu anlamına gelmiyor; tam tersine yeni mücadelelere kapı 
aralamış oldu. Özellikle de Le Pen’in şimdiye kadarki en yüksek oyu alması, aşırı sağ ve 
faşistlere karşı mücadelenin nasıl örgütleneceği konusunu gündeme getiriyor. Cumhur-
başkanlığı seçimleri yaklaşırken kaleme aldığım ve International Socialism’in bir önceki 
sayısındaki yayımlanan yazımla birlikte okunması gereken bu makale, seçimin sonuçlarını 
irdelemeye odaklı olacak.1 Le Pen’e kimlerin ve neden oy verdiğini, bunun bize Fransız 
siyaseti hakkında ne anlattığını ve gelecek için ne anlama geldiğini inceleyeceğim.

Başlarken dört noktayı vurgulamam gerekiyor.

İlk olarak, Le Pen’in zafere ne kadar yaklaştığının farkına varılmalıdır (Bkz. Tablo 1). 
Özellikle de sonuçları önceki başkanlık seçimleriyle karşılaştırdığımızda oy oranındaki 
artışın çok belirgin olduğu görülebilir. Marine Le Pen, eski parti lideri babası Jean-Marie 
Le Pen’in girdiği üç cumhurbaşkanlığı seçiminin her birinden almış olduğu oylardan 
fazlasını aldı; hatta bu son seçimde babasının aldığı en iyi oyun bile iki katına ulaştı 
(Bkz. Tablo 2). Marine Le Pen’in seçim gecesindeki konuşmasında aldığı oy miktarını 
“çarpıcı bir zafer” olarak sunmasının altında genişleyen bu destek yatıyor. RN’nin 26 
yaşındaki başkanı Jordan Bardella, Le Pen’in 2017’de Fransa’nın 101 bölgesinden 28’ini 
kazandığına dikkat çekerek, “Bir dahaki sefere sonuna kadar gideceğiz” dedi.2

1 Orr, 2022.

2 Abboud, 2022a.

Fransa: Bölünmüş Bir Ülke
Judith Orr
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İkincisi de şudur; bu seçim sonuçları Macron’dan 
ne kadar nefret edildiğini de gösteriyor. Evet, kazandı; 
yine de ikinci turda karşısındaki tek alternatif Le Pen 
olmasına rağmen çekimser oyların oranı bir hayli 
yüksekti. 2017’de Le Pen’i durdurmak için “burnunu 

kapatarak” Macron’a oy verenlerin çoğu belli ki bu sefer 
aynı tutumu sergilemekten kaçınmış.

Üçüncü olarak, Mélenchon’un seçimin ilk turunda 
ulaştığı oy oranıyla Fransa’da daha güçlü bir sol seçim 
mücadelesinin geliştirilmesinin mümkün olduğu 

Tablo 1: 2022 cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (%)
* 2017 sonuçları parantez içinde gösterilmiştir

 Aday 2022 ilk tur 2022 ikinci tur

Macron (LREM) 27.8 (24) 58.5 (2017: 66.1)

Le Pen (RN) 23.2 (21.3) 41.5 (2017: 33.9)

Melenchon (Fİ) 22 (19.6)

Zemmour (Reconquête) 7.1

Pécresse (Cumhuriyetçiler) 4.8 (20*)

Jadot (Yeşiller) 4.6

Lassalle (Direniş Partisi) 3.1 (1.2)

Roussel (Komünist Parti) 2.3

Dupont-Aignan (DLF) 2.1 (4.7)

Hidalgo (Sosyalist Parti) 1.8 (6.4*)

Poutou (NPA) 0.8 (1.1)

Arthaud (LO) 0.6 (0.6)

* 2017 yılında farklı bir adayları vardı.

Kaynak: Politico
LREM = Cumhuriyet Yürüyüşü, 
RN = Ulusal Birlik, 
Fİ = Boyun Eğmeyen Fransa, 
Reconquête = Yeniden Fetih, 
DLF = Ayağa Kalk Fransa
NAP= Yeni Antikapitalist Parti, 
LO= İşçi Mücadelesi.

Tablo 2: RN’nin cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki oy yüzdesi

 Aday Yıl Yüzde

Jean-Marie Le Pen 1988 0.7

Jean-Marie Le Pen 1988 14.4

Jean-Marie Le Pen 1995 15

Jean-Marie Le Pen 2002 17.8 (2. tur)

Jean-Marie Le Pen 2007 10.44

Marine Le Pen 2012 22

Marine Le Pen 2017 33.9 (2. tur)

Marine Le Pen 2022 41.5 (2. tur)

Kaynak: Politico
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görüldü. Beş yıl öncesine göre, oylarını yarım milyon-
dan fazla artırarak 7,7 milyona ulaştı ki bu da tüm 
oyların %22’sini aldığı anlamına geliyor.

Son olarak; sonuçlar Macron’un 2017’deki ilk zaferin-
den bu yana anlaşılmaya başlanan bir şeyi, yani Fransız 
siyasetine on yıllardır egemen olmuş yerleşik büyük siyasi 
blokların tamamen çöktüğünü doğruladı. Parti Socialiste 
(Sosyalist Parti, SP) adayı, Paris belediye başkanı Anne 
Hidalgo, yüzde 1,8’lik ciddiye bile alınamayacak bir oy 
oranı elde etti; oysa 2012’de SP, Fransa’nın en büyük 
partisi olmuş ve o yılki seçimlerde Cumhurbaşkanlığını 
kazandığı gibi, parlamentoda en fazla sandalye sayısını 
elde eden parti konumuna da gelmişti. Bir merkez sol 
partiye verilen desteğin bu denli çöküşü sadece Fransa ile 
sınırlı kalmadı; Avrupa’nın başka yerlerinde de, örneğin 
Macaristan, Yunanistan ve İtalya’da da görüldü. Bu arada 
muhafazakar Les Républicains (Cumhuriyetçiler) adayı 
Valérie Pécresse yalnızca yüzde 4,8 oy alabildi; 2017’de 
partinin adayı François Fillon oyların yüzde 20’sinden 
fazlasını alarak üçüncü olmuştu.

Macron
Macron, kendisinin ve politikalarının coşkulu bir 
şekilde desteklendiği bir seçim zaferi elde etmediğini 
biliyor. Ukrayna’daki savaşta “küresel diplomat” olarak 
üstlendiğini düşündüğü abartılı rolüne fazlasıyla gü-
veniyordu, oysa bu rolü de ona beklediğini vermedi. 
Bilakis, görevdeki ilk döneminde uyguladığı sermaye 
yanlısı politikaları nedeniyle birçok seçmen tarafından 
“zenginlerin başkanı” olarak görülüp kınandı. İşletme-
lerin vergilerini düşürmüş, servet vergisini kaldırmış, 
şirketlerin işçileri kolayca işten çıkarmasının önünü 
açmıştı ve Fransa seçime giderken hâlâ emeklilik yaşını 
yükseltmeye çalışıyordu. Ayrıca sokaklardaki muhalif 
her türlü gösteriye karşı polis şiddetini harekete geçirdi. 
Üstelik, Le Pen’in ırkçılığına meydan okumak yerine, 
Fransa’daki Müslümanları daha da şeytanlaştıran ve İs-
lamofobinin kışkırtılmasını teşvik eden yasalar çıkardı.3

Macron, 2017’ye oranla daha az oy aldı ve seçime 
katılım oranı yüzde 72 ile son dönemlerin en düşük 
seviyesindeydi. Toplamda 17 milyon kişinin – kayıtlı 
seçmenlerin üçte birinden fazlası– her iki adayı da fiilen 
reddettiği ve ikinci turda oy kullanmadığı görülüyor.4 
İkinci turda her iki adaya da oy vermeyen seçmenlerin 
büyük bir kısmını gençler oluşturuyordu. Öyle ki 35 
yaşın altındaki seçmenlerin yüzde 40’ı iki adaya da oy 
vermedi. Daha net bir şekilde ifade edilirse, sandığa 
gidenlerin yüzde 8,6’sı, her iki adayı da istemediğini 
göstermek için “ret” oyu kullandı.5

3 3 Orr, 2020a.

4 Henley, 2022.

5 France24, 2022.

Bu yıl, seçmenlere ana akım merkez sağ adaya oy 
vererek Le Pen’in başkanlığını önleyebileceklerinin gös-
terildiği o ilk seferden çok farklıydı. O süreç, Jean-Marie 
Le Pen’in 2002’de Jacques Chirac’a karşı ikinci tura 
çıkmasıyla başlamıştı. Marine Le Pen’in yükselen oyu, 
faşistleri engelleme stratejisi olarak görülen bu tutumun 
faydasızlığını açık ve net biçimde gözler önüne seriyor. 
Birbirini izleyen muhafazakar başkanların seçim zaferi, 
Le Pen’i baltalamak şöyle dursun, siyasi gündemin sağa 
kaymasına neden oldu ve aşırı sağa daha fazla meşruiyet 
kazandırdı. 

Marine Le Pen
Marine Le Pen’in ilk turda aldığı oylar, derginin önceki 
sayısında geçmişini ve kampanya stratejisini anlatmış 
olduğum aşırı sağcı aday Éric Zemmour’un elde ettiği 
yüzde 7’lik oy oranıyla birlikte okunmalı. O yazımda 
bahsettiğim gibi, Zemmour’un elde ettiği hızlı yükse-
liş – ki bu onun ilk seçimiydi– Le Pen’in son on yılda 
RN’yi temize çekmek için başvurduğu siyasi stratejinin 
bir sonucudur ki bu sayede RN’den daha da sağdaki bir 
alanı doldurmayı başarmıştır.6

Le Pen uzun yıllar boyunca partisini Fransa faşiz-
minin siyasi köklerinden uzaklaştırmaya ve kendisini 
daha ılımlı bir aday olarak sunmaya adandı. Partinin 
bu “şeytan çıkarma çabaları”nın birçok açıdan faydalı 
sonuçlar getirdiği çok açıktı. Anketörler, oy tahminle-
rinde önceki seçimlere göre daha başarılı olunduğunu, 
çünkü Le Pen’e oy vermeyi planlayan seçmenin bunu 
açıkça dile getirmeye başladığını gösterdi. RN’yi des-
teklemekle ilgili tabular zayıfladı; baba Le Pen’i çevre-
leyen “karantina kuşağı” dikkat çekici biçimde daraldı. 
Örneğin, Chirac, 2002 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 
ikinci turundayken, karşısında Jean-Marie Le Pen’in 
olacağı bir televizyon yayına katılmayı reddetmişti. 
Ancak, 2022’de Marine Le Pen ile bir röportaj yapıldı 
ve bu röportajı medyada yer bulunca, bu kez Macron 
ile, seçimlerden önce gerçekleştirilen bir televizyon ya-
yınında karşı karşıya gelip tartışma fırsatı buldu. Artık 
kendisi ve siyasi görüşleri Fransa için kabul edilemez 
statüsünde değildi. Giderek artacak şekilde İslamofobik 
retoriğe başvurdu ve ırkçı politikalarla karakterize edilen 
ana akım siyasetle bütünleşmiş bir oyuncu haline geldi. 

Economist’in belirttiği gibi, göçmenlerin Fransa’yı 
ele geçirmesiyle ilgili aşırı sağ anlatılar da dahil olmak 
üzere, Fransa’da ırkçılıkla ilgili en aşırı görüşlerin bile 
ana akım haline getirildiğini görmüş olduk. Dahası, 
aşırı sağcılar arasında küresel ölçekte popülerlik ka-
zanan “Büyük Yer Değiştirme” adlı komplo teorisini 
ortaya atan beyaz milliyetçi yazar Renaud Camus bile 
bugünlerde bir TV yıldızına dönüştü: “Bay Camus, 
inzivasından çıkarak stüdyo konuğu haline geldi… 

6 Orr, 2022.
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Gelecek vadeden başkan adayları, tartışma modera-
törleri tarafından ve en ufak bir utanç duyulmadan, 
“Büyük Yer Değiştirme” konusundaki düşüncelerini 
paylaşmaları için stüdyoya davet ediliyorlar”.7 Ana akım 
gündem Le Pen’in ırkçı anlatısını meşrulaştırıp onun 
(ve artık diğer aşırı sağ güçlerin de) kamu gündemini 
daha da sağa itmesine olanak tanıyor. Böylece önceki 
makalelerde anlattığım kısır döngü devam etmiş olu-
yor.8 Bu, son derece tehlike sonuçlar doğurur. Ancak 
cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında Le Pen, 
bir sonraki bölümde ayrıntılarıyla ele alacağım gibi, 
partinin ırkçı gündemini geri planda tutmaya özen 
gösterdi.

Le Pen’e kim ve neden oy verdi?
Le Pen, seçim propagandasını ekonomik ve sınıfsal 
meseleler üzerine inşa etti. Düşük gelirli olan ve fırsat 
eşitsizliğinden yakınan, Macron ve diğer politikacılar 
tarafından görmezden gelinmiş, “geride bırakıldık-
larını” söyleyen kişilere odaklandı. Son yıllardaki bu 
tutumuyla, Fransa’nın güneyindeki aşırı sağcı bölgelere 
sıkışan partisinin sınırları aşıp genişlemesini sağladı. 
Büyük endüstrilerin kaybı nedeniyle birkaç nesildir 
işsizlik ve yoksulluk yaşamakta olan kuzey Fransa’nın 
“pas kuşağı”nda güçlü bir taban oluşturdu. Veriler, en 
büyük desteğin büyük şehir merkezlerinden değil, daha 
küçük yerleşim bölgelerinden, kırsal ve yarı kırsal böl-
gelerden geldiğini doğrulamaktadır. Örneğin, nüfusu 
100.000’in üzerinde olan şehirlerde seçmenlerin yüzde 
25’i destek verirken, bu oran nüfusu 1000’den az olan 
yerleşim bölgelerinde yüzde 51’e ulaşıyordu. 

Le Pen, artan yaşam maliyetleriyle mücadele eden 
nüfusa hitap ederek bazı ekonomik vaatlerde bulundu. 
Sözgelimi, büyük petrol şirketlerinin vergilerini artırıp; 
elektrik, gaz ve akaryakıttan alınan KDV’yi yüzde 
20’den yüzde 5,5’e indireceğini söyledi. Ayrıca serbest 
meslek sahipleri için gelir vergisini azaltma ve emeklilik 
yaşını düşürme sözü de verdi. Bu politikaları ve yıllarca 
süren kampanyaları sonucunda, “mavi yakalılardan 
beyaz yakalılara kadar” tüm işçi sınıfı oylarının yüzde 
58’ini almayı başardı. Buna karşın Macron da “üst 
düzey işletme yöneticileri ve çok yüksek profilli meslek 
sınıfları” oylarının yüzde 74’ünü aldı.9 Financial Times, 
2017 cumhurbaşkanlığı seçiminden bu yana ittifak 
değiştiren “komünlerin” (idari bölgelerin) ekonomik 
arka planının altını çiziyordu: “İşsizlik oranının or-
talamanın çok üzerinde olduğu bu bölgelerde büyük 
çoğunluk (yüzde 97) Macron’dan Le Pen’e geçti.”10 An-

7 Ekonomist, 2021.

8 Orr, 2020b; Orr, 2022.

9 Fourquet, 2022.

10 Nolsoe ve Hollowood, 2022.

ketörler, “geçimini sağlayabilmek için mücadele eden” 
bu seçmenlerin yüzde 59’unun Le Pen’e oy vereceğini, 
Macron’un ise buradan sadece yüzde 41’lik bir dilim 
koparabildiğini bildirdiler.11

Le Pen ayrıca özellikle bu yönde geliştirilmiş bazı 
politikalarıyla genç seçmenleri de hedef alıp 30 yaşın 
altındaki kişilere uygulanan vergileri kaldıracağının 
sözünü verdi ve öğrencilere daha fazla finansal destek 
sundu. İklim değişikliği ve hayvan hakları konularına 
sıkça değindi, geçmişte olduğu gibi bugün de hâlâ bir 
kadın hakları savunucusu olduğunu vurgulayan ko-
nuşmalar yaptı. Sonuç olarak Macron, 60 yaş üstü ve 
emekli nüfus arasında Marine Le Pen’in önünde olması-
na rağmen, 25-49 yaş aralığında düşük bir oy oranında 
kaldı.12 Partinin başına geçtikten sonraki dönemde 
kazanılan genç seçmen sayısındaki artışın sebebi budur. 
Öyle ki, 21. yüzyılda gerçekleştirilen her bir seçimde 
RN’yi destekleyen genç seçmen sayısı giderek daha da 
arttı. 2022’de “Oy kullanan 25-34 yaş nüfusun yüzde 
49’u Le Pen’i seçti – genel nüfusun yüzde 41’inden biraz 
fazlası ve 70 yaş üzeri seçmenlerin yüzde 29”.13 Le Pen 
ise 50-59 yaş aralığında önde gidiyordu.14 

Ne var ki Le Pen, geçim sıkıntısını ve diğer ekono-
mik sorunları kampanyasının vitrinine koymuş olsa da 
ırkçı gündemini gözlerden gizlemeyi başaramadı. Örne-
ğin, hayvan hakları konusunu gündeme getirirken bile 
meseleyi ırksallaştırıp “helal” ve “koşer” gıda aleyhine 
kullandı. Çevreden bahsederken “milliyetçi” ekolojiye 
atıfta bulundu ve kadınların uğradığı baskıdan göç-
menler ile Müslümanları sorumlu tutarak sözüm ona 
kadın haklarını savunmuş oldu.15 Başörtüsünü “İslamcı 
üniforma” olarak nitelendirdi ve kamusal alanda giyil-
mesini yasaklayacağını açıkladı. Kadın özgürlüğünü 
savunduğunu iddia ederek, baştan sona ayrımcı olan 
bu politikayı haklı çıkarmaya çalıştı: “Kadınlar buna 
zorlanıyor. Giymeyenler tecrit ediliyor, baskılara maruz 
kalıyor ve hatta bazen hakarete uğruyorlar… Buna 
izin vermeyeceğim. Fransa’daki tüm kadınlar özgürce 
yaşayabilmeli”.16

Seçimden kısa bir süre sonra Sunday Times ga-
zetesinin Jean-Marie Le Pen ile yaptığı bir röportaj, 
oylarının artmasıyla ortaya çıkan tehlikeyi gözler önüne 
serdi: “Bence sonuç gelecek için umut verici, ki umut 

11 Henley, 2022.

12 Akrimi, 2022.

13 Tower ve Gelix, 2022.

14 France24, 2022.

15 Orr, 2020a; Or, 2019.

16 Caulcutt, 2022.
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hareketin asıl gücüdür. Buraya ulaştığınızda çoğunluğa 
erişiyor ve dolayısıyla seçimi kazanmaya yaklaşıyor-
sunuz”.17 Her iki Le Pen de partinin seçim projesini 
uzun vadeli bir perspektiften görüyordu. Aynı röpor-
tajda Jean-Marie Le Pen, kendisiyle söyleşi yapan Peter 
Conradi’nin bildirdiği gibi, Nazi soykırımının yalnızca  
“II. Dünya Savaşı tarihinin bir ayrıntısı” olduğu şek-
lindeki, Holokost’u inkar eden açıklamasını tekrar 
etmekten mutlu görünüyordu: 

Bundan keyif alıyormuş gibi görünüyor ve bu tiksin-
dirici görüşlerini biraz yumuşatmak için hiçbir girişimde 
bulunmuyor. Holokost’u küçümseme tutumundan pişman 
olup olmadığını sorduğumda, ‘Skandal olarak damgalana-
cak ne dedim ki?’ diye karşılık verdi; ‘Savaş tarihinin bir 
detayı değilse, neydi?’

Ayrıca Marine Le Pen’in, geleceği temsil ettiğine 
inandığı yeğeni Marion Maréchal ile yakın ilişkide 
olduğunu ve RN ile Zemmour arasındaki birliği savun-
duğunu da doğrulaşmıştı. Le Pen ailesinin bu üyeleri 
ve onların destekçileri Marine Le Pen için, partinin 
geleceğine ilişkin vizyonunun bir parçası olmayabilir, 
ancak ne onlar ne de siyasi emelleri ortadan kalktı. 

Taban kayması
Başkanlık seçiminin etkisiyle, siyasi yelpazede yeni bir 
taban kayması süreci başladı. Şimdi en sağda Marine 
Le Pen ve Zemmour, radikal solda Mélenchon ve “aşırı 
sağ merkezde” Macron bulunuyor ve seçmenlerin de 
kendilerini bu oluşuma göre yeniden yapılandırmaya 
çalıştığını görüyoruz. Bu gelişmeler, seçimin etkisini 
en üst düzeye çıkarma arzusundan kaynaklanmakla 
birlikte, aynı zamanda sahadaki gerçek güçleri ve Fransız 
siyasetinin yeni gerçekliğini de yansıtmaktadır. 

Mélenchon’un yüzde 22’lik ilk tur oyu, siyasi kay-
manın sadece sağa doğru gerçekleşmediğini ve seçmen-
lerin önemli bir bölümünün hem Marcon’a hem de Le 
Pen’e bir alternatif sunulacak şekilde örgütlenebileceğini 
gösteriyor. Mélenchon’a verilen destek bilhassa büyük 
şehirlerde güçlüydü ve anketler Müslüman seçmenle-
rin yüzde 69’unu kazandığını gösteriyordu. Oylarını, 
Macron’a karşı yürüttüğü sert muhalefet sayesinde 
artırdı ve ikinci turda, Macron’a oy verenlerden (yüzde 
42) daha fazla Mélenchon seçmeninin çekimser kaldığı 
görülüyordu (yüzde 45).18 İlk turun sonuçları açıklanır 
açıklanmaz Mélenchon, Haziran ayındaki seçimleri 
cumhurbaşkanlığı seçimlerinin “üçüncü turu” olarak 
adlandırarak dikkatleri meclis seçimlerine çevirdi.19

17 Conradi, 2022.

18 Michelon, 2022.

19 Bu analiz, 12 ve 19 Haziran 2022’deki iki tur yasama seçimlerin-
den önce yapılmıştır.

Kendisini Macron’un gündemini engelleyebilecek 
bir başbakan adayı olarak konumlandıran Mélenchon, 
Haziran ayındaki yasama seçimlerinde aday olmak için 
yeni bir koalisyon oluşturdu.20 Sosyalist Parti, ayrıca 
“Europe Écologie Les Verts” (Avrupa Ekolojisi: Yeşiller) 
ve “Parti Communiste Français”i (Fransa Komünist 
Partisi) de içeren Yeni Ekolojik ve Sosyal Birlik adındaki 
bu oluşumda yer alıyor. Bununla birlikte bazı radikal 
solcular, Mélenchon’un sağdan oy alabilmek için verdiği 
tavizlere işaret ederek, koalisyonun inşa sürecine dair 
endişelerini dile getirdiler. Bu yazının yazıldığı sırada, 
sol partiler bu ittifaklar etrafında pozisyon almak için 
birbirleriyle yarışır durumdaydılar. 

Macron da bu sırada partisini “Rönesans” olarak 
adlandırıp tüm müttefiklerini, siyasi projelerini bir kez 
daha başlatmaya çağırdı. Macron’un zaferinden hemen 
sonra en sağda konumlanmış olan Zemmour, Haziran 
seçimlerinde daha fazla sandalye kazanabilmek için 
“yurtseverlere” birleşme çağrısı yaptı, ancak daha sonra 
Reconquête’nin (Yeniden Fetih) 577 seçim bölgesinin 
550’sinde yer alacağını açıkladı. Seçimlerde Zemmour’u 
destekleyen Maréchal, kesin sonuçların açıklanmasının 
hemen ardından RN ve Yeniden Fetih koalisyonuna 
destek verdiğini gösteren bir tweet paylaştı; “Bu akşam 
tüm yurtseverler büyük bir hayal kırıklığı yaşadı, ancak 
Macron’u yasama gücüne ulaşmaktan alıkoyma şansına 
da hâlâ sahibiz. Milletvekilliği seçimlerinde büyük bir 
ulusal ittifak kurmalıyız!”21 Financial Times, güçlerini 
birleştirmeleri halinde Zemmour ve Le Pen’in yarata-
bileceği etkinin altını çiziyordu:

İşbirliği yapmaları taktiksel bir avantaj sağlar. Harris 
Interactive’e göre, RN tek başına devam ederse 75 sandalye 
kazanabilecek, ancak seçime birlikte girerlerse en az 117 
sandalye kazanmış olacaklar ki bu da onları, oyların ço-
ğunluğunu alması beklenen Macron karşısındaki en güçlü 
muhalefet grubu haline getirir.22 

Bununla birlikte, başkanlık seçiminden önce Zem-
mour’a katılmak için RN’den ayrılanlara duyulan öfke, 
bu yönde bir resmi anlaşma sağlanmasının önünde 
büyük bir engel olarak yükseliyor.

Şimdiye dek Le Pen, Zemmour ile birleşme bas-
kısına direnecek kadar güçlü bir konumda olduğunu 
düşünüyordu. Birleşmek yerine, Cumhuriyetçi Parti 
seçmenlerine ve diğer muhafazakarlara ulaşabilmeyi 
istiyor. Zemmour ile ittifak yapmak bunu tehlikeye 
atabileceği gibi, yıkıcı mirasını da diriltmesiyle sonuç-
lanabilir. Zemmour’a katılmak için RN’den ayrılan 
partililere “sadece gidiş bileti” kesildiğini ve “dönüşü 

20 Başbakan, seçilmek yerine cumhurbaşkanı tarafından atanıyor.

21 Ali, 2022.

22 Abboud, 2022b.
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olmayan bir yola girdiklerini” dile getiren ısrarcı bir 
tutum sergiliyor. O’nu Zemmour’dan ayıran şeyin tam 
olarak ne olduğunu netleştirmek için de Zemmour’un, 
Macron’un işçilere yönelik saldırılarını destekleme 
istekliliğini kullanıyor; “Zemmour’un, 65 yaşında 
emekli olabilmek için Macron lehine oy kullanacak 
milletvekillerinin seçilmesine katkıda bulunursam, 
kendi seçmenlerime ihanet etmiş olurum.”23

RN, Haziran seçimlerine 569 adayla katılıyor. 15 
sandalye gibi mütevazı bir hedef ilan ettiler ancak bu 
bile şu anda sahip olduklarının iki katı. 15 sandalyelik 
baraj, partiye sağlayacağı tüm meclis imkanlarının 
ötesinde, mecliste bir grup kurma hakkı vereceği için 
de kritik önem taşıyor. Çünkü bu, özellikle de RN 
gibi büyük borçları olan bir parti için, nihayet devlet 
finansmanına kavuşma anlamına geliyor.24

Sonuç
Fransa’da yükselen faşizmin tehlike sinyalleri her yerden 
görülebiliyor. Bu durum, sosyalistler için yeni müca-
deleler, yeni zorluklar anlamına gelir. Faşizme karşı 
mücadelenin birkaç cephede birden verilmesi gerekiyor. 
Daha da önemlisi, sosyalistlerin her alanda İslamofobiye 
karşı tavizsiz ve ilkeli bir muhalefet yapmalarının da 
gerekiyor olmasıdır. Geçmişte Müslümanları hedef alan 
bu ırkçılığa verilen tavizler Le Pen’in güçlenmesine yol 
açıp solu zayıflattı. 

Seçime gidilirken sosyalist bir gündem oluşturmak, 
Mélenchon’un kampanyasının gösterdiği gibi, aşırı 
sağın ırkçı anlatısına karşı güçlü bir panzehir sunmak 
anlamına gelir. Ancak, soldaki partilerin siyasi anlamda 
yeniden örgütlenmeleri ve propaganda yöntemleri nasıl 
olursa olsun, bunun salt seçim projesi gibi görülmesi, 
faşistlerin ve aşırı sağın yükselişini durduramaz. Ekono-
mik krizin giderek derinleştiği bu günlerde, Macron’un 
başkanlığının ilk beş yılında Fransa’da patlak veren 
mücadelelerin üzerine yeni bir direniş inşa edilmesi 
de gerekiyor. Bu kampanyanın ofislerde, fabrikalarda, 
üniversitelerde ve okullarda ama daha da önemlisi, 
yükselen ırkçılığa ve polis vahşetine maruz kalan bü-
yük şehir banliyölerindeki işçi sınıfını da hedef alacak 
şekilde yürütülmesi önemlidir.25 Diğer taraftan, Fran-
sa’da yaşanan radikal mücadelelerin birbirini izleyen 
dalgaları, aşırı sağın uzun vadeli büyümesini durdurmak 
için yeterli olamadı. 

Yaklaşan seçimler için en acil ve kritik görev, Le Pen 

23 Basso, 2022.

24 Brunet, 2022.

25 Banliyöler, Fransız şehirlerinin, büyük oranda göçmen nüfusa sa-
hip olup genellikle orantısız bir şekilde gelişmiş en yoksul mahal-
leleridir.

ve Zemmour’un bu seçimlerden mümkün olduğunca 
az oy ve sandalyeyle çıkmalarını garantilemek olma-
lıdır. Ancak asıl görülmesi gerekense, faşizme karşı 
mücadelenin kalıcı bir birleşik cephe inşasıyla başarıya 
ulaşabileceği gerçeğidir. Sadece seçimleri hedef alan 
politikalar ve eylemler, faşizmle mücadele için yeterli 
değildir. Troçki’nin 1930’larda Almanya ile ilgili olarak 
“birleşik solun toplam oyunun Nazilerden daha fazla 
olduğu bir devirde, sosyalistler de sokaklarda faşistlere 
karşı birleşik bir muhalefet inşa etmek zorundalar” 
tespitinden hareketle, faşistlere karşı birleşik cephe 
kurma ihtiyacı bugün Fransa için de geçerlidir. Hatta 
zamana karşı yarışıyoruz. 

Çeviren: TN
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Cumhuriyet demokrasiyle var olmadı; hep Türkçüydü, hep Sünni İslamcıydı. 
Modernite ve anti-emperyalizm söylemiyle halklara ne yaşatıldığı görmezden 
gelindi ve kurucu İttihatçı-Kemalist ideolojik-politik barikat aşılamadı. En 

temel insan hakkı can ve mal güvenliği hiç sağlanmadı. Milleten Türk ve dinen Sünni 
İslam olmayanın varlığı hedeflendi. Çünkü “Türkiye Türklerindir!” 1910’larda zuhur 
eden bu ırkçı politikanın 2022’deki Türkçesi “yerli ve millî”dir. İcrasını demografik 
yapının 1915’teki ve 2022’deki fotoğrafına dikkatli bakmakla görebiliriz. Hıristiyan 
ve Museviler canıyla malıyla tasfiye edildi, imha ve asimilasyonla gayri Türk İslam 
milletlerin Kürtlerin, Arapların ve Türk-Kürt Alevi Kızılbaşların demografik toprak 
bütünlüğü parçalandı. 1915’ten 1940’a çeyrek asırda devletin dâhili harbiyle Ana-
dolu halkları beş kez kırıldı; yüz binlerce insan öldürüldü ve toprağından kopartıldı 
ve can pazarında kalanlar da Sünni İslamlaştı/Türkleşti.

‘Halkların Cumhuriyet Tarihi’ çok kapsamlı bir konu. Çalıştığım 1910-1940 
dönemi, Türk devletinin temellendirildiği ve inşanın tamamlandığı kanlı yıllardır. Bu 
denli kapsamlı ve sürekli kılınan icraat hiç şüphesiz özünde ırkçı temizlik harekâtıydı. 
Harekâttı diyorum, çünkü devletin tüm şiddet aygıtı planlı olarak kullanıldı. Türk 
millî devleti rotası Balkan Harbiyle ilişkilendirilir. Zaman olarak iç içe geçmişlik 
vardır, ama İttihat ve Terakki aslında böylesi bir politik çizgiden uzaktı diyemeyiz. 
İttihat ve Terakki’nin, Makedonya ve Ermeni meselesindeki tavrı aslında Türk millî 
devleti rotasını içeriyordu. Makedonya meselesi Balkan Harbiyle ve Osmanlı’nın 
yenilgisiyle çözümlenince Ocak 1913 darbesiyle iktidarın tek hâkimi İttihat ve Te-
rakki, Türkçü kimliğini şiddetle görünür kıldı. Zaten birkaç yıldır Ermeni meselesi 
özelinde İttihat ve Terakki ile Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnaktsutyun) 
müzakeresinde1 hiçbir gelişme sağlanamamıştı. Hatta ikili görüşmede Ermenilerin 
1870’lerden beri gündemde olan işgal edilmiş toprak sorunu dahi çözülememişti. 
Böylece 1908’de demokrasi için aralanan kapı 1913’te fiilen kapatıldı ve totaliter 
teşkilatlanmaya hız verildi. Yani devrim, Temmuz 1908-Ocak 1913 döneminde 

1 Dikran Mesrob Kaligian, Taşnaklar ve İttihatçılar, çeviren: Deniz Mutlu Taşyürek, Aras Yayıncılık, İstan-
bul-2017.
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derinleşemedi boğuldu. Muhalefetin susturulduğu 
koşullarda 15-18 Ekim 1913’te kongresini yapan İt-
tihat ve Terakki’nin kabul edilen programının 1’inci 
maddesiyle, adem-i merkeziyet reddedildi.2 Oysa o 
günlerde adem-i merkeziyet, millî meselenin çözümü 
için öneriliyordu. İttihatçılar merkeziyetçiliği kabulle 
kalmadı programına “Türkçü ve devletçi”3 olduğunu 
da yazdı. Bu, İttihat ve Terakki’nin kuruluşundan beri 
bünyesindeki olanın beyanıydı, Türkçü-Sünni İs-
lamcı programıyla4 icrasına devam etti. İttihatçıların 
‘millî iktisat’ ve ‘Türkçülük’ adına yaptıklarının kalem 
kalem icra tarihi 1913 sonrasına5 aittir. Ve Cumhuri-
yet, 1878 Abdülhamid darbesinin devamı 1913’ün 
politik/bürokratik kadro ve zihniyetinin zirvesidir. 
Değinmekle yetineyim komprador burjuva söylemiyle 
Hıristiyan milletlerin tasfiyesi de perdelendi.

Abdülhamid’den İttihatçılara
İttihat ve Terakki’nin 1913 çizgisi, Abdülhamid’in 
1878 darbesiyle Anayasa’yı, Mebusan’ı tasfiye eden 
ve 1890’ların ortasında Sünni Kürt aşiretlerden teşki-
latlandırılan 65 Hamidiye Alaylıyla Ermenileri kıran 
Sünni İslamcı politikasından mirastı. Bu “kanlı yıllarda” 
Ermeniler can güvenliği kaygısıyla kitlesel olarak Sünni 
İslamlaştı6 yani “ya İslam ya ölüm” ikileminde köy köy 
Ermenilerin ‘tercihi’ İslam’dı. 1878, Tanzimat’la millet-
lerin (dinen) eşitleneceği vaadinin meşruiyetinde “can 
ve mal güvenliği” talebi mücadelesinde ısrarlı Hıristiyan 
ve Musevi milletlerin yeni statüsüne de darbeydi. Çün-
kü Rumların 1862’de, Ermenilerin 1860 ve 1863’te, 
Yahudilerin 1865’te onaylanan ve iç idari yapılarını 

2 Tarık Zafer Tunaya’nın 1’inci madde analizine göre, kesin olarak 
Prens Sabahattinci adem-i merkeziyet prensibi reddedildi (Tarık 
Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, İkinci Meşrutiyet Dönemi, 
1908-1918, cilt: 1, İletişim Yayınları, İstanbul-1998, s. 62, 140, 
145; Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, İttihat ve Te-
rakki, cilt: 3, İletişim Yayınları, İstanbul-2000, s. 293).

3 Tarık Zafer Tunaya’nın 1916 yılı kongre raporundan çıkardığı so-
nuç: İttihat ve Terakki, Osmanlıcı (İttihad-ı Anasırcı) olmaktan 
çıkıp, “Türkçü (milliyetçi) ve devletçi” bir kimliği benimsemiştir 
(Tarık Zafer Tunaya, age, cilt: 1, s. 62-63, 153; Tarık Zafer Tuna-
ya, age, cilt: 3, s. 295).

4 Tarık Zafer Tunaya’ya göre “İttihat ve Terakki’nin bir yüzü ne 
denli Türkçü-milliyetçi ise, öteki yüzü de [o] kadar İslamcıdır” ve 
İttihat ve Terakki’nin fedai örgütü Teşkilât-ı Mahsusa da “Türk-
çülük ve İslamcılık” ideolojisiyle yapılandırıldı (Tarık Zafer Tuna-
ya, age, cilt: 3, s. 344, 377).

5 Tarık Zafer Tunaya, age, cilt: 3, s. 409-410; Zafer Toprak, Türki-
ye’de ‘Milli İktisat’ (1908-1918), Yurt Yayınları, Ankara-1982.

6 Selim Deringil, İhtida ve İrtidad, İletişim Yayınları, İstanbul-2017, 
s. 281-340.

düzenleyen nizamnameleriyle7 kazanılan resmiyet askı-
ya alınarak fiilen geçersiz kılındı. Aslında 1878 darbesi 
Tanzimat’tan ve 1913 darbesi de 1908’den kopuştu. Bu 
anlamda Cumhuriyet, Tanzimat’ın ve 1908’in değil, 
1878 ve 1913 darbesinin devamıdır. Abdülhamid 
1878’ün ve İttihatçılar 1913’ün diktatörüydü.

1913, sadece 1908’den kopuşun değil, aynı zamanda 
harekât yılıdır. İttihat ve Terakki parti ve devlet olarak, 
yılsonunda Balkanlardan gelen muhacirleri Ege ve 
Marmara’da iskân etmek amacıyla Rumları Yunanistan’a 
kovalamayı planladı ve icra etti. Neler yapıldığını Celâl 
Bayar da anılarında yazdı. Kovalamaya 1914’te de de-
vam edildi. 1914 yazında toplanan Mebusan’da Aydın 
Mebusu Emmanuil Emmanuilidis, İslam muhacirlerin 
Üsküdar’dan Basra’ya kadar Osmanlı toprağına niye 
yerleştirilmediğini hatırlatmasına cevaben nazır Talât, 
“Bu muhacirleri, dedikleri gibi, oralara gönderip çöllere 
serpecek olsaydık oralarda cümlesi açlıktan öleceklerdi” 
dedi.8 Bir yıl sonra Talât’ın emriyle Ermeniler, Suriye 
çölüne sürüldü. Hıristiyan milletlerini hedefleyen şid-
det politikasının geçmişi genelinde Osmanlı saray düze-
ninde özelinde Abdülhamid icrasında vardı. Tanzimat’la 
asırlardır Sünni İslam egemenliğinde saray rejiminin 
çürümüş sisteminde İslam ve Hıristiyan çelişkisini 
çözmeye yönelik adımlara 1878 darbesiyle “dur” 
dendi. Hatta ibadet özgürlüğü var denilen Osmanlı’da, 
Fatih’in 1453’te yasakladığı kiliselerde çan çalmak an-
cak dört asır sonra Tanzimat’la 1856’da serbest oldu.9 
Abdülhamid’in 1878’den itibaren Hıristiyanların 
kazanımlarını tırpanlayan, imzaladığı Ekim 1895 
Islahât Projesini10 “yok sayan” ve 1895’lerdeki Ermeni 
kırımı politikasına, 1908’de “dur” denirse de İttihatçı-
ların 1913’te Anadolu’nun Hıristiyan Rum milletini 
kovalamasıyla yeniden “Hıristiyan milletler hedeftir” 
politikasının icrasına başlandı. 1914’ün baharından 
itibaren hedefte Hıristiyan Ermeni milleti vardı.

İttihat ve Terakki ile Ermeni Devrimci Federasyonu 
müzakeresinde ilerleme sağlanamazsa da 1878’den iti-
baren uluslarararası boyut kazanan Ermeni meselesinde 
büyük devletlerin devreye girmesiyle 8 Şubat 1914’te 
Osmanlı Ermenistanı için çözüm paketi imzalandı. 

7 Murat Bebiroğlu, Osmanlı Devleti’nde Gayrimüslim Nizamname-
leri, İstanbul-2008; Vartan Artinian, Osmanlı Devleti’nde Ermeni 
Anayasası’nın Doğuşu, 1839-1863, Aras Yayıncılık, İstanbul-2004.

8 MMZC (İçtima-ı fevkalâde), devre: 3, sene: 1, cilt: 1, s. 606-613.

9 Murat Bebiroğlu, age, s. 14-15, Fatih’in Galata Ahidnamesi-1453 
(madde 5); İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Alkım 
Yayınevi, 25. baskı, İstanbul-2006, s. 114.

10 Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, Belge Yayınları, 
İstanbul-1976, s. 334, 340-356.
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Bunu, İttihatçı liderlerden Halil Menteşe11 de yazdı, 
“Ermenistan ıslahat paketi”ydi. İttihatçı hükümet 
imzaladığı paketin gereğini yapmamak tavrındaydı ve 
Ermeni mebusların girişimi de sonuçsuz kaldı. İttihatçı 
hükümet, 1914 yazında Avusturya prensinin öldürül-
mesiyle savaş tamtamlarının çaldığı atmosferi fırsat 
görerek 2 Ağustos 1914’te Alman paktına katıldı ve 
dâhilde de Osmanlı Ermenistanı özelinde yoğunlaştı. 

İttihatçı hükümet Almanya ile pakt imzalamanın 
ardından Genelkurmay Başkanlığını ve ordunun pek 
çok kademesini Alman subaylara teslim etti. Bunula da 
kalmadı, Maliye Nazır’ı Cavit’in Mart 1918’deki açık-
lamasından12 öğrendik ki, harbin maliyeti 330 milyon 
lira ve bunun yaklaşık 200 milyonu Almanya’dan alınan 
dış borçtu. Rotasını Türk millî devleti olarak belirleyen 
İttihatçı hükümet, Birinci Paylaşım Harbinde ordusu-
nu Alman subaya ve bütçesini Alman markına teslim 
etmekte bir sorun görmemişti. Ayrıca Almanya’nın iste-
ğiyle, Bulgaristan’ın Osmanlı-Almanya safında savaşsın 
diye 6 Eylül 1915’te vatan toprağı Dimetoka da hibe 
edilmişti. Lozan’da Dimetoka istenirse de sonuç değiş-
memişti.13 Garpta vatan toprağını Bulgaristan’a veren 
İttihatçı hükümet, şarkta toprak istiyor diye Ermenilere 
karşı planlamaya Eylül 1914’te başladı. 

Anadolu Hıristiyanlardan Temizlendi
Almanya ile ittifak antlaşması imzasından üç gün sonra 
5 Ağustos 1914’te seferberlik ilan edildi ve her Osmanlı 
gibi 45 yaşına kadar olan Hıristiyanlar dâhil tüm erkekler 
askere alındı.14 Bir ay sonrasında 6 Eylül’den itibaren 
Dahiliye Nazırlığı’nın emriyle Ermeni milletinden 
liderlik yeteneği olanlar izlenmeye başlandı.15 Bu, 

11 Halil Menteşe’nin Anıları, Hürriyet Vakfı Yayınları, İstanbul-1986, 
s.167-179.

12 Maliye Nazırı Cavit’in 1918 Mart ayı itibariyle açıklaması, 
MMZC, devre: 3, sene: 4, cilt: 2, s. 424-425 ve MAZC, devre: 3, 
sene, 4, cilt: 1, 2.3.1334, s. 532.

13 Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi, cilt: III, kısım: 2, Türk 
Tarih Kurumu Yayınları, 3. baskı, Ankara-1991, s. 476-480; 
Şevket Süreyya Aydemir, Enver Paşa, 1914-1922, cilt: 3, Remzi 
Kitabevi, 2. baskı, İstanbul-1978, s. 368-369, 384-385, 394; Sa-
bahattin Selek (hazırlayan), İsmet İnönü Hatıralar, Bilgi Yayınevi, 
Ankara-2006, s. 336-337; Halil Menteşe’nin Anıları, s. 220-221; 
Celâl Bayar, Ben De Yazdım, cilt: 4, Sabah Gazetesi Kitapları, İs-
tanbul-1997, s. 162-166; TBMM Zabıt Ceridesi (ZC), devre: 2, 
cilt: 1, s. 236, 240; Lozan Barış Konferansı, tutanaklar-belgeler, 
çeviren: Seha. L. Meray, cilt: 1, Yapı Kredi Yayınları, 2. baskı, 
İstanbul-2001, s. 29, 33, 43, 46, 92.

14 BOA, HR. MA, 1105/7, 5.8.1914, aktaran Osmanlı Belgelerinde 
Birinci Dünya Harbi, cilt: 1, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 
Yayın no: 130, İstanbul-2013, s. 28-29.

15 BOA-Katalog, DH.ŞFR, 44/200, 28 Ağustos 1330 (6 Eylül 1914).

1915’te olanları dikkate aldığımızda hazırlığın önemli 
kararıydı. Nitekim Ermeniler kitlesel sürülmezden evvel 
liderlik yeteneği olanlar 24 Nisan 1915’te16 tutuklan-
dı. Ekim ayı sonunda Rus limanlarının vurulmasının 
ardından 11 Kasım 1914’te cihat fetvasıyla Osmanlı 
harbe girdi.17 Osmanlı koltuk değneği olduğu Hıristiyan 
Almanya ile Hıristiyan dünyasından İngiltere, Fransa 
ve Rusya’ya cihat ilan etti. Almanya’yla antlaşma gereği 
Kafkas cephesini açmakta pek heyecanlı Harbiye Nazırı 
Enver, 3. Ordu Komutanlığını üstlendi. Sarıkamış’ta 
iki haftalık muharebe sonunda 4 Ocak 1915’te Os-
manlı Ordusu yenildi ve Rusya şarkta işgale başladı.18 
Sarıkamış yenilgisi ardından peşi sıra kararlarla milleten 
Ermeniler hedefti.

Fetvayla dış düşman belirlenmişti ama içeride şifre-
lerin dilinde düşman, Ermenilerdi. Şifrelerde Ermeniler, 
savaşta şunu-bunu yapacak yorumuyla düşmanlaştırıldı. 
Van özelinde düşmanlaştırma, valilik ve Ermeni ile-
ri-gelenlerinin ilişkide olmasına ve görüşmesine rağmen 
baskındı. Şifrelerde kalmadı, 28 Şubat 1915’te nazır 
Talât, “Ermeniler, iç düşman” tanımlamasını resmi-
leştirdi.19 “İç düşman” ilanından üç gün önce Osmanlı 
ordusu Ermeni askerler silahsızlandırıldı ve 12 Mart’ta 
da Ermeni polislerin tasfiyesi emri verildi.20

24 Nisan’da Ermenilerin liderlik yeteneği olanların 
tutuklanmasından beş gün önce Erzurum, Van ve Bitlis 
valilerin şifresinde ortak karar bildirildi: Ermeni meselesi 
halledilmelidir.21 24 Nisan’da, Hitler’in22 1939’da Polon-

16 BOA, DH.ŞFR, 52/96, 97 ve 98, 11 Nisan 1331 (24 Nisan 
1915).

17 Savaş ilanı, İ. MMS, 191/2_1-2 ve fetva, DH. SYS, 123-12/35, 
29 Teşrinievvel 1330 (11 Kasım 1914), aktaran Osmanlı Belgele-
rinde Birinci Dünya Harbi, cilt: 1, s. 90-94. 

18 Liman von Sanders, Türkiye’de Beş Yıl, Resul Bozyel (hazırlayan), 
Kesit Yayınları, İstanbul-2006; İsmet Görgülü, On Yıllık Harbin 
Kadrosu, 1912-1922, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2. Baskı, 
Ankara-2014, s. 133-139; TC Genelkurmay Başkanlığı, Birinci 
Dünya Harbinde Türk Harbi Kafkas Cephesi 3’üncü Ordu Ha-
rekâtı, cilt: 1 ve 2, Genelkurmay Basımevi, Ankara-1993; Ziya 
Yergök, Sarıkamış’tan Esarete (1915-1920), Sami Önal (hazırla-
yan), Remzi Kitabevi, 8. Baskı, İstanbul-2007.

19 Tehcire Giden Yol, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Yayın no: 
142, İstanbul-2016, s. 59-221; BOA, DH. ŞFR, 50/127, 15 Şu-
bat 1330 (28.2.1915), Osmanlı Belgelerinde Ermenilerin Sevk ve 
İskânı-2007, s. 110-111.

20 Kâmuran Gürün, Ermeni Dosyası, Türk Tarih Kurumu Yayınla-
rı, 3. baskı, Ankara-1985, s. 212; BOA, DH.EUM.MEM, 62/8, 
12.3.1915, Tehcire Giden Yol, s. 162.

21 BOA, DH.ŞFR, 468/24, 19.4.1915, Tehcire Giden Yol, s. 209.

22 Hitler’in 12 Ekim 1939’da Polonya Genel Valisi Hans Frank’a 
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ya’da yapacağı gibi, Ermenilerin liderlik yeteneği olanlar 
tutuklanıp ölüm yolculuğuna çıkarıldı. 27 Mayıs 1915 
tarihli Tehcir Kanunu’yla kitlesel sürgüne başlandı ve 
sürgün mıntıkası Suriye ve Deyr-i Zor çölleriydi.23 Sür-
gün insanların bir başka yere götürülüp iskân edilmesi 
olduğunu hatırlarsak, İttihatçı hükümetin Ermenilere 
yaptığı toprağından koparmaktır.

Sürülenlerin direnecek hali yoktu; çünkü 45 yaşına 
kadar olan erkekler 5 Ağustos 1914’ten beri askerdeydi 
ve 6 Eylül 1914’ten beri izlenen liderlik yeteneği olan-
lar da 24 Nisan’dan itibaren tutuklanmıştı. Böylesine 
politika bütünlüğü tesadüflerle açıklayamayız.

24 Nisan’da İstanbul’dan tutuklanıp Çankırı ve 
Ayaş’a sürülen 250 Ermeni’den 174’ü öldürüldü.24 Kap-
sam olarak Ermeni lider-aydın kırımı yani siyasikırım25 
olarak başlayan imha, soykırıma dönüştü.

Ermenileri toprağından koparmak ve mülküne el 
koymak amacıyla, 10 Haziran 1915’te iki talimatna-
menin icrasına başlandı. Şifrelerle Ermeniler sadece 
Osmanlı Ermenistanı’nda Erzurum’da, Van’da değil 
nerede varsa Edirne’de, İzmit’te, Ankara’da ve Kayseri’de 
evinden-yurdundan kopartıldı, bilinmeze kovalandı. 26 
Eylül 1915 tarihli Tasfiye Kanunu’yla malın-mülkün 
gaspı kanunlaştırıldı. Böylece amaç hasıl olmuştu. Mil-
yonların mülkü devletleştirildi ve Türk-İslam ahalisine, 
muhacire, devletin kurumlarına transfer edildi; birçok 
yerde de kapanın elinde kaldı. Mülkün transferiyle ve 
saire işlemlerle görevli Tasfiye Komisyonlarının tek 
yaprak evrakı gün yüzüne çıkmadı.

1919-1920’ye geldiğimizde Anadolu Ermeniler-
den temizlenmişti. 

Hıristiyan milletlerden Rumlar da 1913’ten beri 
hedefti; önce Yunanistan’a kovalandı ve savaşta Ka-
radeniz’den sürüldü, kalanlar da 1920-1922’de Türk 
Kurtuluş Savaşı’nda tasfiye edildi. Bakanlar Kurulu’nun 
13 Eylül 1920 ve 1921 yılında 27 Ocak, 7 Şubat, 9 
Şubat, 11 Mayıs, 29 Mayıs ile 28 Haziran tarihli ka-
rarnamesiyle Düzce, Bolu, Geyve, Bilecik, Eskişehir, 
Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Isparta, 
Konya, Karaman, Ereğli, Muğla, Aydın ve Silifke’de 

verdiği gizli emir: “Polonya’da liderlik yeteneği olanlar tasfiye edil-
melidir.” Emirle 3500 aydın öldürüldü. (William L. Shirer, Nazi 
İmparatorluğu, cilt: 2, çeviren: Rasih Güran, Ağaoğlu Yayınevi, 
İstanbul-1968, s. 1018-1026.)

23 Kâmuran Gürün, age, s. 213.

24 Nesim Ovadya İzrail, 24 Nisan 1915 İstanbul, Çankırı, Ayaş, An-
kara, 2. baskı, İletişim Yayınları, İstanbul-2014, s. 227-233.

25 Michael Mann’in soykırım, siyasikırım ve sınıfkırım analizi, Mic-
hael Mann, Demokrasinin Karanlık Yüzü, çeviren: Bülent O. Do-
ğan, İthaki Yayınları, İstanbul-2012, s. 20-22, 130-324.

Rum ve Ermeni milletlerin sürülmesi kararlaştırıldı. 
Öncelikle 13 Eylül 1920 tarihli kararla Batı Anadolu 
vilayetlerinin tamamı hedefti.26 Her yerde sürgün 
Bakanlar Kurulu kararıyla olmadı. Belki de Bakanlar 
Kurulu kararından evvel ya da karar olamadan Hıristi-
yan milletler yerinden edildi. Bilinen örneği Denizli’de 
5 Haziran 1920’de mutasarrıf vekiline rağmen Kuvay-ı 
Milliye reisi Müftü Ahmet Hulusi’nin talebiyle Deniz-
li’deki Rumlar kovalandı. Ege özelinde Rumların ve 
genelinde Hıristiyanların sürgününe devam edildi.27 
İzmir’in işgalinden bir yıl sonra Denizli’de Rumla-
rın kovalanması, o yılların anlaşılması bakımından 
örnek vakadır. Başka yerlerde benzerinin olmadığını 
iddia etmek mümkün değildir. Müftünün icrasına 
resmi onay Bakanlar Kurulu’nun 13 Eylül 1920 tarihli 
kararıyla verildi. Denizli dâhil Bolu, Geyve, Bilecik, 
Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Burdur ve Ispar-
ta’daki “Rum ve Ermenilerden şimdilik 20-40 yaşında 
bulunan erkeklerin” sürgün edilmesi kararlaştırıldı.28 
Aslında “şimdilik” istisnasının bir anlamı yoktu.

9 Eylül 1922’de İzmir işgalden kurtarıldıktan sonra 
30 Ocak 1923’te imzalanan Yunanistan-Türkiye Müba-
dele Antlaşması gereği, Anadolu’dan 112 bin Rum gitti 
ve bunun 19.657’si Karadeniz’dendi.29 Detayına girmi-
yorum, oysa Rum mübadil toplamı 1,2 milyondur. Yani 
1,2 milyon mübadil Rum’un 112 bini antlaşma gereği 
gitti. Peki 1,1 milyon Rum’a ne olmuştu?

Koçgiri ve Pontos İçin Ordu Kuruldu
Genelkurmay’a göre Türk Kurtuluş Savaşı dönemin-
deki 24 ayaklanmadan ikisi Koçgiri ve Pontos’tadır.30 

26 BCA-Katalog, F: 030.18.01.01/K: 1, D: 11, S: 17 ve F: 
030.18.01.01/K: 2, D: 33, S:5; BCA-F: 30.18.1.1/K: 2, D: 
33, S: 18 ve BCA-F: 30.18.1.1/K: 2, D: 35, S: 3 ve BCA-F: 
30.18.1.1/K: 3, D: 19, S: 7, aktaran Cengiz Mutlu, Mütareke 
Döneminde Rum Nüfus Hareketleri (1918-1922), Atatürk Araştır-
ma Merkezi Yayınları, Ankara-2004, s. 281-282, 344, 350, 353; 
BCA-Katalog, F: 30.18.1.1, dosya: 95-9, yer no: 3.23..15; Pontus 
Meselesi, Dr. Yılmaz Kurt (hazırlayan), TBMM Hükümeti Mat-
buat Müdiriyet-i Umumisi, Matbuat ve İstihbarat Matbaası, An-
kara-1338 (1922), TBMM Basımevi, Ankara-1995, s. 406-407; 
Herkül Millas (derleyen), Küçük Asya Araştırmaları Merkezi, Göç, 
Rumlar’ın Anadolu’dan Mecburi Ayrılışı (1919-1923), çeviren: 
Damla Demirözü, İletişim Yayınları, İstanbul-2001, s. 221-223, 
226-229, 243-246, 262-264, 282-283.

27 Cengiz Mutlu, age, s. 284-289.

28 215 sayılı Bakanlar Kurulu kararı, BCA-F: 030.18.01.01/K: 1, D: 
11, S: 17.

29 Nüfus Umum Müdürlüğü’nün 12.8.1933 tarihli raporunda İlişik 
Sayı: 8, BCA-F: 030.10/K: 124, D: 885, S: 4.

30 Genelkurmay’ın kitabına göre Türk Kurtuluş Savaşı (1919-1922) dö-
neminde 24 ayaklanma oldu: 1- Ali Batı Ayaklanması (11 Mayıs-18 
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Harekâtın icrası ve sonuçları itibariyle diğer 22’sinden 
çok farklı olan ikisi üzerinde duracağım. Dönemsel 
analizden çıkardığım sonuç şudur: Merkez Ordusu 
bizzat Koçgiri ve Pontos harekâtı için 1920 sonunda 
kuruldu ve görevini tamamladıktan sonra da varlığı-
na son verildi. Dahiliye Vekili Ali Fethi de itiraf etti ki, 
Merkez Ordusu’nun Koçgiri ve Karadeniz’de yaptığı te-
mizlikti.31 Merkez Ordusu, 9 Aralık 1920’de 3. Kolordu 
lağvedilerek kuruldu ve karargâh merkezi Amasya olup, 
komutanlığına Tuğgeneral Nureddin atandı.32 Sakallı 
Nureddin olarak da bilinirdi. 1921 sonunda Koçgiri 
ve Pontos harekâtını tamamlayan Merkez Ordusu, 25 
Şubat 1922’de lağvedildi.33 Karadeniz’den sonra garp 
cephesinde görevlendirilen Nureddin, Büyük Taarruz’da 
1. Ordu Kumandanı’dır34 ve iki yıl sonra da Mustafa 
Kemal’e rağmen seçilen mebustur.

Kumandan Nureddin ayağını Koçgiri’ye ve 
Pontos’a basmadan, Ankara’dan aldığı emirle ne 
yapacağını iki genelgeyle açıkladı. Gerekli güvence 
de verilmiş olmalı ki, Başkumandan Mustafa Kemal’in 

Ağustos 1919), 2- Ali Galip Olayı (20 Ağustos-15 Eylül 1919), 3- 
Birinci Bozkır Ayaklanması (27 Eylül-4 Ekim 1919), 4- İkinci Bozkır 
Ayaklanması (20 Ekim-4 Kasım 1919), 5- Şeyh Eşref (Hart) Ayak-
lanması (26 Ekim-24 Aralık 1919), 6- Birinci Anzavur Ayaklanma-
sı (25 Ekim-30 Kasım 1919), 7- İkinci Anzavur Ayaklanması (16 
Şubat-19 Nisan 1920), 8- Birinci Düzce Ayaklanması (13 Nisan-31 
Mayıs 1920), 9- İkinci Düzce Ayaklanması (19 Temmuz-23 Eylül 
1920), 10- Ahmet Anzavur’un Adapazarı Harekâtı (10-22 Mayıs 
1920), 11- Birinci Yozgat [Çapanoğlu] Ayaklanması (15 Mayıs-27 
Ağustos 1920), 12- İkinci Yozgat Ayaklanması (5 Eylül-30 Aralık 
1920), 13- Zile Ayaklanması (25 Mayıs-21 Haziran 1920), 14- 
Zile’de Aynacıoğulları (13 Aralık 1920-25 Nisan 1921), 15- Milli 
Aşiret Olayı (1 Haziran-8 Eylül 1920), 16- Cemil Çeto Olayı (20 
Mayıs-7 Haziran 1920), 17- İnegöl Olayı (20 Temmuz-20 Ağus-
tos 1920), 18- Çopur Musa (Çivril) Olayı (20-30 Temmuz 1920), 
19- Kula Olayı (27-28 Haziran 1920), 20- Konya Ayaklanması (2 
Ekim-22 Kasım 1920), 21- Demirci Mehmet Efe Ayaklanması (1-
30 Aralık 1920), 22- Çerkez Ethem Kardeşlerinin Ayaklanması (27 
Aralık 1920-23 Ocak 1921), 23- Koçgiri Ayaklanması (6 Mart-17 
Haziran 1921), 24- Pontos Harekâtı (1921-1922) (Hamdi Ertuna, 
Türk İstiklâl Harbi, VI’ncı cilt, İstiklâl Harbinde Ayaklanmalar (1919-
1921), Genelkurmay Basımevi, Ankara-1974, s. 40-294).

31 TBMM Gizli Celse Zabıtları (GCZ), cilt: 3, Türkiye İş Bankası 
Kültür Yayınları, Ankara-1985, s. 369. 

32 Prof. Dr. Mustafa Balcıoğlu, İki İsyan Bir Paşa, 2. Baskı, Babil 
Yayıncılık, Ankara-2003, s. 9-17, 86; Hamdi Ertuna, age, s. 290; 
Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sarınay, Pontus Meselesi ve Yunanistan’ın 
Politikası, Pontus Meselesi ve Yunanistan’ın Politikası (Makaleler) 
içinde Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara-1999, s. 41-42; Neca-
ti Fahri Taş, Nurettin Paşa, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 
Ankara-2014, s. 70-72.

33 Prof. Dr. Mustafa Balcıoğlu, age, s. 287-289.

34 İsmet Görgülü, age, s. 383.

müdahalesiyle Nureddin’in yargılanmasıyla ilgili 
TBMM kararı, 16-17 Ocak 1922’de yeni kararla35 ge-
çersiz kılındı. Çünkü kumandan Nureddin, Meclis’in 
Koçgiri Tahkikat Heyeti Raporu’na36 göre Mustafa 
Kemal’in Meclis’te söylediği gibi verilen görevi yapmıştı.

Koçgiri İlk Hedef 
Merkez Ordusu Kumandanının 3 Ocak 1921 tarihli 
emri, Koçgiri nüfusunun İslam ve Hıristiyan dağı-
lımının belirlenmesiydi. Bununla kalınmamış evrak 
kenarına düşülen notta “Alevi Kürtlerin imhası” 
yazılmıştır. Tesadüf değil, çünkü Koçgirililer Kürt 
Alevi-Kızılbaş’tır. Emrin evrakı yok, TBMM komisyon 
raporunda aktarımı vardır.37 Koçgiri, beş yıl öncesinde 
de hedefti, Ermenilerden temizlenmişti.38 Tasfiyenin 
sonunda 1914’te [Koçgiri’de] yüzde 20’yi aşan Hıris-
tiyan nüfusu payı, 1927’de [Zara’da] yüzde 1,8’di.39 
Ermenilere ne yapıldığını bilen Koçgirililer, harekât 
öncesinde, “Ermeniler gibi kesecekler”40 tedirginli-
ğindeydi. Sivas Valiliği heyetinin, Koçgiri ileri geleniyle 
Ümraniye’de [İmranlı] görüştüğü 11 Mart 1921’de 
TBMM Başkanlığına muhtariyet için başvurulduğu41 
ve 12 ile 18 Mart tarihli taahhütname imzalandığı ve 
Merkez Ordusu Kumandanlığına gönderildiği42 halde, 
Ankara’nın emri harekâtın planlandığı gibi yapılmasıy-
dı. Sıkıyönetim ilan eden hükümet, 13 Mart’ta Merkez 
Ordusu Kumandanı Nureddin’i asayişi sağlamak için 

35 TBMM GCZ, cilt: 2, s. 622-623 ve 627, 630.

36 Dilek Kızıldağ Soileau, Koçgiri İsyanı Sosyo-Tarihsel Bir Analiz, 
İletişim Yayınları, İstanbul-2017, s. 291-293.

37 Koçgiri Tahkikat Heyeti Raporu, aktaran Dilek Kızıldağ Soileau, 
age, s. 334.

38 Raymond Kevorkian, Ermeni Soykırımı, çeviren: Ayşen Taşkent 
Ekmekci, İletişim Yayınları, İstanbul-2015, s. 625-626.

39 Kemal H. Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830-1914), çeviri: Bahar 
Tırnakcı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul-2003, s. 216-217; 
Umumi Nüfus Tahriri (1927), Fasikül 1-2, İstatistik Umum Mü-
dürlüğü, Ankara-1929, Fasikül 1’de, s. 61.

40 Halkın söylemi zabıtlarda ve raporlarda yer aldı, TBMM GCZ, 
cilt: 2, s. 269-270; Prof. Dr. Mustafa Balcıoğlu, age, s. 139; Dilek 
Kızıldağ Soileau, age, s. 219-222.

41 Dr. Nuri Dêrsimi, Kürdistan Tarihinde Dêrsim, 2. baskı, Doz Ya-
yınları, İstanbul-2004, s. 152; Ali Kemali, Erzincan, Resimli Ay 
Matbaası, 1932, s. 163-164; Hamdi Ertuna, age, s. 269-270. Baş-
bakan Fevzi’nin [Çakmak] açıklaması, TBMM ZC, devre: 1, cilt: 
14, s. 317.

42 Ebubekir Hazım Tepeyran, Belgelerle Kurtuluş Savaşı, sadeleştiren: 
Hürriyet Yaşar, Gürer Yayınları, İstanbul-2009, s. 213-214; Çiğ-
dem Aslan-Mustafa Toker (hazırlayan), Gâye-i Milliyye, Ankara 
Üniversitesi, Ankara-2012, s. 59. 
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fevkalade yetkilendirdi43 ve harekât Nisan ve Mayıs’ta 
yapıldı. Harekâtta Genelkurmay’ın milis gücü Topal 
Osman çetesi de görevlendirildi ve Koçgiri imha 
edildi. TBMM heyetinin raporuna44 göre, 1000 Kürt 
öldürüldü, 1703 hane yakıldı ve malı-mülkü gasp 
edildi. Topal Osman’ın Koçgiri’deki vurgunu45 30 bin 
küçük ve büyük baş hayvandı. Sivas valisi Ebubekir 
Hazım Tepeyran’a46 göre 132 köy yakıldı-yıkıldı. 
Koçgiri’de Merkez Ordusu ve Topal Osman’ın neler 
yaptığı, Meclis’te ancak dört ay sonra Ekim ayı başında 
müzakere47 edilebildi.

Koçgiri’de imhayı Dersim mebusu Hasan Hayri dâ-
hil bilinen Kürt mebuslardan hiçbiri Meclis gündemine 
getirmedi. Erzurum Mebusu Hüseyin Avni 21 Haziran 
1921 tarihli önergesiyle Koçgiri’de ne yapıldığını sordu. 
Dönemin Başbakanı Fevzi’nin [Çakmak] cevabı ancak 
24 Kasım 1921’de görüşüldü. Başbakan Koçgiri köyle-
rinin yakılıp-yıkıldığını, 2000 Koçgirilinin öldüğünü ve 
Koçgiri aşiretlerin muhtariyet talebinin de kendilerine 
ulaştığını açıkladı.48

Koçgiri’de ne bir ayaklanma teşkilatı ne de gerekli 
lojistik vardı. Hükümet, Merkez Ordusu’nu kurarken 
belirlediği planın gereğinin yapılmasını emretti. Valilik 
heyetiyle müzakere edilirken Koçgiri ileri gelenlerinin 
TBMM Başkanlığına muhtariyet başvurusu görmezden 
gelindi ve Koçgirililerin can ve mal güvenliği imha 
edildi. 21 Anayasası’nın muhtariyeti/federasyonu 
öngören hükmün (madde 11) gereği yapılsaydı kı-
rım yaşanmazdı. Koçgiri’deki imha, 1920’lerde Kürt 
sorunu özelinde ilk kırılmaydı.

Pontos İkinci Hedef 
Merkez Ordusu ve Topal Osman çetesinin Koçgiri’den 
sonraki hedefi Pontoslular yani Karadeniz Rumlarıydı. 
Ankara hükümetinin propaganda amacıyla 1922’de 
bastırdığı Pontus Meselesi kitabı49 başta olmak üzere 

43 10.3.1921 tarih ve 727 sayılı kararname, DÜSTUR, 3. Tertip, 
cilt: 2, Milliyet Matbaası, İstanbul-1929, s. 5; 13.3.1921 tarih ve 
733 sayılı kararname, BCA-F: 030.18.1.1/K: 2, D: 38, S: 20.

44 Dilek Kızıldağ Soileau, age, s. 301-305.

45 TBMM GCZ, cilt: 2, 4.10.1337 (1921), s. 268-270.

46 Ebubekir Hazım Tepeyran, age, s. 214, 217-218, 221.

47 TBMM GCZ, cilt: 2, s. 248-256, 269-270, 272-280.

48 TBMM ZC, devre: I, cilt: 14, s. 317-318.

49 Pontus Meselesi, Dr. Yılmaz Kurt (hazırlayan), TBMM Hükümeti 
Matbuat Müdiriyet-i Umumisi, Matbuat ve İstihbarat Matbaası, 
Ankara-1338 (1922), TBMM Basımevi, Ankara-1995. Daha önce 
1916’da İttihatçı hükümet de Ermeni meselesiyle ilgili kitap ha-
zırlatmıştı (H. Erdoğan Cengiz (hazırlayan), Ermeni Komitelerinin 

gerek resmî tezi temel alan gerekse eleştirel yaklaşan 
araştırmalarda Pontosluların yerel silahlı gücünden 
bahsedildi. Hatta Pontoslularla temasıyla ilgili olarak 
Yunanistan ordusunun bazı subaylarının ya da İngiliz 
veya bir başka devlete ait bazı şahısların faaliyetleri 
hakkında bilgi verildi. Bunlara rağmen Trabzon’dan 
Samsun’a, Çarşamba’ya kadar Karadeniz’de Pontos-
luların silahlı veya silahsız hâkim teşkilatı şu demek 
mümkün olmadı. Trabzon ve Amasya metropolitinden 
hareketle dini kurumların etkinliğinin merkezi teşkilat 
gibi gösterilmesi, meselenin perdelenmesinden öte bir 
anlamı olmayacaktır. Pontus Meselesi kitabında50 1919 
veya 1920’de dışarıdaki görüşmelerin Pontoslu dini 
ve politik aktörleri kimlerdi, tek tek sıralandı. Yerelde 
bulunan Hıristiyan-Rum ve İslam-Türk silahlı güçler/
çeteler karşı karşıyaydı. Hatta Mustafa Kemal’in 19 
Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basmasının resmi 
gerekçesi de Türk/İslam çetelerinin Rumlara yap-
tığı baskıyı önlemektir.51 Silahlı İslam-Türk güçleri 
devletin askeri birlikleriyle temaslı olarak koordineli 
bir konumda yönlendirilirken, silahlı Pontoslu güçler 
birbirinden kopuk ve çete konumundaydı. Anlaşılan 
bu güçler, intikam almak ya da mahallin can ve mal 
güvenliğini sağlamak amacındaydı. Hiçbir değerlen-
dirmede Pontoslu silahlı güçlerin saha egemenliğin-
den bahsedilmedi; sahanın egemeni devlet güçleri ve 
milisleriydi. Sahaya egemen olmayan varlık gösteremez, 
sonunda da öyle oldu.

1921’de Trabzon ve çevresi önceden temizlenmiş 
olmalı ki Samsun kadar gündeme gelmedi. Merkez 
Ordusu’ndan önce yerelde Rum çetelerine karşı 
İslam-Türk çeteleri, bir tür gönüllü birlikler olarak 
dikkate alındı. Trabzon ve yöresinde Hopa’dan Ri-
ze’ye, Trabzon’a, Şiran’a ve Kelkit’e kadar Türk-Sünni 
İslam ahalisinin silahlandırılmasının ardından gönüllü 
müfrezeler oluşturulmuştu. Bölgede en çok bilineni 
Topal Osman çetesiydi.52 Ekim 1920’de Trabzon, 
Giresun, Ordu, Sinop, Bartın ve İnebolu’daki Rumlar 
kovalandı ve mülklerine el konuldu. Kasım 1920’den 
sonraki hedef Samsunlu Rumlardı.53 Ekümenik 

A’mâl ve Harekât-ı İhtilâliyyesi, İ’lân-ı Meşrutiyyet’den Evvel ve Son-
ra, İstanbul-1332 (1916), Başbakanlık Basımevi, Ankara-1983).

50 Pontus Meselesi, s. 87, 107, 110, 120-121. 

51 Hadiye Yılmaz, Pontus Macerası, Tarihçi Kitabevi, İstanbul-2011, 
s. 49; Sadi Borak, Atatürk’ün İstanbul’daki Çalışmaları, 2. baskı, 
Kaynak Yayınları, İstanbul-1998, s. 249-250, 253-254.

52 Sabahattin Özel, Milli Mücadele’de Trabzon, T. İş Bankası Kültür 
Yayınları, İstanbul-2012, s. 162-164, 324; Pontus Melesi Raporu, 
aktaran Hadiye Yılmaz, age, s. 187. Hadiye Yılmaz’a göre, 11 say-
falık rapor 1927’de kaleme alındı.

53 Ekümenik Patrikhane, Mütarekeden 1920 Sonuna Kadar Tür-
kiye’deki Rum Halkının Çektiği Acılar raporu, Alexander 
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Patrikhane raporu, Trabzon Mebusu Ali Şükrü’nün 
silahlı Trabzon ahalisinin Pontosculara ne yaptığını 
hatırlatmasıyla54 çakışıyordu. 1920 sonbaharında 
Trabzon ve çevresi temizlenmişti. 1921’deki hedef 
Samsun ve çevresiydi.

1921’de Samsun ve çevresi Trabzon gibi temizlik 
sahasıydı. Merkez Ordusu Kumandanı Nureddin, 
Karadeniz’de icra edeceği planı, harekâttan beş 
ay öncesinde 12 Ocak 1921’de açıkladı. Amasya, 
Samsun, Ordu, Tokat, Şarkikarahisar [Şebinkara-
hisar] ve Çarşamba’da ilgililere gönderilen 10 mad-
delik genelge55 aslında iki maddeydi: 1- Samsun ve 
Ordu’da 16-50 yaş arası tüm erkekler, Ordulular 
Şarkikarahisar’a ve Samsunlular Tokat’la Amasya’ya 
sürülecektir [kovalanacaktır N.O.]. 2- 1884, 1891 
ve 1901 doğumlular askere alınacak ve Amele Ta-
burlarında çalıştırılacaktır.

Diğer maddeler kalan ahaliyi korumak, rapor 
vermek ve firarileri soruşturmak gibi işlemlerdir. 12 
Ocak tarihli emir, Pontoslulara ne yapılacağının prog-
ramıydı. Ve 1921 Şubat Dahiliye Vekilinin beyanı56 da 
Karadeniz Rumları hakkındaki hazırlığın ifadesiydi. 
Hedef kentler Samsun’la Ordu ve çevresiydi. Ocak’taki 
“askere alınacaklar dışında 16-50 yaş arası erkeklerin 
sürüleceği” maddesi aslında tüm Rumların sürülmesi 
olarak uygulandı. Rumlar kadın-erkek ve çoluk-çocuk 
birlikte sürüldüğü için bunun kanuni kılıfı da sonra-
dan yayımlanan 12.7.1921 tarihli bir başka genelgeyle 
sağlandı. Nitekim Samsun özelinde Rum sürgününde 
ayrım yapılmaması ileri gelenler arasında tartışma ko-
nusuydu, Meclis’e de yansımıştır.

8 Şubat 1921’de harekât öncesinde Hıristi-
yan gençler askere alındı. Hıristiyan askerler için 
[1915’teki gibi] Amele Taburları oluşturuldu.57 Dört 
gün sonra da 12 Şubat’ta Genelkurmay, Merkez Ordusu 
Kumandanlığına Ermeni ve Rumların bölgelerinde 
silah toplamasını emretti.58 Bir ay sonra 5 Mart’ta da 
Pontos meselesini bitirmek amacıyla Ordu, Samsun, 

Papadopoulus, Resmi Belgelerle Avrupa Savaşından Önce Türkiyeli 
Rumlar Üzerindeki Zulüm, Pontus Trajedisi (1914-1922), Kara 
Kitap, çeviren: Attila Tuygan, Anais Martin, Adnan Köymen, 
Pencere Yayınları, İstanbul-2013, s. 262.

54 TBMM GCZ, cilt: 3, s. 668-670.

55 Pontus Meselesi, s. 398-399.

56 Pontus Meselesi, s. 389-390.

57 Prof. Dr. Mustafa Balcıoğlu, age, s. 32-36, 96-101; Bestami S. 
Bilgiç, Doğu Karadeniz Rumları: İsyan ve Göç (1919-1923), Türk 
Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-2011, s. 104-105.

58 Prof. Dr. Mustafa Balcıoğlu, age, s. 213-214.

Tokat, Amasya ile Çorum’da59 ve beş gün sonra Koç-
giri harekâtı hazırlığı için Mamuretülâziz vilayetiyle 
Erzincan’da ve Sivas’ın Divriği ile Zara kazalarında60 
sıkıyönetim ilan edildi. Böylece Koçgiri çevresi ve 
Karadeniz sıkıyönetim sahasıydı.

Ermenilerin kitlesel sürgünü/kovalaması öncesin-
de de benzer uygulama yapılmış hem gençler askere 
alınmış hem de silah toplanmıştı. 18 Nisan 1921’de 
Merkez Ordusu Kumandanlığı Amasya’da ve bölgede 
Rumlardan silah toplanmasını ve köylerin tahrip edil-
mesini emretti. Askerlikten firar eden Rumların evleri 
yakıldı-yıkıldı.61 Hıristiyanlardan silah toplanırken, 
Rum çeteler gerekçesiyle İslam ahalisinin silah-
landırılması62 da 1915’teki gibi bildik bir devlet 
faaliyetiydi. 

Birçok yerde milisler oluşturuldu. 15. Kolordu, 
Trabzon’un dağlık kesimlerinde bölge eşrafının öncü-
lüğünde sayıları bazı yerlerde bine ve bazı yerlerde beş 
bine varan Millî Kuvvetler Teşkilatı meydana getirdi. 
15. Fırka Komutanlığı da Rum saldırısına karşı Sam-
sun, Kavak, Çarşamba ve Bafra kazalarında Hıristiyan 
köylerinin civarında bulunan Türk köylerinin hepsini 
silahlandırdı.63 Muhtemel ki bu durumu bilen Trabzon 
Mebusu Ali Şükrü, Jandarma Umum Kumandanlığı 
bütçesi müzakere edilirken silahlı Trabzon ahalisinin 
Pontoscuları temizlediğini hatırlatarak, halkın silah-
landırılmasını önerdi.64

Merkez Ordusu Kumandanı Nureddin, 6 Mayıs 
1921’de 15. Fırka’ya yazdı ve cevaben de yapılanlar 
bildirildi. Buna göre, Samsun’daki hayati mesele, Rum 
köylerinin tamamen ortadan kaldırılması ve Türkle-
rin iskân edilmesi, Rum nüfusunun azaltılmasıydı.65

2 Haziran’da fiilen ve 12 Haziran’da66 resmen 
sürgüne başlandı. Genelkurmay, Yunanlıların çıkarma 

59 5 Mart 337 (1921) tarih ve 716 sayılı kararname, BCA-F: 030.18. 
1.1/K: 2, D: 38, S: 2.

60 DÜSTUR, 3. Tertip, cilt: 2, Milliyet Matbaası, İstanbul-1929, s. 5.

61 Prof. Dr. Mustafa Balcıoğlu, age, s. 102-107, 216-218, 220-223.

62 Sabahattin Özel, age, s. 162-164, 324; Bestami S. Bilgiç, age, s. 
99-101.

63 Prof. Dr. Mustafa Balcıoğlu, age, s. 78, 212-213.

64 TBMM GCZ, cilt: 3, s. 668-670.

65 Prof. Dr. Mustafa Balcıoğlu, age, s. 107-108.

66 12.6.1337 (1921) tarih ve 941 sayılı kararname, BCA-F: 
030.18.01.01/K: 3, D: 24, S:12; Prof. Dr. Mustafa Balcıoğlu, age, 
s. 207.
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hareketine karşı hazırlıklı olunmasını istedi.67 7 Hazi-
ran’da Yunan kruvazörü Kilkis, İnebolu’yu bombaladı 
ve Samsun’a birlikler gönderildi.68 İnebolu’nun bom-
balanmasının ardından Karadeniz harp bölgesiydi.69 

Justin McCarthy’e göre, ne Yunanistan’ın Kara-
deniz kıyılarına çıkarma yapacak imkânı ne de Pontos 
silahlı güçlerinin ciddiye alınacak kuvveti vardı.70

Harp bölgesi kararı yokken başlanılan sürgün, 
kumandan Nureddin’in altı ay önceki emriydi; 12 
Ocak’ta ilan edildi ve sürgüne başlandıktan sonra ilgili 
kararname 12 Haziran’da imzalandı. Amasya da kapsa-
ma alındı ve mutasarrıf Osman, 20 Haziran’da Merkez 
Ordusu Kumandanlığına Samsun’un yanı sıra Amasya 
Rumlarının da sürülmesini hatırlattı ve aynı günlerde 
Amasya’daki Rumların Sivas’a sürgünü kararlaştırıldı.71

Haziran’da yola çıkarılan kafilelere saldırıldı ve 
Rumlar öldürüldü.72 Merkez Ordusu Kumandanı 
Nureddin, sürgünü yakından denetledi ve uyardı.73 
Temmuz ayı başında Samsun’dan Amasya’ya ve Tokat’a 
bütün Rumların sürülmesi kararlaştırıldı.74 12 Tem-
muz’da da bölgede Rumların çoluk-çocuk, genç-yaşlı 
tüm ailenin sürülmesi emredildi. 75

Zaten Meclis’te Dahiliye Vekili Ali Fethi, Trabzon 
mebusu Hafız Mehmet ve Merkez Ordusu Kuman-
danı Nureddin’in Meclis’e gönderdiği savunmasında 
kadınlar ve çocuklar dâhil tüm Rumların sürüldüğünü 
belirtti.76 

67 Pontus Meselesi, s. 405, 408.

68 Prof. Dr. Mustafa Balcıoğlu, age, s. 114-115; Zeki Sarıhan, Kur-
tuluş Savaşı Günlüğü, cilt: 3, Türk Tarih Kurumu, Ankara-1995, 
s. 561-562.

69 Pontus Meselesi, s. 387; Prof. Dr. Mustafa Balcıoğlu, age, s. 116-
117; BCA-F: 030.18.01.01/K: 3, D: 28, S: 5.

70 Justin McCarthy, Ölüm ve Sürgün, çeviren: Fatma Sarıkaya, 2. 
baskı, Türk Tarih Kurumu, Ankara-2014, s. 327.

71 Pontus Meselesi, s. 397, 404.

72 Stefanos Yerasimos, Pontus Meselesi (1912-1923), Toplum ve Bi-
lim, Güz 1988-Kış 1989, sayı: 43-44, s. 66-67. 

73 19 ve 27.6.1921 tarih ve 2245 ile 2498 sayılı genelge, Pontus Me-
selesi, s. 396-397.

74 Pontus Meselesi, s. 387-389.

75 Pontus Meselesi, s. 400-401.

76 TBMM ZC, devre: 1, cilt: 15, s. 238-241; TBMM GCZ, cilt: 2, 
s. 284-285; TBMM GCZ, cilt: 2, s. 406-407; Prof. Dr. Mustafa 
Balcıoğlu, age, s. 275.

Haziran 1922’de yapılan müzakerede Dahiliye Veki-
li Ali Fethi, seferberliğin başlangıcından beri Karadeniz’i 
temizlemek için her türlü tedbirin uygulandığını ve 
Samsun’da İslam ahalisinin yüzde 5’ini geçmeyen 
Rum’un kaldığına dikkat çekti.77 Yüzde 5, 1915’te 
Kayseri ve Yozgat’ta sürülmeyen Ermenilerin İslam 
köylerine dağıtılmasının oranıydı.78

1921’den altı yıl sonra hazırlanan rapor, Karade-
niz’de neyin planlandığının ne yapıldığının özet itirafıy-
dı. Samsun’da Rumlar, İngiliz ve Amerikan desteğiyle 
isyan etmişti. Rum silahlı gücü 6-7 binden 25 bine 
çıkmıştı. Gayesi: Pontos Hükümeti kurmaktı. 1919 
ve 1920’de etkin tedbirler alındı ve 9 Aralık 1920’de 
kurulan Merkez Ordusu, 12 Kasım 1921’e kadar Rum 
çetelerini bastırdı. Merkez Ordusu’nun kuvveti 10 bin 
neferdi. Askerî harekâtın sonucunda 6 Şubat 1923 
itibariyle “Pontus hülyasının kahramanları tamamen 
imha” edilmiş ve Pontosçuların vücudu kalmamıştı. 
1921 ve 1922’deki çatışmada 11.198 Rum öldü ve 
10.886 Rum teslim oldu.79 Ajanlarla takip edilen 
Rumlar80 ya öldürülmüş ya da yakalanmıştı. 

1927’deki raporda, 1919 ve 1920’de Rum güçlerinin 
etkin olmadığı ve Karadeniz’e 3. ve 15. Kolorduyla 
egemen olunduğu yazıldı. 10 bin askeri, belli miktar-
da milis gücü olan Merkez Ordusu’na, 25 bin silahlı 
Rum’un nasıl yenildiği izah edilmeyen rapora göre, 11 
bini aşkın Rum öldürüldü, ölen kadar Rum hükümete 
teslim oldu, yanan-yakılan Rum köylerinden bahse-
dilmedi ve 430 Türk-İslam hanesi yakıldı, 704 kişi ve 
210 asker öldü. Anlaşılan o ki resmen sayısı ve konumu 
abartılan Rum güçleri imha edilmiş ve Rum milleti de 
binlerce yıllık yurdundan kopartılmıştır. Ölmeyen ve 
kovalanan dışında toprağında kalanlar da canını kur-
tarmak için Sünni İslamlaştı.

Cumhuriyet’in Sasun’u ve Dersim’i
Cumhuriyet, içeride ve dışarıda tapu meselesinin 
çözümü üzerine bina edildi. İzmir’in Yunan ordusu 
işgalinden kurtarıldığı 9 Eylül 1922, aynı zamanda 
1914’te dillendirilen gâvurdan da temizlenmesinin 
tarihiydi. Dört gün sonra çıkan yangın temizliğin 
harekâtıydı, öyle de oldu; can derdine düşen Rum ve 

77 TBMM GCZ, cilt: 3, s. 362-364, 369-372, 374-376.

78 BOA, DH.EUM. 2. Şb, 68/75, aktaran Osmanlı Belgelerinde Er-
menilerin Sevk ve İskânı-2007, s. 260; Yozgat Ermeni Tehciri Da-
vası, hazırlayan: Nejdet Bilgi, Kitabevi, İstanbul-Nisan 2006, s. 
122, 126.

79 Pontus Meselesi Raporu, aktaran Hadiye Yılmaz, age, s. 181-182, 
185-189.

80 Canik Mebusu Emin’in açıklaması, TBMM GCZ, cilt: 3, s. 397, 
400.
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Ermeni milletleri kaçtı. Mallar yağmalandı. Mecliste 
hayli tartışıldı.81 İzmir özelinde ne olduğunun anla-
şılmasını mümkün kılacak bir teşkilat kuruldu: İzmir 
Harp Ganimet Komisyonu.82 

Kasım başında Meclis’te, Ankara’nın konumunu 
belirleyecek iki karar83 kabul edildi. Bir, Türkiye, Os-
manlı’nın tek mirasçısıdır (307 no’lu). İki, saltanat 
ilga edildi (308 no’lu). Resmen “Türkiye, Osmanlı’nın 
devamıdır” denildi. Zaten kadro olarak da devamıydı. 
Türk Kurtuluş Savaşı’nı teşkilatlandıran ve Türkiye 
Cumhuriyeti’ni kuran asker-sivil politik ve bürokratik 
kadronun İttihatçı olduğu konusunda fikri birlik vardır 
ve bunu Mustafa Kemal de ifade etmiştir.84

Cumhuriyet ilanı öncesinde iki temel adım atıldı. 
Birincisi, İttihatçıların 26 Eylül 1915 tarihli Tasfiye 

81 TBMM ZC, devre: 1, cilt: 23 ve 25, s. 264-278 ve 97-105; TBMM 
GCZ, cilt: 3, s. 860-872, 1126-1127, 1131-1143; Lozan Barış Kon-
feransı, tutanaklar-belgeler, çeviren: Seha. L. Meray, cilt: 7, Yapı Kre-
di Yayınları, 2. baskı, İstanbul-2001, s. 95-96; Bir Ermeni Doktorun 
Yaşadıkları Garabet Haçeryan’ın İzmir Güncesi, çeviren: Atilla Tuy-
gan, Belge Yayınları, İstanbul-2005, s. 13-18, 44-45, 54-60, 61-67; 
Ahmet Demirel (hazırlayan), İsmet İnönü, Defterler (1919-1973), 
cilt: 1, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul-2001, s. 40-41.

82 Dr. Fikret Yılmaz (hazırlayan), İzmir Ticaret Odası, Meclis Karar 
Defteri I-II, 1922-1930, İzmir Ticaret Odası, Kültür, Sanat ve Ta-
rih Yayınları-5, İzmir-2008, s. 28, 68.

83 TBMM’nin 30.10.1338 (1922) tarih ve 307 no’lu Osmanlı İm-
paratorluğu’nun bittiği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükü-
meti’nin teşekkül ettiğine dair kararı, TBMM ZC, devre: 1, cilt: 
24, s. 292-298; DÜSTUR, 3. Tertip, cilt: 3, Milliyet Matbaası, 
İstanbul-1929, s. 149; TBMM’nin 1.11.1338 tarih ve 308 sayılı 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin hukuku hâkimiyet ve hükümra-
ninin mümessili hakikisi olduğuna dair kararı, TBMM ZC, devre: 
1, cilt: 24, s. 304, 313-316; DÜSTUR, 3. Tertip, cilt: 3, Milliyet 
Matbaası, İstanbul-1929, s. 152-153. 

84 Mustafa Kemal, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, I-III, cilt. III, Ata-
türk KDTYK, Ankara-1989, s. 85-86; Tarık Zafer Tunaya, Tür-
kiye’de Siyasal Gelişmeler (1876-1938), Birinci Kitap, 2. baskı, İs-
tanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Mayıs 2003, s. 171, 176; Tarık 
Zafer Tunaya, age, cilt: 3, s. 676; Mete Tunçay, Türkiye Cumhuri-
yeti’nde Tek-Parti Yönetiminin Kurulması, s. 26; Erik Jan Zürcher, 
Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, çeviren: Yasemin Saner Gönen, 
İletişim Yayınları, 13. baskı, İstanbul-2002, s. 215-216; Erik Jan 
Zürcher, Millî Mücadelede İttihatçılar, s. 249-255; Bülent Tanör, 
Türkiye’de Kongre İktidarları (1918-1920), Yapı Kredi Yayınları, 2. 
baskı, İstanbul-2002, s. 136-139; Sina Akşin, İstanbul Hükümet-
leri ve Milli Mücadele-II, T. İş Bankası Kültür Yayınları, 3. baskı, 
İstanbul-2010, s. 29; Sina Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, 
s. 464; Hüseyin Cahit Yalçın, Talât Paşa, Yedigün Neşriyatı, 1943, 
s. 6; Muhittin Birgen, İttihat ve Terakki’de On Sene, cilt: 2, Zeki 
Arıkan (hazırlayan), Kitap Yayınevi, İstanbul-2006, s. 687, 696-
697, 705; Cemal Kutay, Talat Paşanın Gurbet Hatıraları, İstanbul 
1983, cilt: 1, s. 7’den aktaran, Doç. Dr. Ahmet Eyicil, Doktor 
Nâzım Bey, Gün Yayıncılık, Ankara-2004, s. 259.

Kanunu’nu yeniden düzenleyen 15 Nisan 1923 ta-
rihli ve 333 sayılı, mülkiyetin Türkleştirilmesinin özel 
kanunuydu.85 İkincisi, Lozan Antlaşması ve bunun 
TBMM’de kabul edilmesiydi.86 Türk millî devleti 
için içeride 333 sayılı kanun ve dışarıda Lozan tapu 
meselesinin çözümüydü. Cumhuriyet, bu tapu üze-
rine bina edildi! Lozan, bir yönüyle de Anadolu’dan 
Hıristiyanların temizliğine atılan imzaydı. 8 Kasım 
1988’e kadar yürürlükte kalan 333 sayılı kanunun 
6’ncı maddesiyle, sahibi başında olmayan her mülke 
devlet adına el kondu. Bunların Hıristiyan mülkü 
olduğunu Maliye Vekili Hasan Fehmi 3 Nisan 1924’te 
itiraf etti.87 Maddeyle yapılan, 1930’lar öncesinde en 
büyük devletleştirmeydi; artık fabrikadan tarlaya, konu-
ta vesaire yüzbinlerce mülk devletindi. Müsadere yani 
zorla alım olmadığı iddiası en büyük yalandır; kimse 
malını devlete satmadı, devlet el koydu! Çünkü, sürü-
len veya kovalanan kişilerin mülkünün ve alacağının 
tasfiyesiyle görevli 1915’te ve 1923’te kurulan Tasfiye 
Komisyonlarının88 evrakından tek sayfa belge ortaya 
konmuş değildir.

29 Ekim 1923 öncesinde yürürlükte olan 1876 
Anayasası’nın Padişah ve saire hükümleri değil, 1921 
Anayasası’nın vilayetlere muhtariyet veren 11’inci 
maddesi dâhil altı maddesi değiştirildi.89 2’nci mad-
dedeki (aynen) “Türkiye devletinin dini, dini İslâm 
ve resmi lisanı Türkçe’dir” hükmüyle Cumhuriyet’in 
dini ve resmî dili oldu. Mustafa Kemal de Reisicumhur 
olarak seçildi. 29 Ekim’de, 1921 Anayasası’nda farklı 
tanımlamalar yapılsa da muhtariyeti/federasyonu ön-
gören hüküm, “Reisicumhur devletin reisidir” şeklinde 
değiştirilerek, demokrasi tasfiye edilmekle kalınmadı, 
devletin dini İslam, dili Türkçe, milleti Türk belirleme-
siyle, resmî ideolojinin temel unsurları anayasal hüküm 
haline getirildi. İdeolojik unsurlar 1924 Anayasası’nda 

85 TBMM ZC, devre: 1, cilt: 29, s. 138-146 ve 159-175 ve Fihrist-s. 4.

86 23 Ağustos 1923 tarih ve 340, 341, 342 ve 343 sayılı Lozan Sulh 
Muahedenamesinin Kabulüne Dair Kanun, sitesi: http://www.
mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.340.pdf; TBMM ZC, devre: 2, 
cilt: 1, 21 ve 22 ve 23.8.1339, s. 111-241 ve 245-261 ve 264-291.

87 TBMM GCZ, cilt: 4, s. 429.

88 İzmir Tasfiye Komisyonu 1923’te faaliyet gösterdi (Dr. Fikret Yıl-
maz (hazırlayan), İzmir Ticaret Odası, Meclis Karar Defteri I-II, 
1922-1930, İzmir Ticaret Odası, Kültür, Sanat ve Tarih Yayınla-
rı-5, İzmir-2008, s. 90, 92). Osmanlı Arşivindeki araştırmamda 
42 Tasfiye Komisyonu ile 33 Emvâl-i Metrûke Komisyonu’nun 
görev yaptığını belirledim (Nevzat Onaran, Osmanlı’da Ermeni 
ve Rum Mallarının Türkleştirilmesi (1914-1919), Evrensel Basım 
Yayın, İstanbul-2013, s. 329-353, 473-486).

89 29.10.1339 tarih ve 364 sayılı kanun, TBMM ZC, devre: II, cilt: 
3, s. 89-99 ve Fihrist-s. 4; DÜSTUR, 3. Tertip, cilt: 5, 2. basılış, 
Ankara-1948, s. 158. 
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da aynen tekrar edildi. Sonuç olarak, 21 Anayasası’ndan 
muhtariyetin ilgası ne devrimciliktir ne de ilericiliktir!

Cumhuriyet’in kurumsallaştığı yıllarda da belli 
bölgelerde ayaklanmalar olduğu gerekçesiyle harekâta90 
devam edildi. Şeyh Said Hareketi sonrası sürdürülen ve 
Ağrı harekâtı hakkında yeterince çalışmadım, Sasun ve 
Dersim üzerinde duracağım. 

1937-1938’de Sasun
Sasun’da 1890’lardan itibaren süren harekât 1930’larda 
tamamlandı, Ermeni Hıristiyan kimliği tasfiye edildi. 
İdari yapısındaki tüm değişikliğe rağmen Sasun’un, 
1914-1927 döneminde91 Ermeni nüfusunun payı yüz-
de 46,6’dan yüzde 1,5’e gerilerken, İslâm nüfusunun 
payıysa yüzde 53,4’ten yüzde 98’e zıpladı. 1927’de 
Sasun nüfusunun anadile göre dağılımında 4557’si 
Kürt, 4215’i Arap, 238’i Türk ve 198’i Ermeni’ydi. 
Nüfusun demografik yapısındaki değişim, Türk millî 
devletin inşası sürecinde Ermeni milletine ne yapıldı-
ğının Sasun özelindeki icraatıydı. Hıristiyan nüfusun 
tasfiyesiyle İslâmlaşan Sasun’da yeni hedefse millettaş 
hale getirilmesiydi. Yapılacakları Mayıs 1936’da Bi-
rinci Umumi Müfettiş Abidin Özmen açıkladı: “Eğer 
Sasun işini Kürtlük ve Kürdistan işi ve ondan bir parça 
diye alırsak bu gibi fırsatlardan istifade ile icap eden 
halkı garbe nakletmek uygun olur.”92 

Müfettiş Özmen’in ifade ettiği gibi Sasun’da he-
deflenen gayri Türk kimliğiydi; resmen asayiş ve 
güvenlikle gerekçelendirilen askerî harekâtın asıl sebebi 
Sasun’un Türkleştirilmesiydi. Sasun’da bu dönemde 
ahalinin/Kürtlerin geleneksel yapısı dışında merkezi bir 

90 Genelkurmay’ın kitabına göre Cumhuriyet ilanı sonrasında 
1940’a kadar 18 ayaklanma/harekât oldu: 1- Nasturi Ayaklanma-
sı (12-28 Eylül 1924), 2- Şeyh Said Ayaklanması (13 Şubat-31 
Mayıs 1925), 3- Raçkotan ve Raman Tedip Harekâtı (9-12 Ağus-
tos 1925), 4- Sason Ayaklanmaları (1925-1937), 5- Birinci Ağrı 
Ayaklanması (16 Mayıs-17 Haziran 1926), 6- Koçuşağı Ayak-
lanması (7 Ekim-30 Kasım 1926), 7- Mutki Ayaklanması (26 
Mayıs-25 Ağustos 1927), 8- İkinci Ağrı Harekâtı (13-20 Eylül 
1927), 9- Bicar Tenkil Harekâtı (7 Ekim-17 Kasım 1927), 10- 
Asi Resul Ayaklanması (22 Mayıs-3 Ağustos 1929), 11- Tendürek 
Harekâtı (14-27 Eylül 1929), 12- Savur Tenkil Harekâtı (26 Ma-
yıs-9 Haziran 1930), 13- Zeylan Ayaklanması (20 Haziran-Ey-
lül başı 1930), 14- Oramar Ayaklanması (16 Temmuz-10 Ekim 
1930), 15- Üçüncü Ağrı Harekâtı (7-14 Eylül 1930), 16- Pülü-
mür Harekâtı (8 Ekim-14 Kasım 1930), 17- Birinci Tunceli (Der-
sim) Tedip 1937 Harekâtı (20 Mart-19 Ekim 1937), 18- İkinci 
Tunceli (Dersim) Tedip 1938 Harekâtı (2 Ocak-16 Eylül 1938) 
(Reşat Hallı, Türkiye Cumhuriyetinde Ayaklanmalar, Genelkur-
may Basımevi, Ankara-1972). 

91 Kemal H. Karpat, age, s. 212-213; İstatistik Umum Müdürlüğü, 
Umumi Nüfus Tahriri, 28.10.1927, Fasikül: 2, Ankara-1929, s. 245.

92 BCA-F: 030.10/K: 70, D: 458, S: 10, s. 3-4.

teşkilattan bahsedilmedi. İsmi raporlaştırılan ve hedef 
bilinen iki kişi vardı: Tatar Badik ve Şeyh Abdurrahman. 
Şeyh Abdurrahman, Cemal Madanoğlu’nun yazdığı 
ve bizzat görüştüğü Abdurrahman Ali olmalı. Tatar 
Badik ise, aşiret bölgesinde Sasun kaymakam vekilinin 
öldürülmesinden sorumlu tutulacaktır.

1935 Mayıs ortasında Harbak köyünde kaymakam 
vekili Rıdvan’ın öldürülmesiyle Sasun’a resmen “asî 
mıntıka” ve halkına “asî halk” denildi. Artık Sasun, 
askeriyenin tümden hedefindeydi. Kaymakam vekili-
nin ölümüyle ilgili resmî yalanı, Cemal Madanoğlu 
ve DYP Diyarbakır Mebusu Mahmud Altunakar 
ortaya çıkardı.93 Kaymakam vekili, Harbak’ta misafir 
olduğu evdeki kadına sarkıntılık sonrası jandarmayla 
çıkan çatışmada ölmüştü.

Sasun, 1925’ten itibaren idareten uygulanan yasak 
bölgeye kanuni kılıf ancak 11 yıl sonra 2/5402 sayılı 
kararnameyle94 sağlandı. Sürekli askeri operasyonların 
sahası Sasun’a 1935’ten itibaren farklı bakıldı. Sasun’da 
dönemsel yoğunlaşan askerî harekâtta, “harp hükümle-
ri” cariydi. İlgili beş kararnamede95 Sasun’daki harekâtın 
harp koşullarına göre yapılacağı, mevzuatın ilgili 
hükmüne atıf yapılarak değişik yönlerden ifade edildi. 
Asıl harp hükümlerin icra edildiği harekât 1937’de 
yapıldı ve 1938’e de devam etti. Kararnamelerdeki 
hükmü, Sasun’da görevli Yüzbaşı Cemal Madanoğlu 
anılarında96 “savaş kuralları geçerliydi” diye yazdı. 
Sosyal-aşiret yapısıyla varlığını sürdüren Sasun halkına 
evi-barkı, tarlası-bahçesi yasaklandı ve yasağa uymadığı 
için iç düşman olarak nitelendirildi ve askerî harekâtla 
imha/tasfiye edildi. 

İmhanın ve tasfiyenin boyutunu ortaya koymak 
açısından 1914-1945 döneminde Sasun nüfusuna 
bakmak yeterlidir. 1914’te 13.959 olan Sasun nüfusu, 
1927’de 9234’e geriledi ve 1935’te 13.149’a yükseldi. 
Harp hükümlerinin icra edildiği 1937 ve 1938 yılı 
sonrasında Sasun nüfusu, 1940’ta 8539 ve 1945’te 
9106’ydı.97 Askerî harekâtın yoğunlaştırıldığı 1937-

93 Cemal Madanoğlu, Anılar (1911-1953), Evrim Yayınevi, İstan-
bul, s. 130, 148-150; Soner Yalçın-Gülden Aydın, Kürt Sürgünler, 
İKİBİN’E DOĞRU, 20 Mayıs 1990, sayı: 19.

94 6.10.1936 tarih ve 2/5402 sayılı kararname, BCA- F: 
030.18.1.2/K: 68, D: 79, S: 20.

95 2/3394 sayılı kararname, BCA-F: 030.18.1.2/K: 58, D: 80, S: 10; 
2/4437 sayılı kararname, BCA-F: 030.18.1.2/K: 64, D: 32, S: 2; 
2/7119 sayılı kararname, BCA-F: 030.18.1.2/K: 77, D: 66, S: 10; 
2/7516 sayılı kararname, BCA- F: 030.18.1.2/K: 79, D: 86, S: 5; 
2/7517 sayılı kararname, BCA-F: 030.18.1.2/K: 79, D: 86, S: 6.

96 Cemal Madanoğlu, age, s. 130, 202.

97 Kemal H. Karpat, age, s. 212-213; Umumi Nüfus 
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1938’de 834 Sasunlu öldürüldü ve 4214 Sasunlu 
sürüldü ve iskânda aileler 4’er kişi olarak parçalandı.98 
Buna göre Sasun’un 1935’teki TC vatandaşı nüfusunun 
yaklaşık yüzde 40’ı imha/tasfiye edildi.

1915’ten sonra 1935-1938 dönemi askerî harekâtla 
Sasun’un demografik yapısı fiilen merkezi Türkleştirme 
lehinde değiştirildi ve devamında imha ve asimilasyon 
politikası, 1990’lardan itibaren adına sürgün denilmese 
de kırın zorla boşaltılmasıyla sürdürüldü!

1938’de Dersim
TBMM 23 Nisan 1920’de açıldığında altı mebusu olan 
Dersim vilayeti, 1926 ilga edildi ve on yıl sonra yerine 
Tunçeli vilayeti kuruldu. 1935’te Başvekil İsmet İnönü 
ile 1931’de Birinci Umumi Müfettiş İbrahim Tali’nin 
raporunda Dersim için kaleme alınan maddeler, yapı-
lacak kanuni düzenlemenin temel materyaliydi. 

Dersim’le ilgili hazırlanan Osmanlı’da 18 ve Cum-
huriyet’te 15 raporu değerlendirdiğimde vardığım 
sonuç şudur: Irkçı bakışla, Dersim’in etnik ve dini 
kimliği ötekileştirildi, düşmanlaştırıldı. Dili ve dini 
hedef alınan Kürt/Zaza99 ve Alevi Kızılbaş Dersimli 
için temel önerme Türkleştirilmesi ve Sünnileştirilme-
siydi. Raporlarda sunulan tedbirlerin yoğunlaştığı 10 
maddede:

1. Silah toplamak.

2. Dersimi bastıracak askeri gücü kalıcı kılmak.

3. Asimilasyon ve tasfiyeyle Kürtleri/Zazaları Türk-
leştirmek ve Alevi-Kızılbaşları Sünnileştirmek.

4. Dersim ahalisini garba sürmek.

5. Türkçeyi, Kürtçe/Zazaca yerine ikame etmek.

6. Aşiret sistemine, ağalığa, seyidlere ve şekavete son 
vermek.

7. Türk muhacir yerleştirmek.

8. Seyid Rıza’yı yola getirmek.

9. Islahâtın kalıcı olması için askerî harekâtı sürdürmek.

10. Dersim’de özel bir koloni sistemi kurmak.100

Tahriri-28.10.1927, Fasikül: 2, Ankara-1929, s. 245; Genel Nüfus 
Sayımı-20.10.1935, Muş Vilayeti, cilt: 44, Mehmet İhsan Bası-
mevi, Ankara-1937, s. 17-18; Genel Nüfus Sayımı-20.10.1940, 
Vilayetler, Kazalar, Köyler, Ankara, s. 563-564; Genel Nüfus Sayı-
mı-21.10.1945, Vilayetler, Kazalar, Köyler, Ankara, s. 536. 

98 BCA-F: 030.10/K: 116, D: 805, S: 26; BCA-F: 030.18.1.2/K: 
68, D: 80, S: 1; BCA-F: 030.18.1.2/K: 76, D: 60, S: 19.

99 Dersim ahalisinin Kürt veya Zaza olduğu tartışmasına girmemeyi 
ve Alevi-Kızılbaş’ı birlikte kullanmayı tercih ediyorum. N.O.

100 Nevzat Onaran, Devletin Dâhili Harbi, Kor Kitap, İstanbul-2021, 

Resmen Tunçeli vilayetinin kurulması, silah toplan-
ması, valinin muvazzaf kolordu kumandanı olması, 4. 
Umumi Müfettişin idamı infaz yetkisinin bulunması, 
seyid ile aşiret reislerinin sürülmesi, dağ başındaki köy-
lerin yakılması, vergilerin toplanması, müfettişliğin esas 
idare şekli haline getirilmesi, askeri kuvvetin arttırılması 
gibi hususlar, Tunçeli Vilayeti İdaresi Kanunu mad-
deleri olarak kabul edildi101 ve uygulandı. Dersim’de taş 
taş üstünde bırakılmadı. 

Dönemin bir diğer 2510 sayılı İskân Kanunu’nda102 
ırkçılığın tüm unsurları vardı. Kanunda Türk ırkından 
olan-olmayan (madde 7, 12 ve 13), Türk kültürüne 
bağlı [Sünni-İslâm] olan-olmayan (madde 10, 11), 
anadili Türkçe olan-olmayan (madde 11) ve soyca 
Türk olan-olmayan (madde 12) gibi ırk, din ve anadil 
kriterine göre ırki ayrımcılık yapıldı. Demografik yapı 
buna göre analiz edildi ve belirlenen politikalar uygu-
landı. İlk icra sahası Trakya’da Yahudiler kovalandı, 
devamında devletin Sasun ile Dersim dâhili harbiyle 
on binlerce insan öldürüldü ve sürüldü.

Eylül 1937’ye kadar Dersim’deki harekâtı değer-
lendiren İsmet İnönü, Başbakanlıktan alınmadan önce 
14 Haziran ve 18 Eylül 1937’de TBMM’de yaptığı 
konuşmada, “Hükümet Tunçeli’de vaziyete tamamen 
hâkimdir” ve “Bütün engeller ortadan kaldırılmıştır” 
dedi. İnönü yerine Celâl Bayar Başbakan oldu. Hikâ-
yesini Cüneyt Arcayürek yazdı: “Atatürk ve Mareşal 
Çakmak oturmuş, konuşmuşlar. Tunçeli’yi temizlemek 
lazım geldiğine inanmışlar. İnönü’nün temizlik yapma-
ya fazla istekli olmadığını bildiklerinden, Celâl Bayar’a 
sormuşlar ‘yapar mısın?’ diye. Celâl Bey, bize anlattıydı, 
‘yaparım’ demiş, girişmişler.”103

1937 yılı sonunda devletin Dersim’e hâkim ol-
masına, Seyid Rıza’yla altı yoldaşının 14/15 Kasım 
gecesi idam edilmesine, aranan pek çok aşiret liderinin 
yakalanmasına ve öldürülmesine rağmen 1938 harekâtı 
hazırlığına başlandı. 

Görevlendirmede planlı seçicilik vardı. 1921’de 
Koçgiri ve Pontos harekâtının Merkez Ordusu Kur-
may Başkanı Yüzbaşı Hüseyin Hüsnü [Abdullah 

s. 397-410.

101 25.12.1935 tarih ve 2884 sayılı Tunçeli Vilâyetinin İdaresi Hak-
kında Kanunu, Resmî Gazete, 2.1.1936, sayı: 3195, s. 5892-5893; 
DÜSTUR, 3. Tertip, cilt: 17, Ankara-1936, s. 165-170

102 14.6.1934 tarih ve 2510 sayılı İskân Kanunu, Resmî Gazete, sayı: 
2733, s. 4003-4009; TBMM ZC, devre: IV, cilt: 23, s. 67-77 ve 
140-166, zabtın sonundaki 189 no’lu rapor.

103 Cüneyt Arcayürek, Büyüklere Masallar, Küçüklere Gerçekler, s. 81, 
aktaran Yalçın Doğan, Savrulanlar, Dersim, 1937-1938 Hatta 
1939, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul-2012, s. 208-209.
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Alpdoğan] buradaki tecrübesiyle 1936’da 4. Umumi 
Müfettişi ve Tunçeli valisi olarak atandı ve 1938’deki 
askerî harekâtın da komutanıydı.104 Korgeneral Alp-
doğan, 1 Haziran 1938’de Koçgiri ve Pontos’taki biri-
kimiyle Dersim’de harekâtın, harp hükümlerine göre 
planlanmasını önerdi105 ve sekiz gün sonra 9 Haziran’da 
hükümet iki kararnameyle106 gereğini yaptı. Kapsamı 
6 Ağustos 1938 tarihli gizli kararnameyle107 belirlenen 
7. Kolordu, 8. Kolordu ve 9. Kolordu’nun katılımıyla 
10 Ağustos’ta başlayacak ’38 Dersim harekâtı, harp 
hükümlerine göre kararlaştırıldı ve uygulandı. Bunun 
için yıllar sonra 20 Mart 1953’te Genelkurmay Başka-
nı Orgeneral Nuri Yamut108 da ’38 Dersim harekâtını, 
“[dâhili] harp” olarak tanımladı. Dersim ’38, önceki iki 
yıldan niteliksel olarak farklıydı, “yok etmeye” planlıydı. 
1936’dan çok 1937’de askeri operasyonlar vardı ve belli 
bölgelerle sınırlıydı, kapsamı ’38’deki gibi tüm vilayet 
ve sonucu da o kadar ölümcül değildi.

17 Eylül 1937 itibariyle109 265 Dersimli ve biri su-
bay, 29 asker ve ’38’de110 ise 13 bin 160 Dersimliyle 
122 askerle milis öldü. Bakanın açıklamasına göre 
öldürülen Dersimli toplamı 13 bin 806 TC vatanda-
şıydı. Bu yıllarda111 yaklaşık 20 bin Dersimli sürüldü ve 
aileler 4’er kişi olarak parçalandı. Irkçı planın icrasıyla 
on binlerce Dersimli öldürüldü ve sürüldü.

Yapısal Irkçılık
Anadolu, Birinci Paylaşım Savaşı ve Türk Kurtuluş 
Savaşı’yla Hıristiyan Ermeni ve Rum milletlerinden 

104 İsmet Görgülü, age, s. 411; 2/3846 sayılı kararname, Resmî Gaze-
te, 16.1.1936, sayı: 3207, s. 5942.

105 1.6.1938 tarih ve 1/2020 sayılı şifre, BCA-F: 030.10/K: 111, D: 
746, S:8.

106 2/8973 sayılı kararname, BCA-F: 030.18.1.2/K: 83, D: 51, S: 13; 
2/8974 sayılı kararname, BCA-F: 030.18.1.2/K: 83, D: 51, S: 14.

107 6.8.1938 tarih ve 2/9409 sayılı kararname, BCA-F: 
030.18.01.02/K: 84, D: 73, S: 8.

108 BCA-F: 030.10/K: 112, D: 755, S: 18, s. 3-5, 13-18.

109 Başbakan İsmet İnönü’nün açıklaması, TBMM ZC, devre: V, cilt: 
19, s. 344.

110 Dahiliye Vekili Faik Öztrak’ın 2.11.1939 tarihli raporu, BCA-
F:030.10/K: 111, D: 751, S: 30.

111 Necmeddin Sahir Sılan, DP’ye sunduğu 30.8.1952 tarihli Tunçeli 
raporu, Tarih Vakfı-Necmeddin Sahir Sılan Arşivi-1, ‘Doğu Soru-
nu’ Necmeddin Sahir Sılan Raporları, (1939-1953), derleyenler: 
Tuğba Akekmekçi-Muazzez Pervan, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 
İstanbul-2010, s. 443; Hüseyin Aygün, Dersim 1938 ve Zorunlu 
İskân, 2. baskı, Dipnot Yayınları, Ankara-2009, s. 115-116, 126, 
143-144.

temizlendi. Irki temizliğin sonucunda resmi verilere 
göre bugünkü TC sınırlarında 1914’te yüzde 20 olan 
Hıristiyan ve Musevi nüfus payı, 1927’de yüzde 2,8’e 
geriledi112 ve bugün de yüzde 1 bile değildir. Gayri 
Türk ve gayri Sünni İslam milletlerin tasfiyesinde prog-
ram üç aşamalıydı. Anadolu’dan sonra Trakya, ikinci 
hedefti ve öncesinde Rum ve Ermeniler temizlendiği 
için kalan Yahudiler de 1934 yazındaki resmi ve yerel 
güçlerin saldırısıyla kovalandı ve amaca ulaşıldı. 1934 
sonrasında Yahudiler, artık Varlık Vergisi’nde olduğu 
gibi Hıristiyanlarla birlikte hedefti. 

Üçüncü hedef, Hıristiyanların ve Musevilerin son 
sığınağı İstanbul’du. 1955’te İstanbul’da Hıristiyan 
ve Musevi’nin toplam nüfusta yüzde 12 olan payı113 
2022’de belki de yüzde 0,5’tir. 1955’te İstanbul’da 1,5 
milyonun 179 bini Ermeni, Rum ve Yahudi (37 bin) 
iken, bugün 16 milyonda üç milletin toplamı tahminen 
100 bin bile değildir. Peki, Rumlara, Ermenilere ve 
Yahudilere ne oldu da yok oldular? 1915’ten 2022’ye 
Anadolu, Trakya ve İstanbul, Hıristiyan ve Museviler-
den yani gayri İslam milletlerden temizlendi. 

Temizlik sadece demografik yapıyla sınırlı kalmadı, 
1920’lerde yürürlüğe konulan 16 kanunla Ermenile-
rin ve Rumların iktisadi varlığı 1920’lerde ve devamında 
Türk-İslam’a transfer edildi ve tapuya kayıt işlemi de 
yapıldı. 1930’lar sonrasında Yahudiler mülkü de Türk-
leştirme kapsamındaydı. 1934’te Trakya’da Yahudiler, 
kitlesel mülksüzleştirilen milletti.

Cumhuriyet’in temellendirildiği ve inşasının ta-
mamlandığı 1915-1940 döneminde 1915’te Erme-
nilere, 1921’de Koçgiri’de Alevi-Kızılbaş Kürtlere ve 
Pontos’ta Rumlara, 1937’de Sasun’da Ermenilerle Kürt-
lere ve 1938’de Dersim’de Kürt/Zaza Alevi-Kızılbaşlara 
yapılanlar tek cepheli, devletin dâhili harbiydi. Sonuç 
ortadadır, devlet karşısında Ermenilerin, Koçgirililerin, 
Pontosluların, Sasunluların ve Dersimlilerin varlık 
gösterecek ne merkezi teşkilatı ne de lojistiği vardı. Yüz 
binlerce insan öldürüldü ve toprağından kopartıldı ve 
can pazarında kalanlar da Sünni İslamlaştı/Türkleşti.

Devletin dâhili harbi,114 Türk Nüfus Mühendisli-
ği’nin115 saha çalışmasıyla ortaya konan planın/progra-

112 Kemal H. Karpat, age, s. 208-227; Umumi Nüfus Tahriri (1927), 
fasikül: 1, Ankara-1929, s. xvıı, lx.

113 Gene Nüfus Sayımı 1955, Yayın No: 399, İstanbul-1961, s. 115.

114 Nevzat Onaran, Devletin Dâhili Harbi, Kor Kitap, İstanbul-2021, 
s. 15, 626.

115 Türk Nüfus Mühendisliği’nin üç maddesi: 1- Hıristiyan (ve Mu-
sevi) milletleri canıyla ve malıyla tasfiye etmek. 2- İslam millet-
ler ile Alevi-Kızılbaşları imha ve asimilasyonla, Türkleştirmek ve 
Sünnileştirmek. 3- Tarihi ve coğrafi varlığı Türkleştirmek. (Nevzat 
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mın harp koşullarında icrasıydı: 1- Coğrafi bütünlükte 
iç düşman milleti/unsuru belirlemek. 2- Askeri ve silahlı 
gücün seferberliğini planlamak. 3- Kitlesel can ve mal 
güvenliğini imha/tasfiye etmek. Devletin dâhili harbi, 
hedef milletin varlığının hedeflendiği soykırımdır; 
insanlar öldürüldü, sürüldü, ailesel bütünlüğü parça-
landı, çocuklar anasından-babasından kopartıldı, yetim 
çocuklar başkalarına verildi, can pazarında kalanlar da 
Sünni İslamlaştı/Türkleşti.

Devletin Pontos veya Dersim dâhili harbinde, 
Türk Kurtuluş Savaşı’ndan daha fazla insan öldü. 
Resmî verilere göre Karadeniz’de 16 bin Rum’la 1641 
asker-milis116 ve ‘38 Dersim’de 13.160 Dersimliyle 122 
asker-milis öldü.117 Türk Kurtuluş Savaşı’nda 1919-
1922 yıllarındaysa asker milis kaybı118 662’si subay 
9167’dir ve bunun 2542’si Büyük Taarruz’dadır (26 
Ağustos-9 Eylül 1922). 

İki sonuç ortadadır; biri dâhili diğeri harici 
harptir.

6-7 Eylül imhasının ve 1964 İstanbul Rumlarının 
kovalanmasının ardından devrimcilere karşı faşistlerin 
sokağa salınmasıyla 1970’lerde Türk devletinin risk 
analizinde sırada Türk-Kürt Alevi-Kızılbaşlar vardı: 
Malatya, Sivas, Maraş ve Çorum’daki saldırılarda dev-
rimcilerle Türk-Kürt Alevi-Kızılbaşlar hedefti. 

1990’larda Diyarbakır’dan Hakkari’ye, Van’a, 
Siirt’e ve Batman’a köy boşaltmasıyla, Kürtler toprağın-
dan kovalandı. Bu, demografik toprak bütünlüğünde 
Kürtçe’nin de tasfiyesiydi. 

1920’lerde Kürdistan’da Türkçe bilenler oranının 
yüzde 8 olduğu iddia edilmişti. TBMM Reisi Mustafa 
Kemal’in Elcezire Komutanı’na 27 Haziran 1920 tarihli 
Kürdistan talimatını gönderdiği119 ve Siverek Mebusu 
Lütfi ile Bitlis Mebusu Yusuf Ziya’nın “Kürdistan 
mebusuyuz” dediği120 dönemde Muş Mebusu Hacı Ah-
met Hamdi, “Kürdistan’a ihalei nazar edilecek olursa, 
görülecek ki, ahalinin yüzde sekizi [8’i] Türkçe tekel-
lüm değil [konuşamıyor], hattâ tefehhüm bile edemez 

Onaran, Türk Nüfus Mühendisliği, Kor Kitap, İstanbul-2017, s. 
22, 685-693.)

116 Hamdi Ertuna, age, s. 289, 294; Pontus Meselesi, s. 349; TBMM 
GCZ, cilt: 3, s. 372-374.

117 Dahiliye Vekili Faik Öztrak’ın 2.11.1939 tarihli raporu, BCA-
F:030.10/K: 111, D: 751, S: 30.

118 Sabahattin Selek, Millî Mücadele, cilt: 2, Örgün Yayınları, 2. bas-
kı, İstanbul-1982, Ek: 19.

119 TBMM GCZ, cilt: 3, s. 550-551.

120 TBMM GCZ, cilt: 3, s. 564; TBMM ZC, devre: I, cilt: 26, s. 506.

[anlamaz] ve yüzde 95’i dahi okumak ve yazmaktan 
bihaberdir [habersizdir]” demişti.121

Hiç kuşkusuz 1938’den bugüne Dersim’de de de-
mografik toprak bütünlüğünde benzer tasfiye yaşandı.

 Türk millî devleti icraatının doğrudan sonucudur 
ki, Türk milliyetçiliğinin ekonomi politiği milleten 
Türk ve dinen Sünni İslam olmayanın demografik 
ve iktisadi yapıdan tasfiyesidir. 

Cumhuriyet veya Türk devletinde rejim nedir, 
ne değildir tartışmasında demokrasi, faşizm ve saire 
analizinde yeterince görünür kılınmayan ırkçı ol-
masıdır. 1915-1940 döneminde yani çeyrek asırda 
Anadolu halkları beş kez kırıldı; Güney Afrika’daki 
‘apartheid’in Türk versiyonuydu. Bu yönüyle de de-
ğerlendirmeliyiz.

Sonuç olarak özellikle 1920-1923’te Türk Kurtuluş 
Savaşı ve Cumhuriyet değerlendirmesinde anti-emper-
yalizm söylemi o kadar baskındı ki, Hıristiyan millet-
lerin Anadolu’dan temizlenmesi hiç dikkate alınmadı. 
Devamında da Cumhuriyet’in modernite icrasının, 
yaklaşık 3 milyon Hıristiyan’ın gasp edilen on binlerce 
mülkünün transferi ve tapulamasını sağlayacak 16 ka-
nuni düzenlemenin yapıldığı, Kürtleri Türkleştirmenin 
programı Şark Islahat Planı’nın belirlendiği-uygu-
landığı ve Takrir-i Sükûn icra yıllarında yapıldığı da 
görülmedi. Bu, aslında Türk milliyetçisi olunduğunun 
malumuydu. 

Bütünlüklü bakmalıyız; 1915’lerden 1920’lere 
madalyonun bir yüzünde Türk Kurtuluş Savaşı, Türk 
millî devleti, Cumhuriyet ve totaliter modernleşme, 
diğer yüzünde 3 milyon Hıristiyan’ın temizlenmesi ve 
mülkünün gaspı, Şark Islahat Planı ve icrasıyla Takrir-i 
Sükûn şiddeti, Ermeni, Koçgiri, Pontos, Sasun ve Der-
sim kırımları vardır.

Sorum şudur: Madalyonun hangi yüzünden bakı-
yoruz ve 1915-1940 dönemine ne diyeceğiz? 

121 TBMM ZC, devre: I, cilt: 6, s. 156.
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Giriş
Mustafa Kemal ve Cumhuriyetin bütün kurucu kadroları her zaman kapitalist ekonomi 
modelini benimsediler. Temel misyonları kapitalizmi geliştirmek, bir kapitalist sınıf, 
burjuva sınıf yaratmaktı. 1923 sonrasında bu sınıf devlet eliyle büyük ölçüde yaratıldı. 

1923-38 yılları arasındaki dönem, ekonomide devletin öne çıkması nedeniyle, 
devlet kapitalizmi dönemidir, 1950 yılına kadar sürmüştür.

Kapitalizm; geliştiği her bölgede mutlaka bir kesimin sömürü, yağma ve talanı ile 
büyümüştür. Türkiye’de de Cumhuriyet dönemi kapitalizmi ilk sermaye birikimini, 
azınlık mallarına el koyarak yaptı. 1914 yılında Anadolu nüfusunun yüzde 20’sini 
teşkil eden Müslüman olmayan azınlıklar (Rum, Ermeni ve Süryaniler); 1923 yılına 
gelindiğinde yüzde 2’ye indirildi, el konulan mallar Müslüman Türk eşrafa dağıtıldı.

Lozan görüşmelerinin kesilmesi nedeniyle acele toplanan İzmir İktisat Kongre-
sinde (Şubat 1923); kapitalist devletlere, “sorun çıkarılmayacağı”, kapitalist yoldan 
ilerleneceği mesajı verildi. Yeni Türkiye’nin kapitalist sisteme zarar vermeyeceği, bu 
kampta kalacağı açıkça ilan edildi. Kongrede emekçi sınıflar değil, azınlık mallarına 
el koyan büyük toprak sahipleri ve eşraf temsil ediliyordu.

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki ekonomik sistem, asıl olarak azınlık mallarına el 
koyma ile başlayan bir süreçtir.

Cumhuriyetin ilk yıllarında azınlıkların yok edilmesi,  
mallarına el koyulması
Cumhuriyet’in ulus-devlet inşası, İttihat ve Terakki’nin temellendirdiği ekonomi 
politika üzerine bina edildi, bu anlamda bir organik devamlılık söz konusudur.

1914’te sermaye yapısında Müslümanların payı yüzde 15, Rumların payı yüzde 50, 
Ermenilerin payı yüzde 20, Yahudilerin payı yüzde 5, yabancı ülke vatandaşlarının 
payı ise yüzde 10’dur. Emek dağılımında ise Rumların payı yüzde 60, Ermenilerin 
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payı yüzde 15, Yahudilerin payı 10, Müslümanların 
payı yüzde 15, yabancıların ise sıfırdır.

1915’ten sonra Ermenilerin sermayedeki payı nere-
deyse sıfıra indi. Bu tasfiye süreci Rumlar için de devam 
etti. İstanbul mübadelenin dışında bırakılmış da olsa 
1920-23 arasında pasaport alıp yurtdışına çıkanların 
malı mülkü Müslüman sermayedarlara devredildi. 
1914’te sermayedeki payları yüzde 15 olan Müslüman 
Türklerin 1930’larda sermayeden aldıkları pay yüzde 
90’lara çıktı. Bu tablo bize Türk burjuvazisinin serma-
ye birikiminin ilk kaynağının, mallarına el koyduğu 
Hıristiyan ve Musevi sermayesi olduğunu gösteriyor. 

1913’te Anadolu’ya Balkanlar’dan göç eden Müslü-
man nüfusun iskânı, 1915’te Ermeni nüfusun tehciri/
soykırımı ve 1923’te Türk-Rum nüfus mübadelesi; 
Türkiye nüfusunun etnik ve dinsel kompozisyonunda 
önemli değişiklikler yarattı. 1914’te azınlıkların bugün-
kü Türkiye sınırları dâhilinde yaşayan nüfus içindeki 
oranı yüzde 20 iken, Cumhuriyet döneminin ilk nüfus 
sayımı olan 1927 sayımı sonucuna göre yüzde 2’ye 
geriledi. Daha sonraki yıllarda devam eden baskı ve 
şiddet sonucu bugün azınlıkların nüfus içindeki payı 
binde 1 seviyesindedir.

Azınlıklar, 1913 yılından itibaren her türlü zor ve 
şiddetle topraklarından sürüldüler. Geride bıraktıkları 
ekonomik değerlere Müslüman-Türkler tarafından el 
konuldu. Azınlıklar işgücü piyasasından da dışlandılar, 
yerlerine Müslüman-Türk unsurlar yerleştirildi.

Her türlü zor kullanımına karşın Türkiye’de yaşa-
mayı sürdürmek isteyenler ise, Vatandaş Türkçe Konuş! 
Kampanyası ve Varlık Vergisi uygulaması gibi kültürel ve 
ekonomik Türkleştirme uygulamalarına maruz kaldılar.

Azınlık nüfusun sayıca ve oranca azalmasına rağ-
men, kalanların da Türkiye’yi terk etmesi için pek çok 
baskı uygulandı. Baskı, sindirme ve yıldırma ile gözleri 
korkutularak ülkeyi terk etmeye zorlandılar. Şiddet 
uygulanmasını da içeren bu tür olayların en bilinenleri, 
1934 Trakya Pogromu ve 1955 6-7 Eylül Pogromudur. 
Bu pogromlarda onbinlerce insan yaşadıkları yerleri terk 
edip gitmek zorunda kaldı. Elbette gidenlerin mallarına 
el konuldu veya değerinin çok altında satılması sağlandı. 
Bu satın almalardan sadece Müslüman Türk bireyler 
değil, devlet kurumları da yararlandı.

Cumhuriyetin ekonomi programı
Bu dönemin ekonomisi genellikle 1923-29 ve 1930-
38 olarak iki ayrı bölümde incelenir. Dönüm noktası 
1930’dan itibaren devletçi politikaların uygulanmaya 
başlanmasıdır. İlk evre (1923-39) dışa açık, ihracat 
destekli; ikinci evre (1930-38) korumacı, ithal ikameci, 
devletçilik ilkesinin ortaya atıldığı sermaye birikimi 
dönemidir. 

Cumhuriyet’in ilk dönemi tarımsal ihracata dayalı 
bir kalkınma modeline dayanır. Dünya piyasalarında 
tarım fiyatlarının artışı böyle bir modelin işlemesinin 
olanaklarını sağlayabilmiştir. Sanayi ise daha çok ya-
bancı firmaların işlettiği fabrikalar eliyle gelişmektedir. 
Telefon, telgraf işletmeleri, deniz yolları, limanlar, de-
miryolları gibi ulaşım hizmetleri, maden aramalar ağır-
lıklı olarak yabancı firmalar tarafından yürütülmektedir. 
Toplam sermayenin yüzde 50’si yabancı sermayedir.

1924 yılında kurulan İş Bankası, yerli sermayenin 
oluşumunda çok ciddi bir misyon üstlenir. Birçok 
sektörün ilk yatırımları bu banka tarafından yapılır. 
Devletin yarattığı olanakları çok iyi kullanan İş Ban-
kası hızla büyür. Küçük servetleri biriktirerek bunları 
kapitalist sınıfların hizmetine sunar. 

Memurların aylıklarından kesintilerle sermayesi ge-
liştirilen Ziraat Bankası ise rejimin kırlardaki ekonomik 
ilişkileri yeniden üretmesinde önemli rol oynar. Büyük 
toprak sahipleri için önemli bir sermaye desteği sağlar.

Bu dönemin karakteristik özelliği yerli ticaret burju-
vazisi oluşturulmasına rağmen, yerli sanayi burjuvazisi-
nin oluşturulamamış olmasıdır. Bu eksiklik devletçilik 
döneminde telafi edilecektir.

1923-29 döneminde büyük toprak sahiplerine 
sağlanan destekler
İzmir İktisat Kongresinde oy birliği ile alınan tavsiye 
kararı gereği, Aşar (Öşür) vergisi Meclis tarafından 1924 
yılında kaldırılır. Aşar vergisinin kaldırılması sermaye 
birikiminin değişmesinde önemli bir kırılma noktası 
meydana getirir. Kuruluş döneminde büyük arazi 
sahiplerinden destek gören yeni devlet, Aşar vergisini 
kaldırarak büyük toprak sahiplerine destek vermiş olur.

Buna paralel olarak 1929 yılında büyük arazi sa-
hipleri açısından önem taşıyan bir başka kanun daha 
çıkarılır. Osmanlı hükümetinin geçmiş yüzyıllar içinde 
çeşitli ailelere vermiş olduğu ve geniş tarımsal alanlara 
tasarruf hakkı sağlayan belgeler, bu alanların özel mülk 
olarak tapuya kaydettirilmesi için yeterli sayılır. Böylece 
henüz tapulanmamış, ama fiilen el konulmuş Ermeni 
ve Rum arazilerine hukuken de el konulmuş olur.

Osmanlı belgelerinde sözü edilen alanlarla ilgili sınır-
lar son derece muğlak olduğu ve Türkiye’nin kadastrosu 
bulunmadığı için, elinde bu türden belge bulunan nü-
fuzlu aileler, çok geniş alanların mülkiyetini kazanmaya 
başlar. Ermeni ve Rumlardan kalan ve kırsal kesimdeki 
nüfuzlu aileler tarafından işgal edilmiş olan milyonlarca 
dekarlık arazi, bu aileler tarafından tapulandırılır.

İhracata dayalı dönemin sonu
Bu dönemin (1923-29) kapanışı bütün dünyada kapitalist 
sistemi derinden sarsan 1929 büyük buhranı ile gerçekleşir. 
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1929, birçok iktisadi göstergenin radikal değişim göster-
diği bir yıldır. Örneğin Türkiye’nin toplam ithalatı 1929 
yılında 123,6 milyon dolar iken 1930 yılında 69,5 milyon 
dolara geriler. Aynı yıllarda ihracat miktarı ise sırasıyla 71,4 
milyon dolar ve 60,2 milyon dolar olmuştur. 

1929 dünya ekonomik bunalımı, Türkiye’nin hem 
ihraç ürünlerine talebi daraltır, hem de geleneksel itha-
latının aksamasına sebep olur. O dönem Türkiye’de un, 
şeker ve dokuma gibi en temel ürünler bile dışarıdan 
alınmaktadır. Sonuçta 1930’dan itibaren devletçilik 
ilkesi benimsenir ve ithal ikameci kalkınma modeline 
geçilir. Devletçilik, üretilen artı değeri sanayi burjuva-
zisine teslim etmenin bir yolu olmuştur. 

Devletçilik döneminin asıl işlevi, yerli sanayi bur-
juvazisi oluşturma çabasıdır. Sermaye birikimindeki 
yetersizlik, 1929 dünya bunalımının etkileri, 1930’dan 
itibaren devletin devreye girmesini gerektirmiştir. 

1929 sonrası devletçilik, ithal ikameci modele 
geçiş
Türkiye sanayileşmesinin bütün yükü her zaman emek-
çi sınıfların sırtında olmuştur. Türkiye devleti, 1923’ten 
itibaren eşraf ve büyük toprak sahiplerinden bir burjuva 
sınıfı yaratmayı, bu doğrultuda işçi ve emekçilerin her 
türlü haklarını bastırmayı ve yasaklamayı seçer. Tek 
parti döneminin 1930’lu yıllarda uygulanan ekonomi 
modeli olan devletçilik, devlet eliyle bireyleri zengin 
etmek demektir.

1929 bunalımı sonrası dünya piyasalarında tarım 
ürünlerinin fiyatlarının düşüşü ihracat gelirlerini 
epeyce azaltır. Bu değişiklik, temel tüketim mallarında 
bile dışa bağımlı ve ithalat bağımlısı bir ülke için çok 
vahim sonuçlar yaratır. Dış ticaret faaliyetleri ciddi bir 
darbe yer, büyük toprak sahiplerinin elindeki tarımsal 
ürünlere talep azalır ve tüketim malları konusunda 
ciddi bir arz eksikliği, kıtlık baş gösterir. Bu yıllarda 
Türkiye un, şeker ve dokuma gibi en temel metaları 
bile ithal etmek zorundadır. Ticaret sermayesinin sanayi 
yatırımlarına yönelmeyişinin yarattığı olumsuzluklar 
çok ciddi sorunlar yaratmaktadır.

İşte devletçilik meselesi tam da bu noktada ortaya 
çıkacaktır. Yukarıda sayılan faktörler ülke ekonomisi-
nin bazı sektörlerinin yeniden yapılanmasını zorunlu 
kılmaktadır. Temel tüketim maddeleri üreten hafif 
sanayinin kurulması ile ürünleri ellerinde kalan toprak 
sahiplerine talep yaratılacaktır.

Ayrıca durağanlaşan ticari faaliyetler yeniden can-
landırılacak ve ülkede temel tüketim mallarına olan 
talep karşılanabilecektir. Fakat burjuvazi krizin şoku-
nu üzerinden atamamıştır, üretim alanına girebilecek 
cesareti ve sermaye birikimi yoktur. O zaman bu işi 
yapmak devlete düşer. 

Girişilen sanayileşme faaliyetlerinde öncelik, yerli 
hammadde kullanan ve tüketim mallarında ithal ikame-
si sağlayan sanayilere verilir. Devlet özel kesimin zaten 
kârlı bir biçimde faaliyet yürüttüğü alanlara girmek 
ihtiyacı hissetmez. İlk açılan fabrikalar; şeker, kâğıt, 
şişe cam, tekstil, gübre alanlarındadır. Liman, telefon, 
telgraf, maden işletmeleri devletleştirilir. Sümerbank, 
Etibank, Maden Arama Kurumu, Fiskobirlik kurulur.

1933 yılında toplam banka mevduatlarının yüzde 
34’ünü elinde bulunduran İş Bankası, şeker üretimini, 
dokumacılık, kerestecilik, sigortacılık sektörlerini tama-
mıyla kontrol ettiği gibi kükürt, telsiz, telefon, kibrit 
tekellerini de elinde bulundurmaktadır. 

1929 yılında milli gelirin yüzde 10’unu oluşturan 
sanayi kesiminin payı 1939’da yüzde 18,3’e çıkar. “Un, 
şeker, dokuma” gibi temel ihtiyaç maddeleri içerdeki 
fabrikalarda üretilmeye başlanır. 

Devletçilik uygulamasının iş yaşamına etkileri
Bu dönemde önemli sayıda milletvekili çiftçi ve tüc-
cardır. Milletvekillerinin bir kısmı da aynı zamanda 
tüccar veya çiftçi olan eski subaylardır. Bürokrat olan 
milletvekilleri de mevcuttur. 

1931-1939 yılları arasındaki milletvekillerinin 
biyografileri üzerinde yapılan incelemede, önemli bir 
kısmının ticarete uğraşmakta olduğu görülmektedir. Bu 
durum, TBMM’de yer alan milletvekillerinin önemli 
bir kısmının aynı zamanda patron olduğunu göster-
mektedir. Ve bu patronlar, devletçilik uygulamasının 
bütün kaymağını yemişlerdir.

Devletçilik uygulamasında, 1929 sonrasında üretim 
ve istihdam artar, büyük ölçekli devlet fabrikaları üre-
time başlar. Ancak imalat sanayinde küçük ölçekli, az 
sayıda işçi çalıştıran işletmeler çoğunluğu oluşturmaya 
devam eder. İşçilerin büyük çoğunluğu da bu tür işlet-
melerde çalışmaktadır. 1930’lu yıllarda sanayi üretimi 
ile birlikte işçi talebi artarken kimi kentlerde işgücü 
açığı bile oluşur. 

Özellikle büyük ölçekli devlet işletmelerinin ku-
rulduğu orta büyüklükteki kentlerde pek çok işçi kır 
kökenlidir, kırsal alanlarla ilişkilerini koparmadan işçi 
olarak çalışmakta, hasat zamanlarında köylerine geri 
dönmektedirler. 

Devlet eliyle sanayi oluşturulması ve pek çok yeni 
fabrikanın kurulmasına rağmen, 1939 sonrası II. 
Dünya Savaşı döneminde büyük kıtlıklar yaşanır. Halk 
yaşanan bu ekonomik felaketin faturasını, 1950 yılın-
daki seçimlerde iktidara çıkarır ve muhalefete oy verir. 
Demokrat Parti iktidarının en önemli seçim sloganı, 
savaş döneminde yaşanan ekonomik kriz, bu krizden 
nemalanan iktidar taraftarı zenginler ve kıtlık olmuştur. 



Cumhuriyetin Kuruluş Döneminde Ekonomi Politikaları | Faruk Sevim

108

Devletçilik uygulaması, o dönemde halk tarafından 
sempatiyle karşılanmadığı gibi, şimdilerde anlatıldığı 
gibi bir ekonomik başarıya da yol açmamıştır. Hatta 
savaş döneminde çoğunluğu azınlık sermaye grupların-
dan tahsil edilen Varlık Vergisi bile (bugünün parası ile 
yaklaşık 600 milyar dolar) iktidarın ekonomide başarılı 
olmasını sağlamamıştır. Ama Varlık Vergisi uygulama-
sı, azınlık sermayesinin Müslüman Türk burjuvaziye 
transferinde çok önemli rol oynamıştır. Böylece 1913’te 
başlayan, devlet eliyle Müslüman Türk burjuva yaratma 
misyonunda önemli bir aşama geçilmiştir.

İşçi hareketleri
Cumhuriyet öncesi dönemde gelişmeye başlayan işçi 
hareketi kendini özellikle 1908 sonrasındaki grevlerle 
ortaya koymuştur. Özellikle demiryolları işçilerinin 
kurduğu sendika ve 1908 sonrasında başlattıkları 
grev oldukça etkili olmuş, İttihatçı diktatörlük bunun 
üzerine çıkardığı Tatil-i Eşgal Kanunu ile her türlü işçi 
örgütlenmesini ve eylemlerini yasaklamıştır.

Görece demokratik bir dönemi ifade eden 1923 yı-
lının Ekim ve Kasım aylarında binlerce işçinin katıldığı 
grevler yapılır. Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte özellikle 
yabancı sermayeli şirketlerde grevler başlar. 

1923 Türkiye’sinde en güçlü işçi kuruluşu, 26 Ekim 
1923’te kurulan Türkiye Umum Amele Birliği’dir. Birlik 
1925 yılında kapatılmıştır. Bu dönemin belli başlı işçi 
eylemleri şunlardır:

• 1924 yılında İstanbul, İzmir tramvay ve posta 
işçileri grevi 

• 1924 Adana un fabrikaları işçileri grevi 

• 19 Kasım 1923 Şark Demiryollarında yaklaşık 1 
400 işçinin grevi 

• 1923 Temmuz ve Ağustos aylarında Zonguldak ve 
Ereğli’de 12 000 maden işçisinin grevi 

• Ağustos 1923’te İstanbul “Bomonti” bira fabrika-
sındaki işçilerin grevi 

• 1923 Aydın demiryolları işçilerinin grevi

Devlet, karşılık olarak 1925 yılında Takrir-i Sükûn 
Yasasını çıkarır. İşçi grevleri ve işçi örgütlenmeleri ya-
saklanır. Bir tek parti diktatörlüğü kurulur. 

1927 yılında işçi sayısı (memurlar dahil) 6 milyonluk 
işgücü içinde 200 bin civarındadır, çalışanların büyük 
kısmı (yaklaşık 5,5 milyon) tarım sektöründe kendi işini 
yapan çiftçilerdir. 200 binlik işçi kitlesinin içinde sanayi 
işçisi sayısı 20 bin civarındadır. İşçilerin büyük çoğunluğu 
ulaştırma işkolunda veya memur olarak çalışmaktadır. 

Devletin sanayide ve yatırımlarda etkin olduğu 
1930-40 yılları arasında işçi sınıfı üzerinde mutlak bir 
baskısı ve denetimi vardır. 1933 yılında çıkarılan bir 

kanunla grev yapanlara, greve teşvik edenlere hapis 
cezaları öngörülmüştür. Yine de bu dönem bazı yerel 
grevler, eylemler gerçekleşmiştir. Bu eylemler şunlardır:

• 1931 Galata tütün işçileri grevi, 

• 1931 Defterdar tekstil işçileri grevi 

• 1932 İstanbul vapur işçileri grevi

• 1932 İzmir tütün ve incir işçileri grevleri

• 1936 İstanbul Balgat işçileri maaşlarını alamadıkları 
için yaptıkları eylem

• 1936 Samsun tütün işçilerinin maaşlarındaki kesin-
tiyi protesto eylemleri.

1936 yılına kadar yeni kurulan Türkiye Cumhuriye-
tinde, işçilerle, işçilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi 
ile ilgili tek bir düzenleme yapılmaz. Ancak Birinci 
Sanayi Planı’yla (1934-1938) işçi istihdamı artıp, verem 
vakaları çoğalınca sınırlı bir müdahale kaçınılmaz hale 
gelir ve ilk çalışma yasası 1936 yılında çıkarılır. Bu ya-
sada da elbette grev yapmak ve sendika kurmak yasaktır. 
Yasa ile 12 yaşından küçük çocukların çalıştırılması 
yasaklanır, 5 yıl çalışanların tazminat alabilmesi sağlanır, 
iş kazalarında işverene bazı yükümlülükler getirilir.

1936’da çıkartılan İş Kanunu, ki Mussolini İtal-
ya’sından neredeyse aynen kopya edilmiştir, nicelik 
olarak büyüyen işçi sınıfının önünü kesmek üzere 
tasarlanmıştır. Sendika kurma, grev yapma hakları bir 
kez daha yasadışı ilan edilmiştir. Haftalık çalışma süresi 
48 saat olarak benimsenmiş, iş uyuşmazlıklarının çözü-
münde “zorunlu hakem” düzenlemesi öngörülmüştür.

Sonuç
Osmanlı’nın son döneminde ticarette özellikle de dış 
ticarette yoğunlaşmış burjuvazisi Hıristiyan ve Musevi 
idi. İç ticarette, çoğunluğu esnaf niteliği taşıyan Müs-
lüman-Türk burjuvazisi de vardı. Fakat bunlar hem 
çok etkisiz hem de gayrimüslimlere bağımlıydı. İkinci 
Meşrutiyet (1908) sonrasında uygulanan baskı, şiddet 
ve ekonomi politikaları ile Müslüman-Türk unsurlar 
devlet eliyle öne çıkarıldı. Müslüman olmayan unsur-
ların büyük bölümü ya yok edildi, ya da ülkeyi terk 
etmeye zorlandı. Türkiye’de kalanlar da zamanla (II. 
Dünya Savaşı sırasında yürürlüğe giren Varlık Vergisi 
gibi uygulamalarla) yok edildiler veya etkinliklerini 
önemli ölçüde yitirdiler.

Koç, Sabancı, Eczacıbaşı, Has, Toprak, Çukurova 
gibi sonraki dönemlerde öne çıkacak olan büyük ser-
maye grupları, azınlıkların ellerindeki ekonomik ola-
naklardan, dolaylı ya da dolaysız şekilde yararlandılar.

Türk burjuvazisi, genel olarak azınlık mallarına el 
konulması ile palazlandı. Örneğin; Çukurova grubu-
nun kurucuları Eliyeşil ve Karamehmet aileleri Tarsus 
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bölgesinde büyük toprak sahibiydiler. Rumlar tara-
fından kurulan bir iplik fabrikasını 1925 yılında ele 
geçirerek sanayiciliğe adım attılar.

Has ailesi, 1906 yılında Ermeni Aristidis Simyonoğ-
lu tarafından kurulan bez fabrikasını 1923’te ele geçirdi. 
Koç grubunun demir boru ve zeytinyağı üretimindeki 
azınlık ortakları daha sonra ortadan kayboldular.

Cumhuriyetin ilk yıllarında işçi sınıfı çeşitli eylem-
ler, grevler yaptı, haklarını istedi. Ama devletin cevabı 
Takrir-i Sükûn Yasası çıkararak her türlü sendikal ör-
gütlenmeyi ve grevleri yasaklamak oldu. Bu politikalar 
1946 yılına kadar devam ettirildi. İlk yasal sendikalar 
ve işçi örgütleri ancak 1946’da kurulabildi.

Cumhuriyetin kuruluş dönemi ekonomisinin özeti 
şudur: Devlet eliyle yok edilen azınlıkların malları 
Müslüman Türk bireylere verildi, onların zenginleş-
mesi sağlandı. Elbette bu arada pek çok bürokrat ve 
subay da zenginleşti. İşçi sınıfı ise tam bir baskı altında 
tutuldu. İlk sermaye birikiminin gerçekleşmesi böylesi 
koşullarda sağlandı.

Not: Mayıs 2022 tarihli yazımın kaynaklar bölümüne 
aşağıdaki alıntıyı da ekliyorum: https://marksist.net/ok-
tay-baran/krizin-iki-yili-pandemi-ve-dunya-ekonomisi
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İnsan toplulukları diğer sosyal hayvanlardan, üyesi oldukları primat takımının diğer 
türlerinden, örneğin, bireylerinin yaklaşık yüzde 96 genetik homoloji taşıdığı şem-
panzeden farklı olarak biyolojik bireylerden değil kültürel öznelerden kuruludur. 

Böyle bakıldığında, Homo sapiens bebeğinin toplum içinde “normal” işlev gören bir 
birey olabilmek için genetik olarak belirlenmemiş, fakat kültürel olarak verilmiş bir 
dizi ontogenetik evreden başarıyla geçerek özneleşmek zorunda olan bir primat olduğu 
söylenebilir. Bu evreler nörobilimde ‘gelişimsel nöroplastisite’, psikanalizde ‘Oidipus 
kompleksi’ başlığı altında toplanır. 

Gelişimsel nöroplastisite, bir primat yavrusunun infantil beyin mimarisinin 
verili insan toplumsal düzenin normlarına (kültürel kodlar) maruziyeti sonucu bu 
normları belli düzeylerde içselleştirmiş (veya hiç içselleştirememiş) erişkin bir insan 
bireyine dönüşürken, buna paralel olarak şekillenmiş bir beyin mimarisini edinme-
siyle sonlanır. Psikanalitik bir kavram olan Oidipus kompleksi ise türe özgü, doğal 
(biyolojik) değil fakat kültürel bir evrensel yasa olan ensest yasağının içselleştirilmesi 
süreci olarak özetlenebilir. Homo sapiens beyninin primat takımı içindeki benzersiz 
büyüklüğü, yavrusunun, başlıca annenin doğum kanalına uyum baskısı nedeniyle, 
takımın türlerinin diğer üyelerine kıyasla doğum sonrası yaşama uyum için çok erken 
bir evrede doğmasını zorunlu kılar. Sağkalmak için erişkin bakımvericilerin (özellikle 
de gerçek anneler veya bu rolü üstlenenlerin) başka türlerle kıyaslanamayacak kadar 
uzun süren bakımına ihtiyacı vardır. Bu, bir ötekiye duyulan yaşamsal ihtiyaç, genetik 
olarak belirlenmiş bir biyolojik adaptasyon programı ile değil de bir öteki (Öteki) 
tarafından işlevselleştirilmedir; gezegendeki yaşam tarzları arasında büyük ölçüde 
benzersiz bir durumdur. 

Bu yaşamsal bağımlılık veya çaresizlik zorunluluğundaki insan bebeği, Freud 
tarafından “Hilflosigkeit” olarak adlandırılır (Freud, 1926). Hilflosigkeit bağımsız bir 
birey olana kadar dış dünya ile kıyasıya bir etkileşime girmelidir. Bu etkileşim, yani 
bir yandan kültürel olanın şekillenmeyi bekleyen immatür beyni istila etmesi, diğer 
yandan doğal tarafta nörobiyolojik olarak gelişimsel nöroplastisite mekanizmalarının 
benzersiz dinamizmi, büyük beyninin infantil mimarisini zaman içinde erişkin modüler 
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yapısına ulaştıracaktır. Bir başka deyişle, nörofelsefe adı 
da verilen bazı tasfiyeci materyalist felsefe akımlarının 
(örneğin, karı-koca Churchland’ler) ileri sürdüğü gibi 
zihin, beynin doğal yapısına indirgenebilecek ve dola-
yısıyla da mevcut zihin bilimleri (her türlü psikoloji ve 
bu arada psikanaliz de) beyinde bilgi işlemenin nöro-
biyolojik mekanizmaları bir kez kavranınca bilimsel 
olmayan epistemolojiler olarak, yani, “folk” psikolojisi 
olarak tasfiye edilecek atıl (inert) epifenomenal bir özel-
lik değil, şekillenmeyi bekleyen plastik beyin yapısını 
Öteki’nin empoze ettiği dilin gösterenlerinin (signi-
fiers) edinilmesiyle yoğurup ona nihai şeklini veren, 
Adrian Johnston’ın deyimiyle onu “denatüralize” eden 
“doğal-olmaktan-daha-fazla” (more-than-natural) veya 
“maddi-olmaktan-daha-fazla” (more-than-material) 
olandır (Johnston 2008). İnsanın maddi beyninden 
Oidipus diyalektiği (veya gelişimsel nöroplastisite) 
boyunca zuhur eden benzersiz özneliği bir daha doğal 
olana indirgenemeyecek bir otonomi kazanır, Johns-
ton’a göre “artık geri dönüş yok”tur. Bu nedenle de bu 
maddi-olandan-daha-fazla olanı kavramakta yetersiz 
kalan materyalizmleri yeni bir materyalizm ile (transan-
dantal materyalizm) ikame etmeyi ve maddi olandan 
içkin olarak zuhur eden zihnin sahibi “aşkın özne”yi 
klasik felsefede tutuklu kaldığı idealizmin elinden 
kurtarmayı hedefleyecektir.1 

Nöral mimari terimi ile farklı zihinsel, algısal ve 
motor işlevlerde özelleşmiş nöral ağların bağlantısallık 
tarzları anlaşılabilir ve bu bağlantısallık tarzları gelişim, 
normal erişkinlik ve çeşitli nöropsikiyatrik hastalıklar-
daki değişimler bağlamında artık görüntülenebilmek-
tedir. İnfantil serebral mimariden erişkin mimariye 
geçiş tarihi, insan yavrusunun plastik beyninin türün 
benzersiz bir bireyi olacak şekilde şekil alması anla-
mına gelir. Catherine Malabou’ya göre plastik şekil 
almanın elastik veya esnek eğilip bükülmeden farkı, 
ilkinin geri dönüşsüz olmasıdır (Malabou 2008). Ma-
labou “Beyinlerimizle Ne Yapmalıyız?” isimli kitabına 
Marx’tan bir analoji ile başlar: “İnsanlar kendi tarihlerini 
yaparlar, fakat onu yaptıklarını bilmezler, der Marx, 
bu sözler belli bir şekilde tam da bizim bağlamımıza 
ve nesnemize uyarlanabilir: İnsanlar kendi beyinlerini 
yaparlar, fakat onu yaptıklarını bilmezler”. Malabou 
bu ifade ile, Marx’ın insan toplumlarının tarihselliği-
nin kendilerinin haricindeki doğal veya ilahi yasalar 
veya teleolojiler tarafından belirlenmediği, fakat kendi 
ellerinde ve değiştirilebilir olduğunu ifade etmesi gibi, 
insan beyninin bireysel tarihinin de doğal yasalar gibi 
değişmez belirleyiciler tarafından değil, maruz kaldık-
ları, değiştirilebilir insani kültürel bağlam tarafından 
belirlendiğini söylemektedir. Malabou, Johnston ile 
birlikte yazdıkları “Benlik ve Emosyonal Yaşam” ki-
tabında (halen bu kitabı çevirmekteyim) Descartes’ın 

1 Ayrıca bkz. Johnston 2012 ve 2014.

cogito’su ile modernitede zirvesine erişecek klasik felse-
fenin kendinde otonom olarak zuhur eden ruh olarak 
öznelik karşılığı “otoaffeksiyon” kavramı yerine öteki 
tarafından özneleştirilen insan bireyi karşılığı “hetero-
affeksiyon” kavramını önerir. Heteroaffeksiyona maruz 
kalamamak, insan yavrusunu bir primat olarak bıraka-
caktır. Terkedilme veya kaybolma sonucunda, insanlar 
tarafından yetiştirilmeden sağ kalabilmiş “vahşi çocuk” 
(feral child) başlığında bildirilmiş, linguistik ve sosyal 
kognitif yeteneklerden yoksun olgular bulunmaktadır.

İnsan yavrusu için etkileşime girilecek ve böylelikle 
beyin mimarisini heteroaffeksiyon ile geri dönüşsüz bir 
biçimde şekillendirecek dış dünya bağlamı değişmez 
doğal yasalarla belirlenmediği gibi, o tek bireyin gelişimi 
boyunca karşılaşacağı tümüyle raslantısal (contingent), 
şansa bağlı fenomenal yaşantı bağlamları da değildir; 
sosyo-sembolik düzenin kuralları ile sınırlanmış bir 
hakikat, Hegelcede bir aktüalitedir (Wirklichkeit).2 
Bu plastik şekillenme bir tarihsel antite olan verili 
sosyo-sembolik aktüalite yasaları aracılığıyla gerçekle-
şecektir. Heidegger insan yavrusunun belli bir tarihsel 
aktüalitede doğmasını ‘fırlatılmışlık’ (Geworfenheit) 
kavramıyla tanımlar (Heidegger 1927). Kendi seçme-
diği, kendine özgü bir tarihi olan bir toplumsal çerçeve 
ve aile ilişkileri içinde kendini bulan ve o bağlamın 
sınırlanımları ile şekillenip ölüme yürüyecek olan 
(Sein-zum-Tode) insan bireyi “orada olan”dır (Dasein). 
Hegel diyalektiğinde aktüalite statik bir değişmez mut-
lak olmadığı gibi, Hegel’in hatalı popüler yorumlarında 
çoğunlukla ifade edildiği üzere, harici bir mutlak akıl 
(Tanrı) tarafından a priori belirlenmiş, tetiklenmiş bir 
teleoloji uyarınca çizgisel sürekli bir gelişim, değişim de 
değildir. Hegelci mantık modalitelerinde belli bir ak-
tüalite, ilahi de dahil olmak üzere, belli bir nedenselliğe 
sahip olmayacak şekilde rastlantısaldır (Zufälligkeit). 
Rastlantısal olarak kurulan tarihsel Wirklichkeit, içrek 
olarak (immanent) kendi kuralları, yasaları uyarınca 
belli neden-sonuç ilişkileri ve sınırlanımlar dolayısıyla 
belirlenim anlamında zorunluluklar (Notwendigkeit) 
ile kurulur. Bununla birlikte, zihnin veya Hegelcede 
Ruh’un (Geist) fırlatıldığı aktüalitenin yasaları doğanın 
yasaları gibi mutlak belirleyici çizgisel bir neden-sonuç 
ilişkisine sahip değildir. Bu yüzden her aktüalite Da-
sein için belirli sayıda imkanlar (Möglichkeit) sunar; 
Aristotelesci kavramlarla Dasein tuşe imkanları olan 
bir otomatondur, yani maruz kaldığı belirlenimleri de-
ğiştirme imkanlarına sahiptir. Althusser’in deyimiyle, 
böylesi bir belirlenim, belli bir nedenin çizgisel olarak 
belli bir etkiye yol açtığı klasik doğal belirlenim değil, 
maruz kalınan tarihsel bağlamın şekillendirdiği top-
lumsal yapının unsurlarının dinamik iç etkileşiminin 
sonucu olan bir üstbelirlenimdir (surdétermination).3 

2 (Hegel 1817, Johnston 2018).

3 Althusser 1965.
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Bu terim (Überdeterminierung) Freud tarafından bir 
dizi rüya düşüncesinin tek bir imajda yoğunlaşması 
(kondanse olması/Verdichtung) veya psişik enerjinin 
çok güçlü bir kaynak düşünceden görünüşte sıradan 
imajlara yer değiştirmesi (deplasman/Verschiebung-Vers-
tellung) mekanizmalarının ardındaki nedensellik olarak 
kullanılmıştır.4 

Psikanalitik açıdan Oidipus diyalektiğini bir Dasein 
olarak, insan yavrusunun fırlatıldığı sosyosembolik 
aktüalite yasalarını edinerek biyolojik bir canlıdan sem-
bolik bir özneye dönüşmesinin tarihi olarak görebiliriz. 
Aristotelesçi iki kavramı kullanan Lacan 1964’teki XI. 
Seminer’inde psikanalitik özneyi tuşe olanaklarına sa-
hip, bilinçdışı tarafından belirlenen bir otomaton olarak 
tanımlar (Lacan 1964); psikanalitik tedavi tam da bir 
tuşe imkanıdır. Psikanalitik şifa, fırlatılan toplumsal 
düzen (aktüalite) tarafından empoze edilen ve öznenin 
tüm manalandırma (signification) düzenini, Lacanca 
söylemek gerekirse “teğellendirerek” (point-de-capiton) 
mümkün kılan efendi gösteren’i (signifiant maître: 
S1) lağvederek söz konusu özne için yeni bir S1’in 
üretilmesidir. Bu yüzden, psikanaliz aynı Marksizm 
gibi bir praksis felsefesidir. Psikanalitik şifaya analoji 
ile toplumsal devrimler (veya toplumsal şifa) kitlelerin 
politik kolektiflerinin eylemiyle (praksis) hegemonik 
düzeni anlamlandırarak asimetrik mülkiyet ilişkilerini 
kabul edilir kılan efendi gösterenin lağvedilmesidir.

Daha önce ifade edildiği gibi, maturite nörobiyo-
lojik olarak gelişimsel nöroplastisitenin sona ermesi ve 
erişkin serebral nöral mimarinin edinilmesidir ve krono-
lojik olarak erken yirmili yaşlarda sonlanır. Psikanalitik 
matürite Oidipus kompleksinin çözülmesi ve sembolik 
öznenin kurulmasıdır. Gelişimsel nöroplastisite ile Oi-
dipus tarihi arasında mantıksal bir tekabüliyet ilişkisi 
varmış gibi görünse de Oidipus kompleksi diyalektiğine 
kronolojik bir evrim olarak bakan klasik psikanalize 
göre, kompleks 5 yaşlarında çözülür ve o zamana kadar 
Freudca tabirle “polimorf-pervers” bir infantil cinsel 
yaşam sürdüren çocuk sosyal olarak adaptif bir cinselliğe 
(heteronormativite tarafından empoze edilen) sahip bir 
erişkin olarak uyanacağı zamana kadar uzayan bir latent 
döneme girer. Bununla birlikte, Lacancı psikanalizde 
Oidipal evrelerin kronolojik değil geçilmesi gereken 
mantıksal evreler olduğu da vurgulanmalıdır. Böyle 
bir bakış açısı, nörobiyolojik ve psikanalitik evrim 
arasındaki, bağdaşması kabil olmayan uyumsuzluğu 
kaldırıp tekabüliyet ilişkisine hitap edebilmeyi müm-
kün kılmakta gibi görünmektedir. 

Nöral ağlarda temsil edilen farklı zihinsel modül-
lerin gelişimsel tarihleri birbirlerinden farklıdır (hete-
rokroni). Primat evriminin başlıca kazanımı olan çok 
gelişkin görsel işleme modülü doğumdan sonra çok kısa 

4 Freud 1900.

süre içinde gelişimini tamamlarken motor koordinasyo-
nun gelişimi için uzun aylar, dilin edinimi için çok uzun 
yıllar gerekecektir (konu üzerine derlemeler için bkz. 
örneğin, Neville 2002 ve Maffei 2008). Hilflosigkeit 
durumu tanımlayan başlıca özellik, bu gelişkin görsel 
işlemeye karşın bedeni kontrol etmekteki çaresizlik ve 
üretilen-işitilen seslerin henüz anlam taşımamasıdır. 
Bu durum, Öteki ile zorunlu ilişki içinde, psikanalitik 
teori tarafından öngörülebilir bir diyalektiği tetikler. 
Pre-Oidipal ve Oidipal evrelerden oluşan bu diyalektik 
bir primat yavrusunu, Lacan’ın deyimiyle “yaşayan 
şey”i (le vivant), “konuşan varlık” (parlêtre), özne haline 
getirir; bu kavramları kullanarak Lacan 1958’deki V. 
Seminer’inde ünlü Arzu Grafiği’ni çizecektir (Lacan 
1957-58). Bu süreç nörobiyolojik olarak da gelişimsel 
nöroplastisitenin en dinamik dönemine karşılık gelir. 
Freudcu terminolojiyle; sırasıyla oral, anal ve genital 
dönemlerle belirlenen ve kastrasyon ile sonlanan bu 
süreç klasik psikanalizde yukarıda anıldığı gibi krono-
lojik çizgisel bir evrim olarak tasarlanır ve 5 yaşlarında 
sonlanması beklenir. Lacancı terminolojide Oidipus 
evreleri kronolojik olmaktan çok mantıksaldır, bebe-
ğin-çocuğun belli bir yaş dönemine birebir karşılık 
gelmesi beklenmez. 

İnsan yavrusu dili edinmeden önce le vivant olarak 
gelişmiş görsel işleme kapasitesi ve yetersiz motor yete-
nekleriyle, Öteki ile karşılaşır. Le vivant’ın Hilflosigkeit 
durumu ona Oidipus diyalektiği süresince geçmesi ve 
edinmesi gereken, geçebildiğinde de geçemediğinde de 
ödemesi gereken bedellerle bir dizi Notwendigkeit veya 
heteroaffektivite kuralları/olanakları sunar. Nitekim 
vahşi (feral) çocukların “le vivant” olarak kaldıklarını 
söyleyebiliriz. Böylelikle pre-Oidipal ayna evresinde 
kontrol edemediği parçalı bedenini (Lacancada corps 
morcelé) aynadan yansıyan şekliyle yanıltıcı biçimde 
bütüncül olarak görüp, kendini hatalı tanıyıp (mé-
connaissance), bu ters imgeyle birincil yabancılaştırıcı 
özdeşleşmesini yapacaktır.5 Bu yolla kurduğu ilksel 
(primordial) egosunun (Ur-ich) imgesini tüm diğer 
canlı-cansız nesnelere, özellikle de kardeşler ve yaşıtlara 
yansıtarak ayna imgesinde temeli atılan ideal egosunu 
yansıtmalarla katmanlandıracak, narsisizminin de te-
melini atacaktır. İdeal egonun katmanları haline gelen 
alter-egolar şeklindeki ötekiler aynı zamanda, yerleri-
ne geçmek istemek ve arzularını arzulamak şeklinde, 
saldırganlığın da temelini oluştururlar. Narsisistik-sal-
dırgan imgesel ideal egonun bu haliyle toplumsal işlev 
görmesi mümkün değildir. Dolayısıyla ayna evresinden 
ileri geçememenin, sembolik babanın müdahalesinin 
topyekûn engellenmesinin (Verwerfung) bedeli psiko-
tik psişik yapı olacaktır. Ur-ich’in ıslah edilmesi için 
Oidipus kompleksinin ileri aşamalarında babanın yasa 
taşıyıcı olarak devreye girmesi, hâlâ annenin arzusunun 

5 Lacan 1949.
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nesnesi olmaya çalışan ve bu yüzden babayla yarışan 
çocuğu kastre ederek ona Yasa’yı tanıtması ve kabul-
lendirmesi gerekir. Kastrasyonun kabullenilmemesi 
(Verleugnung) pervert yapıyı oluşturur. Sosyo-sembolik 
düzene girmenin koşulu olan Yasa’nın kabullenilmesi, 
sonunda annenin esrarengiz arzusunun göstereninin 
Babanın-adı (le nom-du-père) ile, yani Efendi Gösteren 
ile yer değiştirmesi ve paternal metaforun kurulması ile 
gerçekleşir. Böylelikle çocuk bu kez baba imagosuyla 
simgesel olarak özdeşleşir. Bu ikincil özdeşleşme Ego 
idealini oluşturur ve kendisini mantıksal olarak önce-
leyen imgesel ideal egoları ıslah edecek şekilde yeniden 
şekillendirir. Bu adım eş zamanlı olarak bilinçdışını da 
kurar. Oidipus’u “başarı” ile geçen ve artık bilinçdışı 
ve bilinç olarak yarılmış bir şekilde kurulmuş öznenin 
bedeli bastırılmış (Verdrängung) materyalden oluşan 
bilinçdışı ile belirlenen ancak eylemlerini harici öz-
deşleşmelerin ürünü olan merkezi boş Egosu kaynaklı 
olduğunu vehmeden nörotik psişik yapıdır. Lacancı 
psikanalizde “normal” bir psişik yapı yoktur.6 

Elbette ki bu mümkün üç psişik yapı mantıksal 
olarak beyin mimarisini de kendilerine özgü bir bi-
çimde şekillendirmiş olmalıdırlar. Ancak, elimizdeki 
buna ilişkin ampirik veriler henüz son derece yeter-
siz. Bununla birlikte, bu yüzyıldan itibaren kognitif 
nörogörüntülemenin gösterdiği hızlı gelişim ve önün-
deki potansiyel oldukça heyecan vericidir. Fonksiyonel 
nörogörüntüleme bu yüzyılla birlikte farklı zihinsel 
işlevlerde özelleşmiş, zihinsel talebe göre birbirleriyle 
bağlantısallıklarını artırarak veya azaltarak işlev gören 
nöral ağları (intrinsic neural networks – ICN) ortaya 
koydu. Bunlardan ilk tanımlanan ICN, olağan durum 
ağının (default mode network – DMN) temel işlevinin 
benlik algısı (yani ego) olduğunu gösterdi (Gruberger 
2011). Dahası, insan DMN’sinin gelişimsel nörop-
lastisite ve/veya Oidipus ile analoji kurulabilecek bir 
gelişim tarihi olduğu da belirlendi (Supekar 2010). 
Paralel olarak, yapısal nörogörüntülemedeki gelişmeler 
ile bu ağlar arasındaki bağlantısallığı sağlayan asosiasyon 
lifleri de görüntülenebilir oldu. 

Son zamanlarda fonksiyonel ve yapısal nörogörün-
tülemenin birleştirilmesine yönelik çabalar artmaktadır 
(Guye, 2008). Çizge teorisinden kaynaklanan mate-
matik modellere dayanarak, beynin yapısal (sNET) 
ve fonksiyonel bağlantısallığını (fNET) bir “küçük 
dünya” şeklinde organize olmuş konnektomlar şek-
linde haritalamak da giderek mümkün olmuştur. Bu 
araştırma alanına konnektomik (connectomics) adı 
verilmiştir. Konnektomlar bir dizi “n” düğümlerini 
(verteksler) bağlayan “k” kenarlarını (bağlantılar) temsil 
eden çizgeler (graphs) şeklinde modellenebilir. Küçük 
dünya konnektomunda bağlantısallık başlıca komşu 
n’ler arasındaki k’lar (kısa mesafeli) ve daha az sayıda 

6 Yukardaki paragraf için ayrıca bkz. Chiesa 2007.

rasgele konumlardaki iki n’yi bağlayan k’lardan (uzun 
mesafeli) oluşur. Multi-modal sNET-fNET yaklaşımı 
bir dizi gelişimsel ve yıkıcı nöroplastisite durumlarında 
(gelişimsel nöropsikiyatrik bozukluklar, nörodejene-
rasyon, inme, travmatik beyin hasarı) bağlantısallığın 
gelişimsel evrimi ve sonradan bozulması dahil, bir dizi 
klinik duruma uygulanmıştır. Konnektomik uygula-
mayla çizilen bağlantısallık haritaları (konnektogram-
lar) tek bir bireyin zihin haritasını adeta bir parmak izi 
gibi resmedecekmiş gibi durmaktadır. Konuyla ilgili 
kapsamlı bir gözden geçirme, Moody ve arkadaşlarının 
yakın tarihli derlemelerinde bulunabilir (Moody 2021). 

Nörobiyolojik gelişim ile Lacancı psikanalizin Oi-
dipus diyalektiği arasında bire bir tekabüliyet aramanın 
önünde, her şeyden önce epistemolojik bir uçurum 
var. Psikanalizdeki, özne kurulduğunda hiçbir zaman 
tatmin edilemeyecek arzusunun nesne nedeni olacak 
“nesne küçük a” (objet a), yer yüzündeki benzersiz 
maladaptifliğinin başlıca nedeni olacak ölüm dürtüsü 
(todestrieb) ve onun tezahürü olan tekrarlama kompül-
siyonuna nörobiyolojik perspektifle tam olarak hitap 
etmenin şimdilik uzağındayız. Epistemolojik engele 
rağmen, gösterenlerin represyonu sonucu “bir dil gibi 
yapılaşmış” Lacancı psikanalitik bilinçdışı ile temel 
olarak koşullanma öğrenmelerinin tezahürü olarak 
görülebilecek kognitif bilinçdışı arasındaki örtüşmelerin 
üzerine düşünmeye değer. Ölüm dürtüsünün maladap-
tif tekrarlama kompulsiyonu ile kognitif bilinçdışının 
temel örtük öğrenme biçimlerinden biri olan ‘operan 
koşullanma’ ile edinilen, sağkalımı tehdit edici patolojik 
bağımlılık davranışlarına kadar uzayabilen ve popüler 
dilde “can çıkmadan çıkmayacak” olan maladaptif 
huylar arasındaki örtüşme de buna örnek gösterilebilir. 

Nörobilimin gelişimsel nöroplastisitesi ile psikana-
lizin Oidipus diyalektiği arasında iki perspektiften de 
hitap edilebilecek arayüzler bulunabileceğine hiç şüphe 
yok. Bununla birlikte, Malabou’nun da psikanalize 
temel eleştirisi olan yıkıcı plastisitenin psikanalizde bir 
karşılığı bulunmaz. Oysaki, özne gelişimsel nöroplasti-
site/Oidipus ile kurulabildiği gibi, yaşam süresi içinde 
yıkıcı nöroplastisite ile (nörodejenerasyon, travmatik 
beyin hasarı, inme, vb.) yıkılabiliyor da. Yaşam içinde 
öznenin çalınmasını da odağına alan bir psikanaliz nasıl 
olurduyu tahayyül etmek de kışkırtıcı geliyor.

Marksizm, yani ekonomi politiğin eleştirisi yukarıda 
değinildiği gibi, bir kolektif politik eylem ile efendi 
göstereni ve bir önceki toplumsal düzendeki mülkiyet 
ilişkileri ile “normal” kabul edilen özneliği radikal 
olarak değiştirme teori ve pratiği olarak tanımlanabilir. 
Fransız Devrimi bunun en çarpıcı örneklerindendir. 
Bu devrimle birlikte, Fransızca sujet veya İngilizce 
subject göstereni efendiye tabii yani teba olmak göste-
rileni (signified) ile ilişkisini koparıp özgür iradeye haiz 
gösterileni karşılayan özne gösterenine dönüşmüştür 
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(Türkçe bu nüansları karşılamıyor). Yukarda değinildiği 
gibi, Hegelci diyalektiğin temel iddiası olan çelişkinin 
(Wiederspruch) mutlaklığına karşılık gelen mutlak 
ruhu (absolute Geist) kavrayıp, tersine sanki çelişkinin 
sonlanacağı bir Cennet algısı gibi teleolojik son olarak 
kabul etmemek kurtuluşçu sosyalist projeler için esastır. 
Stalinizm tam da ikincisine karşılık gelir. Proletarya 
devrimi başarıldığında komünist ütopya (Cennet) 
gerçekleşmiş, tarih nihayete ermiştir. Oysaki, Stalinist 
partinin politbürosu ve onun genel sekreteri tam da 
pre-modern merkezci evren anlayışına (pre-Kopernik 
Ptolemus’un terrasantrik evreni, bütün monarşilerin 
tanrı temsilcisi hükümdarları) geri dönüşlerdir. Gerçek 
kurtuluşcu sloganlar Lenin’in “Bütün iktidar Sovyetle-
re!” – iktidarı alanlar merkezsiz kollektif emek meclisleri 
olmalıdır– ve Troçki’nin “Sürekli devrim” – çelişki 
mutlak ise devrim sürekli olmalıdır– sloganlarıdır. Kur-
tuluş sonrası “bütün iktidarın Sovyetlerde” ve “sürekli 
devrim” ilkeleriyle kurulmuş bir toplumsal düzendeki 
Homo sapiens bebeklerinden insan öznesi üretecek dev-
rimci pedagoji, bebeğin yukarda anılan Lacancı “ayna 
evresi”nde alter-egosuyla imgesel özdeşleşmesi sırasında 
Öteki’nin yerinde olma saldırgan dürtüsünü baskılayıp, 
eşit derecede mümkün Öteki’ni içine alarak altruistik 
özdeşleşmesini destekleyecek bir pedagoji olmalıdır. Bu 
da Fransız Devrimi’nin burjuva toplumlarında altı çizi-
len, tebanın yerini alan özgür ve eşit (piyasa karşısında) 
yurttaşlarını, yine bu devrimin üçüncü ilkesi olduğu 
halde unutulan kardeşlik ilkesiyle tanıştıracak ve bu 
yeni özne bütün iktidarın Sovyetler’de kalmasının ve 
devrimin sürekli olmasının güvencesi olacaktır.

Nesne a’nın kalıntısı olduğu, simgesel-imgesel 
düzen tarafından hazmedilemeyen psikanalitik Gerçek 
ile nörobilimin de bir üyesi olduğu doğal bilimlerin 
nesne edindiği simgesel-imgesel düzenler tarafından 
sınırlanan gerçekliğin unsurları aynı tözden değil. Yine 
de bu özne (insan zihni), bu maddeden (Homo sapiens 
beyni) zuhur ettiğine göre, gösterilecek çaba beyhude 
değildir; giderek kurtuluş sonrası toplumsal düzenlerin 
de tahayyül edilebilmesini sağlayacak, en heyecan verici 
çabadır diye de düşünülebilir.7
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Sorel üstüne bir şeyler yazma gerekliliği hissediyorum. Tüm çelişkileriyle, uzlaş-
mazlıklarıyla, kendi düşünsel atmosferi ve tarihiyle tam bir “düşünür” portresi 
veriyor. Sorel’i bir teori olarak değil, teorize edilmiş bir tavır, bir irade kuramı 

olarak değil; iradenin kendisi olarak okumak gerekiyor olabilir. Fikri çekişmezliklerin 
çakıştığı noktalarda bulunan filozofların fikirlerindeki özgünlüğü ilgi çekici buluyorum; 
bu aynı zamanda tarihin taşıdığı fikirlerin kendiliğinden fark edilmesi zor bağlantı 
noktalarını da veriyor. Sorel hem faşistler tarafından hem de komünistler tarafından 
benimsenmiş; tüm sağ ve sol eğilimli merkezciler, liberaller, solidaristler tarafındansa 
umursanmamış veyahut nefret edilmiş bir figür ve bu çelişki felsefi bir değere sahip. 

Sorel’in ölümünden on yıl sonra, yakın arkadaşı olan tarihçi Daniel Halevy, Bib-
liotheque Nationale’in direktörü olan Rolland Marcel’in başından geçen bir hikâyeyi 
anlatır: Marcel, yakın zamanda faşist İtalya’nın Büyükelçisiyle görüşmüş, Elçi ona 
hükümetinin Sorel’in mezarının tamire muhtaç olduğunu öğrendiğini bildirmiştir. 
Faşist hükümet saygın filozof adına bir anıt dikmeyi teklif eder. Bundan kısa bir 
süre sonra SSCB Büyükelçisi de kendi hükümeti adına benzer bir teklifle gelmiştir. 
Mussollini, Sorel’i bir baba figürü olarak benimsemiştir; aynı zamanda Gramsci’nin 
de başucu kitabıdır Sorel’in Şiddet Üzerine Düşünceler’i. 

Isiah Berlin’in dediği gibi, Sorel çelişkili bir şahsiyettir ve bana kalırsa çelişkideki 
sürekliliği bulmamıza izin veren, düşünürün kriterindeki belirlenimin bireyselliği, 
tabiri caizse öznelliğidir. Bu çelişkiyi şöyle açıklayabilirim: Sorel gençlik döneminde 
bir meşrutiyetçidir ve 1889’a kadar gelenekçiliğini korur. 1894’te Marksist oluyor, 
1896’da Vico hayranlığı başlıyor (bence her Marksist bir Vico hayranıdır), 1898’e 
gelindiğinde Marksizmi eleştirmeye başlıyor (Bergson’a ilgisi başlıyor), 1899’da bir 
Dreyfusçu ve ileriki on yılda bir devrimci sendikalist, 1909’da bir Anti-Dreyfusçu 
oluyor ve Barres’in “mistik milliyetçiliğini” destekliyor, 1912’de Mussolini’nin militan 
sosyalizmine eğiliyor, 1919’da Mussolini’den bile daha büyük bir Lenin hayranı oluyor. 
Lenin’le ilgili şunları yazıyor: “Hem sosyalizmin Marx’tan beri en büyük teorisyeni hem 
de dehası Büyük Petro’nunkini andıran bir Devlet adamı”. Lenin ise Sorel hakkında 
“kötü şöhretli, bulanık kafalı biri” diye yazıyor.

Georges Sorel Üzerine
Tibet Şahin
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Burada karşıma, Sorel’e girmeden evvel, başka bir 
tartışma daha çıkıyor: Ekol ve ekolsüzlük meselesi. Bazı 
filozoflar kendileri ötesinde belli bir tarihsel süreç ve 
grupların sorumluluğuyla “düşünür”, hesabını verme-
si gereken şeyleri yerine getirir. Bir ekolün “altında” 
bulunarak konuşur. Sorel gibileri ekolsüzdür, yalnızca 
kendi iradelerinin temel ereğine hesap verirler. Ekole 
sahip filozoflar belli bir tarihsel dizgede belli bir mo-
ment gibidirler (Mill, Comte, Marx vb.), belli tarihsel 
eğilimleri “sentezler” veyahut geliştirirler. Ekolsüz filo-
zoflar, tam da ereğin kökenini tarihte değil; kendilerinde 
bulduklarından ötürü, çok karmaşık bir düşünsel ağın 
bağlantılarında görünürler ki bu ayrımda bir hiyerarşi 
oluşturulmaması gerektiğini düşünüyorum; ekol ve 
ekolsüzlük filozofu açığa çıkarmak için aydınlatıcı bir 
taksonomiden ibaret olarak düşünülebilir. “Ekol”ün 
kendisini kategorik bir şekilde boğucu, kısıtlayıcı ola-
rak tanımlamak bizi “gerçek fiozof”un yalnızca kendi 
adına düşünmesi gerektiğine ve kurgusal bir “düşünen 
birey-toplum” çatışmasına götürebilir; entelektüelin 
zamansızlaşması düşünme eyleminin özneler-arasılı-
ğını fark etmeyen bir kolaya kaçma girişimidir. Öte 
yandan ekole yönelik aşırı akademik baskı da kendi 
içerisinde hep bir anti-entelektüalizm taşır; düşünme 
edimi önceden görev atanabilecek veya atanmış görev-
lere göre dağıtımı yapılabilecek bir şey değildir. Bu tip 
genelleyici değer yargılarından kaçınmak gerektiğini 
düşünüyorum.

Burada meseleyi Badiou’nun felsefe ve anti-felsefe 
ayrımına getireceğim: Anti-felsefe, tarihten “bağımsız”, 
“daha özgür” (ki bu özgürlüğün yine çok kolaycı ve mo-
dern bir tanımlamasıdır) ve kopuk düşünce eylemlerin-
den değil, tarih içerisinde özgür bağlantıların kurulması 
eyleminden oluşur. Tarihin belirlediği kategorilerin dı-
şarısına çıkan ve çelişkiler oluşturan bağlantı sistemleri 
anti-felsefedir. Ve bu “anti-felsefe” felsefe içerisindeki 
aşırı eğilimleri betimlemek üzere oluşturulmuş tarihsel 
bir kavram da değildir. Anti-felsefe, felsefeyle hakiki bir 
düşmanlık içindedir; kendi temeline dair dürüsttür: Fel-
sefeyi kuran nesnelliğin yalnızca kurgu olduğunu ortaya 
koyar; düşünme eylemini anlamsızlaştırmaya, anlam-
sızlıklarından ayıklamaya yönelik bir çağrıdır. Düşünce 
eyleminin entelektüel kibarlığı temelde kendisi veyahut 
sınırları görülecek olanı kavramlarla bulandırmaya, 
veyahut insanın sahip olamayacağı konumlar üzerin-
den felsefeyi kurarak (metafizik) kısır bir tartışmayı 
hazırlayan bir lafazanlıktır. Temel özneldir; anti-filozof 
kendi varoluşunun dramını kavramın önüne yerleştirir. 
Ve yine Badiou’ya göre, bütün antifilozoflarda katı bir 
kişisel yaşamdan doğan düşünsel sıkıntı hali ve bazen 
öfke, görüşlerinden ayrılması mümkün olmayan bir 
üslupla kendisini gösterir. Ve tüm antifelsefe için fel-
sefe, kendi söylemsel görünüşüne, önermelerine, yanlış 
teorik dış görünüşüne indirgenemeyecek bir şeydir. 
Antifilozof gizlice varsayılan eksikliği ortaya koyan, 

söylemsel görünüşün altında yatanı çıkarandır. Nietz-
sche bunu felsefi önermelerin soykütüksel yıkımı, bu 
önermelerin ardındaki güç tiplerinin açığa çıkarılması 
ve hayati bir güdü ile sanatın temeli olarak yalanın 
analitiği üzerinden yapar. Wittgenstein bunu hakikat 
bağlamında anlamın dilbilimsel alanının anlam-dışınca 
zorlanmasını açığa çıkararak yapar. Sorel’in de böyle bir 
tavırla paralellik gösterdiğini düşünüyorum. En başta 
tüm antifelsefelerde olduğu gibi felsefesini doktrin 
olarak değil, yöntem/etkinlik olarak konumlandırıyor. 
Nasıl ki bir antifilozof olarak Wittgenstein Tractacus’ta 
felsefeyi bir dil eleştirisi olarak konumlandırıp amacının 
düşüncelerin mantıksal açıklığı olduğunu ve bu nedenle 
felsefenin bir öğreti değil konuşma edimi olan ve teo-
rik-olmayan bir etkinlik olduğunu belirtmişse1; Sorel 
için de izlenecek yolu belirleyen sonlar değil, araçlardır. 

Sorel felsefeyi “uçurumların tanınması” olarak ta-
nımlar. Gerçek felsefe, öne atılan, bir şeyler bulmak için 
kaybolmayı göze alandır (Sorel’in yaptığı da budur). 
Tüm insanlığın uçurumun kenarından dönebilmesi için 
bu uçurumları aydınlatacak olanlara ihtiyaç duyulur. Bu 
aydınlatma, bir yöntemdir; yöntemin saf biçimidir. Bu 
açıdan doktrin de gittikçe büyüyen yöntemden başka 
bir şey değildir. Kendisi Croce’a yazdığı bir mektupta 
“anın ihtiyaçları neyse onu izliyorum”2 der. Bu düşün-
ce politik alandaki tüm çelişkili kimliğine ilişkin bir 
içgörü sunabilir. 

Her ne kadar Sorel için ortada bir ekol olduğundan 
söz edilemeyecek olsa da her zaman bir ana fikir vardır: 
“İnsan yaratıcıdır, yalnızca yarattığında doyuma ulaş-
maktadır, edilgen bir biçimde geleni aldığı ve direnç 
göstermeksizin akıntıyla sürüklendiğinde değil”3. İnsan, 
Sorel’e göre, yapıtları içinde ve onlar aracılığıyla yaşar; 
edilgen zevkler ve sorgulanmamış tüm baskıların ka-
bulüyle bahşedilen huzurla, güvenlikle, alışkanlıklarla, 
geleneklerle değil. Bu düşünsel temel Fransa’da kökle-
nen Aydınlanma’ya karşı dış dünyanın belirlenimleri 
veyahut rasyonalize edilmiş bir dünya tasavvuruna 
karşı iradenin yüceltildiği Alman Romantizmi’ne kadar 
götürülebilir – ki Sorel de Antik Yunan’a kadar uzanan 
ilişkin düşünsel bağlantılarıyla bu temel tavır üzerinden 
ilişkilenir. Isiah Berlin’den alıntılarsak: 

(…) Sorel’in zihnindeki fikirler kaynaşmasının sebebi-
nin erken romantik yazarların bazılarıyla paylaştığı, huzur, 
mutluluk, fayda arayışının, iktidar, mal mülk, toplumsal 
statü veya sakin bir yaşamla ilgili kaygıların, biraz düşün-
meye vakit ayırırsa herhangi bir insanın yaşamının hakiki 
amacı olduğunu bileceği şeye, yaratıcıya yaraşır bir şey 

1 Badiou.

2 Berlin.

3 Berlin.
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yaratma girişimine, bir şey olma ve yapma, öteki insanlarda 
da böyle bir çabaya saygı duymaya lanet bir ihanet olduğu 
yolundaki tutkulu kanaat olduğu fark edilmedikçe, onu 
anlamak mümkün olmazdı.

Sorel’deki bu romantik kavrayışın sonraki dönemde 
Doğu Marksizmi’nde ve diğer pek çok modern sosya-
lizm türünde oluşacak ve çalışmayı yalnızca ekonomik 
kategoriler üzerinden kavrayacak daha “mekanik” 
eğilime karşı ilk itiraz olduğunu düşünüyorum. Bu 
açıdan, kendisinin Hegel’le hiçbir alakası olmasa da 
Marksizmin Hegelyan kökenlerine yeniden bir çağrı 
yapacak olan Lukacs ve Gramsci’nin ona değer vermesi 
bizleri şaşırtmamalı.

19. Yüzyıl Fransa’sının içinde bulunduğu tarihin ve 
toplumun genel entelektüel duyarlığı ve huzursuzluğu 
onda da görülebilir. Sorel, Paris’in burjuva yaşamında-
ki hedonizmden tiksinir. Dönemin paragöz, kaygısız, 
küstah ve onursuz burjuva toplumu içerisinde boğulma 
hissi tüm dönemin yazınını çeşitli şekillerde doldurur: 
Proudhon’un, Carlyle’ın, Ibsen’in, Baudelaire’in, Nietz-
sche’nin yapıtları çağın mahkûm edilmesiyle doludur. 
Sorel’e göre bu çağ, Antik Yunan’ın veya Roma’nın 
çöküş dönemlerindeki zihinsel ve yaşamsal dekadanstan 
çok daha derin bir yüzeysellik içerisindeydi. Bunun en 
iyi göstergesi, ona – ve bana– göre, insanın saygınlığına 
yönelik tiksindirici bir hakaret, onun özsel amaçlarının 
alaya alınması olan ve herkesin “insaniyetpervercilikle”, 
“iyimserlikle”, “barışçılıkla” uyuşturulduğu “parlamen-
ter demokrasi”ydi. Kültürel olarak burjuva yaşamının 
dekadansına yakalanmayan proletarya, Sorel’e göre, 
doğal bir adalet ve insanlıkla donanmış, ahlaki ola-
rak ele geçirilemez ve entelektüellerin “safsatalarına” 
dayanıklı “kahramanlar” gibi görünmekteydiler. Bu 
meseleye daha sonra geleceğiz, ama Sorel’in ahlakı 
yalnız bir üstyapı olarak değil, belirleyici bir mutlak 
olarak konumlandırdığına ve bu açıdan Proudhon’a 
Marx’a olduğundan daha çok şey borçlu olduğuna 
işaret edelim.

Sorel’in kitabı boyunca tüm fikirleri ve dönemine 
ait “sosyalist” politikaları yargıladığı nokta, “en radikal 
reformların dahi burjuva sayıldığı tamamen anarşist bir 
eylemlilik içindedir”. Sorel bir felsefe düzleminde tar-
tışmaz; bir Marksist olarak ideoloji düzleminde tartışır. 
Fakat bunu biraz açmak gerek.

Felsefe düzlemindeki tartışma eşit akıllara sahip 
iki birey varsayar, bu bireyler fikirlerini birbirilerine 
açacak, sonrasında her biri diğerinin fikirlerini analiz 
edip eleştiri ve kabullerini bildirecektir. İki bireyin 
niyeti felsefi bir doğruya varabilmektir; yüzyıllar sürse 
de geçici bir anlaşmazlığı sonuca vardırabilecek en geniş 
kavramsal (metafiziksel) düzleme varmaktır mesele. 
Sorel’in içerisinde bulunduğu tartışmaysa iki izole aklın 
steril iletişimi değil; arkaplanda çıkarların yattığı ve 

herkesin kendi çıkarlarını teorize ederek birbirileriyle 
çarpıştırdıkları bir savaş ortamıdır. Sorel bu noktada 
kendi erdemini ve kuvvetli iradesini koyarak tüm 
heteronom çıkar bağlantılarına karşı kendi varlığını 
savunacaktır. Sorel’in “Entelektüellere Ölüm” yazısında 
ve diğer pek çok yerde ifade ettiği gibi, proleterya adına 
düşünmeyi kendine meslek edinmiş “entelektüellere” 
yer yoktur. Bu açıdan Sorel’in Marksizmin içerisinde 
bulunan anti-felsefe nüvesini kendi doruğuna taşıdığını 
düşünüyorum – ki Sorel’in kendisini “Şiddet Üzerine 
Düşünceler”de konumlandırdığı felsefi görev de Mark-
sizmin tamamlanmasıdır. 

Marx’ın İngiltere’nin ekonomik değişimi ve işçi sını-
fının durumuyla ilgili sahip olduğu geniş veriler onun 
sermaye sisteminin nasıl işlediğini ve ne tip eğilimlere 
sahip olduğunu teorize edebilmesine izin vermiştir, 
ancak mücadele açısından yeterli deneyimden yoksun 
olduğundan “devrim” konusunda çoğu zaman soyut ve 
genel ifadelerle yetinmiş, açık bir program sunmamıştır. 
Sorel içinde bulunduğu tarihin ve konumun (ki bu 
konum sendikal hareketin pek çok deneyim biriktirdiği 
19. Yüzyıl Fransa’sı) Marx’ı devrimci program açısından 
tamamlamasına izin verdiğini iddia eder. Şöyle yazıyor:

Yeni ekol, işçi hareketinin derin sezgisine ancak, genel 
grevle ilgili tam bir donanım elde ederek ulaşmıştı, işte 
bu noktadan sonra, sosyalist tezlerin içerdiği aydınlığın 
ortaya çıkarılması için bu büyük yapının yardımıyla yo-
rumlanması gerektiğini gördü; proleter fikrin günümüzdeki 
dönüşümlerini tam olarak izlemek ve Marx’ın doktrinlerini 
açıklamak için Almanya’da üretilen ağır ve kırılgan çarkın 
atılması gerektiğini fark etti; genel grevin, sosyalizmi o 
zamana kadar keyifleri doğrultusunda yönlendirebildikle-
rini iddia eden, ancak ona hemen hemen yabancı mühim 
şahsiyetlere, Marksizmin geniş alanının verimli bir şekilde 
işlenmesine olanak tanıdığını keşfetti. Böylece Marksizmin 
temel ilkeleri, ancak genel grev tablosundan tam anlamıyla 
yararlanılması halinde anlaşılır olabilecektir (…)4

Sorel’in karşı karşıya olduğu düşmanlar, kısmen de 
olsa, Marx’ınkinden daha farklı: Kapitalizmin kendi 
karşıtını içererek kendini yeniden üretebilme yetisinin 
nüveleri henüz o zamanlarda ortaya çıkmıştır. Sorel için 
Marx, “kapitalizmin kendi tarihsel misyonunu endüst-
riyel olarak tam kapasitesiyle tamamladığında ve eko-
nomi gelişme halindeyken devrim tarafından kalbinden 
vurulacağını” varsayıyordur. Ancak artık başka bir soru 
daha vardır: Ekonominin inişe geçmesi halinde neler 
olabilir? Bu soru üstünden Sorel, Marx’ın “geri devinim” 
veyahut “sosyal muhafazakârlık” idealine sahip olabilecek 
bir devrimi hiç tahayyül etmediğini söyler. Sorel için 
bu ikinci eğilim bugün sosyal demokratları, “Yeşiller”i 
vb. ifade eden eğilimdir. Sorel’in sosyal demokratların 
zihin yapısına ilişkin analizi günümüzdekilerle neredeyse 

4 Sorel, s. 171.
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tamamen örtüşüyor: “Zengin sınıfı daha iyiliksever kıl-
mak ve yoksul kesimi aydınlatmak yeterliydi”.5 

Nitekim kitap boyunca kendisine düşman edindiği 
ve sürekli eleştirdiği kişi, Jean Jaures’tır (ve ona yakın 
diğer herkes: Millerand, Guesde vb.). Elbette ki, bana 
kalırsa, hem çok iyi bir filozof olan hem de Fransız 
Parlamentosu’nda radikal solu birleştirip büyüten ve 
sosyalizm mücadelesi uğrunda hayatını yitiren Jaures’i 
günümüz sosyal demokratları ve yeşilleriyle aynı kefeye 
koymak hakaret sayılabilir; ancak Kapitalizm tarihsel 
süreçte tekdüzeyleştikçe yanılgılarını da eşgüdümlü 
olarak yeniden üretir. Sorel için, her ne kadar sosyalist 
olsa da Jaures ve parlamentoda Marksizmi temsil et-
tiğini zanneden tüm “demokratlar” kabinesi (burada 
“demokrat”ı pejoratif anlamda kullanıyorum) aslında 
ideallerini Orta Çağ’a dayandırmaktadırlar: Rekabetin 
ılımlı hale getirilmesi, zenginliğin sınırlandırılması, 
üretimin gereksinimlere göre düzenlenmesi, vb. Marx 
içinse kapitalizm bireysel fikirlerle veya inisiyatiflerle 
engellenebilir bir şey olmadığından, bu görüşleri 
önemsiz bulacaktır; ancak bu mesele somut bir teh-
like olarak Sorel’in karşısındadır. Çünkü sınıfların 
gerilediği ve keskinleştiği dönemler vardır; Bujurvazi 
ilk ortaya çıktığı zamanki gibi kendi çıkarını dayatan, 
cesur, maceracı rolünde değildir.6 Ancak bu durumda 
“parlamenter sosyalizm” denen yanılsama büyüyebilir. 
Sorel bunu şöyle betimler; “Bozulan kapitalist ekono-
miye, korkak, hümanist ve kendi varlığını oluşturan 
koşulları aştığını iddia eden bir burjuva sınıfı ideolojisi 
eklenir; modern sanayinin büyümesini sağlamış gözü 
pek şeflerden oluşan ırk, yerini barış içinde yaşamayı 
isteyen aşırı uygarlaşmış bir aristokrasiye bırakmak 
üzere kayboluyor.”7 

Tabii tarih bu endişelerin gerçekleşmediğini kanıtladı, 
ancak bu, aristokrasinin nasıl el değiştirdiğini de açığa 
çıkartıyor. Parlamentodaki “sosyalistlerin” ve dönemin 
“Çalışma Bürosu” ve “Sosyal Müze” gibi kurumlarının 
“proletaryayı uygarlaştırma” görevi (eğitimsizliği prob-
lemlerin kaynakları olarak alan her türlü asalak politika) 
ideolojik araçlar olarak işçi sınıfının devrimci enerjisini 
yok etmeyi amaçlar. Sorel bu yatıştırıcı aracıların günün 
sonunda gereksiz olduğunu söyler; tarih, onu şekillendi-
ren belli bir fikir olmadan ilerliyordur. 

Temel Marksist tez, hepimizin bildiği üzere, kapi-
talizmin sosyalizmin ele geçireceği bir mirası, mevcut 
rejimi yıkacak insanları ve bunun yöntemlerini yarattığı 
üzerinedir. Kapitalizm, üretmeye çalışmadığı sosyal 

5 Sorel, s. 280.

6 Bir sınıf olarak burjuvazi kapitalizmin genel yozlaşmasından nasi-
bini almıştır.

7 Sorel, s. 115.

şekillerin gelişini hazırlar; bu sebeple tarihsel gelişim 
için verilebilecek her şey şimdiki zamandadır; belli 
yönlendirici fikirlerin özünde değil. 

Yeri gelmişken, ütopyacılıkla ilişkili olarak “iyimser-
lik” kavramına da değinmekte fayda var. Sorel’e göre, 
iyimserlik ve her türlü felsefi kötümserliğe duyulan 
tiksinti o çağı ele geçirmiş durumdadır. Cizvitlerin iyim-
serliği Protestanlıktaki tüm kötümser ögelerle savaşmaya 
koyulmuştur, Rönesans’taki fikirler basitleştirilerek Antik 
Yunan’ın trajik sanatındaki kötümser deha kaybettiril-
miştir (Sorel’in yalnızca fikirleri değil, üslubundaki po-
lemikçilik de Nietzsche’yi andırıyor). Maddi uygarlığın 
başarıları herkese bir iyimserlik fikri vermiştir ki iyimser-
lik ve kötümserlik de temelde ekonomiktir: Sorel Yunan 
filozoflarının iyimserliğini dünyayı bilinmez nimetlerle 
dolu olarak gören zengin ve tüccar şehir topluluklarına 
dayandırır. Yunanların kötümser dehası ise bir aristokrat 
gururuna sahip, ancak coğrafi durumu elverişsiz olan 
savaşçı dağ kabilelerine dayanır: “şairleri atalarını överek 
onların coşmalarını ve insanüstü kahramanların zafer 
seferlerini umutla beklemelerini sağlarlardı”.8

İyimserlik tehlikelidir. Sosyal hareketin hükümette 
yapılacak küçük reformlarla yönlendirilebileceğini 
zanneder ve tek dayanağı da arkadaşlarının iktidarı ele 
geçirmesine duyduğu güvendir. İktidarı ele geçirdiğin-
de, “sosyal dönüşümlerin yukarıdan bir şekilde hiç de 
kolay gerçekleştirilmediğini anlar” ve durumu tarihsel 
gereksinimlerle açıklamak yerine düş kırıklığına batar. 
“Terör sırasında en çok kan dökenler, düşledikleri altın 
çağdaki emsallerini sevindirmek için en büyük arzuyu 
duyanlar ve insanlığın ıstıraplarına kendilerini en fazla 
yakın hissedenlerdi: İyimserler, idealistler ve duyarlılar, 
evrensel mutluluğa susamışlıkları ölçüde acımasız olur-
lar.”9 Bu sözlerin faşizmi, totalitarizmi, insanlık sevgisiy-
le dolup taşan sosyal demokratları (solidaristler) analiz 
etmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Elbette bu 
analizlerin çok gelişmiş biçimleri Marksizm içerisinde 
yapıldı, beni asıl şaşırtansa Sorel’in tüm bunları Marx’ın 
dönemine çok yakın bir tarihte görebilmiş olması. 

Liberal politik ekonomi (économie politique), ona 
göre bu iyimser ütopyacılığın en formel halidir; belki saf 
biçimidir de denebilir. Her şey, tam bir rekabet kuralı 
atında, ticari modellere yönelecektir; bu rekabet her türlü 
kurumu ve insanların kurumlarla ilişkilenme biçimlerini 
giderek daha verimli hale gelecek şekilde düzenleyebile-
cektir. Sorel için bu ütopyadır, tarihte pek çok durumda 
(örneğin Fransız Devrimi, ya da Kalvenciliğin doğuşu) 
ütopyalar mitlerle karışık halde bulunurlar, ancak Mark-
sizm, devrimci sendikalizm yoluyla ütopyadan tamamen 
kurtarılmış bir mit haline gelecektir. 

8 Sorel, s. 60.

9 Sorel, s. 57.
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Peki kötümserlik nedir? Sorel bu konudaki düşün-
sel kökenini Pascal’dan alır. Kötümserlik bir dünya 
teorisi değil, “geleneklerin metafiziğidir”; sosyal bir 
determinizm duygusuna ve insanın doğal zayıflığına 
yönelik inanca bağlı bir “kurtuluşa doğru yürüyüş” 
anlayışıdır (bu ifade Pascal’a ait). İnsan varoluşu kendi 
üzerine saldırmaya hazır dış kuvvetlerle çevrelenmiş, 
sefil bir haldedir. Sorel insanın sefaletine yönelik derin 
bir sezgiyi kabul eder. Öte yandan tüm sosyal yapılar 
parçalarından ibaret olarak görülemeyecek bir bütün 
oluştururlar, insana boyun eğdiren yine insan elinden 
çıkmış olan bu bütündür. Bu sebeple, iyimserlerin 
yaptığı gibi toplumsal acıları birkaç kötü niyetli kişiye 
yüklemek saçma olacaktır. Geleneklerin metafiziğini 
temellendiren üçüncü unsur “kurtuluş”tur. İnsanlık 
bu sefaleti ve katlanmayı ortadan kaldırmaya yönelik 
bir umut taşımasaydı, yazgısının sınavında bu derece 
ileri gidemezdi.10 Bu, anlamayı iradeyle bağlayabile-
cek aklın bir idesi gibi işler. Sorel bu noktada ilginç 
bir analiz yapar: Hristiyanlıkta, İsa’nın kendini feda 
etmesi ilk günahın sonucu olarak değerlendirilir; Sorel 
ise meseleyi ters çevirerek ilk günah hipotezinin İsa’nın 
kendisini feda ederek kurtuluş (ve umut) yolunu açması 
için geriye dönük olarak gerekli olduğunu söyler. 

Bu karşıtlığı da ortaya koyduktan sonra, asıl me-
seleye dönebiliriz. Sorel, Marx’ı “tamamlama” (ki 
Bergson’un felsefesinin mükemmelleşmiş ifadesinin de 
kendi düşüncesinde yattığını iddia ediyor11) girişimini 
üç temele dayandırır: Kolektif psikolojiyle ilişkilendi-
rilebilecek “mit” kavramı, bir “şiddet sosyolojisi” ve 
zamanın olaylarının açımladığı “genel grev”. Burada 
“politik genel grev” ve “genel proleter grev” arasındaki 
ayrıma dikkat çekmeliyiz. Politik genel grev işçilerin 
hükümete, işverenlere karşı taleplerini öne sürmek için 
kullanılan bir araçtır, Sorel bunu “efendisini değiştirme 
talebinde olan köleler” olarak tanımlar; bu, yasa koyucu 
bir şiddettir. Modern Devlet’in şiddet hakkını kendisin-
den başka yalnızca tek bir özneye, proletaryaya hukuki 
olarak tanımış olması ilginçtir; grev (tabii burada politik 
genel grev), devletin kendi tekelinde bulunmayan tek 
şiddet hakkıdır ki bu bir çelişki veya taviz değildir: 
“Halkın çok sakin olması sosyalist parlamenterlerin 
işine gelmez; belli sınırlar içerisinde olmak ve denet-
lenmek koşuluyla bir hareketlilik olmalıydı. Bu sosyal 
demokratlar, “güçleri üzerinde egemenlik kurulmasına 
cesaret edemeyen muhafazakarlara huzur satar”.12 

Bu tip ifadeleri merkez soldan beklemek zorunda 
da değiliz, zira Thomas Jefferson dahi aynı bilince sa-
hiptir ve şöyle der: “Ara sıra, küçük bir isyan iyidir ve 

10 Sorel, s. 58.

11 Sorel, s. 167.

12 Sorel, s. 110.

fiziksel dünyadaki fırtınalar kadar gereklidir”. Grevin 
ve “şiddetin” ikinci biçimiyse genel proleter grevdir, ki 
bu Marksizme en yüksek netliğini verecektir. 

Walter Benjamin “Şiddetin Eleştirisi Üzerine” ese-
rinde Sorel’den etkilenerek hukuka içkin olan şiddetin 
iki biçimini ayırır: Yasa koyucu şiddet ve yasa koruyucu 
şiddet.13 Kendisinin, Sorel’in “ilahi şiddet” kavramın-
dan aldığı “saf şiddet” ise, ikisi arasındaki diyalektiği 
yıkar. Buna göre, hukukun ona içkin şiddetle birlikte 
imha edilmesini mümkün kılacak, hiçbir amaca yönelik 
olmayan (ereği önceden belirlenmemişlik anlamında) 
saf araçlara ihtiyaç vardır. Burada “amaca yönelik ol-
mamak” çok temel bir meseledir: Bu şiddet, olguların 
betimlenmesi değil, arzuların ifadesi, yaratıcı heyecanın 
ortaya çıktığı momenttir. 

“Genel grev” bir mittir; tüm toplulukta heroik bir 
coşkuyu tetikler. Fakat mit kavramına girmeden önce14 
genel grevin Marksizm’e sunduğu netliği de açmak 
istiyorum. Marx’ın teorisinde, ilk adımda kapitalist iş 
düzeninin gelişimine varılır; daha bu noktada sosya-
lizmin kavramsal olanağına da varılmış olunur. İkinci 
adımda ise emeğin paylaşımına varılır; bu noktada 
sınıflar arasındaki dinamikleri ayırt etmek için ölçütler 
bulunur ve pek çok sınıf ortaya çıkar. Üçüncü adım, 
grevdir, yani etkinliğin ortaya çıkışı. Grev, iki ücretli 
grubun çıkarını ve düşünce biçimini ayırır.15 Sorel’in 
tamamlayacağı son adım ise genel grev olacaktır, ki 
burada tüm karşıtlıklar tam bir netliğe kavuşur. Bu 
spekülatif bir açıklık değildir: Hiçbir felsefi açıklama, 
genel grevin yarattığı çağrışımların organizasyonu kadar 
canlı bir “ışık saçamaz”.

Öte yandan, Sorel için sosyalizm, Engels ve onun 
açtığı gelenekten gelen diğerleri için olduğu gibi bilim-
sel, açık ve nesnel değildir; tam tersine her kompleks 
yapının (ahlak, hukuk ve ekonomi gibi diğer kompleks 
yapıları inceleyerek karanlık ve aydınlık yönlerini de 
ortaya koyar) taşıdığı gibi karanlık bir yön taşır. Bu, 
ortadan kaldırılabilir bir karanlık değildir. Yalnızca 
düşünme tembeli insanlar bu karanlık yönün aydın-
lanmayla yok olması gerektiği ve her şeyin sonunda 
bilim düzlemine yerleşeceğini kabul ederler. Sorel bu 
anlayışa “Küçük Bilim” diyecektir; mantık uğruna her 

13 Benjamin, 2014.

14 Bu tehlikeli bir kavramdır. Faşist felsefedeki “mit”ten ayırt edil-
mesi gerek.

15 Burada kastedilen iki ücretli grup işçiler ve idari personeldir. 
Günümüzde, Analitik Marksistlerin çok üstüne düştüğü sınıf 
analizlerinde parametrelerle birlikte sınıflar da çok arttı. Burada 
yalnızca şunu söylemiş olalım: Beyaz yakalı işçiyle mavi yakalı iş-
çinin düşünme biçimi ve anlık çıkarları arasındaki farklar analiz 
edilmeden çağı Marksist bir şekilde kavramak mümkün olmaz. 
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şeyi eşitleme.16 Sosyalizm, insan faaliyetleri arasında-
ki en gizemli olanı, “üretimi” ele aldığı ve yaşamın 
yüzeysel ögelerinde rastlanan “aydınlıkla” betimle-
nemeyeceği bölgede radikal bir değişimi açıkladığı 
için karanlıktır. Ancak Sorel bu karanlığın yalnızca 
“skolastik” olduğunu söyler; yani sosyalizm, yalnızca 
kendi araçlarıyla ilgili girilen tartışmada, bir öğreti 
olarak varlığında karanlıktır. Düşüncenin nesnesi ola-
rak sosyalizmin karanlığı hareketin içerisinde çözünür. 
Bu açıdan genel grev miti, proleter ruhun tasarladığı 
büyük yapı aracılığıyla, tam bir açıklıkla kendisini 
açmasını engellemez. Genel grevle ortaya çıkan coşku, 
kutupsuzlaştırılmış dünyaya kutuplarını iade eder; 
Artık ya halkın dostu ya da halkın düşmanısınızdır 
(Fransız devrimi).17

Sosyalizm tam da kapitalizmin ilerleyişinin yarat-
tığı düzenlemeler ve çatışmayla kendi bilincine varma 
olanağı arasında gizemli bir bağlantı kurar. Bu zorunlu 
gizem, mit teorisini Marksizme içkin kılar. 

Sorel mit konusunda en büyük ilhamı Vico’dan 
almıştır: “İlkel” olandan etkilenmenin baskın olduğu 
geçmiş ile eylemin baskın hale geldiği gelecek arasında 
bir süreklilik yoktur; edilgenlik ve etkinlik arasında 
gizemli bir kopukluk bulunur. İnsanlık tarihinin bir 
parçası olan mitse, geleceğin tasarımına, bir harekete 
geçirici tasvire dönüşür; bu köprüyü kuran odur. Vico 
için mit, toplumların içerisinde bulundukları tarihsel 
gelişimin düzeyini anlamalarına yardımcı olur, ancak 
bu anlama faaliyeti, insanın doğa karşısındaki teorik 
konumunu oluşturan, Kartezyen felsefenin insana ve 
felsefeye dair temel bir model olarak önerdiği formel 
kesinliği amaç edinmez; bu bir “ontolojik bilme”dir. 
Bu sebeple mit ile ortaya çıkacak şey, toplumun 
kendi tarihsel durumunu parçalara ayırarak analiz 
etmesi değil, kapitalizmin yarattığı kristalize sürek-
lilik duygusunu yıkacak yegâne araçtır. Mit, tarihsel 

16 Bu nicelikselleştirme edimi sonrasında Lukacs’ın “Tarih ve Sınıf 
Bilinci’nde tüm felsefe tarihinin Marksist analizinde çok merkezi 
hale gelir.

17 Sorel pek çok Marksistin aksine Fransız Devrimi’ne olumsuz ba-
kar. Tocqueville’in “Eski Rejim ve Devrim” kitabına dayanarak 
Fransız devriminden sonraki politik yapıların çoğunun monar-
şiden devşirildiğini söyler. Tocqueville Cumhuriyetin toprağın 
parçalanması politikasının Devrim’den çok önce başladığı ve Tur-
got gibilerin “mutlak bir hükümete boyun eğen demokratik bir 
toplumda memurluk idealine” sahip olduklarını iddia ediyordu. 
Ancak Sorel için devrimin muhafazakâr yapısı onu mahkûm et-
meye izin vermez; Fransız Devrimi’nde destansı bir mit bulunur. 
Bu miti çıkardığımızdaysa geriye “polis operasyonları, sürgünler 
ve köle konumundaki mahkemeler” kalır. Bu tip devrimciler 
(Engizisyon, monarşi, Robespierre) devlet kurumunun varlığıyla 
sınırlanmıştır (kendi tarihsel durumları bu diyalektiğin aşılmasına 
müsaade etmez); bu iyimserler iktidara geldikleri anda “adalet”i 
düşmanlarını elimine etmek için bir araç olarak kullanırlar.

süreklilik yanılsamasını örten ideoloji hastalığını, 
tek başına olmasa dahi, tedavi eder.18 Bilmenin bu 
ikinci rolüyle ilgili olarak mit, bölünemezdir. Çünkü 
mitler ütopyalar gibi entelektüel çalışmaların ürünleri 
değillerdir; mevcut toplumla karşılaştırabilecek ve 
mevcut sistemi küçük parçalara ufalayarak inceleyecek 
modeller değillerdir. Mitler, insanları var olanı yok 
etmek için savaşa hazırlar; artık mevcut yasaların ve 
gücü elinde bulunduranların bir önemi kalmamış-
tır. Bugün karşımızda duran mit ise komünizmin19 
modern topluma karşı mücadelesinin ortaya çıkma 
biçimlerini içgüdüsel bir coşkuyla çağrıştırabilecek 
“görüntüler organizasyonu”dur. Tam da bu mit, 
komünizmi yenilmez kılmaktadır. Renan bu konuda 
tedirgin bir bilinçliliğe sahiptir: “Başarısızlığa uğra-
yan her deneyden sonra yeniden başlıyorlar; çözüm 
bulunmadı ancak bulunacak. Çözümün hiçbir zaman 
olmadığı fikrine kapılmıyorlar ve güçleri de buradan 
kaynaklanıyor.” Bu, kapitalizmin işçilere üretim dü-
zenlemesinde dayattığı çalışma düzeninin kazanımıdır. 
Sosyalizm bir gün ölürse, bunun sebebi Protestanlığın 
ölümüyle aynı nedenden olacaktır: Kendi barbarlı-
ğından korkması. Ne zaman ki Kalvencilik modern 
kültüre geri kalmaktan korktuysa, o gün Rönesans 
tarafından yenilmiştir; İncil artık hümanistlerin elinde 
yorumlanmak adına var olacaktır.

Sorel kendi mit teorisini Bergson aracılığıyla derin-
leştirir ve metafizik mesafenin rahatsızlığını azaltmaya 
çabalar.20 Ahlak felsefesi tarihindeki temel eğilimlerin 
hepsinin aslında toplumun davranışlara sonuçlar atama-
sının sonucuve özneyi başkasının değerlendirilmesine 
muhtaç kılıp körelten teoriler olarak yorumlar. Antik 
Yunan’da ortaya çıkan yararcılık (tarihsel olarak bunu 
Demokritos’a dayandırabiliriz, ancak Sorel’in mevcut 

18 Vico’da bilgeliğin iki biçimi vardır: şiirsel ve entelektüel. Mit, 
kültürün ve tarihsel mirasın yıkımı değil, daha yüksek bir kültür 
uğruna yozlaşmış bir kültüre çağrıdır. Sorel için devrimden sonra 
devrimcinin görevi kapitalizmin deneyimlerinin değerinin göste-
rilmesidir (bilimsel bilginin mirasının devralınması): “Devrimden 
sorumlu olanlar insanlığı, uygarlığın en alçak bölgelerine doğru iten 
içgüdülere karşı savunmak zorundadır”. (Sorel, s. 347)

19 Sorel komünizm yerine sosyalizm ifadesini kullanıyor, ancak artık 
herkes kendisine sosyalist demeye başladı. Kelimelerin konforun-
dan uzak duralım.

20 Sorel o kadar fazla iç çelişkiye sahip ki, metafizik mesafe kapan-
maz bir uçurummuşçasına ayaklarımızın altında dikilir. Ancak 
kendisi metafiziğin neredeyse-varlık olmaklığını özgürlük lehine 
benimsemiş görünüyor; özgürlüğün iki biçimi; kavram-öncesi 
(temelsiz) ve kavram-üstü (onto-teolojik) bireyi mümkün kılacak 
ve bu mümkünat adına her daim aşılmaz bir mesafeyi koruya-
cak bir acıdır. Sorel kendine negatif bir rol atfeder: Herkes adına 
kurulmuş olanın baskısından kurtulmaya çalışıp kişiseli bulmak 
isteyen bir düşünce yönünde kışkırtma. Felsefe yalnızca bir ikna 
süreci değildir, henüz yönsüz olacak bir kışkırtmadır.
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ekonomiyle benzerlikler taşıdığını söylediği formu 
Aristippos’ta karşımıza çıkar), toplumsal eylemlerin 
yargılanma ölçütüdür. Orta Çağ’da bu faydacılık ye-
rini günaha bırakarak maddi arzuların kötülük düzeyi 
ve buna karşı tövbekârlığı ortaya koydu. Son olarak 
kendisini en açık şekilde “İnsan Hakları Beyanname-
si”nde gösteren teoriye göre, birey kendi arzularını 
genel ilkelerle paralelliklerine göre takdir edecektir. 
Bunların hepsi arzuların, davranışların kontrolünü 
belirli bir ortalamaya alarak insanın toplumsal günde-
lik yaşamını eşdüzeylemeye çalışır; insanın özü üstüne 
konuşuluyormuş gibi yapılsa da aslında bireyin otantik 
varlığı gözden kaçırılır, birey her durumda yalnızca 
başkalarının kendisi hakkında düşüneceğini düşünür 
şekilde tasarımlanarak, onun adına mümkün konfor 
alanları teorize edilir.21 

Bergson’u ayırt eden tam da bunu reddederek yara-
tıcılığın felsefesini yapabilmiş olmasıdır. Bergson için 
ortada iki ben vardır: Bunlardan biri diğerinin uzaysal 
ve sosyal temsilidir. Ve bizler bu ilk bene, yaratıcı bir 
ereksellikte olan ve dengeye karşı çıkan iç dünyalara 
sahip varlıklar olarak “derin düşünce” yoluyla ulaşırız. 
Ancak Bergson için “kendi kendimizi derinlemesine 
incelediğimiz ânlar oldukça enderdir, bu nedenle de 
bizler nadir olarak özgür oluruz”. İnsan çoğunlukla 
kendisinin dışında duran bir varlıktır, kendini gündelik 
yaşamın normal sürecinde geriden takip eder. İlk ben, 
çoğu zaman ortada yoktur; kendimizin soluk yansıma-
sını tanıyarak yaşarız, düşünmekten çok konuşuruz; 
etkinliğin kaynağı olmaktansa sonucu oluruz. Çünkü 
sıradan hallerimizde zamanı mekânın ölçülebilir ni-
celiksel hakimiyeti altında varsayarız; oysa “özgürce 
harekete geçmek, kendi kendine sahip çıkmak, salt süre 
içine yerleşmektir.”22 

Sorel bu özgürlüğü, insanlığı saran tarihsel çerçevele-
ri yıkmak adına yeni bir insan olmak için çabaladığımız 
anlarda tespit eder. Böylesi devrimci anlarda topluluk 
yalnızca egemen bir coşku duygusunun denetimi altına 
girmez, yaratıcı bilincin hareketi de bu duyguya temel 
olur. 

Sosyalizmin skolastik bilgisi “sosyalizmin sezgisi” 
denen şeyden farklıdır: Proleteryanın içinde bulunan, 
burjuvazinin verdiği yanılsamacı umuda hapsolmamış 
ve korporatif yanılgılarla beyni yıkanmamış biri; poli-
tika, ekonomi, ahlak gibi alanlarda yanlış düşünse dahi 
tarihsel konumu itibariyle tarihin mevcut durumunu, 
proleteryanın beklentilerinin ve özel olayların arasında-
ki ilişkiyi en yüksek bütünlüğünde sezebilecektir. Genel 
grev miti, bu yansıtıcılığı tüm öğretilerden daha yüksek 
bir düzeyde gerçekleştirebilir: “Grevler, proleteryanın 

21 Durkheim modernizm analizinde bunu fark edememiştir.

22 Bergson.

sahip olduğu en soylu, en derin ve en harekete geçirici 
duyguları23 ortaya çıkardılar. Genel grev, bunları bir 
bütün halinde gruplaştırır ve birbirlerine yaklaştırarak 
da her birine azamî şiddetini verir; özel kargaşaların çok 
yakıcı anılarını çağrıştırarak, bilince sunulan kompozis-
yonun tüm ayrıntılarını yoğun bir canlılıkla boyar.”24 

Sorel Savaş’tan iki zıt sistem çıktığını söyler: Bun-
lardan ilki, Renan’ın insan dehasının en özgün yara-
tıcılıklarından biri olarak gördüğü ve savaşta hayatını 
tehlikeye atma pahasına kışkırtıcı bir role sahip gördüğü 
şan ve şeref duygusudur. Savaş, insanlık onurunu ve 
dehasını açığa vuran tarihsel bir sınavdır. Savaştan çıka-
rılacak ikinci sistemse Proudhon’un ve çoğu Marksistin 
vurguladığı “sömürge aracı olarak savaş”tır: Savaşın tek 
amacı, sermayeyi elinde bulunduranların ihtiraslarıdır. 
Zaferin kazanılması, hem halkı kendisinden beklenen 
özveriler yerine içi boş bir coşku duygusuyla sersemle-
terek ülke içerisindeki otoriteyi arttırırken hem de diğer 
ülkenin sömürülmesiyle hızlı yararlar elde edilmeye 
çalışılır. Proleter genel grev, savaşın birinci sistemiyle 
büyük benzerlikler taşır. Proleterya tüm partilerden 
ayrılıp kendisini militan bir şekilde tarihin itici gücü 
olarak gösterir ve tüm sosyal değerlendirmeleri savaşa 
tabi kılar25; güçlü sınıf tarihsel eğilim ve çatışmaları 
kendi uç noktalarına taşır. Proletaryan devrimin “fetih” 
gibi bir niyeti yoktur ve devleti ele geçirmeye değil, 
onu topyekûn ortadan kaldırmaya çalıştığı için maddi 
çıkarlarla ilgisi olmadığını kanıtlar, kendi varlığını 
temsil eder. 

Bunun Bergson’la bağlantısını ortaya koymadan 
önce sosyal demokratların (ki her sosyal demokrat 
dediğim yerde Yeşiller de anlaşılırsa iklim politikasına 
ilişkin önemli bir içgörü kazanılabileceği kanaatinde-
yim) anlayış kıtlığına da değinmek istiyorum. Sosyal 
demokratlar proletaryaya en iyi ihtimalle kurbanlık 
koyun gibi bakarlar ve 18. Yüzyıl felsefesinin getirdiği 
devlet kavramsallaştırmasının, her ne kadar progresif ve 
muhalif olduklarını iddia etseler de, önyargılarını taşır-
lar. Nasıl ki 18. Yüzyıl’da devletin iktidarının sınırsızlaş-
tırılması gerektiğini düşünen fizyokratik bir tavır hakim 
olduysa (Ansiklopedizm bu anlayışın epistemolojik bir 
yansımasıdır), bugünün sosyal demokratları da yalnızca 
farklı içeriklerle – farklı cinsel kimliklerin güvence altına 
alınması, asgari ücretin artırılması, iklim krizine karşı 
önlem alınması gibi– aynı kavramsal yapıyı taşırlar. 

23 Yüceyi yaratan duygulardan en mühimi, intikam ve nefret gibi ki-
şileri hedef alan, sistematikleşen ve reaksiyoner duygulardan bağı-
şık bir öfkedir. Nefret kendi başına özelleşmiş ve araçsallaştırılmış 
bir aklı hizmete koyarken, öfke iradenin mükemmelleştirilmesini 
sağlar. Nefret köle ahlâkına özgüdür, yaratıcı değildir.

24 Sorel, s. 167.

25 Sorel, s. 213.
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Onlar için mücadele yalnızca iktidarı ele geçirmeye 
yönelik yöntemleri kapsar; iktidarın mevcudiyetiyle 
bir sorunları yoktur. Yüce Devlet’in, şirketleri doğaya 
verdikleri zarar sebebiyle vergilendirmesini isterler; her 
şeyin para cinsinden bir bedeli olabileceği düşüncesini 
içeren sermaye akılcılığından ve hukukçu saflığından 
kopamamışlardır. 

Sorel’in mit kavramı Bergson’un “Ahlakın ve Dinin 
İki Kaynağı” eserinde ortaya koyduğu “yaratıcı heye-
canlar” ve açık ahlakın devrimci bir yansıması gibidir. 
Sıradan heyecanlar bir temsili varsayarken (örneğin, 
bir hediyenin beni heyecanlandırmasında hediyenin 
temsili heyecanı öncelerken) yaratıcı heyecan temsile 
önceldir26: Mitin yarattığı toplumsal heyecan, toplu-
mun geleceğe ilişkin betimsel tasarısını önceler, bu 
açıdan ütopyacılığın tam karşısında durur. Mit, temsili 
sunulabilecek bir zihinsel nesne değildir.

Sonuç
Yazılarda Sonuç bölümlerinden hoşlanmadığımdan, bu 
“sonuç” Lukacs’ın Sorel’le ilişkisine bir dönüş olacak. 
Lukacs, Sorel’in bireyselliğinin ve ekolsüzlüğünün 
aksine, tarihte en büyük ölçüde bir kurumun altında 
düşünülmüş filozoflardan biridir: Macar Komünist 
Partisi’nin felsefi temsilcisidir. Partiye olan bağının 
ve bunu asla koparamamış oluşunun onu entelektüel 
yönden zayıflattığını ve kendini zoraki bir baskı altında 
tuttuğunu (özellikle sanat felsefesi alanında) iddia etmiş 
olanlar davar. Tüm entelektüellerin bağlı olmalarına 
karşı olabileceğimiz gibi, hiçbirinin bir yere bağlı olma-
masını da korkutucu bulabiliriz; bu bizi entelektüellerin 
kendilerinde bir sınıf oluşturacağı ve tüm teorilerin bu 
sınıfın çıkarlarıyla iç içe gelişeceği bir noktaya götürür. 
Lukacs’ın partiye bağlılığı felsefenin anlamına yapılmış 
bir katkıdır; Blum tezlerinin ortaya çıkışını buna borç-
luyuz. Parti filozoflarını suçlamak yerine özverilerinden 
dolayı kutlamak gerekir, hele ki parti ne derse desin 
onun felsefi temellerini bulmak gibi sofist bir kâtiplik 
rolü üstlenmeyip de gerektiğinde tüm partiyi, tüm 
Enternasyonel’i ve Lenin’in sert eleştirilerini27 göze 
alabilecek bir direnç noktası oluşturabilmiş olanları. 
Sorel de 1918’deki Parti üyeliğiyle birlikte, her ne kadar 
artık devrimci sendikalizmle bir ilişiği kalmamış olsa da, 
Sorelyanizminin ortadan kalkmadığını, ileriki yıllarda 
devam eden çelişkili bir Sorelyanizm-Marksizm karışımı 
içinde olduğunu söyler.

Lukacs 30’lu yıllardan sonra Sorel’i bir “roman-
tik anti-kapitalist” olarak tanımlıyor. Ancak Löwy, 

26 Zeynep, 2021.

27 “Yoldaş Lukacs’ın makalesi çok solcu (sol komünizm kastediliyor) 
ve çok kötü”. G. Lukács “Zur Frage des Parlementarismus,” 1920, 
Taktik und ethik, s. 180-184, and V. I. Lenin, “Kommunismus,” 
1920, Oeuvres, cilt. 31, Moscou, s. 167-168. 

Lukacs’ın 1910’lu yıllarda Sorel’de “dini sosyalizm”e 
yönelik ilhamına bir karşılık bulduğunu iddia eder. 
Lukacs şöyle yazıyor: “Yalnızca proletarya umut vere-
bilirdi (…) [ama] öyle görünüyor ki sosyalizm, ilkel 
Hristiyanlığın karakteristik bir özelliği olan ruhu tüm 
kalbiyle dolduracak dini güce sahip değil.”28

Sorel, Renan’ın analizleri ve Bergson’un “mistik” 
kavramını dinin alanından daha geniş tutması yoluyla 
sosyalizmin de böyle bir güce eriştirileceğini söyler. Bu 
şekilde, Lukacs kendi Dostoyevskici ruhaniliğinden 
uzaklaşmayacaktır.29 “Ortodoks Marksizm Nedir?” 
metniyle birlikte Lukacs devrimci sendikalizmdeki ve 
Sorel’in tavrındaki problemleri açığa çıkarmaya baş-
lar. Her ne kadar burjuva toplumunun kurumlarına 
karşı sendikalist muhalefet değerli olsa da Sorel’in 
(ve sendikalizmin) düşüncesi proletaryaya dair soyut 
bir devrimci içgüdüye bağlıdır, belirlenmiş somut bir 
amaç yoktur.30 

Lukacs’ın Hegelyan Marksizmi ile Sorel’in bireyci 
soyut ahlakçılığı arasındaki fark burada açılır. Sorel için 
hareket kendinde canlandırıcı bir amaçtır; burjuvazinin 
de kendisini geliştirmesi ve kendi uçlarına varmasını 
arzu eder. Sorel “tam zafer”e karşıdır: Gerilimin ortadan 
kalkması, çabayı ve yaratıcılığı da ortadan kaldıracak-
tır.31 Lukacs içinse sendikalist tavır yalnızca negativite 
içerdiğinden, işçi hareketini en sonunda tüm politik 
aktivitenin reddine götürecektir; tutarlı bir eylem ku-
ramı oluşturmaktan yoksundur. Bu sekterliği aşmanın 
tek yoluysa devrimci sendikalistlerin en radikallerinden 
bile daha devrimci olacak, oportünizmin hiçbir türünü 
kendi içerisinde barındırmayacak bir parti olabilir. 
Lukacs için Sorelyanizmin değeri, burjuva demokrasisi 
ve parlamentarizme karşı etik bir meşrulaştırma yapmış 
olmasıdır; 1933’den sonra, Nazilerin yarattığı travma ve 
Lukacs’ın Stalin’le talihsiz uzlaşmasından sonra Sorel bu 
değerini de yitirecektir. Artık romantik antikapitalizm 
mitsel, elitist ve anti-demokratik eğilimleriyle faşizme 
zemin hazırlayan düşünsel eğilimlerden biri olacaktır. 

28 G. Lukács, “Esztetikai Kultura,” 1910, Miveszet es tarsadalom 
(Art and society), Budapeste, Gondolat, 1969, s. 77. 

29 LÖWY, Michael. “Georg Lukács and Georges Sorel.” In: Crí-
tica Marxista, São Paulo, sayı. 4, s. 113-122, 1997. Translated 
into English by V. S. Conttren, December 2019. (This work is 
licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommer-
cial-ShareAlike 4.0 International License. DOI 10.17605/OSF.
IO/U2TGV) 

30 Sorel’in, Marx’ın sahip olmadığı bir somutlukla onu tamamlama 
iddiası yalnızca mücadelenin kendisine ilişkindir; bu açıdan He-
gelyan diyalektikten ziyade Adorno’nun çok sonra ortaya koyaca-
ğı negatif diyalektiğe yakın olduğu söylenebilir.

31 Isiah Berlin bu noktada Sorel’İn bir eylem kuramı oluşturmaktan 
yoksun olduğu ifade eder.
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Lukacs, Bergson-Nietzsche-Sorel-Mussolini zinciri 
içerisinde manevi bir bağ olduğunun doğru bir şe-
kilde farkındadır. Kendi dönemindeki pek çok kişiyi 
yeterince sosyalist olmamakla ve burjuva kültürünü 
sürdürmeleriyle yermiş olan Sorel’in ta kendisi, Lukacs 
tarafından küçük burjuvanın irrasyonel isyancılığının 
örneği haline getirilir.

Hataların tarihselliğinde felsefi değerler bulmak-
tan yanayım. Bu hataların kavramsal motiflerinde 
tüm insanlığı saran çelişkileri ve metafiziğin aşılamaz 
mesafesinde ortaya çıkan yeni açılımları görebiliriz. 
Sorel gibi filozoflarda estetik, etik ve politik kaygıların 
uzlaştırılması ve yeni olanı ortaya çıkarmaya yönelik bir 
çaba bulunur. Gündelik hayatın eleştirisinin başlayacağı 
nokta, bu çabayı canlı tutmakta yatacaktır.
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