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Ukrayna’daki yıkım: 
NATO, Rusya ve emperyalizm

Joseph Choonara

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin nihai sonucu,  bu makalenin bulunduğu 
dergi (ISJ) baskıya girerken belirsizliğini koruyordu.1 Ancak işgalin yol 
açtığı yıkım her yönüyle ortadaydı. Ukraynalı yetkililerin yaptıkları açık-

lamalarda, Mariupol’deki bombardımanlar ve hava saldırıları sonucunda 
binlerce kişinin öldüğü söyleniyordu. 1.300 sivilin barındığı bir tiyatro ve 400 
kişinin sığındığı bir sanat okulu vuruldu. Kayıpların tam sayısı net bir şekilde 
belirlenememiş olmasına rağmen, Birleşmiş Milletler tarafından duyuruldu-
ğu şekliyle, Ukrayna nüfusunun dörtte biri, yani on milyon insanın yerinden 
edildiğini biliyorduk.2

Rus ordusunun planı, direnişi hızla ezmek ve Kiev’deki hükümeti devirmek-
se, başarısız oldu. Saldırının üzerinden neredeyse bir ay geçmişken, Rus or-
dusunun en az 7.000 kayıp vermiş olduğu tahmin ediliyordu. Zorla askere 
alınmış gençlerin de içlerinde bulunduğu afallamış birliklerin, Ukrayna’da 
tam olarak ne yaptıklarını merak ettiklerine dair haberler geliyordu. Bununla 
birlikte, işgal hız kaybedince, Rus ordusunun Çeçenya ve Suriye’deki önceki 
çatışmalarda olduğu gibi giderek daha yıkıcı yöntemlere başvuracağına dair 
korkular da vardı.

Radikal solun içinde işgale verilen farklı tepkiler olduğunu gördük. İlk tepki-
lerden biri, ABD ile çatışan herhangi bir devleti ilerici olarak resmedenlere 
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yönelik bir Soğuk Savaş terimi olan “kamplaşma” tuzağına düşmek oldu. 
ABD merkezli Marksist dergi Monthly Review’ın Nisan sayısındaki baş ma-
kalesinde de bu yaklaşım göze çarpıyordu.3 İşgali “Rusya’nın Ukrayna iç 
savaşına dahil oluşu” olarak tanımlayan ve Ukrayna siyasetindeki “faşist” 
unsurların rolünü vurgulayan makalenin, NATO’nun çatışmanın ortaya çık-
masında oynadığı rolü eleştirmesi haklı bir tutum olsa da Rusya’yı emper-
yalizm suçlamasından muaf tutup tek suçlu ABD ve müttefikleriymiş gibi bir 
tutum sergiliyor.

Bir diğer hata da, bir gazeteci ve eski bir Troçkist olan Paul Mason’ın yap-
mış olduğu gibi, işgali “ABD ve Avrupa Birliği’nin öncesinde emperyalist olan 
ama artık küreselci ve demokratik diyebileceğimiz ülkeleri ile Çin ve Rus-
ya’nın otoriter, gerici diktatörlükleri arasındaki bir savaş” olarak gören kişiler 
tarafından sergileniyor:

Kapitalist güç blokları arasındaki bu rekabet ulusal kurtuluş ve demokrasi adına da 
pek çok haklı gerekçeye sahip. Ve beğenin ya da beğenmeyin, bu çatışma, demok-
ratik, toplumsal olarak liberal bir kapitalizm modeli ile otoriter, toplumsal anlamda 
muhafazakâr bir kapitalizm arasında yaşanıyor.4

ABD ve Avrupa güçlerinin artık emperyalist olmadıklarını söylemesi oldukça 
şaşırtıcı. Mason’a göre, solun Rusya’nın otoriter yönetimine karşı yürüttüğü 
mücadelenin bir gereği olarak “toplumsal olarak liberal kapitalizmi” destek-
lememiz gerekiyor. Bu, Mason ve soldaki diğer bazı isimlerin Brexit sırasında 
aldıkları pozisyonu nasıl bir mantık üzerinden belirlediklerini de açıklıyor: AB 
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, son yorumların-
da işgalin emperyalistler arası bir savaş olarak görülebileceği fikrini reddedi-
yor ve NATO’nun rolünü küçümseyip, Vietnam Savaşı sırasında ABD’ye karşı 
yürütülen direnişle kıyasladığı bu işgali ulusalcı liberallerin çerçevesinden 
yorumluyor. Sonuç olarak bunun “otoriter ve oligarşik aşırı gerici” Rusya’ya 
karşı yürütülen bir mücadele olduğunu vurguluyor. Vardığı sonuç, solun Uk-
rayna’ya silah sevkiyatını desteklemesi gerektiğidir. Yaptırımlar konusunda 
ise solun “ne yaptırımları desteklemesi ne de son verilmesini talep etmesi” 
gerektiğini savunuyor.5

Bu tür konumlanmalarla ilgili başlıca sorun, Ukrayna’nın işgalini, birbirle-
riyle yarışan, müttefiklerini birbirine karşı kışkırtan emperyalistlerin kendi 
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aralarında sürdükleri bu rekabet düzeni içinde okuma konusunda başarısız 
olmalarıdır. Böyle bir kavramsallaştırmanın yokluğunda bile Rus saldırısı-
nı kınamak kesinlikle mümkündür elbette ama iki temel nedenden dolayı 
yetersizdir. Birincisi, Ukrayna’daki dehşeti emperyalist sistemin genel vah-
şetinden ayırıyor olmalarıdır. Buna Filistinlilere yönelik baskılar da dahildir; 
Suudi hükümetinin şu anda Ukrayna’daki kadar kanlı bir bombalama kam-
panyası yürüttüğü Yemen’deki iç savaş da; ülkenin paramparça olmasıyla 
sonuçlanan Suriye çatışması da. Ve 2003 yılında yarım milyondan fazla sivi-
lin ölümüne yol açan ABD liderliğindeki Irak işgali de bundan farklı değildir. 
İkincisi ise Ukrayna’yı emperyalistler arası rekabetin mantığından koparma-
nın bu işgalin neden yaşandığı sorusuna yanıt üretme becerimizi zayıflatıyor 
oluşudur ki bu da sonuçta emperyalizme meydan okuma müdahalemizin 
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 
gösterecektir. 

Emperyalizmi doğru okumak

Emperyalizm yalnızca güçlü ülkelerin zayıf ülkeler üzerindeki tahakkümün-
den ibaret olmayıp, aynı zamanda farklı kamplardaki kapitalist devletleri ça-
tışma içine çeken emperyalistler arası bir rekabet sistemidir. Kapitalizmin 
gelişiminde ayrı bir aşama olarak ortaya çıkar. Bu evrede, kapitalist ekono-
mileri oluşturan şirketler kendi ulusal sınırları içinde belirleyici bir rol oyna-
maya başladılar ve faaliyetleri giderek ulusal sınırların aşıldığı bir seviyeye 
taşındı. Gerçeği bu bağlamda yeniden gözden geçirdiğimizde, ekonomik 
rekabetin devletler arasındaki jeopolitik rekabetle kaynaşma eğiliminde ol-
duğunu, devlet ve sermaye arasında giderek artan bir karşılıklı bağımlılık 
kurulduğunu görürüz. Devletler, askeri müdahalelerle veya akla gelebilecek 
herhangi bir şekilde, kendi sermayedarlarının çıkarlarını destekleyip ilerlete-
rek güçlerini sınırları dışına taşımaya muktedirdirler, ancak siyasi iktidarlar 
aynı zamanda kendi askeri ve endüstriyel güçlerini sağlama almak için de 
kapitalist gelişim süreçlerine bel bağlar.6

Emperyalizm, erken evrelerinde, büyük güçler egemenliğindeki örtük etki 
alanlarının yanı sıra resmi sömürgelerin yaratılmasına da yol açtı. Kapita-
lizmin gelişimi dümdüz bir yolda ilerler gibi yaşanmadı; nüfuz yapılarının 
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yeniden şekillendirilmesi için süregiden mücadeleler yaşandı ve dolayısıy-
la emperyalistler arası çatışmalar olarak tabir edilen bir süreç başladı. İki 
dünya savaşı da nihayetinde Almanya, ABD ve Japonya gibi geç gelişen ka-
pitalist ekonomilerin, kendilerinden önce kök salmış olan Avrupa güçlerinin 
egemenliklerini çoktan ilan ettiği emperyalist düzene uyguladığı basıncın bir 
yansımasıydı.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra emperyalizmin yapılanması önemli bir de-
ğişime uğradı. Eski sömürgelerin çoğu, ekonomik olarak bağımlı bir konum-
da kalmış olsalar bile, resmi anlamda bağımsızlık elde ederek sömürgeci 
güçlerden kurtulmayı başardılar. Bu arada, savaştan açık ara en güçlü eko-
nomiyle 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 edi-
len güçlü şirketler 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 
ordusunun gücü ve etkisinin Batı dünyasındaki tüm rakiplerini geride bırak-
ması olacaktı. (Şekil 2)
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Soğuk Savaş yıllarında Sovyetler Birliği ve müttefikleri liberal piyasa düzeni-
nin dışında tutuldu, onlar da buna karşılık kendi ekonomilerini otarşik “bü-
rokratik devlet kapitalizmleri” olarak örgütlediler. Her biri, devlet bürokrasi-
nin yönlendirmeleriyle, tek bir dev işletme gibi yönetildi.7

Nükleer silahlarla donanmış iki rakip kapitalist güç blokunun oluşumu, “eko-
nomik ve politik güçte kısmi çözülmeler yaşanmasına” yol açtı.8 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 yaşanmış olsa da bunların hiçbirinde 
askeri çatışmalara girilmesine gerek duyulmadı.

Soğuk Savaş sırasında patlak veren çatışmaların tipik bir özelliği, süper güç-
lerden birinin veya diğerinin doğrudan müdahale edebileceği, ancak her iki-
sinin de doğrudan bir çatışmadan kaçındığı vekalet savaşları biçimini alıyor 
olmasıydı. Genel küresel düzen neredeyse hiç değişmeden kaldı: “Hem ABD 
hem de Sovyetler Birliği, en azından 1960’lar ve 1970’lerdeki yumuşama 
döneminde, kendilerini ve birbirlerini, savaş sonrası yapılanmaya dokunmak 
istemeyen statükocu güçler olarak görmeye amade oldular.”9

Bununla birlikte, askeri kapasitelerini korumak ve genişletmek, süper güçle-
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rin her birine altından kalkmaya çalıştıkları muazzam bir yük de getirdi. Batı 
bloku örneğinde, savaş sonrası dönemde sürdürülen yüksek askeri harca-
malar bir yandan ekonomik genişlemeye katkı sunuyor, diğer taraftan bu 
“daimi silahlanma ekonomisinin” maliyetleri eşit olmayan bir şekilde payla-
şıldığı için, Almanya ve Japonya gibi askeri güçlerine daha az yatırım yapan 
ülkelerle sürdürdüğü rekabetinde, ABD’nin ekonomik üstünlüğünün aşınma-
sına yol açıyordu.10 Bu arada, Sovyetler Birliği ekonomisi de hem ekonomik 
kaynaklarının yetersizliği nedeniyle hem de Batı’da gelişmekte olan küresel 
işbölümüne erişim sağlayamadığından 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 gelişimindeki yeni süreci baş-
lattı. Öncesinde, Batı kampının liderleri arasında belirgin bir coşku vardı. 
Başkan George H.W. Bush, Saddam Hüseyin’in komşu Kuveyt’i işgal etme-
sinin ardından, 1991’de Irak’a karşı ABD önderliğindeki savaşı başlatırken, 
“insanlığın evrensel özlemlerini gerçekleştirecek 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.11

Doğu Bloku’nun çöküşü sonucunda elde edilen fırsat, 1990’ların sonunda 
NATO’nun güçlenmesi ve AB’nin eski devlet kapitalizmlerinin liberal kapita-
list düzene entegre edilmesi, yani doğuya doğru genişleme olarak değerlen-
dirildi. Ancak ABD’nin rakipsiz üstünlüğünün yarattığı bu “tek kutuplu duru-
mun” ömrü pek uzun olmadı. İlerleyen yıllarda ekonomik ve askeri güçler, 
yeni ve çok daha tehlikeli şekillerde bir kez daha düzenlenecekti.

Bu, 11 Eylül 2001 saldırısı üzerine yeni-muhafazakârların oğul Bush yöne-
timinin etrafında kümelenmesiyle birlikte, kendini “Terörle Savaş” başlat-
ma girişimi olarak son derece dramatik bir şekilde gösterecek; 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 hegemonyasına yönelik uzun 
vadeli en büyük tehdit olarak tanımlanmış Çin’e- Orta Doğu’nun petrol re-
zervlerine erişim hakkının ABD’nin onayına bağlı olduğunu göstermesi gere-
kiyordu. Ama işler planlandığı gibi gitmedi, “Terörle Savaş” ABD emperyaliz-
minin gücünü daha da zayıflatması açısından tam bir fiyaskoydu.
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Bu arada yükselişe geçen Çin de yeni ekonomik gücünü yansıtacak bir as-
keri kapasite geliştirmeye başladı. ABD Kongresi için hazırlanan 2020 ra-
poruna göre bu, 2049 yılına kadar ABD ordusuyla en azından denklik kura-
cak ama belki de ABD’nin gücünü geride bırakabilecek bir tasarıydı. 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.12 ABD’yi küresel düzeyde yerinden 
etme arayışında olduğuna dair hiçbir işaret göstermese de, Çin daha şimdi-
den ABD’nin bölgedeki gücünü tehdit eder hale gelmişti – bilhassa da Gü-
ney ve Doğu Çin Denizlerinde.13

ABD ile Çin arasında ortaya çıkan gerilimler günümüz dünya siyasetinin ana 
fay hattını oluşturuyor. Ancak bu, Soğuk Savaş’ın tekrar edildiği bir süreçten 
geçtiğimiz anlamına da gelmez. Çin, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ABD 
liderliğinde oluşturulan siyasi ittifaklar sisteminden dışlanmış olsa da, kapi-
talizmin küresel devrelerine neredeyse kaynamış durumdadır. Bu durum, en 
büyük iki güç arasında gerçekleşebilecek bir askeri çatışmayı önleyebileceği 
şekilde etki etmiyorsa bile – sonuçta Almanya ve İngiltere de Birinci Dünya 
Savaşı’ndan önceki konumlarında bu açıdan son derece benzer bir tablo çi-
ziyorlardı- karmaşık bir karşılıklı bağımlılık ve rekabet modeli yaratıldığı anla-
mına 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.14 Suudi Arabistan, Türkiye, 
İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve bölgenin diğer alt-emperyalistlerinin Suriye 
ve Yemen’deki çatışmalara müdahil olup, buradan çıkacak sonuçları kendi 
çıkarları doğrultusunda şekillendirmeye çalışmaları da bu gerçeğin bir yan-
sımasıdır.15

Rusya’nın kendini ortaya koymaya yönelik çabaları ve kendi “yakın çevre-
sinde” hakim güç durumuna gelmeye çalışması, bu sırada Ukrayna’yı içine 
sürüklediği bir savaşa kalkışması da neticede emperyalistler arasındaki re-
kabet bağlamına yerleştirilerek değerlendirilmelidir.

Ukrayna ve Rusya

Ukrayna, tarihinin büyük bir bölümünde dış güçlerin kontrolünde kaldı. 17. 
yüzyılın sonlarında, bunların birçoğu için bir savaş alanı haline gelmişti ve 
“Harabe” olarak bilinen dönemi başladı. Polonya-Litvanya Topluluğu, Rus-
ya, Osmanlı İmparatorluğu ve Kazak Hetmanlığı’nı içine çeken çatışma, ni-
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hayetinde günümüz Ukrayna’sının büyük bölümünü Polonya ve Rusya ara-
sında paylaştırdı. Polonya bağımsızlığını kaybederken, Rus İmparatorluğu 
Ukrayna’nın doğusunu ele geçirdi. Avusturya batıda kalan Galiçya ve batı 
Volhynia’yı kendisine kattı. Bu sınırlar daha sonra, Birinci 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.16 Bu kaosun ortasında, Polonya egemenliğini geri kazanmayı 
başardı, Galiçya’nın ve Volhynia’nın büyük bölümünde kontrolü ele geçirdi. 
1922’de, kendi kontrolü dışındaki Ukrayna bölgelerinde Sovyet yanlısı bir 
rejim sürmekteyken ve kendisi de Moskova ile Kızıl Ordu’nun desteğine ba-
ğımlı durumdayken Rusya, Ukrayna, Belarus ve Transkafkasya’yı bir araya 
getiren Sovyetler Birliği kuruldu.

Tüm karmaşaya ve 1917 Devrimi’ni ilerletmek için verilen mücadeleye rağ-
men, erken dönem Bolşevik politikası, öncesinde baskı altında olan dev-
letlerin kendi kaderlerini belirleme hakları etrafında şekillenmişti. Lev Troç-
ki’nin dile getirdiği şekliyle özetlersek;

Kendi kaderini tayin hakkı, yani bölünme, Lenin tarafından, Polonyalılara ve Ukray-
nalılara 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 yazgı-
lıydı.17

Bununla birlikte, Bolşeviklerin toplumsal koşulları iyileştirme 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.18 Troçki’nin öne sür-
düğü gibi; “Totaliter bürokrasi, yani Sovyet Ukraynası ekonomik açıdan idari 
güç konumuna geldiğinde Sovyetler Birliği’nin askeri üssü olma durumuna 
erişti.”19 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 yol açıldı.

İkinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde Ukrayna yeniden rakip emperyalist 
güçlerin yağmalarına maruz kaldı. Savaşın ilk aşamasındaki Hitler-Stalin 
paktı uyarınca Polonya bölündü. Ardından, Almanya Rusya’yı işgal etmeye 
başladığı ve Ukrayna istila edildi. Yedi milyon Ukraynalı hayatını kaybetti. Bu 
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katliam, on binlerce kişinin vurularak toplu mezarlara atıldığı Kiev’deki meş-
hur 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 takipçileri de onların 
içindeydi.20 Savaş, Sovyet ordusunun Almanya güçlerini bozguna uğratması 
ve Ukrayna’nın doğusu ile batısını yeniden birleştirmesiyle sona erdi.

Baskılar ve kanlı savaşlardan oluşan tarihine bakıldığında, tarihçi Tim Sny-
der’ın “Hitler ve Stalin iktidardayken, 1933 ve 1945 yılları arasında Ukrayna 
dünyanın en tehlikeli yeriydi” yorumuna katılmamak mümkün değil.21

Sovyetler Birliği’nin çöküşü, günümüz Ukraynası sınırları bağlamında nis-
peten 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 iler-
leyen Rusya ve hemen ardından da Ukrayna, piyasa ekonomisine geçirilmek 
için tam anlamıyla bir neoliberal şok tedavisine tabi tutuldu. Siyasal iktisatçı 
Isabella Weber’in yorumuyla;

Şok terapisi, “Washington konsensüs geçiş doktrini”nin kalbinde yer alıyor ve ge-
lişmekte olan ülkelere, Doğu ve Orta Avrupa ile birlikte Rusya’ya Bretton Woods ku-
rumları tarafından 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 geliyor-
du.22

Weber’in işaret ettiği gibi, önceden devlet mülkiyetine dayalı bir ekonomiyi 
tamamıyla özelleştirmek, İngiltere’de Margaret Thatcher gibi figürler tarafın-
dan gerçekleştirilen sınırlı özelleştirmelerin çok ötesine geçen bir tablo su-
nar. Rusya’nın Sovyet sonrası ilk cumhurbaşkanı Boris Yeltsin, Ocak 1992’de 
piyasanın serbestleştirilmesi kararını uyguladığında, sonuç piyasa sistemine 
düzenli bir geçiş değil, uzun süreli bir enflasyon ve üretimde düşüş yaşan-
ması 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 ayrı-
calıklı grup kendisini yeni sermayedarlar olarak yeniden icat etmeye girişti.23 
Bazı kuruluşlar da tüm varlıklarını – ve yasal olmayan yollardan; “ansızın 
gerçekleşen özelleştirmeler”- çoktan devretmiş, özel mülkiyete dönüşmüş-
lerdi. Şimdi sırada “kupon özelleştirmeleri” vardı; vatandaşlara nakde dö-
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nüştürebilecekleri 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 bağ-
lantısı bulunan” şahısların eline geçti. İşletmelerdeki işçiler ve yöneticiler, 
hisseleri imtiyazlı kurdan satın aldılar, ancak işçiler daha sonra hisselerinin 
“müdürleri tarafından kontrol altında tutulan tröstlerde saklı tutulduğunu” 
ve bu nedenle nakde çevrilemediğini öğrendiler.24

Rusya’da ve diğer Sovyet sonrası rejimlerde, ekonomik ve siyasi gücün bağ-
lantı noktasında faaliyet gösteren zengin ve güçlü bireyler, yani oligarklar 
tam olarak bu kaostan doğdu.25 Ukrayna, özelleştirme programına Rus-
ya’dan daha yavaş başladı, ancak benzer bir yol izledi. Ekonomisinin kaleleri 
tek tek çökerken, nüfusun büyük çoğunluğu da giderek derinleşen bir yok-
sulluğa sürüklendi.

Rusya’da büyüme sayılabilecek ne varsa, büyük ölçüde yurt dışına aktarı-
lan petrol ve gaza dayalı olmak üzere, genel anlamıyla da başlıca malların 
ihracatına bağlı hale geldi.26 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 gi-
derek arttı. 1998 yılında yaşanan Doğu Asya mali krizi de bunlara eklenince 
tam anlamıyla bir para birimi çöküşü yaşandı, Rusya’nın kredilerini temerrü-
de düşürmesiyle ve yeni bir ekonomik kaos evresine girilmesiyle sonuçlan-
dı.27

Ukrayna da aynı sorunları yaşadı, ancak Rusya’nın aksine, ekonomisini biraz 
olsun rahatlatabilme şansından yoksundu çünkü ondaki gibi enerji kaynak-
larına sahip değildi. Ukrayna ekonomisi ağırlıklı olarak tarım üzerine kuru-
luydu. 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 yoksulu’ olarak kalmaya devam etti. Aşağı-
da 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.
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Emperyalistler çatışması

Yukarıda ele alındığı üzere, Rusya’nın nüfuzunun ansızın etkisini yitirdiği dö-
nem olan 1990’lar hem AB hem de NATO için Rusya sınırlarına doğru geniş-
leme fırsatı yarattı. (Şekil 3)

Polonya, Macaristan ve Çekoslovakya (nam-ı diğer Çekya ve Slovakya) 1991 
gibi erken bir tarihte hem AB hem de NATO üyeliğine geçiş yapmak üzere Vi-
segrád grubunu kurdular. Bu 
arada belirtmek de gerekir ki 
genişlemenin kayda değer bir 
hız kazandığı dönem, Başkan 
Bill Clinton dönemiydi. Was-
hington’da düzenlenen 1999 
NATO zirvesi, Macaristan, Po-
lonya ve Çek Cumhuriyeti’ne 
doğru yayılma politikasını 
resmiyete döktü ve Arnavut-
luk, Bulgaristan, Estonya, 
Letonya, Litvanya, Kuzey Ma-
kedonya, Romanya, Slovakya 
ve Slovenya için de “Üyelik 
Eylem Planları” (bu amaçla 
oluşturulan yeni bir prosedür-
dü) duyuruldu. 
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2004 yılında Baltık devletlerinin dahil edilmesi, Rusya’yı çevreleyen eski 
Sovyet devletlerinin artık Moskova tarafından hasım olarak görülen bir as-
keri paktın parçası oldukları anlamına geliyordu. Clinton’ın dışişleri bakan 
yardımcısı Strobe Talbott’un ifadesiyle;

Pek çok Rus, NATO’yu doğası gereği, kendilerine yöneltilmiş Soğuk Savaş’ın bir eseri 
olarak görüyor. Askeri ittifakları olan Varşova Paktı’nı dağıttıklarını belirtiyor ve Ba-
tı’nın neden aynı şeyi yapmadığını sorguluyorlar.28

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.29

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 yeniden artır-
maya çalışıyordu. Bu durum onun 1990’larda üç büyük çatışmaya soktu. 
Her biri, Rus İmparatorluğu 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 ger-
çek ulusal baskılar yaşayan bu devletler bölgede yeni bir etki alanı yaratmış 
oldu. Sovyetler Birliği’nin çöküşünü fırsat bilen egemen sınıflar da her türden 
milliyetçiliği teşvik ederek onlara bir destek tabanı sunmaya girişti ki em-
peryalist güçlerin, ortaya çıkan yeni gerilimleri kendi çıkarları doğrultusunda 
manipüle etmeye çalışmaması da beklenemezdi zaten.

Sözgelimi, Moldova’nın doğu sınırındaki Transdinyester’deki ayrılıkçılar, nü-
fusun yalnızca üçte birinin Moldova kökenli olduğu bu bölgede yönetimin bir 
Rumen lehçesi olan Moldovacayı empoze etme girişimleri üzerine oynadı. 
Transdinyester 1991’de bağımsızlığını ilan etti. 1992’de, ayrılıkçıların bölge-
de konuşlanmış Rus birliklerinden aldıkları desteğe dayanan ve Rus Kazak-
ları 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 ye-
niden alevlendirilme potansiyeli olan çözülmemiş çatışmalara dayanıyordu 
ki bu da onların aleyhine işleyebilirdi. Özellikle de Moldova’daki çatışma, bu 
ülkenin Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sırasında (bu yılın Mart ayında) yaptığı AB 
üyelik başvurusuna engel teşkil etmektedir.

İkinci bir dondurulmuş ihtilaf ise başka bir eski Sovyet devleti olan Gürcis-
tan’da gelişti; Gürcü olmayan nüfusa sahip iki bölge olan Abhazya ve Güney 



17

Osetya, 1992-93’te Rus desteğiyle bir savaş yürütürken ayrılmaya çalıştık-
larında yaşandı. Gürcistan da tıpkı Moldova gibi, Ukrayna’nın işgaliyle bir-
likte AB üyeliği için başvuran ülkelerden biridir, ancak bu ayrılıkçı bölgeler 
Rusya’nın koruması altındaki iki farklı devlet olarak işlev gördükleri için bu 
başvurunun da kabul edilmesi pek mümkün görünmüyor.

Açık farkla en şiddetli çatışma, Rusya Federasyonu’nun kendi sınırları için-
de, Kafkasya’nın Gürcistan sınırındaki bir bölgesi olan Çeçenistan’da yaşan-
dı. Burada Sovyetler Birliği’nin çöküşü, Kasım 1991’de ilan edilen bağım-
sızlık talepleriyle karşılanmıştı. Moskova’nın hükümeti devirmek için yaptığı 
başarısız girişimin ardından, 1994’te tam kapsamlı bir Rus saldırısı başla-
tıldı. Yeltsin, Çeçen hareketini ezmenin sadece Rusya’nın Kafkasya’daki nü-
fuzunu 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 fır-
sat olarak kullandı. Ne var ki bu işgal girişimi, Rus baskısına karşı zengin bir 
mücadele geçmişine sahip hatırı sayılır bir direnişle karşılaştı.30 Savaş tır-
mandı, başkent Grozni bombalandı ve 27 bini kişi öldü.31 Ülkenin altı oyuldu, 
çete savaşlarının da yaşandığı bir halk ayaklanması başladı ve Rus ordusu-
nu tüketecek bir savaş yaşandı. O zamana dek 80 bin Çeçen’in öldürüldüğü-
nün tahmin edildiği 1996 yılında bir ateşkes imzalandı.32

Çeçenistan’ın yıkımı, İslamcı grupların yükselişiyle birlikte bir suç ve savaş 
ağalığı patlamasına yol açtı. Ve bu da ikinci bir işgal için bahane yarattı.33 1 
Ekim 1999’dan 31 Mayıs 2000’e kadar süren bir kara saldırısı daha gerçek-
leşti ama kontrgerillalar için sonlanmayıp dokuz yıl daha devam etti. 2002’nin 
sonunda, bir tahmine göre, 190 bin kişi hayatını kaybetmişti – 17.000 Rus 
askeri, 13.000 Çeçen savaşçı ve 160.000 sivil.34 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 gerçekleştirmemiş gibi, ilk 
zamanlarında Batılı liderler tarafından hoş karşılanmıştı. Tony Blair, 2000 
yılında onu “kendilerinin reforma dayalı dilini konuşan” bir lider olarak ta-
nımlayacak, “Putin’in AB ve ABD ile yeni bir ilişkiyi benimsemeye hazır oldu-
ğuna inanıyorum” diye ekleyecekti.35 Fakat bu görüşleri kısa zaman içinde 
değişti. Rus ekonomisi 1998’deki durgunluktan yükselen enerji fiyatlarıyla 
çıkıp yeniden canlanırken, Putin de bunu fırsat bilip egemenliğini pekiştir-
meye, Rusya’nın gücünü yakın çevresine yaymaya ve NATO’nun yayılmasını 
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geri püskürtmeye çalıştı.36 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 birlik-
te kendisini emperyalistler arası bir çatışmasının ortasında bulmuştu. Bu, 
ülkeyi Rusya yanlısı ve Batı yanlısı seçim bölgeleri olarak bilinen “iki Ukray-
na” 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 tarihini yan-
sıtan, üst üste binmiş, hatta iç içe geçmiş çok sayıda etnik köken, kültür, dil 
ve din vardır.37 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.”38

Mamafih, Ukrayna’nın oligarşik seçkinleri, Rusya, ABD ve AB gibi dış destek 
kaynaklarına yanaşmakla kalmayıp bu bölünmeleri de manipüle etmeye ça-
lıştılar. Yuliya Yurchenko şöyle diyor; “Giderek artan hırslarını doyurma pe-
şinde olan rakip kapitalist fraksiyonlar, yeni ortaya çıkmaya başlayan klep-
tokrat rejimi destekleyecek siyasi güçlere, yani paravan partiler tasarlamaya 
başvurdular… Egemen ve kapitalist sınıf blokunun bölünmüş olduğu kısmı 
gerçekse de, siyasi tutumlarının birbirlerinden farklı olduğu söylenemezdi.”39 
Yurchenko, orta Ukrayna’daki Dnipropetrovsk  sanayi bölgelerinden ve doğu-
daki Donetsk’ten doğmuş olan ve ülkenin siyasi sistemine hakim olma eğili-
mi gösteren başlıca iki grup olduğunu aktarıyor.

Bu çerçeveden baktığımızda, halk hareketlerinin, emperyalist güçler veya 
bölgesel seçkinlerin çıkarları doğrultusunda altüst edilme riskiyle karşı 
karşıya kalabileceklerini görebiliriz. 2000’de Sırbistan, 2003’te Gürcistan, 
2004’te Ukrayna ve 2005’te Kırgızistan’da olduğu gibi, Doğu Bloku ülke-
lerindeki “renkli devrimler” döngüsü sırasında, Ukrayna belki de hakiki bir 
halk girişimine sahne olmak bakımından en az şansa sahip olan, en fazla 
suistimale uğrayan ülkeydi.40
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Ukrayna’nın Turuncu Devrimi, iki dönem görev yaptıktan sonra görevi sonla-
nan Başkan Leonid Kuçma’nın gidişiyle başladı. Kuçma, Dnipropetrovsk ser-
mayedarlarına yakınlığıyla biliniyordu, ancak Donetsk bölgesinden yüksel-
mekte 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.41 2004 
yılına gelindiğinde, Kuçma rejiminden, bitmek bilmeyen yolsuzluk, dolandı-
rıcılık ve çeşitli suçları nedeniyle – siyasi seçkinleri eleştiren Ukraynalı bir 
gazetecinin şüpheli ölümü de bu suçlara dahildi- nefret ediliyordu.

Donetsk kapitalistlerinin önde gelen adayı Viktor Yanukoviç hileli bir seçimle 
başkanlık koltuğuna oturtuldu. Yanukoviç hem Rusya hem de Kuçma tara-
fından desteklenmişti. Dnipropetrovsk kapitalistleri, bazı Donetsk oligarkları, 
AB ve ABD ise, rakibi Viktor Yuşçenko’yu destekliyordu. Yuşçenko tüm des-
tekçilerini sokağa çağırdı, onlar da sokaklara çıktılar. Öncesinde planlanmış 
olan bu gösteri de Yuşçenko’nun sırtını dayadığı para babaları tarafından 
finanse ediliyordu – ki bunların içinde bazı ABD kuruluşları ve ABD Dışişleri 
Bakanlığı tarafından desteklenen Ukraynalı STK’lar da bulunuyordu.42 İnisi-
yatif 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 sü-
reci başlattı, NATO ile yakınlaşmaya yönelik yeni yasaları hayata geçirdi.43 Ta-
kip eden aylar içinde, diğer taraftaki rakipleriyle hesaplaşmaya girişen Timo-
şenko “oligarklara karşı savaş” ilan etti ve bunun sonucunda Yanukoviç’in 
parlamentodaki destekçileri tarafından istifaya zorlandı. Partisinin mecliste 
yeniden güç kazandığı 2007 seçimlerinde tekrar aynı rolü üstlenecekti, an-
cak 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. Birincisi, o yıl başlayan küresel ekonomik çöküş 
oldu. Ukrayna, zayıflatılmış bankacılık sisteminin ele geçirilmesi ve en büyük 
ihracat ürünlerinden biri olan çeliğin piyasa fiyatının aniden düşmesi nede-
niyle sert bir darbe aldı. Dolar cinsinden verilen bireysel krediler ve mort-
gage kredilerinden yararlanan Ukraynalılar, yerel para birimleri çöktüğünde 
bunları geri ödeyemeyeceklerini gördüler.
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İkincisi ise Rusya’nın hiç beklenmedik bir anda Gürcistan’daki askıya alın-
mış çatışmayı tekrar alevlendirmesi 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 ser-
gilemesini memnuniyetle karşılamaktadır. Bugün bu ülkelerin NATO üyesi olmaları 
konusunda mutabık kalındı. Üyelik Eylem Planı (MAP), Ukrayna ve Gürcistan için doğ-
rudan NATO üyeliği yolunda atılacak bir sonraki adım olacaktır. Bugün, bu ülkelerin 
MAP başvurularını desteklediğimizi açıkça belirtmek isteriz.44

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

Üçüncü kriz de Rusya ile Ukrayna arasında gaz ikmali konusunda yaşanan 
anlaşmazlığın doruğa çıkması 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 Devrim’in vaat ettiği radikal deği-
şimi gerçekleştirememesi ve üstüne yaşanan bu çoklu krizler, Yanukoviç’in 
cumhurbaşkanlığını ele geçirmesiyle sonuçlandı.45 2010 seçimlerini kazan-
dı 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 konusunda derinden bölünmüş du-
rumdaydı. Fransa ve Almanya, Nisan 2008 zirvesinde Ukrayna ve Gürcis-
tan’a acil üyelik eylem planlarının verilmesini engellemişlerdi, şimdi daha 
da bastırarak üyelik yolunda ileriye yönelik adımların atılmasını önlemeye 
başladılar.46 Kıta Avrupası güçleri, Avrupa’ya, dünyanın en büyük rezervleri-
ne sahip Rusya’dan gelecek gaza güveniyorlardı. Alman hükümeti bu güveni 
pekiştirmek adına; ABD, İngiltere, Polonya ve Ukrayna’ya sırtını dönüp Rus-
ya’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 
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rafa kaldırıldı. Fransa ise (işgalden önce) Almanya’nın ihtiyaçlarının yaklaşık 
yarısını, kendisininkinin dörtte birini karşılayan Rus gazına Almanya kadar 
bağımlı değildi. Bu nedenle, Rusya ile ilişkilerde ABD’nin oynadığı baskın ro-
lün 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 adan-
mıştı. Yanukoviç, 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 anlaş-
ması teklifinde bulundu. Bir gazetecinin aktarmış olduğu gibi:

Yanukoviç, Rusya’nın Ukrayna’nın çökmekte olan ekonomisine çare bulmasına yar-
dımcı olmak üzere gazın fiyatlandırılmasında cömert tavizler vereceğini ummuştu. 
Bunun yerine, küçük çaplı ve geçici bir fiyat düşürme garantisi aldı – ki bu da, Pu-
tin’in hiçbir desteği karşılıksız sunmayan bir lider olduğunun kanıtlarından biridir. 
Putin gaz fiyatlarını yaklaşık yüzde 40 oranında düşürmeyi teklif etti…ama Kiev’in 
gümrük birliğine katılması şartıyla… Uluslararası Para Fonu, Yanukoviç’in (oy kaybet-
me korkusuyla) IMF tarafından önerilen kemer sıkma önlemlerini reddetmiş olması 
üzerine Kiev’e verilen kredileri askıya aldı. Ancak Moskova’nın gaz fiyatları konusun-
daki inadı, Kiev’i AB’ye yönelmek zorunda bırakabilir.47

Yanukoviç AB ile bir anlaşma imzalamayı reddedince, Ukraynalı 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 
binlerce kişinin sokağa indiği dev bir harekete dönüştü.48 Adını Kiev meyda-
nından alan Maidan protestoları, ülkenin orta ve batı bölgelerine de yayıldı.

Gösterilere birbirinden farklı gruplar katıldı. Göstericilerin pek çoğu 1991 
sonrası Ukrayna’sının siyasi düzenini protesto ediyor ve köklü değişiklikler 
görmeyi bekliyordu. Bir o kadarı da artan polis baskısına öfkeliydi. Ancak, 
diğerleriyle kıyaslanamayacak küçük bir grup da görüşlerinin alınması için 
yapılan ankete, muhalif siyasilerin çağrıları üzerine sokağa çıktıları yanıtını 
verdiler.49 Bununla birlikte, kurulu düzene meydan okuyabilecek güvenilir bir 
örgütlü güç bulunmuyordu ve bunu fırsat bilen Batı yanlısı oligarşik partiler 
kendilerini hareketin resmi sözcüleri olarak sunmaya çalıştılar. Ayrıca mil-
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liyetçi Sağ Sektör örgütüyle bağlantılı faşistler ve aşırı sağcı milliyetçilerin 
kendisini görünür kılmayı başaran bir azınlığı vardı. Rus devlet medyası ta-
rafından hareketin “faşist bir darbe” olarak tasvir edilmesinin gerçekte ya-
şananlarla uzaktan yakından bir ilgisi bulunmuyordu ama bu güçler azınlık 
durumunda olmalarına rağmen, hareketin Berkut’a karşı yürüttüğü mücade-
lede en örgütlü ve en çok öne çıkan gruplar arasında yer aldı.50

Hareket büyüdü, Yanukoviç Rusya’ya kaçtı ve partisi dağılmaya başladı. Böy-
lece ana muhalefet partisi de kendini, doldurması gereken bir yönetim boş-
luğunun içinde buldu. Ukrayna üzerindeki nüfuzunu tamamen yitirmekten 
korkan Rusya buna karşılık – Rusya tarafından 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 ayak-
lanma başlattılar.51 Donetsk ve Luhansk’taki çoğunluğun Ukrayna’dan ay-
rılmayı desteklediğine dair kayda değer bir kanıt bulmak zordur.52 Gerçekte 
bu davayı körükleyen unsurlar, 42 Rus milliyetçisinin Odesa’da öldürüldüğü 
ölümcül çatışmalar ve Kiev’in, toparlanması gereken Ukrayna ordusunun 
yerini almaları için aşırı sağla bağlantılı milislere güvenmiş olmasıydı.53 O 
sırada Donbas’ta;

Çatışma yavaş yavaş, Rusya’dan gelen gönüllü askerler, silah tedariki ve teçhizat 
akışıyla beslendi ve nihayetinde 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 üzerinde mutabık kalınan bir yol haritası çizildi. Ancak… fiili bir ateşkes 
sağlanamamıştı.54

Ukrayna artık kendi dondurulmuş – ya da daha doğrusu kaynayan- çatışma-
sına sahipti.

Ukrayna’nın en varlıklı oligarklarından biri olan Petro Poroshenko cumhur-
başkanlığını kazandı ve ittifak içinde olduğu kişileri kilit pozisyonlara yerleş-
tirdi. AB ile ortaklık anlaşması imzalandı ve daha sonra anayasa, ülkenin 
hem AB’ye hem de NATO’ya katılmasını taahhüt edecek şekilde değiştirildi. 
Takip eden altı yıl içinde kabaca 1,8 milyar dolarlık ABD askeri yardımı alın-
dı.55 Hükümetin konutlarda kullanılan gaza zam yapmayı ve bütçe açığını 
kısmayı kabul etmesi karşılığında 3,9 milyar dolarlık Uluslararası Para Fonu 
kredisi alındı.56 Süregiden yaygın yolsuzluğa bir de bu aşamada ortaya çıkan 
kemer sıkma programı eklenince, 2019 başkanlık seçimleri Poroshenko’nun 
ezici bir yenilgiye uğramasıyla sonuçlandı. Halefi Volodymyr Zelensky, Uk-



23

rayna 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.57 Bu müdahale, o yıllarda 
medya imparatorluğundaki başarısıyla öne çıkan Viktor Medvedchuk’un 
yanı sıra Rusya ile bağlantıları bulunan ve giderek daha etkili olmaya baş-
lamış bazı oligarkları da içeriyordu. 2021’in başlarında, Zelensky ve partisi 
gözden düşmeye başlamıştı.

Bu arada, öncesinde Zelenksy’den bazı tavizler almayı umut eden Mosko-
va da Donetsk ve Luhansk’ı Ukrayna’ya özel bir özerk statüyle yeniden bir 
araya getirecek olan “Minsk anlaşmalarının” uygulanamamasının büyük bir 
hayal kırıklığı yarattığını söylüyordu; Zelensky, Rusya’nın baskılarına boyun 
eğmek istemiyorsa, muhalefet güçleri arasındaki en muhtemel halefleri 
Moskova’ya daha iyi (daha yumuşak başlı) yanıtlar üretebilirdi.58 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 televiz-
yon programını yayınlayan “1+1” kanalının başındaki Medvedchuk ve Ihor 
Kolomoisky gibi Washington tarafından sorunlu bulunan sermayedarları he-
def tahtasına oturtmuştu.59

İşte Rus birliklerinin Ukrayna sınırına yığılmaya başlaması tam olarak bu 
dönemde, Rusya’nın, Washington’un Rus güvenlik çıkarlarına saygı duy-
ması talebiyle eş zamanlı olarak 2021 baharında başladı. ABD’nin Afganis-
tan’dan çekildiğini açıklamasından bu yana zor dönemler yaşayan Biden, 
önceki güçlü pozisyonuna geri dönebilmeyi umarak Putin’in blöfüne meydan 
okudu ve gerilimi tırmandıran sarmalı harekete geçirdi. 

Moskova tıpkı Gürcistan örneğindeki gibi yine önceki çatışmaların izlediği 
yolda ilerliyordu; Putin önce Ukrayna’daki iki ayrılıkçı bölgeyi resmi olarak 
tanıdı, ardından işgale girişti.
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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 ül-
kelerinin olumlu yanıtlarıyla karşılandı. Doğrudan müdahale söz konusu ol-
duğunda Biden hiç sesini çıkarmıyor, Fransa ve Almanya ise iyice sessizliğe 
bürünüyor. Zelensky ve diğerlerinin, Ukrayna üzerinde “uçuşa yasak bölge” 
ilan edilmesi çağrılarına, bu makalenin yazılmakta olduğu sıralarda halen 
direniliyordu. Çünkü böyle bir girişim bir felakete yol açıp NATO ile Rusya 
arasında bir sıcak çatışma yaşanmasını kaçınılmaz hale getirir. ABD, Polon-
ya’nın MiG-29 savaş uçaklarını önce ABD’ye, sonra da Ukrayna’ya transfer 
etme planlarını da reddetti. Bir Pentagon sözcüsünün yorumu şöyle oldu; 
“ABD hükümetinin emrinde olan savaş uçaklarının Almanya’daki bir ABD üs-
sünden Rusya ile rekabet halinde olan Ukrayna üzerinden hava sahasına 
uçması ihtimali, tüm NATO ittifakı için ciddi endişeler yaratır.”60

Ancak Batı, çatışmayı iki şekilde daha tırmandırdı. Birincisi, dolaylı aske-
ri destek sunmasıydı. Bu destekler, ABD Kongresi tarafından Mart ayında 
onaylanan 3,5 milyar dolarlık askeri malzeme paketinin yanı sıra ABD güç-
lerini Avrupa’daki müttefik ülkelerde konuşlandırmak ve onlara istihbarat 
desteği sağlamak için sunulan fazladan bir 3 milyar doları daha içeriyor. 
Askeri yardım malzemeleri; hedefine çarptığında infilak eden insansız hava 
araçlarını, Stinger uçaksavar füzelerini, Javelin tanksavar silahlarını ve Pat-
riot hava savunma füze sistemlerini içeriyor. Almanya bile, çatışma bölgele-
rine silah göndermeme konusundaki değişmez politikasını tersine çevirdi. 
Ülkenin yeni şansölyesi Sosyal Demokrat Partili Olaf Scholz ise Alman silahlı 
kuvvetlerinin gücünü yenilemek ve savunma harcamalarını GSYİH’nın yüzde 
2’sinin üzerine çıkarmak için 100 milyar Euro harcamaya karar verdi.

İkinci sorun ise, kapsamlı bir yaptırım tasarısına başvurulmuş olmasıdır. Pu-
tin 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 karşısında, bir-
çok Rus bankasını SWIFT sisteminden 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.61 
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 Bankası’nın 2010’ların başındaki 
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Avrupa borç krizi sırasında İrlanda ve Yunanistan’daki AB kurtarma program-
larını dayattığı zamanlara bir göz atmak yeterli olur.62

Bu türden hamlelere karşı çıkılmalıdır. Batı’nın Rusya’ya karşı yürüttüğü 
ekonomik savaşın askeri çatışmadan ayrı okunabileceği fikri, ekonomik ve 
jeopolitik çatışmaların iç içe geçmiş şekilde yürütüldüğü emperyalist mantığı 
görmezden geliyor. Nitekim, Rus ordusunun savaştaki durumundan duyulan 
hayal kırıklığını kaldıramayan Putin, buna bir yanıt olarak nükleer güçlerini 
alarm seviyesine yükseltme kartını oynadığında her şey açıklığa kavuşmuş-
tu. Bu tür yaptırımlar tam da solun gerilimi düşürmeye çalışması gerektiği 
bir zamanda, nükleer silahlı güçler arasında bir “tırmanış sarmalının” baş-
latılmasına yol açtı.63 Ayrıca yaptırımların, ruble değerinde bir çöküşe ve 
Rusya’da olağanüstü bir ekonomik durgunluğa yol açması muhtemel olan 
ayrım gözetmeyen doğası sıradan insanların hayatına büyük bir darbe indirip 
tarifsiz acılara neden oluyor. Kaldı ki, Kuzey Kore ve İran örneklerinin de gös-
terdiği üzere, yaptırımların politik hatta hızlı değişimlerle sonuçlanabildiğine 
dair kanıt sunmak da zordur.64

Batı’nın ötesine bakıldığında ise tepkilerin çok daha karışık olduğu görülü-
yordu. Bunda belki, Batı medyasında 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 ihra-
catına rakip bir güç olarak ortaya çıkmasından doğan tedirginliğin de bir 
yansımasıydı - OPEC+ grubu ülkeleri aracılığıyla, yüksek fiyatları sürdürmek 
için, artan Suudi-Rus iş birliğine bir tepki olarak.65 Aynı zamanda, muhalif 
gazeteci Jamal Khashoggi’nin öldürülmesi üzerine başlayan ABD-Suudi ge-
rilimlerini ve Yemen’deki Suudi destekli güçlere ABD’nin sunmuş olduğu sı-
nırlı desteği de yansıtıyor. Suudi Arabistan’ın 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 aracı-
lığıyla, geçmişte İran petrolünü satın almak için kullanılana benzer bir me-
kanizmayı harekete geçirip, yaptırımları atlatmak adına bir rupi-ruble ticaret 
düzenlemesi oluşturmak için görüşmelere başladı.66
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Fakat en belirleyici rolü yine Çin oynadı. Rusya ve Çin, Ukrayna’nın işgalin-
den hemen önce daha da yakınlaşmış, Şubat ayında ortak bir bildiri yayım-
layarak “sınırsız” ve “işbirliğinin kısıtlandığı tek bir alan barındırmayan” bir 
dostluk içine girdiklerini ilan etmişlerdi.67 Ancak bu, ekonomik ağırlığı ve 
askeri harcamaları Rusya’nınkinden çok daha fazla olan Çin’in imtiyazlı 
ortak olduğu bir dostluktu. (Şekil 1 ve 2) Yukarıda belirtildiği gibi, 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. Makalenin 
kaleme alındığı sırada Çin, NATO’nun genişlemesinin savaşı hızlandırmadaki 
rolünü tanıyıp eleştirmişti, ancak Rusya’yı açıkça desteklemek yerine BM 
güvenlik konseyi oylamasında çekimser kalmayı seçti. ABD’nin siyasi tutu-
mu ise, Çin’in Rusya’nın ekonomik destek ve silah çağrısına yanıt vermesini 
engellemeye çalışmaya dayalıydı. Nitekim Biden, Başkan Xi Jinping’e yaptığı 
çağrılarda “Çin’in Rusya’ya maddi destek sağlamasının bir dizi sonucu ola-
cağını” ifade ediyordu.68

Mike Davis’in öne sürdüğü gibi, bu aynı zamanda, bir zamanlar sahip olduğu 
ilerici görünümünü hızla kaybeden Biden rejiminin doğası hakkında da bir 
şeyler anlatıyor:

Demokrat Parti’nin Clinton-Obama kanadına sözde rehberlik eden tüm beyin takım-
ları ve aklı evveller de en az Kremlin’in müneccimleri kadar sürüngen beyinliler. . . 
hâlâ Rusya ya da Çin ile yaşanabilecek bir nükleer rekabet ihtimalinin dışında tek bir 
gerçekçi entelektüel çıkarım sunabilmiş değiller… Neticede Biden, Hilary Clinton’ın 
yapacağından emin olduğumuz savaş çığırtkanlığı rolünü üstlenmekten başka bir 
şey yapmadı. Doğu Avrupa’da dikkatler dağılmış olsa da, Biden’ın, Karadeniz’den 
çok daha tehlikeli olan Güney Çin Denizi’nde bir meydan okumaya kalkışma kararlı-
lığı şüpheye yer bırakmıyor.69

Toplumsal sonuçları

Tüm bunların ortaya sermiş olduğu gibi, işgalin yol açacağı sorunlar, bölge-
deki 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 etkileri-
nin çok daha ağır olacağını defalarca dile getirdi.

Britanya gibi ekonomiler, giderek ve muazzam ölçüde artan gıda ve enerji 
maliyetlerinin etkisiyle, son on yılların en keskin enflasyon ivmesini yaşadı-
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lar.70 Petrol ve gaz fiyatlarının artmaya devam etmesi, stagflasyon yaşanması 
riskini doğurdu – fiyatlarda artış, üretimde çöküş süreçlerinin aynı anda ya-
şanması. Goldman Sachs ekonomistlerinden birine göre, AB’nin Rusya’dan 
enerji ithalatını tamamen yasaklaması, üretimi yüzde 2,2 azaltacak ve bu da 
Euro Bölgesi’nde yaşanabilecek bir resesyonu tetiklemeye yetecek bir oran. 
İngiltere’de Rishi Sunak, meslektaşlarına etkinin çok daha büyük olacağını 
açıkladı, İngiliz ekonomisinde yüzde 3’lük bir daralmanın beklendiğini bildir-
di.71

Rus kaynaklarına olan bağımlılığın yerini alacak diğer karbon bazlı yakıtları 
belirlemeye yönelik alelacele kararların korkunç sonuçlarıdır bunlar. Boris 
Johnson, İngiltere’de kaya gazı çıkarma hakkındaki tartışmayı yeniden baş-
lattı, hatta Kasım 2019’da uygulamaya konan moratoryum kararını tersine 
çevirme tehdidi savurmaya başladı. Hükümet politikasının diğer bir kolu da 
Suudi veliaht prens Muhammed Bin Salman’a uzanıp onunla yakınlaşma 
planları yapıyor gibi görünüyor. Johnson, krallıkta 81 kişinin infaz edilmesin-
den hemen sonra prensle bir toplantıya oturmaya çalıştı ve Britanya başba-
kanı Riyad’dayken üç kişi daha öldürüldü.72 Johnson, Rusya’nın Ukrayna’yı 
işgali ile en az 15.000 sivilin öldürüldüğü düşünülen Yemen’deki Suudi bom-
baları arasındaki benzerlikleri vurgulayan tüm soruları savuşturmaya çalıştı.

Yemen, gıda fiyatlarındaki artış ve çatışmalar nedeniyle buğday ithalatının 
kesintiye uğraması gibi nedenlerle dayanılmaz ıstıraplara itilmiş ülkelerden 
biridir.73 Bu ülkelerde yaşananlar, gıda arzında işgal nedeniyle yaşanması 
beklenen çok daha geniş ölçekli bir kesintinin sonuçlarıdır. Küresel buğday 
ihracatının yaklaşık üçte biri Ukrayna veya Rusya’dan geliyor ve tahılın da 
takriben yarısı BM Dünya Gıda Programı tarafından sağlanıyor. Bu gıda krizi 
muhtemelen dünyanın birçok yerinde kıtlığın eşiğinde yaşamakta olan 44 
milyon insana bir darbe daha vuracak.74 Buğday ithalatına bağımlı olan Mı-
sır, Endonezya, Fas, Pakistan ve Tunus gibi ülkelerdeyse gıda fiyatlarında 
inanılmaz artışlar yaşanabileceği görülüyor.

Savaşı sonlandıracak güç

Sol tüm bunlara nasıl yanıt vermeli? İngiltere gibi bazı ülkelerde, anaakım 
siyaset Rusya’yı kınamak için birleşti ama aynı zamanda NATO ve AB’nin Uk-
rayna’da çatışmaya yol açtıklarına yönelik her türlü eleştiriyi susturmaya da 
çalışıyorlar. Bu tür argümanlar, 2001 yılında Afganistan ve Irak’taki savaşla-
ra karşı çıkmak için başlatılan ve hem Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini hem de 
ondan önce gelen NATO genişleme planlarını kınayan “Savaşı Durdur Koalis-
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yonu” (STWC) gibi örgütlerin sert eleştirileriyle yanıtlandı.75

İşçi Partisi lideri Keir Starmer – STWC ile olan ilişkisi nedeniyle ön plana 
çıkmış olan selefi- Jeremy Corbyn’i alt etme arzusuyla davranıyor. Partiden 
sadece 11 milletvekili STWC bildirisini imzalamaya cesaret edebildi. Diane 
Abbott ve John McDonnell gibi solun önde gelen figürleri de dahil olmak 
üzere her biri imzalarını Starmer’ın baskısı sonucunda geri çekti. Bu, sesini 
Parlamento dışında da yükseltebilen enternasyonal bir sol inşa etmektense, 
İşçi Partisi’nin birliğini korumaya öncelik verenlerin iktidar hırslarını açığa 
seren son derece endişe verici bir gelişmedir.

Afganistan ve Irak savaşları dönemine kıyasla savaş karşıtı hareketin ta-
banının daralmış olması, Ukrayna’nın işgalini protesto etmekten kaçınmak 
için gerekçe olarak kullanılamaz. Bu makalenin yazıldığı günlerde, çatışma-
nın ne kadar süreceği veya ne kadar tırmanabileceği henüz bilinmiyordu. 
Ateşkes sağlansa bile, ABD hegemonyasının zaman içinde aşınmış olduğu 
gerçeği, kapitalizmin karşı karşıya olduğu çoklu krizlerle birleştiğinde, em-
peryalistler arası çatışmaların daha da artabileceği anlaşılıyor. Birinci Dünya 
Savaşı patlak verdiğinde anaakım sosyalist partilerin kendi egemen sınıfları-
nı destekleme yaygarasına kapılmasıyla birlikte devrimci solun ne kadar yal-
nız kaldığını unutmayalım. Troçki, 1915’te savaş karşıtlarının ilk konferansı 
olarak düzenlenen Zimmerwald’ın katılımcı sayısı karşısında şöyle diyordu; 
“Delegeler, Birinci Enternasyonal’in kuruluşundan yarım yüzyıl sonra bile 
tüm enternasyonalistleri bir araya toplasanız dört vagona sığarlar diyerek 
kendi aralarında şakalaştılar.”76 Bundan üç yıl sonra savaşa karşı kuvvetli bir 
tepki doğu ve derinleşen sınıf mücadelesiyle birleştiğinde Rusya, Almanya 
ve Avusturya-Macaristan’da savaşı sona erdiren devrimleri başlattı.

Troçki, Lenin ve devrimci solun düşünsel ortaklarının Birinci Dünya Sava-
şı’na yaklaşımları, bugün bizlere birçok açıdan başvurulabilecek bir model 
sunar. Onlar savaşı, dünyanın geri kalanını yağmalama ve sömürme çaba-
larında büyük kapitalist güçleri birbirine düşüren emperyalistler arası bir 
çatışma olarak kabul ettiler ve Alman devrimci Karl Liebknecht’in sözleriy-
le, “asıl düşmanın içeride olduğunu” eklediler.77 Onlara göre, sosyalistlerin 
üstlenmesi gereken sorumluluk, enerjilerini ve eylemlerini kendi egemen 
sınıflarına karşı yönlendirmek ve uluslararası alanda aynı şeyi yapanlarla da-
yanışma içinde olmaktı.

Bu nedenle, yalnızca Batı’da yürütülmekte olanlardan değil, Rusya’da yük-
selen savaş karşıtı mücadelenin varlığından da cesaret almalıyız. Tutukla-
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maların sayısı – Mart ortasına kadar yaklaşık 14.000 kişiydi- hem Putin’in 
Rusya’sındaki baskıların düzeyini hem de protestoların ölçeğini gösteriyor. 
Rusya’daki savaş karşıtlarının sesi, işgalin ilk günlerinde henüz diğer sesleri 
bastırabilmiş değildi. Örneğin, Şubat’ta bu işgali desteklediklerini söyleyen-
lerin oranı yüzde 60 civarındaydı.78 Dahası, Putin’i destekleyenlerin sayısı da 
artmıştı. Bununla birlikte, resmi kaynaklar bile Çeçenistan’daki savaş ya da 
Kırım’ın ilhakı ile kıyaslanacak olursa bu kez desteğin daha düşük seviyede 
olduğunu söylüyor.79 Ayrıca, genç nüfusta, bir milyondan fazla nüfusu olan 
şehirlerde ve geçtiğimiz yıl ekonomik durumları daha da kötüleşmiş olan nü-
fusun içinde savaş karşıtlığının giderek yükseldiği de anlaşılıyor. Bu, savaş 
karşıtı mücadele için, işçi sınıfının hiç değilse bazı kesimlerinde güç kazan-
ma şansı yakalandığı anlamına gelir.

Ukrayna’da yaşanmakta olanlar da bu gidişatı değiştirebilir. Bizler Ukray-
na’nın, Rusya’ya karşı yürüttüğü bu vekalet savaşında Batı’nın silahlarıyla 
donatılmasını talep etmek yerine, savaş karşıtı hareketin dayanışmasından 
doğan gücü hatırlatmaya devam etmeliyiz. Ülkenin güneyindeki Herson’da 2 
bin protestocunun Rus birliklerinin karşısına dikilip “Evinize dönün!” dedikle-
rini unutmayalım.80 İşgalci ordunun yaşadığı kayıpların düzeyi ve savaşa da-
hil olan Rus askerlerinin gün gibi ortada olan moral bozukluğu da göz önüne 
alındığında, bu tür protestoların gerçek bir etki yaratabileceği anlaşılıyor.

Özetle, Kiev, Moskova, Londra, Berlin veya Washington, nerede yaşıyor olur-
sak olalım, emperyalistler arası çatışmaların mantığını ortaya serip savaşa 
yönelenlere meydan okumak istiyorsak, işçilerin merkezde olduğu, aşağı-
dan yükselecek bir hareketin gücüne ihtiyacımız olacak.
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İşgal, emperyalizm 
ve sol alternatif

Şenol Karakaş

Yine kanlı bir döneme yuvarlandık. Ukrayna haftalardır bombalanıyor. 
Bu dönemin mimarı, Rusya devlet başkanı, Putin’dir.

Putin, Soğuk Savaş’ın yenilen egemen sınıfının temsilcisi olarak, yeni-
den küresel bir oyun kurucu olduğunu kanıtlamak istiyor. Güç gösterisi yap-
mak için bulduğu zayıf halka Ukrayna oldu.

Ukrayna hava saldırılarıyla vuruluyor, hava indirme birlikleri şehir merkezleri-
ne inip kritik noktaları ele geçirmeye çalışıyor. Karadan ve havadan süren bir 
işgal girişimiyle karşı karşıyayız. 

Öte yandan Rusya kuvvetleri operasyonlarında gelişigüzel saldırılar gerçek-
leştiriyor, uluslararası hukuku ihlal ediyor. İnsan hakları örgütleri, “araştırma-
mız Rusya kuvvetlerinin operasyonlarında gelişigüzel saldırılar gerçekleştir-
diğini doğruluyor, uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları 
hukuku ihlallerine dair reddedilemez kanıtlar sunuyor”1 şeklinde açıklamalar 
yapıyorlar. Bu henüz işgalin ikinci gününde yapılan bir açıklamaydı üstelik. 
Putin’in güçleri işgalin birinci haftasının sonunda Ukrayna’daki Zaporijya 
nükleer santraline de saldırdı.

Bunlar, Putin’e özür bulmak için yana yakıla olgu arayanları ikna edemiyor ne 
yazık ki. İşgalin 35. günü olduğunda yaklaşık 2 bin Ukraynalı sivil ölmüş, Bir-
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leşmiş Milletler verilerine göre 4 milyondan fazla Ukraynalı Rusya’nın işgali 
nedeniyle ülkelerinden kaçmıştı.2

Putin emperyalisttir

Putin savaş ve işgal politikalarıyla önce Avrupa’yı, ardından tüm bölgeyi ve 
dünyayı çok daha tehlikeli bir yer haline getirdi.

Özellikle Türkiye’de, Putin’in savaşından, Putin’den başka herkesi sorumlu 
tutan bir eğilim baş gösterdi. Giderek etkisini azaltsa da bir Putin özürcü-
lüğü ile karşı karşıya kaldık ve bu özürcüler net bir şekilde saçmalık olan 
Avrasyacı tezleri savunanlardan ibaret değil. Birçok gerekçe öne sürüldü, 
Putin’in işgalini anlamlandırmak için. NATO, en başta gelen gerekçe oldu. 
İlerleyen bölümlerde değinmeye çalışacağım; NATO’nun ABD aparatı bir sa-
vaş ve işgal örgütü olarak Ukrayna’da Rusya’nın bağrına hançer batırdığını 
söyleyip, Putin’in işgal emrini makul göstermeye çalışanlar oldu. Birdenbire 
NATO’nun ne kadar çok katliam gerçekleştirdiğinin dökümleri paylaşılmaya, 
ABD başkanlarının kanlı sicili gündeme getirilmeye başlandı. NATO analizle-
rinin önemli olduğu, solun bu analizler sayesinde hem savaşın arka planını 
anlaması hem de ileride, NATO’nun Putin’i bahane ederek girişeceği saldırı-
lara karşı bunun bir gereklilik olduğu, solun her iki yapıyı birden eleştirmesi 
gerektiğini söyleyenler oldu. Savaşın asıl sorumlusunun NATO olduğu iddiası 
da bunlara eklendi. Sık sık teorik bir analizin ışık tuttuğu olgular savaşa karşı 
alınması gereken güncel tutumlarla karıştırıldı. Erbil’den İspanya’ya kadar 
uluslar nerede bağımsızlık referandumu yapsa, nerede kendi kaderini belir-
lemek istese bu hakka karşı çıkan güçler, birden Ukrayna’da Rusların nüfus 
olarak ağırlıklı olduğu iki bölgede ayrılma hakkının tanınmasını istediler. Bil-
diğimiz gibi Ukrayna’nın bir yarımadası olan Kırım, 2014’te Rusya tarafından 
ilhak edilmişti. Donetsk ve Luhanks’ta Rusya yanlıları kendi bağımsızlıklarını 
ilan etmişti. Başlangıçta işgale hayır diyemeyen çeşitli sol çevreler, şimdi 
“işgale hayır” demelerinin karşılığını istiyorlar Ukrayna’dan: Bu şarta göre 
Ukrayna da hem ayrılma hakkını tanımalı hem de NATO’ya girmeyeceğini 
açıklamalı! Şart önerenlerin kendilerini küresel devletler başkanı olarak gör-
meleri bir yana, işgale uğrayan bir devlete şart koşmalarının arkasında da 
aslen NATO’nun yattığını görmek lazım. Asıl düşmanın NATO olduğunu düşü-
nüyorlar.

Putin’in neden Lenin’i eleştirip Stalin’i sahiplendiğini ve üstelik bunu işgali 
başlattığı konuşmasında yaptığını düşünmeyenler sadece çağdaş Rusya’nın 
toplumsal yapısını kavramaktan uzak değiller, Ekim Devrimi sonrası Rus-
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ya’nın tarihini kavramaktan da çok uzaktalar. Kötü olduğunu düşündükleri 
her fikri liberal olmakla suçlayanlar, Putin’in şahsında bir anti liberal görü-
yorlar çok açık ki. Liberal NATO’ya karşı liberal olmayan Putin! Başlangıçta 
oldukça hoş bir ikilem gibi görünüyor. Liberalizm düşmanı olmak, liberal de-
ğerlere düşman olmak hiç kimseyi otomatikman sosyalist yapmıyor.

Çarlık dönemi Rus emperyalizmine özenen, Stalin dönemi Rus emperyaliz-
minin tüm zorbalığını sahiplenilmesi gereken değerler olarak ele alan bir 
diktatörle karşı karşıyayız. Bunu kavramak için Stalinist rejimin doğası hak-
kında bazı noktaların altını çizmek önemli.

Putin’in Stalin’den övgüyle söz etmesi kendisi açısından son derece haklı 
bir tutum. Stalin iş birliği içinde olduğu devlet bürokrasisiyle birlikte sömürü-
cü yeni bir sınıfın siyasal liderliğini yaparken, SSCB’yi Ruslaştırma sürecine 
giden yolun taşlarını döşemek için Çarlık Rusya’sının hatıralarını canlandır-
maktan hiç çekinmedi. Oysa Lenin ve Ekim Devrimi öncesi Bolşevik liderlik 
açısından Rusya’nın emperyalist karakteri çok açıktı. Gerçekten de;

 1914’te toprakları yeryüzünün yüzde 12,3’ünü kaplayan altı ‘büyük devlet’ (İn-
giltere, Rusya, Fransa, Almanya, ABD ve Japonya), yeryüzü topraklarının yüzde 
18,5’ini kaplayan sömürgelere sahipti. Buna yeryüzünün Hollanda, Belçika vb kü-
çük devletlerinin sömürgesi durumundaki yüzde 10.8’ini eklemek gerekir. Yerkü-
renin toplam yüzde 66,7’si, yani üçte ikisi, doğrudan ya da dolaylı olarak emper-
yalist devletlerin boyunduruğu altındaydı. Bu bağımlı ülkelerin nüfusu, yerkürenin 
toplam nüfusunun yüzde 56,1’ini oluşturmaktaydı.3

Rusya’yı, Avrupa’da gericiliğin kalesi olarak gören Marx ve Engels’in savun-
duğu tezlere hem bağlı olan hem de bu tezleri güçlendiren Bolşevikler açı-
sından, Rus çarlığıyla hiçbir sempati kurulamazdı. Lenin, Marx ve Engels’in 
Rusya’nın baskı rejimine ve mutlakiyetçi rejimlere karşı mücadele eden ulu-
sal isyanlara sempatiyle bakmalarını şöyle ele alıyordu:

O zaman Marx ve Engels Avrupa’daki ‘Rus ileri karakolları’ görevini gören ‘bütü-
nü ile gerici uluslar’la ‘devrimci uluslar’ yani Almanlar, Polonyalılar ve Macarlar 
arasına açık ve kesin bir ayırım çizgisi çekmişlerdi. Bu ayırım bir gerçekti ve bu, o 
zaman karşı konulmaz bir gerçeklik olarak belirtilmişti: 1848’de başlıca düşman-
ları çarlık olan devrimci uluslar özgürlük için döğüşürlerken Çekler ve benzerleri 
gerçekte gerici uluslardı ve çarlığın ileri karakollarıydı.4

Bu, Rusya dünya savaşına atıldığında Rusya’da uzun yıllar antimilitarist mü-
cadelenin propagandasında şekillenmiş işçi sınıfının saflarında savaş karşıtı 
duyguların ve kendi devletine karşı bir politikanın filizlenmesinin nedenini 
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de açıklıyor. Kendi egemen sınıfının, sınırları içindeki tüm ulusları ezen bir 
devlet mekanizmasının savaşçı politikalarına karşı çıkmadan, savaşa karşı 
tutarlı bir mücadele örgütlemenin mümkün olmadığını biliyoruz. Yüzyılın ba-
şında tek emperyal gücün İngiltere olduğunu iddia etmek gibi bir şey, bugün 
Rusya’yı emperyalist hiyerarşinin belli başlı devletlerinin dışında görmek. Pu-
tin, şöyle bir Rusya’yı özlüyor:

Tek emperyal güç Britanya değildi. Fransa da dünyanın hemen hemen aynı bü-
yüklükte bir kısmını kontrol ediyordu; Hollanda’nın elinde şimdi Endonezya dedi-
ğimiz dev adalar denizi vardı; Belçika merkezî Afrika’nın önemli bir kesimini elin-
de bulunduruyordu ve de çar, asıl Rusya’nın doğusunda, batısında ve güneyinde 
ta Hindistan sınırına ve Pasifik’teki Vladivostok limanına kadar büyük bir araziye 
sahipti.5

Çarlık aygıtı, hükmettiği tüm alanlarda, diğer emperyalist ülkeler gibi halkları 
ezmekte, yoksulların üzerinden silindir gibi geçmekte oldukça mahirdi. Bu 
yayılmacı devlet geleneğine sahip çıkanların Bolşeviklerden nefret etmesi, 
Bolşevik nefretini bir Bolşevikmiş gibi manevra yaparak kusan Stalin’in ar-
kasına sığınması normal. Putin’in Stalin’i öven ama Lenin’i kötüleyen konuş-
ması da bu yüzden anlaşılır. Anlaşılır olmayan, Putin’i bugün sol adına mazur 
göstermeye çalışmaktır.

Birinci Dünya Savaşı tüm dünyada egemen ulus milliyetçiliklerinin patlama-
sına yol açmışken, Avrupa’da bir avuç Marksist savaşa karşı çıkmayı başa-
rabilmişlerdi. O günlerde dünyanın tüm sosyalistlere ilham veren partisi SPD 
(Alman Sosyal Demokrat Partisi), savaştan çok kısa süre önce savaşa karşı 
çok net ve doğru bir politika öneriyordu: “Sınıf bilinçli Alman proletaryası…
savaş çığırtkanlıklarının canice düzenbazlıklarına karşı alev alev yanan bir 
protesto ateşini yükseltmekte…Avusturya yönetici kliğinin iktidar açlığına, 
emperyalist soygunculara Alman askerlerinin kanının tek bir damlası bile 
feda edilmemelidir.”6

Fakat Almanya’nın savaşa dahil olması kesinleşince, dünya sosyalist hare-
ketinin merkezindeki örgüt savaşa karşı tutum konusunda, açıkça, “dedik-
lerime bakmayın siz” diyerek egemen sınıf milliyetçiliğinin yanında tutum 
almıştı.

Parti önderlerinden Ludwig Frank, savaş sonrasında önemli reformlar için 
burjuvaziyle masaya oturmayı sağlayacak meşruiyeti sağlama kaygısıyla 
işçi sınıfının savaşa katılmasını savundu ve kendisi de gönüllü yazıldı. Re-
ichstag’ın toplantıya çağrıldığı günden bir gün önce, 3 Ağustos’ta, toplanan 
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sosyal demokrat grup, hükümetin talep ettiği savaş ödeneklerine olumlu oy 
vermeyi, aralarında Karl Liebknecht’in de bulunduğu 14 milletvekilinin mu-
halefetine karşın, 78 oyla kararlaştırdı. Karara muhalif kalan sosyal demok-
rat parlamenterlerin de grup disiplinine uymasıyla, 4 Ağustos 1914 günü 
yapılan oylamada SPD, kendi burjuva devletinin emperyalist savaşına oy bir-
liğiyle arka çıkmış oldu. 4 Ağustos’u izleyen birkaç günde Avusturya, Fransa, 
Belçika ve İngiltere sosyal demokrasileri, birbiri ardınca ‘kendi’ ülkelerinin 
savaşını ‘ulusal savunma’nın meşruluğu adına desteklediler.7

En keskin formülasyonu Lenin tarafından yapılan savaşa karşı Marksist stra-
teji8 böylesi bir kâbus ortamında sosyalistler arasında azınlık bile deneme-
yecek kadar küçük bir devrimciler grubu tarafından savruluyordu. Liebkne-
cht’in on yıllardır tüm gerçek savaş karşıtlarının hafızasına kazınan “esas 
düşman içeridedir” cümlesinde ifade olunan bu politika, kısa sürede dünya 
savaşının, yıkıcılığına karşı insanlığı uyaran sosyalistlerin düşüncelerinin de 
ötesine geçen ölümcül etkisine tepkisi artan milyonlarca insanın eğilimleri-
nin bir ifadesi olacaktı.

Emperyalist savaş toplumsal devrim çağını başlatıyor. Son zamanların tüm 
nesnel koşulları, proletaryanın devrimci kitle mücadelesini gündeme getir-
miş bulunuyor. Sosyalistlerin görevi, işçi sınıfının yasal mücadelesinin her 
aracından yararlanırken bu araçlardan her birini bu acil ve en önemli ama-
ca tabi kılmak, işçilerin devrimci bilincini geliştirmek, onları uluslararası 
devrimci mücadele etrafında toplamak, her devrimci eylemi desteklemek 
ve teşvik etmek, kapitalist sınıfın mülksüzleştirilmesini, siyasi iktidarın pro-
letarya tarafından fethedilmesini ve sosyalizmin gerçekleştirilmesini sağla-
mak üzere, halklar arasındaki emperyalist savaşı ezilen sınıfların kendilerini 
ezenlere karşı yürüttükleri bir iç savaşa dönüştürmek için mümkün olan her 
şeyi yapmaktır (…) Savaş, tüm ileri ülkelerde sosyalist devrim sloganını gün-
deme getirmiştir. Bugünkü emperyalist savaşın bir iç savaşa dönüştürülmesi 
doğru olan yegâne proleter slogandır.9

1917 yılının Şubat ayında Rusya’da işçi sınıfının öncülüğünde ezilenler o sa-
vaşı bir iç savaşa çevirdiler ve sosyal bir patlamayla çarlığı beş günlük bir 
mücadeleyle tuzla buz ettiler. Ekim ayında, işçi sınıfının kararlı çoğunluğu-
nu sağlayan Bolşevik Partisi’nin işçi iktidarları temsili çoğunluğu sağlayınca 
Ekim Devrimi gerçekleşti ve işçi sınıfı kendi iktidarını kurdu. Ekim Devrimi ve 
Almanya’da karmaşık siyasal aşamalar izleyen devrim, savaşın sonunu ge-
tirdi. I. Dünya Savaşı’nı bitiren, çarlığı devirmekle yetinmeyip Rusya’da burju-
vaziye de geçit vermeyen işçi sınıfı ve köylülüğün eylemi oldu.
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Ekim Devrimi emperyalizmin merkez üslerinden Rusya’yı tüm dünya ezilen-
lerine ilham veren sosyalizm mücadelesinin merkez üssüne dönüştürdü. 
Fakat Avrupa devrimci dalgasının geri çekilmesi ve yenilmesi, İtalya’da fa-
şizmin iktidarına Rusya’da ise işçi iktidarının izole olmasına neden oldu. İşçi 
iktidarı kaçınılmaz bir şekilde Bolşevik diktatörlüğüne dönüştü.10

Chris Harman’ın dediği gibi;

1928’e gelindiğinde Rusya’da iktidarın yeni bir sınıf tarafından ele geçirildiği kuş-
ku götürmez. Bu yeni sınıf, iktidarı kazanmak için işçilerle doğrudan bir askeri ça-
tışmaya girmek zorunda kalmamıştı, çünkü doğrudan işçi iktidarı 1918’den beri 
zaten yoktu. Öte yandan, yapmak zorunda kaldığı şey ise, parti içinde sosyalist 
geleneklerle az bile olsa bağı kalmış olanları temizlemek oldu. Daha sonraları, 
ister Berlin’de ister Budapeşte’de, ister Rusya’da (örneğin 1962’de Novo Cher-
kassk’da) olsun, tekrardan canlanan bir işçi sınıfıyla karşı karşıya kaldığında ise, 
bu kez 1928’de kullanmadığı tankları da kullanmakta tereddüt etmedi.11

Lenin, ölmeden önce son mücadelesini Stalin’de kristalize olan bu bürokra-
siye karşı vermişti. Putin, sadece bir emperyalist değildir bu açıdan bakılın-
ca; Lenin’in son mücadelesini verdiği Rus bürokrasisinin tüm milliyetçiliğinin 
taşıyıcısıdır da.

Putin Rus şovenistidir

Putin, Ukrayna’yı elleri kanlı olmakla suçladı. Elleri kanlı bir siyasinin başka-
larını elleri kanlı diye mahkûm etmesini inandırıcı bulanlara şunu hatırlat-
mak bir zorunluluktur: Putin savaş ilanı olan konuşmasında ulusların kendi 
kaderlerini belirlemesine, halkların demokratik tercihlerine karşı apaçık bir 
Rus milliyetçiliğini, Rusya’da sosyalistlerin büyük Rus şovenizmi dedikleri fi-
kirleri savunmuştur.

Rus şovenizmi, Ekim Devrimi’ni gerçekleştiren ve on binlerce insanı kapsa-
yan öncü işçiler ağının en çok mücadele ettiği egemen sınıf fikriydi. Devrim-
den bir buçuk yıl sonra Lenin, Mart 1919’da Petersburg Sovyetinde yaptığı 
konuşmada, işçi devriminin ardından bürokrasinin nasıl bir siyasi bela oldu-
ğunu ve işçi devletinde başlayan çürümenin asli unsuru olduğunu, “…Eski 
bürokratları dışarı attık, fakat geri geldiler… Yakalarında kırmızı kurdeleler 
taşıyorlar ve sıcak köşelere yerleşiyorlar. Ne yapabiliriz? Bu pisliğe karşı tek-
rar tekrar mücadele etmeliyiz, eğer bu pislik geri gelirse onu tekrar tekrar 
temizlemeliyiz”12 sözleriyle vurguluyordu. Üç sene sonra çok daha net bir 
şekilde Komintern’in 4. Kongresi’nde hayatının son konuşmasında şu nok-
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tanın altını özellikle çizmişti:

Biz eski devlet mekanizmasını devraldık, bu bizim talihsizliğimizdir. Sık sık bu me-
kanizma bize karşı çalışmaktadır. 1917’de iktidarı aldığımızda hükümet memur-
ları bizi sabote ettiler. Bu bizi çok ürküttü ve ‘lütfen geri gelin’ diye yakardık. Hepsi 
geri geldi, fakat bu da bizim talihsizliğimizdi. Şimdi koskoca bir devlet çalışanları 
ordumuz var, fakat üzerlerinde kontrolü oluşturacak eğitilmiş güçler yok. Pratikte 
tepede biz politik iktidarı kullanırken mekanizma nasılsa işliyor; fakat aşağıda 
hükümet memurları tamamen keyfi bir kontrole sahipler ve sık sık kontrollerini 
bizim tedbirlerimize karşı kullanıyorlar. Yukarıda, ne kadar olduğunu bilmiyorum, 
fakat her hâlükârda, sanırım bir kaç bin, dışarıda ise birkaç on bin kendi insanı-
mız var. Aşağıda ise, bazen bilerek ve bazen bilmeden bizim aleyhimize çalışan 
Çardan ve burjuva toplumundan aldığımız yüzbinlerce eski memur var.13

Bu eski memurlar, “yeni” memurlarla çok hızla bütünleştiler. Lenin son ko-
nuşmasından önce bir devrim sonrası yenilenmiş bir şekilde hortlayan Rus 
şovenizmine dikkatini “Gürcistan olayı”yla yoğunlaştırır. İç savaştan sonra 
bağımsızlığını ilan eden ve Ulusal Meclis seçimlerinde Menşeviklerin 130 
sandalyenin 105’ini kazandığı Gürcistan, 1921 yılında Kızıl Ordu tarafından 
işgal edildi. Bir toplantıda çıkan bir tartışmanın ardından Bolşevik Ordhoni-
kidze’nin Gürcistan’da[14] partinin merkez komitesinden bir üyeyi tokatla-
ması üzerine Lenin, Kamanev’e şöyle yazmıştı; “…egemen ulus şovenizmine 
karşı ölümüne bir savaş açıyorum. Hastalığımdan kurtulur kurtulmaz onu 
bütün sağlıklı dişlerimle yiyeceğim.”15

Lenin’in bu son mücadelesi, aslen, bürokrasiye ve Rus milliyetçiliğine kar-
şı zehir zemberek suçlamalarla dolu çok sert bir mücadeledir. Bir birleşik 
devlet aygıtı fikrinin Sovyet yağına bulanmış Rus devlet aygıtından geldiğini 
ve “birlikten çekilme özgürlüğü(-nün), Rus olmayanları, özünde, tipik Rus bü-
rokratındaki gibi bir alçak ve bir zorba olan Rus asıllı olanın, yani, Büyük Rus 
şovenistinin saldırısından koruyamayacağını”16 vurgulayan Lenin, devamın-
da Rus olmayanları korumak gereken Rus zorbalığının merkezinde duran 
ismin Stalin olduğunu ima eder. Stalin’in parti genel sekreterliğinden alın-
ması, Lenin’in ilerleyen dönemde dile getireceği ama hayata geçiremediği 
önerileri arasındadır.

Mart ayının başında Ukrayna’nın işgalinin devam edeceğini ilan ettiği konuş-
masında Putin’in, “Ukraynalı tek bir ulus olduğunu kabul etmiyorum” der-
ken, nasıl bir geleneğe yaslandığı çok net görülüyor.17 Daha önce, Ukrayna 
işgalini başlattığını ilan eden konuşmasında ise tam da Lenin ve Stalin ara-
sındaki ayrımların altını çizerek Stalin’e duyduğu derin bağlılığı göstermişti:
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Ukrayna’nın tamamen Rusya tarafından, hatta Bolşevik, Komünist Rusya tara-
fından kurulduğu gerçeğinden başlıyorum. Bu süreç, 1917 devriminden hemen 
sonra başladı. Lenin ve arkadaşları bunu Rusya’nın kendisine karşı çok kaba bir 
şekilde, kendi tarihsel topraklarının bir kısmını ayırarak, ondan kopararak yaptı-
lar. Elbette kimse orada yaşayan milyonlarca insana bir şey sormadı (…) 1922’de 
Bolşeviklerin Rusya Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreterliği ve Ulu-
sal İşler Halk Komiserliği görevlerini üstlenen Stalin, özerklik ilkeleri üzerine bir 
ülke inşa etmeyi önerdi, yani, cumhuriyetlere, gelecekteki idari, bölgesel birimle-
re, tek bir devlete katılmalarıyla geniş yetkiler vermeyi önerdi. Lenin bu planı eleş-
tirdi ve daha sonra ‘bağımsızlar’ olarak adlandırdığı milliyetçilere taviz vermeyi 
teklif etti.18

“Rusya ve halklarının tarihsel kaderi açısından, devlet inşasının Leninist il-
kelerinin sadece bir hata olmadığı, bir hatadan çok daha kötü olduğu ortaya 
çıktı” diyerek devam eden Putin, “Aslında Stalin, pratikte Lenin’in değil, ken-
di devlet yapısı fikirlerini tam olarak uyguladı. Ancak ilgili değişiklikleri siste-
mi oluşturan belgelere, ülkenin anayasasına sokmadı”19 diyerek, özellikle 
Troçkist geleneğin “Lenin’in son mücadelesi” analizlerini doğruluyor.

Putin’in bu konuşması ilginçti, zira bir ülkenin işgalini gerekçelendirmek için 
Lenin’in önerdiği “ulusların kendi kaderini tayin hakkı” ilkesinin onlarca hal-
kın ilhakı üzerinden yükselen çarlık Rusya’sı ve ardından Stalin dönemi re-
jimini ne kadar benimsemiş olduğunu gösteriyor. Ukrayna’nın “uydurulmuş 
bir hal” olduğunu, Ukrayna’yı işgal etmek için kanıtlamak üzere Lenin’in 
devrimci tezlerine saldırıyor. Çarlık’tan Stalin’e, Stalin’den Putin’e kaba Rus 
şovenizmi geleneği devam ediyor.

Ukrayna’nın işgal edilmesini Putin’in gerekçelendirdiği gibi gerekçelendiren-
ler, Lenin’in emperyalizm teorisine yaptığı katkının, sadece kapitalizmin bu 
aşamasının teorik analizinden ibaret olmadığını, ama aynı zamanda işçi sını-
fı ve tüm dünyanın ezilen halkları açısından sunduğu perspektifle benzersiz 
olduğunu bilmezden geliyorlar. Lenin emperyalizmi incelediği kitabında “Em-
peryalizmin kendine özgü siyasi özellikleri şunlardır: mali oligarşinin baskısı 
ve serbest rekabetin ortadan kaldırılması yüzünden her planda gericilik ve 
artan ulusal baskı”20 diyor. Bu yüzden Çarlık gibi başka ulusların ezilmesi-
ni kendi asli varlık koşulu haline getirmiş bir imparatorlukta mücadelede 
ederken de, iktidarı eline alan işçi sınıfının en üst düzeyde temsilcisiyken de 
ezilen ulusların özgürlük mücadelesine özel bir önem veriyordu:

Ulusal sorun konusundaki yazılarımda milliyetçilik sorununun genel olarak soyut 
bir sunum içinde aktarılmasının hiçbir işe yaramayacağını belirtmiştim. Bir ezen 
ulusun milliyetçiliği ile bir ezilen ulusun milliyetçiliği, büyük ulus ve küçük ulus 
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milliyetçiliği arasında mutlak bir ayırım yapılmalıdır (…) bu nedenle (yalnızca şid-
detleri ve zorbalıkları büyükse de) büyük ulus denenler ya da ezenler tarafında 
enternasyonalizm, yalnızca ulusların biçimsel eşitliğinin gözetilmesi değil, aynı 
zamanda gerçek hayatta zaten var olan eşitsizliğin, ezen, büyük ulusun aleyhine 
çevrilmesi olarak anlaşılmalıdır. Bunu anlamayan, ulusal soruna karşı gerçek pro-
leter tavrını da kavramamış demektir; bu bakış açısıyla henüz küçük burjuvadır 
ve dolayısıyla burjuva bakış açısına inmesi kaçınılmazdır.

Proleter için önemli olan nedir? Proleter için önemli olması bir yana kesinlikle 
zorunlu olan, Rus olmayanların proleter sınıf mücadelesine olabilecek en büyük 
güveni duyduklarından emin olmasıdır. Bunu sağlayacak olan nedir? Yalnızca 
biçimsel eşitlik değil. Şu, ya da bu şekilde; ya kişisel tutumla, ya da ödünlerle 
(ayrıcalıklarla), Rus olmayanlara, geçmişte egemen ulusun hükümetince göste-
rilen güvensizlik, yapılan hakaretler ve duyulan kuşkunun bedelinin ödenmesi 
zorunludur.21

Kuşkusuz mücadele ettikleri ülkede ezilen bir halkın kendi kaderine tayin 
hakkına burun kıvıran sosyal şovenistlerin, hatta başka ülkelerde yaşanan 
bağımsızlık referandumuna karşı çıkmayı solculuğun şanından sanacak ka-
dar emperyalizm ve ulusal sorun konusunda sınıfta defalarca çakmış olan-
ların22 Lenin’deki bu incelikli yaklaşımı kavraması mümkün değildir. Lenin’in 
ulusal soruna incelikli devrimci yaklaşımını kavrayan Putin oldu. Putin’in 
sosyal şovenizmini, Ukrayna halkıyla dayanışanlara “liberal” gibi sözcükleri 
savurarak kabullenenler ise Türk usulü sosyal şovenistler oldu. Sanıldığının 
aksine, stalinizmle leninizm arasında hiçbir bağlantı, devamlılık olmadığı 
için, Joseph Stalin, çok rahat bir şekilde Çarlık Rusya’sına öykünebilmişti. 
1917 Ekim Devrimi, ulusların kendi kaderini tayin hakkı konusunda net bir 
prensibe sahipti. Halkların özyönetime dayalı, aşağıdan yukarı örgütlenmiş 
demokratik ve merkezi bir birleşik siyasi organizasyonda bir araya gelmesi 
için temel şart, ezilen durumundaki halkların ayrılma hakkı dahil kendi ka-
derini tayin hakkının tanınmış olmasıdır. Bolşeviklerin savunduğu ve ezilen 
halklara güven vermenin icat edilebilmiş tek olmazsa olmaz koşulu olan bu 
prensibin olmadığı bir siyasal rejimde gönüllü birlikteliklerden değil ilhaktan, 
işgalden, ezen ülkenin süreklileştirilmiş egemenliğinden söz edilebilir.

Bürokratik devlet kapitalizmi ya da emperyalizmde devamlılık

1917 devriminden önce tüm Çarlık karşıtı devrimciler emperyalist Çarlık re-
jimini bir “Halklar hapishanesi” olmakla suçlarken, Stalin döneminde Çarlık 
rejimine öykünen şöyle yazılar yazılabilmekteydi: “Rusya tarafından ilhak 
edilmek, toplumsal iktisadi ve kültürel gelişmenin tek yoluydu ve aynı za-
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manda Kafkasya ve Transkafkasya halklarının milli varlığının selameti de-
mekti… Rusya tarafından ilhak edilmek kendilerini kurtarmanın, eski kültür-
lerini korumanın ve ekonomik ve kültürel olarak gelişmenin tek yoluydu.”23

Oysa Lenin ve çağdaşları, bırakalım çarlığa özenmeyi, bu rejimi düpedüz 
emperyalist olarak tanımlamaktaydılar ve Lenin’in benzersiz “emperyalist 
savaşı bir iç savaşa çevirme” stratejisi, çarlık rejiminin devrilmesini merke-
zine alıyordu:

Eğer, Lenin’in açıkladığı gibi, genç kapitalizmin tipik özelliği pazar aramak iken, 
emperyalizmin tipik özelliği sermaye ihracı için alanlar aramak ise, Çarlık Rus-
yası’nı emperyalist olarak adlandırmak yanlış gibi görünmektedir. Fakat, Lenin 
ve Troçki dahil tüm Marksistler, Rusya’yı emperyalist olarak adlandırmışlardır ve 
bunda haklıdırlar. Çünkü, dünya ekonomisi bağlamında ve Çarlık Rusya’sı ile ge-
lişmiş ülkeler arasında hüküm süren ilişkiler bağlamında (ki bunlar tanımın temel 
taşlarıdır), Çarlık Rusya’sı Leninist anlamda emperyalist bir ülkeydi.24

Putin’de liberalizme karşı ilericilik görenler ya da NATO nedeniyle bu diktatö-
rü mazur gösterenlerin asla anlayamayacağı bir gerçek vardır ki Lenin diğer 
emperyalist ülkelerin varlığını, Rusya’nın emperyalist karakterini arkasına 
gizleyecek bir kalkan olarak kullanmamıştır.

Fakat stalinist karşı devrimle birlikte Rusya’da inşa edilen sistem işgalci 
bir emperyalizmdir. Putin’i olduğu gibi, yani eli kanlı bir emperyalist olarak 
görmenin önünde iki engel var bazıları için: Birisi, Rusya’nın bugün emper-
yalist olduğunun kavranmaması, diğeri ise Rusya’nın 1920’lerin sonundan 
itibaren kapitalist olduğunun ve bu kapitalizmin I. Dünya Savaşı’yla birlikte 
milyonlarca insanı yutan emperyalist bir sistem olduğunun kavranmaması. 
Bu ikisi kavranamadığında hem tarihin önemli diktatörlerinden birisinin hem 
de bugünün önemli nobran tek adam iktidarlarının kurucularından birisinin 
suretinde “ilerici” bazı nosyonlar yakalamaya çalışmak kaçınılmaz oluyor.

Oysa 1930’lar Rusya’sında Harman’ın, “bürokrasi ‘üretim sürecindeki rolün-
den’ dolayı ‘toplumsal artığı denetliyorsa’, o zaman ‘rolü’ onu doğrudan üre-
ticileri sömürme konuma sokuyor demektir. Ve doğrudan üreticileri sömüren 
bir ‘grup’, tanım gereği, sömürücü bir sınıftır”25 diyerek tanımladığı bürokrasi 
1930’lu yıllar boyunca sanayileşme ve kolektif tarım sürecini bizzat yönetti.

Nazilerin yükselişinin de işaret ettiği gibi, devletin ekonomi üzerindeki doğ-
rudan denetiminin artması sürecinin en aşırılaştırılmış örneği stalinist dev-
let örgütlenmesi oldu. Sermayeler arası rekabet, devletin bu sermayelerin 
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kontrolü üzerindeki tekeli hâlini alarak yoğunlaştıkça uluslararası arenada 
devletler arası rekabete dönüştü. İç rekabetin sıfıra yaklaşmasıyla yerini dış 
rekabete bırakması da Stalinist rejimlerde ekonominin devlet elinde yoğun-
laşması açısından zirveyi teşkil etti. Cliff, Stalin Rusya’sından sonra Japon-
ya’nın en yüksek sermaye merkezileşmesine ulaştığını yazıyordu: “Tahmin-
lere göre, “Dört Büyük” zaibatsu (tekelci aile şirketleri) Japonya’daki bütün 
anonim şirketlerdeki sermaye yatırımının yüzde 60’ını kontrol ediyordu ve 
yalnızca Mitsui, toplamın yüzde 25’ini elinde tutuyordu.”26

Stalinist bürokrasiyi Çarlık Rusya’sının emperyalist geleneğini sürdürmeye 
itekleyen neden, “ezilen ulusların ülkelerinde sanayiler geliştirmeye ve ma-
dalyonun diğer yüzünde de, eline geçirebildiği tüm sermayeyi yağmalamaya 
sevk eden”27 göreli gerilik, yani Batı’nın ekonomik olarak ileride olan güçle-
riyle farkı kapatma zorunluluğundan doğuyor.

Bu yüzden, Stalinist rejimlerin emperyalist karakterini anlamak için, “dünya-
nın geri kalanından hiçbir zaman yalıtık olmadığını”28 görmek bir zorunluluk. 
II. Dünya Savaşı bittiğinde Rusya kelimenin tam anlamıyla Doğu Avrupa’yı 
yuttu. Polonya, Çekoslovakya, Romanya, Macaristan, Bulgaristan, Ukrayna, 
Litvanya, Estonya gibi ülkeler Rusya’nın uyduları haline geldiler.29 Doğu Avru-
pa ülkelerinin ezici çoğunluğu savaş sırasında Nazi Almanya’sının savaştan 
sonra ise Stalinist Rusya’nın uyduları haline geldiler ve bu dev devlet kapi-
talizmi rejimlerinin sömürgesi olmak aynı zamanda savaş ekonomisinin bir 
parçası olmak anlamına geliyordu. Rusya, savaşın galibi olarak, Doğu Bloku 
ülkelerini sömürgeleştirirken, dünya ise savaşın ardından hızla “süper güç 
emperyalizmi” evresine geçiyordu.

Ama buna geçmeden önce, 1956 yılında Macaristan’a bakmak da gerekir, 
nitekim Putin’in Ukrayna işgali tartışmaları açısından önemlidir.

Macaristan’dan Afganistan’a isyanlar ve işgaller

İkinci Dünya Savaşı’nı sona erdiren Yalta Konferansı, Rusya, ABD ve İngiltere 
devlet başkanlarını bir araya getirdi. Stalin, Churchill ve Roosevelt savaşın 
ardından dünyayı aralarında nasıl paylaşacaklarını planladılar. Net bir şekil-
de Batı, ABD ve İngiltere’nin, Doğu ise Rusya’nın denetimi altında kalacak-
tı. Bu anlaşma, bu üç devlet başkanının aralarında paylaştıkları ülkelerin 
halklarına, yöneticilerine, sözcülerine sorulmadan yapılan bir emperyalist 
bölüşümdü. Rusya’nın süper güç emperyalizmi hikâyesi Yalta Konferansı’nın 
ardından başladı diyebiliriz. Rusya, payına düşen bu ülkelere kendi hege-
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monyasını dayattı, bu ülkeleri öylesine kendisine bağımlı kıldı ki Doğu Bloku 
ülkeleri Rusya’da uygulanan ekonomik modelin aynısını, Rusya’nın ihtiyaç-
larına ve büyüme temposuna göre uyarlamak zorunda kaldılar. Ticaretteki 
eşitsizlik ve özellikle savaş tazminatları, bu ülkeleri Rusya karşısında çaresiz 
bıraktı. Nazilerle işbirliği yapan ülkeler Rusya’ya sonu gelmez ağır tazminat-
lar ödemeye mahkûm olurken, “Romanya, Macaristan ve Bulgaristan’da, 
Rusya’nın yüzde 50’sine sahip olduğu ve gerçekte tamamen onların kontro-
lü altında olan karma şirketler vardır.”30

Bir diğer yöntem, var olan ulusların var olmadığını ilan etmekti:

17 Ekim 1945 tarihli Pravda, yaklaşan seçimler için seçim bölgelerinin bir liste-
sini verdiği zaman, bir dizi cumhuriyetin ortadan kaybolduğu, kesin fesih tarih-
leri asla bilinmemekle birlikte, ortaya çıktı: Kırım-Tatar, Kalmuk ve Çeçen-İnguş 
Cumhuriyetleri ve Özerk Karaçay bölgesi ilga edilmiş ve Rus olmayan halklar sü-
rülmüştü. Kabarda-Balkar Özerk Cumhuriyeti, Balkarlar’ın sürülmesinden sonra, 
Kabarda Cumhuriyeti haline geldi. Ukrayna’da, hükümet başkanı Kruşçev, Ukray-
na Partisi’nin önde gelenlerinin yarısının son on sekiz ay içinde partiden atıldıkla-
rını, Ağustos 1946’da duyuruyordu.31

1930’larda başlayan, Rusya sınırları içerisinde görülen ulusların siyasi tem-
silcilerinin temizliği II. Dünya Savaşı’ndan sonra gelişen emperyalist payla-
şım sürecinin kopmaz bir parçası olarak işledi. 1956 yılında Macaristan’daki 
isyan, bu politikalara bir tepkiydi. 1956’da Macaristan’dan önce 1948’de 
Yugoslavya’da Rusya’ya bağımlı olmaya karşı Tito önderliğindeki isyan, 1953 
yılında Doğu Berlin’deki işçi ayaklanması deneyimleri de var. Ama 1956 yı-
lında yaşanan Macar ayaklanması bir devrime dönüşerek Rusya’nın emper-
yalist niteliğini gözler önüne serdi.

Macaristan’da açlığa ve yoksulluğa karşı çıkanlar çeşitli tartışma grupların-
da örgütleniyorlardı ve Polonya’da başlayan direnişle dayanışmak için tartış-
malara başlamışlardı. Öğrencilerin gösterileri başladı, işçiler bu gösterileri 
destekleyen eylemler örgütlediler. Fabrikalarda yaygın iş bırakmalar yaşandı. 
Gösteriler daha da büyüdü.

23 Ekim 1956’da Budapeşte’de düzenlenen dev bir gösteride özel polis 
kuvvetlerinin kalabalığa ateş açması sonucunda hükümet düştü, çok partili 
sistem ilan edildi ve Sovyet birlikleri geri çekildi. İktidar proletaryanın, eylem 
içinde hızla oluşan işçi konseylerinin elindeydi. Ancak hareketin odaklandığı 
alan siyasi özgürlük, çoğulculuk, ifade özgürlüğü ve yeni bir anayasal cum-
huriyetti.32
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Hareketi tetikleyen öfke, özellikle öğrenciler arasındaki mücadelede öne 
çıkan Sovyet askerlerinin Macaristan’ı terk etmesi talebinde olduğu gibi 
antiemperyalist bir öze de sahipti. İşçilerin taban demokrasisi için hareke-
tiyle öğrencilerin militan mücadelesinin birleşmesiyle oluşan yaklaşık 300 
bin kişilik gösterinin dağılacağı sırada Komünist Partisi genel sekreterinin 
göstericileri hiçbir şekilde ciddiye almadığını gösterdiği konuşması ve göste-
ricilerin üzerine ateş açılması bardağı taşırdı ve “Budapeşte’nin sanayi böl-
gelerindeki işçiler, silah fabrikalarına ve kışlalara girerek silah ele geçirdiler 
ve kamyonlarla radyo binasının önüne gelerek mücadeleye atıldılar. Gösteri-
ciler 24 Ekim sabahı parti gazetesinin bürolarını işgal ettiler. Aynı anda Sov-
yet birlikleri Budapeşte’ye girerek ayaklanan halka (…) karşı silahlı saldırıyı 
başlattı.”33 Macar ordusundan askerlerin bir kesimi göstericilere katılsa da 
Rusya’nın ordu gücü karşısında etkisiz kalan direniş, ağır kayıplar vererek 
yenildi. 4 Kasım günü Rusya, Macaristan’a askeri müdahalede bulundu. 
Binlerce asker ve tank, Macaristan’a girdi. Daha önce Macaristan’da yerleş-
miş olan Rus ordu birliklerine artık güvenilmiyordu, çünkü Macar devriminin 
etkisi altına girmişlerdi.34 Macar ayaklanmasında 30 ila 50 bin arasında Ma-
car direnişçinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.

SSCB’nin emperyalist, işgalci niteliğini gösteren işgal silsilesi, 1979 yılında 
Afganistan’ın işgaline kadar devam etti. Bu işgaller zinciri, emperyalist ABD 
ile girdiği güç yarışında kaçınılmaz bir jeostratejik hamle olmanın yanı sıra, 
ekonomik rekabette pozisyonunu korumak için etki alanını genişletme çaba-
sının bir yansımasıydı.

Fakat 1980’lere gelindiğinde, emperyalist güç savaşının Rusya tarafında iş-
lerin hiç de iyi gitmediği ortaya çıkacaktı.

Antifaşist Putin özürcülüğü

Putin’in Ukrayna’daki Neonazilerin etkilediği rejime karşı olduğunu ve bazı 
faşist saldırılardan sorumlu olan paramiliter çeteleri çökertmek istediği “id-
diası” önemli. Putin bunu hem işgal kararını açıkladığı konuşmasında, hem 
3 Mart’ta Fransa devlet başkanı Macron’la yaptığı uzun konuşmadan sonra, 
hem de Ukrayna heyetiyle Rusya heyetinin ilk uzlaşma görüşmelerinden he-
men sonra, tüm dünya dikkatle ne diyeceğini beklerken açıkladı. “Operas-
yonlarımız devam ediyor, askerlerimiz kendini feda ediyor. Neonazilere karşı 
savaşıyoruz”35 diyordu.

Ukrayna’da faşizmin etki alanı hakkında, Enternasyonal Sosyalizm’in eliniz-



52

de tuttuğunuz bu sayısında hemen sonraki yazıda daha kapsamlı açıklama-
lar da mevcuttur. Burada sadece birkaç noktaya değinmeye çalışacağım.

Dünyadaki faşizm mücadelesinin Putin’e kaldığına inananların olması müt-
hiş. Bu, mezbaha patronlarının hayvan katliamına karşı mücadelesi kadar, 
Shell’in fosil yakıtlara karşı olduğunu anlatan reklamlar kadar inandırıcıdır. 
Ne yazık ki Türkiye’de böyleleri mevcut. Putin’in faşizme karşı mücadele ede-
meyeceğini, kendisinin de apaçık bir diktatörlük inşa eden bir figür olduğunu 
söyleyenlerin liberal olmakla suçlanmasının üzerinde durmaya ise değmez.

İşgalin başlarında, Ukrayna’da faşizm meselesi hakkında iki önemli makale 
yayımlandı. Bu makalelerden ikincisi, Karel Valansi’nin kaleme aldığı “Pu-
tin´in neo-Nazi iddiası üzerine” başlıklı yazıydı36, sol kamuoyunun bir kesimi-
nin keyifle peşinden koştuğu “Ukrayna’da faşist tehlike” argümanını bir dik-
tatörün bir işgali başta sol kamuoyu ve geniş kitleler, dünya halkları ve Nazi 
işgaline karşı bir tarihi olan Rusya işçi sınıfı ve sosyalistlerini ikna etmek 
üzere ürettiğini çok net gösteriyordu. Çünkü bu iddia köklü bir yanlışı barın-
dırıyor. Valansi, Putin’in konuşmalarından birisinde söylediklerini aktarıyor: 
“Görünen o ki, Kiev’de oturup Ukrayna halkını esir alan bir grup uyuşturucu 
bağımlısı ve neo-Nazi’ye kıyasla, sizinle bir anlaşmaya varmamız daha kolay 
olacak.”37

Evet, bildiniz, burada Putin Ukrayna ordusuna sesleniyor! Ukrayna ordusu-
na diyor ki siz devlet başkanınızdan, bir grup uyuşturucu bağımlısı ve ne-
o-Nazi’den daha iyisiniz. Gelin sizinle anlaşalım. Anlaşmanın şartı açık Putin 
açısından; ordu, Ukrayna devlet başkanını devirecek ve darbeyle Rusya’nın 
sömürgesi olmayı kabul ettikleri bir rejim kuracak ve bu da Putin’in antifaşist 
kararlılığının ifadesi olacaktı.

Valansi’nin dediği gibi, “Oysa Ukrayna’da Nazilerin hüküm sürdüğünü göste-
rebilecek hiçbir emare yok; ne topraklarını genişletmek istiyor, ne revizyonist 
bir politikası var, ne devlet eliyle bir grup insan hedefleniyor ve katlediliyor, 
ne olağandışı bir antisemitizm veya başka bir gruba yönelik düşmanlık var, 
ne bir diktatör tarafından yönetiliyor…”38

Valansi “Putin’in Nazi olmakla suçladığı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bir 
Holokost kurtulanının torunu ve Yahudi. Suçlamasının trajikomik yönü bu. 
Hani eğer Zelenski’nin illa bu kimliği öne çıkarılacaksa eğer, ancak şu söyle-
nebilir; Putin bu saldırıyla bir Yahudi kahraman yarattı” sözleriyle bitiriyor yazı-
sını. Eli kanlı bir diktatör halkın yüzde 70’ten fazlasının oyunu alarak seçilmiş 
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ve bir Holokost kurtulanının torunu olan bir Yahudi’yi faşist olmakla, kurduğu 
rejimi de faşist bir rejim olmasıyla suçluyor. Bu iddianın Türkiye’de bu kadar 
alıcı bulması acıklı bir duruma işaret ediyor.39

Bu tür iddiaların, Irak’a saldırmadan önce Saddam Hüseyin’in elinde kitle 
imha silahı olduğunu savunan Bush’un iddialarından hiçbir farkı yok. Bir ül-
kenin iç siyasal rejiminde aşırı sağcı ve faşist kurumların olup olmaması, 
başka bir emperyalist gücün bu ülkeyi işgal etmesi için bir gerekçe olamaz. 
Bu kadar basit bir yaklaşımda anlaşamıyor olmak, üzerinde derin derin dü-
şünülmesi gereken bir konudur. Ama Marx’ın esaslı yorumu, bu tartışmaya 
girerken, kenarda durması gereken bir açıklayıcılığa sahip:

İnsanlar kendi tarihlerini kendileri yaparlar, ama kendi keyiflerine göre, kendi seç-
tikleri koşullar içinde yapmazlar, doğrudan veri olan ve geçmişten kalan koşullar 
içinde yaparlar. Bütün ölmüş kuşakların geleneği, büyük bir ağırlıkla, yaşayanla-
rın beyinleri üzerine çöker. Ve onlar kendilerini ve şeyleri, bir başka biçime dö-
nüştürmekle, tamamıyla yepyeni bir şey yaratmakla uğraşır göründüklerinde bile, 
özellikle bu devrimci bunalım çağlarında, korku ile geçmişteki ruhları kafalarında 
canlandırırlar, tarihin yeni sahnesinde o saygıdeğer eğreti kılıkla ve başkasından 
alınma ağızla ortaya çıkmak üzere, onların adlarını, sloganlarını, kılıklarını alır-
lar.40

Marx bu pasajın devamında “yeni bir dili öğrenmeye başlayan kişi, onu hep 
kendi anadiline çevirir durur, ama ancak kendi anadilini anımsamadan bu 
yeni dili kullanmayı başardığı ve hatta kendi dilini tümden unutabildiği za-
man o yeni dilin özünü, ruhunu özümleyebilir” diyor. Ukrayna işgali, solun 
çeşitli kesimlerinin anadilinin katıksız bir stalinizm olduğunu gösterdi ne ya-
zık ki. Putin’in bu kadar ucuz iddialarının bu kadar kolayca benimsenebilme-
sinin nedeni buydu.

Böyle olmasa, sanki Rusya bir demokrasi cennetiymiş ve Putin de bu sınırsız 
demokratik ülkenin aşırı hoşgörülü, esnek, sınırsız demokrasiyi savunan li-
deriymiş gibi davranılamaz ve Rusya’nın emperyalist egemen sınıfının adına 
girişilen Ukrayna işgali böyle mazur gösterilemezdi. İşgale özür bulunması-
nın nedeni, bu “anadilde” yatıyor. Tüm gelişmeler önce bu dile çevriliyor. 
Yoksa, Rusya’da gösteri hakkı yasaklanan öğrenciler, grev hakkı askıya alı-
nan işçiler, varlıkları reddedilen LGBTİ+’lar, Çeçenler üzerinde işleyen ağır 
baskı mekanizmasının ışığında Ukrayna işgali için mazeret üretmekten uzak 
durulurdu. Ukrayna işgalini protesto ettiğimiz bir basın açıklamasında Rusya 
konsolosluğu önünde söylendiği gibi, Putin dünyayı aşırı sağdan temizlemek 
istiyorsa işe intihar ederek başlayabilir. Çünkü bu adam istemediği grupların 
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seçimlere katılmasını engelleyen yasayı onaylayan, 2012 yılında LGBTİ+’la-
rın faaliyetlerinin onlarca yıl yasaklanması gerektiğini savunan bir diktatör-
dür. Ciddiye aldığı bir muhalifin zehirlenmesi ya da hapse girmesi işten bile 
değildir.

Kendisi bir diktatör olan Putin, başka ülkelerin iç işleyişinde antidemokratik 
öğeleri bahane ederek işgalcilik yapamaz. Bu bahaneyi ikna edici bulanların 
neden bir zoka yuttuğunu tekrar tekrar açıklamak zorunda kalmak hicap 
veriyor! Bir başka ülkenin aşırı sağcı, otokratik siyasal iktidarları o ülkenin iş-
gal edilmesi için bir neden sunuyorsa, hep beraber Rusya’yı işgal edebiliriz. 
Putin’in yanında Ukrayna siyasal rejimi çok daha demokratik bir manzara 
arz ediyor.

Üstelik 2010’lu yılların başında Ukrayna’daki kitlesel ve uzun soluklu eylem-
lerin içinde faşistlerin olması, siyasal rejime kenarından bulaşan faşist para-
militer örgütlerin varlığı, Putin’in abarttığı gibi bir rejim yapısının var olduğu 
anlamına gelmiyor. Ukrayna siyasal rejimi faşist değil. Faşistlerin paramiliter 
güçleri dışında siyasal rejimi doğrudan belirlediği bir ülke de değil. Örneğin 
bu açıdan Türkiye’yle kıyaslanamaz bile. Üstelik Ukrayna’daki Rus azınlığa 
yönelik saldırılar Zelenski iktidarı tarafından planlanan, uygulanan süreçler 
değildir.

“Anti faşist Putin özürcülüğü”, özünde, öyle ya da böyle Rusya ordusunun 
Ukrayna işgalini savunmak isteyenlerin gerçeklerle hayalleri kasıtlı bir şekil-
de çarpıtarak ürettiği bir politik yaklaşımdan başka bir şey değil. İsteyen her 
ülkenin bir başka ülkede beğenmediği bir rejime karşı askeri müdahalesinin 
meşrulaştırılmasından başka hiçbir anlamı yok bu iddiaların. Bush, dikta-
tör Saddam’ı ve kitle imha silahlarını ya da Afganistan’da El Kaide’yi ABD 
ve insanlık için tehlikeli bulduğu iddiasıyla işgallere girişmişti. Ukrayna’daki 
faşist örgütlerle uğraşmak, aşırı milliyetçi bir Rus despotunun işi değildir. 
Ukrayna’daki faşistlerle, Ukrayna halkı, Ukrayna işçi sınıfı kendisi hesapla-
şır. Muhalefet içindeki Putin özürcülüğü, ABD’nin Irak işgaline karşı çıkarken 
ürettiğimiz ve küresel muhalefetin ortak kazanımı olan temel kavramları bir 
işgali savunmak için allak bullak ediyor.

John Molyneux bir keresinde şöyle yazmıştı:

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında, Sovyetler Birliği’nin emperyalist olmadığı ve ola-
mayacağı küresel solun büyük çoğunluğu tarafından temel ve tartışmasız bir doğ-
ru olarak kabul ediliyordu. Bunun nedeni, emperyalizmi kapitalizmle bağlantılan-
dırmaları ve Sovyetler Birliği’nin şu veya bu şekilde sosyalist bir toplum olduğuna 
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ve sonuçta anti-emperyalist olduğuna inanmalarıydı. Sovyetler Birliği’nin kendisi 
de bu imajı geliştirmek için epey çaba harcadı.41

Bu sözlere eklenebilecek tek şey, faşizm konusunda da bütünüyle geçerli 
olduğudur. İşgalin 38. gününde, Putin askeri harekâtın başarısız olacağını 
kabullenip Kiev’den geri çekilme emri verdiğinde bir dizi görüntü yayınlan-
maya başladı. Bunlar toplu mezar görüntüleriydi. Bir sosyal medya mesajı, 
“Ukrayna’nın başkenti Kiev’in kuzeyinde bulunan Bucha kentinde 300 ki-
şilik toplu mezar bulundu… Ayrıca tek bir sokakta sivil giyimli 20’den fazla 
erkek cesedi bulundu.” diyordu.42 Korkunç görüntülere rağmen muhalif ka-
muoyunda gerekli olan sert tepki şekillenemiyor. Rusya’nın faşistlere karşı 
savaşırken faşistleri kurşuna dizip, işkence edip toplu mezara gömdüğünü 
düşünerek ruhlarını ferah tutanlar olduğu çok açık.

İnsanların Rusya’nın sahiden de faşistlere karşı “özel bir operasyon” yürüttü-
ğüne inanmalarını sağlayan, Putin’in her dediğine inanma eğilimleri ve “asıl 
düşman içeride değil NATO’da” diye düşünmelerinin yanı sıra I. Dünya Sa-
vaşı’nın antifaşist kahramanlıklarının stalinizmle özdeşleştirilmiş olmasıdır.

Oysa bu, tarihin en büyük yalanlarından biri. Nazilerin milyonlarca Rus va-
tandaşını katletmesi ve Rusya halklarının kahramanca direnişi bu gerçeği 
değiştirmiyor ne yazık ki. Faşizm hakkındaki bu efsane, SSCB’nin 1930’lar-
da iç rejiminde uygulanan ağır baskının da nedeni olarak görülüyor. Oysa 
Nazilerin Rusya’ya saldırmasından önce Stalin içeride diktatörlüğünü sos-
yalizmle maskeleyerek ilan etmiş, 1936, 1937 ve 1938’in Mart ayında-
ki Moskova mahkemelerinde tüm muhalefeti fiziksel olarak imha etmişti. 
1934 yılında Sovyetler Birliği’nde bir tek ülkenin sınırları içinde sosyalizmin 
kurulduğunu ilan edip tüm enternasyonal ilişkilerdeki prestijini de bu “sos-
yalizmin anavatanının” korunmasına hasredilmesi için kullandı. Komintern 
Stalinist Rusya’nın korunmasının dış politika aracı haline getirildi. Stalinist 
bürokrasi, Almanya’da Nazilerin savaşı başlatmasından önce İspanya’da 
Franco faşizmiyle dış politika anlayışını sınamıştı.43 Stalinist iktidar, faşizme 
karşı mücadeleyi devrimin Avrupa çapında yayılmasında değil “Almanya ve 
İtalya’ya karşı İngiltere ve Fransa ile cephe kurmak”44 olarak belirlemişti. 
Bu uzlaşmanın ilk sonucu İspanya’da faşizme karşı mücadelenin ihanete 
uğraması oldu.

Komintern’in Avrupa komünist partilerine dayattığı siyasetleri, Rus diplomat-
larının Nazilerle yaptıkları görüşmeleri ve imzaladıkları anlaşmaları, savaş 
öncesinde İspanyol iç savaşında ve savaştan sonra Yunan iç savaşında ik-
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tidara yürüyen işçilerin satılmasını ancak Stalinist bürokrasinin bu tek ve 
belirleyici amacının ışığında anlamak mümkün.45

Troçki, Almanya’da faşizmi incelediği başucu eserinde, Stalinist Komintern’e 
bağlı Alman Komünist Partisi’nin işçi sınıfının Nazi tehdidine karşı birleştir-
mekten uzak olan politikalarını sert bir şekilde eleştirirken şöyle diyordu:

Yenilmiş liderlerin Hitler’in zaferindeki kendi paylarından hiç söz etmemeleri 
ise sadece yakışıksız bir tevazudan ötürüdür. Dama diye bir oyun olduğu 
gibi, kaybeden kazanıyor diye bir oyun da vardır. Almanya’da oynanan oyu-
nun benzersiz yanı ise, Hitler dama oynarken hasımlarının kaybetmek için 
oynamış olmalarıdır. Siyasi dehaya gelince, Hitler’in buna ihtiyacı olmamıştır. 
Karşısındaki düşmanın stratejisi, kendi stratejisinin eksik kalan yönlerini bü-
yük ölçüde tamamlamıştır.46

Hitler-Stalin paktı da Stalin’in Hitler’in stratejisinin eksik kalan yönlerini ta-
mamladığı berbat bir uzlaşmadır. Kuşkusuz sadece bir uzlaşma değil, birbiri-
ne de düşman olan iki diktatörlüğün Polonya’yı işgal anlaşmasıdır. Chomsky, 
Putin’in Ukrayna’da işgali başlattığı günlerde bir röportaja verdiği yanıtta Hit-
ler-Stalin paktının ne anlama geldiğinin altını çiziyordu:

Soruya dönmeden evvel, su götürmez bazı olguları yerli yerine oturtmamız gereki-
yor. En can alıcısı, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin büyük bir savaş suçu olduğudur; 
iki çarpıcı örnekle, ABD’nin Irak’ı, Hitler ile Stalin’in 1939 Eylül’ünde Polonya’yı 
işgal etmeleriyle aynı düzeydedir. Açıklamalar aramak hep makul görünür, ama 
bunun meşrulaştırıcı, hafifletici sebebi olmaz.47

Pakt imzalanmadan önce Stalin 18. Parti kongresinde Almanya’yla Rusya’yı 
birbirine karşı kışkırtan Batılı önderleri kınarken, Rusya’nın kendisine karşı 
güç kullanmayan tüm komşularıyla iyi ilişkiler kurmak ve sürdürmek istediği-
ni ilan etti. Sadece kongre konuşmaları değil açık-gizli görüşmelerle Stalin’le 
Hitler arasında bir flört dönemi yaşandı. 23 Ağustos’ta Hitler’in temsilcisi 
Ribbentrop’la Kremlin’de “gizli bir ek protokolü” de içeren bir saldırmazlık 
anlaşması imzalandı. Anlaşma iki taraftan birisi savaşa girerse diğerinin ta-
rafsız kalacağını karara bağlıyordu. Gizli protokol;

Polonya, Finlandiya, Estonya, Letonya ve Litvanya’nın kaderini tayin ediyordu, 
Polonya, Almanya ile Rusya arasında (Vistül nehrinin doğusu Rusya’nın olmak 
üzere) paylaşılacak; Litvanya Almanya’nın, diğer ülkeler ise Rusya’nın nüfuz ala-
nında kalacaktı. Protokolde öngörüldüğü üzere, Eylül başında Nazi ordularının 
Polonya’yı işgalinin arkasından Kızıl Ordu da Polonya topraklarına girdi.48
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Hitler, dünya çapında bir dev güç olan Rusya’nın tarafsızlığını Stalin’in onay-
layan sessizliğiyle garanti altına alıp tüm Avrupa’ya kan kusturmaya başladı. 
Yeni bürokratik egemen sınıf Stalin liderliğinde Hitlerle anlaştı, sınıfsal çıkar-
ları için Avrupa’da tüm komünist partileri silahsızlandırdı, 1936’da İspan-
ya’da olduğu gibi iç savaşta mücadele eden sosyalistlerin karşısına cumhu-
riyetçi burjuvazi adına sükûneti sağlamak üzere dikildi, Polonya’yı işgal etti 
ve sonunda milyonlarca Rusya vatandaşını da imha edecek Hitler’in elini 
kolunu serbest bıraktı.

İşte bu nedenle, Putin’in, antifaşist süslü konuşmalarına hiçbir şekilde taviz 
verilemez. Bugünü aklamak için anlattığı tarih bile yalanlara dayalı. Sivilleri 
yakıp yıkan bir işgali meşrulaştırmak için günümüz otoriter liderlerinin dile 
getirebildiği yalanların seviyesi inanılmaz. Daha da inanılmaz olan, bu yalan-
lara inanma yönündeki yatkınlık.

Duginist bir antifaşizm ve nükleer silah

Türkiye’de bir televizyon kanalında, Haber Global’de konuşan Özel Kuvvetler 
emeklisi bir binbaşı, Ukrayna işgalini yorumlarken, “Ben Putin olsam, NA-
TO’ya yeni giren eski Sovyet artığı ülkelerden birine küçük tonajlı bir (nük-
leer füze) gönderirim. Böylece (NATO’nun) bir şey yapamayacağını da test 
ederiz” dedi.49 Evet, herkesin gözüne baka baka nükleer bir katliam öneren 
bu adam, emekli bir binbaşı. Binbaşılık yapmış yani, emrine askerler, aske-
ri teçhizatlar verilmiş. Bu görüşlerin önemi şurada: Rusya’nın Ukrayna’daki 
faşist birliklere karşı mücadele ettiğine inananlar, Putin’in işgal politikalarını 
“anlamlandırmaya” çalışırken toplumda savaş konusunda sağ bir rüzgârın 
esmesine neden oluyorlar. Cümleye, “Ukrayna’da işgale hayır!” diye başla-
yamayanlar, savaşın sorumluluğunu Putin’in üzerinden almakla kalmıyorlar, 
eşyaya adıyla seslenme fırsatını da elimizden almaya çalışıyorlar.

Söylemek istediğimi Metropoll Araştırma’nın “Mart 2022 Türkiye’nin Nab-
zı”50 adlı anketi şöyle özetliyor: “Ukrayna’da yaşanan durumdan kimi sorum-
lu tutuyorsunuz?” sorusuna ABD-NATO yanıtını verenlerin oran, yüzde 48,3. 
Soruya Rusya yanıtını verenlerin oranı yüzde 33,7.

Bu, Rusya’nın Ukrayna savaşı başladığından beri Türkiye’de estirilen politik 
havanın bir sonucu. Bu hava, antifaşist Rusya müdahalesi gibi cicili bicili 
yaklaşımlarla daha şık bir şekilde paketleniyor.

Türkiye’de Avrasyacı adı verilen bir çevre, net bir şekilde Rus emperyalizmi-
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nin bekçiliğine soyunmuş durumda. Amaçları Türkiye’nin Rus emperyaliz-
minin, başarabilirlerse bir de Çin emperyalizminin maşası haline gelmesini 
sağlamak olanlar militarist bir propagandaya “sol” bir kılıf yaratmakla meş-
gul. Gizlenmek istenen, Türkiye’nin S400 almasını, Rusya’nın Türkiye’de 
nükleer santrallar yapmasını şiddetle savunmaları. Türkiye’nin emperyalist 
bir ülkeden füze savunma sistemi almasını mühim bir antiemperyalist ham-
le gibi savunmak özel bir yetenek istiyor. Ama mızrak çuvala, S400’ler de 
hangarlara sığmıyor.

Oysa Putin’in ne antiemperyalist olmakla ne de faşizmle mücadele etmekle 
bir alakası var. Putin’in akıl hocalarından olduğu iddia edilen ve Türkiye’de 
15 Temmuz darbe girişiminden sonra oluşan AKP-devlet koalisyonu nede-
niyle önemli bir düşünür muamelesi yapılan Alexander Dugin51, “Faşizm 
bizi düşünsel, idealist yanı itibariyle ilgilendiriyor” diyordu; “ulusal faktöre 
çağrısı aracılığıyla toplumda sınıfları karşı karşıya koymayı aşan bir ideoloji 
olarak.”52 Faşizmi benimseyen, neofaşist örgütler kurma peşinde koşturan 
bu tuhaf figürün Putin’in temel ideoloğu olması şaşırtıcı değil. Bizzat tanık 
olduğumuz danışman ve başdanışmanlara bakınca bunun çok garip görün-
mediği ortada. Irkçı ve sağcılığı tartışmasız Avrasyacıların, sol muhalefetin 
bazı kesimlerini de etkileyerek Ukrayna işgalinden “insanlık adına”53, ya da 
bu kadar abartılı olmasa da Türkiye adına olumlu bir sonuç bekleyenlerin 
fikri ilham kaynağını görünce, bütün gürültünün arkasında, Türkiye’nin Rus 
emperyalizmine bağlanması için güçlü bir girişim olduğu görülüyor. Dugin 
“Rusya’nın Türkiye’yi Avrasya Ekonomik Birliği’nde görmeyi çok istediği bir 
sır değil. Ama soru şu ki, Türkiye’nin kendisi ne kadar istiyor?” soruna şu 
cevabı veriyor:

Kesinlikle. Türk liderliğiyle yakın temas halindeyim, onlar bu seçenekleri düşünü-
yorlar. Batı ile durumu değerlendirdiğimde Erdoğan, bana göre köprüleri çoktan 
yaktı. Batı’nın ölümcül bir tehlike, ıstırap içinde olan ve hegemonyasını yitirmiş 
zehirli bir kutup olduğunu çok iyi anlıyor. Bu nedenle bana öyle geliyor ki, her şey 
mümkün olduğunca Türk dünyası için olumlu yönde gelişiyor.54

Putin’i mazur göstermeye çalışanlar, nasıl bir ideolojik sistematikle karşı kar-
şıya olduğumuza yakından bakmalılar. Örneğin, NATO, Doğu’ya doğru geniş-
lemeseydi Rusya’nın işgale başlamayacağını düşünenler, bu tezden nasıl bu 
kadar emin olabiliyorlar? Tetikleyici mekanizmanın NATO’nun genişlemesi 
olduğu çok açık görünüyor, ama bu genişleme olmasaydı Putin’in işgale gi-
rişmeyeceğinin garantisi nasıl verilebiliyor. Şu sözleri, Putin’in “şef danışma-
nı” ediyor: “’Great Reset’e karşı Büyük Uyanış’ kitabında Dugin, ‘Saldırmak 
zorundayız’, ‘ABD’de bir aptal iktidarda olduğu sürece’ (Biden’ı kastediyor) 
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Rusya’nın ‘dünya çapında nüfuz alanlarını genişletmesi için’ tarihsel bir şans 
var diyor. Şimdi Rusya saldırıyor.”55

Son olarak, Ukrayna işgalinin arkasında yatan gücün de Rus egemen sınıfı 
olduğunu belirtmek gerek. “Rus oligarkları” denen, Putin’le birlikte şekille-
nen ve çöken SSCB’nin kaynaklarının özelleştirilmesi sürecinde “piyasaya 
açılan devlet sermayesi” parçalanırken devreye girenlerden sonraki kuşak-
tır. Sovyet bürokrasisinin girişimci kanadının Yeltsin’le beraber ve ondan 
sonra daha da karanlık ilişkiler içinde şekillenen kesimleridir. Rusya oligar-
şisinden söz ettiğimizde 120 milyardere değinmiş oluyoruz ve 2021 yılında 
bu milyarderlerin serveti hane halkı gelirlerinin yüzde 60’ına eşit olan 558 
milyar dolardı.56

Özellikle muhalefet adına konuşanların, Ukrayna savaşını, Putin’i ve işga-
lin yarattığı yıkımı şevkle karşılayan, daha büyük yıkımlar vadeden milliyetçi 
Rus ideologlarını yakından izlemesi gerekiyor. Vıcık vıcık sermaye ilişkilerinin 
içinde çıkarlarını maskeledikleri milliyetçi yalanlarla masumların ölümüne 
neden olan savaş baronlarının savunmasını, sözcülüğünü ya da özürcülüğü-
nü yapmaya gerek yok. Putin’in danışmanı şöyle diyor:

Bu askeri operasyon bizim için varlık yokluk meselesi. Ya var olacağız ya da yok 
olacağız. Şu anda her şey sallantıda duruyor. Yenilgi ihtimalini düşünmüyoruz. 
Çünkü bu olamaz. Olursa Putin, Rusya ve bildiğim kadarıyla dünya da olmayacak. 
Çünkü biz her şeyi riske attık. Bu yüzden NATO tarafından nükleer bir saldırıya 
uğrarsak veya savaşa müdahale ederse, nükleer seçeneğe ilişkin Sayın Putin’in 
söylediklerini dinlemek gerekir. Çünkü sahada aynı şekilde cevap verilecek. Bu 
operasyonun ‘son nefesimize kadar devam etmesi’ kararı çoktan alındı ve kazan-
maktan başka çaremiz yok.57

Boynu bükük emperyalist

Putin’in ne yapmak istediğini biliyoruz: Ukrayna siyasal rejimini ve Ukray-
na’nın askeri varlığını imha ederek hem tüm bölge ülkelerine, hem tüm Av-
rupa ülkelerine, ama esas olarak ABD’ye güç gösterisinde bulunuyor. Tıpkı, 
2000’li yılların başında Afganistan ve Irak işgallerini dünyanın jandarması 
olduğunu kanıtlamak ve askeri güçlerini Asya’ya doğru kaydırmak için şiddet 
dolu bir güç gösterisi olarak planlayan ABD gibi, Putin de ABD ve NATO’yla 
hesaplaşmasını Ukrayna üzerinden görüyor. İşgal ederek, bombalayarak, 
çocukları öldürerek meydan okuyor. Rusya devlet başkanı, bir savaşı sürdür-
menin geçerli yolu olan tüm ahlaksızlıkları adım adım hayata geçiriyor. Uk-
rayna ordusuna darbe yapmaları çağrısında bulunmaktan sivillerin yaşadığı 
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yerleşim yerlerini füzelerle vurmaya, oradan nükleer silahları hazır etme em-
rini vermesine kadar tüm militarist adımları arka arkaya atıyor. Putin, darbe 
yapmasını umduğu askerlerle daha kolay anlaşacağını açıkladı. Sadece bu 
darbe çağrısı bile, nasıl bir siyasal figürle karşı karşıya olduğumuzu gösterir.

Kuşkusuz Putin’in ve Putin’i mazur göstermeye çalışanların asli bahanesi, 
elbette NATO. Kuşkusuz ki NATO aslen bir bahane değil, muhtemelen insan-
lık tarihinde ortaya çıkan tahrip gücü en yüksek terör örgütüdür. Yıllardır 
bir katliam makinesi gibi çalışıyor. Ama burada vurgulamak istediğim, NATO 
eylemlerinin Putin’in eylemlerinin bahanesi haline getirilmesi, Rusya’nın Uk-
rayna savaşını desteklemek ya da bu işgali sessizce geçiştirmek isteyenlerin 
“ama NATO” diye söze başlaması. Ukrayna gerilimi henüz bir işgale dönüş-
meden bir hafta önce yazdığı yazıda, Alex Callinicos, gerilimin bu kez tehli-
keli bir evreye sıçrayabileceğini Küba krizi bağlamında analiz ederken şöyle 
özetlemişti:

Ajanlar ve gazeteciler aracılığıyla aylardır gizlice haberleşiyorlardı. Kennedy, iki 
büyük taviz vererek Kruşçev’i çok hızlı bir şekilde füzeleri geri çekmeye ikna etti. 
Küba’yı işgal etmeme ve Sovyetler Birliği’ni hedef alan Türkiye ve İtalya’da konuş-
lu ABD nükleer füzelerini geri çekme sözünü verdi. Kennedy’nin Kasım ayındaki 
ara dönem Kongre seçimlerinde Cumhuriyetçiler tarafından yenilmemesi için 
ikinci imtiyaz gizli tutuldu. Kennedy, Küba Füze Krizinin galibi olarak ortaya çıktı. 
Ancak Kennedy düşündüğünden daha fazlasını teklif ettiği için Kruşçev, gözlerini 
kırpan adam olarak gösterilmeyi önemsemedi. Ancak bu sefer hem Biden’ın hem 
de Putin’in gözlerini kırpıştırmış görünmemesi önemli. Bu, her ikisi de yenilgiye 
uğrayan iki emperyalist güç arasındaki bir mücadeledir – Soğuk Savaş’ta Rusya, 
Büyük Orta Doğu’da ABD. Tehlikeli bir kombinasyon.58

Şimdi bu tehlikenin kombinasyonun sonuçlarını yaşıyoruz. Kazananın olma-
dığı ve dev bir yıkımın, daha büyük bir facianın kapıda olduğunu çağrıştıran 
sonuçlarıyla karşı karşıyayız.

ABD: Neoliberal emperyalist bir imparatorluk

ABD, insan ve canlı yaşamını öğüten özel bir devlet örgütlenmesidir. Soğuk 
Savaş döneminin iki süper güçten oluşan emperyalist kamplaşması Doğu 
Bloku’nun çöküşüyle sona erdi. ABD Soğuk Savaş döneminin kesin kazana-
nı olarak tarih sahnesinde kibirle hareket etmeye başladı. Fakat ne kadar 
caka satsa ve ideologları tarihin sonunun geldiğini iddia etse de Soğuk Sa-
vaş döneminin ABD’ye büyük bir maliyet çıkarttığı çok açıktı. SSCB ile ABD 
arasındaki rekabete dayalı denge, ABD’nin Batı’nın şemsiyesi, SSCB’nin ise 
Doğu Bloku’nun lideri olduğu denge küresel sistemin bütününde çelişkili, 
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patlamalı ve gerginliğin sürekli biriktiği türden de olsa bir küresel istikrar 
sağlıyordu. Stalinist rejimlerin teker teker ve beklenmeyen bir hızla çökme-
siyle birlikte ABD Batı’nın liderliğini hâlâ elinde tutarken buna bir de dünya-
nın tek süper gücü olma vasfı eklenmişti. Ama şaşırtıcı olanı, artık “şeytani 
tehdit” komünizmin buhar olup uçması sonucunda ABD liderliğine ihtiyaç 
duymayan Almanya ve Japonya gibi ülkelerin ekonomik olarak gelişmeyi sür-
dürmeleri ve bizzat ABD’yle rekabet edebilme potansiyellerine sahip olma-
larıydı.59 Fakat koşullar, ABD açısından Rusya ve Çin ile sınırları olan Orta 
Asya ülkelerine burnunu sokabileceği kapıların aralanması anlamına da ge-
liyordu. Bu kapıların açılmasını engelleyecek olansa geniş yüzölçümü, enerji 
yatakları ve binlerce nükleer başlığıyla Rusya ve 1990’ların ortalarından iti-
baren ABD’li ideologların en büyük tehlike olarak gördükleri Çin’di.

ABD yöneticileri kendilerini, hem Batı’ya liderliğini kabul ettirmek, hem de 
bu liderliği benimsemenin çok uzağında olan Çin ve Rusya’nın tehdit olmak-
tan çıkartılmasını sağlamak zorunda görüyorlardı. Burada devreye ABD’nin 
ekonomik gücüyle askeri gücü arasındaki mesafe giriyordu. Elli yıl öncesine 
göre dünya ekonomisinden aldığı pay yüzde 20 azalan ABD’nin silahlı gücü 
kendisinden sonra gelen en büyük yedi ekonominin toplamından daha fazla 
olsa da birçok alt-emperyalist ülkede olduğu gibi ABD, ekonomik gücüyle si-
yasi-askeri ihtirasları arasındaki mesafe açılmış bir imparatorluk görüntüsü 
çiziyordu.60

Alex Callinicos, Doğu Bloku’nun çökmesinin ardından ortaya çıkan modern 
emperyalizmi şöyle tarif ediyor:

Devam eden ekonomik istikrarsızlık ve ABD’nin yaşadığı nispi gerilemenin dev-
letler sistemi ile ilgili olası sonuçları nelerdir? Barry Buzan, bu sistemi kavram-
sallaştırmak için faydalı bir çerçeve sunmaktadır. Buzan üç kademeli bir şema 
tasarlamaktadır: Buna göre, sistem düzeyinde süper ve büyük güçlerin, bölgesel 
düzeyde de bölgesel güçlerin olduğu bir devletler sistemi vardır. Bir süper güç 
olmanın koşulu ‘uluslararası sistemin tümünü kuşatan geniş yelpazeli imkân ve 
kabiliyetlere sahip olmak’ iken, ‘büyük güçleri, sadece bölgesel olanlardan ayı-
ran, şu an ve gelecekteki güç dağılımı konusunda diğerlerinden aldığı tepkilerin, 
bölgesel düzeyde olduğu kadar sistem düzeyindeki hesaplamalara da dayanıyor 
olmasıdır.’ Soğuk Savaş sonrası ‘küresel güç yapısı’ Buzan’ın adlandırmasıyla 
‘1+4’ şeklinde olmuştur —ABD’nin tek süper güç olduğu sistemde Çin, Avrupa 
Birliği, Japonya ve Rusya büyük güçler olarak yer almıştır.61

Bu, aynı zamanda, emperyalizmin ABD’den ibaret olmadığını da anlatır. 
ABD, uluslararası sistemin tümünü kuşatan geniş yelpazeli imkân ve kabili-
yetlerini kaybetme ihtimalini dayanılmaz buluyor. 11 Eylül saldırısı, ABD’nin 
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şahin liderliğinin bu kaygısını gidermek için harekete geçebileceği kanalları 
açtı. Bu tarihten sonra geliştirilen ABD askeri eylemleri ve politikaları, özellik-
le Afganistan ve Irak’ın bombalanması ve işgal edilmesi şunu gösteriyordu: 
ABD emperyalizmi Amerika’ya karşı herhangi bir meydan okunma tehlikesi-
ni engelleme bahanesiyle, askeri gücünün ezici üstünlüğünü ve otoritesini 
tüm dünyaya, başta da Çin, Almanya, Japonya, Rusya ve Fransa gibi güçlere 
kabul ettirmek için durdurulana kadar saldıracak, kuşatacak, tehdit edecek 
ve küresel düzeni yeniden ve yeniden kendi imparatorluk çıkarları lehine 
şekillendirecekti.

Bu, emperyalistler arası hegemonya mücadelesinin tayin edileceği bir süreç 
ve bizler de hâlâ içinde debeleniyoruz. Ukrayna savaşı, bu sürecin tüm tehli-
keli özelliklerini bir kez daha gösterdi.

Lenin’in emperyalizm analizinin önemli yanlarından birisi kapitalizmin bir 
dünya sistemi olduğu verisinin üzerinde yükselmesidir. Kapitalist üretimin 
yeniden üretimi uluslararası alanda cereyan eder. Kapitalizmin bir ülkede 
yeniden üretiminin politik, askeri ve ideolojik bir kurumsallaşmaya yani dev-
lete gereksinim duyması gibi, sermayenin dünya ölçeğinde yeniden üretimi 
de böylesi bir kurumsallaşmaya gereksinim duyar. Tersi durumda sermaye-
nin bölgeler arası hareketleri düzenlenemez ve sermayeye yönelik saldırılar 
engellenemez. Sermayenin hareketlenmesi hem ulusal sermayelerin iç re-
kabetleri hem de sermayenin egemen fraksiyonunun denetlediği ulus dev-
letlerin rekabetleri demektir. Bu rekabet ve sürekli çatışma içerisinde diğer 
sermaye gruplarına ya da ulus devletlere kendi gücünü zorla ya da bir dizi 
“ikna” yöntemiyle onaylatan/lider olan ulus devlet hegemonik emperyalist 
devlettir.

ABD bu pozisyonunu kaybetmek istemiyor. Bunun için NATO adındaki kit-
le katliamcısı bir başka örgütü kullansa da ne Afganistan’da ne de Irak’ta 
hedeflerine ulaşabildi. New York Times’ta yayınlanan bir makalede, küre-
sel protestolara rağmen Irak’ı işgal etmenin ve savaşların on yıllarca hiçbir 
ilerleme kaydedilmeden sürdüğünü görmenin Amerikan halkı için çok fazla 
olduğunu söyleyen ve “Bir hiç uğruna ölmenin yorgunluğu”nu, “Taliban’ın 
iktidara geri dönmesi ve İran tarafından yönetilen yozlaşmış Irak siyaseti” 
örneklerine bağlayan yazı62, ABD emperyalizminin esas olarak derin bir he-
gemonya krizi yaşadığını gösteriyordu.

ABD egemen sınıfı krizin küresel hegemonya kaybına dönüşmesini engelle-
mek için mukayese edilemez askeri gücünün yanı sıra, aynı zamanda savaş 



63

masraflarını Batı’ya çıkartmasını sağlayan NATO’yu kullanıyor. NATO tam an-
lamıyla bir ABD icadı. 12 batı Avrupa ülkesinin katılımıyla kuruldu, 1949’dan 
günümüze NATO’nun 19 başkomutanının her biri ABD’dendi.63 SSCB’den 
gelecek saldırıya karşı bir savunma örgütü olarak kurulduğu iddiası Doğu 
Bloku’nun çökmesinden sonra anlamsızlaştı. NATO liderliği de bu anlamsız-
lığı fark etti ve misyonunu yeniden tanımladı ve çoğu Rusya ile sınırı olan 
30 ülkeye genişledi.64 Üstelik 1995’ten 2011’e kadar Balkanlar, Afganistan, 
Irak, Aden Körfezi ve Libya’da işgallere girişti ya da yardımcı oldu.

NATO yayılmacılığı, ABD’nin bu örgüt aracılığıyla Batı ülkelerini disiplin altın-
da tutmanın yanı sıra sürekli bir meydan okuma örgütü olarak savaş gergin-
liğinin artmasında başat bir role sahip. Bu yüzden Ukrayna savaşında Tür-
kiye gibi ülkelerde stalinizmin etkisi nedeniyle muhalefet saflarında bir kafa 
karışıklığı yaşandığı için tartışmalarımızda Putin’in temsil ettiği emperyalist 
siyasi geleneğin altını çizmek ne kadar önemliyse, NATO’nun yayılmacılığının 
maskelenip bu sefer de bir NATO özürcülüğü üretilmesine izin vermemek 
de o kadar önemli. Bu açıdan iki sosyalistin yaptıkları tartışmada Gilbert 
Achar’a yanıt verirken Alex Callinicos çok önemli noktalara değiniyor:

ABD, (..) Çin ve Rusya ile uzun vadeli mücadelesinin peşinde NATO’nun geri ka-
lanıyla ittifakını canlandırıyor. (…) Dahası, Batı’nın rolü askeri desteğe indirgene-
mez. Rusya’ya yönelik yaptırımları desteklememek ve kaldırılmasını da talep et-
memek gibi çelişkili, garip bir pozisyonda kalıyorsunuz. Bu, yaptırımların gerçekte 
oynadığı rolü görmezden gelmenin sonucu olan bir tutum. ABD ve müttefiklerinin 
stratejisi, ‘ölümcül bir sarmal’ dediğiniz şeyi serbest bırakma korkusuyla sava-
şa doğrudan dahil olmaktan kaçınırken, Rusya’yı dünya ticaretinden dışlayarak, 
merkez bankasının kendi ticaret sistemine erişimini engelleyerek ekonomik ola-
rak çok sert bir şekilde köşeye sıkıştırmaktır. Ve özellikle Avrupa’nın Rus petrol ve 
gazına olan bağımlılığını azaltmak. (…) Doğru Marksist yaklaşım şudur: Mevcut 
durumun vekaleten emperyalistler arası bir savaşı ve aynı anda Ukrayna adına 
bir ulusal savunma savaşını içerdiğini kabul etmek gerekir. Yaptırımlar ve NATO 
silah sevkiyatları da dahil olmak üzere emperyalistler arası tırmanışın ‘ölümcül 
sarmalını’ besleyen tüm önlemlere karşı çıkarken, Ukraynalıların ulusal hakları-
nı desteklememizi gerektirdiği için bu karmaşık bir durum. Bununla birlikte, Le-
nin ve Luxemburg’un enternasyonalist geleneğinin, bu savaşı beslemeye devam 
eden üç taraflı emperyalist rekabeti gözden kaçırmaması koşuluyla, katkıda bu-
lunacak benzersiz bir yönü vardır.65

Gerçekten de Ukrayna halkının çektiği acılar karşısındaki haklı öfke, Batı’nın 
Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara sessiz kalmaya yol açabiliyor.66 Bunun bir 
adım ilerisi ise NATO’nun Ukrayna’yı askeri olarak teşvik etmesi ve savaşın 
arka planında olduğunu sürekli hissettirmesi.
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Ukrayna’nın direnişi, Putin’in de batı ülkelerinin ve NATO’nun beklediğinden 
de sert oldu. Kiev’in kısa sürede Putin tarafından ele geçirileceğini iddia 
eden yorumlar gerçekleşmedi. Rusya’nın Ukrayna hamlesinin sonucunda, 
şimdilik bir kazanan yok. Fakat kaybedenin olduğunu söylemek için de er-
ken. Yakılıp yıkılan Ukrayna, göç eden milyonlarca insan, bombardımanlarda 
ölen Ukraynalılar, ölen Rus askerleri elbette savaşın en ağır kayıpları.

Rusya ekonomisi bazı tahminlere göre 2022’de yüzde 15 küçülecek. Gold-
man Sachs, daha önce yüzde 2 büyümesi beklenen ekonominin bu yıl yüz-
de 10 küçüleceğini düşünüyor. Capital Economics, yüzde 12’lik bir daralma 
öngörüyor. İşsizliğin 2022’nin sonunda yüzde 4,1’den yüzde 8’e yükselmesi 
bekleniyor.67

NATO, beyin ölümü yaşadığı ilan edilen bir kurumdu, Macron, Ukrayna’nın 
işgalinin elektroşok işlevi gördüğünü söylüyor. Fakat Putin, son 15 yıldaki 
ekonomik kazanımlarını çökertme pahasına da olsa Baltık ülkeleri ile Po-
lonya, Slovakya, Macaristan, Romanya gibi ülkelere sınırları üzerinden bas-
kı yaparak NATO’nun kendilerini koruyamayacağı mesajını veriyor.68 NATO, 
Rusya’dan ürken devletler açısından bir cazibe merkezi olsa da nükleer teh-
didin görmezden gelinemeyecek ölümcül varlığı nedeniyle paralize olmuş 
durumda. Askeri bir örgüt, savaş sırasında askeri adım atamaz hale geldiyse 
burada bir başarıdan, elektroşoktan söz etmek çok da önemli değil.

ABD açısından da gelişmelerin pek parlak olduğu söylenemez. “Joe Biden’ın 
ABD başkanı olarak görev süresi, savaş tarafından kaçınılmaz şekilde bal-
talanabilir. Rusya ile doğrudan askeri çatışmadan kaçındığı için övülüyor. 
Ancak geçen yıl Afganistan’da olduğu gibi, insani bir felaketi önlemede ya 
da Putin’i durdurmada başarısız oldu.”69 Üstelik ABD Putin’e karşı küresel 
bir onay üstünlüğü sağlamış da görünmüyor.70

Yeni dünya düzeni değil çürüyen kapitalizm

Bu savaş Çin açısından koruma alanlarını sağlamlaştıran bir işlev görmüyor 
çok açık ki. “Başkan Xi Jinping, işgalden hemen önce bir araya geldiklerinde 
Putin’e yeşil ışık yakmış gibi görünüyor. Şimdi barış çabalarını destekliyor. 
Çin ekonomisi artan emtia maliyetlerinden zarar gördü.” 71

Bu yüzden, bir de nükleer silahların adının anıldığı, nükleer santral ek bi-
nasının bombalandığı koşullarda artan küresel belirsizliğe vurgu yapmak 
zorundayız. Ve bu da, savaşın başlamasıyla birlikte devreye sokulan “Yeni 
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Dünya Düzeni” tartışmalarına bir son vermemizi gerektiriyor. Egemen sınıf-
ların sözcüleri her fırsatta bizleri yeni bir dünyanın beklediğine ikna etmeye 
çalışıyorlar. Oysa, içinden geçtiğimiz süreç, emperyalizmin, özellikle ABD he-
gemonyasının çok yönlü bir krizin altında ezildiği ve hem büyük emperyalist 
güçlerin hem de alt-emperyalist güçlerin ortaya çıkan siyasal fırsatları değer-
lendirmek için askeri gövde gösterisi yaptıkları, daha büyük bir kapışmanın 
caydırıcı aktörü olduklarını göstermek için adımlar attıkları bir dönem. Chris 
Harman, ideolojilerin sıklıkla sonunun getirilmesine dair bir örnek paylaşı-
yor:

1960’ların ortalarında gelişmiş kapitalist ülkelere bakanların çoğu, sistemin sa-
vaş yıllarının sorunlarından kurtulduğuna inanıyordu. Sistem artık derin bunalım-
lar, sonsuz ekonomik belirsizlikler ve devrimci solla faşist sağ arasındaki siyasal 
kutuplaşmalarla karşı karşıya bulunmuyordu. ABD’li sosyolog Daniel Bell, ‘ide-
olojinin sonunun’ geldiğini ilan etmişti. Şimdi, ‘üretimi örgütlemek, enflasyonu 
kontrol etmek ve tam istihdamı sürdürmenin’ araçları bilindiğine göre, ‘siyaset 
bugün herhangi bir içsel sınıf bölünmesinin yansıması değildir’ diyordu. Bell, ABD 
Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) finanse ettiği Encounter dergisine yazıyordu. 
Ama CIA’den nefret edenler bile çok benzer sonuçlara ulaşabiliyorlardı. Dolayısıy-
la Alman-Amerikalı Marksist Herbert Marcuse, ‘çağdaş toplumun en gelişmiş böl-
gelerinde, kurumsal statükonun korunmasında ve geliştirilmesinde öncelikli çı-
karı olanlar eski düşmanları (burjuvazi ve proletarya) birleştirdi’ diye yazıyordu.72

Sahiden de 30 sene sonra Francis Fukuyama, çeyrek sene sonra da Ukrayna 
savaşı vesilesiyle bir kez daha “yeni bir dünya düzeni ihtimali” tartışmaları 
ortaya çıkıyor.73 Oysa yeni olan, kapitalist çürümenin hızı. Özellikle Covid-19 
salgını, bu sistemin küresel bir adaletsizlik sarmalına bağlı olduğunu gös-
terdi. Uzun aylar boyunca evlerinden çıkamayan insanlar, aynı anda iklim 
krizinin ne kadar derinleştiğini de gördüler. Dünya nüfusunun küçük bir yüz-
desinin çıkarlarının sürekliliğinin sağlanması için canlı yaşamı tahrip ediliyor. 
Güneşin altında bu açıdan yeni bir şey yok. Ekonomik krizi atlatamadan pan-
demiyle yüzleşen küresel kapitalizm, can çekişen bir üretim tarzı olduğunu 
gösteriyor. Savaş, sadece bu gerçekleri ortaya serdi. IMF başkanı Kristalina 
Georgieva “Ukrayna’daki savaş, küresel ekonomide ama bilhassa yoksul ül-
kelerde dalga etkisi yaratacak güçlü bir deprem gibidir” diyor.74 Buğdayın 
yüzde 80’ini Rusya ve Ukrayna’dan ithal eden Mısır, insani ve canlı yaşamı-
nın maruz kaldığı facianın yanı sıra ekonomik hasarı 500 milyar doları aşan 
Ukrayna, Afrika ve Ortadoğu’da bir çok ülke çok tehlikeli bir eşikte. Zira;

Rusya ve Ukrayna, üretim açısından nispeten küçük olabilirler ama önemli gıda 
maddeleri, mineraller ve enerji üretiminde büyük paya sahip ihracatçılardır. Uk-
rayna ve Rusya birlikte küresel buğday ticaretinin dörtte birinden fazlasını ve mı-
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sır satışlarının beşte birini sağlıyor (…) yarı iletken üretimi de dahil olmak üzere, 
neon, kripton ve ksenon gibi endüstriyel süreçlerde ihtiyaç duyulan nadir gazların 
çoğunu tedarik etmede Ukrayna’nın rolü var. Rusya, kritik bir doğal gaz ithalatı 
kaynağı…75

İçinde olduğumuz dünya, IMF raporunda belirtildiği gibi, savaş nedeniyle 
gıda güvenliğinin bozulduğu, üretim, tedarik süreçlerinde yeniden üretim sü-
reçlerini kilitleyecek aksamaların yaşandığı, enflasyon baskısının yoksullar 
üzerindeki şiddetini küresel ölçekte artırdığı, göçmen sorununun daha da 
büyük bir kitlesel yer değiştirme şeklini aldığı ve alacağı bir dünya.

Yeni bir dünya, yeni bir düzen değil bu. Üstelik gelişmeler Damien Cave gi-
bilerin anlattığı şekilde de yaşanmıyor. Cave, “Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline 
çok uluslu tepki, savaş sonrası küresel kurallara dayalı düzenin ölümünün 
kaçınılmaz olmayabileceğini gösterdi,”76 dedi. Sorun otoriter liderlerin ABD 
tarafından korunan barış ve demokratik evrensel ilkelere dayalı liberal de-
mokrasilere düşmanlığı değil. Sorun, liberal demokrasi denilen sistemin 
içinden çıkan kutuplaşmacı, otoriter liderlerin de hemen hemen bir ve aynı 
kapitalist mantık üzerinde yükseldiğini görememektir. İnsanlığın geleceği 
Obama ya da Biden ile Putin, Trump ya da Orban arasındaki kavgayla belir-
lenmeyecek.

Hepimizin geleceği, eskisiyle yenisiyle tüm kapitalist kurumlardan, üretim 
ilişkilerinden kurtulup kurtulamayacağımıza bağlı. Yüz yıl önce emperyalizm 
can çekişen kapitalizm olarak adlandırılıyordu. Bugün emperyalizm, “zombi 
kapitalizmin” kopmaz bir aşaması. Çürük kokusunun ve tüm dünyada ezilen-
lerin bir ve aynı kaygıyı yaşamasının nedeni bu. Ukrayna’da masum insanla-
rın öldürülmesinin nedeni bu.

Sosyalist gelenek, aynı anda Ukrayna’da işgale hemen son verilmesini77, 
NATO’nun dağıtılmasını, Ukrayna’dan, Rusya’da Putin’in savaşına karşı çık-
tıkları için maruz kaldıkları devlet baskısından kaçan göçmenlere sınırların 
derhal açılmasını savunmanın yanı sıra bir başka vurguyu daha öne çıkartı-
yor. Her ülkede işçi sınıfı ve tüm ezilenler, aktivistler, Ukrayna halkıyla daya-
nışmanın en etkili yolunun kendi egemen sınıflarına, bu sınıfın herhangi bir 
kanadının ilerici bir rol oynayabileceği fikrine hiçbir prim vermeden meydan 
okumalıdır. Uluslararası Sosyalizm Akımı, Ukrayna işgali başladığı ilk günden 
beri bu konuda Lenin, Liebknecht, Rosa Luxemburg gibi milliyetçiliğe prim 
vermeyen Marksistlerin geleneğini geliştirerek savunuyor. Bu fikirlerin yüz 
binlerce işçinin ve aktivistin eylemiyle buluşmasının önünde hiçbir engel yok.
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Rusya’nın Ukrayna Savaşı ve 
Yarattığı Tartışmalar Üzerine

Özdeş Özbay

Ukrayna’da aylardır sürmekte olan askeri gerilim 24 Şubat’ta Rusya’nın 
işgaline dönüştü. Rusya 21 Şubat’ta, 2014’te bağımsızlık ilan etmiş 
olan Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni (bu iki bölgeye Donbas da 

deniyor) resmi olarak tanıdığını ilan etti ve önce bu ülkelerin Rusya’yı yardı-
ma çağırdığını söyleyerek bölgeye askerlerini soktu, ardından da Ukrayna’yı 
topyekûn işgale girişti.

Savaş aslında geliyorum diyordu. Ocak ayında Kazakistan’daki halk isyanı-
nın Rus askerlerinin de ülkeye girmesiyle kanlı bir şekilde bastırılmasının 
ardından gözler Ukrayna üzerinde yaşanan askeri gerilime çevrildi. ABD ve 
Rusya arasında süren müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlandı. Rusya, NA-
TO’nun Ukrayna ve Doğu Avrupa’yı NATO’ya almama garantisi vermesini is-
terken ABD bunu reddediyordu. Rusya, Ukrayna sınırı ile Belarus’a asker ve 
teçhizat yığınağı yaparken ABD, Letonya, Litvanya, Birleşik Krallık gibi ülkeler 
de Ukrayna’ya silah yardımında bulunuyordu.

Şubat başında Putin, Kış Olimpiyatları’na katılmak üzere Çin’e gitti ve iki 
devlet başkanı ABD’ye karşı güç birliği mesajı vererek NATO’nun doğuya ge-
nişlemesine karşı olduklarını ilan ettiler. Putin’in, savaş kararını Çin’e bura-
da açıkladığı iddia edildi. Ukrayna krizi, aynı zamanda Çin’in de Tayvan’ın 
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Çin’e döneceği yönünde açıklamalarının olduğu bir dönemde yaşanmakta 
olduğu için ABD başkanı Joe Biden, Aralık ayından itibaren hem NATO top-
raklarını hem Tayvan’ı savunacaklarına dair açıklamalar yapıyordu.

Ukrayna krizinde diplomasinin başarısız olmasının ardından ABD iki hafta 
boyunca Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğine dair kuvvetli istihbarata sahip 
olduklarını duyurdu. Rusya’nın Belarus ordusu ile birlikte Belarus’un Ukrayna 
sınırında yapmakta olduğu askeri tatbikat tarihleri olan 10-20 Şubat arasın-
da bu işgalin gerçekleşeceğini söyledi. Ancak ABD’nin defalarca, özellikle de 
Irak işgali sırasında dünyaya duyurduğu “istihbarat bilgilerinin” yalan olduğu 
ortaya çıktığı için, dünya kamuoyunda bu açıklamalar pek ciddiye alınmadı. 
Rusya ısrarla bu iddiaları yalanladı. Fakat 20 Şubat’ta tatbikatı uzattığını du-
yurdu. 21 Şubat’ta Donbas’ta çatışmalar başladı ve her iki taraf da birbirini 
suçladı. Aynı gün Putin, iki cumhuriyeti (Donetsk ve Luhansk) tanıdığını ilan 
etti ve dünya kamuoyuna seslenerek savaşın gelmekte olduğunu duyurdu. 
Ardından da iki bağımsız devletin yardım talep ettiğini söyleyerek bu iki böl-
geye “barış gücü” yolladı.

Putin, bu konuşmasında kendi gözünden Ukrayna sorununu ele alarak as-
lında Ukrayna’nın tarihsel olarak Rusya’ya ait olduğunu ilan ediyor, bunu 
yaparken de Lenin’i eleştirip Stalin’in SSCB’yi merkezileştirerek bu hataları 
düzelttiğini söylüyordu:

Dolayısıyla, modern Ukrayna’nın tamamen Rusya tarafından ya da daha doğrusu 
Bolşevik, Komünist Rusya tarafından yaratıldığı gerçeğiyle başlayacağım. Bu sü-
reç pratikte 1917 devriminden hemen sonra başladı. Lenin ve arkadaşları bunu 
tarihsel olarak Rus topraklarını ayırarak, bölerek Rusya için son derece sert bir 
şekilde yaptılar. Kimse orada yaşayan milyonlarca insana ne düşündüklerini sor-
madı.

Daha sonra, Büyük Vatanseverlik Savaşı’ndan önce ve sonra, Stalin SSCB’ye 
dahil edilen Ukrayna’ya daha önce Polonya, Romanya ve Macaristan’a ait olan 
bazı toprakları devretti. Bu süreçte Polonya’ya geleneksel Alman topraklarının 
bir kısmını tazminat olarak verdi ve 1954’te Kruşçev, Kırım’ı bir nedenden dolayı 
Rusya’dan alıp Ukrayna’ya verdi. Aslında, modern Ukrayna toprakları bu şekilde 
oluştu.1

Putin, bu cümlelerle Ukrayna üzerinde hak iddia ettiğini açıkça söylemiş 
oldu ve bu konuşmadan üç gün sonra da işgale girişti.

Putin’in, Ukrayna’nın Rusya sınırında bulunan iki cumhuriyeti ilhak edeceği 
aslında beklenen bir gelişmeydi. Tartışma bu cumhuriyetleri Gürcistan’da 
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Abhazya ve Güney Osetya örneklerinde olduğu gibi bağımsız ülkeler olarak 
tanıyarak asker göndermesi ile mi yoksa Ukrayna’ya ait Kırım’ı ilhak etme-
sinde olduğu gibi bir ilhak girişiminde bulunarak mı ele geçireceği şeklin-
deydi. ABD her ne kadar tam bir işgal beklediğini söylese de Putin’in ülkenin 
tamamını işgal etmeye kalkması büyük bir çılgınlık olacağı için pek ciddiye 
alınmayan bir olasılık gibi görünüyordu.

Fakat Putin 24 Şubat’ta Donbas ile sınırlı kalmayarak daha ilk günden baş-
kent Kiev’e yöneldi ve Ukrayna’yı doğudan (Donbas üzerinden), güneyden 
(Kırım üzerinden) ve kuzeyden (Belarus üzerinden) işgal etti. Putin, işgalini 
dünyaya “özel askeri operasyon” olarak duyurduğu konuşmasında bir kez 
daha Rusya’nın Ukrayna üzerindeki tarihi hakkından söz ediyor, NATO’nun 
son 30 yıldır Rusya’nın güvenliğini nasıl tehdit eden adımlar attığını anlattık-
tan sonra işgalin gerekçesini şu cümlelerle açıklıyordu:

Bu operasyonun amacı, sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından gerçekleştirilen zorbalık 
ve soykırıma maruz kalmış insanları korumaktır. Bu amaçla, Rusya Federasyo-
nu vatandaşları da dahil olmak üzere sivillere karşı sayısız kanlı suç işleyenleri 
yargılamanın yanı sıra Ukrayna’yı demilitarizasyona [askersizleştirmeye] ve de-
nazifikasyona [nazisizleştirmeye] çalışacağız. Ukrayna topraklarını işgal etmeyi 
planlamıyoruz. Kimseye zorla bir şey dayatma niyetinde değiliz.2

Putin ayrıca “Ülkemize ve halkımıza tehdit oluşturmak için bize müdahale 
etmeye, hatta daha da fazlasını yapmaya çalışan herkes, Rusya’nın yanıtının 
net olacağını ve tarihinde daha önce hiç yaşamadığı sonuçlara katlanmak 
zorunda kalacağını bilmelidir” diyerek diğer devletleri de tehdit etti. İşgalden 
birkaç gün sonra da Putin, “NATO ülkelerinden gelen saldırgan açıklamalar” 
gerekçesiyle, ülkedeki nükleer caydırıcı güçlerin yüksek alarma geçmesi em-
rini verdi.

Elbette Putin’in tarihsel iddiaları da, Ukrayna’da Nazilerle mücadele ettiği 
iddiaları da birer yalandan ibaret. Bu yazıda öncelikle savaşın nedenleri ve 
yol açtığı sonuçlar analiz edilecek. Ardından Ukrayna’daki Naziler iddiası ele 
alınacak. Son bölümde de sosyalistlerin bu savaşa karşı nasıl tavır alması 
gerektiği tartışılacak.

Ukrayna işgalinin nedenleri

Bu satırlar yazıldığında Ukrayna savaşında 25 gün geride kalmıştı. Yazar 
Thomas de Waal’ın fark ederek kendi twitter hesabı üzerinden dünyaya du-
yurduğu, yanlışlıkla internete sızan bir habere göre Rusya iki gün içerisin-
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de Kiev hükümetini düşürerek zafer kazanacağını bekliyormuş. RIA Novosti 
haber ajansı tarafından yanlışlıkla 26 Şubat 08:00’de yayınlanan makale 
günlerce sitede kalmıştı. Haberde şu cümleler yer alıyordu:

Bu sorun artık yok: Ukrayna Rusya’ya döndü. Bu, devletinin tasfiye edileceği an-
lamına gelmez, ancak yeniden yapılandırılacak, yeniden kurulacak ve Rus dün-
yasının bir parçası olarak doğal durumuna döndürülecek… Rusya sadece Batı’ya 
meydan okumakla kalmadı, aynı zamanda… Batı’nın küresel egemenlik döne-
minin tamamen ve kesin olarak sona ermiş sayılabileceği gösterildi. Yeni dünya, 
tüm medeniyetler ve güç merkezleri tarafından, doğal olarak, Batı ile birlikte (bir-
leşik veya değil) inşa edilecek ama onların şartlarına ve kurallarına göre değil.3

Fakat öyle olmadı. Savaş iki günde bitmedi. Rusya 24 saat içerisinde Uk-
rayna hava üslerini ve donanmasını büyük oranda imha etmeyi veya etki-
siz hale getirmeyi başarsa da Kiev düşmedi. Ukrayna’nın Rusça konuşan 
halkları Rus askerini olumlu karşılamadı. Ukrayna halkı işgalci güçlere karşı, 
Rusya’nın beklemediği şekilde direnmeye başladı.

Putin’in Ukrayna savaşını; Rusya’nın kendi etki alanı olarak gördüğü bölgeler-
de ve Rusya içerisinde ortaya çıkan toplumsal muhalefetin ve iki emperyalist 
kamp arası rekabette (Bir yanda ABD-NATO öbür yanda Rusya-Çin) ABD’nin 
göreli gerileyişi ile Batı kampının bölünmüşlüğünün yarattığı “fırsatların” bir 
sonucu olarak okumak mümkün.

Avrupa’nın 44 ülke içerisinde 3400 dolar kişisel gelir ortalamasıyla Moldo-
va’dan sonraki en yoksul ikinci ülkesi olan Ukrayna (Belarus dahi 6.600 do-
lar gelir ortalaması ile sondan 7. sırada)4 Afganistan’ın maruz kaldığı gibi 
esas olarak jeopolitik önemi nedeniyle işgale maruz kaldı.

İlk olarak, Rusya’da geçen yıl yapılan parlamento seçimleri öncesinde bir-
çok şehirde binlerce insanın katıldığı eylemlerin yaşanmaya başlaması, mu-
halefet lideri Navalni’nin önce zehirlenmesi ardından hapse atılması ve se-
çimlerde en büyük muhalefet partisi olan Komünist Parti etrafında birleşen 
muhalefetin oylarını artırarak bazı şehirlerde başarılar kazanması içeride 
kaynayan bir kazan olduğunu gösteriyordu. 2014 yılında Rusya, Kırım’a as-
ker gönderip ardından referandumla ilhak ettiğinde de Putin hiç beklemedi-
ği şekilde içeride büyük bir toplumsal tepkiyle karşılaşmıştı. Referandumdan 
sadece bir gün önce Moskova’da 50 bin kişi Kırım’ın işgaline karşı sokağa 
çıkmıştı. Savaş karşıtları “Putin, Ukrayna’dan defol” diye bağırıyordu.5

Bundan bir yıl önce Belarus devlet başkanı Lukaşenko’nun başkanlık se-
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çimlerinde karşısına çıkan üç adayı da hapse attırıp seçimlerde yüzde 80 ile 
kazandığını ilan etmesi üzerine başlayan ve on binlerin aylarca sokağa dö-
külerek gerçekleştirdiği eylemler Putin açısından kabul edilemez duruyordu. 
Sınırında Batıya yakın yeni hükümet istemiyordu Putin ve Belarus’a asker 
göndermek dahil her tür desteğini açıkladı. Zaten Lukaşenko’ya verdiği bu 
destek sayesinde Rusya, Belarus sınırından Ukrayna’yı işgal etmiş durumda 
ve Belarus ordusunun da işgale destek verdiği söyleniyor.

Sadece Belarus’ta değil Kazakistan’da da bu yılın Ocak ayında binlerce kişi 
Rusya destekli iktidara karşı sokaklara çıkmıştı. Ve Rusya yine asker desteği 
göndererek iktidarın devrilmemesi için yardımcı olmuştu.

Ukrayna savaşının bir diğer nedeni de küresel kapitalist devletlerin emper-
yalist rekabetidir. Emperyalist bir dünya sistemi içerisinde kapitalist devlet-
ler arası rekabet sadece ekonomik alanda değil askeri alanda da yaşanıyor. 
Ayrıca emperyalist devletler birbirleriyle jeopolitik alanda da ittifaklar veya 
kamplar halinde rekabet ediyor.

ABD uzun zamandan beri dünyanın gerileyen ama hâlâ açık ara en büyük as-
keri gücü olmayı sürdüren ülkesi durumunda. Dünya Bankası verilerine göre 
ABD, 1960 yılında 1,4 trilyon dolarlık dünya ekonomisinde (Gayri Safi Yurtiçi 
Hasıla- GSYH) tek başına 543 milyar dolarlık üretim yapan bir güçtü. Çin ise 
sadece 60 milyar dolar üretim yapan bir ekonomiydi. 2020 yılında ise dünya 
GSYH toplamı 84 trilyon dolara çıktı. ABD yine 21 trilyon dolarlık bütçesiyle 
birinci konumda ama bu sefer Çin 15 trilyon dolar ile hemen arkasında yer 
alıyor. Yani ABD üretimdeki hegemonyasını hızla Çin’e kaptırmakta. Rusya 
ise 1,5 trilyon dolarlık GSYH’si ile ekonomik açıdan ABD’yi tehdit etmekten 
çok uzak. Hatta 1,8 trilyon dolarlık İtalya’nın, 2,66 trilyon dolarlık Hindis-
tan’ın dahi gerisinde Rusya.

Askeri harcamalara bakıldığında ise ABD hala uzak ara önde ama Çin o alan-
da da ABD’ye yaklaşıyor. Stockholm Uluslararası Barış Enstitüsü’ne (SIPRI) 
göre ABD’nin 2020 yılındaki askeri harcamalar bütçesi 778 milyar dolar, Çin 
ise 252 milyar dolarla ikinci sırada. Fakat bu fark ekonomik alanda oldu-
ğundan çok daha büyük. Ama yine de ABD’nin ekonomik üstünlüğü kaybet-
mekte olması sebebiyle bu açık da kapanma eğiliminde. Rusya ise 60 milyar 
dolarlık askeri bütçesiyle oldukça geriden geliyor.6

Fakat bu tabloda dengeleri değiştiren bir etken var. SIPRI ve ICAN (Nükleer 
Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Kampanya) ra-
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porlarına göre ABD’nin 6.450 kadar nükleer silahı varken Çin’in sadece 280 
civarında nükleer başlığı var. Öte yandan Rusya, 6.850 nükleer başlık ile 
ABD’den daha fazla nükleer silah gücüne sahip.7 Tabii, bu nükleer başlıkla-
rın gücü, kullanıma hazır olup olmaması gibi ayrıntılar da var ve bu silahların 
bilgisi ulusal güvenlik meselesi olduğu için farklı raporlar farklı sayılar veri-
yor. Her şeye rağmen ABD ve Rusya dünyanın açık ara en büyük ve birbirine 
denk nükleer gücü durumundalar. Yani Çin ile Rusya’nın oluşturduğu askeri 
ve ekonomik kamp, ABD ve Batı kampını her alanda tehdit eder konumda.

Putin, ABD’nin bu ekonomik gerileyişini fırsat bilerek askeri gücünü kulla-
narak küresel emperyalist sistem içerisindeki konumunu sağlamlaştırmaya 
çalışıyor.

Batı ile ilişkiden Batı düşmanlığına

Rusya, Putin liderliğinde toparlanana kadar, çok kutuplu denilen yeni dünya 
düzeninde AB ve NATO’nun etki alanına doğru ilerliyordu. O dönemde henüz 
Putin bile NATO karşıtı değildi. Aksine ilk kez Rusya devlet başkanı seçildik-
ten sonra 2000 yılında David Frost’a verdiği bir mülakatta Rusya’nın NATO’ya 
üye olması ve NATO ile daha derinden bütünleşmesini istediğini söylemişti. 
“Terörizmle savaş” bahanesiyle ABD’nin Afganistan işgalini desteklemekle 
kalmamış, Orta Asya ülkelerini hava sahalarını ABD uçaklarına açmaya zor-
lamıştı.8 Putin, hızla ülkenin fosil yakıt kaynaklarını yeniden devletleştirdi, kü-
resel ölçekte petrol fiyatlarındaki radikal yükselişin de yardımıyla (1998’de 
20 dolar civarı olan petrol varil fiyatları 2008’de 180 doları aşmıştı) ülke 
içerisinde özellikle orduyu toparlayarak istikrarı sağlamayı başardı. Ardından 
çevre ülkelere doğru etkisini genişletmeye başlayarak NATO ve Batı ile karşı 
karşıya gelmeye başlamıştı.

SSCB dağıldıktan sonraki ilk 10 yıl, diğer SSCB ülkelerinde olduğu gibi Rus-
ya’da da hızla özelleştirme dalgasının yaşandığı bir dönemdi. Oligark de-
nilen zenginler bu dönemde türedi. Ancak 2000 yılında başa gelen Putin 
yönetimi, diğer SSCB ülkelerinin aksine neoliberal politikalar izlemedi. Ak-
sine başta fosil yakıt endüstrisi olmak üzere havacılık, silah sanayi gibi çok 
sayıda sektörde kamulaştırmaya gitti. Bu alanlardaki oligarkları ya zorladı 
ya da doğrudan hapse attırdı. Kendisi gibi eski KGB çevresinden bir kadro 
ile oligarklara karşı karma bir ekonomi modeline geçti, devlet işletmelerinin 
ekonomi içerisindeki payı arttı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’na (EBRD) 
göre, kamu sektörünün Rusya’nın GSYİH’sındaki payı 2005’te yüzde 30’dan 
2010’da yüzde 35’e yükselmişti.9



83

Bu sırada 2009 yılına kadar 12 eski SSCB devleti NATO’ya katılmıştı, bun-
lardan 11’i AB’ye de katıldı. 2014’te Gürcistan, Moldova ve Ukrayna, AB ile 
“Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması” imzaladılar. Ardından da 
Ukrayna ve Moldova’nın NATO üyeliği arzusu gündeme geldi. Bu, Rusya ve 
Avrupa sermaye blokları arasında Avrupa’yı, Rusya ve NATO askeri blokları 
arasında ise NATO’yu yani ABD’yi avantajlı konuma getiriyordu. Rusya kendi 
emperyalist çıkarları doğrultusunda bu duruma itiraz etmeye başladı.

Rusya için AB ve NATO genişlemelerinin ardından sınır çevresindeki ülkeler 
hayati bir öneme sahip hale geldi: Ukrayna, Belarus, Moldova, Ermenistan, 
Azerbaycan, Gürcistan ve Kazakistan. Hemen her birinde yaşanan toplum-
sal hareketlere Rusya’nın müdahale etmesinin nedeni buydu. En son Ka-
zakistan’daki halk hareketinin bastırılmasına destek verdi. Ondan hemen 
önce de Belarus’ta halk hareketini bastırdı, Ermenistan’da çürümüş rejimi 
bir halk hareketiyle deviren Nikol Paşinyan da aynı dönemde Azerbaycan’ın 
Dağlık Karabağ’ı işgaline sessiz kalınarak cezalandırıldı. İki devlet arasında 
yapılan ateşkesin ardından Karabağ bölgesine Rus askerleri yerleşti. Gürcis-
tan zaten halk ayaklanması sonrası Putin’in doğrudan müdahale ettiği ve bir 
bölgesini işgal ettiği ilk ülkeydi. Ancak bunlar arasında en büyüğü ve Batı’ya 
en yakınlarından olan Ukrayna en önemli ülke konumundaydı, Rusya için.

Bu tabloya bakıldığında, Nancy Lindisfarne ve Jonathan Neale’in işaret ettik-
leri gibi küresel demokrasi hareketi ve iklim adaleti hareketinin Putin rejimini 
iki açıdan endişelendirdiği görülebilir. İlki, kendisi için hayati önemdeki gelir 
kaynaklarını tehdit ediyor oluşları, ikincisi Rusya’nın etki alanı olarak gördüğü 
ülkelerdeki rejimleri sarsmış olmaları.10 İçeride ve çevresindeki her bir demok-
rasi hareketini şiddetle ezmesi ve baskıcı, otoriter rejimleri desteklemesi bu 
yüzden. Ukrayna’daki demokrasi ve yolsuzluk karşıtı hareket de Rusya için bu 
anlamıyla büyük bir tehdit, ama Putin ideolojik olarak tam aksine Ukrayna’da 
Nazizm ile mücadele ettiği şeklinde açıklıyor bunu. Tabii, Putin’in Ukrayna’da 
başarısız olması içeride ve çevre ülkelerde yeni bir toplumsal hareket dalgası-
nın başlaması ihtimalini de ortaya çıkarıyor.

Tüm bunların yanında bir de uyulmayan uluslararası anlaşmalar var. Rusya, 
Ukrayna’nın Minsk Anlaşması’na uymadığını söylüyor. Donbas’taki çatışma-
ların nedeni buydu. 2014-2015’te Fransa ve Almanya’nın garantörlüğünde 
Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan Minsk Anlaşmalarına göre Ukrayna 
yönetiminin, Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetlerinin temsilcileriyle otu-
rup yeni statüyü belirlemesi gerekiyordu. Ukrayna “terörist” ilan ettiği ayrılık 
isteyen gruplarla görüşmedi. Öte yandan Rusya da 1994’te imzalanan Buda-
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peşte Protokolü’nü ihlal ediyor. Rusya, Ukrayna, İngiltere ve ABD tarafından 
imzalanan Budapeşte Protokolü ile hiçbir ülkenin Ukrayna’ya karşı güç veya 
tehdit kullanmayacağı, ülkenin egemenliğine ve mevcut sınırlarına saygı du-
yulacağı sözü verilmişti. Ukrayna, bu güvenlik garantisi ile SSCB döneminde 
ülkesine yerleştirilen 3 binin üzerinde nükleer silahı Rusya’ya teslim etmişti. 
Uluslararası anlaşmalar bizzat ABD ve NATO tarafından defalarca delindiği 
için Rusya da bir kez daha tüm anlaşmaların aksine bir işgale kalkışabili-
yor. Yani değişmekte olan güç ilişkileri içerisinde işlemeyen bir uluslararası 
sistem var ve bu durum da büyük emperyalist veya bölgesel alt-emperyalist 
devletlerin kolayca silaha başvurmasına neden oluyor.

İşgalin insani etkileri

Savaşın bölgesel ve ekonomik etkilerine geçmeden önce neden olduğu insa-
ni kayıplarla başlamak gerekiyor. Bu yazının kaleme alındığı Mart’ın üçüncü 
haftasında BM’nin resmi açıklamasına göre 25 gündür süren savaşta ölen 
sivillerin sayısı, 109’u çocuk olmak üzere 800’ü aşmıştı. Savaş nedeniyle ye-
rinden olanların sayısı Birleşmiş Milletler (BM) açıklamasına göre 10 milyonu 
aştı ve bunun 4 milyon kadarı yurt dışına giderek mülteci durumuna düştü. 
Savaş Ukrayna’da 100 milyar dolarlık bir altyapı yıkımı yaratmış durumda.11 
İki taraftan ölen askerlerin gerçek sayısı ise propaganda savaşları nedeniyle 
tam olarak bilinemiyor. İki taraf da kendi tarafından kayıpları az, karşı tarafın 
kayıplarını ise çok gösteriyor ama bilinen bir gerçek var ki iki taraftan da yak-
laşık 10 bin askerin öldüğü tahmin edliyor.

Ukrayna’nın doğu sınırında süren savaş Kiev ve batı kentlerine göre çok daha 
yıkıcı. Bu bölgede bazı kasabaların yok olduğu söyleniyor. Hemen her gün çalan 
sirenlerle birlikte yüz binlerce kişi sığınaklara ve metro duraklarına giriyor. Pan-
demiye rağmen binlerce kişi metro vagonlarında ve istasyonlarda uyuyor. Düşen 
bombalardan ve füzelerden sivillerin yaşadığı apartmanlar, kamu binaları ve 
hastaneler de nasibini alıyor. Elektrik ve doğalgaz kesintileri, gıda tedariki, ilaç 
kıtlığı sıradan insanların yaşamını alt üst etmiş durumda.

Sayısı 4 milyonu aşan mültecilerin en yoğun olarak kaçtığı ülke Polonya, 
daha sonra da Macaristan, Moldova, Romanya, Rusya ve Belarus geliyor. 
Fakat mülteciler arasında da beyaz ve heteroseksüel olmayanlara yönelik 
ayrımcılık uygulanıyor. Siyah, Orta Doğulu ve Asyalı Ukrayna vatandaşla-
rı veya öğrenci ve göçmenler sınırlarda sorun yaşıyor. Sonuçta Polonya ve 
Macaristan gibi sınır ülkeler ırkçı, göçmen düşmanı hükümetler tarafından 
yönetilmekte olduğu için, beyaz olmayan Ukraynalılar büyük engellerle karşı-
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laşıyor ve ayrımcılık yaşıyor.

Ukrayna yönetimi savaşla birlikte seferberlik ilan ettiği için 18-60 yaş arası 
her erkek askere gitmek durumunda. Göç yollarında durdurulan kafilelerden 
erkekler zorla ayrılarak askere alınıyor. En büyük sorunu ise translar ve gey-
ler yaşıyor. Nüfus cüzdanlarında erkek yazan translar askere gitmek zorun-
da, ancak ordunun translara hiç de iyi gözle bakmadığı bir gerçek. Translar 
cephede ölmek kadar cephe gerisinde de transfobik cinayetlere kurban git-
mekten endişe duyuyor.12

Bir de engelliler meselesi var. Avrupa Engelliler Forumu’na göre Ukrayna’da 
2,7 milyon engelli bulunuyor. Bir başka STK’ya göre Kiev’de kuşatma altında 
olduğunu bildikleri 1247 engelli ailesinden sadece 20 ila 50’sinin, yani yak-
laşık 260 kişinin Kiev’den kaçabildiği belirtiliyor. Engelli aileler sığınaklara 
dahi gidemiyor.13

Ayrıca Rusya’dan da dışarıya bir göç var. On binlerce kişi zorla askere alın-
mamak için, ekonomik yaptırımlardan etkilenmemek için, savaşa hayır ey-
lemlerine katıldıkları için ya da artık daha fazla Putin rejimi altında yaşamak 
istemedikleri için ülkeyi terk etmeye başladı. Savaş başladıktan bu yana 
Gürcistan’a 20 bin Rusya vatandaşının kaçtığı tahmin ediliyor. Ermenistan, 
Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan gibi ülkelere de çok sayıda kişi gitti. 
Türkiye’ye gelen binlerce Rus vatandaşı var.

Tüm bunların yanında insani felaketi katlayacak bir de nükleer patlama veya 
sızıntı tehlikesi baş göstermiş durumda. Ukrayna’nın aktif durumda olan 15 
nükleer reaktörünün yedisinin güvenlik nedeniyle fişi çekildi fakat diğer se-
kizi hala çalışıyor. Üstelik çalışır durumdaki reaktörlerin ikisi Rusya’nın ele 
geçirdiği Zaporijya nükleer santralinde bulunuyor. Rusya ordusu bu santrali 
ele geçirmeye çalışırken bir ek binayı füzeyle vurmuştu ve santral binası alev 
alev yanmıştı. Rusya’nın daha ilk günlerde ele geçirdiği Çernobil santralinde 
de sık sık elektrik kesintisi yaşanıyor ve zaten dünyanın en büyük nükleer 
faciasına sebep olmuş olan santraldeki radyoaktif atıkların güvenliğini teh-
likeye sokuyor.

Rusya’da savaş karşıtlığı

Putin’in ilan ettiği savaş tüm yıkıcılığıyla sürerken Rusya dahil dünyanın dört 
bir yanında savaş karşıtları sokakları doldurdu. Her ne kadar Irak’ın işgali 
dönemindeki kadar birleşik ve kitlesel olmasa da yine de yüz binler “savaşa 
hayır” dedi.
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Savaş başlar başlamaz ilk ses çıkaranlar; Rusya’daki muhalif yayınlar, grup-
lar, bilim insanları ve sanatçılar oldu. Ardından savaş karşıtı gösteriler bek-
lenmedik bir şekilde ülke çapına yayıldı. Rusya’da zaten çok az sayıda ba-
ğımsız veya muhalif basın kuruluşu kalmıştı. Bunlardan en önemlisi olan 
Nobel ödüllü gazeteci Dmitriy Muratov’un Genel Yayın Yönetmeni olduğu No-
vaya Gazete “Keder içindeyiz… gezegenimizdeki hayatı yalnızca küresel bir 
savaş karşıtı hareket kurtarabilir” cümlelerinin yer aldığı bir açıklama yaptı.

Bu ilk açıklamanın ardından arka arkaya açıklamalar geldi. İnsan hakları 
savunucusu Lev Ponomavyov tarafından başlatılan savaş karşıtı imza kam-
panyası birkaç saat içinde 150 bin kişiye ulaşırken ilerleyen günlerde 1,2 
milyon imzayı buldu. 250’den fazla gazeteci, Ukrayna’ya saldırıyı kınayan bir 
açık mektup yayımladı. 194 belediye meclis üyesi “Savaşa hayır” başlıklı 
mektuba destek verdiklerini açıkladı. Moskova’da bir devlet tiyatrosunun 
yönetmeni olan Yelena Kovalskaya, “Bir katil için çalışıp ondan para almak 
imkânsız” diyerek istifa ettiğini duyurdu.14 30 bağımsız Rus medya kurulu-
şu bir araya gelerek ortak bir koalisyonda, “Rusya’nın başlattığı katliama” 
karşı çıktıklarını açıkladı.15 664 Rus araştırmacı ve bilim insanı “Ukrayna’ya 
Yönelik Savaş Eylemlerinin Derhal Durdurulmasını Talep Ediyoruz” diyen bir 
açıklama yaptı.16 17 Rus yazar “Bu Haksız Savaş Durdurulmalı” bildirisini 
ilan etti.17 Rusya çocuk yayıncıları, yazarları, şairleri, çevirmenleri ve editörle-
rinden oluşan bir başka grup açık mektup yazarak Rus siyasetçilerini suçla-
dılar ve açıkça Ukrayna’nın işgal edildiğini belirttiler.18 1836 Rusya vatanda-
şı coğrafyacı Putin’e bir açık mektup yazarak “Savaş Operasyonları Hemen 
Sona Ermelidir!” dediler.19

Rusya’nın iklim hareketi Fridays for Future, Rusya sosyal medya hesapların-
dan açıkça Putin’in savaşına karşı olduğunu “Hükümetimizin eylemleri bizim 
eylemlerimiz değildir” diyerek ilan etti ve savaşın ekonomik kaynağının fosil 
yakıtlar olduğunu açıkladı.

Uluslararası sendikal hareketin bir parçası olan ve 20 sendikanın bir ara-
ya geldiği 2 milyon üyeli Rusya İşçi Konfederasyonu (KTR) savaşa karşı bir 
açıklama yaparak iki ülkenin işçilerinin çıkarının militarizme karşı çıkmak 
olduğunu vurguladı.20

Rusya ve Ukrayna’nın çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren anarşist gruplar 
da Rusya’nın işgaline tavır alan bildirilerinde şunu söylemişleri: “Bu, Rus-
ya’nın emperyalist saldırganlığının bir eylemidir. Ukrayna devleti hakkında 
herhangi bir yanılgıya sahip değiliz, ancak bizim için bu hikayedeki ana sal-
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dırganın Ukrayna olmadığı açıktır ve bu durum iki eşit kötülük arasında bir 
karşılaşma değildir.”21 Rusya’daki birkaç sosyalist grup bir araya gelerek 
“Düşmanlarımız Kiev ve Odesa’da değil, Moskova’da. Onları kovmanın za-
manı geldi” diyen bir manifesto yayımladı.22

Rusya’da savaşa karşı 80’den fazla kentte her hafta sonu eylemler düzen-
leniyor, en az 14 bin kişi gözaltına alınmıştı. Polis o kadar tavizsiz ki pankart 
açan herhangi bir gösterici saniyeler içerisinde şiddetle gözaltına alınıyor, 
genellikle serbest bırakılmayıp tutuklanıyor ve 15 yıl hapis cezasıyla yargı-
lanıyor.

En son Kanal 1 isimli devlet kanalında haber sunucusu olan Marina Ovsyan-
nikova canlı yayında savaşı protesto etti. Daha önceden çektiği videoyu da 
paylaşan Ovsyannikova, bugüne kadar rejimin yalanlarını okuduğu için özür 
diledi ve artık bunun bir parçası olmak istemediğini duyurdu. Ovsyannikova 
bulduğu toplumsal destek sayesinde sadece 200 dolar para cezası verilerek 
serbest bırakıldı ama ileride başına ne geleceği belli değil.

Rusya’da eylemlere katılan sosyalist bir savaş karşıtı, tüm bu baskılara 
rağmen sokaklara inen on binlerce kişinin önceki toplumsal eylemlerden 
farkı hakkında, Amerikalı sosyalist yayın organı Jacobin dergisine şu yoru-
mu yaptı: “Temel fark, kalabalığın ne kadar genç olduğu. Neredeyse herkes 
otuz beş yaşın altında, çoğunlukla genç yetişkinler ve hatta reşit olmayanlar 
diğerleriyle birlikte polis tarafından tutuklanıp gaddarca dövülüyor. Önceki 
yıllarda muhalefet protestolarının önemli bir bölümünü oluşturan daha yaş-
lı entelektüel kesim neredeyse yok. Çok fazla kadın var, her zamankinden 
daha fazla diyebilirim.”23

Yekaterinburg kentinden Rusya Sosyalist Hareketi üyesi bir başka sosyalist 
de şunları söylüyor aynı röportajda: “Meydan çok genç yaştaki insanlarla 
doluydu, yirmili yaşlarda bu kadar çok insanı bir protestoda daha önce hiç 
görmemiştim. Miğferli bir polis gücü bizi küçük gruplara dağıtana kadar “sa-
vaşa hayır” ve “Putin istifa” diye bağırdık.”

Moskova’dan İstanbul’a kaçan bir gazeteci de bir röportajda “İlk gün sokağa 
çıkan kişiler 20-25 yaşlarındaydı ve çoğunluğu üniversiteli. Gözlerini Putin’e 
açmışlar” diyordu. Üstelik Rusya’da eylem yapmanın güçlüğünü büyük kent-
lerde her yeri kaplayan yüz tanıma teknolojili kameraları, 5 bin euroya kadar 
varan cezaları ve 15 yıl hapis cezasını akılda tutmak gerektiğini söyledi.24 
Putin’in ayrıca eylemciler için söylediği son derece sert tehditler de var. Tür-
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kiye’deki “kokteyl terör örgütleri” ve Soroscular suçlamalarının bir benzerini 
kullanan Putin “Batı, toplumumuzu bölmek istiyor. Rusya’da sivil çatışmayı 
kışkırtmak için beşinci kolu kullanıyor… Rus halkı, gerçek vatanseverleri pis-
liklerden ve hainlerden her zaman ayırt edecek ve onları yanlışlıkla ağızları-
na giren bir sinek gibi tükürecektir” dedi.

Büyük çoğunluğunu gençler oluşturmakla birlikte, savaş karşıtlarının için-
de kelimenin gerçek anlamıyla 7’den 77’ye herkes var. Ukrayna Büyükelçi-
liği’nin önüne anneleriyle birlikte çiçek bırakan 7 ila 11 yaşlarındaki 5 çocuk 
da gözaltına alınarak parmaklıklar ardına kondu. II. Dünya Savaşı sırasında 
Nazilerin aylarca süren ablukası altındaki Leningrad’dan sağ kurtulmayı ba-
şaran ve bugün 77 yaşında olan Yelena Osipova da bu eylemlerdeydi. Osipo-
va, eyleme “Bu savaşa gitme oğlum! Ve askerler silahlarınızı bırakın, gerçek 
birer kahraman olun! Vurmayın!” yazılı pankartlarla katıldı ve gözaltına alın-
dı. Serbest kaldıktan sonra da eylemlerine devam etti Osipova.

İşgalin bu insani etkilerinin ve tetiklediği savaş karşıtı hareketin yanı sıra 
çok sayıda bölgesel ve küresel gelişmeye yol açan etkileri var. Bu etkiler tüm 
dünya için olumsuz sonuçlar doğuruyor.

Militarizmin tehlikeli tırmanışı

Savaş zaten ABD, AB ve Çin gibi küresel emperyalist güçlerin silahlanmaya 
hız verdiği bir dönemde son derece tehlikeli bir askeri kamplaşmayı tetikle-
miş durumda. Aslında Ukrayna’nın işgaline kadar NATO kendi içinde bölün-
müş haldeydi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron 2019’un sonunda “NATO’nun 
beyin ölümü gerçekleşti” şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Suriye ve 
Libya savaşlarında ortak bir tavır alınamıyor hatta Fransa ve Türkiye sık sık 
gerilim yaşıyordu. Yunanistan da Türkiye ile Doğu Akdeniz’de fosil yakıt ara-
ma meselesi ve mülteci göçü nedeniyle askeri gerilim yaşarken, Almanya ve 
Fransa da ciddi ayrılıklar yaşıyordu. Trump döneminde ABD, NATO’ya eskisi 
kadar bütçe ayırmak istemediğini belirtmişti. Tüm bu dağınıklık Ukrayna sa-
vaşıyla birlikte ABD lehine toparlanmış gibi görünüyor.

Ukrayna işgali başladıktan birkaç gün sonra Macaristan ülkenin batısına 
NATO askeri konuşlandırılmasını onaylayan bir kararname imzaladı ki Ma-
caristan’ın aşırı sağcı lideri Orban uzun zamandır Batı dünyasından kopmuş 
sayılırdı. Tarafsız ülkeler olarak bilinen Finlandiya ve İsveç, NATO üyeliğini ilk 
kez bu kadar yoğun bir şekilde tartışmaya başladı. NATO üyesi Doğu Avrupa 
ülkelerine silah, asker ve savaş uçağı yığınağı yapılmaya başlandı. Ukrayna, 
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NATO devletleri tarafından ve hatta İsveç gibi tarihsel olarak tarafsız kalmış 
devletler tarafından dahi silahlandırılıyor. Bosna-Hersek NATO’ya üye olabi-
leceğini açıkladı. Buna Rusya’nın Saraybosna Büyükelçisi Igor Kalabuhov 
çok sert bir açıklamayla yanıt verdi ve Ukrayna’yı örnek göstererek tehdit 
etti. Aynı günlerde Kosova da, NATO’ya üye olma isteğini Cumhurbaşkanı 
Vjosa Osmani’nin ABD Başkanı Joe Biden’a yazdığı mektupla dile getirdi.25 
ABD, NATO üyesi Bulgaristan’a daha fazla birlik ve teçhizat gönderileceğini 
açıkladı.

Almanya, ordusunun modernizasyonu için ek 100 milyar euro ayıracağını, 
35 adet F-35 savaş uçağı alacağını ve savunma bütçesini ülke bütçesinin 
yüzde 2’sinin üzerine çıkaracağını duyurdu. NATO ülkelerinin GSYH’lerinin 
en az yüzde 2’sini savunma bütçesine ayırması gerekirken, Almanya bunu 
uzun yıllardır yapmamakla eleştiriliyordu, ancak şimdi yeni sol koalisyon hü-
kümeti, Ukrayna savaşı üzerine savunma bütçesini artıracağını açıkladı.26 
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 3 Mart’ta yaptığı açıklamada, miktar ver-
meden savunma yatırımlarına bütçeden daha fazla pay ayıracaklarını söyle-
di. Ukrayna’daki çatışmalardan doğrudan etkilenen Polonya, savunma büt-
çesini önümüzdeki yıl yüzde 3’e çıkaracak.

AB’nin ortak savunma politikasına katılmama koşuluyla Kopenhag Kriter-
leri’ni kabul eden Danimarka, Haziran ayında bu konuda bir referandum 
düzenleyecek ve savunma bütçesini gelecek yıl yüzde 2’nin üzerine çıka-
racak. Danimarka ayrıca AB üyesi olsa da AB askeri işbirliği sistemine üye 
değildi. Savaşla birlikte bu sisteme de girme kararı aldı. Fransa ise bu arada 
NATO’dan bağımsız bir Avrupa Ordusu kurulması fikrini tekrar yükseltmeye 
başladı.

Öbür tarafta Rusya’nın Avrupa’daki tek müttefiki ve işgal ortağı Belarus 27 
Şubat’ta referanduma giderek ülkeye Rus nükleer silahlarının yerleştirilme-
sine onay veren anayasa değişikliğini kabul etti.

Fosil yakıtların geri dönüşü

IPCC raporları gezegen için kırmızı alarm vermiş, dünya devletleri kömürden 
çıkış ve 2050 net sıfır hedeflerini tüm yetersizliklerine rağmen ilan etmişken 
savaş, fosil yakıtlara bir geri dönüş sağlamış gibi görünüyor.

Önce Rusya’nın fosil yakıt gelirlerini vurmak için arka arkaya bazı kararlar 
alındı. Almanya Kuzey Akımı 2 boru hattını askıya aldı. Ancak Rusya’dan ge-
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len fosil yakıtlara yüksek bağımlılığı nedeniyle nükleer enerjiden çıkış pro-
jesini de durdurdu. Dahası Almanya Yeşiller Partisi’nden Ekonomi Bakanı 
Robert Habeck, “Kısa vadede bir önlem olarak kömürle çalışan santralle-
ri beklemede tutmamız ve hatta çalışmalarına izin vermemiz gerekebilir” 
şeklinde bir açıklamada bulundu. Almanya’nın hemen ardından Belçika da 
2025 yılına kadar tüm nükleer santrallerini kapatma kararını yeniden göz-
den geçireceğini açıkladı.

ABD yönetimi Rusya’dan fosil yakıt ithalatını yasakladı. İngiltere de benzer 
bir adım atarak, Rusya’dan petrol mamulleri alımını 2022 yılı sonuna kadar 
sıfıra indirme kararı aldı. ABD’nin petrol ve işlenmiş petrol ürünleri ithalatı-
nın yaklaşık yüzde 9’u Rusya’dan geliyor. İngiltere ise bütün petrol ihtiyacının 
yüzde 6 kadarını Rusya’dan temin ediyor. Ancak Avrupa fosil yakıt ihtiyacının 
yüzde 40’ını Rusya’dan karşılıyor. Almanya ise fosil yakıt ithalatının yüzde 
50’den fazlasını sağlıyor. Bu bağımlılık nedeniyle Avrupa; ABD ve Birleşik 
Krallık gibi ithalatı tamamen kesme kararı alamadı ve bağımlılığı azaltmak 
için nükleer ve kömüre geri dönüş sinyalleri veriyor.

Bu kararların ardından diğer ülkelerden fosil yakıt üretimini artırma adım-
ları geldi. Her ne kadar ABD, Rusya’dan alınan fosil yakıtlara pek bağımlı 
değilse de hem Avrupa’yı Rusya’nın vanaları kapatma tehdidine karşı des-
teklemek, hem de fosil yakıt fiyatlarının küresel yükselişini durdurmak için 
çeşitli adımlar atıyor. Venezuela’ya yönelik petrol ambargosunu kaldırmak 
için yıllar sonra bu ülkeyle resmi görüşmelere başladı. Suudi Arabistan, Bir-
leşik Arap Emirlikleri ve Katar’a üretimi artırmaları yönünde baskı yapıyor. 
Hatta ambargo uyguladığı İran’la yeniden masaya oturabileceğini dahi açık-
ladı. Bu gelişmeyi fırsat bilen Amerikalı fosil yakıt şirketleri de hemen yeni 
fosil yakıt çıkarma izni başvurularında bulundu. Oysa ABD, 2050’de net sıfır 
karbon hedefleri doğrultusunda fosil yakıt çıkarma izinlerini sınırlandırıyor-
du. Common Dreams sitesinde yer alan bir makalede American Petroleum 
Institute’ün (API) yeni izin başvurusu yaptığını, 25 Cumhuriyetçi Parti sena-
törünün Biden yönetimine “ulusal enerji güvenliğini” sağlamak için yerli fosil 
yakıt şirketlere üretimi artırmasına izin vermesi çağrısı yaptığını yazdı. Ancak 
makalede şirketlerin yükselen fiyatlar karşısında üretimi artırmalarını engel-
leyen bir durum olmadığını, şirketlerin aslında daha fazla devlet desteği iste-
diği yorumunda bulundu.27
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Rusya uluslararası sistemin dışına itiliyor

Rusya, Avrupa Konseyi üyeliğinden ayrıldı. Savaşın devam ettiği Ukrayna 
bizzat devlet başkanı Zelenski’nin ağzından “NATO’ya üye olma ihtimalinin 
olmadığını anladıklarını” duyurdu ama bunun yerine Avrupa Birliği’ne üye-
lik başvurusunda bulundu. Ukrayna’nın hemen ardından Rusya’nın tehdidi 
altında olan diğer ülkeler Gürcistan ve Moldova da AB’ye acil ve özel üyelik 
başvurusu yaptı.

Rusya ve oligark denilen Rus aşırı zenginlerine yönelik yaptırımların yanı 
sıra Rus bankaları uluslararası bankacılık sisteminden dışlandı. Uluslararası 
bankacılık ödeme sistemi olan SWIFT’ten çıkarıldı. Mastercard ve Visa artık 
Rusya’da geçmiyor. ABD başkanı Biden, Rusya için “IMF ve Dünya Banka-
sı’ndan borç almasını engelleyeceğiz” açıklamasında bulundu.

Küresel zincirler Rusya’daki zincir mağazalarını teker teker kapatıyor. Rus 
mallarına yönelik çok ciddi bir ambargo uygulanmaya başlandı. Sosyal med-
ya platformları Rus medyasının veya Rusya yanlısı hesapların yayınlarına izin 
vermiyor.

Suudi Arabistan ve ABD’den sonra dünyanın üçüncü büyük petrol üreten 
ülkesi olan Rusya’nın ekonomisi fosil yakıt sektörüne bağımlı. Dünya finans 
ve bankacılık sisteminden çıkarılması, ticaret yasakları gibi uygulamalar 
yeni soğuk savaş da denilen bu dönemde ABD-NATO kampının karşısındaki 
esas güç olan Çin’e yarıyor. Çin tüm yaptırımlara karşı çıkıyor. Çin bankaları 
Rusya’da Visa ve Mastercard işlemlerini durduran Batılı bankaların yerini 
alıyor.28 Batılı zincir mağazalar yerlerini aynı ürünlerin Çinli versiyonlarına bı-
rakabilir deniyor, çünkü aslında birçok meşhur uluslararası marka ürünlerini 
zaten Çin ve diğer Asya ülkelerinde üretiyor. Aynı ürünlerin Çin üzerinden 
farklı bir marka ile dağıtılması mümkün. Fakat yine de küresel başat güç 
olma yolunda ilerleyen Çin dünyadan bu şekilde tecrit edilmeyi göze almaya-
caktır. Bu nedenle Rusya’ya yönelik yaptırımlara karşı çıksa da tarafsız oldu-
ğunu belirtiyor ve Çinli şirketler Batı ile ilişkilerini düşünerek zaman zaman 
yaptırımlara katılabiliyor.

Her şeye rağmen Rusya’nın küresel sistemin dışına itilmesi Rusya’yı Çin’in 
askeri ve ekonomik desteğine muhtaç hale getiriyor ki daha önce de belirt-
tiğim üzere ABD’nin emperyalist dünya sistemi içerisindeki en büyük rakibi 
Rusya değil Çin’dir.
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Maidan hareketleri

Günümüzde gerçekleşen her olay bir dizi tarihsel ve toplumsal gelişmele-
rin sonucu. Ukrayna’daki gelişmeleri de savaşa evrilten olaylar dizisinin de 
2013’te başlayan ve 2014 Şubatında iktidar değişikliğine yol açan Maidan 
isimli Kiev’deki kent meydanının işgal edilmesi nedeniyle Euromaidan ha-
reketi denilen hareket ile başladığı söylense de Ukrayna’da son 30 yılda 
üç ayrı Maidan hareketi yaşandı ve her biri bugünkü gelişmeler açısından 
önemli sonuçlar doğurdu.

Sovyet döneminde Maidan işgali

İlki 1990’da SSCB henüz dağılmamışken yaşanmıştı. Maidan öğrenciler ta-
rafından özgürlük talebiyle işgal edilmişti. Öğrenciler 1989’da yaşanan iki 
büyük olaydan etkilenmişlerdi. İlki Sovyet coğrafyasını sarsan ve on binlerin 
katıldığı maden işçileri grevleri ve meydan işgalleriydi. Bu dalgaya bugün 
adından çok söz edilen Donetsk maden işçileri de katılmıştı. Bir de aynı yıl 
Çin’de öğrenciler tarafından Tiananmen Meydanı işgal edilmişti. Bu iki ge-
lişme Ukraynalı öğrencileri tetikleyen motivasyonu yarattı ve meydan işgali 
başladı. Hızla genişleyen eylemler sonucu ülkede bağımsızlık referandumu 
yapıldı. Katılımın yüzde 84 olduğu referandumda ülkenin her bir şehrinde, 
Donetsk ve Luhansk dahil, yüzde 80 üzeri ezici çoğunlukla bağımsızlığa evet 
oyu çıktı. Bunun tek istisnası Kırım oldu. Kırım yüzde 54 ile bağımsızlık için 
en düşük evet oyu kullanan yer oldu.29 Fakat devlet kapitalizmi yerine kuru-
lan yeni rejim, yani piyasa kapitalizmi milyonların hayatını daha da kötüleş-
tirdi.

Ukrayna, SSCB sonrası tüm diğer devletlerde de uygulandığı gibi “Şok Tera-
pisi” uyguladı. IMF tarafından Ukrayna’ya 40 milyar dolarlık bir kurtarma pa-
keti verildi ve anlaşmanın bir parçası olarak devlete ait 342 işletme özelleş-
tirildi. Maaş ve emeklilik kesintileri ile birlikte kamu sektörü istihdamı yüzde 
20 oranında azaltıldı, sağlık hizmetleri özelleştirildi, kamu eğitimine yapılan 
yatırımlar azaltılarak üniversitelerin yüzde 60’ı kapatıldı.30 1993-1995 ara-
sında yıllık enflasyon yüzde 2 bin gibi olağanüstü bir düzeydeydi.

Elbette bunun sonucu eski “komünist” üst düzey bürokratların bir kısmının 
ülkeyi yağmalayan oligarklar olarak ortaya çıkması oldu. Geçmişte nomank-
latura denilen bu eski Sovyet bürokrasisi, ordu ve Komünist Partisi içerisin-
deki konumları sayesinde özelleştirmelerden faydalanarak özelleştirilen dev 
tesislerin yeni sahipleri oldular. Ya da bu gruplarla olan ilişkileri sayesinde 
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çoğunlukla mafyatik ilişkileri olan genç işadamları ülkenin yeni egemen sını-
fı içerisinde yerlerini aldı. Bunlar arasında en önemlilerden biri, Ukrayna’nın 
2000’li yıllar boyunca en zengin işadamı olmayı sürdüren, Kırımlı Rinat Ah-
medov oldu. 1990’larda bir girişimci için genç denilebilecek bir yaşta ülke-
nin doğusundaki bazı madenlerin ve şirketlerin sahibi olarak ortaya çıktı. 
2021 yılında Ahmedov, dünyanın en zengin 327. kişisiydi. 2006-2012 ara-
sında Rada da denilen Ukrayna Parlamentosu’nda, Rusya yanlısı ve 2014’e 
kadar da birinci parti konumundaki Bölgeler Partisi milletvekiliydi. Shaktar 
Donetsk futbol kulübünün de sahibi olan Ahmedov, özellikle enerji sektörü-
nü kontrol eden bir oligarktı. Ülkenin doğusundaki kömür madenlerine sahip 
olarak kömür ticareti yapmasının yanı sıra 2000 yılında kurduğu System Ca-
pital Management Group (SCM) şirketi ile servetine servet kattı. SCM; ma-
dencilik, çelik, bankacılık, sigortacılık gibi alanlarda 500’den fazla şirketin 
bulunduğu ve 200 bin civarı çalışanı olan dev bir holding, yani tekelci bir 
sermaye grubu. Ahmedov bu zenginliğini tekelinde bulunan sektörleri dış 
yatırımcılara büyük oranda kapatarak sağlamıştı ki bu dönem Ukrayna işçi 
sınıfının enflasyon ve yoksulluk içerisinde ezildiği, aynı zamanda da ölüm-
lü kömür madenleri kazalarında dünya birincisi olduğu bir dönemdi. Fakat 
Ahmedov’un Maidan hareketi öncesinde net 18 milyar dolar olan şahsi ser-
veti 2014’te biraz sonra anlatılacak ikinci Maidan hareketi sonrası iktidarın 
değişmesinin ardından 2021 yılında 8,5 milyar dolara geriledi.31 Ahmedov, 
Donets ve Luhansk cumhuriyetleri ilan edildikten sonra özerkliği savunarak 
arabulucu rolü üstlenmeye çalışmış, Zelenski seçildikten sonra ise yolsuzlu-
ğa karşı mücadelede hedef konumuna gelmişti. Bu örnek Ukrayna egemen 
sınıfı arasındaki mücadeleyi göstermesi açısından küçük de olsa önemli bir 
gösterge. Rusya ve Batı yanlılığının ülke egemen sınıfının farklı çıkarlarını 
temsil ettiğini ortaya koyuyor.

Chris Kaspar de Ploeg’un Ukraine in the Crossfire kitabında32, Ukrayna’nın 
doğu ve güney bölgelerinin SSCB döneminde sanayileştiğini, 1991’de SSC-
B’nin dağılmasından sonra ekonomik olarak Rusya ile ticaretin önemli bir 
yer tutmaya devam ettiğini anlatıyor. Bu durumun bir sonucu olarak da he-
men her seçimde Rusya yanlısı partiler birinci oluyor bu bölgelerde.

Turuncu “devrimin” Maidan’ı

1990’ları yukarıda anlatıldığı gibi büyük sorunlarla geçiren Ukrayna’da halk, 
2004 yılında bir kez daha ayaklandı. Devlet Başkanı Leonard Kuçma, Ukray-
na egemen sınıfındaki bölünmenin de bir sonucu olarak Batı ile Rusya’ya 
eşit mesafede durmaya çalışan politikalar izliyordu. Bir yandan Irak’a asker 
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gönderirken aynı zamanda Rusya ile de yakın ilişkilerini sürdürüyordu. Ancak 
bir yandan Putin Rusyası öbür yandan ABD ülkeyi egemen sınıflar üzerinden 
adeta ikiye ayırmıştı ve 2004’ün Kasım ayındaki seçimlerde bu iki egemen 
sınıfı temsil eden iki ayrı başkan adayı vardı. Birisi Batı yanlısı Yuşçenko, di-
ğeri Rusya yanlısı Yanukoviç. Yanukoviç aynı zamanda Kuçma iktidarının da 
başbakanıydı ve 2000’lerde yaşanan gazeteci suikastleri ve birçok yolsuzluk 
suçlamalarında iktidarın parçası konumundaydı.

Kasım ayında yapılacak seçimler öncesi Kuçma ve Yanukoviç ikilisi iktidar 
gücünü kullanarak Batı yanlısı Yuşçenko’ya devlet televizyonlarında yer ver-
miyordu. Üstelik seçimlere haftalar kala Yuşçenko zehirlendi. Bu zehirlenme 
yoluyla gerçekleştirilen suikast olayları, sonraki yıllarda da birçok Putin kar-
şıtının başına gelecekti. Yuşçenko uzun süre kampanya yapamadı. Tedavi 
sonrasında kampanyasına döndüğünde ise yüzünde büyük deformasyon, 
yüzünün yarısında felç ve tek gözünde sorunlar vardı. Bu şekilde kampanya 
yapmak durumunda kalmıştı.

Yanukoviç bu şekilde hem devlet desteğini hem de Putin’in desteğini almış-
ken Yuşçenko da ABD’nin desteğini arkasına alıyordu. Daha seçimlerden iki 
yıl önce ABD destekli Sivil Toplum Kuruluşları üzerinden Yuşçenko lehine bir 
kampanyaya başlandı ve ABD bu kampanyaya 65 milyon dolarlık destekte 
bulundu. Seçim hilelerini engellemek için 150 bin kişi seferber edilip eğitildi. 
10 bin kamera ile seçim sandıkları izlendi.33

21 Kasım 2004’teki seçimlerde sandık çıkış anketleri, Batı yanlısı Yuşçen-
ko’nun zehirlenerek suikaste uğraması ve kampanyasını doğru düzgün ya-
pamamasına rağmen yüzde 11 ile önde olduğunu gösteriyordu. Fakat resmi 
açıklama Rusya yanlısı Yanukoviç’in yüzde 3 ile kazandığı şeklindeydi. Bu-
nun üzerine daha o gün binlerce kişi Maidan’a çadır kurarak beklemeye baş-
ladı. Maidan’da rock konserleri, gıda dağıtımı, medya paylaşımları son dere-
ce düzenli bir şekilde yapılıyordu ve Yuşçenko’nun partisi tarafından planlı 
bir şekilde yürütüldüğü söyleniyordu. Ancak yine de SSCB sonrası yolsuz ve 
otoriter bir devlet rejimine karşı değişim talebini de içerdiği için gösteri kala-
balıklaşmaya başlamıştı. Ertesi gün bu kitlenin sayısı 500 bini buldu. Doğu 
kentlerinde Yanukoviç taraftarları da gösteri düzenlemeye başladı ancak 
Kiev’de göstericilerin sayısı 1 milyonu buldu ve başka kentlere de yayıldı. Bir 
araştırmaya göre “Turuncu Devrim” adı verilen gösterilere katılanların sayısı 
Ukrayna nüfusunun yüzde 18,4’ünü bulmuştu.34

Ukrayna Yüksek Mahkemesi yüksek derecede seçim hilesi tespit ettiğini 
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açıklayarak seçimlerin tekrarlanması kararı aldı. Kitle gösterileri sürerken 
Aralık ayında tekrarlanan seçimlerden Yuşçenko yüzde 52 oy alarak zaferle 
ayrıldı ve Başkan oldu. Seçimler ülkedeki bölünmeyi net bir şekilde yansıtı-
yordu. Ülkenin doğusu Yanukoviç’e, batısı ise Yuşçenko’ya oy vermişti. Ancak 
değişim isteyen milyonların arzusu bir kez daha gerçekleşmedi. Yolsuzluklar 
devam etti. Ülke ekonomisi de ciddi bir toparlanma yaşamadı.

2008 küresel ekonomik krizi yeni yeni toparlanmaya çalışan ülke ekonomisi-
ni bir kez daha vurdu. Krizin ardından Ukrayna ekonomisi yüzde 15 küçüldü 
ve para birimi yüzde 40 değer kaybetti. 2013 yılına gelindiğinde ülkede bir 
kez daha Rusya’ya yakın Viktor Yanukoviç başkanlığındaki Bölgeler Partisi ik-
tidarı vardı. Ukrayna Merkez Bankası’nın iki aylık rezervi kaldığı söyleniyordu 
ve acilen AB, IMF veya Rusya’dan ekonomik yardım alınmak durumundaydı. 
Yanukoviç tercihini Rusya’dan yana kullanacaktı.35

Euromaidan36

2013’ün son ayında büyük bir ekonomik çalkantının ortasında, devlet baş-
kanı Viktor Yanukoviç’in Avrupa Birliği ile Ortaklık Anlaşması’nı imzalamayı 
reddetmesi üzerine Avrupa Birliği (AB) üyeliğini savunan kesimler sokağa 
çıkmaya başladı. Yolsuzluk ve ekonomik sıkıntılardan mustarip olan ülkede 
halkın ve özellikle gençlerin önemli bir kesimi için AB daha şeffaf ve demok-
ratik bir yönetim ve daha iyi bir ekonomi anlamına geliyordu.

Eylemler başladıktan bir süre sonra Yanukoviç’in şiddet yoluyla Maidan’ı bo-
şaltmak üzere Berkut adı verilen özel polis gücünü harekete geçirmesiyle 
ortalık karıştı. 1980’lerde özellikle toplumsal muhalefeti ve grev hareketini 
bastırmak için kurulan bu özel birlik, normal polislerden iki kat fazla maaş 
alan ve ağır anti-semit kültüre sahip bir birlikti. Berkut’un şiddeti öfkeyi ar-
tırdı ve Maidan’daki kalabalık on binlerden yarım milyona çıktı. O günlerde 
yapılan bir anket çalışması Maidan işgaline gelenlerin yüzde 70’inin polis 
şiddetinden sonra sokağa çıktığını gösteriyordu. Maidan’da bulunanların 
yüzde 53,5’i AB Ortaklık Anlaşması’nı desteklerken yüzde 50’si Ukrayna’da 
hayatı değiştirmek, yüzde 40’ı iktidarı değiştirmek için sokağa çıktığını söyle-
mişti. Maidan’a katılanların sadece yüzde 17’si Rusya ile Gümrük Birliği gibi 
bir yakınlaşmaya karşı sokağa çıktığını belirtmişti.37

Haftalar ilerledikçe Berkut’un şiddeti ölümleri getirdi. Gözaltında işkenceler, 
sokak ortasında infazlar, barikatlara keskin nişancılar ile ateş açılması ve 
tüm bunların telefon kameraları ile kaydedilerek sosyal medyadan payla-
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şılması büyük bir öfke yarattı. Bu çatışmalar sırasında disiplinli gruplardan 
oluşan Naziler de Maidan hareketi içerisinde etki gücünü artırmaya başladı.

Büyüyen hareket sonucunda iktidar devrildi ve seçimlere gidileceği ilan edil-
di. Yanukoviç’in Rusya’ya sığınmasının nedeni sadece Maidan’ı güç kullana-
rak dağıtamaması ve hareket içerisindeki neo-Nazilerin ölüm tehdidi değil, 
kendi partisi olan Bölgeler Partisi’nin de bölünerek milletvekili ve tabanının 
bir kısmının eylemlere destek vermesiydi.

İktidar devrildikten bir hafta sonra Kırım Parlamentosu silahlı üniformalı kişi-
ler tarafından basıldı. Kırım, Ukrayna’ya bağlıyken dahi Rusya donanmasının 
en büyük bölümünü barındırdığı için zaten binlerce Rus askerine ev sahipliği 
yapıyordu. Üniformalarındaki işaretler sökülmüş olsa da Rus askerleri oldu-
ğu bilinen grubun baskısının ardından Kırım’da referanduma gidileceği ilan 
edildi. Bağımsızlık referandumunda, Kırım halkının yüzde 96 ile bağımsızlığa 
ve bağımsız Kırım’ın Rusya Federasyonuna dahil olmasına evet dediği duyu-
ruldu.

Kırım ilhak edildikten ve Donbas’ta ayrılıkçıların Rusya desteğiyle silahlı 
ayaklanması başladıktan sonra 25 Mayıs 2014’te gerçekleşen erken seçim-
lerde Batı yanlısı Poroşenko devlet başkanı seçildi.

2016 Mayıs’ında yani Kırım’ın ilhak edilmesi ve Donbas bölgesinde iki ba-
ğımsız devlet ilanının ardından yapılan bir anket çalışmasında Ukrayna’da 
Rusya karşıtlığının tavan yapması beklenirken, Ukrayna halkının yarısından 
fazlası Rusya ile dostane ilişkilerden yana ve hatta sınırda gümrük ve vize 
uygulamasına karşı açık sınır politikalarından yana olduğunu ortaya koyu-
yordu.38

Fakat Rusya yanlısı hükümet devrildikten sonra da öncesinde olduğu gibi 
neoliberal politikalar uygulanmaya devam edildi. 2014’te IMF ile anlaşıldı 
ve reel asgari ücret 2-3 yıl içerisinde yüzde 32 azalırken39 şirketlerin gelir 
vergilerinde yüzde 37 düşüş sağlandı. Tabii, bu sırada askeri harcamalar 
da artırıldı. Rusya yanlısı medyaya yönelik baskılar sansürle birlikte uygu-
lanmaya devam edildi. 2012-2016 yılları arasında siyasi olaylar ve Donbas 
çatışmalarıyla birlikte ülke GSYH’si yüzde 25 azaldı. Bu haliyle Ukrayna Avru-
pa’nın en yoksul ülkesi durumundaydı.
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Ukrayna’da neo-Nazilerin önlenebilir yükselişi

Yukarıdaki üç büyük toplumsal hareketlerin sonuçları arasında neo-Nazi 
partilerinin40 gösterdiği varlık Putin tarafından abartılarak Ukrayna’nın işgal 
nedeni haline getirildi. Ukrayna’da neo-Naziler anlatısı aslında SSCB döne-
mine kadar gidiyor. II. Dünya Savaşı sırasında Nazilerle iş birliği yapan faşist 
gruplar Stalin döneminden beri abartılı bir şekilde tehdit olarak anlatılıyor. II. 
Dünya Savaşında 8 milyon Ukraynalı hayatını kaybetmiş ve büyük bir kısmı 
Nazilere karşı savaşmış olmasına rağmen Sovyet Rusya’ya yönelik Ukray-
nalılardan gelen her türlü eleştiri Banderit41 yani faşist olmakla suçlanıyor. 
Ukrayna’da SSCB altında yaşanan büyük katliamlar nedeniyle 30 kadar Ste-
pan Bandera anıtı ve dört de anısına yapılan müze bulunuyor.

Ukrayna’da neo-Nazilerin paramiliter gruplar inşa ederek kendinden söz et-
tirmesi Euromaidan sonrasında özellikle Kırım’ın kaybedilmesi ve Donbas’ta 
yaşananlar ile ortaya çıktı.

Bugün Ukrayna’da çok sayıda neo-Nazi partisi ve paramiliter grup var. Fakat 
bu durum Ukrayna’ya özgü değil. Kapitalizmin sürekli krizler yaşayan bir sis-
tem haline geldiği dönemde kaçınılmaz olarak ABD, Almanya ve daha birçok 
Batı ülkesi için de aşırı sağın durumu tehdit edici bir gerçeklik olarak duru-
yor. Ukrayna’da bugün Svoboda (önceki adı Sosyal-Nasyonal Parti), Sağ Sek-
tör, Beyaz Çekiç, C14, Bratstvo gibi kimisi son derece küçük olan neo-Nazi 
grupları ile Azov Taburu, Dnipro, Donbas, St. Marry Taburu gibi kimisi Ulusal 
Muhafız birlikleri içine alınan silahlı paramiliter gruplar bulunuyor. Çatışma 
ve şiddet dönemlerinde etki gücünü artırabilen bu gruplar siyasette ise aynı 
güce sahip değil – Putin’in iddialarının aksine. Ancak Katchanovski’nin ça-
lışmasında anlattığı üzere Donbas çatışmalarındaki rolleri ve daha sonra 
Trump döneminde ABD’nin Rusya etkisine karşı savaşan neo-Nazi güçlere 
verdikleri destek de akılda tutulması gereken bir gerçeklik.42

Ukrayna’nın II. Maidan hareketi veya “Turuncu Devrimi” sonrasında hareke-
tin lideri olarak öne çıkarılan ve daha sonra da devlet başkanı olan Viktor 
Yuşçenko aşırı sağın yükselişini dikkate almadığı gibi, antisemit yayınlar ya-
pan ve faşist Ku Klux Klan lideri David Duke’ü davet eden özel MAUP Üniver-
sitesi yönetim kurulunda yer almıştı. Yuşçenko bir tür Ukrayna milliyetçiliği 
yaratmak için aşırı sağa karşı taviz veriyordu, diye yorum yapıyor de Ploeg.43 
2010 yılında Nazi işbirlikçisi Stepan Bandera (1959’da KGB tarafından Batı 
Berlin’de düzenlenen bir suikast sonucu öldürülmüştü) “Ukrayna Kahra-
manı” ilan edilmişti. Hatta Kiev’deki Moskova meydanının adı da Bandera 
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Meydanı olarak değiştirilmişti. Ancak bu aşırı sağ yönelim halktan büyük bir 
destek bulmadı ve Yuşçenko 2010 başındaki başkanlık seçiminde sadece 
yüzde 5 oy alabildi. Seçimleri Rusya yanlısı Yanukoviç’in partisi, yani Bölge-
ler Partisi yüzde 35 oy alarak kazandı.

Tüm bu gelişmelere rağmen özellikle ikinci Maidan hareketi içerisinde geniş 
de bir anti-faşist cephe vardı. Ukrayna Anti Faşist Birliği ve sol hareketler, 
Maidan’da faşistlerin etkin olmaması için kıyasıya bir mücadele vermişlerdi. 
Bu durum o dönemde bütün meydan işgalleri için geçerliydi aslında. Gezi 
Direnişi sırasında da hareket içerisinde bazı ülkücü, alperen grupların var 
olduğunu, ellerinden Türk bayrağı eksik olmayan aşırı sağcı grupların etkin 
bir şekilde var olduğunu, dolayısıyla bütün hareketlerin içerisinde mücadele 
içinde mücadele olduğunu hatırlamak gerekiyor.

Euro-Maidan sonrası neo-Naziler

2013 yılında polisin gerçek mermiler kullanarak ve hatta sniper denilen kes-
kin nişancı ateşiyle Maidan’daki kalabalığa ateş etmesiyle başlayan katlia-
mın ardından neo-Nazi gruplar polis güçleriyle çatışarak öne çıkmaya baş-
lamıştı. Faşist Svoboda (Özgürlük) Partisi üyeleri ve henüz kurulmuş olan 
bir diğer faşist parti Sağ Sektör’ün44 üyeleri polisle çatışarak polis şiddetine 
karşı sivil protestocuları koruyan bir görüntü veriyordu. Polis ateşi başladık-
tan sonra bu gruplar Maidan öz savunma birlikleri kurmuş ve polise karşılık 
vermişti. Olaylar sırasında bazı hükümet binalarına, parlamentoya ve Bölge-
ler Partisi merkezine de saldırmışlardı.

Protestoların ardından hükümet istifa etmiş yerine Arseniy Yatsenyuk liderli-
ğinde bir hükümet kurulmuştu. Bu bir geçici iktidardı ve birkaç partinin kur-
duğu bir koalisyon hükümetinden oluşuyordu. 2012 seçimlerinde yüzde 25 
ile ikinci olan Yatsenyuk’un Batkivshchyna partisi, yüzde 14 ile üçüncü olan 
merkez sağ UDAR ve yüzde 10,5 oy almış olan faşist Svoboda partisi geçi-
ci koalisyonu kurdular. Ekim ayında ülkeyi seçime götürmek üzere iş başı 
yapan Yatsenyuk kabinesinde koalisyon ortağı Svoboda Partisi’nin üç Nazi 
üyesi de bakanlık elde etti.

Yatsenyuk koalisyon ortaklarıyla sorun yaşayarak seçimlerden önce istifa 
etti ve yeni bir milliyetçi-muhafazakar parti kurdu; Halk Cephesi. Bu parti 
2014 seçimlerinde yüzde 22 oy alarak birinci oldu. Tekrar hükümet kurdu 
ve 2 yıl iktidarda kaldı. Faşist Svoboda’nın oyları ise bu seçimde yüzde 4,7’e 
geriledi.
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2016’da ise Petro Poroşenko hükümeti kuruldu. Maidan sonrası kurulan iki 
hükümet de yolsuzluğu ve ekonomik sorunları gideremedi. Hatta Poroşen-
ko’nun vergi cennetlerine kaçırdığı paralar 2016 Panama Belgeleri ve 2017 
Paradise Belgeleri’nde yer aldı.

Maidan aslında halkı Nazi Partileri’nden uzaklaştırdı. 2014 seçimlerinde 
Svoboda’nın oy oranı 2012 seçimlerinde aldığı yüzde 10,2’den yüzde 4,7’ye 
düştü. Bir diğer faşist parti Sağ Sektör ise yüzde 1,8 oy alarak parlamentoda 
sadece 1 koltuk kazandı.45 2019 seçimlerinde ise bu faşist partiler tama-
men silineceklerdi.

Azov Taburu ve Donbas’ta soykırım iddiası

Euromaidan sonrası iktidar devrildikten ve Kırım ilhak edildikten sonra Do-
netsk ve Luhansk bölgelerinden oluşan ve nüfusun yarısının Rus etnik gru-
bundan oluştuğu Donbas’ta Ukrayna ordusu ile Rusya destekli gruplar ve 
hatta doğrudan Rus askerleri arasında çatışmalar başladı. İki bölge de ayrı 
ayrı bağımsızlık ilan etti. Ukrayna hükümeti bunu tanımayarak “terörizme” 
karşı bir savaş başlattı. Donbas’ta Rusya yanlısı ayrılıkçılarla başlayan ça-
tışmalar sürecinde Sağ Sektör içerisinden çıkan ve antisemit bir Nazi olan 
Andriy Biletsky’nin kurduğu Azov Taburu bu dönemde Nazilerden bir gönüllü 
savaşçı grubu olarak oluştu. Kırım’ın Rusya tarafından ilhak edilmesinin ve 
Donbas’ta çatışmaların başlamasının ardından Mayıs 2014’te kurulan bu 
Nazi paramiliter grup Ukrayna hükümetinin Eylül ayında yeni Ulusal Muhafız 
Birlikleri’ni kurarak bu taburu da içerisine alması üzerine resmi bir statü 
kazandı. Azov Taburu’nun merkezi Mariupol şehri. Şu anda Rus birliklerinin 
en şiddetli saldırıyı gerçekleştirdiği kent durumunda Mariupol. Kentteki Rus 
işgaline direnişte bu tabur da rol oynuyor. Rusya’nın Ukrayna işgali başlama-
dan önce taburun 1000 askeri olduğu söyleniyordu.

Azov Taburu çok net bir Nazi grubu olarak Ukrayna’nın başta Yahudiler ol-
mak üzere tüm diğer aşağı ırklardan temizlenmesi gerektiğini söylüyor. An-
cak ülkenin “ayrılıkçı” Rus etnik gruplarına karşı saldırılar düzenlediği de bir 
gerçek.

1995’te neo-Nazi Svoboda’yı kurmazdan önce Sosyal-Nasyonal Parti üyesi 
olan, eski milletvekili Tyahnybok 2004’te Ukrayna’nın “Moskovit-Yahudiler”in 
elinde olduğunu söylüyordu. Svoboda Partisi ise 2014’te Azov Taburu’nu ku-
racaktı. Azov Taburu’nun İçişleri Bakanlığı’na bağlı Ulusal Muhafızlara bağ-
lanması üzerine taburu kuran Nazi siyasi liderler ayrılarak seçimler için yeni 
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bir Nazi partileri cephesi kursa da Tabur Nazi paramiliterler için odak olmaya 
devam etti. Soufan Merkezi’nin 2019 Mart’ında Azov Taburu hakkında hazır-
ladığı raporda, Birliğin Avrupa’daki neo-Nazi gruplardan ilgi gördüğü ve çok 
sayıda neo-Nazi’nin Birliğin kamplarına katılarak savaş eğitimi alıp ülkeleri-
ne geri döndüğü bilgisi yer alıyordu.46

Euromaidan döneminde Maidan öz savunma birlikleri içerisinde yer alan, 
polise karşı silahla direnen bir dizi neo-Nazi’nin Donbas çatışmaları başla-
dığında buradaki Ulusal Muhafız birlikleri içerisine alınan Dnipri ve Azov Ta-
buru gibi neo-Nazi taburlarına katıldığı biliniyor.47 Öte yandan Rusya’nın da 
karşı tarafa asker ve özel paralı askerler gönderdiği ve yine aşırı sağcı Rus 
paramiliterlerin savaşa katıldığı da bir başka gerçek.

Donbas’taki çatışmaları sona erdirmek üzere uluslararası müzakerelerin ya-
pıldığı Minsk görüşmeleri döneminde Donbas’ta 2014-2015’te 14 bin civarı 
kişi çatışmalarda hayatını kaybetti. Bu sayının büyük kısmı savaşan taraf-
ların askerleriydi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin 2021 verilerine 
göre 2014’ten bu yana Donbas bölgesinde 3 bin kadar sivil hayatını kaybet-
ti. Geri kalan 11 bin kişi iki taraftan silahlı gruplara aitti. Ancak yaşananla-
rın Rusya’nın iddia ettiği gibi bir soykırım olduğuna dair herhangi bir ulusla-
rarası gözlemci raporu bulunmuyor. Üstelik ölümlerin çok büyük bir kısmı 
2014-2015 yıllarında yaşandı. 2017-2021 arasında Donbas’ta 167 kişinin 
çatışmalar nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı.48 Yani Putin soykırımla 
mücadele edecekse o dönem tavır alması gerekiyordu.

Fakat Poroşenko’nun Rusya yanlısı ayrılıkçıları bahane ederek 2014 son-
larında LGBTİ+’lara, Rus azınlığa ve mültecilere saldıran Azov Taburu için 
“en iyi savaşçılarımız” diyen açıklamalar yapması49, 2015’te Rusça eğiti-
min yasaklanması, ülkenin doğusunda Rusça konuşan toplumsal kesimleri 
Kiev’den daha da uzaklaştırdı.

Zelenski dönemi

2019 Başkanlık seçimlerinde genç bir Yahudi aktör olan Zelenski50 seçimleri 
yüzde 73 oyla kazandı. Zelenski’nin seçim sonuçları on yıllar sonra ilk kez 
hem batı hem doğu Ukrayna’da aynı adayın kazandığı bir seçim sonucunu 
ortaya çıkardı. Zelenski hem Rusça hem Ukraynaca konuşan, oligarklarla 
ilişkisi olmayan barışçıl ve yolsuzluk karşıtı bir kampanya ile başkan seçilme-
yi başarmıştı. Seçim sonuçları aslında Ukrayna toplumunun kutuplaşmadan 
ve çatışmadan bıktığının, değişim istediğinin yeni bir göstergesiydi.
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Zelenski’nin kazanmasının ardından Nazi grupları Zelenski’yi ölümle tehdit 
etti. Dört faşist partinin bir araya gelerek çıkardıkları başkan adayı Ruslan 
Koshulynskyi oyların sadece yüzde 1,6’sını alabildi, bu partilerin kurduğu 
koalisyon ise 2019 parlamento seçimlerinde (başkanlık seçimlerinden bir-
kaç ay sonra yapılmıştı) Svoboda partisi altında birleşik bir liste ile seçimlere 
girerek oyların sadece yüzde 2,7’sini alabildi. Böylece yüzde 5 barajını aşa-
madıkları için tek bir milletvekili dahi çıkaramamış oldular.

Aldıkları oy oranları 2019’da iyice düşen ama Azov Taburu gibi askeri bir-
liklerde hâlâ silahlı faşist üyeleri olan neo-Naziler aslında bir Yahudinin, 
Zelenski’nin başkan olmasından hiç memnun olmadı. Azov Taburu kurucu-
su Biletsky seçimlerin ardından açıkça “bir Yahudi liderliğindeki aşağı ırka 
(Untermenschen) karşı” binlerce militanı harekete geçireceğini söylemişti. 
Sağ Sektör kurucularından Yaroş ise seçimlerden birkaç hafta sonra “eğer 
Zelenski ihanet edecek olursa sadece koltuğunu değil hayatını da kaybeder” 
dedi.51 Ancak Zelenski, Minsk görüşmelerinin gereklerini yerine getirmedi, 
ayrılıkçı grupları terörist ilan ederek müzakereden uzak durdu ve en kötüsü 
de 2021’in Aralık ayında Sağ Sektör lideri ve Yahudi düşmanı Dmikri Yaroş’a 
parlamentoda gerçekleştirilen bir seremoni eşliğinde “Ukrayna Kahramanı” 
nişanı verdi ve onu Genelkurmay Başkanı danışmanı olarak atadı.

Dolayısıyla Zelenski döneminde de neo-Nazilere bazı tavizler ve Donbas ko-
nusunda ayrımcı uygulamalar yapılmış olsa da Zelenski iktidarı 2014 son-
rası gelişmelerde neo-Nazilerin en güçsüz olduğu dönemdir. Yani Putin’in 
denazifikasyon iddiası, seçim sonuçlarına bakıldığında dahi boş bir yalan-
dan ibaret. Ukrayna’da neo-Nazilerin 2019’dan beri milletvekili yok. Toplum-
sal desteği çok sınırlı olan Nazilerin paramiliter grupları ve ordu içerisinde 
Azov Taburu gibi birlikleri olması Ukrayna’nın uzun süreli bir savaş sahası 
haline gelecek olursa gerçekten yükselen bir tehdit oluşturma potansiyelini 
barındırıyor. Unutmamalı ki Naziler, polisin göstericilere ateş açması sonucu 
devletle çatışmaya girerek paramiliter gruplarını oluşturmuş ve Azov Taburu 
ilk kez Donbas savaşı nedeniyle kurulmuştu. Şimdi de Ukrayna’nın işgalinin 
uzaması Nazi savaşçılarının tek disiplinli ve ideolojik direniş gücü olarak sa-
vaştan beslenen siyasi hareket olma potansiyelini barındırıyor. Faşizmin tari-
hi her zaman faşistlerin savaştan beslendiğini ve bu dönemlerde yükselerek 
gerçek bir tehdit olabildiğini bize gösteriyor.

Ivan Katchanovski’in akademik bir konferans sunumunda 68 sayfayı bulan 
son derece ayrıntılı incelemesinde de vardığı sonuç Euromaidan ve sonrası 
dönemde Ukrayna siyasetinde neo-Nazi gruplarının önemli ama hiç bir za-
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man dominant olmayan bir rol oynadığı yönündeydi. Öne çıktıkları alanlar 
her zaman devlet güçleri veya ayrılıkçı güçlerle girilen çatışmalar olmuştu.52

Bu makalenin konusu olmamakla birlikte Putin’in etrafında Rus neo-Nazi 
örgütlerinin şekillenmesini de ayrıca incelemek gerekiyor.

Sosyalistlerin tutumu ne olmalı?

Putin’in Donbas’ta soykırım ve Ukrayna’da neo-Nazi iktidarı olduğu iddia-
larını bu şekilde yanıtladıktan sonra günümüze dönecek olursak, Ukrayna 
savaşı, savaş karşıtı hareketin Irak savaşında verdiği gibi bir karşılık verme-
sine şahit olmadı. Aynı dönemde değiliz elbette. Toplumsal güç dengeleri 
çok değişti, 2000’lerin başına kıyasla siyasal düzlem otoriter rejimler ve 
aşırı sağa doğru kaydı. İki emperyalist kamptan da uzak duran ve düşma-
nın her zaman içeride olduğunu unutmadan ve aynı zamanda bulunduğu-
muz ülkenin kampına ve çıkarlarına karşı tavır almadan sosyalist bir tutum 
geliştirmek mümkün değil. Dolayısıyla her ülkede bazı farklılıklar olacaktır. 
Rusya’da çok net bir Putin karşıtlığı, ABD ve Birleşik Krallık’ta “işgale hayır” 
dedikten hemen sonra çok net bir NATO karşıtlığı yapmak şart. Türkiye gibi 
hem NATO üyesi olup, hem Ukrayna’ya silah satıp hem de Rusya ile arası iyi 
olan bir ülkede de Rusya ile askeri ilişkilerin kesilmesini savunmak; Ukrayna 
devletine silah satılmasına ve NATO müdahalesine karşı çıkmak gerekiyor. 
Bunların ötesinde, her ülkede takınılabilecek sosyalist tutumu en iyi özetle-
yenlerden biri de John Molyneux oldu – sosyal medya paylaşımında yazdı. 
Oradan özetleyerek aktarmak yerinde olacaktır.

Öfkeli ve korkmuş durumdaki Ukraynalıların ve Doğu Avrupa’daki diğer halk-
ların NATO ve diğer Batılı devletlerden askeri müdahale çağrısı yapması ta-
mamen anlaşılabilir bir durum. Ancak Ukrayna sokaklarında NATO, ABD veya 
AB güçlerinin savaşması ya da Moskova’yı vuracak Batı füzeleri Ukrayna hal-
kının çıkarına hiç de uygun değil. Ukrayna ve halkının başına gelebilecek en 
kötü şey, Batı ile Rusya arasında çıkan büyük bir savaşın arasında kalmak 
olur. Tüm ülke, harabeye dönebilir. Bu nedenle kesinlikle işgalin daha fazla 
silah ve askerle sonlanabileceğine inanmamak gerekiyor.

Zelenski, sürekli olarak Ukrayna ordusunun kahramanlığını öne çıkararak 
daha fazla silah, savaş uçağı, “gönüllü asker” ve uçuşa yasak bölge talep 
ediyor. Aynı zamanda da ekonomik yaptırımlar istiyor. Oysa Rus ordusunu 
durduran güç Ukrayna askeri değil, tankların ve askerlerin önüne çıkan Uk-
rayna halkı ve Rus askerleri ve halkı içerisindeki savaş karşıtları. Rusya, si-
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villerden bu derece büyük bir direniş geleceğini belli ki tahmin etmiyordu 
ve sivillere ateş açmak Ukrayna’ya girişinde ilan ettiği nedenlerle çelişeceği 
için zor durumda kaldı. Ayrıca savaşın büyümesi barış müzakerelerinin ge-
lişmesini de engelleyici bir rol oynayacaktır. Oysa yapılması gereken derhal 
ateşkes ve müzakereler için baskı oluşturmaktır.

Peki, sosyalistler ve işçi örgütleri ekonomik yaptırımları desteklemeli mi? 
Molyneux hayır yanıtını veriyor, ama yaptırımları neden desteklemediğimizi 
açıklamak için biraz özen göstermek gerektiğini, Rusya’nın şiddeti altında 
ezilen insanların kaygılarını anlamak gerektiğini belirtiyor. Bu yaptırımlara 
karşı çıkmamızın gerekçesi, yaptırımların Batı emperyalizminin tamamen 
karşı olduğumuz siyasi/askeri yayılmasının ayrılmaz bir parçası olması. Yani 
özünde bir karşı militarizmin kampanyası olması. Apartheid rejimi dönemin-
de toplumsal hareketlerin ve sendikaların talebi olan ırkçı Güney Afrika reji-
mine yönelik boykotlar gibi veya Filistinlilere yönelik bir başka tür apartheid 
rejimi olan İsrail devletine yönelik boykot gibi sivil ve aşağıdan gelişen boykot 
ve yaptırımlar değiller. Rusya ile askeri ilişkilerin ve savaş makinesinin ana 
gücü olan fosil yakıt ticaretinin kesilmesi elbette önemli, ancak ekonomik 
yaptırımlar bunların çok ötesine geçiyor.

Bu tarz bir Batı bloku askeri ve ekonomik cezalandırma mekanizması yerine, 
Rusya’daki savaş karşıtı hareketle dayanışma içinde olmak ve uluslararası 
alanda büyük bir savaş karşıtı hareket inşa etmek gerekiyor. Bu seçenek, 
sıradan insanların gücüne asla inanmayan, ancak I. Dünya Savaşı’nı sona 
erdiren, Alman Kayzerini ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğunu deviren 
şeyin sıradan insanların isyanı olduğunu hatırlayan yöneticiler tarafından 
reddedilecektir, diyor Molyneux. Oysa Berlin Duvarı’nı yıkıp Rusya’da stali-
nizmi mağlup eden şey halkın kendi gücüydü. Sırbistan’da Milosoviç’in ve 
Mısır’da Hüsnü Mübarek’in egemenliğine son veren de kendi halkının ve iş-
çilerinin isyanlarıydı. Rusya’daki devrim, 1905’te Rus-Japon savaşı sırasında 
ve 1917’de dünya savaşının ortasında yaşandı.

Bakmamız gereken tek meşru güç; uluslararası savaş karşıtı ve işçi hareke-
tinin küresel emperyalizme yönelik mücadelesi olmalıdır. Bunun mümkün 
olduğunu da Rusya’daki savaş karşıtı hareketin tüm baskılara rağmen ver-
diği müthiş mücadeleden anlayabiliyoruz. Şimdi bu mücadeleyi uluslararası 
düzeyde inşa etmenin zamanı ve Ukrayna’nın yeni bir Suriye olmasına, iki 
askeri-ekonomik kampın sıcak savaş alanına dönme ihtimaline karşı çıkmak 
zamanıdır.
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