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ULUSAL SORUN ÜZERÝNE

GÝRÝÞ

Günümüzde ulusal sorunun, özellikle 1970lerden itibaren
en çok konuþulan ve tartýþýlan konulardan biri haline geldiði herkes tarafýndan bilinmektedir. Bu son derece doðaldýr; öyle ki, 1905
Devriminin yenilgisinden sonra Rusyada proleter devrimci hareket içinde de ayný durum ortaya çýkmýþtýr. Bu durumu, Stalin þöyle
ifade etmiþtir:
Rusyada karþý-devrim dönemi yalnýzca yýldýrým ve
gökgürültüsünü deðil, ama hareket karþýsýnda düþkýrýklýðýný, ortak güçlere inançsýzlýðý da getirdi. Önceleri parlak bir geleceðe inanýlmýþtý, ve insanlar, milliyetlerinden
baðýmsýz olarak, birlikte savaþýyorlardý: Herþeyden önce
ortak sorunlar! Daha sonra içe bir kuþku girdi ve insanlar, herkes kendi ulusal yuvasýna dönmek üzere, birbirlerinden ayrýlmaya baþladýlar: Kimse kendinden baþka
kimseye güvenmesin! Herþeyden önce ulusal sorun!...
Ve yukardan gelen kavgacý milliyetçilik dalgasý, kendi özgürlük aþký adýna çevreden öcünü alan iktidar
sahiplerinden gelen tüm bir baskýlar dizisi, aþaðýdan yükselen, ve bazen kaba bir þovenizme dönüþen bir milli-
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yetçilik karþý-dalgasýna yol açtý.
Ýþçi yýðýnlarýný sürükleme tehlikesi gösteren milliyetçilik dalgasý, durmadan güçlenerek, yükseliyordu. Ve kurtuluþ hareketi ne kadar güçten düþüyorduysa, milliyetçilik çiçekleri de öylesine açýyorlardý.
Bu güç zamanda, sosyal-demokrasiye (MarksizmeB.n.) büyük bir görev düþüyordu: milliyetçiliðe saldýrmak, yýðýnlarý genel salgýndan korumak. Çünkü bunu,
milliyetçiliðin karþýsýna enternasyonalizmin denenmiþ
silahýný, sýnýflar mücadelesinin birlik ve bölünmezliðini
çýkartarak, sosyal-demokrasi (Marksizm-B.n.), ve yalnýzca sosyal-demokrasi (Marksizm-B.n.) yapabilirdi. Ve milliyetçilik dalgasý ne kadar yükselirse, sosyal-demokrasinin (Marksizmin-B.n.) sesi de, Rusyanýn tüm milliyetleri proleterlerinin kardeþliði ve birliði yararýna, o kadar
yüksek olmalýydý. Bu durumda, milliyetçi hareketle doðrudan doðruya çatýþan çevre-bölge sosyal-demokratlarý
(Marksistleri-B.n.), özel bir sarsýlmazlýk örneði göstermeliydiler.
Oysa, bütün sosyal-demokratlar (Marksistler-B.n.), ve
herþeyden önce de çevre-bölge sosyal-demokratlarý
(Marksistleri-B.n.), bu görev düzeyinde görünmediler.1
(abç)

12 Mart darbesinden sonraki yýllarda, Stalinin sözünü ettiði
ayrýþmalar ve herkesin kendi baþýnýn çaresine bakmasý anlayýþlarý, 1980 yýlýna kadar faþist milis saldýrýlarýn yerel düzeyde sürdürülüþüyle birleþerek kendisini yerleþtirdi ve pekiþtirdi. Tüm sol
güçler, teorik düzeyde ulusal sorunun çeþitli nedenlerle ya da yanýlsamalarla öne çýkartýlmasýnda ortak bir anlayýþa sahipmiþcesine hareket ediyorlardý. Ama oligarþinin 12 Eylül askeri darbesinden sonra devrimci örgütlerin büyük oranda etkisizleþtirilmesiyle birlikte, geçmiþte ikincil kalmýþ tüm pratik sorunlar gibi, ulusal sorun da birden öne geçti. Sorunun önemi kadar, bu olgu da,
bir dizi yeni sorunun ortaya çýkmasýna yol açtý. Bu geliþmenin
özenli bir biçimde ele alýnmasý daha da zorunlu oldu.
Genel olarak ulusal sorunun ne olduðunu ve Marksist-Le1
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ninistlerin bu konudaki bakýþ açýsýnýn neleri içerdiði yýllar önce ustalar tarafýndan ortaya konulmuþtur. Ancak aradan geçen zaman
ve II. yeniden paylaþým savaþýndan sonra sömürgelerin tasfiyesi
olgusu yýllar önce ustalar tarafýndan yazýlmýþ, çizilmiþ konularýn
yeniden ele alýnmasýný kaçýnýlmaz kýlmýþtýr. Hele ki, Marksist-Leninistlerin somut durumlarý kendi somutluklarý içinde ele almaktan
bir an bile vazgeçmelerinin olanaksýzlýðý düþünülecek olursa, bu
kaçýnýlmazlýk daha net biçimde anlaþýlabilir.
Bugün ulusal sorunu ya da tam deyiþle söylemek gerekirse
uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký sorununu ele alýrken önemli engeller olduðu bilinmelidir. Bu engellerin baþýnda, yýllar boyu
yanlýþ anlayýþlarla beslenmiþ ve yer yer Marksizm-Leninizmin tahrifatýna dayanan teorik yargýlar ve bu yargýlarýn oluþturduðu pratik
tutumlar gelmektedir. Bir çeþit ulusal önyargýlar haline gelen bu
engeller, proletaryanýn kesintisiz devrim esprisi içinde yürüteceði
sýnýf mücadelesinin önünde uluslararasý engel niteliði taþýrken, devlet sýnýrlarý içinde proletaryanýn ulusal-topluluklara göre bölünmesinin nüvelerini oluþturmaktadýr.
Ülkemizde ulusal sorun karþýsýnda devrimci saflarda ortaya
çýkan deðiþik milliyetçi-þovenist anlayýþlar, özsel olarak sorunun
kendi somutluðu içinde ve proletaryanýn devrimci mücadelesinin
kazanýmlarý ve zaferi çerçevesinde ele alýnmasýný ortadan kaldýrýcý etkiler yaratmýþtýr. Bu milliyetçi-þovenist anlayýþlar, ulusal sorunun çözümünü tek bir biçime indirgemektedirler. Bunlara göre,
ülkemizde ulusal sorunun tek bir çözümü bulunmaktadýr. Bu da
ezilen ulus olarak Kürtlerin ayrýlmalarý, ayrý devlet kurmalarýdýr
ya da misak-ý milli sýnýrlarý içinde federatif cumhuriyettir !
Ülkemizdeki bu dogmatizm, ulusal sorun konusunda proleter enternasyonalizmi yerine, çeþitli biçimlerde ilkesiz ve dýþsal
ittifaklarýn konulmasýný getirmiþtir. 60lý yýllarda ortaya çýkan ve birleþik devrimci mücadeleye bir tepki olarak geliþen dogmatizm, ayný zamanda tehlikeli bir oportünizmin ideolojik dayanaðý haline
geldiði için özel öneme sahipti. Þüphesiz böylesine bir geliþmenin
ortaya çýkmasýnýn maddi temeli, ülkemizdeki küçük-burjuva hareketinin ve revizyonizmin ideolojik düzeyde bilinçsiz unsurlarýn çekim odaðý olmasýdýr. Sorun tarihsel olarak ele alýndýðýnda geliþmenin
nasýl ortaya çýktýðý ve nerelere yöneldiði görülebilir.
Özellikle son yýllarda ortaya çýkan bazý tahrifatlar ve tarihsel
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gerçeklerin tersyüz edilmesi yeni sorunlar da yaratmýþtýr. THKP-C
nin 1971-72 yýllarýnda yürüttüðü Öncü Savaþýna yönelik deðerlen
dirmeler bu konuda önemli bir olgu durumundadýr. THKP-Cnin
Türkiye devrim mücadelesinde belirleyici bir yere sahip olmasý
karþýsýnda, bu deðerlendirmelerin önemi daha da büyümektedir.
Son yýllarda sýk sýk duyulan sözler, THKP-Cnin ulusal soruna bir
bakýþ açýsýna sahip olmadýðý þeklindedir. Biraz daha objektif olmaya çalýþanlar ise, THKP-Cnin ulusal sorun konusunda sýnýrlý
bir bakýþ açýsýna sahip olduðu ve bunun da kemalizmle lekelendiðini söylemektedirler.
Böylece ulusal sorun, sýnýrlý bir sorun olmaktan çýkmakta,
tarihin, özel olarak da Türkiye tarihinin kapsamlý bir irdelenmesini
gerektiren bir sorun haline getirilmektedir. Kimi çevreler açýsýndan
sorunun böylesine geniþlemesi de yeterli deðildir. Bu çevrelere
göre, sorun, daha henüz uluslarýn dünya tarihinde ortaya çýkmadýðý bir evrede, Türklerin Anadoluya geliþlerinden itibaren ele alýnmalýdýr! Ve tarihsel olarak Türklerin, her dönemde ve her yerde ortaya koyduklarý topluluksal özelliklerinin belirlenmesi de gereklidir! Bir baþka deyiþle, bu çevrelerce Türk ýrkýnýn ýrksal özellikleri, geniþletilmiþ ve birincil hale getirilmiþ ulusal sorunun temel
dayanaðý haline getirilmesi istenilmektedir.
Tarihin materyalist kavranýþý kesinkes bilinirken, konuyu ýrksal özelliklere kadar indirgemek, Marksizm-Leninizmle uzaktan
yakýndan ilgisi olmadýðý herkes tarafýndan bilinebilecek bir gerçektir. Marksist-Leninistler, tarihin, belli bir bölgede ya da zamanda,
belli bir topluluðun ýrksal özellikleriyle açýklanamayacaðýný açýk
biçimde ortaya koymuþlardýr. Ve yine ortaya koymuþlardýr ki, bu
tür sorunlar da üretimden, üretim iliþkilerinden kaynaklanýr ve ancak tarihin üretim iliþkileri ile üretici güçler arasýndaki iliþkiler düzeyinde çözümlenebilir. Yazýlý tarih olarak tarih, sýnýf mücadelelerinin tarihidir. Marksizm-Leninizmin bu temel ve evrensel saptamalarýna karþýn, sorunun, farklý biçimlerde ele alýnmasý tümüyle Marksizm-Leninizm dýþý bir anlayýþtýr. Ancak ne gariptir ki, ülkemiz gerçeði, bu tür ele alýþlarýn Marksizm-Leninizm adýna yapýlmasýnýn
yaygýnlýðýna sahnedir.
Biz burada herþeyden önce, ülkemizdeki ulusal sorunun tarihsel bir serimini yapmak gibi bir zorunluluða sahibiz. Ama bu,
konunun alabildiðine geniþlemesi demektir. Bir yandan III. En-
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ternasyonalden bugüne kadar Marksist-Leninist hareketin bölünmüþlüðü, öte yandan sorunun yüzyýllýk bir ulusal sorun olmasý
karþýsýnda, konuyu sýnýrlandýrmayý gerektirmektedir. Bu sýnýrlama
da yeni bazý sorunlar ortaya çýkartabilecektir. Özellikle ulusal sorunun çok özenli ele alýnmasý gereken bir sorun olmasý, yapýlacak
her sýnýrlamanýn kendi içinde bir takým önyargýlar yaratabileceði,
ya da eski önyargýlarý pekiþtirebileceði unutulmamalýdýr.
Bu nedenlerle, biz, konuyu üç ana kýsým içinde ele almayý
uygun bulduk. Birinci kýsýmda, genel olarak ulus, uluslarýn oluþumu,
geliþimi ve Marks-Engels-Leninde ulusal sorunun ele alýnýþýný göreceðiz. Ýkinci kýsýmda ise, Ekim Devrimiyle birlikte ulusal sorunun proletarya tarafýndan çözümlenmesi yönündeki ilk tarihsel
olumlu eylemi kapsayacaktýr. Bu kýsýmda ayrýca Stalin ve III. Enternasyonal in ulusal sorunlara bakýþlarýna yer vereceðiz. Son kýsým
ise, III. bunalým döneminde ulusal sorunlar ve Türkiyede ulusal
sorun konularýný kapsayacaktýr.
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BÝRÝNCÝ BÖLÜM
ULUS VE PROLETARYA

Ulus, insanlýk tarihindeki geliþmenin kapitalist evresinde ortaya çýkmýþ bir toplumsal-tarihsel örgütlenmedir. Stalinin tanýmlamasýyla, ulus, tarihsel olarak oluþmuþ, kararlý bir dil, toprak, iktisadi
yaþam ve kendini kültür ortaklýðýnda dile getiren ruhsal biçimlenme birliðidir.2 Tarihsel bir olgu olarak ulus ve buna iliþkin sorunlarýn kavranabilmesi ve çözümlenmesi için, herþeyden önce tarihin
materyalist biçimde ele alýnmasý zorunludur.
Herhangi bir toplumsal sorun incelendiðinde, o sorunun, belirli tarihsel sýnýrlar içinde formüle edilmesi, ve
eðer özel olarak bir ülke söz konusuysa (örneðin belli
bir ülke için ulusal program gibi) o ülkeyi öteki ülkelerden ayný tarihsel dönem içinde ayýrteden özelliklerin hesaba katýlmasý, Marksist teorinin kesin bir gereðidir.3
Tarih, birbirinden ayrýlmýþ kuþaklarýn ardýllýðý, tüm önceki
bir kuþak tarafýndan diðerine kolayca aktarýlmýþ malzemeler, sanayi
2
3
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fonlarý, üretici güçlerin kullanýmý ve dolayýsýyla bir taraftan tamamýyla deðiþim koþullarý içindeki geleneksel etkinliðini sürdürmesi,
diðer taraftan tamamiyle deðiþilmiþ bir etkinlikle eski kuþaklarýn
deðiþtirilmesinden baþka birþey deðildir.4 Bu nedenle tarihsel süreçler süreklilik gösterir. Marksizmin tarihi, bu baðlamda, kesintisiz
bir süreç olarak ele almasý, ulus ve ulusal sorunun bu kesintisiz
sürecin belli bir evresine iliþkin olarak ele alýnmasý gerektiðini gösterir.

4

Marks-Engels, Alman Ýdeolojisi, s. 50.
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I.
ULUSLARIN OLUÞUMU VE BURJUVAZÝ

Ulus, tarihsel bir olgu ve yükselen kapitalizmin ürünüdür.
Bu nedenle burjuvaziyle birlikte ortaya çýkmýþtýr ve burjuvazinin feodalizme karþý mücadelesiyle ilintilidir. Bu açýdan toplumun ulus
olarak örgütlenmesi ile toplumun feodal örgütlenmesi arasýnda
açýk bir karþýtlýk vardýr. Bu yüzden toplumun feodal örgütlenmesinin ne olduðu bilinmeden ulusal örgütlenmenin anlaþýlmasý olanaksýzdýr.
Feodalizm, köleci toplumlarýn barbar kavimlerinin saldýrýlarý ile ortaya çýkmýþ sosyo-ekonomik bir oluþumdur. Feodalizmin temel özelliði, onun kýrsal niteliði, kýrsal alanlardaki büyük
feodal toprak mülkiyeti ile bunlarýn serfler tarafýndan iþlenmesidir.
Nasýl ki, antik çað kentten ve küçük bölgelerden
baþladýysa, orta çað da (feodalizm) kýrlardan baþlamýþtýr.
Bu farklý baþlangýç noktasý, ayný zamanda geniþ topraklar üzerinde serpilmiþ ve fetihler yüzünden artýk artmayan nüfusun seyrekliðiyle de belirlenmiþtir. Yunan ve Romanýn tersine feodal geliþme bu yüzden geniþ bölgeler
üstünde baþlar, Roma fetihleriyle hazýrlanýr ve onlarla
birlikte tarýmýn ilk yayýlmasý gerçekleþir. Roma Ýmparatorluðunun son yüzyýllarý ve barbarlar tarafýndan fethedilmesi üretici güçlerin önemli bir kýsmýnýn yok olmasýna yol açmýþtýr; tarým gerilemiþ, pazar bulunamadýðýndan sanayi çökmüþ, ticaret ölmüþ ya da ciddi biçimde
bozulmuþ, kýr ve kent nüfusu artmamýþtýr. Bu koþullar
ve fetih örgütlenme tarzý, Cermen militarist kurumun
etkisiyle birlikte, feodal mülkiyetin geliþmesini belirlemiþtir. Kabile ve komünal mülkiyet gibi, bu da bir topluluða
(communite) dayanýr, ama doðrudan üretici sýnýf, antik
toplumlarda olduðu gibi köleler deðil, serfleþtirilmiþ küçük
köylülerdir. Feodalizm geliþir geliþmez, burada da kentlerin antagonizmasý ortaya çýkar. Toprak sahiplerinin hiye-

16

THKP-C/HDÖ
Ulusal Sorun Üzerine

rarþik yapýsý ve iþbirlikçi ücretli silahlý adamlar, serf üzerinde soylularýn iktidarýný kurdular. Bu feodal örgütlenme, antik komünal mülkiyet kadar, esas üretici sýnýfa
karþý bir birlikti, ama birliðin biçimi ve doðrudan üreticilerle iliþkileri, üretimin farklý koþullarý nedeniyle ayrýydý.
Toprak sahiplerinin bu feodal yapýsý, toplu mülkiyet
biçiminde kentlerdeki ticaretin feodal örgütlenmesine tekabül eder. Burada mülkiyet, her bireyin emeðinde
esas olarak içerilir. Soyguncu-soylularýn birliðine karþý
birleþme zorunluluðu, sanayicilerin ayný zamanda bir
tüccar olduðu bir çaðda, topluluða ait kapalý bir pazar
gereksinmesi, geliþen kentlere sürü halinde yýðýlan kaçak
serflerin büyüyen rekabeti, tüm ülkenin feodal yapýsý; iþte bunlar beraberinde loncalarý getirdi. Bireysel zanaatçýnýn derece derece biriken küçük-sermayesi ve nüfus
artýþýna göre sabit sayýlarý, kýrlardakine benzer bir hiyerarþiyi, kentlerde de usta-çýrak iliþkisiyle oluþturmaya baþladý.
Geniþ bölgelerin feodal krallýk altýnda toplanmasý,
kentler için olduðu kadar, toprak soyluluðu için de bir
zorunluluktu. Bu yüzden yönetici sýnýf soyluluðun örgütlenmesinin tepesinde her yerde bir monark (kral vb.)
vardý.5 (abç)
Ýþte burjuvazinin karþý karþýya olduðu tarihsel miras, bu feodal üretim iliþkileri temelinde oluþan siyasal üst yapýsýyla bütün
feodal toplumdur. Kapitalizm ve dolayýsýyla burjuvazi, feodalizmin
baðrýnda ve onun gözenekleri içinde ortaya çýkmýþ ve geliþmiþtir.
Burjuva iliþkilerinin ortaya çýkmasý ve geliþmesi, kapitalizmin altyapýda geliþmesi demektir. Geliþen burjuva toplumu, her toplum
gibi kendisini örgütlemek zorundaydý. Marks-Engels, 17. ve 18. yüzyýl Ýngiliz ve Fransýz yazarlarýnýn kullandýðý kavramla sivil toplum
olarak ele alýnan burjuva toplumunu þöyle tahlil ediyorlardý:
Sivil toplum (burjuva toplum), üretici güçlerin
geliþmesinin belirli bir evresinde bireylerin tüm maddi
iliþkilerini kucaklar. O, verili bir evrede tüm ticari ve sýnai
yaþamý kucaklar ve öyle ki, devleti ve ulusu aþar; yine de
diðer taraftan kendini yeniden dýþ iliþkilerinde ulus ola5

Marks-Engels, Alman Ýdeolojisi, s. 32-33, Edition Social.
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rak ortaya koymak ve içsel olarak da kendini devlet
olarak örgütlemek zorundadýr.
Sivil toplum deyimi, 18. yüzyýlda mülkiyet iliþkileri
kendilerini Antik ve Ortaçað topluluklarýndan kurtardýðý
zaman ortaya çýktý. Böylece sivil toplum yalnýz burjuvazi
ile geliþir; tüm çaðlarda devletin ve geri kalan idealistik
(yani düþünsel, ideolojik) üst-yapýnýn temelini oluþturan,
doðrudan üretim iliþkilerinden doðan, evrilen toplumsal
örgütlenme yine de her zaman bu adla belirtilmiþtir.6
(abç)

Alman Ýdeolojisi adlý yapýtlarýnda sorunu böyle koyan Marks
ve Engels, ilerki yýllarda toplumun ve üretim sürecinin ayrýntýlý bir
tahlilini yaparak, burjuvaziyi ortaya çýkaran ve onunla birlikte var
olan toplumsal örgütlenmeye kapitalizm adýnýn verilmesinin daha
uygun olduðunu saptamýþlardýr. Kapitalizmin geliþmesi ve kendisini dýþ iliþkilerinde ulus olarak örgütlemesi süreci, feodalizme karþý
burjuvazinin mücadelesiyle birlikte yürümüþtür. Burjuvazinin feodal ayrýcalýklarýn kaldýrýlmasý istemi, onun kapitalist üretim iliþkileri önünde feodal üst-yapýnýn engelleyici niteliðiyle ilintilidir.
Batý-Avrupanýn Cermenler tarafýndan istilasý, yavaþ
yavaþ o zamana kadar benzeri görülmemiþ bir karmaþýklýða sahip toplumsal ve siyasal bir hiyerarþi kurulmasý
nedeniyle, bütün eþitlik fikirlerini yüzyýllar için ortadan
kaldýrdý; ama, ayný zamanda, bu istila Batý ve Orta Avrupayý tarih hareketi içine çekti, ilk kez olarak sýkýþýk bir
uygarlýk bölgesi, ve bu bölge içinde, ilk kez olarak, birbirlerini etkileyen ve baþarýsýzlýkta birbirlerine dayanan ve herþeyden önce ulusal nitelikte bir devletler
sistemi yarattý. Böylece, bu istila, üzerinde daha sonraki
çaðlarda insanlarýn eþit deðerinden, insan haklarýndan
sözedilebildiði tek alaný hazýrlýyordu.7 (abç)
Feodalizmin baðrýnda kapitalizmin geliþmesi, 17. yüzyýla kadar kendine özgü bir siyasal üst-yapý ile tamamlanamamýþtýr. Bu
döneme kadar feodal siyasal üst-yapý ile burjuva (kapitalist) iliþkiler
bir arada, karmaþýk bir iliþkiler aðý oluþturarak varlýklarýný sürdürmüþ6
7
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lerdir. Feodalizmden kapitalizme tam geçiþin gerçekleþmesinin
uzun bir zaman almasý, bu geçiþ döneminde gelecekte yeni sorunlarýn ortaya çýkacaðýný gösteren iliþkileri yaratmýþtýr. Ýþte ulusal sorun
açýsýndan bu iliþkiler özel bir yere sahiptir. Örneðin 15. yüzyýlda
Batý-Avrupayý saran para hýrsý deniz aþýrý keþiflerin yapýlabilmesi
için seferlerin düzenlenmesine neden oluyordu. Gerçekte bu para
hýrsý feodalizmin, içten kapitalizm tarafýndan nasýl aþýndýrýlmýþ ve
kemirilmiþ olduðunu göstermekteydi.
Böyle baþlayan deniz aþýrý keþif seferleri, yepyeni bir sorun
ortaya çýkarýyordu. Bunun nedeni, denizaþýrý faaliyetlerin herþeyden
önce feodal ya da yarý-feodal biçimler altýnda yapýlmasýydý. Zaten
ana kýtada siyasal üst-yapý feodal nitelikteydi. Feodalizmin
özsel olarak toprak kazanma amacý ile para hýrsý birbirleriyle
baðdaþmaz bir çeliþki yaratýyordu. Böylece feodal üst-yapý tarafýndan düzenlenen (toprak kazanma amacýyla), ama burjuva bir
sanayiyle gerçekleþtirilen (para-meta kazanma hýrsý) denizaþýrý topraklarýn fethi olayýný yaratmýþtý. Gelecekte kapitalizmin devralacaðý
tarihsel mirastan birisi de bu denizaþýrý topraklarýn iþgal edilmesiydi.
Diðer taraftan toplumun feodal örgütlenmesi, feodal beyler
arasýnda bitmez tükenmez savaþlara yol açýyordu. Bunlar karþýsýnda
halk kitleleri, özellikle de serf statüsündeki köylüler, kendi istemlerinin gerçekleþmesi için birbirleriyle dayanýþma içine girerken
(ki bunun temel aracý dildir), diðer taraftan güçlerini birleþtirmeye
(ki bunun temeli topraktýr) baþladýlar. Belirli bir dili konuþan bireylerin, belirli toprak üzerinde toplanmalarý, kentlerde sanayinin
geliþmesiyle birlikte önemli bir geliþme gösteriyordu. Kýrsal alanlardaki daðýnýk nüfus, kentlerde biraraya geliyordu.
Dil gruplarý bir kez sýnýrlandýrýldýktan sonra, bu gruplarýn devletlerin kuruluþu için temel veriler hizmeti
görmeleri, milliyetlerin uluslar durumuna gelmek üzere geliþmeye baþlamalarý doðaldý...Gerçi tüm ortaçað
boyunca, dilsel ve ulusal sýnýrlar birbirleriyle örtüþmekten
uzak kalmýþlardýr; ama, belki Ýtalya dýþýnda, her milliyet
gene de Avrupada büyük bir özel devlet tarafýndan
temsil edilmiþtir ve ulusal devletler kurma yolunda kendini durmadan daha açýk ve daha bilinçli bir biçimde
gösteren eðilim, ortaçaðýn belli baþlý ilerleme kaldýraçla-
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rýndan birini oluþturur.8 (abç)
Bu genel karýþýklýk içinde, krallýðýn, ilerleme öðesi
olduðu açýktýr. Krallýk, düzensizlik içinde düzeni,
düþman devletler biçimindeki ufalanma karþýsýnda oluþma durumundaki ulusu temsil ediyordu. Feodalitenin
yüzeyinde oluþan tüm devrimci öðeler, bundan ötürü,
krallýk ne denli onlara dayanmak zorunda idiyse, o denli
krallýða dayanmak zorunda idiler.9 (abç)
Tüm devrimci öðeler içinde en önemli kesim, þüphesiz
burjuvaziydi. Burjuvaziyle krallýðýn bu uzlaþmasý, doðrudan kapitalist üretim iliþkilerinin kendine ait siyasal bir üst-yapý kuramamýþ
olmasýyla biçimlenmiþtir. Toplum, gitgide daha burjuva duruma
gelirken, devlet rejimi feodal kaldý.10 Feodal devletçiklere karþý
krallýkla burjuvazinin ittifaký, giderek baðýmsýz devletlerin oluþmasý anlamýna geliyordu. Ancak bunlar, gerçek anlamda burjuva
devletler deðildi. Yani ulusal-devlet olarak oluþmamýþlardý.
Feodal aristokrasi, ekonomik planda kendi üretim iliþkilerinin, kapitalizm tarafýndan yok edilmesi karþýsýnda, kendi ayrýcalýklarýný koruyabilmek amacýyla elindeki tek ve son silaha, siyasal
zora, silahlý adamlarýna baþvurmaktan baþka yapacak bir þeyi yoktu. Bu durumda kendisi de bir feodal-yerel güç olan krallýk ile uzlaþan burjuvazi, krallýðýn feodal aristokrasiye karþý mücadelesinde
önemli bir güç olarak siyasal alanda ortaya çýkýyordu. Bunun ilk
ürünü, krallýðýn burjuvazinin ekonomik gücü ile kendini sýnýrlayan
feodal ordulardan kurtulmasý oldu. 14. Yüzyýldan itibaren Avrupada
krallar kendilerine yeni ordular kurmaya baþladýlar. Bu ordular
doðrudan kentlerdeki yurttaþlarýn askere alýnmasý ile kuruluyordu ve eski feodal ordularý oluþturan feodal beylerin kendi özel
silahlý adamlarýna dayanan askerlik sistemi terkediliyordu. Genellikle topraktan kopartýlan köylüler (özellikle de kaçak serfler) bu
yeni ordunun temelini oluþturuyordu. Ordunun tüm donatýmý ise,
burjuvazi tarafýndan, sanayi tarafýndan saðlanýyordu. 14. Yüzyýlda
top barutu ve topçuluðun Araplar tarafýndan Avrupaya getirilmesi,
krallýðýn feodal-yerel otoritelere karþý zaferini garantileyecek yeni
8
9

Engels, Anti-Dühring, s. 601.
Engels, Anti-Dühring, s. 602.
Engels, Anti-Dühring, s. 190.
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bir araç saðlamýþtý. Doðal olarak top ve barut üretilmek zorundaydý
ve bu da doðrudan sanayi demekti. Bu ayný zamanda sanayinin
geliþmesi için de önemli bir itici güç oluþturuyordu. Krallýða zorunlu olarak gereksinme duyan burjuvazi, bu yolla krallýðý kendisine
baðýmlý kýlýyordu. 14. yüzyýl sonlarýnda yerel feodal aristokrasi, büyük
ölçüde sindirilmiþ, yerel ayrýcalýklarý sýnýrlandýrýlmýþ durumdaydý.
Bu görece düzen, düzensizlik içinde düzen, yeni bir savaþýn
geliþmesine yol açýyordu: Krallýða karþý burjuvazinin savaþýmý.
Yerel feodal otoriteleri belirli oranda sindiren veya sýnýrlandýran krallýklar, giderek düzenli ordularýný beslemek amacýyla artan oranda paraya gereksinme duymaya baþlamasýyla, burjuvazi
ile çatýþmasý gündeme geliyordu. Feodal krallýðýn gereksinmesi
olan para, ancak kýrsal ve kentsel alanlardan alýnan vergilerin artýrýlmasý ile saðlanabilirdi. Bu da savaþýn ekonomik temelini ortaya
koyuyordu. Artýk toplumdaki tüm ayrýcalýklarýn kaldýrýlmasý istemi,
burjuvazinin genel istemi olarak belirginleþiyordu. Krallýk biçiminde örgütlenmiþ olan feodal üst-yapýnýn yýkýlabilmesi için, onun silahlý gücünün, silah tekelinin yýkýlmasý þarttý.
Ýþte bu tekel, bir yandan kentlerde, feodal ayrýcalýklarýn gözeneklerinden oluþan burjuva silahlý güçleriyle, öte yandan krallýk
ordusunda bulunan köylülerin karþý hareketi ile ortadan kaldýrýldý.
Burada kentlerdeki burjuvazi ile köylülük arasýnda kurulacak bir
birlik, mevcut feodal üst-yapýnýn yýkýlmasýný getirecekti. Bu en açýk
biçimde feodal aristokrasi ve kraliyet dýþýndaki tüm topluluðun
birliðinin kurulmasý demekti. Bu birlik, ancak belirli bir sýnýfýn
(burjuvazi) kendi özsel çýkarlarýný yalýn bir biçimde ifade etmeksizin, topluluðun genel çýkarý olarak ortaya koyabilmesi ile olanaklýdýr.
Tüm ayrýcalýklarýn kaldýrýlmasý istemi ile ortaya çýkan burjuvazinin, feodalizme karþý yürütülen mücadelenin baþýna geçmesi
böylece gerçekleþmiþtir. Bu durum kendisini, bir topluluk içersinde ayrýcalýklarýn tümden kaldýrýlmasý olarak ulusal bilincin oluþmasýyla belirginleþmiþtir. Böylece ulus tüm feodal ayrýcalýklarýn
ortadan kaldýrýldýðý bir topluluk olarak ortaya çýkmaktadýr. Bu andan itibaren feodalizme karþý yürütülen her mücadele, her hareket ulusal hareket olarak tanýmlanmaya baþlandý.
Bütün dünyada kapitalizmin feodalizme karþý nihai
zaferi dönemi, ulusal hareketlerle ilgili olmuþtur. Bu ha-
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reketlerin iktisadi temeli, meta üretiminin tam zaferini
saðlamak için yurt-içi pazarý ele geçirmek zorunda olmasý, ayný dili konuþan bir halkýn yaþadýðý bölgeleri siyasal
bakýmdan birleþtirme zorunda olmasý gerçeðinde yatar
ve bu dilin geliþmesini ve edebiyatta kök salmasýný önleyen bütün engeller ortadan kaldýrýlmalýdýr.11 (Lenin)
Feodalizme karþý mücadelede ortaya çýkan milliyetçilik, burjuvazinin demokratik istemleriyle bütünleþerek, onun bir ideolojisi
haline gelmiþtir.
Burjuva anlamda demokrasi, tüm ayrýcalýklarýn kaldýrýlmasý
ya da bir kesim için konulmuþ olan haklarýn tüm kesimler için de
geçerli hale getirilmesi þeklinde belirginleþiyordu. Böylece kendinden önceki toplumlardan olumlu yanlarýn alýndýðý ve bunlara yenilerin eklendiði yepyeni bir toplum ortaya çýkýyordu. Burjuva demokrasisi olarak bu yeni oluþum, kendini burjuva hukukunda ifade
ediyordu.
Bu noktada burjuvazinin olumsuz eylemi ile olumlu eylemi açýklýk kazanmaktadýr. Burjuvazinin feodalizme karþý tüm ayrýcalýklarýn kaldýrýlmasý istemi olarak eþitlik istemi, ayrýcalýklarýn
olmamasý gerektiði anlamýnda, tüm geçmiþ tarihi olumsuz olarak niteler. Bu anlamda olumsuz bir eylemdir. Bu temelde baþlayan burjuva devrimleri, olumsuz bir eylem olarak tüm halkýn birleþik
eylemini oluþturabilmektedir (ulusal). Bu da olumlu içerik yokluðu
ve tüm geçmiþi açýkça yadsýma biçimi nedeniyle, büyük bir devrim
tarafýndan ayakta tutulmaya12 gereksinme duyar. Bu nokta en
açýk biçimiyle Fransýz Devriminde görülmüþtür.
Fransada 1793den 1794e kadar süren terör dönemi bu
olumsuz eylemin ifadesidir. Tümüyle burjuvazinin formüle ettiði
tüm ayrýcalýklarýn ortadan kaldýrýlmasýna dayanan eþitlik ve demokrasi için, eskinin tümüyle yok edilmesi Fransýz burjuva devriminde terör yoluyla gerçekleþtirilmeye çalýþýlmýþtýr. Ama bu terör
burjuvazi için, burjuvazisiz bir halk hareketi olarak ortaya çýkmýþtýr.
Her iki devrimde de, (Ýngiliz ve Fransýz devrimleri
kastediliyor) hareketin gerçek öncüsünü oluþturan sýnýf
burjuvaziydi. Proletarya ve kentlilerin burjuvaziye dahil
11
12
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olmayan katmanlarý, ya henüz burjuvazininkinden ayrý
çýkarlara sahip deðillerdi, ya da henüz baðýmsýz olarak
geliþmiþ sýnýflar ya da sýnýflarýn alt-bölümlerini oluþturmuyorlardý. Bundan ötürü, örneðin Fransada, 1793den
1794e kadar olduðu gibi, burjuvaziyle karþý karþýya geldiklerinde, burjuvaziye özgü bir biçimde olmasa bile,
yalnýzca burjuvazinin çýkarlarýnýn gerçekleþmesi için mücadele verdiler. Tüm Fransýz terörizmi, burjuvazinin
düþmanlarýyla, mutlakýyet ile, feodalizm ile ve darkafalýlýk ile avamca hesaplaþmaktan baþka birþey deðildi.13
(abç)

Bir ulusal devrimin, olumsuz eylem döneminde, kendi
amaçlarýný gerçekleþtirebilmesi için sonuna kadar sürdürülmesi, proletaryanýn devrim okulunda öðrendiði ilk tarihsel ders
oluyordu. Proletaryanýn burjuva devrimlerini desteklemesindeki
yan, iþte bu olumsuz eyleme iliþkindir.
Ancak ilk büyük burjuva devrimleri döneminde proletarya,
Marksýn belirttiði gibi henüz ayrý çýkarlara sahip bir sýnýf durumunda deðildi. Kaçýnýlmaz olarak devrim sonucunda iktidar burjuvazinin elinde kaldý. Ama bu durum burjuvazinin saf iktidarý olarak, feodalizmin uzun yýllar elinde tuttuðu kadar güçlü ve yalýn bir
iktidar olarak ortaya çýkmamýþtýr. Hareketin genel ve ulusal niteliði
nedeniyle, burjuvazi, kendi yalýn iktidarýný kuramamýþtýr. Bu da
feodalizmden devraldýðý mirasla ilintilidir. Böylece kurulan burjuva-ulusal devletin biçimi belirlenmiþtir.
Artýk burjuvazi, nüfusun, üretim araçlarýnýn ve mülkiyetin
daðýnýk durumuna giderek daha çok son veriyor. Nüfusu biraraya
toplamýþ, üretim araçlarýný merkezileþtirmiþ ve mülkiyeti birkaç
elde yoðunlaþtýrmýþtýr. Bunun zorunlu sonucu, siyasal merkezileþme
oldu. Ayrý çýkarlara, yasalara, hükümetlere ve vergi sistemlerine
sahip baðýmsýz ya da birbirleriyle gevþek baðlara sahip eyaletler,
tek bir hükümete, tek bir hukuk düzenine, tek bir ulusal sýnýf çýkarýna, tek bir sýnýra ve tek bir gümrük tarifesine sahip tek bir ulus
içinde biraraya geldiler.14
Bu dönem, feodalizmin ve mutlakýyetin yýkýlýþý dönemi, ul13
14
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usal hareketlerin ilk kez yýðýn hareketleri haline geldikleri ve basýn
aracýlýðýyla, temsili kurumlara katýlma vb. yoluyla halkýn bütün sýnýflarýnýn þu ya da bu biçimde politikaya çekildiði burjuva demokratik toplum ve devletlerin kuruluþu dönemidir. (Lenin) 15
Bu andan itibaren tarihte ulusal-devletler egemen bir duruma gelmiþlerdir. Bu kaçýnýlmazlýðý Lenin þöyle ifade etmektedir:
... her ulusal hareketin eðilimi, modern kapitalizmin
gereksinmelerinin en iyi þekilde karþýlanabileceði ulusal
devletlerin oluþumuna doðru bir eðilimdir. En derin iktisadi etkenler bizi bu amaca doðru sürükler, ve bundan
ötürü bütün Batý-Avrupa için, hayýr, bütün uygar dünya
için kapitalist dönemin tipik, normal devleti, ulusal devlettir.16

15
16

24

Lenin, Uluslarýn Kaderlerini Tayin Hakký, s. 60.
Lenin, Uluslarýn Kaderlerini Tayin Hakký, s. 55.

THKP-C/HDÖ
Ulusal Sorun Üzerine

II.
ULUSAL-DEVLETLER VE PROLETARYA

Ulusal-devletlerin ortaya çýkmasý beraberinde üç yeni olgu
yaratmýþtýr.
Birincisi, ulusal-devlet sýnýrlarýnýn çizilmesidir. Bu, toprak sorunu olarak kapitalist biçimde ortaya çýkan bir olgudur. Ulusal sýnýrlarýn belirlenmesi, çeþitli devletler arasýnda uzun yýllar süren sýnýr
anlaþmazlýklarý sorununu ortaya çýkararak ulusal-devletler arasý
bir savaþ olgusunu yaratmýþtýr. Feodal nitelikte toprak ilhaklarý yerini kapitalist ulusal-devletlerin toprak ilhaklarýna býrakmýþtýr.
Ýkinci olgu, burjuvazinin olumlu eyleminin baþlamasýdýr.
Feodal üst-yapýnýn ele geçirildiði yerde burjuvazi, kendi düzenini
kurmak için devleti biçimlendirmeye baþlamýþtýr. Bu olgu, bir yandan proletaryanýn olumsuz eylemini ortaya çýkarýrken, diðer yandan burjuvazi içinde çýkarlarýn ayrýþmasýný getirmiþtir. (Bir bütün
olarak burjuvaziyi ifade eden tiers-etatýn ayrýþmasý.) Büyük burjuvazi olarak kapitalistler ellerindeki ekonomik gücü kullanarak,
diðer burjuva unsurlar üzerinde egemenlik kurmuþtur. Bunu yapabilmek için, gerektiðinde ülkesindeki eski feodal aristokrasi ile
uzlaþmýþtýr. Bunun olmadýðý yerlerde ise baþka bir ülkenin desteðini almýþtýr. Böylece ulusal sorun uluslararasý bir sorun haline dönüþmeye baþlamaktadýr.
Üçüncü olgu ise, ulusal-devletler kurulur kurulmaz, yani burjuvazi iktidarý ele geçirir geçirmez, karþýt bir gücün, proletaryanýn
siyasal hareketinin ortaya çýkmasýdýr.
... burjuvazi, feodal burjuvazi krizalitinden çýktýðý, ortaçað zümresi modern sýnýf haline dönüþtüðü andan baþlayarak, burjuvazinin gölgesi olan proletarya, ona durmadan ve kaçýnýlmaz bir biçimde eþlik edecektir. Ve ayný biçimde, proleter eþitlik istemleri de burjuva eþitlik istemlerine eþlik edecektir. Sýnýf ayrýcalýklarýnýn kaldýrýlmasý burjuva isteminin ortaya konduðu andan itibaren,
bunun yanýsýra, sýnýflarýn kendisinin kaldýrýlmasý proleter
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istemi, önce ilkel hýristiyanlýða dayanarak, dinsel bir biçim
altýnda, sonra burjuva eþitlik teorilerinin ta kendilerine
dayanarak ortaya çýkar. Proleterler, burjuvazinin önerisini hemen benimserler: eþitlik yalnýzca görünüþte, yalnýzca devlet alanýnda deðil, ekonomik ve toplumsal alanda
da gerçek olarak kurulmalýdýr. Ve özellikle Fransýz burjuvazisinin, Büyük Devrimden baþlayarak, yurttaþ eþitliðini
birinci plana koymasýndan sonra, Fransýz proletaryasý,
ekonomik ve toplumsal eþitlik isteyerek, ona hemen yanýt verdi; eþitlik, Fransýz proletaryasýnýn özel savaþ çýðlýðý
haline geldi. (Engels) 17
Ulusal-devletler, kurulduðu her yerde ve kurulduðu anda,
burjuvazi ile proletarya arasýndaki sýnýf mücadelesini tarihsel hareketin birinci maddesi haline getirir.
Eski toplumun hâlâ yetenekli olduðu en yüksek
kahramanlýk çabasý, ulusal bir savaþtýr; ve þimdi ulusal
savaþýn, hükümetlerin, sýnýf mücadelesini geciktirmeye
yönelik, ve bu sýnýf mücadelesi, iç savaþ biçiminde patlak verir vermez bir yana atýlan, katýksýz bir aldatmaca
olduðu da tanýtlanmýþtýr. Sýnýf egemenliði, kendini artýk
ulusal bir üniforma altýnda gizleyemez; ulusal hükümetler, proletaryaya karþý ancak bir bütün oluþtururlar.18 (Marks) (abç)
Uluslarýn ve ulusal-devletlerin oluþumu ve geliþimi özetle
böyledir. Burada ulusun oluþumu ve ulusal-devletlerin kuruluþunun
kapitalizmle, burjuvaziyle olan baðlantýsý açýk biçimde görülmektedir. Yine görülmektedir ki, ulusal-devletlerin kuruluþu proletarya
ile burjuvazinin mücadelesini gündemin birinci maddesi haline
getirmektedir. Bu yakýn iliþki, 19. yüzyýl ortalarýnda gecikmiþ burjuva devrimleri sorunu ile birlikte daha belirgin olarak görülmüþ ve
proletaryanýn siyasal tutumu da buna göre biçimlenmiþtir. Artýk insanlýk tarihinin yeni bir safhasý baþlamaktadýr. Bu, burjuvazi ile
proletaryanýn sýnýf mücadelesine sahne olan kapitalist toplumdur.
Kapitalist üretim iliþkileri, tarihsel olarak iki zýt eðilimi içinde
barýndýrýr. Birincisi, ulusal bir pazara gereksinme duymasý ve bu
17
18
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baðlamda ulusal-devletlerin kuruluþunu saðlamasýdýr. Ýkinci yön
ise, kapitalist üretim iliþkilerinin üretim güçlerinin artan geliþimi ve
üretimin artan toplumsallaþmasý ile, uluslararasý pazarlara gereksinmesi olmasý ve bu nedenle tüm ulusal kapalýlýðý, ulusal dargörüþlülüðü yýkmadan var olamamasýdýr. Bu konuda Komünist
Manifestoda þöyle denilmektedir:
Ürünleri için sürekli geniþleyen bir pazar gereksinmesi, burjuvaziyi, yeryüzünün dört bir yanýna kovalýyor.
Her yerde barýnmak, her yere yerleþmek, her yerle baðlantýlar kurmak zorundadýr.
Burjuvazi, dünya pazarýný sömürmekle, her ülkenin
üretimine ve tüketimine kozmopolit bir nitelik verdi. Gericileri derin kedere boðarak, sanayinin ayaklarý altýndan, üzerinde durmakta olduðu ulusal temeli çekip aldý.
Eskiden kurulmuþ olan bütün ulusal sanayiler yýkýldýlar
ve hâlâ da her gün yýkýlýyorlar. Bunlar, kurulmalarý bütün
uygar uluslar için bir ölüm-kalým sorunu haline gelen
yeni sanayiler tarafýndan, artýk yerli hammaddeleri deðil,
en ücra bölgelerden getirilen hammaddeleri iþleyen sanayiler, ürünleri yalnýzca ülke içinde deðil, yeryüzünün her
kesiminde tüketilen sanayiler tarafýndan yerlerinden ediliyorlar. O ülkenin üretimi ile karþýlanan eski gereksinmelerin yerini, karþýlanmalarý uzak ülkelerin ve iklimlerin ürünlerini gerektiren yeni gereksinmeler alýyor. Eski
yerel ve ulusal kapalýlýðýn ve kendi kendine yeterliliðin
yerini, uluslarýn çok yönlü iliþkilerinin, çok yönlü karþýlýklý
baðýmlýlýðýn aldýðýný görüyoruz. Ve maddi üretimde olan
zihinsel üretimde de oluyor. Tek tek uluslarýn zihinsel
yaratýmlarý, ortak mülk haline geliyor. Ulusal tek yanlýlýk
ve darkafalýlýk giderek olanaksýzlaþýyor ve sayýsýz ulusal
ve yerel yazýnlardan ortaya bir dünya yazýný çýkýyor.
Burjuvazi, bütün üretim araçlarýndaki hýzla iyileþme
ile, son derece kolaylaþmýþ haberleþme araçlarý ile, bütün
uluslarý, hatta en barbar olanlarý bile, uygarlýðýn içine çekiyor. Ucuz meta fiyatlarý, bütün Çin Sedlerini yerle bir
ettiði, barbarlarýn inatçý yabancý düþmanlýðýný teslim olmaya zorladýðý aðýr toplar oluyor. Bütün uluslarý, yoketme tehdidiyle, burjuva üretim biçimini benimsemeye
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zorluyor; onlarý uygarlýk dediði þeyi benimsemeye, yani
bizzat burjuva olmaya zorluyor. Tek sözcükle, kendi hayalindekine benzer bir dünya yaratýyor.
Burjuvazi, kýrý kentlerin egemenliðine soktu. Çok büyük kentler yarattý, kentsel nüfusu, kýra kýyasla, büyük
ölçüde artýrdý, ve böylece, nüfusun oldukça büyük bir
kýsmýný kýrsal yaþamýn bönlüðünden kurtardý. Kýrý kentlere nasýl baðýmlý kýldýysa, barbar ve yarý-barbar ülkeleri
de uygar olanlara, köylü uluslarý burjuva uluslara, Doðuyu
Batýya baðýmlý kýldý.19 (abç)
Bu durumu Engels, bir baþka yerde ulusal-devlet düzeyinde
þöyle ifade etmektedir:
Orta-çaðýn sonundan itibaren, tarih, büyük ulusaldevletlerden oluþmuþ bir Avrupaya doðru ilerlemekteydi. Yalnýzca böyle ulusal devletler, egemen Avrupa burjuva sýnýfý için normal siyasal çerçeveyi oluþturmaktadýr,
ve ayrýca bunlar, uluslarýn, uyumlu uluslararasý iþbirliðinin
saðlanmasý için, ki bu yoksa proletarya yönetimi var
olamaz, vazgeçilmez önkoþullardýr. Eðer uluslararasý barýþ saðlanacaksa, önce, kaçýnýlmasý mümkün bütün ulusal sürtüþmeler giderilmeli, her halk baðýmsýz ve kendi
evinin efendisi olmalýdýr. Böylece, ticaretin, tarýmýn, sanayinin ve bunlarla birlikte, burjuvazinin toplumsal üstünlüðünün geliþmesiyle, ulusal duygu, her yerde geliþti,
parçalanmýþ ve ezilmiþ uluslar, birlik ve baðýmsýzlýk istediler.20 (abç)
Daha ilerki yýllarda Lenin, kapitalizmin bu iki zýt eðilimini
ele almýþ ve þöyle ifade etmiþtir:
Kapitalizm, geliþmesi sýrasýnda, ulusal sorun konusunda iki tarihsel eðilim gösterir: Birincisi, ulusal yaþamýn ve ulusal hareketlerin uyanýþýdýr, her türlü ulusal baskýya karþý mücadele, ulusal-devletlerin yaratýlmasýdýr. Ýkincisi, uluslar arasýnda her türlü iliþkilerin
geliþmesi ve çoðalmasýdýr, ulusal çitlerin yýkýlmasý ve
sermayenin, genel olarak iktisadi yaþamýn, siyasetin,
19
20
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bilimin vb. enternasyonal birliðinin yaratýlmasýdýr.
Bu iki eðilim, kapitalizmin evrensel yasasýný oluþturur. Kapitalist geliþmenin baþlangýcýnda birinci eðilim
egemendir, ikinci eðilim olgunlaþmýþ olan ve sosyalist
bir topluma dönüþmeye doðru yolalan kapitalizmin niteliðidir.21 (abç)
Kapitalizmin geliþmesinin baþlangýcýnda ortaya çýkan ulusal
hareketler ve ulusal-devletler, 1648 Ýngiliz ve 1789 Fransýz Devrimiyle
burjuvazinin ulusal temelde iktidarý ele geçirmesiyle birlikte açýk
biçim almýþtýr. Bu iki devrim, burjuva demokratik devrimleri olarak kapitalizmin dünya çapýnda ekonomik geliþiminin siyasal geliþimiyle tamamlanmasý için ilk büyük temeli saðlamýþtýr. Diðer büyük
temel ise, ABDnin Ýngiltereden ayrýlarak baðýmsýz devlet haline
gelmesidir. Napoleon döneminde Fransýz Devriminin bütün kýta
çapýnda yaygýnlaþtýrýlmaya çalýþýlmasý (burjuvazinin devrim ihracý
dönemi), tüm Avrupadaki mevcut dengeleri (statüyü) alt-üst etmiþ,
ulusal sorunu içinden çýkýlmaz bir hale getirmiþtir. Ama kapitalizmin geliþmesi buna karþýn sürmüþ ve dünya çapýnda kapitalizmin
egemenliði saðlanmýþtýr.
Genel olarak 1825 ekonomik buhranýyla kapitalizmin bir
dünya sistemi olduðu yýllarda, tarihsel geliþmenin getirdiði yeni
sorunlar ortaya çýkmýþtýr.
Bu sorunlarýn genel olarak Avrupa çapýnda burjuva devrimlerinin tamamlanmamýþlýðýndan kaynaklandýðý söylenebilir. Bir
baþka deyiþle, feodaliteye karþý burjuvazinin kesin zaferi olarak
burjuva demokratik devrimleri kýta çapýnda tamamlanmamýþtý.
(Gecikmiþ burjuva devrimleri sorunu).
Ýkinci olarak, gecikmiþ burjuva devrimleri 1815 sonrasý Avrupasýnda deðiþik bir siyasal iktidarlara iliþkin bir sorun haline gelmiþtir. 1815de Napolyonun Waterlooda yenilgisiyle birlikte, Avrupanýn siyasal yapýsý yeni bir biçim kazanmýþtýr. 1822 yýlýndaki RusOsmanlý savaþý ile birlikte, bu yeni durum, karmaþýk bir Avrupa
siyasal düzeni ve iliþkileri yaratmýþtýr.
1825 yýlý itibariyle Avrupada deðiþik devlet biçimleri görülmektedir. Bunlar içinde burjuvazinin kesin ve tam zaferini ifade
eden demokratik cumhuriyet, Ýsviçre dýþýnda mevcut deðildir. He21
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THKP-C/HDÖ
Ulusal Sorun Üzerine

29

men her yerde feodal devletler (krallýk) yeniden güçlenmiþ ve
kýta çapýnda egemen siyasal güç haline gelmiþlerdir. Bu olgu, burjuvazi içindeki farklýlaþma ve ayrýþmanýn netleþmesini, büyük burjuvazinin (kapitalistler) siyasal iliþkiler alanýný avama karþý aristokrasi ile paylaþmasýný ya da tümüyle aristokrasiye terk etmesini ifade ediyordu. Tüm devlet sýnýrlarý Waterloonun ve Rus-Osmanlý
savaþýnýn galipleri tarafýndan belirlenmiþti. Böylece yapay, ulusaldevletler ortaya çýkmýþ ve tarihsel olarak belli bir düzeye gelmiþ
ulusal-topluluklar parçalanmýþtýr. Büyük oranda gelecek savaþlara
göre tampon devletler yaratmaya dayanan bu bölünme, toprak
ilhaklarýný içinden çýkýlmaz bir kargaþa ile meþrulaþtýrmaya yönelmiþtir. Napoleon ordularýnýn önünde Avrupa çapýnda uluslarýn
daðýlmasý ile birleþen bu olgu, ulusal sorunun yeni içeriðini ortaya çýkarýyordu.
Ulusal sorunun bu yeni içeriði, daðýlmýþ, bölünmüþ ya da
birliðini yitirmiþ uluslarýn yeniden örgütlenmesi ve ulusal hareketlerin yayýlmasý ile nitelenebilir. Bu durumda genel olarak iki
tip ulusal-topluluk ortaya çýkmýþtýr:
a) Kapitalizmin geliþtiði ve egemen üretim iliþkisi olduðu
ulusal-topluluklar (ya da sadece uluslar),
b) Feodal ya da yarý-feodal üretim iliþkileri içinde olan ulusal-topluluklar (ya da sadece köylü uluslar)
Her iki durumda da ulusal birliðin saðlanmasý ve ulusal-devlet olarak bunun maddeleþtirilmesi gündemdedir. Ancak birincisinde, bunun ekonomik temeli güçlüyken (kapitalizm); ikincisinde
ya çok zayýftýr ya da hemen hiç yoktur. Böylece birinci tip ulusaltopluluklarda ulusal hareket bugünün sorunu iken, ikincilerinde
yarýnýn sorunu durumundadýr. Birincisinde, burjuvazinin ulusal
hareket karþýsýndaki konumu gündemdeyken; ikincisinde, henüz
gerçek bir ulusal geliþme için maddi temel yoktur.
Böylece burjuva demokratik devrimi evrensel bir düzeye
yükseliyordu. Bu, doðrudan 1789-1793 arasýndaki Fransýz Devrimiyle
ortaya çýkan bütünsel bir sosyal ve siyasal düzenleme (yeniden
yapýlanma) anlamýna geliyordu. Bir baþka deyiþle, ulusal-devlet
örgütlenmesinin mevcut olduðu Batý-Avrupa ülkelerinde burjuva
demokratik devrimin tamamlanmasý sorunu, demokratik cumhuriyet istemi ile bütünleþerek, bu istemle nitelenebilir hale gelmektedir.
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Kapitalizmin fazla geliþmediði baðýmsýz devletlerde ise,
burjuva demokratik devrim, birincil olarak feodalizmin tasfiyesi ve
kapitalizmin egemenliðinin saðlanmasý olarak ön plana geçmektedir. Bunun siyasal üst-yapýsýnýn ulusal-devlet olarak biçimlenmesi
ve ulusal-devletin biçimi, her ülkenin burjuvazisinin durumuna,
burjuvazi içindeki farklýlaþmanýn geldiði düzeye ve ülkenin dýþ baðýmlýlýðýnýn oluþturduðu diðer ülkenin niteliðine baðlýdýr. Bu ülkelerde burjuvazi, genel olarak aristokrasi ile uzlaþmasýný esas alan
bir meþruti monarþi için çalýþabilmektedir.
Feodalizmin egemen olduðu ülkelerde ise tümüyle kapitalizmin geliþmesi sorunu gündemdedir ve burjuvazinin siyasal iktidarý ele geçirme sorunu henüz bu ülkelerde gündeme girmemiþtir.
Bu da, bu ülkelerin Batý-Avrupa ile olan baðýmlýlýk iliþkisinin belirleyiciliðini ifade eder. (Sömürge ve yarý-sömürge ülkeler)
Bunlarýn dýþýnda Avrupanýn yeni siyasal düzenlenmesinde
yer almayan, yani ulusal-devletine sahip olmayan uluslar vardý.
Bu uluslar için baðýmsýzlýk, yani baðýmsýz bir devlete sahip olma
birincil sorun olarak ortaya çýkmýþtýr.
19. yüzyýlýn ilk çeyreðinde Avrupada ortaya çýkan bu durum, yine de tüm tabloyu ortaya koymaktan uzaktýr. Sorun yine de
ülkeden ülkeye deðiþen olasýlýklar olmaktadýr. Örneðin, birinci durumda ele alýnabilecek bir ülke olan Almanya, ulusal birliðin saðlanmasý ve merkezileþmiþ bir devlet örgütlenmesi sorunuyla
yüz yüzeyken; Fransada devlet biçimi sorunu birincil sorun olmaktaydý (Demokrasinin yeniden kazanýlmasý sorunu). Böylece
sözcüðün günümüzdeki anlamýyla ulusal sorun, tek bir çözüme
baðlý olmayan, her somut tarihsel dönemde ve her özel ülke için
ayrý ayrý ele alýnmasý gereken bir sorun olarak ortaya çýkýyordu.
Özetlersek, burjuvazi kendi devrimini yaptýðý bu dönemde,
burjuvazi geliþmekte, kapitalizm yükselmekte ve dünya sistemi
haline dönüþmekteydi. Burjuvazi alt-yapýda kapitalizmin geliþmesine
ve feodalizme karþý egemenlik kurmasýna paralel olarak, siyasal
üst-yapýda buna uygun deðiþikliði gerçekleþtirmek amacýyla, köylüleri ve þehirli kitleleri kendi etrafýnda (ulusal çýkar etrafýnda) birleþtirerek, feodalizme son darbeyi vurur (burjuva demokratik devrim
esprisi). Ve bu andan itibaren, belirli bir toprak üzerinde burjuva
egemenliði kurulmuþ olur. Bu ayný zamanda uluslaþma sürecinin tamamlanmasý ve ulusal-devletin kurulmasý demektir.
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Bu açýdan ele alýndýðýnda, bir bütün olarak burjuvazinin
feodalizme karþý devrimci demokratik mücadele içinde bulunduðu
ilk dönem 17. yüzyýldan baþlar ve 19. yüzyýlýn ilk çeyreðinde sona
erer. Bu dönemin ayýrt edici özelliði, bir bütün olarak kapitalizmin
dünya çapýnda egemen üretim iliþkisi haline gelmesidir. Bir baþka
deyiþle, bu dönem, kapitalizmin ve dolayýsýyla burjuvazinin dünya
çapýnda egemenliðinin sarsýlmaz bir biçimde saðlandýðý bir dönemdir.
Bu dönemde ulusal sorun, doðrudan uluslaþma sorunu olarak ortaya çýkar ve feodal üst-yapýnýn burjuva demokratik devrimiyle dönüþtürülmesine dayanýr. Burjuvazi bu dönemde, feodalizmi
devirdiði her yerde demokratik cumhuriyet idealini hayata geçirir.
Böylece ulus olmanýn önündeki feodal engeller kaldýrýlmakta, devlet demokratik cumhuriyet olarak yeniden örgütlenmektedir (ulusal-devlet olarak). Burjuvazi belli bir toprak üzerinde (ki buna eski
feodal devlet sýnýrlarý demek pek yanlýþ olmayacaktýr) feodalizme
karþý tüm toplumsal sýnýf ve tabakalarý birleþtirerek demokratik
devrimi gerçekleþtirdiði için, ulusal sorun, bir iç sorun olmakta ve
iç geliþmeyle çözümlenmektedir. Zaten ulus, doðrudan bu demokratik devrimlerin bir ifadesidir.
Bütün dünyada ulusal hareketler, her zaman böyle bir devrimin doðal sonucu olmuþtur, olmaktadýr.22
(Lenin) (abç)

22
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III.
YUKARDAN AÞAÐIYA DEMOKRATÝK DEVRÝMLER
VE ULUSAL SORUN

1815 yýlýnda Napoleon ordularýnýn Waterlooda yenilgisiyle
baþlayan ve 1848 devrimleriyle belirginleþen dönemin en önemli
özelliði, burjuvazinin dünyanýn her yerinde, o güne kadar düþman
olarak savaþtýðý aristokrasi ile uzlaþmaya baþlamasýdýr. Bir baþka
deyiþle, burjuvazi ile aristokrasi arasýndaki mücadele, özellikle Avrupa çapýnda genel bir denge durumu yaratmýþtýr. Ýki taraf kesin bir
üstünlük saðlayamamaktadýrlar.
1848 devrimleri dönemine gelinmesiyle birlikte burjuvazinin uzlaþma yönündeki tutumu yeni bir içerik kazanmýþtýr. Bu,
tarih sahnesine proletaryanýn siyasal olarak çýkmasý ile belirlenmektedir. Özellikle Fransada, yani Marksýn deyiþiyle herþeyin sonuna kadar götürüldüðü ülkede, bu çok açýk biçimde ve tarihsel
olarak diðer ülkelerden önce ortaya çýkmýþtýr. Bu tarihsel geçiþi
Engels þöyle belirlemiþtir:
Aþaðýdan yukarý devrimler dönemi þimdilik sona
ermiþti; bunu yukardan aþaðý devrimler dönemi izledi.23 (abç)
Bu dönemin görünür ilk özelliði, burjuvazinin eski bütünsel
hareketinin ortadan kalkmasýdýr. Çeþitli burjuva kesimleri ayrý çýkarlara sahip hale gelmiþlerdir. Büyük burjuvazi (kapitalistler), sözcüðün tam anlamýyla demokratik devrimden uzaklaþmýþlar ve hemen her yerde bu devrimlerin karþýsýnda yer almýþlardýr. Gerçekte
demokratik devrimlerin öncüsü olan bu kesimin bu deðiþimi, burjuvazinin devrimci niteliðini yitirmesinin ilk kanýtýdýr. Ancak bir
bütün olarak burjuvazinin devrimci niteliðini yitirmesi gündemde
deðildir ve sorun aþaðýdan yukarý devrimlere iliþkindir. Büyük burjuvazinin dýþýndaki diðer burjuva kesimleri (küçük burjuvazi ve
liberal burjuvazi) hâlâ kendi devrimlerinin gerçekleþtirilmesi için
mücadele etmektedirler. Ancak bu kez karþýlarýnda sadece feodal
23
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aristokrasi deðil, ayný zamanda mali sermaye ve sanayi sermayesi
de bulunmaktadýr. Bu geliþme burjuva demokratik hareketlerin
ekonomik temelle olan iliþkisinin kesilmesi, güçsüzleþmesi demektir.
Bu dönemin diðer bir özelliði ise, proletaryanýn baðýmsýz
bir sýnýf olarak politik arenada yerini almasýdýr. Yer yer proletaryanýn ulusal sýnýrlar içinde politik örgütlenmesi gerçekleþmeye
baþlamýþtýr. Ancak henüz Avrupa çapýnda ulusal-devletler oluþumu
tamamlanmamýþ olduðundan proletaryanýn ulusal sýnýrlar içindeki
örgütlenmesinden çok, uluslararasý örgütlenmesi gündemdedir.
I. Enternasyonal olarak bilinen Uluslararasý Ýþçiler Birliði böyle bir
örgütlenmedir. Enternasyonalizm, bu dönemde, proletarya örgütlenmesinde temel ilke durumundadýr.
Proletaryanýn uluslararasý örgütü, 1847 ekonomik buhranlarýna bakarak, (Marks ve Engels tarafýndan) kapitalist düzenin son
saatinin geldiði, toplumun sosyalist örgütlenmesi için koþullarýn
mevcut olduðu düþünülmekteydi. Ulusal hareketler karþýsýnda proletaryanýn tutumu da bu temelle belirlenmektedir. Yakýn olan bir
dünya devrimi (Avrupa devrimi olarak) anlayýþý, kaçýnýlmaz olarak
tüm sorunlarýn komünist toplum perspektifi içinde ele alýnmasýný getirmiþtir.* Aristokrasi ile uzlaþan büyük burjuvazinin, demokratik cumhuriyet yerine, feodal imparatorluk temelinde meþruti
monarþilerin destekçisi olduðu bu dönemde, proletaryanýn tavrý,
proletaryanýn devrimci mücadelesinin bu çokuluslu imparatorluklardaki düþmanlarýnýn güçlenmesini engellemeyi esas almasý þeklinde belirginleþmiþtir.
Artýk demokratik devrim, demokrasi ve demokratik mücadele yeni bir içerik kazanmaktadýr. (Sosyalist devrim ve proletarya
diktatörlüðü) Marks, 1848 Haziran ayaklanmasýný irdelerken, bu
yeni geliþmeyi þöyle ortaya koyuyordu:
Paris proletaryasýný Haziran ayaklanmasýna zorlayan
burjuvazi olmuþtur ... Proletaryanýn dile getirilmiþ en yakýn gereksinmeleri de deðildi. Zor yoluyla burjuvaziyi devirme isteðine onu iten, henüz bu iþi yapacak boyda
deðildi. Þimdiki zamanýn artýk, cumhuriyetin, proletarya* Bu ayný zamanda, bu dönemdeki teorik deðerlendirmelerin evrensel karakterini de
açýða çýkartýr.
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nýn hayallerini gerçekleþtirmeyi düþündüðü o eski zaman olmadýðýný Monituer resmen ona öðretmek zorunda kaldý ve burjuva cumhuriyetinin baðrýnda, kendi durumunda en ufak bir iyileþmenin, bir ütopya olarak,
gerçekleþtirilmek istenir istenmez cinayete dönüþen bir
ütopya olarak kaldýðý gerçeðine onu yalnýz yenilgi inandýrabilirdi. Þubat devriminden ödün olarak koparmak istediði, biçim bakýmýndan abartýlmýþ, içerik olarak çocuksu,
bu yüzden de burjuvaca olan hak istemlerinin yerini devrimci mücadelenin gözüpek sloganý aldý: Burjuvazinin
devrilmesi, iþçi sýnýfýnýn diktatoryasý!24
Ancak yine de, bu dönemde kapitalizm, henüz ömrünü
tamamlamýþ deðildi. Bu dönemde kapitalizm üretici güçleri olanca hýz ve bereketi ile geliþtiriyordu. Engels bu durumu ve yanýlgýlarýný þöyle ortaya koymuþtur:
Tarih bizi ve benzer düþüncede olanlarýn hepsini
haksýz çýkardý. Tarih gösterdi ki, Kýta üzerindeki iktisadi
geliþme durumu, o zaman, kapitalist üretimin kaldýrýlmasý için henüz yeterince olgunlaþmamýþtýr; ve tarih, bunu, 1848den bu yana bütün Kýtayý kaplamýþ olan ve Fransa da, Avusturyada, Macaristanda, Polonyada ve son
olarak da Rusyada büyük sanayiye ancak þimdi gerçekten söz hakký veren ve Almanyayý da birinci sýnýf bir
sanayi ülkesi durumuna getiren bütün bunlar kapitalist
bir temel üzerinde, yani 1848de pekala geniþlemeye elveriþli bir temel üzerinde, olmak üzere iktisadi devrim ile
tanýtladý.25
Böylece ilginç bir çeliþki ya da paradoks ortaya çýktý: Bir
yandan üretim iliþkileri düzeyinde burjuva iliþkileri toplumun ilerleticisi ve devrimcileþtiricisi iken, öte yandan burjuvazinin bir bölümü, büyük ve orta-burjuvazi kendi iliþkilerinin üst-yapýsal tamamlayýcýsý olan ve kendi egemenliklerini pekiþtirmesi anlamýna gelen demokratik devrimlerin en büyük düþmaný (aristokrasi) ile ittifak kurmuþtur.
Proletaryanýn baðýmsýz bir siyasal güç olarak tarih sahnesin24
25

Marks, Fransada Sýnýf Savaþýmlarý, Seçme Yapýtlar, Cilt: I, s. 275.
Engels, Fransada Sýnýf Savaþýmlarýna Giriþ, Seçme Yapýtlar, Cilt: I, s. 233.
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de yer almasý, bir yandan yukardan aþaðýya devrimleri ortaya çýkarýrken; diðer yandan burjuva demokratik devrim kapsamýný da
deðiþtirmiþtir. Bu deðiþiklik demokratik devrimin sýnýrlarýnýn sosyalist devrime doðru geniþlemesi ve sosyalist devrimle tamamlanmasýdýr.
Marks-Engelsin ayrýntýlý biçimde tahlil ettikleri bu dönemde, kapitalist sömürgecilik (kolonyalizm) ile feodal imparatorluklar
arasýnda büyük bir mücadele baþlamýþtýr. Son tahlilde, demokratik
devrimini tamamlamýþ ve böylece burjuva devlet yapýsýna sahip
ülkelerin, kapitalizmin pazar sorununu ve azami kâr amacýný
karþýlama ereði ile diðer ülkeleri ele geçirme faaliyetinin ürünü
olan bu savaþ, kaçýnýlmaz olarak feodal devletlerin (özellikle de
çokuluslu feodal imparatorluklar) yenilgisi ile sonuçlanacaktýr. Ancak kapitalist ülkelerin feodal devletlerin bulunduðu ülkelere karþý
tutumlarý, ikincilerin kapitalist geliþmeleri tamamlamalarý yönünde deðil, tam tersine onlarýn iç dinamikle geliþmelerinin engellenmesi temelinde olmuþtur. Bu da, kaçýnýlmaz olarak, feodal devletlerin parçalanmasý demektir. Ama öte yandan, büyük feodal
devletlerin (özellikle Osmanlýlar ve Çarlýk Rusyasý) büyük askeri
güçleri, Batý-Avrupada kapitalist ülkelerin amaçlarýna kolayca
eriþmelerini engelliyordu. Bu durum kaçýnýlmaz olarak bazý ittifaklarýn ortaya çýkmasýna yol açmýþtýr.
Osmanlý Ýmparatorluðunun egemen olduðu topraklarýn doðunun hammadde kaynaklarý ile Batý-Avrupa kapitalizminin arasýnda
yer almasý, öncelikle buralarýn fethini zorunlu kýlýyordu.* Osmanlý
Ýmparatorluðunun büyük askeri gücü karþýsýnda, Batý-Avrupa kapitalizminin bulduðu çare, hemen hemen ayný feodal askeri devlet
yapýsýna sahip Çarlýk Rusyasýnýn Batý-Avrupa ile ittifakýný saðlayarak, Osmanlý Ýmparatorluðunun parçalanmasýný gerçekleþtirmek
þeklinde olmuþtur. Bu ise, Marksýn belirttiði gibi, Avrupa proletaryasýnýn üzerinde yeni bir gerici-askeri gücün tehdidini yaratmak
demektir. Yani 1871de Paris proletaryasýnýn deneyimleriyle gördü* Bazý araþtýrmacýlar bu olguyu dini nedenlere baðlamaktadýrlar. Gerçekte ise Hýristiyan Batý ile Müslüman Doðu arasýndaki savaþ ekonomik bir içeriðe sahiptir. Çeþitli nedenlerle, bu savaþýn ideolojik olarak meþrulaþtýrýlmasý, kendini en üst soyutlama noktasýnda dinsel ideoloji ile ortaya koymuþtur. Savaþýn dinsel ideolojilerle yalanlaþtýrýlmasý,
gerçek özün gözden yitirilmesini saðlamýþ olmakla birlikte, savaþta, savaþan güçlerin
birliðini saðlamasýna hizmet ettiði de bir gerçektir. Milliyetçilik burada gerçek bir birlik
aracý olarak görülmez.
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ðü gibi, burjuvazi proletarya karþýsýnda hemen dýþ feodal devletleri
yardýma çaðýrmaktadýr. Bu, ayný zamanda, Avrupada gecikmiþ burjuva demokratik devrimlerinde, burjuvazinin kendi devrimini yapamamasý ve dolayýsýyla feodallerle anlaþarak kapitalist geliþmenin
önündeki engelleri kaldýrmaya çalýþtýðýný tanýtlamaktadýr. Özellikle
Almanyadaki yukardan aþaðý demokratik devrim bunun en açýk
kanýtýdýr.
Ama Rusyanýn Türkiyeye sahip olmasýna izin verilirse ve gücü, böylece, hemen hemen yarý yarýya artarsa,
Avrupanýn tüm geri kalan kesiminde üstün duruma gelecektir. Böyle bir geliþme, devrim davasý için anlatýlmaz bir felaket olabilir. Türkiyenin baðýmsýzlýðýnýn korunmasý ya da Osmanlý Ýmparatorluðunun olasý çözülüþü durumunda, Rusyanýn bu topraklarý kendine katma tasarýsýnýn önlenmesi, en önemli sorundur. Böyle bir
durumda, devrimci demokrasi ile Ýngilterenin çýkarlarý
ayný doðrultudadýr. Çarýn, Ýstanbulu baþkentlerinden biri
yapmasýna ne devrimci demokrasi, ne de Ýngiltere izin
verebilir. Köþeye sýkýþtýðý zaman her birinin öteki kadar
Çara karþý direndiðini göreceðiz.26 (Marks) (abç)
Marksýn bu deðerlendirmesiyle, bu dönemin özelliklerinden birine karþý proletaryanýn tutumu açýklýk kazanmaktadýr.
Bu dönemin diðer bir özelliði de, tekelci kapitalizmin koþullarýnýn oluþmaya baþladýðý dönem olmasýdýr. Bunun sonucu ise, dünyanýn kapitalist birlikler ve devletler tarafýndan toprak olarak
paylaþýlmasýnýn gerçekleþtirilmesidir.
Bilindiði gibi tekelci kapitalizm, yani emperyalist aþama, dünyanýn büyük kapitalist devletler arasýnda toprak olarak paylaþýmýnýn
tamamlandýðý bir dönemdir. Bu nedenle de kapitalizmin eþitsiz ve
sýçramalý geliþim yasasý sonucu topraklarýn yeniden paylaþýmý kaçýnýlmaz olmakta ve bu da yeni paylaþým savaþlarýna yol açmaktadýr. Ýþte 1848 devrimleriyle baþlayan ve 20. yüzyýl baþlarýna kadar
süren bu dönem, bu koþullarýn oluþtuðu dönemdir.
Dünyanýn kapitalist ülkeler tarafýndan paylaþýlmaya baþlanýlmasý, kapitalist geliþme içine girmiþ ya da girmemiþ ülkelerin
baðýmsýz geliþmelerinin (iç dinamikle) sona erdirilmesi ya da
26

Marks-Engels, Doðu Sorunu, s. 33-34.
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önemli ölçüde kesintiye uðratýlmasý demektir. Bir baþka deyiþle,
bu ülke topluluklarýnýn ulusal geliþimleri engellenmektedir. Böylece dünya çapýnda bir ulusal sorun, uluslarýn kendi kaderlerini belirleme hakký sorunu ortaya çýkmýþ olmaktadýr.
Böylece bu dönemin ikinci önemli sonucuna varmýþ bulunuyoruz: Burjuva devrimini tamamlamýþ ülkelerin (kapitalist)
ulusal-devletlerinin, dünya çapýnda uluslaþma sürecinin engeli
haline gelmesi. Artýk ulus olarak var olmak isteyen topluluklar,
her þeyden önce ülkelerini toprak olarak ele geçirmiþ olan kapitalist ülkelere karþý mücadele etmek durumundadýrlar. Bu mücadele, tekelci-kapitalizmin dünya çapýnda egemen olmasýyla birlikte
anti-emperyalist mücadele haline gelmektedir.
Dönemin, serbest rekabetçi kapitalizmden tekelci kapitalizme geçiþ özelliðine sahip olmasý, öte yandan demokratik devrimini tamamlamýþ ülkelerin diðer ülkeleri sömürgeleþtirmeye baþladýðý
bir dönem olmasý, pek çok olgunun yan yana görülmesine yol
açmýþtýr. Bunlarýn baþýnda, bir yandan zayýf da olsa iç dinamikle
kapitalizmin geliþmeye baþladýðý ve dolayýsýyla bir uluslaþma (kendi pazarýna sahip olmak isteyen milli (ulusal) burjuvazinin önderliðinde) çabasý içinde olan ülkelerin ulusal kurtuluþ mücadeleleri
gelir. Özellikle bu dönemde Polonyada yoðun biçimde görülen bu
hareket, Prusya ve Çarlýðýn askeri güçleri tarafýndan ezilmiþtir. Böylece bir kez daha Avrupa çapýnda demokrasinin geliþimi sorunu ve
bunun önünde feodal askeri devletlerin yarattýðý engel ortaya
çýkmýþtýr. Proletarya, bu koþullar içinde demokrasiyi kazanmak
için, bu ulusal kurtuluþ hareketlerini desteklemek durumunda
olmuþtur.
Polonyanýn ulusal baðýmsýzlýðý konusunda Marks-Engels
þöyle diyorlardý:
Avrupalý iþçiler bu sorunla niye ilgileniyorlar? Birincisi, çünkü orta sýnýf yazarlarý ve ajitatörleri, kýta üzerindeki her türden milliyetleri, Ýrlandayý bile himaye ederlerken, bu sorunu örtbas etmede gizlice iþbirliði yapýyorlar.
Bu suskunluk neden? Çünkü, hem aristokratlar, ve hem
de burjuvalar, geri plandaki karanlýk Asyatik güce,
iþçi sýnýfýnýn artan üstünlüðü karþýsýnda baþvurulacak
son kaynak gözüyle bakýyorlar. Bu güç, ancak, Polonyanýn demokratik bir temel üzerinde yeniden kurulmasý
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ile etkin bir biçimde altedilebilir.27 (abç)
Diðer bir olgu ise, Batý-Avrupa kapitalizmi ile ittifak kuramamýþ ya da kurulmamýþ feodal-askeri devletlerin parçalanmasý ve
bu süreçte ortaya çýkan özgün ulusal kurtuluþ hareketleridir.
Marks-Engels, proletaryanýn devrimi açýsýndan olaylara bakarak, burjuvazinin feodal-askeri devletler ile kurduklarý iliþkiyi, proletaryaya karþý, proletarya devrimine karþý daha güçlü bir askeri
gücün yaratýlmasý olarak deðerlendirmiþlerdir. Bunun sonucu olarak da, özellikle Avrupa Türkiyesi olarak ele aldýklarý Balkanlarda
geliþen ulusal hareketlerin gerici niteliðini ortaya koymuþlar ve
buna karþý kararlý bir tutum alýnmasýný savunmuþlardýr. Marks-Engelsin bu tavrý, doðrudan proletaryanýn yakýn zamanda gerçekleþtireceði devrimine baðlýdýr. Onlar, her zaman ulusal savaþlarý
ve ulusal geliþmeleri proletaryanýn devrimci mücadelesine göre
ele almýþlardýr. Bu da Marks ve Engelsteki enternasyonalizmin
temellerini ortaya koyar. Bu açýdan büyük devletlerin (feodal ya da
kapitalist) parçalanmasýna, özellikle de bir baþka feodal devlet tarafýndan fethine (ilhak) karþý çýkmýþlardýr. *
1848 devrimlerinden 1900lere kadar Avrupa da iki ana
sorun, ulusal sorun ve ulusal geliþmenin kapitalist devletler tarafýndan engellenmesi olarak belirginleþmektedir. Böylece Osmanlý Ýmparatorluðu ve Doðu-Avrupa ulusal-topluluklarý iki ana konu olarak
belirginleþmektedir.
Bu dönemde Osmanlý Ýmparatorluðu topraklarý içinde ortaya çýkan ulusal hareketler, dünya çapýnda yeni bir olgunun ortaya çýkmasýna yol açmýþtýr. Bu da Balkanizasyon adý verilen, geri
ülkelerin ulusal-topluluk esasýna göre küçük parçalara bölünmesi
olgusudur. Bu, emperyalist-kapitalist ülkeler tarafýndan temel bir
politika olarak benimsendiði oranda geniþ ölçüde uygulanmýþtýr.
Bu politikanýn esasý, ulusal-topluluklar içinde en geri ve en milliyetçi ulusal önyargýlarý kullanarak, birbirlerinden ayrýlmýþ ve bir
araya gelmeleri olanaksýzlaþtýrýlmýþ, (ulusal) devletler kurulmasýMarks-Engels , Seçme Yapýtlar, Cilt: II, s. 201.
* Ýlginç bir durum olarak, Marks-Engelsin bu perspektiflerinin, toprak devrimine
bakýþ açýlarýyla çakýþtýðýný belirtebiliriz. Marks ve Engels (daha sonra da Lenin), iktidara
geçen proletaryanýn büyük topraklarý parçalara bölerek, küçük köylü mülkiyetinin yaygýnlaþtýrýlmasýna karþý çýkmýþlardýr. Devlet mülkiyeti haline getirilen topraklar, bölünmeyerek
(genellikle kapitalist büyük çiftlikler olarak düzenlendikleri için) kollektif çiftlikler haline
dönüþtürülmesi temel sosyalist uygulama olarak ortaya çýkar.
27
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dýr. Bu politikalarýn uygulandýðý dönemin belirleyici özelliði ise,
dünyanýn toprak olarak paylaþýmýnýn tamamlandýðý koþullarda, yeniden bir paylaþým savaþýna girilmediði bir ortamda, kalýcý bir askeri
zaferin elde edilmemesidir. Ve böyle bir dönemde yeni-sömürgelerin saðlanmasýnýn tek yolu bu olmaktadýr. Böylece ortaya çýkan
ulusal-devletler, baþtan itibaren Batý-Avrupa kapitalist ülkelerine
baðýmlý ülkeler olarak ortaya çýkmýþtýr. Siyasal yönden baðýmsýzlýklarý uluslararasý anlaþmalarla garanti altýna alýnmýþ, ama öte yandan ekonomik ve mali iliþkilerle emperyalist-kapitalist ülkelerin
sömürü alaný haline gelmiþ ulusal-devletler gündemdedir. Yarý-sömürge olarak tanýmlanabilecek bu ülkeler, uluslarýn kendi kaderlerini, yani siyasal kaderlerini belirleme hakkýna görünüþte sahiptirler. Ancak ulusal-devletin kuruluþu, doðrudan emperyalist-kapitalist ülkeler eliyle saðlandýðý için, yaþamlarý da bu ülkelere baðlýdýr.
Sömürgelerin (kolonilerle birlikte) yanýnda yarý-sömürgelerin ortaya çýkmasý, 19. yüzyýlýn sonlarýnda dünya-tarihsel bir olgu
haline gelmiþtir. Bu yarý-sömürgeler, her þeyden önce, daha önce
içinde yer aldýklarý feodal devletlerden ayrýlarak, belli bir ulusaltopluluk temelinde örgütlenmiþlerdir. Birinci dönemde feodal devletlerin, burjuva devrimleriyle içsel olarak dönüþümlerinin tersi bir
geliþmenin ürünüdürler.
Sonal olarak ulusal sorunun, her aþýlýþýnýn proletaryanýn iktidar mücadelesinin geliþmesine hizmet ettiði, 1848 sonrasý Avrupa
tarihi ile iyice belirginleþmiþtir. Bu olgu, proletaryanýn ulusal sorun
karþýsýndaki tavrýnýn temelini oluþturmaktadýr. Bir baþka deyiþle,
ulusal sorun, çözümlenmediði sürece, sýnýfsal mücadelenin baþatlýk
kazanmasý ve geliþmesi önünde engel oluþturacaðý görülmüþtür.
Bu nedenle, proletarya, bu sorunu sýnýf mücadelesine baðlayarak çözümlemek ve ulusal planda birincil sorun haline gelmesini önlemek durumundadýr.
Ulusal sorunu ikincil dereceye koymak, bu mücadelenin
(proletaryanýn iktidar mücadelesinin-B.n.) çýkarýnadýr. Ulusal soruna bizim yaklaþýmýmýzla burjuva-demokratça yaklaþým arasýndaki bütün farklýlýðý yaratan þey, iþte bu noktadan çýkýyor.28 (Lenin)
Lenin, Marks-Engelsin bu dönemde, özellikle Polonya sorunu karþýsýndaki tutumlarýný þöyle deðerlendirmektedir:
28
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... bu somut örnek bize neyi gösterir? Sadece þunu:
1) Avrupanýn birkaç büyük ve çok büyük ulusunun
kurtuluþunun çýkarlarý, küçük uluslarýn kurtuluþ hareketinden üstündür; 2) demokrasi istemi bir ülkenin
dar sýnýrlarý içinde deðil, Avrupa ölçüsünde bugün
dünya ölçüsünde denmelidir ele alýnmalýdýr.29 (abç)
Uluslarýn kaderlerini tayin hakký dahil, demokrasinin çeþitli istemleri mutlak þeyler deðildir, bunlar, dünya
demokratik hareketinin (bugün sosyalist hareketinin) tümünün bir parçasýdýr. Bazý somut durumlarda, parçanýn, bütün ile çeliþkiye düþme olanaðý vardýr; o zaman
parça atýlýr. Bir ülkedeki cumhuriyetçi hareket, bir baþka
ülkenin entrikalarýnýn aleti olabilir ve bu iþe kilise,
mali çevreler ya da kralcýlar katýlabilir; biz o zaman,
bu somut hareketi desteklememekle görevliyiz. 30 (abç)
Görüldüðü gibi, ulusal sorun ve ulusal hareketler karþýsýnda
proletaryanýn tutumu belirli bir koþullama içermektedir. Bu
koþullama, her zaman gereklidir. Ulusal baðýmsýzlýk, hangi durumda olursa olsun, savaþkan proletaryanýn sýnýf çýkarlarýyla, uðrunda hiçbir koþul koymaksýzýn savaþmayý gerektirecek bir baðdaþlýk
içinde deðildir.31 (abç)
Özetlersek:
Marks ve Engels, somut durumlarýn somut tahlilini
yaparken, proletarya devrimine kapitalist ülkelerin bütünü açýsýndan bakmýþlardýr. Marks ve Engels, proletarya
ve dünya emekçilerinin kurtuluþunu, her þeyden önce
Avrupada ve Amerikada proleter enternasyonalizminin
I. Enternasyonalin iktidara gelmesine baðlamýþlardýr.
Onlar dar milli sýnýrlar içinde, millet çerçevesinde devrim mücadelesinin hapsedilmesine daima karþý çýkmýþlardýr. Onlara göre, proletaryanýn devrimci mücadelesinin amacý, burjuvazinin çizdiði sýnýrlarý aþmak ve uluslarýn enternasyonalizmini gerçekleþtirmektir. Proleterlerin
vataný yoktur, onlarýn vataný enternasyonaldir.
Proleterler, bütün ülkelerde bir tek ve ayný menfaa29
30
31
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tin; bir tek ve ayný düþmanýn, bir tek ve ayný savaþýn
karþýsýndadýrlar, proleterlerin çoðu daha þimdiden tabii
olarak milli peþin hükümlerden sýyrýlmýþlardýr; onlarýn
bütün hareketleri, temel bakýmýndan insancýl ve milliyet
karþýtýdýr. Milliyeti yalnýz proleterler ortadan kaldýrabilir. (Marks)
Fakat bu, her ülkede proletaryanýn o sýnýrlar çerçevesi içinde kendi burjuvazisi ile savaþarak, milli iktidarýný
kurmamasý anlamýnda yorumlanmamalýdýr. Tam tersine, her ülkenin iþçi sýnýfý, sýnýf olarak her þeyden önce
kendi ülkesinde iktidarý ele alabilecek þekilde teþkilatlanmalý, kýsa ve uzun vadeli taktiklerini, mücadele zemini
olarak kabul ettiði ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasi
þartlarýna, yani sosyal yapýnýn tutarlý analizine, hal ve þartlarýn doðru deðerlendirilmesine dayandýrmalýdýr.
Bu açýdan, proletaryanýn sýnýf mücadelesi, içeriði bakýmýndan deðil, sadece formu bakýmýndan millidir.
Lassallecilerin etkisi altýnda kaleme alýnmýþ olan Gotha Programýndaki iþçi sýnýfý, bütün uygar ülkelerin iþçilerinin ortak çabasý olan gayretinin zorunlu sonucunun
halklarýn uluslararasý kardeþliði olacaðýný bilerek, kurtuluþ
için ilk önce bugünkü ulusal devlet çerçevesi içinde
çalýþýr metnini meseleyi dar ulusal açýdan aldýðý için
eleþtiren Marks bu konuda þunlarý söylemektedir:
Komünist Manifestonun ve daha önceki sosyalizmin tümünün tersine, Lasselle, iþçi hareketini en dar
ulusal açýdan kavramýþtýr. Program tasarýsýnda Lasselle
nin bu yolu izlenmektedir. Ve bu, Enternasyonalin eyleminden sonra yapýlmaktadýr !
Besbelli ki, iþçi sýnýfý, mücadele edebilmek için, sýnýf
olarak kendi ülkesinde örgütlenmelidir ve her ülke ayrý
ayrý bu sýnýf mücadelesinin sahnesidir. Ýþte iþçi sýnýfýnýn
mücadelesi, bu anlamda ulusal nitelik taþýr, muhtevasý
bakýmýndan deðil, ama Komünist Manifestosunda dediði gibi þekil bakýmýndan ulusal!32 33 (abç)
32
33
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ÝKÝNCÝ BÖLÜM
EMPERYALÝZM, ULUSAL SORUN VE MARKSÝZM

Serbest rekabetçi kapitalizmin tekelci kapitalizme, yani emperyalizme dönüþmesi, dünya çapýnda yeni bir durum yaratmýþtýr.
Kapitalist üretim iliþkilerinin üretici güçlerin geliþimi önünde engel
haline gelmesi, dolayýsýyla yeni bir üretim tarzýnýn ortaya çýkmasýnýn nesnel koþullarýnýn mevcut olmasý, bu yeni dönemin temel özelliðidir. Lenin emperyalizmin niteliðini þöyle özetlemektedir:
1) Üretimde ve sermayede görülen yoðunlaþma öyle
yüksek bir geliþme derecesine ulaþmýþtýr ki, ekonomik
yaþamda kesin rol oynayan tekelleri yaratmýþtýr;
2) Banka sermayesi sanayi sermayesi ile kaynaþmýþ
ve bu mali-sermaye temeli üzerinde bir mali oligarþi
yaratýlmýþtýr;
3) Sermaye ihracý, meta ihracýndan ayrý olarak, özel
bir önem kazanmýþtýr;
4) Dünyayý aralarýnda bölüþen uluslararasý tekelci
kapitalist birlikler kurulmuþtur;
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5) En büyük kapitalist güçlerce dünyanýn toprak bakýmýndan bölüþülmesi tamamlanmýþtýr.34 (abç)
Bu temel özellikleriyle emperyalizm, dünya çapýnda bir
sömürge sorunu ortaya çýkarmýþtýr. Nitekim emperyalizm,
dünyanýn paylaþýlmasý da, herhangi bir kapitalist devletçe elkonmamýþ bölgelere kolayca yayýlan sömürge politikasýndan, tamamýyla paylaþýlmýþ yeryüzü topraklarýnýn, tekellerin mülkiyetine geçmesi için uygulanan sömürge politikasýna geçiþi ifade etmektedir.35
Bu özelliðiyle de, eski dönemin kolonyalizminden farklý bir sömürgecilik gündemdedir.
Sömürge politikasý da, emperyalizm de, kapitalizmin çaðdaþ döneminden, hatta kapitalizmden önce vardý. Kölelik üstüne kurulu bulunan Roma, bir sömürge
politikasý izliyor ve emperyalizmi uyguluyordu. Ama, ekonomik ve toplumsal biçimler arasýndaki farký görmezden gelerek ya da arka planlara iterek, emperyalizmin
genel düzeni üzerine fikir yürütmek, týpký Büyük Roma
ile Büyük Britanya arasýnda kýyaslamalara girmek gibi
bir takým boþ palavralara ve bayaðýlýklara düþürür kiþiyi.
Çünkü kapitalizmin eski evrelerindeki sömürge politikasý bile, mali sermayenin sömürge politikasýndan temel
ayrýlýklar göstermektedir.36
Lenin, emperyalizmin sömürge sorununu ortaya koyuþunu
belirlerken, bunun tekellerle, oligarþiyle ve hegemonyacýlýkla (egemenlik) baðlarýný açýkça ortaya koyarak, bunlarýn sayýlarý gitgide
artan küçük ya da zayýf uluslarýn zengin ya da güçlü birkaç ulus
tarafýndan sömürülmesi37 ile baðýntýlý biçimde ele alýr.

34

Baský.
35
36
37
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I.
EMPERYALÝST SÖMÜRGECÝLÝK VE SÖMÜRGELER

20. yüzyýlýn baþlarýnda, özellikle 1903 dünya ekonomik
buhranýyla belirginleþtiði gibi, serbest rekabetçi kapitalizmin tekelci kapitalizme dönüþmesi, dünyanýn belli baþlý ülkelerinde gerçekleþmiþtir. Bu ülkeler, (Batý-Avrupa ve Amerikada) burjuva demokratik devrimlerin tamamlandýðý ülkelerdir. Yani uluslaþma süreci
tamamlanmýþ ve ulusal-devletler kurulmuþtur. Zaman içinde bu
ülkelerde tekellerin ortaya çýkmasý ve geliþmesi, tekellerin egemenliði ile sonuçlanmýþtýr. Bundan sonra dünyanýn toprak bakýmýndan bölüþülmesi gündeme gelmiþtir. Bu bölüþüm, emperyalist
ülkelerin ulusal sýnýrlarýnýn görece bir kararlýlýk içinde bulunmasý
temelinde gerçekleþmiþtir. Böylece bazý ulusal-devletlerin diðer
uluslarý ve ulusal topluluklarý egemenlik altýna aldýðý ve onlarý sömürge haline getirdiði bir dönem söz konusudur. (Emperyalizmin ilhakçý özelliði esprisi) Artýk dünya çapýnda ulusal sorun, her ulusal-topluluðun kendi iç sorunu olmaktan çýkmýþ, sömürgeler sorunu olarak geniþlemiþtir. Ancak, Leninin ortaya koyduðu gibi, bu
sömürgecilik eski dönemlerin sömürgeciliðinden farklýdýr ve
temelinde sermaye ihracý yatmaktadýr.
Marks Kapitalde eski sömürgeciliði ele alýrken sömürgeyi
þöyle nitelemektedir:
Biz, burada, gerçek sömürgeleri, serbest göçmenlerin yerleþtikleri bakir topraklarý ele alýyoruz. Birleþik Devletler, ekonomik anlamda, bugün bile ancak Avrupanýn
bir sömürgesidir. Ayrýca bu kategoriye, köleliðin kaldýrýlmasýyla daha önceki koþullarýn tamamýyla deðiþmiþ olduðu eski plantasyonlar da girer.38 (abç)
Genel olarak literatürde kolonyalizm olarak ifade edilen
bu tür sömürgecilikte esas yan, topraðýn el konmamýþ, bakir
ya da boþ olmasýdýr. Diðer bir yan ise, özel mülkiyet haline dönüþ38

Marks, Kapital, Cilt: I, s. 784, Sol yay. I. Baský.

THKP-C/HDÖ
Ulusal Sorun Üzerine

45

meye elveriþli bir kamu mülkiyetinin var olmasýdýr. Böylece bu
bakir topraklara yerleþen göçmenler bu bölgelere el koyabilmektedirler.
Emperyalist sömürgecilik ise, bu þekilde koloniler kurarak,
kendi ulusal sýnýrlarý dýþýndaki topraklara elkonulmasýnýn üstünde
yükselmekle birlikte, bundan ayrýdýr. Emperyalist sömürgecilik, sermaye ihracý yoluyla, tamamýyla paylaþýlmýþ topraklarýn tekelci sermayenin mülkiyeti haline dönüþtürülmesine dayanýr. Böylece bir
yandan, ulusal-topluluklarýn ulusal-devlet örgütlenmesine sahip olmalarý engellenirken, diðer yandan bu tür devlet örgütlenmesine
sahip uluslarýn tekeller tarafýndan ekonomik ve mali baðýmlýlýk iliþkisi içinde sömürgeleþtirilmesi gündemdedir. Böylece dünya çapýnda iki tip sömürge ortaya çýkmaktadýr: Sömürgeler ve yarý-sömürgeler.
Özetlersek, emperyalist aþamada dünya çapýnda dört tip
ülke görülmektedir:
a) Batý-Avrupanýn ileri ülkeleri (Ýngiltere, Fransa, Almanya),
ABD, Rusya ve Japonyanýn içinde yer aldýðý büyük emperyalistkapitalist ülkeler ile sömürgeye sahip küçük ülkeler. (Belçika,
Hollanda, Ýspanya, Portekiz vb.)
Büyük emperyalist ülkeler içinde Rusya, diðerlerinden bazý
farklýlýklar gösterir. Bu farklýlýk, temelde, kapitalizmin egemenliðine karþýn, devletin feodal-askeri niteliðiyle biçimlenmiþtir. Demokratik devrimin tamamlanmadýðý bir ülke durumunda bulunduðu
için, Rusyada özel bir siyasal görüngü olarak ulusal eþitsizlik,
devlet içinde önemli bir role sahiptir.
Diðer emperyalist ülkeler ise, en ileri kapitalist ülkelerdir,
hem iktisadi, hem siyasal yönden geliþmiþlerdir. Kültürel düzeyleri
de çok yüksektir. Ulusal yapý bakýmýndan bu ülkelerin çoðu türdeþtir,
ya da türdeþe çok yakýndýr. Bu ülkelerde ulusal eþitsizliðin, özel bir
siyasal görüngü olarak oynadýðý rol çok önemsizdir. Bu tür devletler, insanlýðýn genel kapitalist geliþmesinde, bu türün, tarihsel bakýmdan bazý koþullara baðlý ve kalýmsýz niteliðinden habersiz
kiþilerin ulusal-devlet dediði devlettir39
Sömürgelere sahip küçük devletlere gelince, bunlarýn çoðu
kendi sömürgelerini, ganimeti paylaþmak için bir araya gelip
39
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anlaþamayan büyük güçlerin çýkar çatýþmalarý ve sürtüþmelerinden
ötürü, elde tutabilmektedir.40 Örneðin Portekiz, baðýmsýz ve egemen bir devlettir, ama aslýnda, ikiyüz yýldýr Ýspanya Veraset
Savaþýndan bu yana Ýngiliz himayesi altýndadýr. Ýngiltere, hasýmlarý olan Fransa ve Ýspanyaya karþý savaþýmýnda, kendi durumunu
kuvvetlendirmek için Portekizi ve sahip olduðu sömürgeleri
savunmuþtur.41
b) Doðu-Avrupa ülkeleri (Çarlýk Rusyasý hariç), kapitalist
geliþme evresine girmiþ, ulusal bir topluluk olarak belli oranda
örgütlenmiþ, zaman zaman ulusal-devletlere sahip olmuþ, ancak
geliþmeleri dýþ müdahalelerle engellenmiþ ülkeler durumundadýrlar. Bu ülkeler büyük emperyalist devletler tarafýndan, kendi aralarýndaki çeliþkinin geldiði düzeye baðlý olarak ilhak edilmiþlerdir.
(Siyasal ilhak) Siyasal ilhak durumu, giderek bu ülkelerin ekonomik ve mali olarak sömürülmesine ve bu yolla tekellerin mülkiyeti
haline dönüþtürülmesine temel teþkil etmektedir. Emperyalist ülkelere ekonomik ve mali baðýmlýlýklarý, siyasal ilhak yoluyla geliþtirilmeye çalýþýlmaktadýr. Ancak bunun geliþim düzeyleri ülkeden
ülkeye deðiþmektedir. Buralarýn, yeni bir baðýmlýlýk tipi yaratma
özellikleri geliþmektedir.
c) Kapitalist geliþme içine girmekle birlikte bu geliþmenin
zayýf olduðu, ama güçlü merkezi-askeri feodal devlet örgütlenmesine sahip olduklarýndan baðýmsýz bir konumda bulunan ülkeler, bu ülkeler Avusturya-Macaristan Ýmparatorluðu, Osmanlý Ýmparatorluðu, Çin, Ýran vb. dir. Baðýmsýz devlet yapýsýna sahip olan
bu ülkeler geçici bir biçim oluþtururlar. Yarý-sömürgeler olarak
tanýmlanan bu ülkeler, görünüþte siyasal baðýmsýzlýklarýna
sahipmiþ gibi olan, ama gerçekte mali ve diplomatik bir baðýmlýlýðýn aðý içine düþmüþ deðiþik baðýmlý ülkelerdir.42 Bunlar, doðada ve toplumda rastlanan geçici þekillerin örneðini oluþtururlar.
Mali-sermaye, ekonomik ve uluslararasý iliþkilerde o denli önemli
ve büyük bir güçtür ki, siyasal anlamda tam baðýmsýzlýða sahip
devletlere bile boyun eðdirebilir; zaten eðdirmektedir de. Ama,
kuþku yok ki, mali-sermayeye en büyük rahatlýðý, en büyük üstün40
41
42
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lükleri saðlayan þey, o boyun eðmiþ bulunan halklarýn ve ülkelerin
siyasal baðýmsýzlýklarýný da yitirmekte olmasýdýr. Yarý-sömürge ülkeler, bu yönden, yarý yolda olan tipik örneklerdir.43
Bu ülkelerin feodal ya da yarý-feodal üretim iliþkileri içinde
bulunmalarý, onlarýn mali-sermayeye baðýmlý kýlýnmasýnda, siyasal
ilhakýn yeni biçimlerinin ortaya çýkmasýna da hizmet etmiþtir. Genel olarak emperyalist iþgalin, bu tip ülkelerde aldýðý biçim, siyasal
ilhakýn yeni ve geçici biçimini oluþturmaktadýr. Özellikle Osmanlý
Ýmparatorluðu, Çin, Ýran, ve küçük Balkan ülkeleri bu tip ülkelerin
en çarpýcý örneklerini oluþturmaktadýr. Yine Latin-Amerikada bazý
ülkeler (Arjantin gibi) bu tip yarý-sömürge ülkeler durumundadýr.
(Ticari sömürge)
d) Son grup ülkeler ise, dünyanýn geri kalan kýsýmlarýný kapsayan sömürge ülkelerdir. Eski merkantilist dönemden kalma kolonyalizmin iliþkilerini en kaba biçimde sürdürdüðü yerler olarak
diðerlerinden ayrýlýr. Bu ülkeler için (yarý-sömürgeler için de) emperyalizm dýþsal bir olgu olarak varlýðýný sürdürür. Bu ülkeler
topluluklarý için emperyalizm, hem kapitalist geliþmenin, hem de
uluslaþmanýn en büyük engeli durumundadýr. Bunlarýn siyasal yönetimleri, ikinci tip ülkelerle benzeþir ve eski kolonyalist dönemden
gelen tarihsel bir yönetim biçimi egemendir. Egemen devletin merkezinden atanmýþ yöneticilerle yönetilirler ve baðýmlý-sömürge
niteliklerine sahiptirler. Ancak ikinci tip ülkeler, ulus olarak birleþik
bir topluluk oluþturduklarý için, bu son ülkelerden ayrýlýrlar.
Görüldüðü gibi, emperyalist aþamada, Doðu-Avrupada siyasal olarak ilhak edilmiþ uluslarýn varlýðý ile sömürge ve yarý-sömürge ülkeler sorunu bir bütün oluþturmaktadýr. Emperyalizmin I.
bunalým döneminde, birincileri belirleyici bir konumdadýr ve bu
ülkelerin ulusal sorunlarýnýn çözülmesi gündemdedir. Diðerleri ise
geleceðin sorunu olarak potansiyel niteliktedir. Genellikle DoðuAvrupada bulunan uluslarýn durumu, sözcüðün tam anlamýyla baðýmsýz ulusal-devlet içinde örgütlenme sorunu olarak ortaya çýkmaktadýr. Bu ülkelerde ulusal sorun ilhak edilmiþ topraklar üzerinde yaþayan uluslarýn, türdeþ olarak kendi devletlerine sahip olmalarý
þeklinde belirginleþmektedir. Bu durum uluslar arasýndaki eþit olmayan iliþkilerin ürünüdür. Bazý uluslar, baþka uluslarý egemen43
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likleri altýna alabilecek kadar her yönden egemenken, bazý uluslar
kendilerini içsel ve dýþsal olarak örgütleyebilme olanaðýna ve asýl
olarak da bu hakka sahip deðildirler. Bu nedenle ulusal sorun, bu
eþitsizliðin ortadan kaldýrýlmasýyla çözümlenebilir bir sorun olarak
tanýmlanabilir.
Bu ülkelerde, demokratik devrimin gerçekleþtirilmesi (politik devrim olarak) ulusal sorunun çözümü ile birleþmektedir.
Bir baþka deyiþle, bu ülkelerde demokratik devrimin tamamlanabilmesi için ülke topluluðunun siyasal düzeyde örgütlenmesi önündeki engellerin kaldýrýlmasý gerekmektedir. Böylece ulusal sorun,
belli topraklar üzerinde yaþayan ulusal-topluluklarýn türdeþ olarak kendi devletlerini kurma hakkýna, kendi kaderlerini tayin
hakkýna sahip olmalarýnýn saðlanmasýyla çözümlenebilecektir.
Uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký, siyasal
baðýmsýzlýk demektir.44
Kendi kaderini tayin etme özgürlüðü, yani baðýmsýzlýk, yani ezen uluslardan ayrýlma özgürlüðü(dür)45
Programýmýzýn maddesi, siyasi kaderi tayinden, yani
ayrýlma ve ayrý devlet kurma hakkýndan baþka anlama
gelecek biçimde yorumlanamaz.46
Leninin bu sözleriyle ulusal sorunun çözüm düzeyi iyice
belirginleþmektedir. Ancak, yukarda belirttiðimiz gibi, bu ülkelerde
ulusal sorun demokratik devrim sorunundan ayrý olarak ele alýnamaz. Stalinin deyiþiyle, ulusal sorunun çözülmesinin temeli ve
önkoþulu ülkenin demokratikleþtirilmesidir.47 Lenin, bu baðlantýyý, proletarya açýsýndan, demokratik bir Anayasaya dayalý bir cumhuriyet48 istemi ile formüle eder. Böyle bir cumhuriyet ise, hiç þüphesiz ancak bir devrimle olanaklýdýr. Bu durum, proletaryanýn demokratik devrim programý ile örtüþür. Ve bu programda da, uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn yer almasý, bu hakkýn özsel
olarak demokratik bir hak olmasýndan kaynaklanýr.
Uluslarýn kaderlerini tayin hakký, demokratik bir dü44

Baský.
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zeni zorunlu kýlar, öyle ki, bu düzende sadece genel
olarak demokrasi ile yetinilemez, burada, özel olarak
ayrýlma sorununun demokratik olmayan yoldan çözüme baðlamak olanaklý deðildir. Demokrasi, genel anlamýyla, savaþçý ve ezici bir milliyetçilikle baðdaþabilir.49
Bu nedenle proletarya, ulusal sorunun çözümünü salt istemekle yetinmez, ayný zamanda, bunun, demokratik olmayan
yollardan çözümüne de karþý çýkmak zorundadýr. Lenin, proletaryanýn sorun karþýsýndaki tutumunu þöyle tanýmlamaktadýr:
Proletarya, demokrasi aracýlýðýyla, yani demokrasiyi
tam uygulayarak ve mücadelenin her adýmýný, en kararlý
biçimde formüle edilmiþ, demokratik istemlerle iliþkilendirerek zafer kazanabilir, böyle yapmaksýzýn kazanamaz. Sosyalist devrimi ve kapitalizme karþý devrimci mücadeleyi, demokrasinin sorunlarýndan yalnýzca biriyle,
burada ulusal sorunla karþý karþýya koymak saçmadýr.
Kapitalizme karþý devrimci mücadeleyi, bütün demokratik isteklerle, yani cumhuriyet, halk ordusu (militia), resmi görevlilerin halk tarafýndan seçilmesi, kadýnlara eþit
hak verilmesi, uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký, vb.
gibi isteklerle ilgili devrimci bir program ve taktiklerle
birleþtirmeliyiz.50
Ulusal sorunun Lenin tarafýndan bu konuþ tarzý, genel olarak tüm uluslar için geçerli olmakla birlikte, Doðu-Avrupa ülkeleri
için güncel bir sorun durumundadýr. Bu ülkelerin ayýrýcý özelliði,
diðer emperyalist sömürgelerden farklýlýðý, kapitalizmin iç dinamikle geliþmiþ olmasýdýr.
Avrupada baðýmlý uluslarýn büyük çoðunluðu (ama
hepsi deðil; Arnavutlar, Rusya çevresinde bulunan bir
çok halklar) kapitalist bakýmýndan sömürgelere kýyasla
daha geliþmiþtir. Ama ulusal baskýya ve ilhaklara karþý
direniþi güçlendiren de budur... Hiç kuþkusuz kapitalizm
üretici güçleri, Polonyada, Ukraynada, Finlandiyada,
Alsacede, Hindistandakinden, Türkistandakinden, Mýsýrdakinden ve öteki salt sömürge bölgelerinkinden çok
49
50
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daha güçlü, çok daha hýzlý ve daha baðýmsýz olarak
geliþtirmektedir. Meta üretiminin hüküm sürdüðü bir
toplumda, sermaye olmadan hiçbir baðýmsýz geliþme,
genel olarak herhangi bir geliþme olanaklý deðildir. Avrupada baðýmlý uluslarýn hem kendi sermayeleri vardýr,
hem de bunlar çok çeþitli koþullarda sermaye edinme
olanaklarýna sahiptirler. Sömürgelerin kendi sermayeleri, ya da sözü edilecek kendi sermayeleri yoktur. Ve
finans kapital altýnda, siyasal baðýmlýlýk koþulu olmadan hiçbir sömürge sermaye edinemez.51 (abç)
Ancak sorun, yalýn olarak uluslarýn siyasal baðýmsýzlýklarýna
sahip olmalarý ya da kendi kaderini tayin hakkýný elde etmeleri
olarak belirginleþemez. Bir baþka deyiþle, ezilen bir ulusun onu ilhak etmiþ olan devletlerin sýnýrlarý içinde zorla tutulmasýna karþý
olmak ve dolayýsýyla bu uluslara ayrýlma hakkýnýn tanýnmasý, her
ülke için geçerli deðildir. Ýlhak edilmiþ uluslar ve sömürgeler dýþýndaki bazý ülkelerde, yani bazý yarý-sömürgelerde bazý özgül durum vardýr. Bu ülkeler, baðýmsýz bir devlet örgütlenmesine sahiptirler, dolayýsýyla bu ülke topluluklarý için siyasal geleceklerini belirleme hakký, doðrudan demokratik devrimin gerçekleþtirilmesiyle
bütünleþir. Örneðin Osmanlý Ýmparatorluðunda, devlet sýnýrlarý içindeki çeþitli uluslar, ulusal-topluluklar için ayrýlma hakkýnýn tanýnmasý ya da elde edilmesi söz konusu iken, egemen ulus açýsýndan, sorun, baðýmsýzlýðýn korunmasý þeklinde ortaya çýkar. Ancak somut tarihsel koþullarda Osmanlý Ýmparatorluðunda egemen
feodal üretim iliþkileri, kendi içinde belli bir ulusal birliðin (Türkler) üzerinde yükselen modern anlamda bir ulusal-devlet kurulmasýný engellemektedir. Bu durumda, ya tarihsel olarak diðer feodal
imparatorluklarda olduðu gibi içsel bir sorun olarak burjuva demokratik devrimi gerçekleþtirilecektir (ki bu durumda devlet, ulusal esasa göre yeniden biçimlenecektir), ya da gerçek bir daðýlým
sürecinden sonra, her ulusal-topluluðun kendi ulusal birliðini saðlamasý gündeme gelecektir. Þüphesiz her iki durumda da uluslarýn
kaderlerini tayin hakký gündemdedir. Ancak birinci durumda, emperyalizm koþullarýnda kendi kaderini tayin hakkýnýn, dýþ müdahalenin reddedilmesi yanýnýn öne çýkmasýna yol açar. Bu, Osmanlý
51
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Ýmparatorluðunda mevcut devletin ulusunu oluþturmak þeklinde
ifade edilebilir. Marksýn belirttiði gibi, toplumun sýnýf iliþkileri, çeþitli
soylar arasýndaki iliþkiler kadar karýþmýþ olduðu için, Türkleri,
Türkiyenin yönetici sýnýfý diye tanýmlamamýz hayli güç olmasýnýn
ürünü bir ifadedir.52
Diyebiliriz ki, feodal üretim iliþkilerinin egemen olduðu, ama
baðýmsýz devlet örgütlenmesine sahip ülkelerde uluslarýn kaderlerini tayin hakký, bu ülkelerin iç iþlerine yabancý ve emperyalist
müdahalenin reddedilmesi olarak belirginleþir. Bu, rejimleri ve devlet biçimleri ne olursa olsun, uluslar arasýnda yapýlmýþ anlaþmalarla
belirlenmiþ sýnýrlar üstünde egemen olan devletlerin barýþ içinde
birarada yaþamasý ilkesinin temellerini teþkil eder. Bu ilke, emperyalist dönemde, zaman içinde aðýr basan yan olarak belirginleþir.
Buradan çýkan diðer bir sonuç ise, uluslar arasýndaki iliþkilerin tek bir biçime baðlý olmadýðýdýr. Tersine, iliþkiler deðiþik biçimlerde ortaya çýkabilir, ama temel ilkeler üzerinde olmalýdýr. Proletarya
açýsýndan bu ilke, sosyalist devrim anlayýþýna uygun olarak, uluslar arasýnda demokratik iliþkilere dayanmak olarak formüle edilebilir. Ulusal-devletlerin eþitliði ve eþit haklara sahip olmasý ve
ulusal-devletlerin karþýlýklý demokratik iliþkilerinin kurulmasý
zorunludur. Ancak bu, uluslarýn ve ulusal-topluluklarýn, örgütlenmiþ olsun ya da olmasýn, eþitliði ve eþit haklara sahip olmasý ile olanaklýdýr.
Uluslarýn kendi kaderini tayin hakkýna sahip olmasý, uluslar
arasýnda demokratik iliþkilerin kurulmasý, proletaryanýn ulusal sýnýrlarý içinde iktidarý ele geçirmesinin de önkoþuludur. Aksi halde
proletaryanýn, iktidarý dünya çapýnda ele geçirmesinden söz etmek gerekecektir. Bir baþka deyiþle, proletarya devrimlerinin
zamandaþ olarak gerçekleþtirilmesi gerekecektir. Oysa kapitalizmin eþitsiz geliþim yasasý, proletarya devriminin asla zamandaþ
olmayacaðýný göstermiþtir. Bu nedenle, uluslarýn kendi kaderini
tayin hakký, baðýmsýz devlet olarak var olma ve bu devlet içinde
kendi siyasal kaderini topluluðun belirlemesi, proletaryanýn iktidar
mücadelesini ilerletici özelliklere sahiptir.
Lenin, proletaryanýn ulusal sýnýrlar içinde iktidarý ele geçirebilmesi için kendi burjuvazisiyle bir iç savaþa giriþmesinin tarih52
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sel kaçýnýlmazlýðýndan yola çýkarak þöyle demektedir:
Uluslar arasýnda etkin biçimde düzenlenmiþ demokratik iliþkiler olmadýkça bunun sonucu olarak ayrýlma özgürlüðü tanýnmadýkça genel olarak tüm uluslarýn iþçilerinin ve emekçi halkýnýn burjuvaziye karþý
iç savaþ vermesi olanaksýzdýr.53 (abç)
Diyebiliriz ki, uluslarýn kendi kaderini tayin hakký, yalnýzca
uluslara ait bir hak deðil, ayný zamanda uluslar arasýndaki iliþkilerin
demokratik içeriðini belirleyen bir haktýr.
Özetlersek, kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmýnýn birinci döneminde, ulusal sorun, uluslaþma ve ulusal hareketler, BatýAvrupa ve Amerika gibi ileri ülkelerde geçmiþin malýdýr. Buralarda
burjuva demokratik devrimler tamamlanmýþtýr. Yarý-sömürgelerde
ve ilhak edilmiþ ulusal-devletlerde ise, ulusal hareket, bugünün
olayýdýr ve demokratik devrimler bu ülkelerin gündemindedir. Dünyanýn diðer bölgelerinde ise, yani sömürgelerde ise, ulusal hareketler geleceðin olayýdýr.54
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II.
I. BUNALIM DÖNEMÝNDE
ULUSAL SORUN KARÞISINDA SINIFLARIN TUTUMU

Demokratik devrimin tamamlandýðý, dolayýsýyla kapitalizmin
alt-yapýdan üst-yapýya kadar tüm topluma egemen olduðu ülkelerde, ulusal sýnýf bileþimi iki temel üzerindedir: Kapitalist sýnýf ve
proletarya. Ancak kapitalist bir toplum bu iki temel sýnýftan meydana gelmekle birlikte, bunlarýn arasýnda yer alan ara tabakalar ve
sýnýflar bulunmaktadýr. Bunlar, toprak sahipleri, kent ve kýr küçükburjuvazisidir. Dolayýsýyla I. bunalým döneminde ulusal sorun
karþýsýnda sýnýflarýn tutumu irdelenirken bu üç kesim ayrý ayrý ele
alýnmalýdýr.
I. bunalým döneminde demokratik devrimin tamamlanmadýðý ülkelerde ise sýnýflarýn durumu biraz deðiþiktir. I. bunalým döneminde ulusal hareketlerin gündemde olduðu ülkelerde, ezilen
ulus düzeyinde þu sýnýf ve tabakalar mevcuttur: Milli burjuvazi,
kent küçük-burjuvazisi, bir bütün olarak köylülük, feodal toprak sahipleri (iþbirlikçi kesimler bunlarýn dýþýndadýr) ve proletarya.
Þimdi bu sýnýflarýn ulusal sorun karþýsýndaki tutumlarýný ele
alalým.
a) Bir bütün olarak burjuvazi, özel olarak emperyalistkapitalist ülkelerin burjuvazisi
Burjuvazinin ulusal sorunlar karþýsýndaki tavrý, tümüyle emperyalist sömürgecilikten kaynaklanmaktadýr. Yaðmacýlýk olarak
ortaya çýkan emperyalist sömürgecilik, üstünde yükseldiði kolonyalist iliþkilerce belirlenmiþtir. Sermaye ihracý, geçmiþ dönemlerde
koloniler aracýlýðýyla ve büyük ölçüde yerli halkýn köleleþtirilmesi
temelinde (gerekirse baþka ülkelere bu kölelerin taþýnmasýyla) gerçekleþtirilen hammadde üretiminin geniþletilmesi ve rakip emperyalist ülkelerle rekabet edecek düzeyde bir maliyetle saðlanmasý
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amacýyla yapýlmaktadýr. Bu, ayný zamanda buralarýn dünya pazarýnýn içine çekilmesi sonucunu doðurmaktadýr. Gerçek anlamda
emperyalist sömürü gündemdedir. Bu nedenle, emperyalist-kapitalist ülke burjuvazisi, uluslarýn geliþmesinin ve baðýmsýz olarak
var oluþlarýnýn karþýsýndadýr. Genel olarak mevcut statünün devamýndan yana tavýr alýrken, kendi aralarýndaki uzlaþmaz çeliþki tarafýndan belirlenen özgün tavýrlar sergilerler.
I. bunalým döneminde ileri emperyalist ülke olan Ýngiltere
ile eþitsiz ve sýçramalý geliþimle ileri fýrlayan Almanya arasýndaki
pazar mücadelesi, ulusal sorun karþýsýnda iki ayrý tavýr ortaya koymuþtur. Bu tavýrlarýn ortak yanýný, düþmanýn düþmaný dostumdur politikasý oluþturmaktadýr. 1914de baþlayan paylaþým savaþýyla
doruk noktasýna varan Ýngiltere-Almanya çeliþkisi, 1900-1914 arasýndaki barýþ döneminde ulusal hareketlerin bu iki emperyalist güç
tarafýndan (müttefikleriyle birlikte) desteklenmesi ya da ezilmesi
þeklinde kendini dýþa vurmuþtur. Almanya ile sýnýrdaþ olan uluslarýn topraklarýný ilhak etmiþ bulunan Çarlýk Rusyasý ile Alman emperyalizminin karþý karþýya geliþi, Çarlýðýn, Ýngiltere ile ittifakýnýn da
temelini oluþturmaktadýr. Ayný þekilde Almanya ile Avusturya-Macaristan Ýmparatorluðunun ittifaký da bu zorunlulukla belirlenmiþtir.
Yine deniz aþýrý topraklarda sömürgeler oluþturma olanaðýna sahip
olmayan Almanya için, en yakýn pazar yerlerinden bir diðeri de
Fransa ile olan sýnýr bölgesidir. (Alsace-Lorren, Lüxemburg, Belçika vb.) Bu da Fransanýn Ýngiltere ve Çarlýk Rusyasý ile ittifakýný
getirmektedir. Bu durumda, Almanyanýn geliþen pazar sorununu
çözümlemek için ulaþabileceði kara topraklarýnýn en geniþi olan
Osmanlý Ýmparatorluðu olmaktadýr. Osmanlýlar ise Kuzey Afrika ve
Arabistanda Ýngiliz ve Fransýz emperyalistleri karþýsýnda sürekli toprak yitirmektedir. Böylece Almanyanýn Osmanlý Ýmparatorluðunun
parçalanmasýna karþý çýkmasý, Osmanlý Ýmparatorluðunun baðýmsýzlýðýndan yana olmasý kolayca anlaþýlmaktadýr. Ama bu tutum ayný zamanda Almanya ile Osmanlýlar arasýnda kurulan ittifakýn da temeli olmaktadýr.*
Sözcüðün tam anlamýyla emperyalist ülke burjuvazilerinin
* Almanyanýn Osmanlý Ýmparatorluðu karþýsýndaki tutumu, yani baðýmsýzlýðýný
gözetmesi, bu dönemde Alman Sosyal Demokrat Partisi tarafýndan da savunulan bir tutumdur, bu tutuma karþý çýkan Rosa Luxemburg, Osmanlý Ýmparatorluðunun daðýlmasýnýn
kaçýnýlmaz olduðunu belirterek, bunun yapay olarak durdurulmasýna karþý çýkar.
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ulusal sorun karþýsýndaki tutumlarý, pazar sorunu olarak vardýr. Destekledikleri ulusal hareketler, rakip emperyalist ülkenin sömürge
ya da yarý-sömürge durumundaki ülkelerdeki ulusal hareketlerdir.
Böylece tekelci kapitalizm koþullarýnda tarihsel olarak burjuvazinin devrimci niteliðini yitirmiþ olmasý, siyasal olarak gericileþmesi
ve yaðmacý bir politika izlemesi açýk hale gelmektedir. Bu koþullarda
baðýmlý ulusun yapabileceði þeyler ise, ya bir baþka emperyalist
ülkenin himayesini (mandasý) kabul ederek mevcut egemen emperyalist ulusa karþý çýkmaktýr; ya da tüm emperyalist ülkelerden
baðýmsýz olarak ulusal sorununu kendisinin çözmesidir. Her iki
durumda da sorunun çözümü emperyalistler arasý bir savaþ
koþullarýna ve dolayýsýyla bu savaþýn sonuçlarýna baðlýdýr. Böylece ezilen ulus burjuvazisinin tavrý da ortaya çýkmaktadýr. Bu
tavýr, esas olarak, olasý bir emperyalistler arasý savaþta hangi emperyalist ülkenin zafer kazanacaðýný kestirmeye iliþkindir. Bu da
kapalý kapýlar ardýnda, gizli diplomasi yoluyla yapýlacak anlaþmalarla sorunun çözümünü beklemek demektir. Bunun kaçýnýlmaz
öncülü ise, baðýmlý ulusun egemen sýnýflarý arasýnda belli bir
uzlaþma ya da birliðin oluþturulmasý gereðidir. Böylece baðýmlý
ulus burjuvazisi aristokrasi ile (feodal egemenlerle) ittifak kurmaktadýr. Ve bu ittifak temelinde egemen emperyalist ülke ile uzlaþma
yollarý arar. Ama bunu yaparken, diðer yandan da egemen emperyalist ülkenin düþmaný ile gizli pazarlýða giriþirler. (Bu ayný zamanda tepeden oluþturulmuþ iç ulusal birliðin iç çeliþkilerinin dýþa
vurumudur da.) Lenin bu tutumu, kendi baðýmsýz ulusal-devletini
en kolay ve en doðal biçimde gerçeðe dönüþtürebileceðini düþündüðü iki ulusun, Polonya ve Finlandiyanýn tahlilini yaparken þöyle
belirtmektedir:
1905 devrim deneyimi göstermiþtir ki, bu iki ulus
içinde bile, egemen sýnýflar, toprak sahipleri ve burjuvazi, özgürlük için devrimci mücadeleyi reddetmekte,
Finlandiya ve Polonyanýn devrimci proletaryasýndan korktuklarý için, Rusyanýn egemen sýnýflarýyla ve Çarlýk
monarþisiyle rapprochement (uzlaþma) yollarýný aramaktadýrlar55 (abç)
Ve yine Lenin, bir baþka yerde, burjuvazinin bu tutumunu
55
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þöyle ifade etmektedir:
Uluslara yapýlan her baský, geniþ halk yýðýnlarýnýn
direncini davet eder; ulus olarak baský altýnda kalan halkýn direnci, her zaman, ulusal ayaklanma eðilimi gösterir. Ezilen ulus burjuvazisinin (hele hele Avusturya ve
Rusyada) bir yandan pratikte, kendi halkýndan gizli
olarak ve ona karþý, ezen ulusun burjuvazisiyle gerici
anlaþmalara girerken, bir yandan da ulusal ayaklanmadan söz etmesi hiçte seyrek görülen bir þey deðildir.56
(abç)

Ezilen ulusun burjuvazisinin, kendi devrimini yapmaktan bu
uzaklaþýþý (devrimci niteliðini yitirmesi) ulusal sorunun çözümünde tarihsel bir olasýlýðýn ortaya çýkmasýna yol açmýþtýr. Doktrinerliðe düþmeksizin hesaba katýlmamazlýk edilemeyecek bu olasýlýðý
Lenin þöyle ifade eder:
Þimdiki savaþýn (I. yeniden paylaþým savaþý kastediliyor-b.n.) belli bir sonuca ulaþmasý durumunda Avrupa
da yeni devletler (Polonya, Finlandiya vb.) kurulmasýnýn,
emperyalizmin ve onun iktidarýnýn geliþmesi koþullarýný
bozmaksýzýn tam olarak gerçekleþtirilmesi mümkündür. Tam tersine, böyle bir durum, mali-sermayenin etkisini, deðini noktalarýný ve baskýsýný artýrýr. Fakat savaþýn
daha baþka bir sonuca ulaþmasý halinde de yeni Macaristan, Çekoslovakya vb. devletlerin kurulmasý, ayný þekilde
gerçekleþtirilebilir. Britanya emperyalistleri, zafer kazanacaklarýný hesaplayarak, þimdiden bu ikinci sonucu
planlýyorlar. Emperyalist çað, dünya emperyalist iliþkilerinin sýnýrlarý çerçevesinde ulusal siyasal baðýmsýzlýk için
çaba gösterilmesini ya da bunun elde edilebilirliðini yýkmýyor. Ne var ki, bu sýnýrlarýn dýþýnda, cumhuriyetçi bir
Rusya, ya da genel olarak, dünyanýn herhangi bir yerinde büyük bir demokratik dönüþüm, bir dizi devrimlere
giriþmeksizin gerçekleþtirilemez ve sosyalizm olmaksýzýn istikrarlý hale gelemez.57 (abç)
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b) Küçük-burjuvazinin ulusal sorun karþýsýndaki
tutumu
1848den beri küçük-burjuvazinin demokratik devrim karþýsýndaki tutumu ve küçük-burjuva milliyetçiliði, bu sýnýfýn ulusal sorun karþýsýndaki konumunu belirlemektedir. Küçük-burjuvazinin,
ilk büyük burjuva devrimlerinden sonra, kapitalizmin dünya çapýnda egemen hale gelmesiyle büyük burjuvazinin aristokrasi ile ittifaka girmesiyle baþlayan siyasal gericilik döneminde, demokratik harekete katýlýþý ve bu hareketler içindeki yerini birinci bölümde görmüþtük. Emperyalist dönemde gecikmiþ burjuva devrimlerine
sahne olan ülkelerde küçük-burjuvazinin durumunu kavramak için
bu konuyu biraz açalým.
1848 devrimleri döneminde küçük-burjuvaziyi Marks-Engels
ayrýntýlý biçimde tahlil etmiþlerdir. Bu tahlillerin tarihsel önemi, ayný
dönemde formüle edilen kesintisiz devrim teorisi ile birlikte
anlaþýlabilir.
1848de Alman liberal burjuvazisinin halka karþý
oynadýðý haince rolü, yaklaþan devrimde 1848 öncesinde liberal burjuvazinin tuttuðu yerin aynýsýný þimdi muhalefette tutan demokratik küçük-burjuvazi üstlenecektir. Ýþçiler için eski liberal partiden çok daha tehlikeli
olan bu parti, demokratik parti, üç unsurdan oluþuyor:
1) Büyük burjuvazinin, feodalizmin ve mutlakiyetçiliðin derhal ve tamamýyla kaldýrýlmasý amacýný güden en
ileri kesimleri ...
2) Esas amaçlarý az çok demokratik bir federal devletin kurulmasý olan demokratik-anayasacý küçük-burjuvazi,
3) Ýsviçredekine benzer federatif bir Alman cumhuriyetini ülkü edinmiþ olan ve þimdi de, büyük sermayenin küçük sermaye üzerindeki, büyük burjuvazinin
küçük-burjuvazi üzerindeki baskýsýný kaldýrmak gibi kutsal bir arzu güttüklerinden kendilerini, kýzýl ve sosyal demokrat olarak adlandýran cumhuriyetçi küçük-burjuvazi.58 (abç)
58
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Bu nitelikleri ve bölümleri ile küçük-burjuvazi karþýsýnda
proletaryanýn tutumunu Marks-Engels þöyle belirlerler:
Devrimci iþçi partisinin, küçük burjuva demokratlar
karþýsýndaki tutumu þöyledir: Devirmeyi amaçladýðý kesime karþý, onlarla birlikte ilerler; kendi çýkarlarý uðruna konumlarýný pekiþtirmeye çalýþtýklarý her þeyde onlara karþý çýkar.59 (abç)
Bu, proletaryanýn hem dostluk, hem mücadele ilkesinin
en özlü ifadesidir.
Ancak Marks-Engels, sorunun bu þekilde genel çözümü ile
yetinmemiþler, deðiþik koþullar altýnda, bu tutumun nasýl kullanýlacaðýný da ele alýp irdelemiþlerdir. Marks-Engels, proletaryanýn ve
partisinin demokratik küçük-burjuvazi karþýsýndaki tutumunu üç
durumda ele alýrlar:
1) Küçük-burjuvazinin proletarya gibi ezildiði koþullar,
2) Üstünlüðün küçük-burjuvaziye geçmesine yol açacak olan
bir devrimci mücadele sýrasýnda,
3) Her devrimci mücadele sonrasýnda, alaþaðý edilmiþ sýnýflar ve proletarya üzerinde üstünlük dönemi sýrasýnda küçük-burjuva demokrasisine karþý tutum.
Ýlk durumda, yani mevcut düzen içinde, proletarya ile
küçük-burjuvazinin ezildiði koþullarda, demokratik küçük-burjuvazi, proletaryaya genel olarak birlik ve uzlaþma öðütlediði, ona
elini uzattýðý ve her türden görüþü demokratik bir parti içinde
kucaklayacak geniþ bir muhalefet partisinin kurulmasý için çalýþtýðý
bir ortam vardýr.60
Proletarya bu noktada, sýnýfýn baðýmsýz siyasal örgütlenmesini savunur ve bu tür geniþ muhalefet örgütlenmesinin tek bir
çatý altýnda yapýlmasýný reddeder. Çünkü aksi halde proletarya, sahip olduðu ve büyük emeklerle saðlanmýþ baðýmsýz konumunu
yitirecek ve bir kez daha resmi burjuva demokrasisinin eklentisi
durumuna düþecektir.61 Bu nedenle küçük-burjuvazinin birlik
çaðrýsý en keskin biçimde reddedilir. Bu proletaryayý, bu döneme kadar olduðu gibi burjuva demokratlarýnýn tezahürat korosu
59
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olma durumundan kurtaracaktýr.
Marks-Engels, küçük-burjuvazinin birlik çaðrýsýnýn bu reddi üzerine yapýlabilecek ittifakýn eþit güçle ve eþit haklarla iki
tarafýn yan yana duracaðý bir ittifak olabileceðini söylerler. Eðer
demokratik küçük-burjuvazi bunu kabul etmezse bu mücadelenin bölünmesini getirmeyecektir. Çünkü ortak bir düþmana karþý
mücadele durumunda, herhangi bir özel birliðe gerek yoktur.62
Her sýnýf kendi sýnýf amaçlarý doðrultusunda kendi düþmanýna karþý
(ki burada ortak durumundadýr) kendi gücüyle ve kendi üstüne
düþen görevleri yerine getirmek durumundadýr. Bu açýdan proletarya kendisini silahlandýrarak ve kendi öz örgütüyle mücadeleyi
sürdürür. Böylece mücadelenin sonucunda öz-devrimci iþçi hükümeti kurulabilmesi olanaklý hale gelir.
Ýkinci durumda, yani devrimci mücadele sýrasýnda birinci
durumdaki tutum sürdürülür. Ýþçilerin silahlanmýþ ve örgütlenmiþ
olmasý bu dönemde temel amaçtýr.
Üçüncü durum, yeni hükümetler kendi durumlarýný pekiþtirir
pekiþtirmez, iþçilere karþý mücadeleleri baþlatacaklarý döneme
iliþkindir. Demokratik küçük-burjuvaziye karþý etkin bir muhalefet ortaya koyabilmek için, burada, herþeyden önce, iþçilerin
baðýmsýz olarak örgütlenmeleri ve kulüpler içinde toplanmalarý
zorunludur.63 (abç)
Yeni hükümetlerin kurulmasýnýn ilk sonucu, temsili meclis seçimi olacaðýný belirten Marks-Engels, bu seçimde proletaryanýn baðýmsýz sýnýf adaylarýný seçimlere sokmasý gerektiðini söyler. Diðer taraftan da, demokratlar nasýl köylülerle birleþiyorlarsa,
iþçiler de o ölçüde kýr proletaryasý ile birleþmelidir.64 Bu, küçükburjuvazinin proletarya ile feodalizmin tasfiyesi konusunda çatýþmasýnýn bir ifadesidir. Sonuçta proletaryanýn tavrý þöyle ortaya çýkar:
Ýþçiler ... tek ve bölünmez bir Alman cumhuriyeti
için çalýþmakla kalmamalý, bu cumhuriyet içinde iktidarýn en kesin bir biçimde devlet otoritesinin ellerinde
toplanmasý için de çalýþmalýdýrlar. Topluluklar için özgürlük, öz yönetim vb. demokratik sözlerle yanlýþ yola
62
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saptýrýlmalarýna fýrsat verilmemelidir. Ortadan kaldýrýlacak bunca orta-çað kalýntýsýnýn hâlâ bulunduðu, kýrýlmasý
gereken bunca yerel ve bölgesel inatçýlýðýn bulunduðu
Almanya gibi bir ülkede, her köyün, her kentin ve her
eyaletin, ancak merkezden gelen güçle tam yol ilerleyebilecek olan devrimci eylemin önüne yeni bir engel çýkartmasýna hiçbir koþul altýnda izin verilmemelidir.65
(abç)

Bu nedenle, hareketin baþlangýcýnda iþçiler, elbette, henüz
hiçbir doðrudan komünistçe önlem öneremezler. Ama þunlarý yapabilirler: 1) Demokratlarý, o güne kadar var olmuþ toplumsal düzenin olabildiðince çok alanýna müdahale etmek, bu düzenin
akýþýný bozmak ve kendileri ile uzlaþtýrmak ve olabildiðince çok
üretici gücü, ulaþým aracýný, fabrikalarý, demiryollarýný vb. devletin
elinde toplama zorunda býrakmak. 2) Her durumda devrimci deðil,
yalnýzca reformist bir biçimde hareket edecek olan demokratlarýn
önerilerini en son sýnýrýna dek itmeli ve bunlarý özel mülkiyete
doðrudan saldýrý biçimine dönüþtürmelidirler.66
Sonuç olarak, proletarya, sýnýf çýkarlarýnýn neler olduklarý
konusunda kafalarýný açýklýða kavuþturarak, baðýmsýz bir parti olarak kendi yerlerini bir an önce alarak ve demokratik küçük-burjuvazinin ikiyüzlü sözleriyle proletarya partisinin baðýmsýz örgütünden
vazgeçme yolunda bir an önce ayartýlmaya fýrsat vermeksizin, nihai zaferleri için elden geleni bizzat yapmalýdýrlar. Savaþ naralarý
devrimin sürekliliði olmalýdýr.67
Ulusal sorunun bir iç sorun olduðu evrede küçük-burjuvazinin deðiþik tutumlarýný ve bunlar karþýsýndaki proleter tutumu bu
þekilde özetleyebiliriz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta Marks-Engelsin tahlillerinde yer alan küçük-burjuvazinin Almanya gibi gecikmiþ burjuva demokratik devrimine konu olan
kapitalist ülkelere iliþkin olduðudur. Ama yine de bu sýnýfýn genel
özelliklerini içermektedir.
Emperyalist aþamada, kapitalizmin iç dinamikle geliþtiði ülkelerde küçük-burjuvazinin niteliðini Lenin þöyle ortaya koyar:
65
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Kapitalist ülkelerde önde gelen kesimleri II. ve II½.
Enternasyonaller tarafýndan temsil edilen küçük-burjuva demokratlarý, bugün kapitalizmin ana dayanaðý olmaya devam ediyorlar. Çünkü bunlar, eðer devrim patlak verirse, emperyalizmin ayrýcalýklarý sayesinde yaratýlan küçük-burjuva refahýný yitireceklerinden korkan sanayi ve ticaret iþçileri ile büro görevlilerinin çoðunluðu
veya önemlice bir kesimi üzerinde etkilerini sürdürüyorlar.68
Diyebiliriz ki, emperyalist aþamada demokratik devrimin
tamamlandýðý ülkelerde küçük-burjuvazi devrimci demokrat niteliðini yitirmiþtir. Ancak bu tümüyle karþý-devrimci olduðu demek deðildir. Onlar içte tam anlamýyla konformist bir tutumla
statükocu olmuþlardýr. Mevcut düzenin (emperyalist) sürmesinden yanadýrlar. Dýþta ise, emperyalizmin getirmiþ olduðu avantajlar
nedeniyle, sermaye ihracýnýn destekleyicisidirler. Fakat finans
oligarþisinden farklý olarak, uygar bir emperyalizmden yanadýrlar. Bu da onlarýn milliyetçiliðinin muhtevasýný belirler. Onlar,
Leninin deyiþiyle, oktobrist kapitalizmin kendilerinden uzaklaþtýrýlmasýndan yanadýrlar ve bunun sermaye ihracý ile birlikte vahþilere
aktarýlmasýndan rahatsýz deðildirler. Ama vahþilerin (barbarlar)
zaman içinde emperyalizme karþý tutum almalarý küçük-burjuva
milliyetçiliðinin gerçek içeriðini açýða çýkarýr. Mücadelenin devamý
koþullarýnda ise tutumlarý demokratik bir görünüm kazanabilir.
Bu da küçük-burjuvazinin uluslarýn eþitliðini savunmasý olarak
kendisini dýþa vurur. Ama küçük-burjuva milliyetçiliði, sadece uluslarýn eþitliðinin tanýnmasýný enternasyonalizm olarak nitelendirir
ve ulusal egoizme dokunmaz.69
Leninin ifade ettiði gibi, emperyalist aþamada, kapitalist ülkelerde küçük-burjuvazinin ikili karakteri kendisini sosyal-demokrat partilerin politikasýnda açýða vurur. II. Enternasyonalin küçükburjuva milliyetçiliðine ve giderek sosyal-þovenizme sapmasýnýn
temelinde bu yatar. Böylece bu hareket Marksizm dýþýnda bir
siyasal hareket olarak varlýðýný sürdürmek durumundadýr.
I. bunalým döneminde emperyalist-kapitalist ülkelerdeki
68
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küçük-burjuvazinin ulusal sorun karþýsýndaki tutumu bu þekilde
ortaya çýkarken, ezilen ulus ya da baðýmlý ulus düzeyinde bazý
farklýlýklar ortaya çýkar. Ulusal baský koþullarý altýnda küçük-burjuvazi (kent ve kýr) milliyetçilik temelinde kendi ulusunun kurtuluþu
yönünde tutum takýnýr. Ancak ülkede demokratik devrim tamamlanmadýðý için ayný zamanda devrimci-demokratik bir niteliðe de
sahiptir. Bir baþka deyiþle, emperyalist aþamada baðýmlý ulus küçükburjuvazisi devrimci-milliyetçi niteliktedir ve ulusal sorun karþýsýndaki tutumu bu niteliðine baðlý olarak ortaya çýkar. Devrimcidir,
çünkü burjuva demokratik devrimin tamamlanmasýný ister; milliyetçidir, çünkü demokratik devrimin en temel engellerinden birisi
ezen ulus ve onun yerli-feodal iþbirlikçileridir. Ancak I. bunalým
döneminde demokratik devrimin tamamlanmadýðý baðýmlý uluslarda burjuvazi bir bütün olarak devrimci niteliðini henüz yitirmiþ
deðildi. Bu nedenle küçük-burjuvazi ulusal ve demokratik mücadelede tek burjuva güç durumunda deðildir. Dolayýsýyla 1848 devrimlerinde görüldüðü gibi büyük burjuvazinin karþý-devrimci olduðu
koþullardaki gibi, görece baðýmsýz bir siyasal güç olarak faaliyet
gösteremez. I. bunalým döneminde demokratik devrimin tamamlanmadýðý baðýmlý uluslarda burjuvazi içindeki sýnýf çeliþkileri ikincil durumdadýr. Uzlaþýcý ulusal burjuvazi ile küçük-burjuvazinin
bu ittifaký, bu dönemde ulusal hareketin temelini oluþturmaktadýr.
Bu dönemde bu uluslarýn hareketlerini burjuva kurtuluþ hareketi olarak niteliyoruz. Bu nedenle I. bunalým döneminde ezilen
ulus düzeyinde küçük-burjuvazinin ulusal sorun karþýsýndaki tutumu bir bütün olarak ulusal burjuvazi tarafýndan belirlenmektedir.
Milli burjuvazi, bu koþullar altýnda, doðrudan kendi ulusal
(burjuva) çýkarlarýný ön plana alarak, uluslarýn kendi kaderini tayin
hakkýný ayrýlmanýn mutlaklaþtýrýlmasýyla birleþtirerek ele alýr. Onlara göre, sorun pratiktir ve yanýtlanmasý gereken soru ezilen ulus
un ayrýlmasýný kabul edip etmemek. Bir baþka deyiþle, ayrýlma sorununu ön plana alarak buna karþý kesin bir evet ya da hayýr
yanýtý verilmesini isterler. Demokratik bir hak olarak uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýný, kendi ulusunun ayrýlma hakký ile sýnýrlandýran burjuvazi bu hakkýn her zaman ve her koþulda ayrý devlet
kurma þeklinde kullanýlmasýna indirgeyerek pratik bir politika
belirler.
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Gerçekte bu, saçmadýr; böyle bir tutum, teoride,
metafizik bir anlayýþý gösterir, pratikte ise, proletaryanýn
burjuva politikasýna boyun eðmesi anlamýný taþýr. Burjuvazi, her zaman kendi ulusal taleplerini ön plana sürer.
Bunlarý kesinlikle ileri sürer. (Mutlaklýk derecesinde ileri
sürer-b.n.) Ama proletarya için bu talepler, sýnýf mücadelesinin çýkarlarýna tabidir. Teorik bakýmdan, belirli bir
ulusun baþka bir ulustan ayrýlmasýnýn ya da bu ulusun
bir baþka ulusla eþitliðinin, burjuva demokratik devrimini tamamlayýp tamamlamayacaðýný önceden kestirmek
olanaksýzdýr. Her iki halde de proletarya için önemli olan
þey, kendi sýnýfýnýn geliþmesini güvence altýna almaktýr.
Burjuvazi için önemli olan þey, bu geliþmeyi baltalamak
ve kendi ulusunun amaçlarýný proletaryanýnkilerden öne
almaktýr. Bu nedenle proletarya, kendi kaderini tayin
etme hakkýnýn tanýnmasý isteðinin, deyim uygun düþerse,
olumsuz yönüyle yetinir. Ve hiçbir ulusa, baþka bir ulusun sýrtýndan üstünlük güvencesi vermeye, bu konuda
taahhütlerde bulunmaya kalkýþmaz.70
Ezilen uluslarýn burjuvazisi, taleplerinin pratik olduðu iddiasýyla, proletaryayý, özlemlerini kayýtsýz þartsýz
desteklemeye çaðýracaktýr. Belirli bir ulusun ayrýlma hakký
için sadece bir evet demek, ayrýlma hakký olan bütün
uluslarýn lehine olarak evet demekten daha pratiktir.
Proletarya, bu pratikliðin karþýsýndadýr. Proletarya,
eþitliði ve ulusal-devlet kurma hakký eþitliðini tanýrken,
bütün uluslarýn proleterlerinin birliðine pek büyük deðer
verir, ve her ulusal talebi, her ulusun ayrýlma hakkýný, iþçilerin sýnýf mücadelesi açýsýndan deðerlendirir. Pratikliðe
çaðrý, burjuva özlemlerinin kayýtsýz þartsýz kabulüne çaðrýdan baþka bir þey deðildir.71 (Lenin)
Genel olarak küçük-burjuvazinin bu dönemdeki tutumunu
bu þekilde ortaya koymakla birlikte ezen ulus þovenizmi yanýnda
ezilen ulusun ya da tek bir devlet içinde bulunan yerel þovenizmin
de önemli bir tehlike olduðunu vurgulamak gerekir. Çokluk ezen
70
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ulus ile ezilen ulus milliyetçiliði arasýnda bir ayrým yapýlýrken,
yerel þovenizmin tehlikeli sonuçlarý gözden kaçýrýlýr. Burada ezilen ulusun milliyetçiliðinin, ezen ulus milliyetçiliðinden kesinkes ayrýlmasý, bunlarýn dünya demokratik devrim mücadelesinde
karþýt konumlarýnýn göz önünde tutulmasý gerekliliðinin vurgulanmasý zorunludur. Özellikle ezilen ulus un milliyetçiliðinin, ezen
ulus þovenizmine karþý bir savunma biçimi72 olduðu unutulmamalýdýr. Ancak öte yandan da her milliyetçilik gibi, ezilen ulus
milliyetçiliðinin, zaman içinde saldýrgan bir milliyetçiliðe ya da
þovenizme dönüþme eðilimi içinde olduðu da unutulmamalýdýr.
Çokluk ezilen ulus milliyetçiliði, ulusun kendi kaderini tayin etme
hakkýný elde ettiði ve bunu baðýmsýz bir devlet kurmayla somutladýðý koþullarda, bu milliyetçilik yerel þovenizme, saldýrgan milliyetçiliðe dönüþebileceði, daha güçsüz uluslarý boyunduruk altýna
almaya yönelebileceði bilinmelidir. Yine de bu yanýn öne geçmesi
için, ezilen ulus un bu durumdan kurtulmasý önkoþul deðildir.
Kimi durumlarda henüz kendi kaderini tayin hakkýna sahip deðilken bile, milliyetçilik þovenizme dönüþebilmektedir. I. bunalým
döneminde Kafkas-ötesindeki uluslarda bu tür bir geliþme sýk sýk
ulusal çatýþmalara ve katliamlara yol açmýþtýr.
Genel olarak ulusal sorunun bir köylü sorunu olduðu gözden kaçýrýlarak, ezilen ulus düzeyinde de ortaya çýkabilecek köylü
milliyetçiliðinin saldýrgan yaný unutulur. Ezilen ulus düzeyinde
köylülüðün talebi topraktýr ve ulusal topraklarýn bir baþka ulus tarafýndan ilhak edildiði koþullarda, bu talep ulusal kurtuluþ hareketine yol açar. Kendi ulusal topraklarý üzerinde yabancý ülkenin
mülk edinmesinin (ilhak yoluyla) ortadan kaldýrýlmasý köylünün
kendine ait topraða sahip olmasýna hizmet edeceði düþünülür. Bu,
köylü kitlesinin ulusal harekete katýlýþýnýn maddi temelini oluþturur.
Ve bu boyutu ile köylü milliyetçiliði belirginleþir. Ýþte bu milliyetçilik ile toprak talebi arasýndaki iliþki, ezilen ulus milliyetçiliðinin
saldýrgan milliyetçiliðe dönüþmesinin maddi temelidir de. Örneðin I. yeniden paylaþým savaþýnda ve sonrasýnda Yunanistanýn durumu böyledir. Böyle bir geliþme tarihsel olarak burjuva demokratik
devriminin tamamlanmadýðý ülkelerde, burjuvazinin kendi devrimini yapmak yerine feodalizmle ittifaka girmesiyle baðlantýlýdýr.
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Toprak devriminin yapýlmamýþlýðý, köylünün toprak talebinin daha
güçsüz uluslarýn topraklarýnýn ele geçirilmesiyle karþýlanmasýna
yönelinmektedir.
c) Feodal egemen sýnýflarýn ulusal sorun karþýsýndaki
tutumu
Emperyalizmin I. bunalým döneminde ulusal hareketlerin
gündemde olduðu uluslar açýsýndan, feodalizmin ve feodal egemen sýnýflarýn durumu, bunlarýn ulusal sorun karþýsýndaki tutumunu belirleyebilmek için, herþeyden önce ezen ya da ezilen
ulus düzeyinde üretim iliþkilerinin kapitalist niteliðinin göz önünde
tutulmasý gerekir. Uluslaþma sürecini tamamlamýþ, ancak bir baþka
ulus tarafýndan topraklarý ilhak edilmiþ uluslarýn demokratik devrimini tamamlamamýþ olmalarý, bu dönemde feodal egemen sýnýflarýn ulusal hareket karþýsýndaki tutumunu belirlemektedir. Ezilen
ulus düzeyinde, alt-yapýda kapitalizmin egemen olmasýna karþýn,
üst-yapý feodal niteliktedir. Ancak ülke emperyalist-kapitalist bir
baþka ulus tarafýndan ilhak edildiðinden, üst-yapýnýn feodal niteliði
yanýnda, ezen ulusun askeri ve idari yönetimi bulunmaktadýr.
Klâsik sömürge yönetim sistemi ile feodal yönetimin bu iç içeliði,
son tahlilde ezen ulusun, yani emperyalizmin feodalizmle ittifak
kurmasýndan baþka birþey deðildir. Bu açýdan ulusal hareket kaçýnýlmaz olarak anti-feodal yani demokratik nitelik almaktadýr. Bu
dönemdeki ulusal hareketlerin kaçýnýlmaz olarak demokratik nitelikte olmalarýnýn temeli burada bulunmaktadýr.
Ezilen ulusun kendi kaderini tayin hakký için yürüttüðü
mücadelenin anti-feodal mücadele ile birleþmesi, hareketin burjuva-demokratik niteliðini, demokratik devrimin tamamlanmasý yönünde bir hareket olmasýný göstermektedir. Bu uluslarda feodal
egemen sýnýflar, bir yandan geliþen kapitalizmin tehdidi altýnda
iken, diðer yandan ezen ulusun sermayesinin getirdiði tehditle
yüzyüze bulunmaktadýr. Onlarýn eski ayrýcalýklarýný koruyabilmelerinin tek yolu ezen ulus ile yaptýklarý ittifakýn sürmesinden geçmektedir. Bu ise, ulusun kendi kaderini tayin hakkýna sahip olmamasý, ezilen ulus statüsünü sürdürmesiyle özdeþtir. Ancak yine
de gerek iç dinamiðin baskýsý, gerekse ezen ulus burjuvazisiyle ezilen ulus burjuvazisi arasýnda belli bir uzlaþmanýn

66

THKP-C/HDÖ
Ulusal Sorun Üzerine

ortaya çýkmasý ile feodal egemen sýnýflar, ulusal topraklar üzerinde eski güçlerini sürekli yitirmekle yüzyüzedirler. Ýþte bu koþullar
içinde, feodal egemen sýnýf ulusal taleplerin sözcüsü olmaya çalýþýr.
Ancak üretim iliþkilerinin kapitalist niteliði ile ulusun burjuva özü
karþýsýnda, bu son manevralarý da fazlaca iþe yaramamaktadýr. Genellikle feodal egemen sýnýf kendisinin egemen olduðu topraklarýn
her açýdan ilhak edildiði ve her türden yerel otoritelerin etkisizleþtirildiði koþullarda ulusal sorunla ilgilenmeye baþlamaktadýr. (Zaten
bu durum ezen ulus ile kurduðu ittifakýn sonu demektir) Stalin,
feodal egemen sýnýflarýn gerek iç dinamikle geliþen kapitalizmin
etkisiyle, gerekse ezen ulusun ilhaklarýyla etkinliðini yitirmesi
karþýsýndaki tutumunu þöyle ortaya koymaktadýr:
Sözgeliþi bizde Gürcü aristokrasisi Gürcistanýn Rusyaya baðlanmasýndan sonra Gürcü krallarýn yönetiminde sahip olduðu eski ayrýcalýklarý ve iktidarý yitirmenin
kendisi için ne kadar yararsýz olduðunu anlayarak sýrf
bu baðýmlýlýðýn bile saygýnlýðýný düþürücü olduðunu düþünerek Gürcistanýn kurtuluþunu istediði zaman aristokrasinin ulusal sorunu denilen ulusal sorun vardý. Aristokrasi bununla, Gürcistanýn baþýna Gürcü krallarýyla aristokrasiyi getirmek ve böylece Gürcü halkýnýn kaderini
bunlara teslim etmek istiyordu. Bu bir feodal krallýk
milliyetçiliði idi. Bu hareket Gürcistanýn yaþamýnda
önemli hiçbir iz býrakmadýðý gibi, Gürcü soylularýnýn Kafkasyadaki Rus iktidar sahiplerine karþý giriþtikleri birkaç
komplo dýþýnda onun baþarý kazandýðý hiçbir olay da
yoktur. Zaten zayýf olan bu hareketi temelden yok etmek için toplumsal yaþamýn olaylarýnýn ona sadece hafifçe dokunuvermesi yetecekti. Ve gerçekten de meta
ekonomisinin geliþmesi, köleliðin kaldýrýlmasý, soylular
bankasýnýn kurulmasý, köyde ve kentte sýnýf mücadelesinin güçlenmesi güçlenen köy yoksullarý hareketi vb.
bütün bunlar Gürcü aristokrasisine ve ayný zamanda
onunla birlikte feodal kralcý milliyetçiliðe öldürücü bir
darbe indirdi. Gürcü aristokrasisi iki gruba ayrýldý. Bunlardan biri her türlü milliyetçilikten vazgeçerek, karþýlýk
olarak Rus otokrasisinden sýcak koltuklar, ucuz kredi,
tarým araçlarý ve hükümetin köy eþkýyalarýna karþý
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korunmasýný vb. þeyleri saðlamak için elini ona uzattý.
Gürcü aristokrasisinin daha zayýf olan diðer grubu Gürcü
piskoposlarý ve arþýmantridleriyle yeniden dostluk kurarak yaþamdan kovulan milliyetçiliðe kilisenin kanatlarý altýna sýðýnarak saðladý. Bu grup, yýkýlmýþ Gürcü kiliselerinin, bir zamanki büyüklüðünün göstergesi anýtlarýnýn yeniden yapýmý (programýnýn en önemli yeri
burasýdýr) için büyük bir zevkle çalýþýyor ve dalgýn feodal krallýk arzularýný gerçekleþtirmeye gelecek büyük
bir mucizeyi bekliyordu.
Feodal krallýk milliyetçiliði, böylece yaþamýnýn son
anlarýnda dinsel bir kýlýða büründü.73 (abç)
Ulusun kurtuluþu ve demokratik devrimin tamamlanmasý
ile birlikte tümüyle tasfiye olacak olan feodalizmin bu tarihsel durumu, kaçýnýlmaz olarak, onlarýn, sýnýf olarak (eski düzenin) ulusal hareket karþýsýnda gerici ve geciktirici bir güç olmasýný ifade
eder. (Ancak bu feodal egemen sýnýf üyelerinin, tek tek, yani bireysel düzeyde ulusal harekete katýlmayacaklarý demek deðildir. Örneðin 19. yüzyýlda Polonyada olduðu gibi aristokrasinin en önde
gelen üyeleri Polonyanýn kurtuluþ mücadelesine aktif olarak katýlmýþlar ve hareketin demokratik niteliðine sahip çýkmýþlardýr.)
d) Proletaryanýn ulusal sorun karþýsýndaki tutumu
Proletaryanýn ulusal sorunlar karþýsýndaki tutumu, ulusal sorunun sýnýf mücadelesiyle, özel olarak proletaryanýn iktidar mücadelesiyle olan baðlantýsýyla ilintilidir ve buradan kaynaklanýr. Yani
proletaryanýn baðýmsýz siyasal-sýnýfsal tavrý olarak belirginleþir. Son
tahlilde, ulusal sorun demokrasi sorunudur; demokratik devrimin
bir sonucu olarak çözümlenir. Bütün dünyada ulusal hareketler,
her zaman böyle bir devrimin doðal sonucu olmuþtur, olmaktadýr. (Lenin)
Böylece proletaryanýn tutumu, emperyalist dönemde, yani
burjuvazinin devrimci niteliðini yitirdiði, bu yüzden kendi devrimini yapamadýðý bir çaðda, demokratik devrim sorunu ile birlikte
ulusal sorunu ele alýr ve bu devrim perspektifine baðlý olarak çö73
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Daha önce gördüðümüz gibi, ulusal sorunun çözümü olarak ortaya çýkan uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký, genel olarak demokratik hak ve özgürlüklerin bir parçasýný oluþturmaktadýr.
Bu, ulusal sorunun, feodalizme karþý burjuva demokratik devriminin çözüme baðladýðý bir sorun olmasýyla kendisini belirginleþtirir;
bu baðlamda uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký, diðer demokratik haklar gibidir ve proletaryanýn burjuva demokratik haklar karþýsýndaki tutumunun bir parçasýný oluþturur.
Proletarya demokrasi aracýlýðýyla, yani demokrasiyi
tam uygulayarak ve mücadelenin her adýmýný, en kararlý
biçimde formüle edilmiþ demokratik isteklerle iliþkilendirerek zafer kazanabilir, böyle yapmaksýzýn kazanamaz.
Sosyalist devrimi ve kapitalizme karþý devrimci mücadeleyi, demokrasinin sorunlarýndan yalnýzca biriyle, burada ulusal sorunla karþý karþýya koymak saçmadýr. Kapitalizme karþý devrimci mücadeleyi, bütün demokratik
isteklerle, yani cumhuriyet, halk ordusu, resmi görevlilerin halk tarafýndan seçilmesi, kadýnlara eþit hak verilmesi, uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký vb. gibi isteklerle ilgili devrimci bir program ve taktiklerle birleþtirmeliyiz.74
Emperyalist dönemde burjuvazinin devrimci niteliðini yitirmesi, gericileþmesi koþullarýnda, proletaryanýn demokrasi karþýsýndaki tutumu ve demokratik hak ve özgürlüklerin elde edilmesi için
yürüteceði mücadele, burjuvazinin kendi devrimini yaptýðý dönemdekinden farklý olacaðý açýktýr.
Tekelci kapitalizmin siyasal üst-yapýsý, demokrasiden siyasal gericiliðe deðiþimdir. Demokrasi serbest rekabete tekabül eder.
Siyasal gericilik tekele tekabül eder.75 Bu koþullar altýnda demokratik hak ve özgürlüklerin elde edilmesi ya da varlýklarýnýn korunmasý, proletaryanýn demokratik mücadelesinin amaçlarýný ortaya
koyar. Emperyalizmde, bütün demokratik istemler, siyasal bakýmdan elde edilmelerinin zor oluþu ya da bir dizi devrimlere baþvurmaksýzýn elde edilemeyiþleri76 demokratik devrimin proletar74
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yanýn öncülüðünde yapýlmasýný zorunlu kýlar. Genel demokrasi
sorununun bir parçasý olan uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký
da, bu nedenle bir devrim sorunu olarak ortaya çýkmaktadýr. Ancak emperyalizm koþullarýnda bir bütün olarak demokratik hak
ve özgürlüklerin bir devrimle elde edilebilirliði ile bunlarýn bazýlarýnýn devrimsiz, yani reformlar yoluyla elde edilebilirliðini ortadan
kaldýrmaz.
Demokratik devrim programýnda, proletaryanýn ortaya koyduðu bazý istemlerin ve amaçlarýn, mevcut düzen sýnýrlarý içinde
elde edilebilirliði, proletaryanýn demokratik mücadelesinin içeriðini
belirler. Bu baðlamda, demokratik mücadelenin yasal ve yarý-yasal
yollarla düzenin sýnýrlarý içinde bazý demokratik hak ve özgürlüklerin elde edilmesi mücadelesi olarak belirginleþir. Ancak bu mücadele ile demokratik devrim mücadelesi bütün olarak birbirine
karýþtýrýlmamalýdýr; demokratik devrim mücadelesi siyasal iktidarýn
ele geçirilmesi ile bütün demokratik hak ve özgürlüklerin elde
edilmesini ifade eder. Diðeri ise, bu mücadele süreci içinde bazý
demokratik hak ve özgürlüklerin tek tek ve parçada gerçekleþtirilmesine yöneliktir. Bu þekilde elde edilmiþ haklarýn, kalýcý ve sürekli olabilmesi için yine bir demokratik devrime gereksinmesi vardýr.
Ýþte bu iki yönden birincisi proletaryanýn demokratik devrimin
tamamlanmadýðý ülkelerde siyasal mücadelesinin ilk evresini oluþtururken; ikincisi ekonomik-demokratik mücadele alanýný ifade
eder.
Ýþte ulusal sorun, mevcut çerçeve içinde elde edilebilir bir
hakký kapsayan ve bu baðlamda çözümlenebilir bir sorun durumunda bulunmaktadýr. Ancak burada emperyalizmin I. bunalým
döneminde baðýmlý uluslarda, henüz burjuvazinin devrimci niteliðini yitirmemiþ olmasý özel bir yere sahiptir. Emperyalizm
koþullarýnda, uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký, demokratik haklarýn bir bütün olarak elde edilmesinin dýþýnda elde
edilebilir niteliktedir. Ve demokratik devrim mücadelesinin içinde, ama demokratik devrimden önce ya da demokratik devrim
sýrasýnda elde edilmesinin koþullarý bulunduðu için, bunun
için ayrýca mücadele edilebilir. Ancak uluslarýn kaderlerini tayin
hakký, giderek emperyalist sömürüden kurtulma ve emperyalist sistemden ayrýlma sorunu haline geldikçe, bu hakkýn elde
edilmesi, kaçýnýlmaz olarak bir devrim olmaksýzýn olanaksýz
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hale gelir.
Bunlar, emperyalizmin I. bunalým döneminde proletaryanýn
asgari programýnýn bazý hedeflerine, kapitalizm koþullarýnda ve
emperyalist dönemde ulaþýlabileceði demektir. Bu konuda Lenin
uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký gibi bir demokratik hakkýn
emperyalizm koþullarýnda bir devrim olmaksýzýn gerçekleþebileceðini söyleyerek, ekonomik-demokratik mücadelenin bir parçasý
olarak ele alýnabileceðini saptar. (Leninin emperyalist-ekonomistlerle olan tartýþmasýnýn özünü bu oluþturmaktadýr.) Ancak bu noktada proletaryanýn demokratik devrim mücadelesi dýþýnda bir
mücadeleyi, yani reformlar için mücadeleyi yürütüp yürütmeyeceði söz konusu olabilir. Lenin Ne Yapmalý?da sorunun bu þekilde
ortaya konulamayacaðýný belirtir. Sorunun, proletaryanýn ve partisinin temel ve asýl görevleriyle tali ve ikincil görevlerini birbirine
karýþtýrýlarak, ikincil görevlerin birincil görevlerin yerine getirilmesi
için bir baþlangýç ya da çýkýþ noktasý olarak ele alýnmasý olduðunu söyleyerek bu anlayýþa þiddetle karþý çýkar. (Leninin
ekonomistlerle olan tartýþmasýnýn özü budur) Ayný þekilde birincil
görevlerin tek görev olarak ele alýnarak, ikincil görevlerin ihmal
edilmesi ya da ortadan kaldýrýlmasý da hatalýdýr. Sorun, bu görevleri bir bütün olarak ele almak ve proletaryanýn iktidar mücadelesine tabi kýlabilmektir.
En geniþ siyasal ajitasyonun ve bunun sonucu olarak da her yönlü siyasal teþhirin yürütülmesinin, eylemimizin, eðer bu eylemimiz gerçekten sosyal-demokrat bir
eylem olacaksa, mutlak olarak zorunlu ve baþlýca görevi
olduðunu gördük. Ama biz, bu sonuca, sadece iþçi sýnýfýnýn en ivedi gereksinmesinden, siyasal bilgi ve siyasal
eðitim gereksinmesinden hareket ederek vardýk. Oysa
sorunu bu biçimde koymak, çok dar olarak koymak olur.
Çünkü burada sosyal-demokrasinin ve özellikle bugünün Rus sosyal-demokrasisinin genel demokratik görevlerini göz önünde tutmamýþ oluyoruz.77 (abç)
Proletaryanýn ve partisinin bu görevleri sorunu, I. bunalým
döneminde þöyle belirmektedir:
1) Burjuva demokratik devrimin tamamlandýðý ülkelerde pro77
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letarya sosyalist devrim için siyasal mücadelesini yürütürken, emperyalizmin getirdiði demokratik hak ve özgürlüklerin kýsýtlanmasý,
sýnýrlandýrýlmasý ya da ortadan kaldýrýlmasý çabalarýnýn karþýsýna
çýkar. Bu, proletaryanýn demokratik mücadelesi olarak, tüm halkýn
(kýr ve þehir küçük-burjuvazisi ile tarým proletaryasýnýn) demokratik mücadelesine kýlavuzluk etmesi demektir. Böylece artýk eski
dönemlerdeki ulus, emekçi halk ile yer deðiþtirmekte ve demokratik haklar açýsýndan burjuvazi halkýn içinde yer almamaktadýr.
Bir baþka deyiþle eski dönemin halk-ulus eþitliði, artýk yerini emekçi
halka býrakmýþtýr. Ve bu halk, artýk ulusun gerçek temsilcisi ve ifadesi durumundadýr. Böylece de proletarya kendisini ulusal bir sýnýf olarak ortaya koymuþ olmaktadýr. Demokratik devrimin tamamlandýðý ülkelerde demokratik mücadele genel olarak yasal ve
parlamenter biçimler altýnda yürütülür. Burjuvazinin tekelci kesimlerinin demokrasiyi sýnýrlandýrma çabalarý karþýsýnda proletaryanýn
demokratik mücadelesi öz olarak böyledir. Bu ülkelerde burjuvazi-proletarya çeliþkisi baþat durumunda bulunduðu için proletaryanýn iktidar mücadelesi ile genel demokratik mücadelenin birbirine
karýþtýrýlmasý oldukça güçtür. Ve ulusal sorun, bu ülkelerde büyük
oranda çözümlendiði için ulusal mücadele (eski içeriðiyle) söz
konusu deðildir.
2) Demokratik devrimin tamamlanmadýðý kapitalist ülkelerde, proletarya, burjuva demokratik devrimin tamamlanmasý sorunu ile yüzyüzedir. Burjuvazinin bir bütün olarak ve sistemin bütününde kendi devrimini yapmaktan çýkmýþ olmasý, bu dönemde
henüz tek tek ülkelerde belirginleþmiþ deðildir. Bu açýdan proletaryanýn demokratik mücadelesi daha özgün bir biçim kazanmaktadýr. (Ve Lenin Ýki Taktikte sorunu bu boyutlarýyla ele alýr) Proletarya partisi asgari programýyla burjuva demokratik devriminde proletaryanýn istemlerini ortaya koyar ve bu istemler temelinde demokratik devrimde yer alýr. Bu açýdan demokratik hak ve özgürlükler için yürütülen mücadele, demokratik devrimin tamamlandýðý
ülkelerdeki gibi deðildir. Bu ülkelerde demokratik hak ve özgürlüklerin sýnýrlandýrýlmasýnýn engellenmesi ya da sýnýrlarýnýn geniþletilmesi sorunu doðrudan bir devrim sorunu olarak ortaya çýktýðýndan, süreç içinde belirleyici durumda deðildir.
Ýþte Çarlýk Rusyasý gibi kapitalist ülkelerde, proletaryanýn demokratik hak ve özgürlüklerin elde edilmesi mücadelesinde tutu-
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mu, bunlarýn bir bütün olarak demokratik devrimle elde edilebilirliði ile bazýlarýnýn mevcut düzen içinde ve düzenin yasallýðý
çerçevesinde ve hatta burjuvazinin iktidarý ele geçirdiði koþullarda
elde edilebilirliði arasýnda ayrým yapýlmasý zorunlu, ama oldukça
güçtür.*
Sýnýrlarý belirginleþmemiþ de olsa yapýlacak ayrýmda, proletaryanýn burjuva demokratik devrimin gerçekleþtirilmesinde yer
alýþý da, doðrudan somut bir sorun olarak ortaya çýkmaktadýr. Politik olarak ustalaþmýþ ve merkezi bir proletarya örgütü bulunmadýðý
sürece, proletaryanýn bu çeþit politikalarý doðru bir þekilde yürütebilmesi olanaksýzdýr. Bunun yanýnda proletarya partisi, demokratik
devrimin hýzla sosyalist devrime dönüþtürülebilmesi için, yoksul
köylülük ve kýr proletaryasý ile ittifakýný sýnýfsal temelde gerçekleþtirmesi gerekmektedir. Bu ülkelerde proletaryanýn burjuva demokratik devrimi karþýsýnda yeni bir içerikle ortaya konabilecek bir
olumlu eylemi henüz belirginleþmemiþtir.
Bu temel perspektif içinde ulusal sorun, çokuluslu Çarlýk
Rusyasýnda, demokratik devrim dýþýnda çözümlenebilir (burjuvademokratik içerikle) bir sorun olarak ele alýnmasý sözkonusudur.
Bu açýdan uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn proletarya tarafýndan talep edilmesi ve savunulmasý devrim koþuluna baðlanmaksýzýn ortaya çýkmaktadýr. Lenin, emperyalist ekonomistleri eleþtirirken, bu hakkýn emperyalizm koþullarýnda elde edilebilir olduðuna kanýt olarak 1905te Norveçin Ýsveçten ayrýlmasýný ve bir yeniden paylaþým savaþýna baðlý olarak bazý ulusal-devletlerin kurulabilirliði olasýlýðýný gösterir. Bu kanýtlar, proletaryanýn öncülüðünde gerçekleþtirilen bir demokratik devrim ya da doðrudan sosyalist devrim sorununda ayrý olarak ulusal sorunun burjuva anlamda çözümlenebilirliðini ifade etmektedir. Bu baðlamda uluslarýn
kendi kaderlerini tayin hakký, genel demokratik mücadelenin bir
parçasýný oluþturmaktadýr. Eðer devrim, diðer çözümlerden önce
gerçekleþirse, sorun devrim tarafýndan çözümlenir ve bu haklar
devrim tarafýndan tanýnýr. Eðer bu hak, proletarya devriminden
önce ya da proletaryanýn öncülüðünde bir demokratik devrimden
önce elde edilebilir olursa, bu, proletaryanýn devrimci mücade* Ancak bunlarýn elde edilebilirliðinde kitlelerin mücadelesi ve alttan baský esastýr.
Yani bunlarýn yukardan ve kendiliðinden verilmesi söz konusu deðildir.
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lesini hýzlandýracaktýr. Bu açýdan uluslarýn kendi kaderlerini tayin
hakký, proletarya partisinin asgari programýnda hem talep olarak, hem de hedef olarak ortaya konulmaktadýr.
3) Henüz kapitalist geliþme aþamasýnda olmayan genellikle
feodal ya da yarý-feodal üretim iliþkileri içinde bulunan, sömürge
ve yarý-sömürge ülkelerde ise, proletaryanýn görevleri, bu dönemde tam olarak ortaya konulmamýþtýr. Çünkü bu ülkelerde kapitalizm geliþmemiþtir, dolayýsýyla proletarya henüz rüþeym halindedir.
Bu açýdan bu ülke Marksist-Leninistlerinin görevi, bu dönemde,
ülkenin feodalizmden kurtulmasý için yürütülen mücadeleleri desteklemek olarak ortaya çýkmaktadýr. Ancak bu ülkeler için demokratik devrim ve ulusal hareket, Leninin deyiþiyle geleceðin sorunudur.
Özetlersek, I. bunalým döneminde demokratik devrimin
tamamlanmadýðý ülkelerde demokratik hak ve özgürlükler, dolayýsýyla uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn da içinde yer aldýðý
bir bütün oluþturmaktadýr ve bunlarýn bir bütün olarak elde edilmesi bir devrim sorunudur. Ama yine de, bunlarýn bazýlarýnýn devrim öncesinde elde edilebilme olasýlýðý mevcuttur. Bu nedenle proletaryanýn bu tür demokratik haklarýn savunulmasý ve bu uðurda
yürütülen mücadeleye katýlmasý (koþullama ile) gündemdedir. Bu
da ezen ulus-ezilen ulus ayrýmýnýn yapýlmasý ve bu iki çerçevede
proletaryanýn görevlerinin ayrý ayrý, ama aþamalý olarak ele alýnmasýný gerektirir. (Ezen uluslar ile emperyalizmin örtüþtüðü ve
burjuvazinin hemen her yerde devrimci niteliðini yitirdiði koþullarda,
kaçýnýlmaz olarak bunlarýn yeniden belirlenmesi gerekmektedir.)
Proletaryanýn öncülüðünde ve köylülükle ittifak kurarak demokratik devrimin yapýlmasý ve bu devrimin sürekli kýlýnarak sosyalist devrimle tamamlanmasý Leninist kesintisiz devrim teorisini
ifade eder. Ýþte bu devrim teorisinde demokratik devrimin bir parçasýný oluþturan uluslarýn kendi kaderini tayin hakkýnýn tanýnmasý
proletaryanýn iktidar mücadelesinin çýkarlarýna uygun olarak ele
alýnýr. En demokratik hedefler için mücadele eden ve demokratik
haklarýn gerçek ve tam kazanýmýnýn sosyalizmde olabileceðini ortaya koyan proletarya, uluslarýn kendi kaderini tayin hakkýnýn kullanýlmasýnda, yani, ayrýlma hakkýnýn her ulusal-topluluðun kendi
baðýmsýz devletini kurmak þeklinde kullanýlmasýnda, mutlaklaþtýrýcý
tespitlerden uzak durur. Bir baþka deyiþle, kapitalizm varoldukça
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bu istekler hepsi yalnýzca bir istisna olarak elde edilebilir. Üstelik
tam olarak deðil, çarpýtýlmýþ olarak (...) Þimdiye dek baþarýlmýþ
demokrasiye dayanarak ve bu demokrasinin kapitalizmde tam
olamayacaðýný gözler önüne sererek, yýðýnlarýn içinde bulunduðu
yoksulluðun ortadan kaldýrýlmasýnýn ve bütün demokratik reformlarýn tam ve her yönüyle gerçekleþtirilmesinin gerekli temeli olarak kapitalizmin devrilmesini ve burjuvazinin mülküne el konmasýný
istiyoruz. Bu reformlarýn bir bölümü burjuvazinin devrilmesinden
önce, bir bölümü burjuvazinin devrilmesi sýrasýnda, bir bölümü
de devrildikten sonra yapýlacaktýr. Toplumsal devrim tek bir çarpýþmadan ibaret deðildir, ama ekonomik ve demokratik reformun
bütün sorunlarý üzerinde, ancak burjuvazinin mülksüzleþtirilmesi
ile tamamlanan bir dizi çarpýþmayý kapsayan bir dönemdir. Demokratik isteklerimizin her birini, bu sonal amaç için adan zye
kadar tutarlý devrimci bir yolda formüle etmeliyiz. Bazý ülkelerde,
tek bir temel demokratik reform bile yapýlmadan önce, iþçilerin
burjuvaziyi devirmelerinde akla aykýrý hiçbir yan yoktur. Ne
var ki, tarihsel bir sýnýf olarak proletaryanýn, en tutarlý ve kararlý
devrimci bir demokrasi ruhu ile eðitilerek hazýrlanmadýkça burjuvaziyi yenebilmesi aklýn alabileceði bir þey deðildir.78 (Lenin) (abç)
Daha önce belirttiðimiz gibi, proletaryanýn ulusal sorun
karþýsýndaki tutumu mutlak bir ayrýlma olarak, ya da ayný oranda
mutlaklaþtýrýlmýþ bir baþka çözüm olarak ortaya çýkmaz. Çünkü
böylesine bir mutlaklýk diyalektik materyalizmin esaslarýnýn yeterince kavranýlmadýðýný, olaylara dar bir açýdan ve özel bir sýnýfýn
bencil çýkarlarý açýsýndan bakýlmasýndan baþka bir anlamý yoktur.
Uluslarýn kendi kaderini tayin hakkýna sahip olmasý ya da bu hakkýn tanýnmasýyla bu hakkýn ne zaman ve nerede, nasýl kullanýlacaðý birbirine karýþtýrýlamaz. Proletaryanýn tutumu, her ulusun kendi
kaderini tayin hakkýna sahip olmasý temelinde somut-tarihsel koþullara ve proletaryanýn genel çýkarlarýna uygun olarak bu hakkýn belirli bir biçimde kullanýlmasýna dayanýr. Bu nedenle proletarya
açýsýndan ulusal sorun karþýsýndaki tutumun, uluslarýn kendi kaderini tayin hakkýna sahip olmalarý temelinde, bu hakkýn nerede ve
nasýl kullanýlacaðýna iliþkin somut politikalarýn belirlenmesi olarak
netleþir. Bu somut politikalarýn dayandýðý somutluðun belirleyicile78
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ri ise proletaryanýn iktidar mücadelesi ve onun geliþimidir.
Sosyal-demokrat partinin (Marksist partiler kastediliyor-b.n) tüm ulusal-topluluklarýn kendi kaderlerini tayin
hakkýný tanýmasý, kuþkusuz, sosyal-demokratlarýn (Marksistlerin-b.n), her olayda, devletten ayrýlmanýn öðütlenir olup olmadýðýný, kendi çerçevesi içinde, deðerlendirmeyi reddettikleri anlamýna gelmez. Tam tersine, sosyal-demokrasi, kapitalist geliþmenin koþullarýna ve çeþitli
uluslar proletaryasýnýn tüm ulusal-topluluklarýn birleþik
burjuvazisi tarafýndan ezilmesini olduðu kadar, demokrasinin genel amaçlarýný ve herþeyin üstünde ve ötesinde, proletaryanýn sosyalizm için verdiði sýnýf mücadelesinin isterlerini dikkate alarak kendi baðýmsýz deðerlendirmesini ortaya koymalýdýr.79 (abç)
Uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký (yani ayrýlma
sorununun kararlaþtýrýlmasýnda kesinlikle özgür ve demokratik bir yönetimin anayasa ile güvence altýna alýnmasý) hiçbir biçimde belli bir ulusun ayrýlmasýnýn uygun
olup olmayýþýyla karýþtýrýlmamalýdýr. Sosyal-demokrat parti, bu ikinci sorunu, her özel olayda, bir bütün olarak
toplumsal geliþmenin ve proletaryanýn sosyalizm için verdiði sýnýf mücadelesinin istekleriyle uyumlu olarak, deðerine göre, kararlaþtýrýlmalýdýr.80
Ýþte bu belirleme içinde proletarya ve partisinin ulusal sorunun çözümü olarak benimsedikleri uluslarýn kendi kaderini tayin
hakký baþlý baþýna teorik bir tartýþma yaratmaktadýr. Uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýyla bu hakkýn nerede ve nasýl kullanýlacaðý (ayrýlma, ayrý bir ulusal-devlet kurma; birlik, federasyon vb.)
birbirine karýþtýrýlamaz. Ancak her zaman bir ulusun kendi kaderini tayin hakkýnýn ayrýlma; ayrý bir devlet kurma þeklinde kullanýlmasýnýn proletaryanýn azami programýyla çeliþmesi olasýdýr. Nitekim
Polonyalý Marksistler ile Rusya Marksistleri arasýndaki tartýþmanýn
bir temeli de burada yatmaktadýr. Daha ilerde göreceðimiz gibi,
Rosa Luxemburg sosyalist devrime iliþkin temel Marksist belirlemelerden yola çýkarak, Polonyanýn Rusyadan ayrýlmasý durumun79
80
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da proletaryanýn birleþik gücünün bölüneceðini düþünür ve uluslarýn kendi kaderini tayin hakkýnýn tanýnmasýnýn, küçük uluslarda
milliyetçiliði güçlendirerek proletaryayý daha da böleceðini ileri
sürerek karþý çýkar. Polonya Sosyalist Partisi (PSP) ise, uluslarýn
ayrýlmalarýnýn egemen ulusun gücünü zayýflatacaðýný ileri sürerek
ayrýlmayý mutlaklaþtýrýr. Bunu Çarlýða karþý, ancak Polonyayý
ondan kopararak zayýflatabiliriz; Çarlýðý devirmek Rus yoldaþlarýn
görevidir diyerek açýklayan PSPnin anlayýþýný Lenin, canavarca
bir mantýk olarak niteler. Rosa Luxemburgun bu tür küçük ulus
þovenizmine karþý çýkmak adýna ulusal haklarýn tanýnmasýna karþý
çýkýþý da sol bir tutum olarak belirginleþmektedir.
Lenin, herþeyden önce bir demokratik hakkýn tanýnmasý
ile bunun kullanýlmasý arasýndaki farký göz önünde tutarak þöyle
demektedir:
Marksistlerin programýndaki uluslarýn kendi kaderlerini tayin etmeleri ilkesi, tarihsel ve iktisadi bakýmdan,
siyasi kaderlerini tayin etme, siyasal baðýmsýzlýk, ulusal
bir devletin kurulmasýndan baþka bir anlama gelemez
demektir.81
Bir bütün olarak ulusal-devletin niteliði böylece ortaya çýkmaktadýr: iç iþlerinde ve dýþ iþlerinde tam baðýmsýz olan ve de
bir ulusal-topluluða ait bulunan devlet.
Sorunun ikinci yaný, demokratik bir hak olarak kendi kaderlerini tayin hakkýnýn mutlak hak olmamasýdýr. Yani herþeye karþýn
ve her koþulda uðruna mutlak olarak mücadele edilebilecek, verilen mücadelenin desteklenmesini gerektiren bir hak deðildir. Bu
da uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký gibi bir demokratik bir
hakkýn elde edilmesi mücadelesi ile bu mücadelenin desteklenmesine iliþkin sonuçlar verir.
Uluslarýn kaderlerini tayin hakký dahil, demokrasinin çeþitli istemleri mutlak þeyler deðildir, bunlar dünya
demokratik hareketinin (bugün sosyalist hareketinin)
tümünün bir parçasýdýr. Bazý somut durumlarda, parçanýn, bütün ile çeliþkiye düþmesi olasýlýðý vardýr; o zaman parça atýlýr. Bir ülkedeki cumhuriyetçi hareket bir
baþka ülkenin entrikalarýnýn aleti olabilir ve bu iþe kilise,
81
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mali çevreler ya da kralcýlar katýlabilir; biz o zaman, bu
somut hareketi desteklememekle görevliyiz.82 (abç)
Lenin, bu konuda bir küçük ulusun özgürlüðe kavuþacaðý
umuduyla, iki büyük ulus arasýnda savaþtan yana olunamayacaðýný
söyleyerek, böyle bir olasýlýk karþýsýnda, küçük ulusun özgürlük
isteminden vazgeçebileceðini söyler. Ve sorunu daha açýk kýlabilmek için, küçük bir ulus örneðinde, özgürlüðün içsel olarak krallýða karþý cumhuriyet ilaný, yani devlet biçimi açýsýndan örnekler.
Böyle bir devlet biçimi deðiþikliðinde (ki uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký gibi demokratik bir istemdir) eðer iki büyük ulus
arasýnda savaþ çýkma durumu varsa, uluslararasý sosyal-demokrasi ve küçük ülke sosyal demokrasisinin gerçekleri enternasyonalist olan kolu, krallýðýn yerine cumhuriyetin getirilmesine karþý
çýkacaktýr. Krallýðýn yerine cumhuriyetin getirilmesi istemi mutlak
(abç) bir þey deðildir, genel olarak demokrasinin (ve elbetteki daha
çok sosyalist proletaryanýn) çýkarlarýna baðýmlý olan, demokratik
bir istemdir.83
Uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký gibi, demokratik bir
hakkýn tanýnmasýyla bunun kullanýlmasý arasýndaki baðlantýyý, Lenin, üç örnek düzeyinde þöyle açýklar:
1) Örgütlenme, dernekleþme hakký açýsýndan:
Bütün yurttaþlarýn özgür biçimde dernekleþme hakkýný tanýmamýz demek, biz sosyal-demokratlarýn, kesinkes, her yeni dernekleþmeyi destekleme yüklenimi altýna girmemiz demek deðildir. Hatta bu hakký tanýmýþ olmamýz, bizim, uygunsuz ve akýlsýz bir adým olarak göreceðimiz belli bir derneðe karþý çýkmamýzý, ona karþý
kampanya açmamýzý da önlemez. Biz, Cizvitlerin özgürce aydýnlatma çabasý gösterme hakkýný bile tanýrýz, ama
Cizvitlerle proletarya arasýnda bir ittifak kurulmasýna karþý
(kuþkusuz polis yöntemleriyle deðil) savaþýrýz.84 (abç)
2) Basýn ve yayýn özgürlüðü:
Herkesin hoþuna giden þeyi en ufak bir sýnýrlamaya
sokmadan okumak ve yazmak özgürlüðü vardýr. Ama
82
83
84
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her özgür örgüt (bu arada parti), partiye aykýrý görüþleri
övmek için, partinin tabelasýndan yararlanmak isteyen
üyelerini bu iþten uzaklaþtýrmak özgürlüðüne de sahiptir. Söz ve basýn özgürlüðü tam olmalýdýr. Ama örgütlerin
özgürlüðü de tam olmalýdýr. Ben sana söz özgürlüðü adýna istediðin gibi baðýrma, yalan söyleme ve yazma hakkýný tam olarak tanýyorum. Ama sen de bana örgütlerin
özgürlüðü adýna, þunu ya da bunu söyleyen kimselerle
bir ittifak kurma ya da ittifaký çözme hakkýný tanýmalýsýn.85 (abç)
3) Kadýnlarýn boþanma hakký:
Boþanma hakký, kadýnlarýn eþlerinden boþanmalarýný mutlak hale getiren bir hak deðildir. Ama bu hak, kadýna baský yapýlmasýný önlediði gibi, böyle bir baský durumunda (somut bir
durum), bu baský dayanýlmaz hale geldiðinde, kadýn boþanma
hakkýný kullanýr. Þüphesiz kadýnýn bunu yapabilmesinin önkoþulu,
böyle bir hakkýn tanýnmýþ olmasýdýr.86
Demokratik bir hak olarak uluslarýn kendi kaderlerini tayin
hakkýnýn tanýnmasý ile bu hakkýn kullanýlmasý koþullarý ve buna
karþý proletaryanýn tutumu (destekleme ya da müdahale) birbirinden kesin olarak ayrýlmalýdýr. Bu konuda, Lenin, en doðru kararý
kitlelerin verebileceðine olan güveniyle þöyle demektedir:
Halk her günkü deneyiminden, coðrafi ve iktisadi
baðlarýn, deðerini ve büyük bir pazarla büyük bir devletin avantajlarýný bilir. Onun için halk, ancak ulusal zulüm ve ulusal sürtüþme, yaþamý dayanýlmaz hale getirdiði zaman ve iktisadi iliþkileri baltaladýðý zaman, ayrýlmaya, bir çare olarak baþvurur. Böyle bir durumda,
kapitalist geliþmenin ve sýnýf mücadelesinin özgürlüðünün çýkarlarýna en iyi þekilde hizmet, ancak ayrýlmayla
saðlanabilir.87 (abç)
Uluslarýn kendi kaderini tayin hakký, bunlara raðmen gene
de tam bir açýklýða kavuþturulmuþ sayýlmaz. Emperyalist dönemde, bu hakkýn tanýnmasýyla elde edilmesi bu hakkýn kimin tara85
86
87

Lenin, Ýþçi Sýnýfý Partisi Üzerine, s. 256-57, Sol yay. I. Baský.
Lenin, Uluslarýn Kaderlerini Tayin Hakký, s. 85-86.
Lenin, Uluslarýn Kaderlerini Tayin Hakký, s. 86.

THKP-C/HDÖ
Ulusal Sorun Üzerine

79

fýndan dile getirileceði ve kullanýlacaðý sorusu yanýtlanmak zorundadýr.
Ýlk olarak uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn elde
edilebilirliðini ele alalým. Bu tam ifadeyle, emperyalist dönemde,
tekelci kapitalizm koþullarýnda ulusal baðýmsýzlýðýn gerçekleþebilirliði sorunudur. Özellikle Lenin ile emperyalist-ekonomistler
arasýndaki tartýþmanýn temel konusu gerçekleþtirilebilirlik olmuþtur. Emperyalist-ekonomistler, emperyalist dönemde mali sermayenin egemenliði koþullarýnda ulusal baðýmsýzlýðýn görünüþten öteye
geçemeyeceðini ileri sürerek, demokratik bir istem olarak uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn proletarya tarafýndan istenilmesinin yanlýþ olduðunu söylemektedirler. 1917 Ekim Devriminden sonra daha açýk hale gelen bu tutum, uluslarýn yerine emekçi
halkýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn proletarya tarafýndan savunulmasý ve istenilmesi olarak formüle edilmiþtir. Ýlerde ayrýntýlý
olarak göreceðimiz gibi, sorun demokrasinin emperyalizm koþullarýnda ve kapitalist çerçeve içinde gerçekleþebilirliði sorunu olarak demokratik devrimlerin tamamlanmadýðý ülkelerde (ki ulusal
sorun böyle bir devrimin sonucunda çözümlenebilir) proletaryanýn görevleri açýsýndan belirleyici niteliktedir. Özetle söylersek, emperyalizm koþullarýnda uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký, kýsmi
anlamda da olsa gerçekleþebilir ve kapitalizmin çerçevesi içinde
de bu olanaklýdýr. (1905 Norveç örneði gibi.)
Ýkinci olarak, Leninin sözleriyle bir ulusun ayrýlmasý konusunda, o ulusun arzusunu kimin dile getireceði sorununu
ele alalým. Bu doðrudan ayrýlma hakkýnýn kimin tarafýndan kullanýlacaðý sorunudur ve buna göre proletaryanýn enternasyonalist
düzeyde tutumu belirlenebilir. (Enternasyonalist düzey ile ezen
ve ezilen ulus proletaryasýnýn bütünsel tutumu ele alýnmaktadýr.)
Bu konuda sýnýfsal bakýþ açýsý esas alýnýr. Ýlgili ulusun, orta-çaðdan burjuva demokrasisine ya da burjuva demokrasisinden Sovyet ya da proletarya demokrasisine vb. tarihsel geliþmesinin vardýðý
düzeyi dikkate alýr.88 (Lenin) Böylece dünya-tarihsel olarak ulusal
hareketin muhtevasý ve önder gücü (sýnýf) konusu gündeme girmektedir. Giderek demokratik devrimde proletaryanýn hegemonyasý sorunu kendisini artan oranda ortaya koymaktadýr. Proletarya
88
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ve onun öncü müfrezesi parti, kendi ulusunun içinde bulunduðu
tarihsel geliþim evresini göz önüne alarak, devrimin (demokratik
ya da sosyalist) nesnel koþullarýnýn mevcudiyetine ve devrimin
zaferine iliþkin olarak uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýný ayrýlma biçiminde kullanýlmasýný isteyebilir. Bu sorun daha açýk olarak Ekim Devriminden sonra kendisini ortaya koymuþtur. Bu
dönem için, sorun proletaryanýn sosyalist devrim mücadelesi açýsýndan, ezen ve ezilen ulus proleter devrimcilerinin bütünsel
görevleri olarak belirginleþmektedir. Proletarya, kendi ulusu tarafýndan ezilen sömürgeler ve uluslarý için siyasal ayrýlma özgürlüðü istemelidirler ... Öte yandan ezilen uluslarýn sosyalistleri, ezen
ulusun iþçileriyle ezilen ulusun iþçilerinin tam ve kayýtsýz þartsýz
birliðini, örgütsel birlik dahil olmak üzere savunmalý ve uygulamalýdýrlar.89 (abç)
Sorun tümüyle proletaryanýn iktidar mücadelesinin örgütlenmesi ve proletarya iktidarýnýn niteliðine baðlýdýr. (unutulmamalýdýr ki, emperyalizmin I. bunalým döneminde henüz proletarya
iktidarý maddeleþmemiþtir ve emperyalizm koþullarýnda gerçekleþebilirliðinin biçimleri ortaya çýkmamýþtýr.) Burada, ayrýlma için
Leninin verdiði Norveç örneðinde olduðu gibi, sorun ayrýlma isteðinin proletarya tarafýndan deðil, burjuvazi tarafýndan istenilmesi ve yürütülmesi, ve her iki ülkenin de burjuva iktidarlarýna
sahip olmasý belirleyicidir. Bu konuda Çarlýk Rusyasýnýn sýnýrlarý
içinde bulunan Polonya için Lenin þöyle söylemektedir:
Rus ve Alman sosyal-demokratlarý Polonyanýn kayýtsýz þartsýz ayrýlma özgürlüðünü isterler; Polonya sosyal-demokratlarý, þimdilik, Polonyanýn baðýmsýzlýðý sloganýný ileri sürmeden, hem küçük hem büyük ülkelerde
proleter savaþýn birliði uðruna savaþým verirler.90
Özetlersek,
Burjuvazi, her zaman kendi ulusal taleplerini ön plana çýkarýr. Bunlarý kesinlikle (mutlak olarak-b.n) ileri sürer. Ama proletarya için bu talepler, sýnýf mücadelesinin çýkarlarýna baðýmlýdýr. Teorik bakýmdan, belirli bir
ulusun baþka bir ulustan ayrýlmasýnýn ya da bu ulusun
89
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baþka bir ulusla eþitliðinin, burjuva demokratik devrimi
tamamlayýp tamamlayamayacaðýný önceden kestirmek
olanaksýzdýr. Her iki halde de proletarya için önemli
olan þey, kendi sýnýfýnýn geliþmesini güvence altýna
almaktýr. Burjuvazi için önemli olan þey, bu geliþmeyi
baltalamak ve kendi ulusunun amaçlarýný proletaryanýnkilerden öne almaktýr. Bu nedenle proletarya,
kendi kaderini tayin etme hakkýnýn tanýnmasý isteminin, deyim uygun düþerse, olumsuz yönüyle yetinir ve
hiçbir ulusa baþka bir ulusun sýrtýndan üstünlükler güvencesi vermeye, bu konuda taahhütlerde bulunmaya
kalkýþmaz.91 (abç)
Proletarya, eþitliði ve ulusal-devlet kurma hakký eþitliðini tanýrken, bütün uluslarýn proleterlerinin birliðine pek
büyük deðer verir, ve her ulusal talebi, her ulusun ayrýlma hakkýný, iþçilerin sýnýf mücadelesi açýsýndan deðerlendirir. Pratikliðe çaðrý, burjuva özlemlerinin kayýtsýz
þartsýz kabulüne çaðrýdan baþka bir þey deðildir... Ýþçiler
için önemli olan iki akýmýn ilkelerini ayýrt etmektir92
Her ezilen ulusun burjuva milliyetçiliði, zulme karþý
yönelmiþ olan genel bir demokratik içerik taþýr... Kayýtsýz þartsýz desteklediðimiz iþte bu içeriktir.93
Emperyalizmin I. bunalým döneminde tarihsel olarak ortaya
çýkmýþ çeþitli ulusal sorun çözüm olasýlýklarý karþýsýnda Marksizmin tavrý þu þekilde belirginleþmektedir:
Kapitalizm koþullarý altýnda, ulusal sorunun çözümünün,
ancak demokrasinin tüm devlet ve yönetim sistemi içinde azami
olarak uygulandýðý koþullar oldukça gerçekleþtirilebildiðini saptayan proletarya partisi, bu durumda, ayrýlma hakkýný, demokratik bir
anayasa ile güvence altýna alýnmasý ve demokratik bir cumhuriyet
kurulmasý koþuluna baðlý olarak destekler. Eðer ayrýlma hakkýna
sahip olan ulus, emperyalizm ve gericiliðe karþý, devrimci-demokratik güçlerin birliði zorunluluðunu görmüþ ise, bu durumda sýnýrlarý içinde demokratik bir yönetime sahip bir ülke ile demokratik
91
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ilkelere baðlý olarak birleþme özgürlüðünde tavýr alabilir ve bu tavrý
proletarya tarafýndan desteklenir. Bu durumda proletarya ayrýlma
hakkýnýn kullanýlmasý yönünde deðil, baþka bir ulusla demokratik
ilkeler temelinde gönüllü ve istemsel birliðini savunur.
Ulusal-devlet kurmuþ ülkelerde, iktidarý ele geçiren proletaryanýn tutumu ise, doðrudan diðer proleter iktidarlarýyla birleþme
yönünde olacaktýr. Bu, gerek büyük devletlerin görece üstünlüðünden yararlanmak için, gerekse ulusal engellerin dünya çapýnda sosyalizmin tam zaferine kadar ertelenmeden kaldýrýlmasý açýsýndan gereklidir. Bu durumda birleþmenin hangi biçim altýnda
olacaðý sorununda, proletarya tek bir merkezi devlet istemi öne
sürer. Federal bir çözüm, ancak tarihsel koþullara göre gündeme
gelebilen geçici bir durumdur. Ancak yine de Marks-Engelsin sýk
sýk vurguladýðý gibi, federasyon tipi, demokratik ve merkezi cumhuriyete göre geri bir biçimdir. Bu dönemde Bolþeviklerin ve Leninin federasyon karþýsýndaki tutumu, temel olarak buna dayanmaktadýr.
Bu konuda Stalin, 1917 Martýnda þöyle yazýyordu:
1776 yýlýnda Birleþik Devletler bir federasyon deðil, o
zamana kadar birbirinden baðýmsýz olan koloni veya
devletlerden bir konfederasyon oluþturdu. Yani o zamana kadar birbirinden baðýmsýz koloniler bulunuyordu;
fakat sonradan bu koloniler, baðýmsýz devlet olmaktan
vazgeçerek, baþta dýþ düþmanlara olmak üzere, ortak
çýkarlarýný korumak için kendi aralarýnda konfederasyon
meydana getirdiler. 19. yüzyýlýn altmýþlarýnda ülkenin siyasal yaþamýnda bir deðiþiklik ortaya çýktý. Merkeziyetçiliðe karþý çýkarak eski düzeni tutan güney devletlerine
karþý kuzey devletleri, devletlerin daha saðlam yapýlý bir
siyasal yaklaþýmýný istediler. Bu durum, kuzey devletlerinin üstünlüðü kazanmalarýyla sonuçlanan bir iç savaþ
çýkmasýna neden oldu. Amerikada federasyon, yani iktidarý federe (merkezi) hükümetle paylaþan egemen devletlerin bir federasyonu doðdu. Fakat bu durum uzun
sürmedi. Federasyon, aynen konfederasyon gibi, bir
geçiþ önlemi olduðu ortaya çýktý. Eyaletlerle merkezi
hükümetler arasýndaki mücadele bitmek bilmedi, ikili
egemenlik çekilmez bir hal aldý ve Birleþik Devletler daha
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ileri bir evrim sonucu birleþik anayasal normlarýyla eyaletlere bu normlarýn izin verdiði ölçüde sýnýrlý bir özerklik
verilmek suretiyle (devlet deðil, yönetimsel, siyasal)
birleþik bir devlete dönüþtü. ABD için kullanýldýðýnda
federasyon deyimi, anlamsýz bir sözü ve artýk çoktandýr
gerçek duruma uymayan geçmiþin bir kalýntýsýný ifade
eder.94 (abç)
Ayný konuda Lenin þöyle demektedir:
Demokratik merkeziyetçilikten yana olduðumuz kuþkusuzdur. Biz federasyona karþýyýz ... Biz ülkede federasyona karþýyýz, federasyon ekonomik baðý zayýflatýr,
yararsýz bir devlet biçimidir. Ayrýlmak mý istiyorsunuz?
Ekonomik baðý koparabileceksin, veya daha doðrusu tabi
olma ve birlikte yaþamanýn sürtüþmeleri ekonomik baða
zarar verecek ve onu ortadan kaldýracak dereceye
gelmiþse cehenneme kadar yolu var. Ayrýlmak istiyor
musun, o halde, özür dilerim, federasyon hakkýný alacaðýný sanýp benim namýma karar verme.95
Görüldüðü gibi Lenin ve Bolþeviklerde, federasyon, merkeziyetçi, demokratik, birleþik ve bölünmez cumhuriyete göre geri
bir biçimdir; ama ayný þekilde monarþiye ya da meþruti monarþiye
göre ileri ve merkeziyetçi cumhuriyete geçiþ biçimidir. Ve ancak
böyle bir geçiþ biçimi olarak kabul edilmesi onun hangi somut
koþullarda örgütleneceðini de belirler. Nitekim RKP (B)in 8.
Kongresinde kabul edilen programda, Sovyet tipi örgütlenmiþ
devletlerin federal birleþimini tam birlik yolundaki geçiþ biçimlerinden biri olarak benimser. Emperyalizm koþullarý altýnda ulusal sorunun çözümünde ortaya çýkabilecek bir olasýlýk da emperyalistlerin denetiminde ve onlarýn tarafýndan belirlenen koþullarda,
ezilen ulusun burjuvazisi de toprak sahiplerinin, emperyalist ezen
ulus burjuvazisiyle uzlaþma yoluyla ulusal-devletini kurmasýdýr.
Daha önce gördüðümüz gibi, bu olasýlýk, I. bunalým döneminde
emperyalistler arasý bir yeniden paylaþým savaþýnýn sonucuna
baðlýdýr ve galiplerin maðluplara verdikleri bir ceza olarak ortaya çýkar. Böyle bir durumda proletaryanýn tavrý, kapitalizmin ko94
95
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þullarý altýnda ulusal sorunun çözümü konusundaki tavrýyla aynýdýr. Yani demokratik cumhuriyet temelinde ulusal-devletin kurulmasý talebidir. Ancak çözümün oluþum koþullarý nedeniyle,
proletarya, kurulan devletin kuruluþ biçimini (emperyalist ülkelerle yapýlan gizli anlaþmalara dayanmasý) teþhir ederek, ezilen
ulusun burjuvazisini diðer ulusal sýnýflardan tecrit etmeye çalýþýrken,
diðer yandan ulusal-devletin baðýmsýzlýðýný özenle savunur. Bu
tür uzlaþmalarla oluþturulmuþ ulusal-devletler, sonuçta emperyalizmin sömürgesi olmasýndan (yarý-sömürge olarak) baþka bir sonuca ulaþamayacaðý açýktýr. Ve emperyalist ülkeler, uzlaþmanýn bir
yönü olarak, bu ülkeleri kendi askeri, siyasal ve ekonomik ittifakýnýn içinde tutar. Ýþte bu nedenle, proletarya, böyle bir çözüm
karþýsýnda bu tür ittifaklara girilmemesini savunur. Bir baþka deyiþle,
proletarya ve partisinin, bu tür durumlar karþýsýnda ve bu tür durumlara karþý, baðýmsýz, demokratik, merkeziyetçi, ulusal-devleti savunur.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
I. BUNALIM DÖNEMÝNDE
MARKSÝZMDE ULUSAL SORUN

I. bunalým döneminde Marksist kesimlerde ulusal sorun konusunda farklý görüþler ortaya çýkmýþtýr. Bunlar içinde iki farklý
ulus teorisi ve ulusal program belirginleþmiþtir. Bunlardan biri Avusturya Sosyal-Demokrat Partisinin belirlediði ve Rusyada bazý çevrelerin desteklediði teoridir. Diðeri ise Bolþeviklerin savunduðu
RSDÝPin ulusal programýdýr. Bunlarýn dýþýnda ulusal sorun karþýsýnda
deðiþik tutumlar ve deðerlendirmeler mevcuttur. Þimdi bunlarý sýrayla ele alalým:

86

THKP-C/HDÖ
Ulusal Sorun Üzerine

I.
ÜLKE-DIÞI (KÝÞÝSEL)
ULUSAL ÖZERKLÝK TEORÝSÝ

1899da Avusturya SDPnin Brünn Kongresinde kabul edilen ulusal program þu þekildedir:
Bir ulusun özyönetimle yönetilen tüm bölgeleri, ulusal iþlerin kararlaþtýrýlmasýnda tam bir özerkliðe sahip
olan tek bir ulusal ittifak kurarlar.*
Leninin deðerlendirmesiyle söylersek, bu program maddesi, ulusal sorun konusundaki farklý çözüm önerilerinin
uzlaþtýrýlmasýna dayanan orta-yolcu bir çözümdür. Böyle bir
uzlaþma formülü öncesinde taraflar iki temel tezi savunmaktaydýlar: Avusturya ve Almanyadaki Marksistler merkezi bir devlet
düþüncesini savunurken; diðer taraf, yani Güney Slav Marksistleri
ülke-dýþý ulusal kültürel özerkliði savunuyorlardý. Güney Slavlarýn tezi, örgütlenme düzeyinde, partinin yürütme komitelerinde
birleþik bir federatif yönetim oluþturulmasýný da kapsýyordu. Güney Slav Marksistleri ki Slav milliyetçiliðiyle belirlenmiþlerdir tezlerini þu þekilde formüle etmiþlerdi:
Avusturyada yaþayan her ulus, üyelerinin bulunduðu
bölge hangisi olursa olsun, (dil ve kültür alanýna giren)
bütün ulusal sorunlarýný tam baðýmsýz olarak düzenleyen özerk bir grup teþkil ederler.
Ýþte Avusturyada SDPnin 1899 ulusal programý, bu iki tezin
belli bir uzlaþmasýna dayalý olarak formüle edilmiþti. Son tahlilde
ulusal-kültürel özerklik olarak tanýmlanan bu program, ülkedýþý (kiþisel) özerklik yerine topraða baðlý özerkliði getirmektedir.
Ancak Leninin belirlediði gibi, bu program, orta yolcu, uzlaþmacý
bir slogandýr, çünkü ülke-dýþý (kiþisel) ulusal özerkliðin izini
* Bu maddenin bir baþka çevirisi þöyledir: Tek bir ve ayný ulusun özerk yönetim
bölgeleri, birlik halinde ulusal sorunlarýn tam baðýmsýz olarak düzenleyen tek bir ulusal
birlik oluþtururlar.
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taþýmamaktadýr.96
Güney Slav Marksistlerinin savunduðu ülke-dýþý yani belli
bir ulusal-topluluk topraðýna baðlý olmayan bir kültürel özerklik
anlayýþý, genel olarak küçük uluslarýn milliyetçiliðine boyun eðilmesi anlamýna gelmektedir. Rusyada Bundçular tarafýndan da
benimsenen bu tez, son tahlilde Avusturya SDPnin kabul ettiði
uzlaþmacý programdan da geri niteliktedir.
Ülke-dýþý (bireysel) kültürel özerklik ile topraða baðlý kültürel özerklik arasýnda önemli bir farklýlýk olmamakla birlikte, birincisinde, bir ulusal-topluluk mensuplarý, oturduklarý yere bakýlmaksýzýn ulusal sorunlarýnda (dil ve kültür alanýna giren ulusal sorunlarýnda) tam baðýmsýz bir grup olarak kabul edilirken; ikincisinde
belli bir toprak üzerinde oturan ulusal-topluluk üyelerinin tam baðýmsýz bir grup kabul edilmeleri esastýr. Bu açýdan aralarýndaki
fark temel olarak belirlenmiþ bir toprak üzerinde bulunup bulunmamaktan kaynaklanmaktadýr. Ülke-dýþý kültürel özerklik, ulusal
ayrýþmanýn temelden örgütlenmesine hizmet eder ve kesinkes milliyetçilik, ulusal dar görüþlülük ürünüdür. Görünüþte, merkezi bir
tek devletin sýnýrlarý içinde kalmayý ve bu anlamda proletaryanýn
bu sýnýrlar içinde birleþik örgütlenmesini kurmayý amaçlarken, gerçeklikte hiçbir zaman ulus olmamýþ ya da olmayacak topluluklarýn
ya da ulusal azýnlýklarýn yapay bir ulus olarak yaratýlmasýna hizmet eder. Ve giderek de yaratýlmýþ bu ulus uluslarýn gerçek ve
tam eþitliði temelinde ayrýlma hakkýna sahip olmasý amaçlanýr.
Bu da kaçýnýlmaz olarak ayrýlma ile sonuçlanacaktýr. Sonal olarak ayrý bir devlet örgütlenmesine gidilmeme durumunda ise, topraða baðlý ulusal kültürel özerklik yolu gündeme gelecektir. Bu
da ister istemez deðiþik yerlerde oturan ulus üyelerinin, belli bir
topraklar üzerinde toplanmasýný getirecektir. (Ýsrail devletinin
oluþumu tipik bir örnektir.)
Stalin kültürel özerklik teorisini þu þekilde deðerlendirmektedir:
Bu plan, sonunda þuna dayanýr: Rusya bir uluslar
birliði ve uluslar da, bireyler, devletin hangi bölgesinde yaþarlarsa yaþasýnlar, tek bir toplum içinde toplanmýþ, bireyler birlikleri durumuna dönüþmeli. Bütün Rus96
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lar, bütün Ermeniler vb. Daha sonra tüm Rusya uluslar
birliðine girmek üzere, topraktan baðýmsýz olarak, kendi
özel ulusal birlikleri içinde örgütlenmeliler. Bu plan son
derece kullanýþsýz ve usa-aykýrýdýr. Gerçek þudur ki, kapitalizmin geliþmesi, uluslardan kopmuþ daðýnýk birey
topluluklarýný, Rusyanýn çeþitli noktalarý üzerine saçýp
savurmuþtur. Ýktisadi koþullara baðlý ulusal daðýlým nedeniyle, sözü geçen uluslarýn böyle bireylerini biraraya
toplamak demek, ulusu yapay olarak örgütlemekle,
ulusu kurmakla uðraþmak demektir. Oysa, bireyleri,
uluslar biçiminde yapay olarak biraraya toplamakla
uðraþmak demek, milliyetçilik açýsýnda yer almak
demektir.97 (abç)
Genel olarak bu dönemde yahudi sorunu olarak ortaya çýkan ve yahudi sosyal-demokratlarýnca savunulan bu tez, yapay bir
yahudi ulusu yaratmayý amaçlar. Böylece siyonizmle büyük ölçüde uyuþum halindedir. Bir baþka deyiþle yahudi ýrkçýlýðý olarak
siyonizmin Marksizmin temel tezleriyle yeniden biçimlendirilmesinden baþka bir þey deðildir. Bu nedenle kültürel özerklik
(ülkedýþý) tezi, büyük ölçüde yahudilerce savunulagelmiþtir. Kaçýnýlmaz olarak da bu tez ulus nedir? sorusunun yeniden yanýtlanmasýný gerektirmektedir. Ancak bu tezin temelinde yapay ulus
yaratma anlayýþý yattýðý bilinmelidir. Lenin, kültürel özerklik ya
da kültürde ulusal özerklik biçimindeki programlarýn, ulusal
geliþmenin özgürlüðünü güvence altýna alacak kurumlarýn yaratýlmasý planý olarak ele alýp deðerlendirilmesi bunu açýkça tanýtlamaktadýr. Uluslaþmamýþ topluluklarýn ya da belli bir toprak üzerinde
uluslaþmýþ olmasýna raðmen, baþka bir yerde ya da ülkede ulusal
azýnlýk durumunda bulunan topluluklarýn desteklediði bu tezin bu
niteliði, kaçýnýlmaz olarak proletaryaya kendi amaçlarýna karþý
mücadele etme görevi getirdiði için kesinkes kabul edilemez.
Kültürde ulusal özerklik en incelmiþ, bu nedenle
de en tehlikeli milliyetçilik demektir; ulusal-kültür sloganýyla ve okullarýn çok tehlikeli, hatta anti-demokratik bir
biçimde ulusal topluluklara göre bölünmesi propagandasýyla iþçilerin yozlaþtýrýlmasý demektir. Kýsacasý bu pro97
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gram, hiç kuþku yok, proletarya enternasyonalizmiyle
çeliþir; yalnýzca milliyetçi küçük-burjuvazinin ülkülerine
uygundur.98
Görüldüðü gibi kültürel özerklik ulusu oluþturan öðelerin
birine belki de en önemlisine, yani belli bir topraklar üzerinde
bulunma toprak birliði öðesine dayanmayan ve böyle bir durumda bulunmayan topluluklarýn özsel çýkarlarýný ifade eder. Böylesi bir çýkar, proletaryanýn genel ve nihai amaçlarýyla temelden
çatýþtýðý açýktýr. Proletarya tarihsel olarak oluþmuþ ve oluþmasý
kaçýnýlmaz olan uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýný özenle
savunur; uluslarýn uyumlu uluslararasý iþbirliðini saðlamayý ve nihai olarak uluslarýn karþýlýklý güvene ve gönüllülüðüne dayalý bir
uluslararasý birlik kurmayý, böylece ulusu aþmayý amaçlar. Engelsin
deyiþiyle, bu yoksa proletarya yönetimi var olamaz. Böyle bir
amaca yürüyen sýnýf ve onun partisi, bu amaca ulaþmayý engelleyen veya geciktiren her hareketin ve istemin karþýsýndadýr. Marksizm, insan topluluklarýnýn uluslar þeklinde biraraya gelip
örgütlenmesinin, tarihsel olarak bir ilerleme olduðunu kabul eder,
ama bu ayný zamanda uluslarýn dünya-tarihsel bir olgu olarak gelecekte var olamayacaklarýný da belirtir. Bu nedenle yahudiler gibi
ya da faklý ülkelerde bulunan farklý uluslarýn bireylerinin biraraya
getirilmesi proletaryanýn görevi deðildir ve olamaz da. *

* Bugün Ýsrail devleti, siyonizmin gerçekleþtirilmesi olarak, yapay ulus yaratýlabileceðini göstermiþtir. Bunun yarattýðý sorunlar ise Filistin halkýnýn içinde bulunduðu durumla
açýklýk kazanmaktadýr. Rusyada Bundcular, ayný durumun Rusya içinde gerçekleþtirilmesini savunduklarý düþünülürse, ortaya çýkabilecek sorunlarýn neler olabileceði anlaþýlabilir.
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II.
TOPRAÐA BAÐLI
ULUSAL KÜLTÜREL ÖZERKLÝK

Yukarda gördüðümüz gibi ülke-dýþý kültürel-özerklik ile
Avusturya SDPsinin programýnda formüle edildiði biçimiyle topraða baðlý kültürel özerklik arasýnda farklar olmasýna karþýn, sonal
olarak ayný niteliktedirler. Topraða baðlý kültürel özerklik, doðrudan konfedere ya da federe bir çözüme denk düþer. Bu çözüm
1848lerden sonra tüm Avrupada, özellikle de Almanyada ulusal
birliðin kurulmasýnda esas alýnan federal çözümle önemli farklýlýklar oluþturmaz. Genel olarak burjuvazinin proletarya karþýsýnda,
aristokrasiyle anlaþarak gerçekleþtirdiði ulusal birlikler ki özsel olarak egemen sýnýflar ittifakýdýr bu tür federal çözüme dayanmaktadýr. Engels, 1891de Erfurt programýný elþtirirken, federal bir devletin
özelliklerini þöyle tanýmlamaktadýr:
Federal bir devleti, bütün halindeki devletten, iki nokta ayýrdeder: birinicisi, federasyonun üyesi olan her devletin, her kantonun kendi medeni hukukuna ve ceza
yasasýna sahip bulunmasý, kendi adli örgütlenmesine
sahip bulunmasýdýr; ikincisi, halkýn meclisi yanýnda, her
kantonun, büyük olsun, küçük olsun, oyunu kullanabileceði bir devletler temsilcileri meclisinin bulunmasýdýr.99
Bu çözüm, burjuvazinin 1848 devrimleriyle ortaya çýkmýþ
olan siyasi gericilik döneminin bir ürünüdür. Bir baþka deyiþle,
burjuvazinin proletarya karþýsýnda feodallerle uzlaþmasýnýn ürünüdür. Bu federal çözüm, aristokrasinin yerel ayrýcalýklarýný,
görünüþte kaldýrarak, genelleþtirilmesinden baþka birþey deðildir.
Üstelik bu yolla bunlarýn ayrýcalýklarý daha da güçlendirilmiþ
olmaktadýr. Bu çözüm, daha önce gördüðümüz gibi, feodal imparatorluklarýn (monarþik yönetimlerin) uzlaþma ile saðlanan ulusal birlik þeklinde bir iç dönüþümüne denk düþer ve sonuçta
99
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yönetim meþruti-monarþi haline gelir. Örneðin 8 Haziran 1815de
Viyana Kongresi ile kurulan Alman Konfederasyonu böyle bir birliktir, yani feodal-monarþist Alman devletlerinin üstten kurulmuþ
birliðidir. Ve bu birlik Almanyanýn siyasal ve ekonomik bölünmüþlüðüne resmi bir biçim veriyordu. Yine 1866da bu konfederasyonun daðýtýlmasýyla 1867de Bismarckýn önerisiyle kurulan Kuzey
Alman Federasyonu ayný niteliktedir. *
Görüldüðü gibi, bu tür ulusal birlikler, uluslar arasýnda gerçek bir birlik saðlamak yerine, uluslar arasýndaki ayrýlýðýn resmileþtirilmesine hizmet etmektedir ve demokratik devrimin yukardan aþaðý gerçekleþtirilmesinin ürünüdür. (Bilindiði gibi yukardan
aþaðý demokratik devrim Almanyada feodalizmden kapitalizme
junker tipi geçiþi ifade eder ve temelinde burjuvazi ile aristokrasinin uzlaþmasýna dayanýr. Bu nedenle aþaðýdan yukarý devrimlerden farklýdýr. Bu açýdan yukardan aþaðýya demokratik devrim
ile burjuva demokratik reformu arasýnda kapsam olarak bir fark
yoktur.)
Ama yine de bu tür bir çözüm, Leninnin de belirttiði gibi,
kapitalist ülkelerin iktisadi koþullarýyla çeliþir100 siyasi gericilikin
sürekli ve genel bir nitelik kazandýðý emperyalist aþamada, bunu,
proletarya adýna ileri sürmek geri bir adýmdan baþka bir þey olmayacaktýr. Proletaryanýn böylesine bir çözümü kabul etmek zorunda kalmasý ile bu çözümün geri bir çözüm olduðu birbirine
karýþtýrýlmamalýdýr. Leninin uzlaþmalar konusunda söyledikleri
anýmsanacak olursa, bu tür geri çözümlerin kabul edilebilinmesi
için ki geçici çözüm olarak iktidara geçen proletaryanýn, daha
büyük bir tehlike ile karþý karþýya bulunmasý gerekmektedir. Bir
baþka deyiþle, böylesi geri bir çözümün önsel olarak reddedilmesi
(koþulsuz) diyalektik materyalizmin esaslarýna aykýrýdýr. Federatif
cumhuriyet olarak, ama meþruti monarþi deðil, demokratik bir
cumhuriyet olarak, bu tür çözüm için Engels, henüz bölünmez
tek bir cumhuriyetin ya da merkezi tek bir devletin bulunmadýðý
ülkeler için bir ilerleme olacaðýný söyleyerek, koþullu bir olumlama ortaya koyar.101
* 1871de bu konfederasyon da Alman Ýmparatorluðu olarak kendisini ortadan
kaldýrmýþtýr.
100
Lenin, Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluþ Savaþlarý, s. 100.
101
Engels, Seçme Yapýtlar, Cilt: III, s. 529.

92

THKP-C/HDÖ
Ulusal Sorun Üzerine

Ayný konuda Lenin þöyle demektedir:
Zaman zaman koþullar sosyal-demokratlarý, belli bir
süre için, bu tür orta yolcu, uzlaþmacý kararlara boyun
eðmeye zorlayabilir.102
Lenin, Avusturya SDPsinin Brünn Kongresinde kabul ettiði
ulusal programýn, bu tür niteliðe sahip olduðunu belirterek, onun
orta-yolcu ve uzlaþmacý bir çözüm yolu olduðunu, dolayýsýyla
iki uluslu, iki devletli, iki bölgeli federal cumhuriyete denk düþtüðünü tespit eder.* Lenin, Avusturya SDPsinin ülke-dýþý (kiþisel) ulusal özerkliðin izlerini taþýyan programýný þöyle yorumlamaktadýr:
...gerçekten demokratik kurumlar getirmekte umutsuzluða kapýlan ve bir dizi (kültürel) sorunda her ulusun proletaryasýyla burjuvazisini yapay olarak birbirinden ayrý tutarak, burjuvazinin ulusal kavgalarýndan kurtulmaya çalýþan kiþilerin oportünist düþünden baþka bir
þey deðildir.103 (abç)
Demek ki, sorun, herhangi bir çözümün niteliðini bilme,
koþullara baðlý olarak nasýl ortaya çýktýðýný saptamaya ve proletaryanýn önsel çýkarý ile en uygun olan çözümü belirleme sorunudur.
Sonucu bugünden belli ve iþe yaramazlýðý tarihsel deneyimle ortaya çýkmýþ bir çözümün kabul edilmesi, Leninin deyiþiyle, hiç de
akýllýca olmaz. Bu anlaþýlabilir bir þeydir. Proletarya ve partisi, koþullara boyun eðmeyi deðil, koþullarý deðiþtirmeyi hedefler. Þüphesiz
bu deðiþtirme hareketi, belli koþullar içinde gerçekleþir. Ama
koþullara boyun eðmek ayrýdýr, koþullara göre mücadele etmek
ayrýdýr. Sorun, hangi çözüm için mücadele edileceði sorunudur.

* Bugün Kýbrýs konusunda buna benzer çözümler ileri sürülmektedir. Resmi TC. tezi
Kýbrýsta iki toplumlu, iki bölgeli federal cumhuriyettir. Bu tezin 1974 Kýbrýs iþgalinden
sonra iktidarda buluna CHP hükümeti tarafýndan formüle edilmesi hiç de þaþýrtýcý deðildir.
Kendisine sosyal-demokrat diyen bir partinin 20. yüzyýl baþlarýndaki oportünist sosyaldemokrasiyi kýlavuz almasý son derece doðaldýr. Karþý-tez olarak ileri sürülen "toprakdýþý" ulusal özerklik tezi ise, ayný þekilde Yunanistan'ýn resmi tezi olarak belirginleþmektedir.
Her iki tez de iki ülkenin önsel çýkarlarýný ifade etmektedir. Ve temelde adanýn iki ülkeden
birine ya da ikisine birden ilhak edilmesine yöneliktir. Yapýlmak istenen sadece böyle bir
geliþme için "resmi" bir durum, bir statü ve hukuk oluþturmaktýr.
102
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III.
EMPERYALÝST-EKONOMÝZMÝN
ULUSAL SORUN TEZLERÝ

Leninin emperyalist-ekonomizm olarak adlandýrdýðý teori
genel olarak emperyalist dönemde ulusal sorunun mevcut olmadýðýný, ulusal hareketlerin olamayacaðýný, var olanlarýn ise gerici
nitelikte olduðunu savunan sol bir teoridir. Lenin bu teoriyi þöyle
özetlemektedir:
Emperyalizm, yüksek düzeyde geliþmiþ kapitalizmdir; emperyalizm geliþmecidir; emperyalizm demokrasinin yadsýnmasýdýr bundan ötürü kapitalizmde demokrasi eriþilebilir birþey deðildir. Emperyalist savaþ, geri
monarþilerde olsun, ileri cumhuriyetlerde olsun, tüm demokrasinin açýktan ihlalidir bundan ötürü, haklardan
(yani demokrasiden) söz etmenin anlamý yoktur. Emperyalist savaþýn karþýsýna konabilecek tek þey sosyalizmdir; yalnýzca sosyalizm çýkýþ yoludur; bundan ötürü
bizim asgari programýmýzda (RSDÝP nin programý kastediliyor) yani kapitalizmde demokratik sloganlar öne sürmemiz bir aldanýþtýr ya da hayaldir, sosyalist devrimin
saptýrýlmasý ya da ertelenmesidir.104
Görüldüðü gibi, bu teori, genel olarak emperyalizm tahlilinden yola çýkmaktadýr. Çýkýþ noktasý ayný olan, ama buna karþýn iki
farklý teori ortaya çýkmýþtýr. Týpký 1900lerin Rusyasýnda ekonomizmin ortaya çýktýðý dönemdeki gibi. Lenin, buradan hareketle,
1900-1903 yýllarý arasýnda ekonomizm ile Iskra arasýndaki ayrýlýkla,
emperyalist-ekonomizm ile olan farklýlýðý birbirine benzetir.
Bilindiði gibi 1900lerde Rusyada ekonomistler, siyasetin
ekonominin devamý ve onun yoðunlaþmýþ bir ifadesi olmasý doðru
önermesinden yola çýkarak, iþçilerin ekonomik mücadele ile ilgilenmeleri gerektiðini ileri sürüyordu. Iskra ise, ayný önermeden
104
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politik mücadelenin yürütülmesi gerektiði sonucunu çýkartýyordu.
Emperyalist ekonomizm de, emperyalizm tahlilinden doðru bir
tahlilden yola çýkarak, proletarya partisinin asgari programýnýn
öneminin kalmadýðý sonucunu çýkarýyor ve dolayýsýyla bu program
için mücadele edilmesinin yanlýþ olduðunu söylüyordu. Asgari program, diðer demokratik haklarýn yanýnda uluslarýn kendi kaderlerini
tayin hakkýný da içerdiði için konu, kaçýnýlmaz olarak, emperyalist
dönemde ulusal hareketlerin ve ulusal savaþlarýn devrimci, ilerici
nitelikte olup olamayacaðý noktasýnda toplanmaktaydý.
Ayný konuda Leninist deðerlendirme ise þöyledir:
Genel olarak kapitalizm ve özel olarak emperyalizm,
demokrasiyi bir hayal haline getirir, ama ayný zamanda
kapitalizm, yýðýnlarda demokratik esinler uyandýrýr, demokratik kurumlar yaratýr, emperyalizmin demokrasiyi
yadsýyýþýyla demokrasi için yýðýnsal mücadele arasýndaki
çatýþmayý þiddetlendirir. Kapitalizm ve emperyalizm ancak iktisadi devrimle devrilebilir; demokratik dönüþümlerlerle, (reformlar), en ideal demokratik dönüþümlerle
bile devrilemez. Ne var ki, demokrasi mücadelesi okulunda okumamýþ olan bir proletarya, iktisadi bir devrim
yapma yetisine sahip deðildir... Emperyalist savaþýn, demokrasiyi üç ayrý yönden yadsýdýðý söylenebilir (a. Her
savaþ haklarýn yerine zorbalýðý koyar; b. emperyalizm,
bu haliyle demokrasinin yadsýnmasýdýr; c. emperyalist
savaþ, cumhuriyeti monarþi ile eþitler), ne var ki, emperyalizme karþý sosyalist baþkaldýrýnýn uyanýþý ve büyümesi, demokratik direnç ve huzursuzluðun artýþýyla ayrýlmaz biçimde baðlantýlýdýr. Sosyalizm, her devletin, dolayýsýyla her demokrasinin yavaþ yavaþ silinip ortadan kalkmasýna yol açar; fakat sosyalizm, burjuvaziye, yani nüfusun azýnlýðýna karþý zorbalýkla demokrasinin tam geliþimini, yani tüm halk yýðýnlarýnýn bütün devlet iþlerine
ve kapitalizmin ortadan kaldýrýlmasýnýn tüm örgün sorunlarýna gerçekten eþit ve gerçekten evrensel biçimde katýlmasýný, ancak proletarya diktatörlüðü yoluyla baðdaþtýrabilir.105
105
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Lenin, emperyalist-ekonomizmi eleþtirirken iþte bu temel
saptamalardan yola çýkmaktadýr. Böylece emperyalist aþamada,
uluslarýn ekonomik ve siyasal olarak kendi kaderlerini belirleyebileceklerine ve bu durum karþýsýnda proletaryanýn elinin kolunun
baðlanmasýna karþý çýkmaktadýr. Marksizm, insanlýðýn somut sorunlarýna somut çözümler üretebildiði anlamda, dünyanýn deðiþtirilmesinde kýlavuz rolünü oynayabilir. Lenin, emperyalizmin doðru
bir tahlilinden sonuçlar çýkararak þöyle demektedir:
... küçük uluslarýn her birine diledikleri kadar demokratik özgürlük vermek, siyasal baðýmsýzlýða izin vermek, böylece kendi askeri giriþimlerini zarar görme tehlikesine atmamak, mali-sermaye açýsýndan yalnýzca
gerçekleþtirilebilir birþey olmakla kalmaz, ama bazen
tröstler için, onlarýn emperyalist siyaseti için, onlarýn emperyalist savaþý için daha kârlýdýr. Siyasal ve stratejik
iliþkilerin kendine özgü niteliðini görmezlikten gelmek
ve ezberlenmiþ bir emperyalizm sözcüðünü ayrým gözetmeksizin yinelemek, Marksizmden baþka bir þeydir.106
Böylece ortaya çýkmýþ ulusal-devletler proletaryanýn kapitalizme karþý mücadelesinin baþatlýk kazanmasýna hizmet edeceði
açýktýr. Ulusal eþitlik daha tam hale geldikçe (ayrýlma özgürlüðü
olmaksýzýn bu eþitlik tam olamaz) ezilen uluslar iþçileri, eziliþ nedenlerinin hak eksikliði deðil, kapitalizm olduðunu daha açýkça
göreceklerdir.107 (abç)
Tüm bunlardan çýkan sonucu Lenin þöyle ifade etmektedir:
Bizim, emperyalizme karþý her mücadeleyi desteklememizin gerekmediðidir. Gerici sýnýflarýn emperyalizme karþý mücadelesini desteklemeyeceðiz. Gerici sýnýflarýn emperyalizme ve kapitalizme karþý baþkaldýrýsýný
desteklemeyeceðiz.108
Diyebiliriz ki, emperyalist-ekonomizmin savladýðý gibi, emperyalizm koþullarýnda ortaya çýkan her ulusal-devlet proletaryasýnýn
karþý çýkmasýný gerektiren ve ona karþý savaþacaðý bir durum yaratmaz. Emperyalizm, siyasal olarak baðýmsýzlýðýný tanýdýðý, gere106
107
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kirse bizzat bunlarýn siyasal baðýmsýzlýðýnýn garantisini verdiði durumlarda bile, tek bir yol yoktur. Siyasal olarak baðýmsýz, ama
ekonomik olarak emperyalizme baðýmlý ulusal-devletlerin ortaya
çýkmasý olasýdýr ve böyle devletlerde proletarya, emperyalizmden
ekonomik olarak baðýmsýzlýðýn elde edebilmesi için mücadele edebilir ve etmelidir de. Bu mücadelenin verilmesi için de, uluslarýn
kendi kaderlerini tayin hakkýnýn kesinkes tanýnmýþ olmasý zorunludur.
Görüldüðü gibi, emperyalist ekonomizm, ulusal sorunu, belli
bir çözüm biçimi içinde ele almaz, tersine, ulusal sorunu tümüyle
yadsýyarak ortaya çýkar. Bu da onu diðer hatalý anlayýþlardan ayýrýr.
Ancak gelecekte, anti-emperyalist mücadele açýsýndan oldukça
önemli bir yere sahiptir.* Özellikle anti-emperyalist mücadele ile
anti-kapitalist mücadelenin iliþkisi sorunu olarak demokratik halk
devrimi programý (asgari program) ile sosyalist devrim programý
(azami program) konusunda ortaya çýkmaktadýr. Örneðin, Latin
Amerikada ortaya çýkan demokratik devrim sorununda revizyonist KPler anti-kapitalist devrimin ayný zamanda anti-emperyalist
mücadeleyi içerdiðini söyleyerek, anti-emperyalist ve anti-oligarþik
mücadelenin reddine yönelmiþlerdir. (Ayný tezler ülkemizde TÝP
tarafýndan savunulmuþtur.) Yine bir baþka kesimde anti-emperyalist mücadelenin anti-kapitalist mücadele ile iliþkisinden anti-emperyalist mücadelenin bazý anti-kapitalist hedefleri de içermesi gerektiðini savunmuþlardýr. (Latin-Amerikadaki troçkist örgütlerin resmi çizgisi budur.) Bu deðerlendirmelerin sonucunda, revizyonist
KPler, anti-emperyalist mücadeleyi siyasal baðýmsýzlýða sahip ulusal devletin bir sorunu olarak ele alýp, bunun ekonomik baðýmsýzlýkla tamamlanmasý gerektiðini ileri sürerek ulusal burjuvazi ile
birleþik cephe kurmayý temel görev olarak belirlemiþlerdir. (Bu
ülkemizde 70lerde TKPnin Ulusal Demokratik Cephe anlayýþýnýn ta kendisidir.) Anti-emperyalist mücadele, sözcüðün tam
anlamýyla emperyalist çerçevenin dýþýna çýkmak ile sonuçlanan
bir mücadeledir. Eðer bu mücadelede proletaryanýn öncülüðü söz
konusu olursa, emperyalizmin çerçevesi dýþýnda ekonomik ve si* Burada sol sapmalarýn bir özelliði ortaya çýkmaktadýr: Koþullarýn ötesinde ileri
ya da geri, ama çokluk ileri genellikle düþünsel olarak kurulabilecek bir geleceðe iliþkin
teoriler üretmek.
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yasal baðýmsýzlýk elde edilebilir. Bu baðlamda anti-emperyalist ve
anti-oligarþik mücadele, ulusal sorunun kapitalizm dýþýnda çözümünü içerir ve dolayýsýyla dünya çapýndaki sosyalizm mücadelesi
ile birleþir. Ancak yine de emperyalist aþamada, bu çerçeve içinde
siyasal baðýmsýzlýk elde edilebilirliðinin yanýnda, ekonomik olarak
da baðýmsýzlýk elde edilebilir. 1960-70 döneminde özellikle OrtaDoðuda bu görülmüþtür. Ama bu abartýlmamalýdýr. Nitekim OrtaDoðudaki geliþmeler, bunun ancak sosyalist sistemin yoðun desteðinde gerçekleþmesinin uzun bir tarihsel evreyi gerektirdiðini
göstermiþtir. Yine de revizyonizmin kapitalist olmayan yol tezini,
her ne kadar Leninin emperyalizm tahliline dayanýyorsa da, emperyalizm koþullarýnda ve çerçevesi içinde ulusal devletlerin ekonomik olarak baðýmsýzlaþtýrýlmasýný ve bu amaçla ulusal burjuvazinin güçlendirilmesini amaçladýðýndan anti-Marksist niteliktedir ve
proletaryanýn iktidar mücaledesini engelleyicisidir. Bu sonuç, bugün Orta-Doðu ülkelerinde açýkça ortaya çýkmýþtýr.
Bütün demokrasi, kapitalizmde ancak çok ufak
ölçüde ve yalnýzca göreli olarak elde edilebilen haklarýn
ilanýný ve gerçekleþtirilmesini içerir. Ama bu haklarý ilan
etmeksizin, bu haklarý hemen þimdi getirmek için mücadele vermeksizin, yýðýnlarý bu mücadele ruhuyla eðitmeksizin, sosyalizm olanaksýzdýr.109
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IV.
ROSA LUXEMBURG VE ULUSAL SORUN

Emperyalizmin I. bunalým döneminde R. Luxemburgun özel
bir yeri olduðu tartýþmasýz tüm Marksistler tarafýndan kabul edilmektedir. Ancak ulusal sorun konusunda getirdikleri, uzun yýllar
onun Bolþevikler ve Leninle ayrý düþmesine neden olan konulardan birini oluþturduðu da açýktýr. R. Luxemburg, genel olarak MarksEngelsin büyük devletler konusundaki tezlerini temel çýkýþ noktasý
olarak ele almaktadýr. Neredeyse mutlaka varan ölçüde, büyük
devletlerin yaratýlmasýný savunur. Engels, orta-çaðýn sonundan beri,
tarih büyük ulusal-devletlerden oluþmuþ bir Avrupaya doðru ilerlemekteydi demektedir. Bundan Luxemburgun çýkardýðý sonuç, madem böyle bir tarihsel geliþme vardýr ve sosyalizm dünya çapýnda
gerçekleþecektir, neden ulusal-devletlerin varlýðý her koþulda savunulsun demektedir.
Luxemburgun ulusal sorun karþýsýndaki tutumu, tümüyle
Marks-Engelsin büyük devletler tezine dayanmasý, onun, özellikle Polonya sorunu karþýsýnda Bolþeviklerle ters düþmesinin temelini oluþturmaktadýr. Luxemburg, Polonyanýn kendi kaderini tayin
hakkýný kullanarak ulusal-devlet haline dönüþümünün Doðu Avrupadaki proletaryanýn ortak mücadelesini engelleyeceðini savunmaktadýr. Özellikle Leninin uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýný,
geçici ve taktik bir sorun olarak deðil, her zaman geçerli olan ve
özsel olarak ayrýlma hakký þeklinde ifade eden bir tarzda sunuþuna karþýdýr. Böyle bir tarz, Luxemburga göre, bütün büyük devletlerin ayrýþmasýna ve bir dizi küçük devletlerin kurulmasýna neden
olacaktýr, ki, bu da proletaryanýn dünya devrimi yolundaki mücadelesini engelleyecektir.
Polonya konusunda PSP (Polonya Sosyalist Partisi), Çarlýðý ancak Polonyayý ondan kopararak zayýflatabiliriz; Çarlýðý
devirmek Rus yoldaþlarýn görevidir þeklinde ortaya çýkarken;
bazýlarý da Çarlýk devrildikten sonra Rusyadan ayrýlarak kendi kaderimizi tayin edebiliriz demektedir. Luxemburg, bu tezin
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(ki özsel olarak küçük-burjuva milliyetçiliðinin ifadesidir) karþýsýna,
Polonyanýn baðýmsýzlýðýnýn iþçilerin sýnýf mücadelesini böleceðini
söyleyerek karþý çýkar. Bunun gerekçesi olarak Çarlýk Rusyasýnda
kapitalizmin geliþtiðini ve gündemdeki devrimin sosyalist devrim
olduðunu söyleyen Luxemburg, ayný durumda bulunan Osmanlý
Ýmparatorluðu için ise tersi bir politikanýn izlenmesini savunur. Ona
göre, Osmanlý Ýmparatorluðu, kapitalist geliþme aþamasýna girememiþtir ve hiçbir biçimde kendini yeniden üretecek durumda
deðildir. Bu nedenle Osmanlý Ýmparatorluðunun daðýlmasýný desteklemek gerekir. Böylece Luxemburgda büyük devletlerin yararý
ve bu devletler içinde proletaryanýn birleþik hareketi doðrudan
doðruya kapitalist geliþmeye baðlý olarak ortaya konulmaktadýr.
Bunu þöyle ifade eder:
Proletaryanýn görevi, yeni sýnýf devletleri yaratmak
deðildir. Eðer Enternasyonal (II. Enternasyonal) ezilen
halklarýn kendi kaderlerini belirlemesi doðrultusunda bir
karar aldýysa, bu kapitalist temeller üzerinde yeni bir
ülkenin kurulmasý için deðil, sosyalist bir toplumun
oluþturulmasýný amaçlayan bir karardý.
Bir baþka deyiþle, Rosa Luxemburg, uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýný deðil, proletaryanýn kendi kaderini tayin hakkýný kabul ediyordu. Ancak feodalizm koþullarý altýnda bulunan
devletlerde yaþayan uluslarýn, kapitalist temel üzerinde ulusal-devlet kurmalarý, onun bu tezinin dýþýnda deðerlendirilmeliydi. Ona
göre, kapitalizm feodalizme karþý bir ilerleme olarak ele alýnmalýydý. Bu nedenle, feodal-askeri yönetim altýnda bulunan ülkelerde,
baðýmsýz ulusal-devletler kurulmasý desteklenmeliydi. Ve MarksEngels, 1850lerde baðýmsýz bir Polonyadan söz ederken, feodalaskeri Çarlýða karþý kapitalist geliþme içinde olan Polonyadan söz
ediyorlardý.
Lenin, Luxemburgun bu tezlerini, temelde ulusal sorunun
sýnýf mücadelesiyle ve proletaryanýn iktidar mücadelesiyle baðýný
ve onun önünde zaman zaman engel olarak ortaya çýkmasýný anlamamakla eleþtirerek, her zaman sýnýf mücadelesine göre ikincil olan ulusal sorun, belli bir zamanda bu mücadelenin önüne
geçebileceði görülmeliydi. Ayrýca aralarýnda yüzyýllarýn getirdiði ulusal kinlere sahip uluslarýn proletaryasýnýn, sanýldýðý gibi kolayca ve
ulusal kinler, önyargýlar giderilmeden ve de gönüllü olarak bir-
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leþme durumuna gelmeden birleþtirilmesinin mümkün olmayacaðýný Luxemburg görmüyordu. Son olarak da, uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn demokrasi sorunu olmasý, onun taktik
bir manevra düzeyine indirgenmesine engel olduðunu söyleyen
Lenin, sorunun tarihsel bir ilke durumuna getirilmesinin doðru
olduðunu da belirtiyordu.
Diyebiliriz ki, Rosa Luxemburg uluslarýn kendi kaderlerini
tayin hakkýný, kapitalizm ile feodalizm arasýndaki bir mücadele sorunu olarak sýnýrlamaktadýr ve giderek bunun yerine iþçi sýnýfýnýn
kendi kaderini tayin hakkýný koymaktadýr. Yani tarihsel olarak uluslarýn ve ulusal-devletlerin kapitalizmle birlikte ortaya çýktýðý tezinden yola çýkan Luxemburg, bu doðru tezden, sorunun sadece burjuvaziyi ilgilendirdiði sonucunu çýkarmaktadýr. Böylece proletaryanýn ulusal sorun konusunda elini kolunu baðlamakta, tavýrsýz kalmasýna neden olmaktadýr.
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V.
LENÝN VE ULUSAL SORUN

Leninin ulusal sorun karþýsýndaki tutumunu, yukardaki teorileri ele alýrken az çok belirginleþtirmiþ bulunuyoruz. Þu ana kadar, temel olarak Leninin tezleri doðrultusunda yanlýþ tavýrlarý sergiledik. Þimdi bir bütün olarak Leninin ulusal sorun, uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký konusundaki görüþlerini ifade edeceðiz.
Lenin, proletarya partisinin (RSDÝP olarak) hedefleri konusunda hazýrlanan program üzerinde ki bu bir asgari programdýr deðerlendirmesinde ulusal sorunu þu þekilde ifade etmektedir:
Devleti oluþturan tüm uluslarýn kendi kaderlerini
tayin hakkýnýn tanýnmasýný güvence altýna alan demokratik bir anayasaya dayalý bir cumhuriyet.110
Böyle bir asgari program hedefinin ortaya konulmasý, doðrudan doðruya burjuva demokratik devrimini tamamlamýþ Çarlýk
Rusyasýnda proletaryanýn nihai hedeflerine ulaþmasý için gerekli
ve kaçýnýlmaz bir evrenin sorunlarýndan birini çözümlemeye yöneliktir. Bunun anlamý, proletarya partisinin, uluslarýn kendi kaderlerini tayin etmeyi, dýþarýdan, þiddete baþvurarak ve de haksýz biçimde etkilemeye dönük her türlü çabayla savaþýlmasý demektir. Böylece bir yandan demokratik cumhuriyet için mücadele edilirken,
diðer yandan böyle bir cumhuriyetin temel ilkelerini oluþturan demokratik haklardan taviz verilmeyeceði ortaya konulmuþ bulunmaktadýr.
Bu noktaya kadar, herþey RSDÝPnin programýnda yer alan
uluslarýn kendi kaderlerini belirleme hakkýnýn tanýnmasý maddesi, yeterli olmaktadýr. Ancak, zaman içinde ortaya çýkan farklýlýklar,
özellikle çok uluslu Çarlýk Rusyasýnda, her ulusal-topluluðun Marksist örgütlenmeleri ve Marksistlerin bölgesel ya da yerel istemleri
ortaya çýktýkça, sorun, böyle bir program maddesinin (diðer maddelerde olduðu gibi) tek baþýna yeterli olmadýðý görülmüþtür. Ýþte
110
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bu andan itibaren, programda ifadesini bulan uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn ne anlama geldiði ortaya konulmak durumundadýr.
Lenin, herþeyden önce uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn, doðrudan doðruya, her ulusun kendi siyasal geleceðini belirleme hakký olarak ele alýnabileceðini ve bununda her ulusun
baðýmsýz devlet olarak örgütlenme hakký olarak somutlaþtýrýlabileceðini ifade eder.
Bilindiði gibi, devlet örgütlenmesi siyasal bir örgütlenmedir.
Böylece ulusal sorun, ezilen uluslarýn, yani baðýmsýz ulusal devlet olarak örgütlenememiþ uluslarýn, ezen ulustan ayrýlma hakkýnýn kabul edilmesi olarak ortaya çýkmaktadýr. (Ayrýlma hakký,
ayrý devlet kurma hakkýdýr.) Ancak böyle bir hak, her zaman ve
her yerde proletaryanýn iktidar mücadelesine hizmet etmeyeceði
de açýktýr. Özellikle Marks-Engelsin büyük devletler konusundaki söyledikleri dikkate alýnacak olursa, sorunun bir dizi küçük ve
zayýf ulusal-devletler yaratmak olarak ele alýnamayacaðý ortaya
çýkar. Proletaryanýn çýkarý, büyük devletlerin var olmasýndadýr,
ama þu ya da bu biçimde bir devletin deðil, demokratik-merkezi
devlet esastýr.
Demokratik merkezi bir cumhuriyet proletaryanýn iktidar
mücadelesini hýzlandýracaktýr. Çünkü, böyle bir cumhuriyet, ulusal
önyargýlarýn ya da burjuva milliyetçiliðinin engelleyici etkisinden
kurtulmayý saðlayacaktýr. Bilindiði gibi, milliyetçilik, proletaryanýn
deðiþik uluslar olarak ayrý kalmasýna ve mücadelelerinin
birleþtirilmesine engel teþkil eder. Bu öylesine bir engeldir ki, proletaryanýn, sosyalist siyasal bilince ulaþmasýný engeller, geciktirir.
Çünkü, ulusal sorunun çözümlenmediði yerlerde, proleterler için
(ve onun tarihsel müttefikleri için) baþ çeliþki ezen ulus ve onun
burjuvazisi durumundadýr. Diyalektik çeliþki yasasýnýn gösterdiði
gibi, temel çeliþki (emek-sermaye çeliþkisi olarak) her zaman ve
her yerde baþ çeliþki durumunda deðildir. Zaman zaman diðer çeliþkiler (tali, ikincil) baþ çeliþki haline gelerek temel çeliþkinin çözümünü geciktirir.
Ulusal sorunun Leninist çözüm yöntemi, görüldüðü gibi, çeliþkinin diyalektiðinden kaynaklanmaktadýr. Böyle bir yöntem kullanýldýðýnda, uluslarýn ayrýlma hakkýnýn tanýnmasýnýn getireceði
olumlu ve olumsuz yönler kolayca ortaya çýkabilmektedir.
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Ezilen ulusun ayrýlma hakkýnýn tanýnmasý iki yönden proletaryanýn nihai amacýyla uygunluk taþýr:
1 Ezen ulus açýsýndan, bu ulusun proletaryasýnda gerçek
bir demokratik anlayýþ ortaya çýkarýr ve hiçbir ayrým gözetmeksizin
proleterler arasýnda ortak faaliyetin ortaya çýkmasýný saðlar. Bir
baþka deyiþle, içinde yaþadýklarý ulusun egemenliðinden gelen ve
tarihsel olarak yaratýlmýþ olan ulusal önyargýlar bir tarafa býrakýlabilir. Proleterler arasý dayanýþma, soyut bir ilke ile istem olmaktan
çýkar. Somut ve gerçekleþtirilmesi zorunlu bir amaç olarak ortaya
çýkar. Ezen ulus proletaryasý, sosyalist siyasal bilince eriþmiþ olsa
bile, içinde bulunduðu toplumsal-tarihsel iliþkilerden az ya da çok
etkilenmek durumundadýr. Bu etkilenme, proletaryanýn burjuvaziye karþý daha da güçlendirilmesi olarak ortaya çýksa bile (ki bu
ayrýlma hakkýnýn tanýnmamasý þeklinde kendini belirginleþtirir)
þovenizmden kendisini tam olarak arýndýramama þeklinde görülür.
Ayrýlma hakkýnýn tanýnmasýný benimseyen ve savunan bir proletarya, bu tür ulusal önyargýlardan kurtulacaktýr.
2 Ezilen ulus açýsýndan, proletarya, herþeyden önce, halk
kitlelerinin (ki bunlar köylülük ve küçük-burjuvazi olarak proletaryanýn devrimci müttefikleridir) ve proleterlerin, kendi burjuvazisi
tarafýndan, kendi çýkarlarý doðrultusunda kullanýlmasýnýn önüne
geçmiþ olacaktýr. Bir baþka deyiþle, ezilen ulus burjuvazisinin
milliyetçiliðinin aþýlmasý gündemdedir. Ulusal baskýnýn ortadan
kalktýðý koþullarda, burjuvazi milliyetçi duygularla ki bu sýnýflarýn
varlýðýnýn reddedilmesi ve sýnýf çýkarlarýnýn ikincil plana konulmasý
istemi olarak ortaya çýkar kitlelerin, özellikle proletaryanýn aldatýlmasý sona erecektir.* Diðer taraftan, özellikle 19. yüzyýl sonlarý ile
20. yüzyýl baþlarýnda yaygýn olan feodal-merkezi imparatorluklardan ayrýlma, önemli bir askeri gücün proletaryanýn iktidar mücadelesinden çýkartýlmýþ olacaktýr.**
* Þüphesiz bu mutlak deðildir. Ayrýlma hakkýna sahip olan burjuvazi, kendi ulusaldevlet örgütlenmesine sahip olsa bile, bu kez yayýlmacý bir yöne girebilir ve girmektedir.
Bir çeþit emperyalist yayýlmacýlýk olarak ifade edilebilecek bu tutum, burjuva milliyetçiliðinin, baðýmsýz ulusal-devlet koþullarýnda aldýðý yeni biçimdir.
** Bu geliþme karþýsýnda, emperyalizm yeni bir politika geliþtirmiþtir. Temelinde ikili
ittifak anlaþmalarý bulunan bu yeni politika karþý önlem, kendi proletaryasý karþýsýnda
acze düþen ulusal-burjuvazinin diðer ülke burjuvazisi tarafýndan desteklenmesi ve gerekli
olduðunda fiilen mücadele alanýna girmesi þeklinde olmaktadýr. Emperyalist müdahale
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Lenin, ulusal sorun açýsýndan, ezen ve ezilen uluslarýn proletaryasýnýn fiili koþullarýnýn farklýlýðýný þöyle ortaya koyar:
1) Ekonomik bakýmdan farklýlýk þudur: Ezen uluslarýn iþçi sýnýfý içindeki kesimler, bu uluslar burjuvazisinin,
ezilen uluslar iþçilerini fazladan sömürü yoluyla elde ettikleri aþýrý kârdan kýrýntýlar alýrlar. Bundan baþka, ekonomik istatistikler, ezilen uluslara bakýþla, burada iþçilerin
daha geniþ bir yüzdesinin kaðýttan patron haline geldiðini, daha geniþ bir yüzdesinin iþçi aristokrasisine yükseldiðini gösteriyor.
2) Siyasal bakýmdan farklýlýk þudur: Ezilen uluslarýn
iþçilerine bakýþla, ezen uluslarýn iþçileri, siyasal yaþamýn
birçok cephesinde ayrýcalýðý olan yerler tutarlar.
3) Ýdeolojik olarak ya da mânen farklýlýk þudur: Ezen
uluslarýn iþçilerine okulda ve yaþamda, ezilen uluslar
iþçilerine tepeden bakmalarý, onlarý küçük görmeleri
öðretilir.111 (abç)
Ama, ... uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýný tanýmak,
gerçekte her ulusun kendi kaderini tayin isteðini desteklemek anlamýna mý gelir? Herþey bir yana, bütün yurttaþlarýn özgür biçimde
dernekleþme hakkýný tanýmamýz demek, biz sosyal-demokratlarýn, kesinkes, her yeni dernekleþmeyi destekleme yükümlülüðü altýna girmemiz demek deðildir. Hatta bu hakký, tanýmýþ olmamýz,
bizim, uygunsuz ve akýlsýz bir adým olarak göreceðimiz belli bir
derneðe karþý çýkmamýzý, ona karþý kampanya açmamýzý da önlemez.112
Demek ki, sorun, proletarya partisinin, her zaman ulusal
baðýmsýzlýðý, uluslarýn ayrýlmasýný, hiçbir koþul ileri sürmeksizin
desteklemeyi görev olarak alýp almadýðý sorunu haline dönüþür.
Lenin, sorunun proletarya partisinin görevleri açýsýndan ele
alýndýðýnda, bunun belli koþullara baðlý olarak gündeme geleceðini belirtir. Yani proletarya ve onun partisi, ulusal baðýmsýzlýk ya
da bu ulusun ayrýlma hakkýný kullanmasý konusunda, belli bir
koþullama koymak zorundadýr. Bu koþul, doðrudan proletaryaolarak ortaya çýkan bu durum, II. bunalým döneminde ve sonrasýnda emperyalizmin
ayrýlmaz bir parçasý ve özelliði olagelmiþtir.
111
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nýn nihai amaçlarýndan çýkar. Böylece sorun, bir yandan uluslarýn
kendi kaderlerini tayin etme, yani ayrý bir devlet kurma hakkýnýn
tanýnmasý iken, diðer yandan bu hakkýn nerede, ne zaman ve
nasýl kullanýlacaðýný belirlemek sorunudur. Bu ikinci kýsým doðrudan, proletarya ve partisinin mücadelesini kapsadýðýndan özel öneme sahiptir ve ulusal sorun konusunda belli bir tavýr belirleme,
genel olarak ayrýlma hakkýnýn tanýnmasý ile geçiþtirilemez. Böyle
bir þey, tümüyle oportünist bir tutum olur ve proletaryanýn aldatýlmasýndan baþka bir anlama gelmez. (Sorunun çözümlenmesi yerine, üstünden atlanarak geçiþtirme yöntemi)
Kendi kaderini tayin etme özgürlüðü, yani baðýmsýzlýk, yani ezen uluslardan ayrýlma özgürlüðü istiyoruz.
Bunu, ülkeyi ekonomik bakýmdan bölmeyi, ya da küçük
devletler idealini düþlediðimiz için deðil, tam tersine, yalnýzca gerçekten demokratik, gerçekten enternasyonalist
bir temel üzerinde, geniþ büyük devletin ve uluslarýn
yakýn birliði, hatta kaynaþmasýndan yana olduðumuz için
istiyoruz. Ancak ayrýlma özgürlüðü olmaksýzýn böyle bir
temel düþünülemez.113
Ama, uluslarýn özgürce ayrýlma haklarý, belli bir ulusa belli
bir zamanda ayrýlmasýnýn öðütlenir olup olmayýþýyla karýþtýrýlmamalýdýr. Proletaryanýn partisi bu ikinci sorunu, her olayda ayrý ayrý düþünüp kararlaþtýrmalý, bunu yaparken toplumsal geliþmenin
bir bütün olarak gereklerini ve proletaryanýn sosyalizm için verdiði sýnýf mücadelesinin çýkarlarýný dikkate almalýdýr.114 (abç)
Ancak burada altý çizilmesi gereken bir nokta vardýr: Ulus
ile burjuvazi ve dolayýsýyla kapitalizm birbirinden ayrýlmaz. Ulusal
hareketler, tarihsel olarak burjuvazinin feodalizme karþý mücadelesini ifade etmiþtir. Bir baþka deyiþle, demokratik devrimin bir
sonucudur. Burjuva demokratik devrim, alt-yapýda feodal üretim
iliþkilerinin yerini alan ve egemen olan kapitalist üretim iliþkilerinin
feodal üst-yapýyla çatýþmasý ve bu feodal üst-yapýnýn yerine kapitalist üretim iliþkilerinin üst-yapýsýnýn konulmasý demektir. Bu burjuva devrimlerinde, demokratik cumhuriyet þeklinde bir ulusal-devletin ortaya çýkmasýný saðlar. Bu noktada uluslarýn kendi kaderlerini
113
114
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tayin hakký ve bu hakkýn kullanýmý konusunda proletaryanýn ve
partisinin tutumu oldukça nettir. Feodalizme karþý mücadele söz
konusu olduðu yerde, proletarya her zaman kapitalist geliþmenin
tarihsel olarak ileri bir adým olduðunu kabul eder ve feodalizme
karþý mücadeleye katýlýr. Ama sorun kapitalist üretim iliþkilerinin
geliþmediði ya da yeterince geliþmediði, bu nedenle feodal ya da
yarý-feodal üretim iliþkileri içinde bulunan ülkelerde ayný biçimde
açýk ve kolay çözümlenemez. Çünkü buradaki iliþkiler oldukça
karmaþýktýr ve sýnýfsal ayrýþma tam olarak gerçekleþmemiþtir. Ve
özellikle köylülük feodal bir sýnýf olarak varlýðýný korur, sýnýfsal
ayrýþma içinde deðildir. Bu tür ülkelerde, ulusal sorun, merkezi bir
devletin ortaya çýkmasý durumunda ya da çýkmasý koþullarýnda
ayrý durumlar yaratmaktadýr. Ve Marksizmin koþullamasý burada
özel bir önem kazanýr.
Kapitalist olmayan, yani kapitalizmin geliþmediði yerlerde,
sözcüðün tam anlamýyla bir ulustan söz etmek olanaksýzdýr. Ancak yine de bir ulus olarak varolmak durumunda bulunan topluluklar vardýr. (Ulusal-topluluklar) Gerçek bir burjuva ulus, burjuvazinin
üretim iliþkilerinden aldýðý güçle oluþmuþ bir ulus ve ulusal birlik
mevcut deðildir. Ama kendilerini ulus olarak kabul eden ya da
öyle olmak isteyen bir topluluk mevcuttur. Böylece uluslarýn kendi
kaderlerini tayin hakký, salt bir ulusal-devlet kurma sorunu olmaktan çýkmakta, ayný zamanda ulus olma anlamý kazanmaktadýr. Bir
baþka deyiþle, uluslaþma ile ulusal-devlet kurma sorunu birbirinin içinde ve birlikte ortaya çýkmýþtýr. Yahudi sorununda Lenin,
gerçek anlamda bir ulus olmayan ve ulus olamayacak yahudilerin
uluslaþmasýnýn desteklenmesinin doðrudan yahudi siyonizminin
(yahudi milliyetçiliðinin) çýkarlarýna hizmet etmek olduðunu belirtirken, uluslaþma ile ulusal devlet kurma sorununun iç içe geçmiþliðini belirtir. Böylece sorun öncelikle ulus nedir?in belirlenmesini zorunlu kýlmaktadýr. Rusyada bu sorun, doðrudan yahudiler bir ulus mudur? tartýþmasýyla baþlamýþtýr. Bu sorunun yanýtlanmasý, hangi hareketlerin gerçekte ulusal hareket olduðunu, hangilerinin ise mevcut toplumsal ve tarihsel koþullar tarafýndan yaratýlmýþ
ve son tahlilde belli bir topluluðun feodal sýnýflarýyla geri burjuvazisinin hareketi olduðunu belirlemeye olanak tanýr. Baðýmsýz devlet
kurma hakkýnýn tanýnmasý, kimi zaman belli bir bölgedeki feodal
toprak sahipleri ve bölgesel burjuvazinin (genellikle ticaret burju-
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vazisidir) kendi egemenliklerini pekiþtirmek anlamýna geldiði tarihsel olarak görülmüþtür. Kapitalizmin dünya çapýnda geliþmesi
sonucu bölgesel olarak feodal ayrýcalýklarýný yitiren toprak sahiplerinin (feodallerin) ulusal sloganlarla ve ulusal baðýmsýzlýk amacýyla
ortaya çýkmýþlardýr. Çarlýk Rusyasýnda özellikle Kafkaslar ve Kafkas-ötesi bölgelerde bu tür ulusal (!) hareketler görülmüþtür.
Stalin, 1904 yýlýnda Gürcistaný tahlil ederken þunlarý söylüyordu:
...Gürcü aristokrasisi, Gürcistanýn, Rusyaya baðlanmasýndan sonra, Gürcü krallarýnýn yönetiminde sahip
olduðu eski ayrýcalýklarý ve iktidarý yitirmesinin kendisi
için ne kadar yararsýz olduðunu anlayýp Gürcistanýn
kurtuluþunu istediði zaman aristokrasinin ulusal sorunu denilen ulusal sorun vardý. Aristokrasi bununla,
Gürcistanýn baþýna Gürcü krallarýyla aristokrasiyi getirmek ve böylece Gürcü halkýnýn kaderini bunlara teslim
etmek istiyordu. Bu bir feodal krallýk milliyetçiliðiidi.115
Bu tip milliyetçilikin, kapitalist geliþme ile (iç ya da dýþ
dinamikle) nasýl yok olma sürecine girdiðini Stalin ayný yerde anlatýrken, bu hareketin kaçýnýlmaz olarak bölündüðünü, bir kýsmýnýn
Rus otokrasisine sýðýndýðýný, diðer kesiminin ise kilisenin kanatlarý altýna girerek hareketini sürdürmeye çalýþtýðýný söyler. Böylece,
feodal krallýk milliyetçiliði yaþamýnýn son anlarýnda dinsel bir
kýlýða bürünür.116 Lenin gerici sýnýflarýn emperyalizme karþý mücadelesini desteklemeyeceðiz. Gerici sýnýflarýn emperyalizme ve
kapitalizme baþkaldýrýsýný desteklemeyeceðiz derken bu hareketi
kastetmektedir.117 *
Bu tür ulusal (!) hareketlerin mevcudiyeti, yeniden ulus
kavramýný ön plana geçirmiþtir. Stalin tarafýndan belirginleþtirilmiþ
haliyle, ulus, Marksistler için, tarihsel olarak oluþmuþ, kararlý bir
* Þüphesiz, Stalinin kullandýðý bu milliyetçilik kavramý tarihsel bir görüngüdür ve
sonal olarak feodalizmin egemen sýnýflarýnýn ilhak, fetih ya da emperyalizmin
karþýsýndaki tutumunu dile getirmek için kullanmýþtýr. Yani gerçek anlamda, burjuvaziyle
birlikte ortaya çýkan ve burjuva iliþkilerden kaynaklanan milliyetçilik ile karýþtýrýlmamalýdýr. Burada feodallerin bazý burjuva ideallerini kendi amaçlarý için paravan olarak kullanmasý gündemdedir.
115
Stalin, Milli Mesele, s. 15.
116
Stalin, Milli Mesele, s. 15.
117
Lenin, Marksizmin Bir Karikatürü ve Emperyalist Ekonomizm, s. 76.
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dil, toprak, iktisadi yaþam ve kendisini kültür ortaklýðýnda dile getiren ruhsal biçimlenme birliðidir.118 Buna yapýlacak bir ekleme,
Stalinin de belirttiði gibi, ne teorik bakýmdan, ne pratik bakýmdan ve politik bakýmdan haklý gösterilemez.119 Çoðunlukla ulusal-devletin varlýðýnýn bir ulusun olmasýnýn bir özelliði olduðu
þeklinde bir anlayýþa karþý Stalinin tutumu tanýmýn doðruluðu
þeklinde olmuþtur. Yani, bir ulusun ulus olabilmesi için yukarda
belirtilen dört temel özelliðin dýþýnda, bir de ulusal-devlete sahip
olmak gerekli deðildir. Zaten sonal olarak, uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký, bu tür ulusal-devlet olarak uluslarýn örgütlenmesinin engellenmesi koþullarýnýn yarattýðý bir haktýr. Devleti
ulusun niteliklerinden birisi olarak kabul etmek ve hatta en önemli
öðesi olarak kabul etmek, doðrudan her devletin bir ulus oluþturduðunu söylemek ya da kabul etmek demektir ki, bu tümüyle
ulusal baskýnýn üstünün örtülmesi anlamýna gelir.
Bunlarla, yine de geliþmelerin eþitsizliði ve çarpýklýðý ile ortaya çýkmýþ durumlarýn tam bir çözümlenmesine ulaþýlmýþ olunmamaktadýr. Henüz kapitalist geliþme evresine girmemiþ ve
dolayýsýyla uluslaþmamýþ halklar vardýr. Bu halklar, kimi yerde baðýmsýz bir devlet içinde bulunmaktadýrlar, kimi yerde ise, ilhak
edilmiþ topraklar üzerinde yaþamaktadýrlar. Bunlar, bu nedenlerle ulus haline gelememektedirler. Ve bundan ayrý olarak kapitalist
geliþme evresine girmemiþ, zayýf da olsa burjuvazinin yaratýldýðý,
ama henüz feodal baðlardan kurtulunmadýðý ülkeler vardýr. Buralarýn bir kýsmýnda feodal devlet (mutlak monarþi olarak) bulunurken, bazýlarýnda, baðýmlý feodal krallýk bulunmaktadýr.
Feodal devlet koþullarý altýnda, uluslaþma demokratik devrimle birlikte devletin içsel sorunu olarak ortaya çýkar. Baðýmlý durumunda ise, uluslaþma ve baðýmsýz ulusal-devlet kurma hakký, dýþ
koþullara baðlý, yani uluslararasý bir sorun durumundadýr. Örneðin Çinde uluslaþma demokratik devrimin yapýlmasý olarak içsel bir sorun iken, Polonyada demokratik devrimin tamamlanmasý
sorunu olarak uluslararasý bir sorun durumundadýr. Bu ikinci durumda, önce baðýmsýz ulusal-devlet, yani kendi kaderini tayin
hakkýný kazanma; sonra demokratik devrim þeklinde bir sýralama
118
119
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mekaniktir ve tümüyle proletaryanýn çýkarlarýna ters düþer. Proletarya bu iki görevin birlikte birbirine baðlý olarak gerçekleþtirilmesini
savunur. Böylece, bu tür ülkelerde burjuva demokratik devrimi, bir
yandan içsel olarak feodalizme karþý bir mücadele olurken, diðer yandan ezen ulusa karþý bir mücadele olmaktadýr. Bir baþka
deyiþle, demokratik devrim yeni bir içerik kazanmaktadýr. Çin durumunda ise, ezen ulus doðrudan emperyalizm olarak kendini
ortaya koyduðundan, demokratik devrim anti-emperyalist bir mücadele ile birleþiktir.
Ýþte bu nedenlerle, ulusal sorun karþýsýnda proletaryanýn nasýl
bir tutum takýnacaðý, yani uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn nasýl kullanýlacaðý sorunu, her olayda ayrý ayrý düþünülüp
kararlaþtýrmasýna baðlýdýr. Bu, herhangi bir ülke düzeyinde
Lenin ve Bolþeviklerin tavrýný týpký daha önceki dönemde Marks
ve Engelsin tavrýný evrensel bir tutum olarak ele almak yanlýþtýr.
Ulusal sorun karþýsýnda Leninist tutum þu þekilde genelleþtirilebilir:
1) Sosyalizm dünya çapýnda gerçekleþtirilecek bir toplumsal örgütlenmedir ve bunu ancak proletarya baþarabilir.
2) Böyle bir toplumun yaratýlabilmesi için, her türlü ulusal, bölgesel ve yerel ayrýlýklar, farklýlýklar, ayrýcalýklar ortadan kaldýrýlmýþ olmasý gerekir.
3) Ulusal, bölgesel ve yerel ayrýlýklar vb. temelini, tarihsel olarak özel mülkiyet düzeninden, yani üretim araçlarýnýn özel mülkiyetinden kaynaklanan iþbölümü üzerinde yükselen tarihsel geliþim ortaya çýkarmýþtýr. Bunun kapitalist
evredeki bir görünümü de ulusal sorunu ortaya çýkarýr ve
bazý uluslarýn baský altýnda tutulmasýyla nitelenebilir.
4) Bu uluslar arasý ayrým ve ulusal baský, halklarýn ve
proleterlerin, kendi uluslarý temelinde karþý karþýya gelmelerine, karþýlýklý önyargýlara, hoþgörüsüzlüklere ve güvensizliklere yol açmýþtýr.
5) Ulusal ayrýlýklarýn yarattýðý hoþgörüsüzlük ve güvensizliðin ortadan kaldýrýlmasýnýn yolu, her türlü ulusal baskýnýn,
uluslar üzerindeki zor kullanýmýnýn reddinden ve uluslarýn
kendi kaderlerini tayin etmede özgür olmalarýndan (bu hakkýn tanýnmasýndan) geçer.
6) Bu tür engellerin, tarihsel burjuva niteliðini bilen proletarya ve partisi, her yerde uluslararasý proletaryanýn bir-
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leþik ve merkezi mücadelesini savunur. Ulusal sýnýrlar içinde örgütlenen proletaryanýn, tüm halk kitlelerinin öncüsü
olarak, ezen ulus proletaryasý düzeyinde, uluslarýn kendi
kaderlerini tayin hakkýný, yani uluslarýn ayrýlma hakkýný savunur ve bu yönde propaganda yaparken, ezilen ulus proletaryasý düzeyinde, demokratik ve sosyalist bir temelde
birleþme yönünde hareket eder ve bu yönde propagandasýný yoðunlaþtýrýr.
Burjuvazi, her zaman, kendi ulusal taleplerini ön plana çýkarýr. Bunlarý kesinlikle ileri sürer. Ama proletarya için bu talepler, sýnýf mücadelesinin çýkarlarýna
baðýmlýdýr. Teorik bakýmdan, belirli bir ulusun baþka
bir ulustan ayrýlmasýnýn ya da bu ulusun bir baþka ulusla
eþitliðinin, burjuva demokratik devrimi tamamlayýp
tamamlayamayacaðýný önceden kestirmek olanaksýzdýr.
Her iki halde de proletarya için önemli olan þey, kendi
sýnýfýnýn geliþmesini garantiye almaktýr. Burjuvazi için
önemli olan þey, bu geliþmeyi baltalamak ve kendi ulusunun amaçlarýný proletaryanýnkilerden öne almaktýr. Bu
nedenle proletarya, kendi kaderini tayin etme hakkýnýn
tanýnmasý isteðini, deyim uygun düþerse, olumsuz yönüyle yetinir ve hiçbir ulusa bir baþka ulusun sýrtýndan
üstünlük garanti etmez; bu konuda taahhütlerde bulunmaya kalkýþmaz.120
Feodal uyuþukluktan çýkan yýðýnlarýn uyanýþý ilerici
bir þeydir, nasýl ki bu yýðýnlarýn halkýn egemenliði uðruna, ulusun egemenliði uðruna her türlü ulusal baskýya
karþý savaþýmý da ilerici bir þeyse. Marksistin en kararlý
ve en tutarlý demokratizmi, ulusal sorunu bütün yönlerinde mutlak savunma görevi, buradan gelmektedir. Bu,
özellikle olumsuz bir görevdir. Proletarya, milliyetçiliði
desteklerken aþýrý davranýþlara gidemez, çünkü daha ileride, milliyetçiliði güçlendirmeyi hedef tutan burjuvazinin olumlu eylemi baþlar.121 (abç)
Ulusal sorun konusunda Leninin bu deðerlendirmeleri, bu
120
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dönemde olduðu kadar, diðer dönemlerde de temel bir tez niteliðindedir. Proletarya ulusal sorunda, uluslarýn kendi kaderlerini
tayin hakkýný savunur, ama bunu burjuva demokratik devrim sorunundaki proletaryanýn tutumu ile birleþtirilmediði sürece yalýn bir
milliyetçilik haline geleceði de açýktýr. Proletarya, burjuva demokratik devrimde, bu devrime en enerjik biçimde katýlýr. Ama katýlýmýn temelinde, bu devrimin feodalizme karþý tarihsel ilericiliðinden kaynaklanýr. Daha tam deyiþle, proletaryanýn burjuva demokrasisine bakýþý onun tarihsel ilericiliðinden ve proletarya iktidarýna
tam ve geliþmiþ bir demokratik cumhuriyetle geçmenin en kolay
ve olanaklý oluþundan ileri gelir. Lenin, bunu, kesintisiz devrim
esprisi içinde tanýmlamýþtýr; yani proletarya, burjuva demokratik
devrimini olumsuz anlamda destekler ve burjuvazinin devrimi bitirmeye yönelik tutumu (olumlu eylemi) karþýsýnda devrimin sürekliliðini saðlayarak sosyalist devrimi yapmaya yönelir. Bu, proletaryanýn sýnýf olarak olumsuz eylemidir ve tüm kapitalist üstyapýnýn yadsýnmasýdýr.
Genel olarak demokratik devrimin bir parçasý olarak ele alýnan uluslarýn eþitliði, uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký, proletarya açýsýndan, feodalizme karþý burjuva milliyetçiliðinin tarihsel
ilericiliði ile baðlantýlýdýr. Bir baþka deyiþle, proletaryanýn uluslarýn
kendi kaderlerini tayin hakkýný savunmasý, doðrudan feodalizme
karþý burjuvazinin olumsuz eyleminin proletaryanýn tarihsel geliþimini hýzlandýrmasýndan ve onun sýnýf çýkarlarýna uygun olmasýndandýr. Ancak bu noktada bazý belirlemeler yapýlmasý gerekmektedir.
Herþeyden önce Leninin yazýlarýnda açýða çýkan proletaryanýn olumsuz anlamda uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýný savunmasý, onun burjuva demokratik devrimi karþýsýndaki tutumu
ile ilintilidir. Demokratik devrimin burjuva niteliði ile burjuvazinin
devrimci olduðu ve kendi devrimini gerçekleþtirdiði tarihsel
koþullarda ve ülkelerde, proletarya, onun feodalizme karþý olumsuz eylemini destekler ve bu eylemin amaçlarýna sahip çýkar.
Burada burjuva demokratik devrimin ilk ve yakýn hedeflerine ulaþýr
ulaþmaz, burjuvazi tarafýndan sona erdirilmek istenir. Fransýz
Devriminde olduðu gibi, bu tutum burjuvazinin demokratizminin
sýnýrlarýný gösterir. Bu noktada burjuvazinin olumlu eylemi ortaya
çýkar. Daha önce Marks ve Engelsin demokratik küçük-burjuvazi
için bu sorunu ele alýþýný görmüþtük. Ve Fransýz Devrimi deneyimin-
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den çýkan dersler, burjuva demokratik devrimin tüm mantýki sonuçlarýna kadar götürülmesi gerektiðidir. Ancak bu þekilde burjuva demokratik devrimi merkezileþmiþ demokratik bir cumhuriyet
ile tamamlanabilir. Fransýz Devriminde terör dönemi, bu baðlamda burjuva devriminin sonuna kadar götürülmesidir. Marksýn
deyimiyle, burjuvazi kendi devrimini nihai hedeflerine ulaþmadan
sona erdirmek isterken, avam bunu burjuvazisiz gerçekleþtirmiþtir.
Ancak Fransýz Devrimi sýrasýnda proletaryanýn baðýmsýz bir sýnýf
olarak geliþmemiþ olmasý, bu durumu genel halk kitlesi olarak
(avam) gerçekleþtirmesini saðlamýþtýr. Ama 1848-50 döneminde
proletaryanýn artýk kendi baðýmsýz siyasal tavrýný ortaya koyabilecek ve baðýmsýz sýnýf hedefleri uðruna mücadele edebilecek hale
gelmiþ olmasý, bu olumsuz eylemde proletaryanýn konumunda
deðiþimlere yol açmýþtýr.
1848-50 devrimleri döneminde Marks-Engelsin formüle ettikleri kesintisiz devrim teorisi, proletaryanýn burjuva demokratik
devrimi karþýsýndaki tutumunu iyice netleþtirmiþtir. Artýk proletarya, burjuva demokratik devrimini tüm hedeflerine ulaþana kadar
sürdürülmesi için burjuvaziyi (olumlu eylemi) zorlayacaktýr. Ve
bu hedeflere ulaþýldýðý oranda, devrimi sona erdirmeye çalýþan
burjuvaziye karþý, devrimi, sosyalist devrime dönüþtürerek sürdürmek, proletaryanýn kendi olumsuz eylemi olarak ortaya çýkmalýdýr.
Ancak bu taktiðin uygulanabilmesi için, 1848-50 döneminde gerekli nesnel ve öznel koþullar mevcut deðildi. Nesnel koþullarýn yetersizliðini gören Marks ve Engels, bu teoriyi sonra terk etmiþlerdir.
Ve emperyalist dönemde, proletarya devriminin nesnel koþullarýnýn
bir bütün olarak mevcut olmasýyla, Rusyada Lenin ve Bolþevikler,
kesintisiz devrim teorisini, demokratik devrimin tamamlanmadýðý bir ülke olarak kendilerine devrim teorisi olarak almýþlardýr.
Ýþte Leninin ulusal sorun karþýsýndaki tutumu, bu devrim teorisinden çýkar.
Emperyalist aþamada proletarya devrimi için nesnel koþullarýn mevcudiyetini tespit eden Lenin, bu koþullarýn öznel koþullar
tarafýndan tamamlandýðý koþullarda proletaryanýn kendi devrimini
yapabileceðini belirtmiþtir. Bu noktada burjuva demokratik devriminin tamamlanmasý ve bunun gerçekleþtirilmesinde proletaryanýn üstüne düþen görevler sorunu ortaya çýkmýþtýr. Proletarya, burjuvazinin demokratik devriminin feodalizme karþý olumsuz eylem
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düzeyinde sonuna kadar sürdürmesinden yana olacaktýr. Burada
burjuvazi, devrimi kesintiye uðratmak, en yakýn hedeflere ulaþarak
bitirmek istediðinde, proletarya demokratik devrimi tamamlamak
için ileri atýlýr ve iþçilerin-köylülerin demokratik devrimci diktatörlüðünü kurarak bu devrimi gerçekleþtirir. Burada fazla beklemeyecek olan proletarya, köylülüðün sýnýfsal ayrýþmasýyla birlikte, tarým
proletaryasý ve yoksul köylülükle birlikte sosyalist devrime hýzla
geçer. Bu, proletaryanýn sýnýf olarak, kapitalizme karþý olumsuz eylemidir.
Görüldüðü gibi, Leninist kesintisiz devrim teorisinde burjuva demokratik devrimi bazý özgünlükler taþýmaktadýr. Bu, burjuvazinin Rusyada devrimciliðini yitirdiðinden çok, devrimden kýsa
sürede yüz çevirmesinden esas almýþtýr. Bu nedenle demokratik
devrim sonrasý proletarya ve köylülüðün, yani iþçi-köylü devrimci
demokratik diktatörlüðünün olumlu eylemleri söz konusu deðildir.
Ýktidarýn bu dönüþümü ile demokratik devrim tamamlanmýþ olarak kabul edilir. (Nitekim Þubat 1917de Lenin, devrimin iktidarý
burjuvaziye teslim ettiðini ve bu anlamda demokratik devrimin
tamamlandýðýný söyler.) Siyasal üst-yapýdaki bu dönüþümün demokratik devrimin tamamlanmasý olarak ele alýnmasý, temelde
kapitalist üretim iliþkilerinin feodalizmin yerini aldýðý gerçeðinden
kaynaklanýr. Bu açýdan proletarya ve köylülerin devrimci demokratik diktatörlüðünün olumlu eylemi gündeme gelmez. Ve devrim,
sürekli kýlýnarak burjuvaziye karþý proletaryanýn olumsuz eylemi ile
sürdürülür. Ve politik iktidar proletaryanýn eline geçmesiyle birlikte, artýk proletaryanýn olumlu eylemi gündemdedir ve bu da sosyalizmin inþasýdýr.
Görüldüðü gibi, kesintisiz devrim teorisinde, demokratik devrim ve sosyalist devrim tek bir süreçte proletaryanýn ikili tarihsel
görevini olumsuz bir eylem sürecinde ele almaktadýr.
Ýþte Leninde ulusal sorun konusunda olumlu bir program
olmamasýnýn nedeni buradan kaynaklanmaktadýr. Bolþeviklerin
uluslarýn kaderlerini tayin hakkýnýn tanýnmasý þeklinde RSDÝP programýnda yer alan ulusal sorunun çözümüne iliþkin saptama karþýsýndaki tutumlarý, çeþitli kesimlerce muðlak ve belirsiz kabul
edilmesinin nedeni budur. Lenin, bu konuda proletaryanýn herhangi bir olumlu eylemde bulunmasýnýn söz konusu olamayacaðýný
belirtir. Olumlu eylem düzeyinde proletaryayý ilgilendiren kendi
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devrimidir, ama ulusal sorun açýsýndan burjuvazinin olumsuz eylemi ortaya çýktýðýnda takýnýlacak tutum belirlenmek zorundadýr. Çünkü tarihsel olarak böyle bir olasýlýk mevcuttur. (En azýndan proletarya
iktidar mücadelesini yitirebilir ve yenilgiyle karþýlaþabilir.) Ýþte
Leninde bu konu, proletaryanýn ulusal hareketler karþýsýndaki tutumu ile, yani destekleme sorunu ile ilintili olarak ortaya çýkar ve
desteklemenin koþullara baðlýlýðý ortaya konulur. Koþulsuz destek
asla söz konusu olamaz.
Bu son noktada, en çok karýþtýrýlan sorun ortaya çýkmaktadýr. Leninin bu tutumu, son tahlilde uluslarýn kendi kaderlerini
tayin hakkýnýn koþullandýrýlmasý ile nitelenebilecek hale gelmektedir. Ancak daha önce belirttiðimiz gibi, sorun demokratik bir hakkýn tanýnmasý ile bu hakkýn kullanýlmasý arasýndaki farkta yatmaktadýr. Bu açýdan Lenin, uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn
kayýtsýz þartsýz tanýnmasýndan söz ederken, bu hakkýn belirli
koþullarda kullanýlabileceðini belirtir. Bu koþullarda burjuvazinin
hangi olumlu eylemlerinin destekleneceði ve desteklenmesinin koþullarýdýr. Lenin, bu dönemde proletaryanýn öncülüðünde gerçekleþtirilecek bir ulusal hareketi gündeme almaz ve böyle bir
olasýlýk üzerine fikir ileri sürmez.
Ancak Ekim Devrimiyle proletarya iktidarýnýn gerçekleþtirilmesiyle birlikte, proletaryanýn olumsuz eylem dönemi sona ermiþ
bulunmaktadýr. (Þüphesiz bu sona eriþ, tam olarak 1923 yýlýndan
sonra kýtasal nitelikte gerçekleþmiþ ve tek ülkede sosyalizmin inþasý
sorunu haline gelmiþtir.) Artýk proletaryanýn olumlu eylemi olarak
sosyalizmin inþasý gündemdedir. Ancak sosyalizmin dünya çapýnda gerçekleþebilirliði, yeni ve ek sorunlar yaratmýþtýr. Ýkinci olarak,
sanýldýðý gibi, Rusyada kapitalizmin tam anlamýyla, bütün ülke çapýnda egemen üretim iliþkisi durumuna gelmediði görülmüþtür.
Bu koþullar altýnda sosyalist devrim, bir yandan sosyalizmin inþasýna
giriþilmesi anlamýnda olumlu proleter eylemle sürdürülürken, öte
yandan demokratik devrimin yarým kalmýþ ya da çözülmemiþ bazý
problemlerini de çözmek zorundadýr. Daha tam deyiþle, Ekim
Devrimiyle birlikte, proletaryanýn ikili bir olumlu eylemi Rusyada
gündeme gelmiþtir: Burjuvazi tarafýndan tamamlanmamýþ demokratik devrimin sorunlarýnýn çözümü ve sosyalizmin inþasý.
Bu birincisi, proletaryanýn burjuva demokratik anlamda olumlu
eylemini içermektedir. Ýþte bu burjuva demokratik anlamda olum-
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lu eylemin en temel iki konusu, feodalizmi, kapitalizmi geliþtirmeden tasfiye etmek ve ulusal sorunu çözmektir.
Bundan sonraki kýsýmda göreceðimiz gibi, Ekim Devrimiyle
birlikte dünya çapýnda yeni bir dönem baþlamýþtýr. Bu tarihsel dönemin ulusal sorun açýsýndan deðeri, ulusal sorunlarýn proletarya
tarafýndan olumlu anlamda çözülmesidir. (Stalin bu dönemi tarihsel evrimin üçüncü dönemi olarak adlandýrmaktadýr.)
Lenin ve Bolþeviklerin emperyalizmin I. bunalým döneminde ulusal sorun karþýsýndaki tutumlarý özetle böyledir.
Görüldüðü gibi, Lenin, her zaman uluslararasý düzeyde sosyalizm ve proletaryanýn sýnýf çýkarlarýný ön planda tutmaktadýr. Bu
da kendini en açýk biçimde proletaryanýn örgütlenmesinde ortaya
koyar. (Proletaryanýn parti örgütlenmesi)
Lenin, proletaryanýn sýnýf olarak örgütlenmesinin, ulusal-devlet sýnýrlarý içinde bir örgütlenme olacaðýný belirtir. Lenin, bunu tartýþmasýz bir biçimde þöyle ortaya koyar:
Mücadelemizde belli bir devleti kendimize temel
olarak alýyoruz; o belirli devlet içindeki bütün ülkelerden iþçileri birleþtiriyoruz; biz hiçbir özel ulusal geliþme
yolunu savunamayýz, biz bütün olanaklý olan yollardan
sýnýf hedefimize doðru yürüyoruz.122 (abç)
Belirli bir devlet içinde, tarihinin geçirdiði bütün
deðiþmeler boyunca, burjuvazinin birey olarak devletlerin sýnýrlarýnda meydana getirdiði deðiþiklikler
ne olursa olsun, bütün uluslarýn proleterlerinin sýnýf
mücadelesinde en sýký ve bölünmez bir ittifaký gerçekleþtirmek için mücadele verir.123 (abç)
Görüldüðü gibi, proletaryanýn iktidar mücadelesinde temel
alýnan ulusal-devlet, bunun sýnýrlarý içinde sýnýfsal olarak proletaryanýn örgütlenmesiyle birleþtirilmektedir. Homojen ulusal-devletlerde sorun, yalýn bir biçimde ortaya çýkmakla birlikte, heterojen,
ya da çokuluslu devletlerde ayný yalýnlýk ortaya çýkmamaktadýr.
Oysa yapýlmasý gereken budur ve bu bir ilke sorunudur. Proletarya, Leninin ortaya koyduðu çerçevede hareket etmediði sürece,
gerçeklikte kendisi için bir sýnýf olamaz. Proletaryanýn, hangi ulus122
123
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tan ya da hangi devlet içinde olursa olsun, kendisi için sýnýf olabilmesinin koþulu budur.
Bu konu Komünist Manifestoda þöyle ortaya konulmaktadýr:
Ýþçilerin vataný yoktur. Onlardan sahip olmadýklarý
bir þeyi alamayýz. Proletarya herþeyden önce, siyasal gücü
ele geçirmek, ulusun önder sýnýfý durumuna gelmek,
bizzat ulusu oluþturmak zorunda olduðuna göre, kendisi, bu ölçüde ulusaldýr, ama sözcüðün burjuva anlamýnda deðil.124 (abç)
Ve yine Marks Gotha Programýnýn Eleþirisinde ayný konuda þöyle demektedir:
Besbelli ki, iþçi sýnýfý, mücadele verebilmek için, sýnýf olarak kendi ülkesinde örgütlenmelidir ve her ülke,
ayrý ayrý bu sýnýf mücadelesinin doðrudan alanýdýr. Ýþte
iþçi sýnýfýnýn mücadelesi, bu anlamda ulusal nitelik taþýr,
içeriði bakýmýndan deðil, ama Komünist Manifestonun
dediði gibi, biçimi bakýmýndan ulusal.125
Þimdi bu temel üzerinde Leninist örgütlenme anlayýþýnýn
ulusal sorunun çözümü ýþýðýnda nasýl biçimlendiðine bakalým. (Tabii
burada kendimizi çokuluslu bir devletle sýnýrlýyoruz.)
Ekonomik mücadele düzeyinde proletaryanýn örgütü sendikalardýr. Birer meslek örgütü olarak sendikalar, iþyeri ve iþkolu
temelinde örgütlenir. Bu nedenle, burada iþin nerede ve hangi
ulusta olduðu deðil, doðrudan iþin kendisi esastýr. Ýþyeri düzeyinde
örgütlenen sendikalar, ayný iþkolunda tek bir sendika oluþtururlar.
Bu sendika doðrudan ulusal-devlet sýnýrlarý içindeki tüm iþyerlerini
kapsar ve merkezi niteliktedir. Daha sonra deðiþik iþkollarýndaki
proletarya örgütlerinin (sendikalar) ayný sýnýrlar içinde birleþik ve
merkezi örgütlenmesi sorunu ortaya çýkar. Bu örgütlenme doðrudan federasyon ya da konfederasyon þeklinde oluþur. Federasyonlar, federasyona katýlan sendikalarýn kendi iþyeri ve iþkolu düzeyindeki çýkarlarýný ve istemlerini göz önüne alan bir örgütlenmedir.
(Ayný þey konfederasyonlar için de geçerlidir.) Böylece ve bu amaçla sendikal örgütlenmeyle, proletaryanýn mesleklere göre ayrýþ124
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týrýlmasýnýn getirdiði yabancýlaþma ve rekabet koþullarýndan çýkartýlmasý olanaklý hale gelir. Bu proletaryanýn, ekonomik mücadele alanýnda, karþýlýklý dayanýþmasý ve birleþik hareketi için örgütsel
bir temel oluþturmaktadýr. Bu nedenle, sonal amaç yönünden ileri
bir adýmdýr. Uluslararasý yasalardaki eþitsizlik yüzünden, ulusaldevlet sýnýrlarý ötesinde federasyon ya da konfederasyonlar kurarak proletaryanýn ekonomik örgütlerini yaratmak oldukça zordur.
Yine de uluslararasý ekonomik yaþama iliþkin yasalarýn birleþtirilmesi
yönünde bir amaçla uluslararasý bir örgütlenmeye gidilir. Bu örgütlenme, ilk planda eþitsiz koþullarýn eþitlenmesini amaçlar, giderek,
dünya çapýnda bir ekonomik mücadele örgütü haline dönüþür.
Daha ilerki yýllarda ortaya çýkan Kýzýl Sendikalar Enternasyonali
böyle bir amaç için oluþturulmaya çalýþýlan ekonomik mücadele
örgütlenmesinin uluslararasý biçimidir. (Ancak bunun, uluslararasý
planda proletaryanýn ekonomik mücadelesini birleþtirici deðil,
ayrýþtýrýcýsý olduðu görüldüðü için sürdürülmemiþtir. Ama bunun
nedeni, örgütlenme deðil, örgütlenmenin, yalnýzca Kýzýl Sendikalar düzeyinde ele alýnmýþ olmasýdýr. Yani uluslararasý düzeyde,
Leninist ekonomik mücadele ilkelerinden uzaklaþýlmýþtýr.) *
Proletaryanýn ekonomik mücadele örgütlenmesinde (sendikal örgütlenme) görüldüðü gibi ulusallýk sadece bir biçim olarak
mevcuttur, muhtevada sýnýf esasý vardýr. Bir baþka deyiþle, ulusaldevlet sýnýrlarý içinde ulusal ayrým yapýlmaksýzýn (ulusal köken ayrýmý yapýlmaksýzýn) proleter olanlarýn ekonomik mücadele için
örgütlenmesi esas alýnmaktadýr.
Proletaryanýn siyasal örgütlenmesi olarak partide de durum
bununla benzeþtir. Proletarya partisinde esas olan, sýnýf örgütlenmesi olarak, proletaryanýn baðýmsýz siyasal örgütü olmaktýr. Proletarya nihai (sonal) amaçlarý yönünden yani dünya sosyalizminin
kurulmasý açýsýndan bunun örgütü tek bir dünya partisidir, yani
Enternasyonaldir. Ancak politik örgütlenmedeki enternasyonal
örgütlenme ile sendikal enternasyonal örgütlenme ayný biçimde
örgütlenemez. Sendikalar enternasyonali, ulusal-devlet sýnýrlarý için* Bugün pek çok uluslararasý iþçi federasyonlarý, örgütleri mevcuttur. Ancak bunlar
salt uluslararasý bir dayanýþma simgeleri durumundadýr ve pasif biçimde uluslararasý çalýþma yasalarýnýn birleþtirilmesi, tekleþtirilmesi yönünde çalýþmaktadýr. Bazýlarý ise, doðrudan doðruya sarý sendikalar enternasyonali olarak çalýþmaktadýr ki, bunlardan söz
etmeye gerek yoktur.
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deki federasyon ya da konfederasyonlarýn merkezi uluslararasý örgütü iken, politik mücadelenin örgütü olarak Enternasyonal, dünyanýn tüm iþçilerinin tek partisi durumundadýr. Yani biçim olarak
ortaya çýkan ulusal-devlet sýnýrlarý içindeki örgütlenmenin doðrudan ve dolaysýz olarak aþýlmasýna dayanýr. Ulusal-devlet sýnýrlarý
içinde örgütlenen Enternasyonal, buralarda seksiyon (bölüm) örgütler. Ancak yine de, her biri bu sýnýrlar içinde örgütlendiðini gösteren adlar alýrlar. Kominternin tüzüðünde açýkça yazýldýðý gibi,
tüm partiler, ...... ülkenin Komünist Partisi (Komünist Enternasyonalin Seksiyonu) adýný taþýrlar.
Lenin, bu temel ilkelere baðlý kalarak, her zaman somut
durumlarýn somut tahliline özel bir önem vermiþtir. 1905 Devriminden sonra ayrý sosyal-demokrat örgütlerin, partilerin birleþtirilmesi
sorunu yeniden gündeme geldiðinde, devrim döneminde yürütülen ortak mücadelenin eskiden var olan bazý güvensizlikleri ortadan kaldýrmak için uygun bir zemin teþkil ettiðini düþünen Lenin,
birleþik ve tek bir RSDÝP yaratmak için önerilerde bulunur:
Parti, her ulusun sosyal-demokrat proletaryasýnýn tüm
parti çýkarlarýnýn ve gereksinmelerinin karþýlanmasýný, bu
arada proletaryanýn kültür ve yaþam biçimindeki özelliklerinin de dikkate alýnmasýný uygulamada güvenceye
baðlamalýdýr; bunun araçlarý ve yollarý þunlar olabilir: Ýlgili ulusun sosyal-demokratlarýnýn özel toplantýlarýnýn düzenlenmesi, ulusal azýnlýklarýn partinin yerel, bölgesel ve
merkez kuruluþlarýnda temsil edilmesi, özel yazar, yayýmcý ve ajitasyon gruplarýnýn vb. oluþturulmasý. (Not: Parti,
MKda ulusal azýnlýklarýn temsili örneðini þöyle düzenlenebilir: Genel Parti Kongresi MKne kendi adaylarý arasýndan belli sayýda üye alýr, bu adaylar Rusyanýn halen ayrý
sosyal-demokrat örgütlerinin bulunduðu bölgelerinin bölgesel parti kongreleri tarafýndan saptanýr.)126
Görüldüðü gibi birbirinden ayrý olarak örgütlenmiþ ve uzun
süre ayrý faaliyet göstermiþ çeþitli Marksist örgütlerin birleþtirilmesi (kaynaþtýrýlmasý) konusunda Lenin, hiçbir biçimde federatif bir parti örgütlenmesini savunmamaktadýr. Ancak halen ayrý
Marksistlerin birleþtirilmesi için, yani böyle bir özel bir sorunda,
126
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özel bazý mekanizmalarýn olmasý gerektiðini savunmaktadýr. Çünkü ayrý faaliyet yýllarý içinde karþýlýklý bazý sorunlarýn ortaya çýkmasý kaçýnýlmazdýr. Leninin parti konusunda bu özel önerisi, yani
bir bakýma, kaynaþmýþ tek bir parti haline gelmeye geçiþ aþamasýnda önerdiði özel mekanizmalar daha ilerki yýllarda Ekim Devriminden sonra, gerek parti konusunda, gerekse uluslarýn birleþmesi konusunda da önerilmiþ ve uygulanmýþtýr. Ulusal birleþmede
bu geçiþ biçimi federasyona denk düþerken, parti düzeyinde
1905 sonrasý önerdiði biçim gündemdedir. Ve bu durum Komintern tüzüðünde son halini almýþtýr. (Seksiyon örgütlenmesi)
Leninin tek bir devlet sýnýrlarý içinde proletaryanýn ulusal
esasa göre örgütlenmesine karþý çýkýþý kesinkes anlaþýlmalýdýr.
Görünüþte proletarya birleþik ve merkezi örgütlense de, uluslarýn
kendi kaderlerini belirleme hakkýna sahip olduklarý ve bunu ayrý
devlet kurma þeklinde kullandýklarý koþullarda nasýl olsa ayrý örgütlenme gündeme gelecektir, þeklinde bir düþünce Leninde bulunmamaktadýr. Çünkü bu düþünce, çözüm yollarýndan birisini mutlaklaþtýrarak, sonal olarak bu mutlaklýðý ele alýp, baþtan ayrý örgütlenmeyi getirecektir. Ve böylece baþtan itibaren kendi proletaryasý
ile daha sýký baðlar kuracaðýný ileri sürecektir.
Bu yanlýþ düþünce Marksist-Leninist kesintisiz devrim
anlayýþýna tamamen ters düþer. Kesintisiz devrim teorisi, proletaryanýn öncülüðünde olsun olmasýn, demokratik devrimin gerçekleþmesine paralel olarak hýzla sosyalist devrime geçmeyi ifade eder.
Bu teori, burjuva demokratik devrimini, burjuvazinin olumlu eylemi ile sürdürmesinin engellenerek, olumsuz eylemin proletarya ve yoksul köylülük tarafýndan tam ve gerçek hedefine
kadar sürdürülmesini esas alýr. Böylece burjuvazinin kendi iktidarýný saðlamlaþtýrmadan sosyalist devrime geçilir. Bu nedenle proletaryanýn birleþik ve merkezi örgütlenmesi zorunludur. Bunun
tersine ulusal esasa göre bölünmüþ ve bu esasa göre örgütlenmiþ
proletarya, kendi güçlerini bölmüþ olacaðýndan burjuvazi karþýsýnda
güçsüzlüðe düþecektir. Diyebiliriz ki, Leninist anlayýþ, devrim aþamasýna gelindiðinde, proletaryanýn kendi iktidarýný kurmasýnýn koþullarýný ortaya koyar.
Çokuluslu merkezi bir devlet sýnýrlarý içinde proletarya partisinin örgütlenmesinde ulusal ayrýlýklarýn olmamasý anlaþýlabilir
bir þeydir. Ama yine de uluslara göre örgütlenmenin, bu ülkelerde
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öne sürüldüðü görülmüþtür. Bunlar RSDÝP içinde Bundçularda olduðu gibi, belirli bir ulusun ki yahudiler ulus da deðildirler üstelik tek temsilcisi olarak tanýma ve bu baðlamda kendi ulusal
bölgesi içinde ya da ulusal topluluðunda tek örgütlenme hakkýna
sahip örgüt olma, dolayýsýyla özerklik isteme þeklinde ortaya çýkmýþtýr. Bu da proletarya partisinin merkeziyetçi niteliðine, yani Leninist parti anlayýþýna aykýrýdýr. Partinin federatif bir yapýya dönüþtürülmesi istemidir. Ülkemizde de bu ve buna benzer tezler ileri
sürüldüðünden, konuyu biraz açalým:
Bürokrasiye karþý demokrasi, gerçekte merkeziyetçiliðe karþý özerklik demektir; devrimci sosyal-demokrasinin örgütlenme ilkesine karþý, oportünist sosyal-demokrasinin örgütlenme ilkesidir. Ýkincisi, tabandan yukarý
doðru yürür, bu nedenle de nerede ve ne ölçüde mümkün olabilirse, o ölçüde, (aþýrý gayretkeþler tarafýndan)
anarþizm noktasýna vardýrýlan bir özerkliði ve demokrasiyi yüce tutar. Birincisi tepeden aþaðý doðru ilerlemeye
çalýþýr, ve parçalarla iliþkisinde merkezin haklarýný ve
iktidarýný geniþletmeyi öne alýr.127 (abç)
Leninist parti anlayýþýný menþevik anlayýþtan ayýran bu fark,
tüm Marksist-Leninistlerin bildiði ve kabul ettiði bir gerçektir. Buna
karþýn, sorun, ulusal sorunla birleþtirilerek (mümkün olduðu her
yerde) özerklik istemi ortaya atýlabilinmektedir. Bu konuda temel
dayanak noktasý olarak Kominternin örgütlenme biçimi ile Stalinin
ortaya koyduðu ve geliþtirdiði SBKP örgütlenmesi alýnýr.
Herþeyden önce bu iki Marksist-Leninist örgütün, Leninizmin örgütlenme konusundaki temel örgütlenme ilkelerine aykýrý
biçimde örgütlendiðini düþünmenin ne derecede safdillik olduðunu söylemek gereksizdir. Kominternin kesinkes bir federatif örgütlenme olmadýðýný yukarda da görmüþtük. SBKP (B) ise, doðrudan Sovyetler Birliði sýnýrlarý içinde tek bir merkezi partiyi ifade
eder. Ama buna karþýn Sovyetler Birliðinde Rusya Federal Cumhuriyeti dýþýndaki birlik cumhuriyetlerinin ayrý komünist partileri
bulunmaktadýr. Ýþte bu son durum örgütlenmede federatif tezlerin dayanak noktasý olarak kullanýlmaktadýr. Bu konudaki yanýlgýlarý ortaya koymadan Stalinin federatif örgütlenme üzerine
127
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deðerlendirmesine bakalým:
Ulusal özerklik ile örgütlenmede federatif ilkenin
birlikte gitmeleri rastlantý deðildir. Bunun anlaþýlmasý da
güç deðildir. Çünkü her ikisi de milliyetlerin sýnýrlandýrýlmasýný isterler. Her ikisi de milliyetler bakýmýndan
örgütlenmeye dayanýrlar. Benzerlik yadsýnamaz. Tek ayrým, birinde genel olarak nüfusun, öbüründe sosyal-demokrat iþçilerin sýnýrlanmasýdýr.
Ýþçilerin milliyetler bakýmýndan sýnýrlandýrýlmasýnýn
neye yol açtýðýný biliyoruz. Tek iþçi partisinin parçalanmasý, sendikalarýn milliyetler bakýmýndan bölünmesi, ulusal sürtüþmelerin kýzýþmasý, öteki milliyetler iþçileri karþýsýnda ihanet, sosyal-demokrasi saflarýnda tam bir çöküntü  örgütlenmede federalizmin sonuçlarý iþte bunlardýr. Avusturyada sosyal-demokrasinin tarihi ve Rusyada Bundun etkinliði buna açýkça tanýklýk ederler.
Böyle bir duruma karþý tek çýkar yol, enternasyonalizm ilkelerine dayanan örgütlenmedir.
Rusyanýn bütün milliyetler iþçilerinin, hemen tek ve
birleþmiþ topluluklar içinde toplanmasý, bu topluluklarýn tek bir parti içinde birleþtirilmesi  görev iþte budur.
Partinin bu kuruluþ biçiminin, bölgelerin tek bir bütün içindeki, parti içindeki geniþ bir özerkliði dýþtalamadýðý, ama içtelediði kolay anlaþýlýr.128 (abç)
Stalinin tarihsel tanýk olarak gösterdiði Avusturya SDPsinin
durumunu daha önce gördüðümüz için, burada Bundçular hakkýnda kýsaca bir anýmsatma yapmak gerekmektedir.
Bund, yani Yahudi Ýþçileri Birliði, 1897de kurulmuþtur. Bu
tarihte tüm Çarlýk Rusyasýnda deðiþik gruplar kurulmakta ya da
faaliyetlerini sürdürmekteydi. Bu gruplarýn RSDÝP olarak birleþtirilmesi ve tek bir merkezi partinin yaratýlmasý sorunu bu dönemin
temel sorunu olarak kabul ediliyordu. 1898de yapýlan I. RSDÝP
Kongresinin kararý þöyledir:
Ýþçi Sýnýfýnýn Kurtuluþu Ýçin Mücadele Birliði, Raboçaya Gazeta ve Rusya ve Polonya Genel Yahudi Ýþçi
Birliði (Bund) örgütleri, Rus Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisi
128
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adý altýnda tek bir örgüt olarak birleþmiþlerdir. Rusya ve
Polonya Yahudi Ýþçileri Birliði yalnýzca yahudi proletaryasýný ilgilendiren sorunlarda baðýmsýz olmak üzere,
partiye özerk bir örgüt olarak katýlmaktadýr.
1903 yýlýnda yapýlan RSDÝP II. Kongresi, bilindiði gibi Bolþevik/
Menþevik anlayýþlarýn ortaya çýktýðý kongre olmuþtur. Bu kongrede,
Bund, Bundun parti içindeki yeri hakkýnda tüzük hazýrlamýþ ve
bunun kabul edilmesini istemiþtir. Bu tüzük, onlarýn RSDÝP içinde
kalmalarýnýn koþulu olarak ortaya konulmuþtur. Bundun hazýrladýðý tüzüðün 1. maddesi Bund, RSDÝPnin federatif bir bölümüdür
þeklindedir. Yine bu tüzükte, yahudi iþçilerinin sadece Bund tarafýndan temsil edilmesi ve ayrýca Parti Merkez Yönetim Kurulunun, yahudi proletaryaya seslenmesine ve Bundun bölümleriyle
ayrý ayrý haberleþmesine ancak Bund Merkez Yönetim Kurulunun
rýzasýyla olanak tanýnacaðý belirtilmektedir. Bund bu tür istemlerini, parti içindeki bölgelerin ya da birimlerin haklarý ve bunlarýn
merkezle iliþkileri konusundaki genel ilkelerini savunarak sunmaktaydý. Özellikle partinin bütün kesimlerinin, her bölge örgütünün, her yönetim kurulunun, her grubun RSDÝP içinde sahip olduðu
hakký, yani parti kongresinin herhangi bir biçimde karara baðlamadýðý genel sorunlarý parti programýyla uyuþumlu olarak
bir sonuca baðlama hakkýný (bölgelerin, birimlerin özerkliðinin
anlamý budur) kendi istemlerine dayanak yaparak.
RSDÝP II. Kongresinde Bundun bu tüzüðü reddedilmiþ ve
bunun üzerine Bund delegeleri Kongreyi terketmiþlerdir. Lenin,
Bund tüzüðünü þöyle yorumlamaktadýr:
Milliyetçilik görüþünü benimseyen kiþi, doðal olarak, kendi milliyetçiliðinin çevresine, kendi ulusal iþçi
sýnýfý hareketinin çevresine bir Çin Seddi dikmek isteyecektir; bunun her kentte, her küçük kasabada, her köyde ayrý bir Çin Seddi demek anlamýna geldiðine aldýrmaz; bölme ve parçalara ayýrma taktiði ile, bütün uluslarýn, bütün soylarýn, bütün dillerin proletaryasýnýn birliðini amaçlayan büyük çaðrýyý sýfýra indirmekte olmasý umurunda deðildir.129 (abç)
Lenin, bir baþka yerde ezilen ulus Marksistlerinin örgüt129
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lenme anlayýþlarýnýn ne olmasý gerektiðini Polonya örneðini izleyerek þöyle koyar:
Polonya sosyal-demokratlarý, þimdilik, Polonyanýn
baðýmsýzlýðý sloganýný ileri sürmeden, hem küçük hem
büyük ülkelerde proleter savaþýmýn birliði için mücadele
verirler.130
Deðiþik ulusal topluluk iþçilerinin birleþmiþ proletarya örgütleri içinde kaynaþmasýný savunan Lenin, bu deðerlendirmeleriyle Stalinin sözlerini daha da anlaþýlýr kýlmaktadýr. Diyebiliriz ki,
Stalinin birleþmiþ ve kaynaþmýþ tek bir proletarya partisinde bölgelerin tek bir bütün içindeki, parti içindeki geniþ bir özerkliði
sözleri, doðrudan Leninin Bund hakkýnda söylediði gibi parti kongresinin herhangi bir karara baðlamadýðý genel sorunlarýn parti
programýna uygun olarak bir sonuca, karara baðlama hakkýna
sahip olmasýndan baþka birþey deðildir.
Orta yol yoktur: Ýlkeler yenerler, ama uzlaþmazlar. Demek ki, iþçilerin uluslararasý birleþme ilkesi,
ulusal sorunun çözümünde zorunlu dayanak noktasýdýr.131 (abç)
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
EKÝM DEVRÝMÝ VE
ULUSAL SORUNUN SOSYALÝST ÇÖZÜMÜ

1917 Ekim Devrimi emperyalizmin yeni bir bunalým dönemini baþlatmýþtýr. Bu yeni dönem (II. bunalým dönemi) dünyanýn 1/6
sýnýn kapitalist-emperyalist sömürünün dýþýna çýkmasý ve böylece
emperyalist sisteme karþý sürekli bir alternatifin mevcudiyeti ile
nitelenebilir. Bir baþka deyiþle, dünyada ilk kez proletarya devrimi
gerçekleþtirilmiþ ve proletarya iktidarýný her türlü kuþatma ve saldýrýlara raðmen elde tutabilmiþtir. Bu yeni olgu, bir bütün olarak
emperyalist sistemin iþleyiþini etkilemiþtir. (Bu konuda ayrýntýlý bilgi için bkz: Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I ve diðer THKP-C/
HDÖ yayýnlarý.)
Ekim Devrimiyle birlikte Sovyetler Birliðinin kurulmasý, herþeyden önce emperyalist ülkeler ile sömürge ve yarý-sömürge ülkeler arasýndaki iliþkilerin köklü bir biçimde deðiþmesine yol açmýþtýr.
Artýk bu ülkeler için baðýmsýzlýk ve devrim sorunu net biçimde ortaya çýkmýþ, onlar için gerçekleþtirilebilir amaçlar haline gelmiþtir.
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Baðýmsýzlýk, demokrasi vb. soyut ilkelerin böylesine gerçekleþtirilebilirliðinin ortaya çýkmasý, bu ülkelerin emperyalizme karþý mücadelelerini hýzlandýrmýþtýr. Bunun anlamý, emperyalistlerin artýk
bu ülkeleri eskisi gibi yönetemeyecekleri ve eskisi gibi sömüremeyecekleri demektir. Böylece II. bunalým döneminin en temel olgularýndan birisi olan ulusal kurtuluþ savaþlarý dönemi baþlamýþ
bulunmaktadýr.
Bu dönemde meydana gelen diðer bir deðiþiklik de emperyalist ülkeler arasýnda ortaya çýkmýþtýr. I. bunalým döneminde emperyalist-kapitalist dünyada tartýþýlmaz bir yere sahip olan Ýngiliz
emperyalizmi, bu dönemde önemli ölçüde güç yitirmiþtir. Eski dönemin iki büyük emperyalist gücü olan Almanya ve Ýngilterenin
yanýsýra ABD ve Japonya eþitsiz ve sýçramalý bir geliþimle dünya
pazarlarýnda boy göstermeye baþlamýþlardýr.
II. bunalým döneminde dünyanýn 1/6sýnýn kapitalist pazarýn
dýþýna çýkmasý sonucu, kapitalist aþýrý üretim buhranlarý þiddetlenmiþ ve sýklaþmýþtýr. Eski iliþkilerini deðiþtiremeyen emperyalist
ülkeler, yaþamlarýnýn en aðýr ekonomik buhraný ile bu dönemde
yüz yüze gelmiþlerdir. (1929 genel bunalýmý) Bu da, kaçýnýlmaz
olarak, pazar mücadelesini, pazarlarýn yeniden paylaþýmý mücadelesini sertleþtirmiþtir. Emperyalistler arasý çeliþkinin askeri plana
yansýmasý tarihsel olarak kaçýnýlmaz hale gelmiþtir.
Yine bu dönemin yeni bir olgusu da tekelci kapitalizmin
tekelci devlet kapitalizmine dönüþmesidir. Bu da burjuva devlet
biçimlerinin deðiþimini getirmiþtir.
Bu dönemin karakteristik son olgusu ise, emperyalist ülkelerin sömürge ve yarý-sömürge ülkelerdeki hegemonyasý ve açýk
iþgali, geçmiþ dönemden farklý olarak, salt kendi pazarýný diðer
emperyalist ülkelere karþý koruma amacý gütmekten uzaklaþmasýdýr. Artýk bu pazarlarýn alternatif ve potansiyel güçlere karþý,
sistemden topyekün kopuþa karþý korunmasý gündemdedir. Bir
baþka deyiþle, bu dönemde emperyalist iþgal, ülke içindeki proletaryanýn ve ulusal kurtuluþçularýn mücadelesine karþý biçimlendirilmektedir. Yani emperyalist açýk iþgalin öncelikleri deðiþmeye
baþlamýþtýr. Ancak yine de emperyalizm bu ülkeler için dýþsal bir
olgu durumundadýr.
Bu yeni dönemde ulusal sorun, geçmiþ dönemden farklý
iliþkiler alanýnda biçimlenmekte ve çözümlenmektedir. Bu da ulu-
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sal sorun karþýsýnda Marksist-Leninist tutumun içeriðini belirler.
Çünkü ulusal sorun, hiç de, kesin olarak mutlak, deðiþmez bir þey
deðildir. Mevcut rejimin dönüþümü genel sorununun bir parçasý
olduðu için, ulusal sorun, tamamen toplumsal koþullar, ülkede
kurulmuþ olan iktidarýn niteliði ve genel olarak, toplumsal geliþmenin tüm seyri tarafýndan belirlenir.132
Stalin, bu yeni dönemi ulusal sorun açýsýndan üçüncü dönem olarak adlandýrýr.
Stalinin dönemlemesindeki ilk iki dönemde, milliyetler,
baský ve sömürüye uðramýþlardýr; bunun sonucu, ulusal mücadele
yürürlükte ve ulusal sorun da çözülmemiþ olarak kalýr.133
Birinci dönem, ulusal sorun ayrý ayrý ele alýnmýþ çokuluslu devletler çerçevesinden çýkmaz ve yalnýzca az sayýdaki Avrupa milliyetleri kapsar; oysa, ikinci dönemde,
ulusal sorun, devletin iç sorunu olmaktan, birçok devleti
ilgilendiren sorun durumuna, tüm haklarýndan yararlanamayan milliyetleri boyunduruk altýnda tutmak, Avrupa
dýþýndaki yeni halklar ve aþiretleri kendi etkileri altýna
almak isteyen emperyalist devletler arasýndaki savaþ sorunu durumuna dönüþür.134
Üçüncü dönem, egemen ve egemenlik altýndaki uluslar, sömürgeler ve anayurt sorununun tarih arþivlerine
atýldýðý, RSSFC topraðý üzerinde, eþit haklardan, eþit
geliþme olanaðýndan yararlanan, ama iktisadi, siyasal ve
kültürel gerilikleri nedeniyle, tarihten gelme belli bir
eþitsizliði de koruyan milliyetlerin ortaya çýktýklarýný gördüðümüz Sovyetik dönem, kapitalizmin yýkýlýþý ve ulusal
baskýnýn ortadan kaldýrýlýþý dönemidir.135
Ýþte böylece ulusal sorun, Ekim Devriminden sonra ulusal
boyunduruða karþý savaþ gibi özel bir sorun olmaktan çýkýyor,
uluslarýn, sömürgelerin ve yarý-sömürgelerin emperyalizmden
kurtuluþu genel sorunu haline geliyor.136 (abç)
Stalin, bu deðiþmeyi Ekim Devriminden sonra ve Ekim
Stalin, Marksizm ve Ulusal Sorun ve Sömürge Sorunu, s. 87.
Stalin, age, s. 126-27.
Stalin, age, s. 127.
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Devriminin yarattýðý koþullar altýnda burjuva ulusal kurtuluþ hareketlerinin sona erdiði ve genel olarak emperyalizme karþý yeni
bir sosyalist hareketin çaðýný açtýðý þeklinde de ifade eder.137
Diyebiliriz ki, emperyalizmin II. bunalým döneminin ayýrt edici
özelliklerinden biri olan emperyalist-kapitalist sisteme karþý sürekli
alternatifin ortaya çýkmasý, yani Sovyetler Birliðinin kuruluþu ve
buna baðlý olarak Kominternin örgütlenmesi, bu dönemde ulusal
soruna da damgasýný vurmuþtur. (Kominternin varlýðý, ayrýca dünya
çapýnda komünist partilerinin tek bir politika izlemeleri olarak
özel bir öneme sahiptir.)
Stalinin bu dönemlemesi, Marksizmin tarihsel olarak ulusal
sorun karþýsýnda deðiþik dönemlerde izlediði politikalarla paralellik
oluþturur. Marksizmin somut tarihsel koþullar içinde belli bir olguyu nasýl ele aldýðý ve kendi içinde nasýl geliþtirdiðini ortaya koyan
bu üç deðiþik yaklaþým, 1848 devrimleri sonrasýnda Marks-Engelsin
tutumu; iktidar mücadelesi döneminde Lenin ve Bolþeviklerin tutumu ve Ekim Devrimi sonrasýnda, yani dünyada ilk proleter iktidarý koþullarýnda RKP (B)nin* tutumu olarak ifade edilebilir.
Ekim Devrimi ile birlikte üç önemli deðiþiklik ortaya çýkmýþtýr.
Bunlardan ilki, dünyada ilk kez proletaryanýn iktidarý ele geçirmesiyle ulusal sorunun proletaryanýn olumlu eylemi ile, sosyalist iktidar koþullarýnda çözümlenmesidir. Ýkincisi, ulusal sorunun geçmiþ
dönemlerden farklý olarak anti-emperyalist mücadeleden ayrýlmaz
hale gelmesi, yani sömürgeler sorunu olarak geniþlemesidir. Üçüncü deðiþiklik ise, sömürgelerde ortaya çýkan küçük-burjuva milliyetçi hareketlerinin iktidar koþullarýdýr.

* Daha sonra Partinin adý SBKP (B) olarak deðiþtirilmiþtir.
137
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I.
ULUSAL SORUNUN SOVYETÝK ÇÖZÜMÜ

Çarlýk Rusyasýnda proletaryanýn Ekim Devrimi ile (1917)
iktidarý ele geçirmesi, çokuluslu bir ülke için gerçek ve kalýcý bir
ulusal sorun çözümünün ortaya çýkmasýný saðlamýþtýr. Bu çözüm,
uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn kabulü koþullarýnda, ulusal düzeyde iktidarý ele geçiren proletaryanýn, kendi devletini kurmasý ve hiç duraksamadan diðer sosyalist devletlerle birleþme yönünde harekete geçmesiyle ortaya çýkmýþtýr. Merkezi askeri-feodal
bir devlet olarak Çarlýðýn (otokrasi) yýkýlmasý koþullarýnda, Leninist
kesintisiz devrim anlayýþýna uygun olarak demokratik devrim sürekli kýlýnarak, bu noktaya ulaþýlmýþtýr. Bu konuda temel ilkeleri Stalin
þu þekilde ortaya koymaktadýr:
a) Halklar için ayrýlma hakkýnýn tanýnmasý,
b) Belli bir devlet çerçevesinde kalan halklar için 
bölgesel özerklik,
c) Ulusal azýnlýklar için  özgür geliþmelerini güvence
altýna alan özel yasalar,
d) Belli bir devletin tüm milliyetlerinin proleterleri için
 bir ve bölünmez proleter topluluk, tek parti.138
Yine de bu çözüm, Ekim Devrimi öncesinde Lenin ve Bolþeviklerin ortaya koyduðu biçimde gerçekleþmemiþtir. Leninin sýk
sýk vurguladýðý çözüm olarak merkezi tek bir sosyalist cumhuriyet içinde birleþmek gerçekleþtirilememiþtir. Ancak kabul etmek
zorunda kalýnan biçimin geçici niteliði vurgulanarak merkezi tek
bir sosyalist cumhuriyet hedefi ortaya konulmuþtur.
Bunun üç ana nedeni vardýr:
Birincisi, Ekim Devrimi sýrasýnda Çarlýk Rusyasýnýn bütününde sosyalistlerin, sosyalist iþçilerin kaynaþmýþ tek bir proletarya partisi içinde örgütlenmiþ olmalarýdýr. Bu ise, sosyalistler ve deðiþik milliyetlerden proleterler arasýnda deðiþik sorunlarýn mevcu138
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diyeti demektir. Bunlar çözümlenmeksizin gerçekleþtirilecek ileri
adýmlar, geri dönüþlere yol açabilecektir.
Ýkincisi, bazý uluslar içinde güçlü bir anti-komünist hareketin ortaya çýkmasý. Bu olgu, iç savaþýn nedeni ve ayný zamanda iç
savaþýn dört yýl gibi uzun bir süre sürmesine yol açmýþtýr.
Üçüncü neden ise, uluslar arasýndaki fiili eþitsizliklerdir.
Bu koþullar altýnda Lenin ve Bolþevikler, daha önce þiddetle
karþý çýktýklarý ve eleþtirdikleri federatif çözümü, yani federal
cumhuriyet kurulmasýný geçiþ biçimi olarak kabul etmek zorunda kalmýþlardýr. Lenin, Kasým 1913de Schumanna yazdýðý bir mektupta þöyle diyordu federal çözüm için:
Demokratik merkeziyetçilikten yana olduðumuz
kuþkusuzdur. Biz federasyona karþýyýz... biz ülkede federasyona karþýyýz  federasyon ekonomik baðý zayýflatýr, yararsýz bir devlet biçimidir. Ayrýlmak mý istiyorsunuz? Ekonomik baðý koparabilecekseniz, veya daha
doðrusu tabi olma ve birlikte yaþamanýn sürtüþmeleri
ekonomik baða zarar verecekse ve onu ortadan kaldýracak dereceye gelmiþse cehenneme kadar yolu var. Ayrýlmak istiyor musunuz, o halde, özür dilerim, federasyon hakkýný alacaðýný sanýp benim adýma karar verme.139
(abç)

Ve yine Nisan 1914de Lenin merkezi devlet konusunda þunlarý söylemektedir:
Biz, sosyal-demokratlar, milliyetçiliðin her türlüsüne karþýyýz, demokratik merkeziyetçiliði savunuruz. Partikülarizme karþýyýz. Bütün öteki koþullar eþit olduðu
takdirde, iktisadi ilerlemenin ve proletarya ile burjuvazi
arasýndaki mücadelenin sorunlarýný, büyük devletlerin,
küçük devletlerden daha etkin biçimde çözümleyebileceðine inanýrýz.140 (abç)
Lenin, bütün öteki koþullar eþit olduðu takdirde asýl olanýn birleþik (kaynaþmýþ) devlet olduðunu açýk seçik biçimde ortaya koyar. Ama koþullar deðiþtiðinde, deðiþik biçimlerin ortaya çýkmasý ve bunlardan birisinin uygulamaya sokulmasý kaçýnýlmazdýr.
139
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Lenin, 1913 yýlýnda Avusturya SDPsinin Brünn programýný eleþtirirken söylediklerini bir kez daha anýmsayalým:
Zaman zaman koþullar sosyal-demokratlarý, belli bir
süre için bir tür ortayolcu, uzlaþmacý kararlara boyun
eðmeye zorlayabilir.141 (abç)
Ýþte yukarda ortaya koyduðumuz temel nedenlerden dolayý,
bunlarýn yarattýðý yeni koþullarda, Lenin federatif devleti kabul
eder. Bu devlet federatif sosyalist cumhuriyet olarak geçici ve
birleþik sosyalist devlete geçiþ biçimidir. Bu konuda Lenin,
Devlet ve Ýhtilâlde þöyle yazmaktadýr:
Engels de, týpký Marks gibi, proletarya ve proleter
devrim açýsýndan, demokratik merkeziyetçiliði, bir ve
bölünmez cumhuriyeti savunur. Federatif cumhuriyeti, ya bir istisna ve geliþmeye bir engel olarak, ya
da monarþiden merkezileþtirilmiþ cumhuriyete bir geçiþ olarak, ama bazý koþullarda bir ilerleme olarak
düþünür. Ve bu özel koþullar arasýnda, ulusal soruna ilk
planda yer verir.142 (abç)
Geçici ve geçiþ biçimi olarak ortaya çýkan ve kabul edilen federatif cumhuriyet üzerine Komintern II. Dünya Kongresinde (Temmuz 1920) þöyle bir karar alýnmýþtýr:
Burjuva demokrasisinin, genel olarak eþitlik ve özel
olarak ulusal eþitlik sorununda özünden gelen, soyut ve
biçimsel bir kavrayýþý vardýr
... Burjuvazinin boyunduruðunun kýrýlmasý yolundaki
proleter sýnýf mücadelesinin bilinçli ifadesi olan Komünist Partisi, temel görevine burjuva demokrasisine karþý
mücadele, onun yalanlarýný, ikiyüzlülüðünü açýða çýkartma uygun olarak, milliyetler sorununda da soyut ve
biçimsel ilkeleri ön plana çýkartamaz, aksine, birincisi,
tarihi olarak verili ortamýn, en baþta da ekonomik ortamýn kesin bir deðerlendirmesini; ikincisi, ezilen sýnýflarýn, emekçilerin, sömürülenlerin çýkarlarýnýn, egemen sýnýfýn çýkarlarý anlamýna gelen, ulusal çýkarlar denen
genel kavramadan açýkça ayýrdedilmelidir; üçüncüsü,
141
142
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mali-sermaye ve emperyalizm dönemine özgü olan, dünyanýn toplam nüfusunun muazzam çoðunluðunun, en
zengin, en ileri kapitalist ülkelerdeki küçük bir azýnlýk
tarafýndan sömürgeleþtirilmesi ve mali bakýmdan köleleþtirilmesini gizleyen burujuva-demokratik yalanlara
karþý, ezilen, baðýmlý, eþit haklara sahip olmayan uluslarla ezen, sömüren, bütün haklara sahip uluslar arasýnda
ayný nitelikte bir ayrýmý ön plana çýkartmalýdýrlar...
Federasyon, bütün uluslarýn emekçilerinin birleþmesine bir geçiþ biçimidir.
Bu açýdan Komünist Enternasyonalin görevi, Sovyet
düzeni ve Sovyet hareketi temelinde oluþan bu federasyonlarýn sadece geliþtirilmesi deðil, ayný zamanda incelenmesi ve deneylerinin sýnanmasýdýr da ... Bu eðilim
henüz kapitalizm koþullarý altýnda çok açýk biçimde ortaya çýkmýþtýr ve sosyalizm tarafýndan geliþmeyi ve geliþmesinin tamamlanmasýný beklemektedir.143
Stalin, geçiþ biçimi olarak geliþtirilmesi ve geliþmesinin
tamamlanmasý gereken federatif cumhuriyeti kabul etmelerini
þöyle deðerlendirmektedir:
Birincisi Ekim Devrimi zamanýnda Rusyadaki milliyetlerin büyük kýsmý fiilen tamamen ayrýlmýþ ve birbirlerinden kopmuþ bir durumda bulunuyorlardý. Bu nedenle federasyon, bu milliyetlerin parçalanmýþ olan
emekçi kitlelerinin karþýlýklý yaklaþýmý ve birleþimi için
ileri bir adým olarak görüldü.
Ýkincisi, Sovyetler örgütlenmesi sýrasýnda oluþturulan
federasyon þekillerinin, daha önce görüldüðü gibi,
Rusyadaki milliyetlerin emekçi kitlelerinin ekonomik
yaklaþma amaçlarýna hiç de o kadar ters düþmediði, ya
da uygulanmasýnýn sonradan gösterdiði gibi, hatta bu
amaçlara asla aykýrý olmadýðý görüldü.
Üçüncüsü, ulusal hareketin ve uluslarý birleþmeye
götüren yolun, evvelce savaþtan veya Ekim Devriminden
önceki dönemlerde görülebildiklerinden daha önemli
ve karmaþýk olduðu ortaya çýktý.144 (abç)
143
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Sovyetler temelinde ortaya çýkan federatif cumhuriyet* 30
Aralýk 1922 tarihinde SSCBnin kuruluþ anlaþmasýnda þu þekilde
inþa edilmiþtir:
SSCBnin en yüksek iktidar organý Birlik Kongresidir. Kongre, olaðan olarak yýlda bir kez toplanýr, yani sürekli faaliyet halinde bir organ deðildir. Kongre, þehirlerde, 25.000 seçmen baþýna bir
milletvekili üzerinden Þehir Sovyetleri Temsilcileri ile il düzeyinde 125.000 kiþiye bir milletvekili olmak üzere seçilen Ýl Sovyetleri
Kongreleri Temsilcilerinden oluþur. Ayrýca kongre delegeleri, Ýl
Sovyet Kongreleri tarafýndan seçilir. Ýki kongre arasýndaki dönemde kongre görevleri SSCB Merkez Yürütme Komitesi (MYK) tarafýndan yerine getirilir. SSCB-MYK, kongre tarafýndan her birinin
nüfusu ile orantýlý olarak federe cumhuriyet temsilcileri arasýndan
seçilen 371 kiþiden oluþmaktadýr. SSCB-MYK, yýlda üç kez toplanýr,
yani sürekli toplantý halinde bulunan bir organ durumunda deðildir. Bu SSCB-MYK toplantýlarý arasýndaki zamanlarda en yüksek
iktidar organý olarak SSCB-MYK Baþkanlýk Divaný (Prezidyum)
oluþturulur. Baþkanlýk divaný 19 üye ile federe cumhuriyet baþýna
birer baþkandan oluþmaktadýr. (Bu tarihte SSCB de dört federe
cumhuriyet bulunduðu için baþkan sayýsý 4tür.) SSCBnin yürütme
organý ise, SSCB-MYK tarafýndan seçilen SSCB-Halk Komiserleri
Sovyetidir (Sovnarkom). Halk Komiserleri Sovyeti, baþkan ve çeþitli
iþler için yeterli sayýda halk komiserinden oluþmaktadýr.
SSCBnin federatif yapýsý, hemen görüleceði gibi, parti yapýsý
ile büyük bir benzerlik göstermektedir.**
* Leninde federatif cumhuriyetin biçimi ve içsel yapýlanýþý büyük oranda parti
örgütlenmesine yakýndýr. Yani çokuluslu Çarlýk Rusyasýnda birleþik ve kaynaþmýþ tek bir
proletarya partisi olarak RSDÝPnin oluþturulmasýndaki yaklaþýmý büyük oranda aðýr
basmaktadýr. Lenin, sovyetlerin ülke çapýnda merkezileþtirilmesinde de ayný tutumu ortaya
koymuþtur. Bir baþka deyiþle, Leninde gerçek temel iþçi sovyetleri düzeyinde kitlesellik
gösteren iþçi sýnýfý partisidir. Bu açýdan bazý farklýlýklar bulunabilir. Parti ile kitle arasýndaki
bilinç düzeyindeki farklýlýklarýn ortadan kalkmasý ve sonal olarak partinin iþlevsiz kalýþý
sorunu ile birlikte ele alýnmaktadýr.
** Bilindiði gibi Bolþevik Partisi'nde en yüksek karar organý Parti Kongresi'dir. Ýki
kongre arasýnda yetki Parti Merkez Yürütme Komitesi'nce kullanýlýr. Merkez Yürütme Komitesi ayrýca Merkez Organ ve Merkez Komite olarak iki üst yürütme organýný oluþturur.
1920lerden sonra parti örgütlenmesi Kongre-Merkez Komite-Politbüro-Parti Baþkanlýk
Divaný-Parti Genel Sekreterliði þeklinde oluþturulmuþtur. Bu yapýlanma III. Enternasyonal'de
aynen mevcuttur. Komintern, yýlda bir kez toplanan Dünya Kongresi-Geniþletilmiþ Merkez
Yürütme Komitesi-Komintern Prezidyumu-Komintern Sekretaryasý olarak örgütlenmiþtir.
144
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Böylece merkeziyetçiliðin aðýr bastýðý bir örgütlenme (parti)
federal çözümde esas alýnmýþtýr. Böylece geçmiþ dönemlerde
görülen çeþitli burjuva federal devlet yapýlanýþlarýndan önemli ölçüde ayrýlmaktadýr. Proletarya partisi ile SSCBnin 1922 yapýlanýþýnýn
bu yakýnlýðý, bir rastlantý ya da seçmeci bir tutumun ürünü deðildir. Bu yakýnlýk her ikisinde de esas alýnan demokratik merkeziyetçilikle ilintilidir. Organlarýn yetkileri ve görevleri açýsýndan partide
merkeziyetçilik açýk biçimde ortaya çýkarken, federal sosyalist
cumhuriyetlerin birlikinde merkeziyetçilik tam olarak oluþturulmamýþtýr. Bu da onun geçici ve geçiþ biçimi olmasýyla çakýþýr.
Böylece tek ve bölünmez sosyalist cumhuriyetin hemen gerçekleþtirilemediði koþullarda, olabildiðince demokratik merkeziyetçi bir birliðe gidilmiþtir. Aksi halde geçiþ biçimi kalýcý bir biçim haline dönüþerek, zaman içinde her birinin ayrýlmasýný zorunlu
kýlar. (Bu sona iliþkin olarak yapýlmýþ bir deðerlendirme, Leninin
Avusturya SDPsinin Brünn Kongresi kararlarýnýn eleþtirisinde bulunmaktadýr.)
Ýþte Ekim Devrimi ile iktidara geçen proletaryanýn çokuluslu
bir otokratik yönetimden sonra, bu uluslarýn birliði, yani ulusal
sorunun sosyalist, somut ve pratik çözümü budur. Ancak çözüm
geçici niteliktedir ve geliþtirilmeyi ve geliþmesinin tamamlanmasýný beklemektedir. Bu yöndeki ilk kapsamlý öneri 23 Nisan
1923de RKP(B)nin 12. Kongresinde Stalin tarafýndan yapýlmýþtýr.
Stalin, Kongreye sunduðu raporda tek bir devletin kurulmasý önünde bazý engeller bulunduðunu ve bugün (1923 yýlýnda) görevin
merkezi devlet yapýsýna geçmek deðil, bu engelleri ortadan kaldýrmak olduðunu söyler. Böylece Stalin geçici biçimin yeniden düzenlenmesini önerir. Ýç savaþýn sona erdiði koþullarda ortaya çýkan
engelleri Stalin þu þekilde ortaya koyar:
Birincisi, cumhuriyetlerin bir tek birlik biçiminde birleþmesi
iþini dizginleyen ana güç... bizde NEP koþullarý içinde büyüyen
güç-tür: Büyük Rus þovenizmi.145
Ýkincisi, eskiden ezilen halklarýn Rus proletaryasý yöresinde birleþmesini engelleyen ... fiili eþitsizliktir.146
Üçüncüsü, ...çeþitli milliyetlerdeki milliyetçiliktir.147
145
146
147
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koyar:

Stalin bu engeller karþýsýnda çözüm olarak üç araç ortaya

Birinci araç: Cumhuriyetlerdeki sovyetler iktidarýnýn
anlaþýlýr ve sevilen bir iktidar olmasý, sovyetler iktidarýnýn
ülkemizde yalnýzca bir Rus iktidarý deðil, ama bütün milliyetlerin iktidarý olmasý için, tüm önlemleri almak ve
ulusal kültürün geliþtirilmesini bu önlemlerin ilk sýrasýna koymak.148
... ikinci araç, Cumhuriyetler Birliðinin, hiç deðilse
temel milliyetlerin çeþitli kurumlarda kendi adamlarýný
bulundurmalarýný saðlayan, ve çeþitli cumhuriyetlerin gereksinme ve zorunluluklarýnýn kesinkes karþýlanmasýný
saðlayacak bir düzen kuran, bir komiserlikler yapýsýdýr.149
Üçüncü araç: Üst organlarýmýz arasýnda, istisnasýz
tüm cumhuriyet ve milliyetlerin gereksinme ve zorunluluklarýný yansýtan bir organýn bulunmasý zorunludur.150
Stalin bu araçlardan üçüncüsüne özel bir önem vererek
þöyle devam etmektedir:
Eðer biz, Birliðin merkez yürütme komitesi içinde,
birincisi, milliyetlerden baðýmsýz olarak Birlik sovyetler
kongresinde seçilecek, ve ikincisi de, cumhuriyetler ve
bölgeler tarafýndan seçilip (cumhuriyet ve ulusal bölge
bakýmýndan temsil eþitliði), bu ayný Cumhuriyetler Birliði
Sovyetler Kongresi tarafýndan onaylanacak iki meclis kurabilseydik, o zaman üst kurumlarýmýz, yalnýzca, istisnasýz tüm proleter gruplarýn sýnýf çýkarlarýný deðil, ama salt
ulusal özlemleri de dile getirirlerdi sanýyorum.151* (abç)
Stalin, geçici biçim olarak federasyonun geliþtirilmesi
üzerine deðerlendirmesini devletin yalýnlaþtýrýlmasý açýsýndan
da ele alarak sürdürmüþtür. Burada Stalin iki devlet biçimini esas
almaktadýr: a) Oligarþik ya da monarþik yönetim; b) Sovyetik
yönetim (sosyalist demokrasi olarak). Tek ve birleþik bir devlet
* Stalin bu deðerlendirme ve önerilerini RKP(B)nin 12. Kongresinde ortaya koymasýna
raðmen, öneriler karar haline getirilmemiþtir.
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yapýsýna engelleri aþarak geçmeyi düþünen Stalin, yaptýðý önerilerin devlet organlarýnýn yalýnlaþtýrýlmasý açýsýndan olumsuz sonuçlar doðurabileceðini, yeni organlar birikimine yol açacaðýný
kabul eder.152 Ancak yine de bunlarýn tek çözüm olduðunu, baþka
bir yolun olmadýðýný söyler.*
Stalinin RKP (B)nin 12. Kongresine sunduðu bu tezler 1934
yýlýnda yapýlan yeni anayasa ile birlikte uygulamaya sokulmuþtur.
1922 birlik anlaþmasýndan farklýlýklar taþýyan bu yeni yapýlanmaya
göre SSCB þu þekilde biçimlendirilmiþtir:
SSCBnin yüksek devlet iktidar organý SSCB Yüksek Sovyetidir. Bu sovyet iki meclisten oluþur:
** Stalin, genel olarak proletaryanýn genel ve sonal amacý açýsýndan devletin sönmesi ile ilgili olarak devlet iþlerinin basitleþtirilmesi ya da daha genel bir deyiþle bürokrasinin ortadan kaldýrýlmasý amaçlarý açýsýndan, kendi önerisinin sakýncasýný kabul
etmesi anlaþýlabilir bir þeydir. Ancak bunun karþýsýnda baþka seçenek olmadýðýný, oligarþik ya da monarþik yöntimleri örnek göstererek açýklamasý deðiþik polemiklere yol
açabilecek niteliktedir. Lenin, Devlet ve Ýhtilâlde bu konuya deðinirken Engelsten bir
alýntý yapar. Bu alýntýda Engels, geleceðe dönük biçimlere kesin bir tez ortaya koymuþtur.
Þöyle demektedir:
Demek ki, tek bir cumhuriyet. Ama, 1798de kurulmuþ olan imparatorluðun imparatorsuz biçimi olan bugünün Fransýz Cumhuriyeti anlamýnda deðil,
1792den 1798e kadar her Fransýz ili, her belediye, Amerikan modeline uygun
olarak kendi tam özerk yönetimine sahip bulundu, bize de böyle birþey gerek.
Böyle bir özerklik nasýl örgütlendirilebilir ve bürokrasisiz nasýl edilebilir.
Amerika ve I. Fransýz Cumhuriyeti, bunun nasýl olacaðýný bize gösterdi.
Avusturalya, Kanada ve öteki Ýngiliz kolonileri de bugün bize bunu
göstermektedirler. (Engels, Erfurt Programýnýn Eleþtirisi, Seçme Yapýtlar, Cilt:
III, s. 530) (abç)
Açýkça görülüyor ki, tarihsel deneyimden yararlanýrken ki tarih, birbirinden ayrýlmýþ
kuþaklarýn ardýllýðý, tüm önceki bir kuþak tarafýndan diðerine kolayca aktarýlmýþ
malzemeler, sermaye fonlarý üretici güçlerin kullanýmýdýr 19. yüzyýl Amerikasý, I. Fransýz
Cumhuriyeti, Avusturalya ve Kanada tarihi özel bir yere sahiptir. Stalin ise, genel olarak
oligarþik ya da monarþik yönetimleri, özel olarak da Ýngiltere ve Avusturyayý ele almýþtýr.
Leninin dediði gibi, ama öteki ülkelerden böyle uzlaþmacý, orta-yolcu kararlarý deðil,
tutarlý sosyal-demokrat kararlarý almalýyýz. Avusturyanýn, orada tümden baþarýsýzlýða uðramýþ ve Çek sosyal-demokratlarýnýn ayrýlýkçýlýðýna ve kopmasýna neden olmuþ talihsiz
uzlaþmacý kararýný, bugün bizim benimsememiz, hiç de akýllýca olmaz. (Lenin, Ulusal
Sorun ve Ulusal Kurtuluþ Savaþlarý, s. 100)
1920-24 döneminde RKP (B) ve Komintern içinde sosyalist devlet sorunu ve bu
devletin biçimi oldukça yoðun olarak tartýþýlmýþtýr. Bu tartýþmalarda 19. yüzyýl Amerikasý
oldukça sýk ele alýnan olgu durumundaydý. Ancak bunlar sistemli bir tahlile dayanmayan
sýð çözümlemeler olarak kalmýþtýr. Bu nedenle, bu dönemde ortaya çýkan Bolþevizmin
Amerikanlaþtýrýlmasý ya da Amerikanýn Bolþevikleþtirilmesi konularý belirli bir çözüme
ulaþamamýþtýr. 1980ler Sovyetler Birliðindeki bazý milliyetçilik hareketleri ve yeniden
yapýlanma giriþimleri tüm bu deðerlendirmeler ýþýðýnda belli bir yere konulabilir.
152
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a) Birlik Sovyeti
b) Milliyetler Sovyeti
Birlik Sovyeti, yurttaþlar tarafýndan, seçim çevrelerinde
300.000 kiþiye bir temsilci düþecek þekilde seçilir. Milliyetler Sovyeti yurttaþlar tarafýndan, federe ve özerk cumhuriyetler, özerk bölgeler ve ulusal ilçeler çevresinde, federe cumhuriyet baþýna 25, özerk
cumhuriyet baþýna 11, özerk bölge baþýna 5, ve ulusal ilçe baþýna
1er temsilciden oluþur.
Yüksek Sovyetin, yani Birlik Sovyeti ve Milliyetler Sovyeti
dýþýnda, görece özerk iki organ oluþturulmuþtur:
a) SSCB  Yüksek Sovyet Prezidyumu (Baþkanlýk Divaný)
b) SSCB  Halk Komiserleri Kurulu
Bu iki organýn yetkileri Yüksek Sovyetten ayrýdýr ve Yüksek
Sovyet bu organlarýn yetkisinde bulunmayan tüm haklarý kullanýr.
Hemen görüleceði gibi, 1934 deðiþikliði ile 1922 Birlik Kuruluþ
Anlaþmasýnýn öngördükleri önemli farklýlýklar gösterir. Bu farklýlýklarýn en önemlisi, parti ile olan iliþki düzeyidir. 1922 yapýlanýþýnýn
parti yapýlanýþý ile olan benzerlikleri, bu yeni biçimle ikincil duruma gelmiþtir. Ama yeni biçimin yasalar karþýsýnda, yürütmeye büyük
bir üstünlük saðladýðý da açýktýr. Diyebiliriz ki, 1934 deðiþikliði ile
oluþturulan yeni Sovyetler Birlik yapýsý, esas olarak yürütmenin
güçlendirilmesine dayanmaktadýr. Bu, iktidar gücünün merkezileþtirilmesi amacý ile uyumlu olarak ortaya çýkmaktadýr. Böylece hýzlý karar alma olanaðý ortaya çýkmakta ve daha 1923de
tartýþýlan devletin yalýnlaþtýrýlmasý yürütmenin güçlendirilmesiyle
saðlanmaya çalýþýlmýþtýr.
Ýþte Ekim Devriminden sonra çokuluslu bir ülkede iktidara
geçen proletaryanýn devlet biçimini federatif yapýnýn zorunlu kabulü ile zaman içinde geliþtirilmesi ve dönüþtürülmesi amacý, Stalin tarafýndan bu þekilde ele alýnmýþ ve uygulanmýþtýr. Bunlarýn
Leninin yaþadýðý dönemdekinden oldukça farklý olduðunu yukarda ortaya koyduk. Buradan yola çýkarak, son yýllarýn moda akýmý
haline gelmeye baþlayan Stalin karþýtlýðý çizgisi, SSCBde ortaya
çýkan tüm olumsuzluklarý Stalin tarafýndan yapýlmýþ deðiþikliklere
baðlama durumunda olduðu için, bu konunun tam olarak kavranýlmasý önemlidir. Stalin, federatif cumhuriyet deneyimini
deðerlendirmiþ ve onun geçici niteliðine uygun olarak yaþadýðý
somut tarihsel koþullarda belli bir düzenlemeye gitmiþtir.
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80ler dünyasýnda, eski dönemin bazý sosyal-emperyalistcileri bugün Sovyetler Birliðinde ortaya çýkan tüm sorunlarýn temelinde Stalin uygulamalarýnýn yattýðýný ileri sürmektedirler. Öyle ki,
bu çevreler, sorunlarý bürokrasi ve kapitalist iliþkilerin geliþmesi
vb. düzeylerinde ele alýrken, Stalinin 1930lardan itibaren SSCBde
egemen olan saptamalarýnýn bunlarýn kaynaðý olduðunu savlamaktadýrlar.
Diðer bir yaklaþým da, SBKP tarafýndan 1987 içinde baþlatýlan
glastnost (açýklýk) politikasýyla ortaya çýkmýþtýr. Gorbaçov yönetimindeki SBKP, SSCBdeki bazý sorunlarýn altýný çizerek, bunlarýn
ortadan kaldýrýlmasýný (özellikle bürokratizm) gündeme getirirken,
Stalin dönemi bundan belli oranda pay almaktadýr. Ancak oldukça
ölçülü biçimde ortaya konulan Stalin eleþtirileri yapýlmasýna raðmen, Stalinin ulusal sorunlarýn çözümü ve SSCB yapýlanýþýna iliþkin
saptamalarý eleþtiri dýþý býrakýlmaktadýr.
Stalinin 1923 yýlýnda belirlediði tezleri, o dönemin somut
koþullarý, yani büyük Rus milliyetçiliði, fiili eþitsizlik ve þovenizme
dönüþen yerel milliyetçilik olgularý yok kabul edilerek deðerlendirilemez. Dünyada ilk ve tek proleter iktidarýn bulunduðu koþullarda,
emperyalizm tarafýndan kuþatýlmýþ ve uluslararasý düzeyde tecrit
edilmeye çalýþýlan bir ülkede sosyalist federatif cumhuriyetler birliði zaman zaman merkeziyetçiliðin ortadan kalkmasýna ya da
zaafa uðramasýna neden olabilmektedir. Özellikle sýnýr bölgelerinde, bu yoðun bir biçimde ortaya çýkmaktadýr. Bu sýnýr bölgelerinde
kapitalizmin az geliþmiþliði sosyalizmin inþasýnda önemli sorunlar
yaratmaktadýr. Stalin bu olguyu uluslar arasýndaki fiili eþitsizlikler
olarak tanýmlamaktadýr. Bu koþullarda tekelci devlet kapitalizmine
biçimsel olarak benzeyen bazý uygulamalara gidilmesi (NEP) bu
bölgelerde belli geliþmeler saðlamýþ olmasýna raðmen, merkezi
devlet iktidarý karþýsýnda özerkleþme eðilimlerini güçlendirmiþtir.
(Büyük ve yerel milliyetçilikler bunun dýþavurumlarýdýr) Bu ortamda merkezi yönetimin güçlendirilmesi kaçýnýlmaz olmaktadýr. Emperyalist ülkeler tarafýndan kuþatýlmýþ durumda merkezileþtirilmiþ
bir sosyalist devlet yapýsýnýn gündeme getirilmesi yeni ve ek sorunlar doðurmaktadýr. Öyle ki, emperyalist kuþatma herþeyden önce
düzenli ve sürekli bir ordunun var olmasýný gerektiriyordu. Böyle
bir ordu sadece SSCBnin bir ya da birkaç federe cumhuriyetine
dayanarak oluþturulamazdý. Öte yandan düzenli ve sürekli ordunun
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mevcudiyeti bürokratik iþlemlerin artmasýna da yol açabilecekti.
Ayrýca ayný gereksinme merkezi yönetimin güçlendirilmesini de
gerektirmekteydi. Aksi halde ordunun kolaylýkla iþe yaramaz hale
gelmesi olasýydý. Bu ve benzeri nedenlerden merkezi devlet otoritesinin güçlendirilmesi doðrudan yürütmenin güçlendirilmesi ile
çakýþmaktaydý. Ancak böyle bir geliþme yerel düzeyde, federatif
cumhuriyetleri oluþturan ulusal-topluluklar düzeyinde önemli karþý
çýkýþlarýn nedeni de olabilmektedir. Ýþte bu yerel ve bölgesel tepkilerin ortadan kaldýrýlmasý için þiddete baþvurmak yerine, bu tepkilerin Milliyetler Sovyeti içinde örgütlü bir hale getirilmesi düþünülmüþtür. Stalin döneminin tarihsel koþullarý tek ülkede sosyalizmin kurulmasý sorunu düþünülmeksizin, genel ve soyut ilkeler
açýsýndan eleþtirilmesi diyalektik materyalizmin temellerine aykýrýdýr. Herþeyden önce bu gerçek kabul edilmelidir.
Þüphesiz yürütmenin güçlendirilmesi yeni sorunlar yaratmakta gecikmeyecektir. Ulusal-topluluklar düzeyinde ortaya çýkabilecek milliyetçiliðe karþý Milliyetler Sovyeti ile belli bir çözüm
ortaya konmuþ olmasýna karþýn, yürütmenin oluþumu ve bileþimi
sorunu yeni sorun olarak ortaya çýkabilecektir. Dolayýsýyla SBKPnin
öncülüðü ve yöneticiliði sorunu ile birlikte ele alýnmak durumundadýr. Stalin bu durumu göz önünde tutarak Yüksek Sovyetin iki
meclisli olmasýný önerirken bazý pratik önlemlerin alýnmasýný istemiþtir:
a) Birlik yüksek organlarý sistemi içinde, istisnasýz
bütün ulusal cumhuriyetler ve bölgeleri, eþitlik temeli
üzerinde temsil eden özel bir organ kurulmalý;
b) Birlik komiserliklerinin yapýsý, Birlik halklarýnýn
zorunluluk ve gereksinmelerinin karþýlanmasýný saðlayan ilkelere dayanmalý;
c) Ulusal cumhuriyetler ve bölgeler organlarý, herþeyden önce ilgili halklarýn dilini, yaþam koþullarýný, töre
ve alýþkanlýklarýný bilen ülke insanlarýndan oluþmalý.153
Daha 1923 yýlýnda Stalin, yürütmenin güçlendirilmesinin
temellerinin insanlar ve bunlarýn niteliklerine baðlý olduðunu
söylemekteydi. Bu doðrudan SBKPnin yöneticilerinin niteliði sorunu olarak kendini ortaya koyar. Bir baþka deyiþle, sorun, sözcüðün
153
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tam anlamýyla bir parti kadrolarý sorunudur. Stalinin ünlü sözüyle söylersek, doðru çizgi bir kez belirlendi mi, baþarý ya da baþarýsýzlýðý kadrolar belirler. Sözün özü, sosyalizmin çokuluslu bir ülkede
ve fiili eþitsizlik koþullarý içinde, federatif cumhuriyetten tek ve bütünsel bir sosyalist devlete geçiþte yürütmenin güçlendirilmesi zorunluluðu, proletarya partisinin niteliði sorununa artan oranda önem
kazandýrmaktadýr.
Ulusal sorunun sovyetik çözümü, buraya kadar belirttiðimiz
proletaryanýn olumlu eylemleri ile sýnýrlý deðildir. Ekim Devriminden sonra özellikle de Avrupa devriminin kýsa bir sürede gerçekleþme olasýlýðýnýn ortadan kalkmasý ve bu nedenle sosyalizmin tek ülkede inþasýna giriþilmesi koþullarýnda, sorunun yalýn bir biçimde
uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýný tanýma ve buna uygun
siyasal yapýlanmaya girmekle sýnýrlý olmadýðý görülmüþtür. Daha
farklý alanlarda ve zaman içinde ayrýþtýrýcý deðil, birleþtirici, kaynaþtýrýcý olabilecek bazý önlemlerin alýnmasý ve ilk adýmlarýnýn atýlmasý kaçýnýlmazdýr. Aksi halde Avusturya deneyiminin gösterdiði gibi,
federatif çözüm zaman içinde federasyonu oluþturan ulusal-topluluklarýn ayrýþmasýna ve birbirleriyle yaþamaz hale gelmesine yol
açacaktýr. Örneðin eðitim alanýnda ayrý diller sorunu ortaya çýkmaktadýr. Bu konuda Lenin, kapitalist geliþmenin tam olgunluðu koþullarýný göz önüne alarak, dünya sosyalizmiyle birlikte çok-dilliliðin bir ya da birkaç evrensel dile ulaþýlarak çözümleneceðini belirlemiþtir. Ancak ulusal dillerin özenle korunmasý ve ulusal kültürün,
demokratik bir eðitimle birleþtirilerek geliþtirilmesi, uzun dönemli
olarak irdelenmesi gereken konularýn baþýnda gelmektedir. Bilindiði gibi Ekim Devrimi öncesinde ulusal kültürel özerklik, dil ve
kültür alanýna giren sorunlarýn yerel düzeyde çözümlenmesinin
uluslarýn pekiþtirilmesi ve ulus olamamýþ topluluklarýn uluslaþtýrýlmasý (yapay ulus) açýsýndan kabul edilemez olarak ortaya konulmuþtur.
Lenin, burjuvazinin olumlu eyleminin, yani ulusal-devletin
kurulmasý, pekiþtirilmesi ve milliyetçiliðin yerleþtirilmesi eylemlerinin, proletaryanýn enternasyonalist birliði açýsýndan büyük bir tehlike olarak görüyor ve bu nedenle demokratik devrimin tamamlanmadýðý ülkelerde burjuvazinin olumlu eyleminin gerçekleþmesine
olanak tanýnmadan devrimin sürekli kýlýnarak hýzla sosyalist devrimin gerçekleþtirilmesini öneriyordu. (Kesintisiz devrim esprisi) Ulus-
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larýn birbirleriyle kaynaþtýrýlmasý ve gönüllü bir birlik oluþturmalarý
proleter enternasyonalizmi temelinde gerçekleþtirilecek bir amaç
olarak konulmakla birlikte, kapitalizmin ulusal sýnýrlarý aþmasýnýn
bu yönde olumlu (proletarya açýsýndan) iþlevler göreceði de kabul
ediliyordu. Ekim Devrimiyle proletaryanýn iktidarý ele geçirmesiyle
görülmüþtür ki, burjuva demokratik devrimi siyasal düzeyde iktidar sorunu olarak çözümlenmiþ, ama demokratik devrimin genel
haklarý açýsýndan ve ekonomik düzeyle birlikte eksik kalmaktadýr.
Bu durumda iktidardaki proletarya, bu devrimin sorunlarýný proletarya iktidarý altýnda (proletarya diktatörlüðü koþullarýnda) ve dolayýsýyla proletaryanýn olumlu eylemi ile çözmek zorundadýr. Örneðin toprak sorununda, doðrudan kollektivizasyona gidilmeyerek,
öncelikle topraðýn ulusallaþtýrýlmasýna yönelinmesi, bunu göstermektedir. (Bilindiði gibi, topraðýn ulusallaþtýrýlmasý burjuva demokratik bir çözümdür.)
Ulusal sorun da, bu türden, proletaryanýn, burjuva demokratik nitelikte, ama kendi iktidarýnýn olumlu eylemini gerektiren bir
sorun olarak ele alýnmaktadýr. Burada kazanýlan deneyimlerin, doðrudan sömürge ve yarý-sömürge ülkelerde ulusal sorunun çözümü
için önemli bir temel oluþturmasý buradan kaynaklanmaktadýr.
Sovyetler Birliðinde, ülkenin proletarya diktatörlüðüne göre
biçimlendirilmesi ve sorunlarýn proleter demokrasi anlayýþýyla
birleþik çözümü, herþeyden önce bunun, yani proletarya demokrasisinin (diktatörlük olarak) ne olduðu sorununu gündeme getirmektedir. Örneðin ulusal sorun açýsýndan, her ulusun kendi kaderini
tayin hakkýna sahip olmasý, pratikte bu hakkýn ayrýlma ve ayrý devlet kurma yönünde kullanýlmamasý, tersine diðer uluslarla birleþme
ve onlarla birlikte tek ve merkezi bir sosyalist devlet oluþturma yönünde kullanýlmasý, ister istemez eðitim ve dil sorununun bütünsel bir çözümünü de öngerektirmekteydi.
Lenin, 1914 yýlýnda eðitim sorununu þöyle ele alýyordu:
Bütün uluslarýn iþçileri için tek bir eðitim siyaseti
vardýr: Yerli dilin özgürlüðü ve demokratik laik eðitim.154 (abç)
Her bölgede bir örnek okullarda tüm ulusal-topluluklardan gelme çocuklarýn birbirine karýþmasýný gü154
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vence altýna almaya çalýþmalýyýz.155 (abç)
Dünyanýn ileri ülkeleri örneði Batý Avrupada diyelim Ýsviçre ya da Doðu Avrupada Finlandiya deðiþik
uluslarýn (hayvanca deðil) insanca, barýþ içinde birarada
yaþamalarýnýn, eðitimin ulusal topluluklara göre yapay ve zararlý biçimde ayýrmaksýzýn, ancak asýndan
zsine demokratik devlet kurumlarýyla saðlanabileceðini
göstermektedir.156 (abç)
Ulusal sorunun çözümlenmesi konusunda atýlan diðer önemli adým da, sosyalist iktidar koþullarýnda ulusal kültürel özerkliðin
yeni muhtevasýyla ortaya çýkýþýdýr. 1930 yýlýnda da Stalin þöyle demektedir:
Lenin, ulusal kültürün geliþmesi sloganýnýn proletarya diktatörlüðü koþullarý içinde, gerici bir slogan olduðunu hiç bir zaman söylememiþtir. Tersine, Lenin, her
zaman, SSCB halklarýnýn, kendi ulusal kültürlerini geliþtirmelerine yardým edilmesinden yana olmuþtur.157
Lenin, gerçekte, burjuva egemenliði altýnda ulusal
kültür sloganýný, gerici bir slogan olarak nitelendiriyordu.
Ama bu baþka türlü olabilir miydi? Ulusal burjuvazinin
egemenliði altýndaki ulusal kültür nedir? Ereði yýðýnlarý
milliyetçilik ile aðulamak ve burjuvazinin egemenliðini
pekiþtirmek olan, içeriði bakýmýndan burjuva ve biçimi
bakýmýndan ulusal bir kültür. Proletarya diktatörlüðü altýndaki ulusal kültür nedir? Ereði yýðýnlarý enternasyonalizm anlayýþý içinde eðitmek ve proletarya diktatörlüðünü pekiþtirmek olan, içeriði bakýmýndan sosyalist ve biçimi bakýmýndan ulusal bir kültür.158
Proletaryanýn olumlu eylemi ile çözümlenen ve kalýcý hale
getirilmeye çalýþýlan ulusal sorunun bu deneyimi, herþeyden önce,
çözümün geçici ve geçiþ biçimi olarak ortaya çýkan federatif
çözümle birlikte yürütüldüðü unutulmamalýdýr. Bu açýdan geçiþ
sürecinin, ne zamana kadar süreceði ve bu süre içinde ne tür deðiþiklikler yapýlacaðý ayrý bir konu olarak ortaya çýkmaktadýr. Stalinin
Lenin, Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluþ Savaþlarý, s. 124.
Lenin, age, s. 107.
Stalin, Marksizm ve Ulusal Sorun ve Sömürge Sorunu, s. 335.
158
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ölümünden sonra, SBKP içinde ortaya çýkan revizyonizm, bu alanlarda da geliþme yerine, dogmatizmi öne çýkarmýþtýr. Stalin tarafýndan ortaya konulan yeni biçimi (güçlendirilmiþ yürütmeye sahip
federal cumhuriyetler birliði) geliþtirmek ve tek bir sosyalist devlet
yapýsýna yöneltmeyi SBKP revizyonizmi önemli ölçüde engellemiþ
ve pek çok ulusal önyargýlarýn korunmasýna ve yer yer pekiþmesine
yol açmýþtýr. Bir baþka deyiþle, Sovyetler Birliðinde, revizyonizmin
ortaya çýkmasýna neden olan, Stalin tarafýndan ortaya konulan uygulamalar deðil, tersine bu uygulamalarýn geliþtiricisi ve çözücüsü
olmasý gereken SBKPnin revizyonist anlayýþý ulusal-topluluklar düzeyinde bir dizi sorunun birikmesine yol açmýþtýr. Ancak unutulmamasý gerekir ki, revizyonizm bir burjuva ideolojisi deðildir ve dolayýsýyla oluþmasý için ulusal ya da ülke içinde kapitalist bir temelin
mevcut olmasý gerekmez. Revizyonizm Marksizm dýþý deðildir, onun
içinde, ondan bir sapmadýr; Marksizmden bir sapma, ama burjuva
ideolojisinin etkisiyle biçimi bozulmuþ proleter ideolojisi olarak
Marksizmden bir sapmadýr.
Revizyonizm, Marksizmin resmen inkârý deðildir, tam
tersine revizyonizm Marksizmin bazý tezlerinin gayrý-resmi inkârýdýr.159
Revizyonizm, Stalin sonrasýnda, nitelik açýsýndan yetersiz parti
kadrolarýnýn içinde bulunduklarý dönemi doðru deðerlendirememeleri ve dolayýsýyla doðru çözüm üretememeleri olarak kendini
belirginleþtirir. Revizyonist görüþler, Marksistlerin somut tarihsel olgular ve geliþmeler karþýsýnda çaresiz kalýþlarýný ortaya koyar. Ama
bu çaresizliðin nedeni, proletarya ideolojisi ve dünya görüþü olarak
Marksizm-Leninizm deðil, Marksizm-Leninizmi somut tarihsel koþullara uygulamayý baþaramayan, yeteneksiz revizyonist kadrolarýn
ortaya çýkmasýdýr. Bu da büyük oranda II. yeniden paylaþým savaþýnda SBKPnin savaþ alanlarýnda verdiði önemli kayýplarca belirlenmektedir.*
159
Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim-I.
* Kimilerinin bunun savaþ kayýplarýndan daha çok, eski Bolþeviklerin Stalin tarafýndan
ortadan kaldýrýlmasýndan kaynaklandýðýný savlayabilmektedirler. Buharin, Radek,
Zinovyev, Kamanev, Çayanov, Troçki vb. adlar sayýlmaktadýr. Yakýndan bakýldýðýnda görülmektedir ki, bu kiþiler ideolojik olarak önemli yanýlgýlar içinde bulunmaktadýrlar ve bu
yanýlgýlarýný giderecek yönde bir adým da atmamýþlardýr. Bu açýdan, bunlarýn kaybý belirleyici olarak ele alýnamaz. Ama sorun ideolojik farklýlýklarýný çözüm yöntemi olarak konulacak olursa ve proletarya partisi içindeki farklýlýklarýn adli yargýlamalar yoluyla
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Diyebiliriz ki, Sovyetler Birliðinde revizyonizmin ortaya çýkmasýnda, eski dönemin uygulamalarý ya da ülkede kapitalizmin
geliþmesi (!) deðil, somut tarihsel sorunlarýn çözümünde yetersiz kalan SBKP yöneticilerinin çözüm yolu olarak burjuvazinin
tarihsel deneyiminden yararlanmaya kalkmalarýdýr. Onlar
SSCBnin geçici ve geçiþe iliþkin biçimini mutlaklaþtýrarak, statükocu durumuna düþmüþlerdir. Böylece Marksizm-Leninizmin
evrensel tezlerinden birisi ile ilintili bir tezi dogmalaþtýrmýþlardýr.
Marksizm, son derece derinliði olan, son derece
karmaþýk bir doktrindir.
Marksizm sürekli olarak hayatýn yeni gerçekleri
karþýsýnda derinleþip zenginleþen, kendi kendini aþan
bir doktrindir. Marksizmde esas olan, lafýzlar deðil, muhtevadýr. Marksizmde deðiþmeyen tek þey Leninin deyiþiyle, onun yaþayan ruhu diyalektik metoddur. Diyalektiðin en elementer iki unsuru olan zaman ve mekan
kavramlarý dikkate alýnmazsa, Marks ve Engelse göre
Leninin, Lenin ve Staline göre Mao Tse Tungun ve Mao
ya göre de emperyalizmin III. bunalým döneminin muzaffer proleter devrimcilerinin revizyonizminden bahsetmek mümkündür.
Oportünizm, her yerde ve her zaman bilimsel sosyalizmi tahrifte iki metoda baþvurur. Ya zaman ve mekan
kavramlarýný dikkate almadan, Marksizmin ustalarýnýn
baþka tarihi þartlar için ileri sürdükleri ve yaþanýlan dönemde eskimiþ olan tezlere dört elle sarýlýr ve bu tezleri
kendi sapmasýna dayanak yapmaya çalýþýr. Veya Marksizm-Leninizmin her þart altýnda geçerli tezlerini zaman
ve mekan deðiþmiþtir, o yüzden geçerli deðildir, diyerek,
Marksizmi revize eder. (Bkz. Kesintisiz Devrim-I)
Revizyonizm ve oportünizm teoriyi bir dogma ve nas
olarak ele alýr.160
çözümlenmesinin uygun olup olmadýðý tartýþýlacaksa, sorunun daha geniþ kapsamlý ele
alýnmasý gerekir. Bunun kapsamý da, bu bolþevik yöneticilerin yanýlgýlarý ve kendilerine
yöneltilmiþ eleþtiriler karþýsýndaki tutumlarýný da içermek zorundadýr. Bu, kesinkes,baþka
yol yoktu demek deðildir. Vardýr ve bulunabilirdi, ama SBKP üyelerinin bütünsel bir tutum takýnmalarýyla ilintili olarak vardýr.
160
Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III.
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II.
ULUSAL SORUN VE SÖMÜRGELER SORUNU

Ekim Devriminden sonra, ulusal sorunun, geçmiþ dönemlerden farklý olarak bir sömürgeler sorunu, yani anti-emperyalist
mücadele ile çözümlenebilecek bir sorun haline dönüþtüðü açýkça görülmüþtür. II. bunalým döneminde meydana gelen bu deðiþimi
Stalin þöyle ifade etmektedir:
Abartmaktan korkmaksýzýn, Rus Marksizminin tarihinde ulusal sorunu koyma biçiminin iki aþamadan
geçtiði söylenebilir: Birincisi, Ekimden önceki, ikincisi
de Ekimden sonraki aþama. Birinci aþamada, ulusal sorun, genel burjuva demokratik devrim sorununun bir
parçasý olarak, yani proletarya ve köylülük diktatörlüðü
sorununun bir parçasý olarak düþünülmüþ bulunuyordu.
Ýkinci aþamada, ulusal sorun geniþleyip sömürgeler sorunu biçimine dönüþtüðü zaman; ulusal sorun, devletin iç
sorunu olmaktan çýkýp, bir dünya sorunu durumuna geldiði zaman, iþte o zaman ulusal sorun genel proleter
devrim sorununun bir parçasý olarak, proletarya diktatörlüðü sorununun bir parçasý olarak düþünülmüþtü.161
Bir baþka deyiþle, artýk emperyalist-kapitalist sistem içinde, yani emperyalist sömürü koþullarýnda kalarak, ekonomik
ve siyasal olarak baðýmsýz ulusal-devlet olma ve bunu koruma
olanaðý ortadan kalkmýþtýr.
Bu deðiþme, Marksist-Leninistlerin ulusal sorun karþýsýndaki
tutumunu ve bu yöndeki olumlu eylemini belirleyen bir niteliðe
sahiptir. Dolayýsýyla 1917 sonrasýnda demokratik devrimlerin kazandýðý yeni içerikle baðlantýlýdýr. Serbest rekabetçi kapitalizmin
emperyalizme dönüþmesiyle birlikte burjuvazi devrimci niteliðini
genel olarak yitirmiþtir ve Ekim Devrimi sonrasýnda kesin bir olgu durumuna gelmiþtir. Bu koþullar altýnda, kapitalist yönden ge161
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liþmiþ ya da azgeliþmiþ ülkelerin proletaryasýnýn önündeki tarihsel
görev daha zorlu, ama daha net bir hale gelmiþtir: Kesintisiz devrim.
Emperyalist hegemonya altýnda bulunan sömürge ve yarýsömürge ülkelerde, yani demokratik devrimin ya hiç baþlamadýðý
ya da tamamlanamadýðý ülkelerde, proletaryanýn görevi, burjuvazi
katýlsýn katýlmasýn, demokratik devrimi yapmak ve bu devrimi sürekli kýlarak sosyalist devrime geçmektir. Yani bu ülkelerde proletaryanýn ve partisinin görevi, milli burjuvazinin önderliðinde baþlatýlacak bir demokratik devrime katýlma sorunu ile ilintili deðildir. Leninist kesintisiz devrim teorisi, demokratik devrimin demokratik
aþamasýndan itibaren proletaryanýn öncülüðünü esas alýr. Proletarya, doðrudan köylülükle ittifak kurarak demokratik devrimi gerçekleþtirir (anti-feodal devrim) ve bunu anti-emperyalist devrimle
birleþtirerek ekonomik ve siyasal baðýmsýzlýðý saðlar. Bu ayný zamanda ulusun kendi kaderini tayin hakkýna sahip olmasý demektir. Artýk eski dönemlerin ulusal mücadele dönemleri kapanmýþtýr.
Bu dönemde gerçek bir ulusal mücadelenin devrimci niteliðini
belirleyen onun anti-emperyalist yaný olmaktadýr. Klâsik burjuva
demokratik devrimlerinin yerine yeni demokratik devrimlerin geçtiði
bir dönem baþlamýþtýr. (Milli demokratik devrimler)
Böylece burjuva anlamdaki ulusal-devletlerin aþýlmasý, gerçek halk-devletlerinin ortaya çýkmasýnýn koþullarý olgunlaþmýþtýr.
Ulusal demokrasiden halk demokrasisine dönüþüm gündemdedir. Bu durum, sadece emperyalizmin iþgali altýndaki sömürge
ülkelerin deðil, ayný zamanda emperyalist hegemonya altýnda bulunan yarý-sömürgelerin de içinde bulunduðu ulusal sorunun yeni
içeriði ve yeni çözümüdür. Yarý-sömürgeler, görünüþte baðýmsýz
ulusal-devlete sahiptirler, ancak emperyalizme baðýmlýdýrlar. Bu
ülkelerde emperyalizmin uluslar için daha güçlü ve daha tehlikeli
bir düþman olduðu, yeni bir ulusal baskýnýn temeli olduðu açýkça
görülmüþtür.162
Bu geliþmeler Kominternin 1928 programýnda þöyle ortaya
konulmuþtur:
Sömürge ve yarý-sömürge ülkelerdeki devrimci mücadelenin özgün koþullarý, proletarya ve köylülüðün de162
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mokratik diktatörlüðü için uzun süreli bir mücadele verilmesinin zorunluluðu ve bu diktatörlüðün proletarya diktatörlüðüne doðru geliþmesi; ve nihayet bu kavgada ulusal güdülerin tayin edici önemi, bu ülkelerin komünist
partilerinin önüne bir dizi özel görev koymaktadýr ki, bunlarýn yerine getirilmesi proletarya diktatörlüðünün genel
görevlerinin baþarýlmasý için önkoþuldur. Komünist Enternasyonal, aþaðýdakileri bu özel görevlerin en önemlileri sayar:
1) Yabancý emperyalizmin, feodalizmin ve toprak sahipleri bürokrasisinin yýkýlmasý,
2) Sovyetler temeli üzerinde proletarya ve köylülüðün demokratik diktatörlüðünün kurulmasý,
3) Tam ulusal baðýmsýzlýk ve devlet bütünlüðü,
4) Devlet borçlarýnýn silinmesi,
5) Emperyalistlere ait olan büyük iþletmelerin ulusallaþtýrýlmasý,
6) Büyük toprak mülkiyetinin, kilise ve manastýr topraklarýnýn istimlâký. Bütün toprak ve arazinin ulusallaþtýrýlmasý,
7) Sekiz saatlik iþgününün yürürlüðe konmasý,
8) Bir devrimci iþçi-köylü ordusunun oluþturulmasý.163
Ulusal sorunun ve demokratik devrimin bu yeni içeriði, tarihte ilk kez proletaryanýn önderliðinde demokratik devrimin
gerçekleþtirilmesi, yani demokratik devrim baðlamýnda proletaryanýn olumlu eyleminin, mücadele sürecinin baþýndan itibaren somutlaþtýrýlmasýdýr (demokratik devrimde proletaryanýn hegemonyasý esprisi). Yine de bu çözüm bir dizi somut-tarihsel sorunu ve
olasýlýðý içinde barýndýrmaktadýr. Bunlar da proletaryanýn ulusal
sorun karþýsýndaki tavrýnýn çeþitli durumlarda yeniden ortaya konulmasýný gerektirmektedir.
Bu dönemde, sömürge ve yarý-sömürge ülkelerde, emperyalist istismar metodu sonucu (...) emperyalizmin müttefiki yerli
egemen sýnýf feodalizmdi. (Komprador burjuvazi emperyalizmin
uzantýsýndan baþka birþey deðildir.) (...) Emperyalist kontrol ve fiili
durum, genellikle kýyý bölgelerinde, limanlarda, stratejik yerlerde
163
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ve ana haberleþme merkezlerindeydi. Merkezi otorite çok zayýftý.
Ülkenin ve nüfusun 3/4ü kendi aralarýnda da çeliþkileri olan zayýf
feodal mahalli devletçiklerin kontrolü altýndaydý. Þehirleþme,
ulaþým, haberleþme kapitalizm egemen olmadýðýndan zayýftý. Ülke
için emperyalizm dýþsal bir olgu, toplumsal süreç de feodal bir
süreçti. Bu yüzden ülkedeki baþ çeliþki, ülkenin ve nüfusun 3/4
ünü kontrol altýnda tutan zayýf feodal birimler ile yarý-serf durumunda olan köylüler arasýndaydý. (Demokratik mücadele) Köylülerin spontane mücadele ve patlamalarýný örgütleyip, onlara proleter
devrimci bilinci götürerek, proletarya partisinin yönetiminde kurulan köylü ordusu ile zayýf mahalli feodal otoritelerin güçlerini
kýrarak üs bölgeleri kurmaya baþlayýp, ülkeyi yavaþ yavaþ denetim
altýna almaya baþladýklarý evrede, emperyalizm, kendi sömürüsünü korumak için, ülkeyi bütün olarak iþgal ediyordu. O zaman, ülkenin baþ çeliþkisi emperyalizm ve bir avuç hainin dýþýnda
bütün ulus arasýnda olmaktaydý. (Milli mücadele) Ýç savaþ döneminde savaþ, genellikle sýnýfsal þiarlarla ve sýnýfsal planda yürürken, devrimci milli savaþ evresinde savaþ, ulusal planda ve ulusal
þiarlarla yürümektedir.164 (abç)
Genel olarak emperyalizmin II. bunalým döneminde sömürge ve yarý-sömürge ülkelerdeki durum böyledir. Bu dönemde emperyalizmin hegemonyasý altýnda bulunan ülkelerde ulusal sorun
sömürgeler sorunu haline gelmiþtir ve bu düzeyde milli burjuvazi sorunu önemli bir olgu olarak ortaya çýkmýþtýr.
Emperyalist ülkelerde ... burjuvazi, devrimin tüm
aþamalarýnda karþý-devrimcidir; bu ülkelerde, kurtarýcý
savaþým öðesi olarak ulusal öðe eksiktir. Sömürgelerde
ve baðýmlý ülkelerde devrim farklýdýr; bu ülkelerde, öbür
devletlerin emperyalizm boyunduruðu, devrimin etkenlerinden biridir; bu ülkelerde, bu boyunduruðun ucu ulusal burjuvaziye de dokunmaktan geri kalamaz; bu ülkelerde, ulusal burjuvazi, belirli bir aþamada ve belli bir zaman için, ülkesinin emperyalizme karþý devrimci hareketini destekleyebilir; bu ülkelerde, kurtuluþ için savaþým
öðesi olarak ulusal öðe, devrimin bir etkenidir.165
164
165
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II. bunalým döneminde sömürge ve yarý-sömürge ülkelerde,
ulusal (milli) burjuvazinin, emperyalist aþamada burjuvazinin genel olarak devrimci niteliðini yitirmesi gerçeðinin dýþýnda deðerlendirilemeyeceði açýk olmakla birlikte, bu görece farklýlýk, devrimci-ulusal mücadele açýsýndan özel bir öneme sahip olmuþtur. Bu
ülkelerde kapitalist geliþme, emperyalist iþgale kadar, zayýf da olsa
belli bir iç dinamikle geliþme eðilimindedir ve yer yer geliþmektedir.
Genellikle yarý-sömürge ülkelerde görülen bu olgu, emperyalist hegemonya sonucunda iç dinamiðin geliþiminin engellenmesiyle yeni
bir durum ortaya çýkmýþtýr. Emperyalist sömürgecilik ve sermaye
ihracý, bu ülkelerde belli oranda kapitalist geliþme de yaratmaktadýr. (Ýç dinamikle deðil, dýþ dinamikle geliþim). Böylece iki dinamiðin
garip bir bileþimi ortaya çýkmaktadýr. Üstelik çoðu zaman ülkeye
giren sermaye tek bir emperyalist ülkeye ait deðildir. Böylece ülkede, durdurulmuþ ve yer yer çarpýtýlmýþ bir iç dinamik ürünü kapitalist geliþme ile emperyalist sermaye ihracý ürünü olan bir kapitalist
geliþme ortaya çýkmaktadýr. Emperyalizm, ülkeyi tam olarak denetim altýna aldýðý ve bu sayede iç dinamiði dumura uðrattýðý
koþullarda, eðer ülkede iç dinamikle geliþimini saðlamýþ belli bir
ulusal sermaye ve burjuvazi mevcut ise, bu kesim ile emperyalizm
ve komprador burjuvazinin arasýnda belli bir çeliþki ortaya çýkmaktadýr. Ulusal burjuvazinin oluþumu ve mevcut düzeyi, onun, bu ülkelerde anti-emperyalist mücadeleye katýlýþýný ve bu katýlýmýnýn sýnýrlarýný ortaya koymaktadýr. Ýç dinamik emperyalizm tarafýnda engellendiðinden ve giderek dýþ dinamiðe tabi kýlýndýðýndan, ulusal
burjuvazinin, uzun dönemde yaþayabilmesi olanaksýzdýr. Bu ise,
ulusal burjuvazinin zaman içinde emperyalizmle uzlaþmasýnýn nedenidir. Bu nitelikleriyle ulusal burjuvazi ile proletaryanýn ittifak
koþullarý ve sýnýrlarý ortaya çýkmaktadýr.
Emperyalist hegemonya altýnda geliþim dinamiklerini kaybeden ulusal burjuvazi, bu ülkelerde gerçek bir sanayi burjuvazisi
de deðildir. Zayýf bir iç dinamikle geliþen burjuvazi, genellikle ticaret sermayesi ile birlikte geliþmiþtir. Bir baþka deyiþle, burjuvazinin
iç ve dýþ ticarette ortaya çýkan birikmiþ sermayesini sanayi alanlarýna yatýrmaya baþladýðý ilk dönemler gündemdedir. Bu yüzden
ulusal burjuvazinin asýl gücü, sermayesinin birikim kanalý olan ticarettir. Emperyalizmin hegemonyasý ve komprador burjuvazinin
mevcudiyeti, ilk olarak dýþ ticaretin ulusal burjuvazinin elinden alýn-
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masýný gerektirir. Böylece iç ticaret, ulusal burjuvazinin tek kâr
kaynaðý ve sermaye birikim alaný durumuna gelir. Ýç ticaretin önündeki feodal engeller ve emperyalizmin tüketim metalarý, bu alanlarýn da giderek yitirilmesine neden olmaktadýr. Ýþte ulusal burjuvazi
bu koþullar altýnda anti-emperyalist ulusal harekete katýlýr ve antifeodal mücadeleyi destekler.
Sözün özü, emperyalizmin II. bunalým döneminde, emperyalist hegemonya altýndaki ülkelerde (sömürge ve yarý-sömürge ülkelerde) proletarya ve köylülüðün ulusal burjuvaziyle ittifak
kurmasý ve bu ittifak temelinde anti-emperyalist ulusal baðýmsýzlýk savaþýnýn yürütülmesi, bu dönemin ayýrt edici özelliklerinden birisidir.
Bu dönemin diðer bir özelliði de, eski dönemin çokuluslu
merkezi devletlerinin (feodal-askeri imparatorluklar) parçalanmasý
ve bunun sonucu olarak birçok ulusal-devletlerin kurulmasýdýr.
Ancak bu devletler, siyasal yönden baðýmsýzlýklarýný kazanmýþ durumda olmalarýna raðmen, emperyalizme ekonomik ve mali olarak baðýmlý hale gelmiþlerdir. (Yarý-sömürge esprisi). Genellikle
Kuzey Afrika, Orta-Doðu ve Latin Amerikada ortaya çýkan bu tür
baðýmsýz devletler, ulusal sorunun yeni içeriðini açýk biçimde
ortaya koymaktadýrlar. Emperyalizmin küçük devletler yaratmasýnýn (Balkanlaþtýrma politikasý ile) bir ürünü olan bu geliþme, bir
yandan gerçek kapitalist geliþme ile çatýþýrken, diðer yandan uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn salt ulusal-devlet kurma
hakký ile sýnýrlandýrýlamayacaðýný göstermiþtir. Bu açýdan Wilson
prensiplerinin içi boþ niteliði iyice açýða çýkmýþtýr. Yalýn ve soyut
bir ayrýlma hakký ya da siyasal kaderini tayin hakký olarak ayrý
devlet kurma hakký, uluslarýn ve sömürgelerin emperyalizmden
ya da emperyalist uluslardan ayrýlma, baðýmsýz devlet olma
hakký olarak somut bir içerik kazanmýþtýr. (Tam baðýmsýzlýk esprisi)
Tarihsel olarak burjuva demokratik devrimlerinin ürünü olan
ulusal devlet, bu dönemde, bir kez daha demokratik devrimden
ayrý ve bir devrim sonucu olmayacak biçimde yukardan aþaðýya
oluþturulmuþtur. Bu da yukardan aþaðýya demokratik devrimin
yeni ve gerici içeriðidir.* Stalin, haklý olarak, ulusal sorunun çözü* 19. yüzyýl Almanyasýnda yukardan aþaðýya demokratik devrim, sonuçta

150

THKP-C/HDÖ
Ulusal Sorun Üzerine

münden devrim sorununun önemini koruduðunu belirtir. Stalin,
bu deðerlendirmesini Semiç ile girdiði tartýþmada þöyle ortaya koymuþtur:
O (Semiç), ulusal sorunun, kendi baþýna deðil, ama
devrim genel sorununun bir parçasý olarak, devrimin
zaferi sorunu ile çözülmez bir baðlýlýk içinde düþünülmesi gerektiðini anlamamýþtýr.166
Artýk 19. yüzyýlda belli bir ilerleme ve kapitalizmin egemenliði ile sonuçlanan yukardan aþaðý demokratik devrim, bu dönemde sömürge ve yarý-sömürge ülkelerde gerici ve ulusal sorunu
çözümsüz býrakan bir nitelik kazanmýþtýr. (Bilindiði gibi, bu tür
devrim, 19. yüzyýlda Almanyanýn ulusal birliðini saðlamýþtýr.)
Ancak II. bunalým döneminde emperyalizmin paylaþým
savaþý sonucu ortaya çýkan devletler, genel olarak monarþik olduklarý için, demokratik cumhuriyet talebi ulusal bir hareket için
bir hedef oluþturabilmektedir. Ama sözcüðün günümüzdeki anlamýyla, demokratik halk cumhuriyeti henüz bu dönemde
somutlaþmamýþtýr.
Stalinin deyiþiyle, büyük güçler denilen devletlerce egemenlik altýna alýnan yeni ulusal-devletlerin kurulmasý bu ülkelerde
küçük-burjuvazinin politik arenada daha güçlü yer almasýna neden olmuþtur. Bu da, sömürge ve yarý-sömürge ülkelerde güçlü bir
küçük-burjuva milliyetçiliðinin ortaya çýkýþý ve geliþmesi demektir. Burjuva milliyetçiliðinin bu biçimi, monarþik yönetimlere karþý,
demokratik cumhuriyet istemi ile kendini somutlayabilmektedir. Böylece bu ülkelerde proletarya ile küçük-burjuvazinin birleþik
hareketinin koþullarý ortaya çýkmýþtýr. (Ulusal mücadele düzeyinde) Ýç dinamikle geliþmiþ ve geliþimini sürdüren güçlü bir ulusal
burjuvazinin bulunmadýðý ülkelerde, burjuvazinin tüm demokratik
ideallerini kendine bayrak edinen küçük-burjuvazi için demokratik cumhuriyet, sýnýfsýz, sýnýf karþýtlýklarýnýn olmadýðý, ulusun
bölünmez bir merkezi devlete sahip olduðu bir yönetim biçimi
olarak kendini ortaya koyar. Bu da küçük-burjuva milliyetçiliðinin
ezilen uluslar karþýsýnda gerici tutumu ile paralellik gösterir. Ama
kapitalizmin önün-deki feodal engellerin kaldýrýlmasýný ve ülkenin iç dinamikle geliþmesini
saðlamýþken, bugün artýk ayný sonucu vermesi olanaksýzdýr. Günümüzde bu tür ülkelerde
ulusal devlet kurulmuþ olsa bile, demokratik devrim tamamlanmamýþtýr.
166
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emperyalizme karþý, ülkenin ulusal baðýmsýzlýðý, onlarýn milliyetçiliðinin ilerici ve devrimci yönünü belirlemektedir. Milliyetçilik tabanýnda anti-emperyalist bir tutum alan küçük-burjuvazi, bu ülkelerde artan bir niceliðe sahipken, proletarya, görece zayýf ve
örgütsüz olduðu koþullarda, bu mücadelenin öncülüðünü kolayca
ele geçirebilmektedir. (Bu olgunun ilk tarihsel örnekleri Asyanýn
ve Latin-Amerikanýn bazý ülkelerinde görülmüþtür.)
Bu geliþme karþýsýnda ulusal sorun ve ulusal hareketler karþýsýnda proletarya ve partisinin tutumu yeni sorunlarla karþý karþýyadýr. Bir baþka deyiþle, uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn
emperyalist sistemin, emperyalist sömürünün dýþýna çýkma sorunu ile birleþtiði (sömürgeler sorunu haline gelmiþ ulusal sorun)
koþullarda, bu hakkýn neleri içerdiði, hangi koþullarda ve nasýl kullanýlacaðý somut sorunu haline gelmesi ve küçük-burjuva milliyetçi hareketlerine karþý tutum þeklinde ifade edebiliriz. II. bunalým
dönemine kadar milli burjuvazinin anti-emperyalist ulusal hareketini destekleyen, ama gerici sýnýflarýn, feodal sýnýflarýn emperyalizme karþý hareketlerini desteklemeyen proletarya ve partisi, bu yeni
olgu karþýsýnda somut bir tavýr belirleme durumuna gelmiþtir. Özellikle ayrýlmanýn öðütlenebilirliði açýsýndan sorun açýk bir biçim
almaktadýr. Küçük-burjuva milliyetçiliði, emperyalizme tavýr alsa
bile, ayný oranda proletaryanýn sýnýf mücadelesine ve iktidarýna da
karþýdýr. Bu da proletaryanýn uluslararasý birliði temelinde ulusal
sýnýrlarýn aþýlarak, uluslarýn birleþtirilmesi amacýnýn önünde yeni
bir engel oluþturmaktadýr. Radikal küçük-burjuvazinin uluslarýn
kaynaþmasý açýsýndan ulaþabildiði en son sýnýr bölgesel-coðrafi
federasyondur. I. bunalým döneminde ortaya atýlan Avrupa Birleþik Devletleri ya da daha açýk bir örnek olarak Balkan Devletleri Federasyonu bu tür küçük-burjuva yaklaþýmlarý ifade eder. Bu
tür çözüm yollarý sýnýflarýn üstünden atlar ve ulusal farklýlýklarý reddeder. Uluslarýn fiili eþitsizliði koþullarýnda bunun olumsuz sonuçlarý,
son tahlilde belli bir ya da birkaç ulusun egemenliðinin resmileþtirilmesi þeklinde kendini ortaya koyar.
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III.
SÖMÜRGELER SORUNU
VE YENÝ DEMOKRATÝK DEVRÝM

Çin Devrimi, gerçek anlamda Stalinin ifade ettiði gibi, ulusal sorunun yeni içeriðinin ortaya çýktýðý ve bu içerikle çözümlendiði ilk devrimdir. Artýk ulusal sorunun, burjuva demokratik devrimlerin sonucu ve bu yüzden içsel bir sorun olmasý ortadan kalkmýþ, emperyalizme karþý mücadele ve bu mücadelenin zaferiyle
baðlantýlý bir sömürgeler sorununun çözümleneceði Çin Devrimiyle
görülmüþtür. Çin Devrimi, ulusal sorunun, geniþleyip sömürgeler
sorunu haline dönüþtüðü zaman gerçekleþmiþtir.
Emperyalist dönemde tek bir ülkede devrim olabilir. Bu dönemde burjuvazi devrimci niteliðini kaybetmiþtir,
Kendi devrimini yapamaz. Bu yüzden geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerde proletarya tek bir süreç içinde ikili devrimci
görevle karþý karþýyadýr. (Kesintisiz devrim esprisi)167
Mao Zedung, Çin Devriminin niteliðini þöyle ifade etmektedir:
Çinin hâlâ burjuva demokratik devrim aþamasýnda olduðuna þüphe yoktur. Çinde köklü bir demokratik
devrim programý, dýþta, tam anlamýyla milli kurtuluþa
ulaþmak için emperyalizmin yýkýlmasýný; içte de, þehirlerde komprador sýnýfýn iktidar ve nüfuzunun yok
edilmesini; köylerdeki feodal iliþkilerin ortadan kaldýrýlmasýný saðlamak amacýyla toprak devriminin tamamlanmasýný ve savaþ aðalarýnýn hükümetinin yýkýlmasýný
kapsamaktadýr. Sosyalizme geçiþin maddi temellerini atabilmek için, önce böyle bir demokratik devrim aþamasýndan geçmek zorundayýz.168 (abç)
Emperyalizmin II. bunalým döneminin özellikleri Mao ve ÇKP
167
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tarafýndan saptanmýþ ve bunlarýn devrim teorisinde getirdiði deðiþimleri belirlemiþlerdir. Maonun Yeni Demokrasi ya da Yeni
Demokratik Devrim olarak adlandýrdýðý bu devrim, anti-emperyalist ve anti-feodal niteliktedir. Proletaryanýn öncülüðünde ve
feodalizmin tasfiye edilerek demokratik bir yönetim kurulmasý ve
bunun kalýcý olabilmesini de saðlayacak olan emperyalist sömürünün dýþýna çýkýlmasý, yani tam baðýmsýzlýða ulaþýlmasý þeklinde
tanýmlanabilir. Böylece iþçilerin ve köylülerin devrimci demokratik diktatörlüðü kurulur. Bu, anti-emperyalist ve anti-feodal devrim tüm güçlerin birleþik eylemleriyle gerçekleþtirilir. Bu açýdan
devrim ulusal (milli) niteliktedir. Dolayýsýyla ulusal sorun, dönemin
özelliklerine uygun olarak, bu devrimi sürekli kýlarak, demokratik
devrimin kazanýmlarýný güvence altýna alan anti-kapitalist devrimi
gerçekleþtirmektir.
Ancak emperyalist hegemonya altýnda bulunan sömürge ve
yarý-sömürge ülkeler çokuluslu bir ülke durumunda ise, ulusal sorunun diðer bir boyutu da bulunur. Bu durumda her ulusun kendi
kaderini belirleme hakký tanýnarak sorunun içsel çözümüne yönelinir. Bu koþullarda birleþme, iþçilerin ve köylülerin devrimci demokratik diktatörlüðü temelinde oluþturulur.
Burada bütün ulusal-topluluklarýn ayrý devlet kurma ya da
parçasý olmak istedikleri devleti özgürce seçme hakký söz konusudur. Emperyalizmin saldýrgan ve yayýlmacý niteliði göz önünde
bulundurularak bu sorun çözümlenir. Küçük devletlerin uzun dönemde emperyalizmin sömürü alaný haline gelmesi olasýlýðý karþýsýnda, proletarya baðýmsýz ve ayrý devlet üzerinde ýsrar edilmesinden yana olamaz. Ülke sýnýrlarý içinde emperyalizme karþý birlikte mücadele eden iþçiler ve köylüler ulusal kökenlerini ön plana
geçirmeksizin birleþmeden yana hareket ederler. Bu da anti-emperyalist ve anti-feodal devrim sürecinin, belli sýnýrlar içinde tüm
güçlerin birleþik eylemini gerektirmesiyle birlikte ele alýnýr.
Sýnýfsal temele dayalý bir halk cumhuriyeti, bu dönemde
çokuluslu ülkelerde ulusal sorunun yeni bir çözümünü gündeme
getirmektedir. Bu yeni çözüm, ne bir burjuva federatif örgütlenmesidir, ne de proletarya diktatörlüðü temelinde oluþturulan sosyalist
cumhuriyetler birliðidir. Bu iki biçimin arasýnda yer alan bir ara
biçimdir. Deyim yerindeyse, proletarya diktatörlüðü temelinde sosyalist cumhuriyetlerin birliðine yönelik bir geçiþ biçimi olarak halk
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cumhuriyeti ortaya çýkmaktadýr. Bu tip halk cumhuriyeti, çokuluslu sömürge ve yarý-sömürge ülkelerde ulusal-devletin tarihsel
olarak aþýlmasý ve yerine yeni bir halk devletinin geçmesidir.
Böyle bir devlet içinde ulusal-topluluklar ülke-içi özerkliðe sahip
olurlar.
Stalin, bu yeni durumu Yugoslavya düzeyinde þöyle ortaya
koymuþtur:
... ülkeden ayrýlmayý gerekli bulmayacak Yugoslavya milliyetleri için, program, ulusal-bölgesel özerklik üzerine özel bir madde de içermelidir ... Yugoslav devletinin, sovyet rejimi temeli üzerinde, bir özerk ulusal-devletler federasyonu biçimine dönüþmesini göz önünde
tutarak, programda özerkliðe iliþkin bir maddenin bulunmasý, böyle bir durum bakýmýndan elbette zorunludur.169
Halk devleti ve bunun gerçek ve tek biçimi olarak halk cumhuriyeti, Stalinin belirttiði gibi, sovyet temeli üzerinde kurulur,
ancak buradaki sovyetler iþçilerin ve köylülerin sovyetidir. Dolayýsýyla proletarya diktatörlüðü temelinde kurulacak olan bir federal
yapýya dönüþümü gösteren ara ve geçici bir biçimdir. Bunu
ortaya çýkaran doðrudan doðruya anti-emperyalist ve anti-feodal
devrimdir. (Ancak kuramsal olarak böyle bir geçiþin süreç içinde
sosyalist federasyona ulaþmasý gerekmeyebileceði unutulmamalýdýr).
Burada hemen eklemeliyiz ki, Stalinin deðerlendirmesi,
proletarya partilerinin asgari programlarýndaki deðiþikliði de içermektedir. Geçmiþ dönemde uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn ifadesine yer veren asgari program, çeþitli kesimlerce
belirsiz, muðlak olmakla eleþtiriliyordu. Ve Lenin, proletaryanýn burjuvazinin olumsuz eylemini desteklediðini belirterek, burjuvazinin olumlu eylemine karþý çýkýlacaðýný söyleyerek, bu
belirsizliði ortadan kaldýrmýþtýr. Stalinin ifadesiyle açýkça görüleceði gibi, artýk proletaryanýn ulusal sorun karþýsýnda olumlu eylemi gündemdedir. Bu da programda daha açýk ve olasý durumlara
karþý deðiþik çözümlere yer verilmesini getirmiþtir.
Þüphesiz halk cumhuriyeti, II. bunalým dönemi koþullarýnda
169
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sömürge ve yarý-sömürge ülkelerin tarihsel deneyimi ile ortaya çýkmýþtýr. Ancak bunun ilk belirlemeleri Marks ve Engelsde de bulunmaktadýr. Burjuvaziye karþýn sürdürülmüþ bir burjuva devrimi,
yani burjuvazinin devrimi terkettiði koþullarda Fransýz Devriminde
ortaya çýkan Demokratik Cumhuriyete benzemektedir. Bu konuda Engels þöyle demektedir:
Mutlak olarak kesin olan birþey varsa, o da, partimizin ve iþçi sýnýfýnýn, egemen duruma, ancak demokratik cumhuriyet þekli altýnda gelebilecekleridir. Hatta, demokratik cumhuriyet büyük Fransýz Devrimi örneðinin
gösterdiði gibi, proletarya diktatörlüðünün özgül biçimidir de.170 (abç)
Ama kapitalizmin çerçevesi içinde demokratik cumhuriyet bir devlet biçimi olarak burjuva diktatörlüðünün en yetkin halidir de. Bu, devletin egemen sýnýfýn baský aygýtý olmasýnýn bir ifadesidir. Marks, Engels ve Lenin in açýk biçimde ortaya koyduðu
gibi, en demokratik cumhuriyet bile burjuvazinin egemenliðini sürdürmesine ve pekiþtirmesine hizmet eder. Ancak Engelsin sözünü ettiði, yani proletarya diktatörlüðünün özgül biçimi olarak
demokratik cumhuriyet, Büyük Fransýz Devriminde ortaya çýkan,
burjuvazisiz burjuva devletin biçimine iliþkindir.
Kapitalizmin tekelci evresinde, burjuva demokratik cumhuriyetler yerlerini oligarþik diktalara býrakmýþlardýr. Bu açýdan proletaryanýn öncülüðünde ve sosyalist devrimin genel yolu üzerinde
olmayan bir halk devleti ya da halk cumhuriyeti bir küçük-burjuva istem ve ütopyadan baþka birþey olmayacaktý. Sözün özü, kapitalizmin çerçevesi içinde demokratik cumhuriyet burjuvazinin
sýnýf egemenliðini ortadan kaldýrmaz, olsa olsa belli bir dönem için
bunu sýnýrlar.
Emperyalizmin II. bunalým döneminde dünyada ilk proleter
iktidarýnýn ortaya çýkmasý, kapitalizmin çerçevesi içinde kalýnmayarak, sosyalizme geçiþin deðiþik biçimlerinin ortaya çýkabileceðini
göstermiþtir. Böylece halk demokrasisi kýsa bir süre sonra yozlaþarak, burjuva diktatörlüðüne dönüþmesi, bu tarihsel olguyla önlenebilmektedir. Ve ayrýca bu yeni içeriði ile sosyalizme geçiþin
özgül biçimlerinden biri olarak ortaya çýkmaktadýr.
170
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Þüphesiz küçük-burjuvazinin, sýnýflarý ve uluslarý yok kabul
ederek ortaya attýðý özgür halk devleti sloganý gerici bir slogandýr. Ama Çin Devriminin gösterdiði gibi, iþçilerin ve köylülerin devrimci demokratik diktatörlüðü temelinde kurulan bir halk devleti
böyle bir niteliðe sahip deðildir. Bu, tarihin yeni bir döneminde
ortaya çýkmýþ olan yeni bir biçim olarak kabul edilmelidir.
Halk cumhuriyeti, doðrudan doðruya ulusun aþýlmasýnýn
ilk tarihsel biçimi olarak ortaya çýkmaktadýr. Ancak bu, dünya çapýnda sosyalizmin zaferi ile ortaya çýkacak olan uluslarýn aþýlmasý
demek deðildir. Küçük-burjuvazinin elinde ulusal sorunun ve ulusal baskýnýn üstünden atlanýlmasýnýn aracý olabilecek olan halk
temelinde örgütlenme, iþçilerin ve köylülerin devrimci demokratik
devrimi temelinde örgütlendiðinde bu özelliðe sahip olmaz. Bunun soyut bir istem ya da ifade olarak kalmamasýnýn iki önkoþulu
bulunmaktadýr:
a) Halk demokrasisi, uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýný, ayrýlma hakký olarak kesinkes kabul eder.
b) Halk demokrasisi, uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýný, diðer uluslarýn iþçileri ve köylülerinin devrimci demokratik
iktidarlarýyla birleþme yönünde kullandýklarýnda uygulanabilecek
bir bölgesel özerkliði içerir.
Ýþte bu iki temel özelliði ile halk cumhuriyeti, ulusal sorunu,
kapitalizmin çerçevesi dýþýnda, ama proleterya diktatörlüðü
koþullarýnda olmaksýzýn (fakat proletarya devriminin genel yolu
üzerinde) belli bir çözüme baðlar. Bu çözüm, ülke içindeki proletaryanýn ve yoksul köylülüðün sosyalist devrim mücadelesinde, ulusal köken ayrýmý olmaksýzýn güçlerini birleþtirmelerine de olanak
saðlar. Demokratik devrim sürekli kýlýnarak sosyalizme geçildiðinde ise, ulusal sorunun kalýcý ve sürekli çözümü olarak sosyalist
devlet ortaya çýkacaktýr. Ama merkezi ve kaynaþmýþ bir devlet olarak buna geçiþin mutlak surette sovyetik bir federasyon evresinden geçilmesi gerekmeyebilecektir. Daha farklý bir temelden yola
çýkýldýðý için, Ekim Devriminden sonra, çokuluslu bir ülke olan
Rusyada görülen biçim, halk cumhuriyeti döneminde aþýlabilir ve
böylece merkezi ve tek bir sosyalist cumhuriyete geçilebilir. Halk
cumhuriyeti döneminde uluslar arasýndaki fiili eþitsizliklerin, merkezi planlama yoluyla giderilmesi olanaklý olduðu oranda, böyle
bir olgu kaçýnýlmaz olacaktýr.
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Özetlersek, Çin Devrimi, proletaryanýn öncülüðünde antiemperyalist ve anti-feodal devrimin gerçekleþtirilmesiyle yeni bir
devlet biçimi ortaya çýkarmýþtýr: Halk Cumhuriyeti. Bunun sosyalist cumhuriyete dönüþümü, doðrudan bu demokratik devrimin
sosyalist devrimle tamamlanmasý sorunu ile ilintilidir.
Bu dönemde Stalin ve ÇKPnin, bu yeni biçimi, doðrudan
sosyalist federatif cumhuriyete geçiþ biçimi olarak ele aldýklarýný
da belirtmeliyiz. Ancak bu, verili bir ülke sýnýrlarý içindeki uluslarýn
deðil, birden fazla ülke arasýndaki federasyona denk düþmektedir.
Böylece Çin Devrimiyle birlikte, tarihsel olarak üç devrim
ve devlet biçimi ortaya çýkmýþtýr:
1) Burjuva demokratik devrimleri ve ulusal-devlet olarak burjuva demokratik cumhuriyeti. Burjuva cumhuriyeti de kendisini iki
farklý düzeyde ortaya koyar: Homojen bir ulusun bulunduðu ülkelerde merkezi cumhuriyet; çokuluslu ülkelerde federatif cumhuriyet.
2) Proletarya devrimi ve sosyalist devlet olarak proletarya
diktatörlüðü. Çokuluslu ülkelerde sosyalist cumhuriyetler birliði.
3) Ulusal demokratik devrim ve halk cumhuriyeti ya da iþçilerin-köylülerin devrimci demokratik diktatörlüðü olarak halk demokrasisi. Çokuluslu ülkelerde geniþ bir bölgesel özerkliði içeren merkezileþtirilmiþ devlet örgütlenmesi.*
Konunun biraz daha anlaþýlýr olmasý için ÇKPnin 1928 programýnýn anýmsanmasý yeterli olacaktýr. Bu program hemen hemen
tüm maddeleriyle Kominternin 1928 programýyla çakýþmaktadýr.**
Ancak ÇKPnin bu programý, 1935-36 yýlýnda Japon iþgali koþullarýnda, tüm ulusun birleþtirilmesi temelinde Milli Birleþik Cephe
düzeyinde yeniden düzenlenmiþtir. Bu politika deðiþikliði, doðal
olarak programatik deðiþiklik de yaratmýþtýr. Bunun en açýk görünümü, ilk programdaki iþçi ve köylü cumhuriyeti yerine, daha genel bir ifade olarak halk cumhuriyetinin konulmasýdýr. Böylece
* Burada ulusal demokratik devrim ya da eski deyimle söylersek MDD, tümüyle
yarý-sömürge ülkelerde iç dinamikle ortaya çýkmýþ bulunan burjuvazinin (milli) devrim
sürecine katýlmasýna iliþkindir. Yoksa asýl içeriði iþçilerin ve köylülerin devrimci demokratik
diktatörlüðü ile sonuçlanacak olan demokratik halk devrimidir. Ancak demokratik halk
devrimi, bir bütün olarak milli burjuvazinin devrimden ayrýldýðý ya da karþý saflarda
bulunduðu koþullarý ifade ettiði için, II. bunalým dönemindeki devrimleri ulusal demokratik
devrim olarak tanýmlamak daha doðru olacaktýr.
** Daha geniþ bilgi için Bkz: Mao Zedung, Seçme Eserler, Cilt: I.
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politik bir kavram olarak halk, bu dönemde iþçi, köylü, öðrenci, küçük-burjuvazi ve milli burjuvaziyi kapsamaktadýr.171 AntiJapon savaþýn sona ermesiyle birlikte baþlayan üçüncü devrimci iç
savaþ döneminde, artýk halk kavramý milli burjuvaziyi kapsamamaktadýr. Ýþte bu son durumuyla 1949 da Çinde halk cumhuriyeti kurulmuþtur.
Çin Devrimi ile ortaya çýkan bu yeni durum, proletarya partilerinin asgari programýnda da önemli deðiþikliklere yol açmýþtýr.
Ekim Devriminden önce demokratik devrim programý olarak
asgari program, burjuva demokratik devrimi sorununun bir parçasý olarak ortaya çýkarken, artýk genel olarak proletarya devrimlerinin ve proletarya diktatörlüðünün bir parçasý olarak formüle
edilmek durumundadýr.
I. Dünya Savaþýndan önceki dönemde, tarih, o zamanýn görevi olarak, Rusyada, burjuva demokratik devrimi gündeme koyduðu zaman, Rus Marksistleri ulusal
sorunun çözümünü, Rusyada demokratik devrimin yazgýsýna baðladýlar. Partimiz, Çarlýðýn devrilmesinin, feodal
kalýntýlarýn temizlenmesinin ve ülkenin tam demokratlaþmasýnýn, kapitalizmin çerçevesi içinde ulusal sorunun,
mümkün olan en iyi çözümü olduðu görüþünü benimsemiþti.172 (abç)
Ýþte bu çerçeve içinde (kapitalizmin) proletaryanýn demokratik haklar karþýsýndaki tutumunu ve talebini ifade eden asgari
program, Ekim Devriminden sonra, doðrudan doðruya proletaryanýn öncülüðünde gerçekleþtirilecek bir demokratik devrim programý haline dönüþmüþtür. Artýk talepler deðil, hedefler vardýr. Bu
da kesintisiz devrim esprisini olanca aðýrlýðýyla gündeme getirir.
Artýk soruna, birbirinden kesin çizgilerle ayrýlmýþ iki ayrý devrim
sorunu olarak deðil, tek bir süreçte gerçekleþtirilecek ikili devrimci
görevler olarak bakýlmalýdýr.

171
172

Mao Zedung, Seçme Eserler, Cilt: I, s. 215.
Stalin, Marksizm ve Ulusal Sorun ve Sömürge Sorunu, s. 326.
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IV.
II. BUNALIM DÖNEMÝNDE
KÜÇÜK-BURJUVAZÝ VE ULUSAL SORUN

Emperyalizmin hegemonyasý altýndaki ülkelerde küçük-burjuvazi, emperyalist-kapitalist ülkelerde olduðu gibi homojen deðildir. Bir kýsmý emperyalizm ve iþbirlikçileri tarafýndan yedeklenir. I.
ve II. bunalým döneminde, bu kesim mandacýlýk taraftarý olarak
ortaya çýkmýþlardýr. (Bu olgu bu dönemlerdeki emperyalist sömürünün sürdürülüþ biçimiyle uyumludur.) Bir kýsmý ise, tümüyle tarafsýz konumdadýr ve geliþmelerin izleyicisi olarak beklemektedir.
Bu kesimler, geliþmelerde belli bir istikrar ortaya çýktýðýnda, güçlü
olan tarafýn yanýnda yer alýrlar. Son kalan kýsým ise, emperyalizme
karþý mücadeleden yanadýrlar ve genellikle kent küçük-burjuvazisi
ve askeri kadrolarýn genç kesimlerinden oluþur.
Emperyalist aþamaya kadar, dünyanýn hiçbir ülkesinde
küçük-burjuvazi hareketlerinin baþarýya ulaþmasý söz konusu
olmamýþtýr. Bu nedenle, Marks-Engelsin tahlilleri bu dönemde genel olarak geçerliliðini sürdürmekle birlikte, her yönüyle pratik uygulama alanýna girememiþtir. Ancak tekelci kapitalizm koþullarýnda,
dünya çapýnda burjuvazinin devrimci niteliðini yitirmesi ve yarý-sömürgelerde kapitalizmin az geliþmiþliði, dolayýsýyla güçlü bir ulusal-burjuvazinin bulunmayýþý koþullarýnda, küçük-burjuvazi 1848
devrimlerinden sonra olduðu gibi, tarihsel olarak burjuva sýnýfýnýn
genel çýkarlarýný seslendirmeye ve bu doðrultuda hareket etmeye
baþlamýþtýr. Sermaye ihracýnýn, ihraç eden ülkede kapitalizmin
geliþmesini belli oranda frenlese bile, ihraç edilen ülkelerde kapitalizmin geliþmesine yol açtýðý açýk bir olgudur. Bu da, bu ülkelerde küçük-burjuvazinin niceliksel olarak geliþmesi sonucunu
doðurmuþtur. Emperyalist sömürü ve emperyalizmin açýk iþgali,
geleneksel toplumsal yapýnýn daðýlmasýna, eski feodal iliþkilerin
yerine kozmopolit bir para ekonomisinin ortaya çýkmasýna yol açmasý küçük-burjuvazinin tepkilerinin yoðunlaþmasý sonucunu
doðurmaktadýr. Yoksullaþarak proleterleþeceðini gören küçük-bur-
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juvazi bunun tarihsel olarak kapitalizmden kaynaklandýðýný deðil,
emperyalist sömürüden kaynaklandýðýný düþünerek, emperyalizme karþý millici bir tepki içine girer. Ülkede demokratik devrimin
gerçekleþtirilmesi, küçük-burjuvazi için ikincildir. Emperyalizmin
açýk iþgali koþullarýnda, yabancýlara tanýnmýþ imtiyazlar küçükburjuva milliyetçiliðinin geliþmesine ve bu sýnýfýn politik bir güç
olarak ortaya çýkmasýna yol açar. Burada eðitim görmüþ küçükburjuvazinin siyasal hareketin yönetiminde faaliyet göstermesi esastýr.
Sömürge ve yarý-sömürege ülkelerde eðitim, doðrudan emperyalist ülkelerden yapýlabilmektedir. Bu eðitim, ülke dýþýnda sivil
ve askeri kadrolarýn eðitimi olarak ortaya çýkar. Böylece küçükburjuva hareketinin yönetici kadrolarýnýn, baþlangýçtan itibaren, sivil-asker ayrýmýna ve birleþmesine dayalý bir bileþimi bulunmaktadýr. Bu olgu, doðrudan bu sýnýfýn içsel yapýsýyla uyumludur. Bu
ayrýmýn diðer farklýlýklarýn önüne çýkartýlmasý ve küçük burjuva hareketinin tüm geliþim aþamalarýnda belirleyici olarak yönetici kadrolarýn bu bileþiminin ele alýnmasý da yanlýþtýr. Bu bileþim, son tahlilde, küçük-burjuvazinin demokratik ve milliyetçi niteliklerinin dýþa
vurumu olarak ele alýnmalýdýr. Birbirinden ayrýlamayacak bu iki
yanýn yönetici kadrolarda ayrým olarak belirmesi, sadece hareketin amaçlarý ve mevcut durumu açýsýndan küçük-burjuvazinin
sýnýf olarak aldýðý tutuma baðlýdýr.
Þüphesiz yurt-dýþýnda eðitim görmüþ bireyler, ülkenin, bir
yandan sivil bürokrasini, diðer yandan askeri bürokrasini oluþtururlar. Ancak yukarda belirttiðimiz gibi, birincilerin demokrat, ikincilerin milliyetçi olduðunu söylemek; birincinin politik gücü, ikincinin vurucu gücü (askeri) oluþturduðunu kabul etmek, sýnýf tahlilinin yerine tabakalar ve fraksiyonlar tahlilini koymak demektir.*
Emperyalizmin II. bunalým döneminde sömürge ve yarýsömürge ülkelerde küçük-burjuvazinin niteliklerini ve unsurlarýný
Mao, Çin gibi yarý-sömürge bir ülke açýsýndan þöyle ortaya koymuþtur:
* Ülkemizde bu yanlýþlýk sýk sýk yapýlmaktadýr. Özellikle D. Avcýoðlu bunun en tipik
temsilcisidir. Oysa küçük-burjuvazi bir ara sýnýf olarak her zaman istikrarsýzdýr. Onun
akýþkan özelliði, politik düzeyde sürekli deðiþken, hiçbir ilkeye baðlý olmayan politik tutumuyla belirlenir. Bu da gerçek bir oportünüzmin maddi temelini teþkil eder.
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Bu sýnýfýn bütün tabakalarý, ayný küçük-burjuva ekonomik temel dayanmakla birlikte, üç ayrý bölüme ayrýlýr. Birinci bölümü, bir miktar para ya da tahýl fazlasýna
sahip olanlar; yani kol ya da kafa emeðiyle her yýl hayatlarýný sürdürmek için tükettiklerinden fazlasýný kazananlar oluþturur. Bunlar zengin olmak isterler. Gerçi büyük
sermaye elde etme hayalleri yoktur, ama her zaman
orta-burjuva durumuna yükselmeyi isterler. Böyleleri ürkektir, devlet memurlarýndan ve biraz da devrimden korkarlar; ekonomik durum bakýmýndan orta-burjuvaziye oldukça yakýn olduklarýndan, bu sýnýfýn yaptýðý propagandaya büyük güven duyarlar ve devrime kuþkuyla bakarlar. Bu bölüm, küçük-burjuvazi içinde bir azýnlýktýr ve bu
sýnýfýn sað-kanadýný meydana getirirler.173 (abç)
Ýkinci bölüm, ekonomik bakýmdan kendi kendine
yeterli kiþilerden oluþur ... yabancýlara ve savaþ aðalarýna
çok güçlü görünmeleri nedeniyle, bu hareketin (devrimci hareketin) baþarýya ulaþacaðýndan kuþku duymakta,
yürütülen harekete katýlmakta kararsýz kalmayý yeð tutmaktadýr. Ancak hiçbir zaman devrime karþý çýkmamaktadýr. Sayýsý çok kalabalýk olan bu bölüm, küçük-burjuvazinin yarýsýný oluþturur.174
Üçüncü bölüm, yaþam koþullarý günden güne kötüleþen kimselerden meydana gelir ... eskiden daha iyi
günler görmüþ, bugünse durumu hergün kötüleþen, borçlarý yýðýnla ve gitgide yoksulluða sürüklenen bu kimseler
... büyük bir kitle meydana getirmekte ve küçük-burjuvazinin sol kanadýný oluþturmaktadýr.175
Mao, küçük-burjuvazinin bu üç kýsmýnýn, olaðan koþullarda
devrim karþýsýnda tavýrlarýnýn farklý olduðunu, ama savaþ zamanýnda, bir baþka deyiþle devrim dalgasýnýn yükseldiði ve zaferin
ufukta belirdiði zamanlarda, küçük-burjuvazinin yalnýzca sol kanadý deðil, orta kesimi de devrime katýldýðýný söyler.176
Görüldüðü gibi, Maonun küçük-burjuvazi tahlili ile Marks
Mao Zedung, Seçme Eserler, Cilt: I, s. 22, Mart 1926.
Mao Zedung, Seçme Eserler, Cilt: I, s. 23.
Mao Zedung, Seçme Eserler, Cilt: I, s. 23.
176
Mao Zedung, Seçme Eserler, Cilt: I, s. 24.
173
174
175
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ve Engelsin tahlili birbirleriyle büyük oranda çakýþmaktadýr. Emperyalizmin II. bunalým döneminde, küçük-burjuvazi, ulusal ve uluslararasý alanda kendini artan oranda ortaya koymuþtur. Dolayýsýyla
Marksist-Leninist partilerin politik tutumlarý artan bir önem
kazanmýþtýr. Özellikle küçük-burjuva hareketlerinin (milliyetçilik
temelinde) emperyalizmin hegemonyasý altýndaki ülkelerde zafere ulaþmasý olgusu konuyu salt bir iç sorun olmaktan, yani proletaryanýn ulusal sýnýrlar içinde küçük-burjuvaziyle iliþkisi sorunu
olmaktan çýkarmýþ, bir iktidar sorunu, devletler arasý iliþkiler sorunu, kýsacasý uluslararasý bir sorun haline getirmiþtir.
I. bunalým döneminde küçük-burjuvazinin örgütlenmesi ve
baþarýsýzlýða uðramýþ hareketleri genel bir olguyken, II. bunalým
döneminde bu sýnýfýn yönetici kadro düzeyinde iktidara gelmesi
söz konusudur. Bu, küçük-burjuvazinin saf hareketi ve iktidarýn
da saf küçük-burjuva iktidarý olduðu anlamýna gelmemektedir.
Küçük-burjuvazinin kendi içindeki farklýlaþmasý, kaçýnýlmaz olarak
deðiþik sýnýflarýn etki alanýna girmesini ve bu sýnýflarýn çýkarlarýna
uygun davranmasýný getirmektedir. Maonun belirttiði gibi, küçükburjuvazinin orta (milli) burjuvaziye yakýn olan kesimleri, her zaman bu sýnýfýn çýkarlarý yönünde hareket etmektedirler. Emperyalizmin hegemonyasý altýndaki ülkelerde, kapitalizmin geliþmemiþ ya
da azgeliþmiþliði güçlü bir kapitalist sýnýfýn mevcut olmayýþýyla
çakýþmaktadýr. Var olan burjuvazi orta ve hafif sanayi kollarýnda ve
tüketim mallarý sektöründe faaliyet gösteren orta ve küçük sermaye sahipleridir. Bunlar ülke içinde oldukça küçük bir kesimi oluþtururlar. Bu nedenle anti-emperyalist millici harekette kitle gücü
olarak aðýr basan küçük-burjuvazi, yönetimsel kademelerde de
kendini temsil olanaðýný kolayca bulabilmektedir. Ýktidar ele geçirildiðinde ise, genellikle bir ganimet bölüþümü mücadelesi baþlar.
Bu savaþta dýþ destek belirleyici konuma gelir. (Küçük-burjuva
yönetimlerin kaçýnýlmaz olarak emperyalist sömürü alanýna giriþinin
temelleri burada aranmalýdýr.)
Ýktidara geçmiþ küçük-burjuvaziye karþý proletaryanýn tavrýný
belirleyen Marks-Engels, onun artan oranda kendi fikirlerinin mantýki sonuçlarýna kadar itilmesi görevini ortaya koyarken, proletaryanýn örgütlülüðünü esas almýþlardýr. Proletaryanýn örgütlü olmadýðý
koþullarda, anti-emperyalist mücadeleyi zafere ulaþtýran küçük-burjuva hareketleri karþýsýnda yapýlabilinecekler sadece dýþsal kala-
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caktýr. Nitekim bu dönemde Kominternin politikasý Marks-Engelsin
tespitlerine baðlý olarak, ama dýþsal düzeyde belirlenmiþtir. Özellikle üretici güçlerin artan oranda devletin elinde toplanmasý bu
konuda izlenen politikanýn temelini oluþturmuþtur. Ama bunun
proletaryanýn örgütlü olduðu koþullarda uygulanmasý ile örgütsüz
olduðu koþullarda uygulanmasý arasýnda önemli farklýlýklar vardýr.
II. bunalým döneminde 1929 ekonomik buhranýnýn emperyalist ülkelerde ortaya çýkardýðý himayecilik politikasý, sömürge ve yarýsömürge ülkelerde devletçilikin yeni içeriðini oluþturmuþtur.
Tekelci devlet kapitalizmi koþullarýnda ve aðýr ekonomik buhran
altýnda küçük-burjuva yönetimlerinin gerçekleþtirdiði devletçilik,
Marks-Engelsin sözünü ettiði sonuçlarý vermeyeceði açýktýr.
Emperyalist dönemde ortaya çýkan bu durum, bir baþka
tarihsel gerçeðin de ifadesidir: Emperyalist dönemde, proletaryanýn öncülüðünde gerçekleþtirilemeyen ulusal demokratik devrimler, eðer sosyalist devrimle tamamlanmadýðý sürece, gerçek
bir ulusal baðýmsýzlýk saðlayamayacaktýr ve ülke bir süre sonra emperyalizmin sömürü alaný haline gelecektir. Bir baþka deyiþle, emperyalizmin çerçevesi içinde kalarak, kapitalist geliþmeyi
saðlamaya çalýþan her hareket emperyalizmin hegemonyasý altýna
girmek zorundadýr.
Emperyalizmin II. bunalým döneminin baþlarýnda, askeri bir
savaþla zafere ulaþmýþ bir anti-emperyalist ulusal hareket olarak
1919-22 Anadolu hareketi, esas olarak milliyetçilik temelinde antiemperyalist bir mücadeleye giren küçük-burjuvazinin önderliðinde gerçekleþtirilmiþtir.
1923 Devrimi, önder sýnýfýn karakterini yansýtan bir
milli devrimdir. Emperyalist iþgal kýrýlmýþ, kompradorburjuvazi tasfiye edilmiþ, yabancý sermayeye tanýnan bazý
imtiyazlara raðmen genellikle emperyalist istismar bertaraf edilmiþ, feodalizmin ideolojik ve politik gücü
kýrýlmýþtýr.
Bu, muhtevasý burjuva olan bir devrimdir. (Stalin ve
Mao, 1919-23 Anadolu harekâtýna devrim demektedirler.
Keza Mao, 1923 Anadolu Devriminden muhteva olarak
pek farklý olmayan Cezayir Devrimi için de, milli demokratik devrim kavramýný kullanmaktadýr.) Ancak, önder
sýnýfýn karakterinden dolayý, bu devrim sürekli kýlýnama-
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mýþ, duraklamalara ve hatta geriye dönüþlere maruz
kalmýþ, sonunda da ülke yeniden sömürgeleþme sürecine girmiþtir.
I. Milli Kurtuluþ Savaþýnýn ve de 1923 Anadolu Devriminin önderinin büyük burjuvazi olduðunu söylemek gerçeklere aykýrýdýr. (Devrimin sosyal muhtevasýndan devrimin öncü sýnýfýný çýkartma diyalektik materyalizme aykýrýdýr.) Çünkü emperyalist dönemde burjuvazi, bütün dünyada devrimci, milliyetçi ve demokrat niteliðini kaybetmiþtir. Onun ideolojisi artýk milliyetçilik deðil, kozmopolitizmdir. O, vatan, millet bayraðýný geminin bordosundan aþaðýya atmýþtýr. Bu bayraðý, emperyalist dönemde
enternasyonalizm ve yurtseverlik tabanýnda proleter devrimcileri, milliyetçilik tabanýnda ise küçük-burjuva radikal unsurlarý yükseltmektedir.
1923de kurulan, milli, laik Türkiye Cumhuriyetinde
yönetim, hiyerarþik tabanýn üst kademesinde kemalistler olmak üzere, küçük-burjuvazinin ve de burjuvazinin
bütün fraksiyonlarýnýn ortak yönetimidir.
Feodal mütegallibe sindirilmiþ, ancak politik ve ideolojik gücü kýrýlmasýna raðmen, ekonomik gücü bertaraf
edilememiþtir.
Kýsaca özetlersek, feodal-komprador devlet mekanizmasý parçalanmýþ yerine, tek parti yönetimi altýnda küçük-burjuvazinin diktatörlüðü egemen kýlýnmýþtýr.177
THKP-Cnin bu deðerlendirmesi, doðrudan II. bunalým döneminin özelliklerinin tahliline dayanmaktadýr. Ülkemizde oldukça
sýk polemik konusu yapýlmaya çalýþýlan bu deðerlendirmenin üzerinde kýsaca duralým:
Herþeyden önce Mahir Çayan yoldaþýn belirttiði gibi, bir hareketin sosyal muhtevasýndan önder sýnýf belirlemek yanlýþtýr. Örneðin Çinde demokratik devrimde proletaryanýn öncülüðü söz
konusudur. Mücadele tartýþma götürmez bir biçimde Çin Komünist Partisinin önderliðinde yürütülmüþ ve zafere ulaþmýþtýr. Ama
Maonun da belirttiði gibi, 1927-49 döneminde Çin devrimci savaþý,
177

Mahir Çayan, Kesintisiz Devim II-III.
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muhtevasý burjuva olan bir devrimi ifade eder. Yeni dönemin özellikleri nedeniyle ve proletaryanýn öncülüðünün varlýðýný ortaya koymasý bakýmýndan, bu devrime milli demokratik devrim denilmektedir. Bu devrimin ulusal ve burjuva niteliklerine bakarak, onun
önder sýnýfýnýn ulusal burjuvazi olduðunu söylemek olanaksýzdýr,
saçmadýr.
Bir tarihsel hareketin sýnýfsal içeriði ile bu harekete
katýlan ve öncülük eden kimselerin, sayýca önemli bile
olabilecek bir kesiminin sýnýfsal kökenleri arasýnda bulunacak yakýn bir baðlantý konusunda, farklý sýnýflardan
gelen bireylerin karar ve davranýþlarýný etkilemekte olan
ve tesadüfe baðlý pek çok etmen rol oynar. Bir burjuva
devrimi, kendi sýnýfýnýn saðladýðý nimetleri, salt yetiþme
biçimleri ve aldýklarý eðitim gereði teperek, bu ilerici harekette önderlik durumuna yükselmiþ çok sayýda soylu
kiþi katýlýyor diye, daha az burjuva devrimi haline gelmez; týpký bunun gibi, bir proleter devriminde de öncüler kesiminde, salt burjuva ya da aristokrat kimseler yer
alýyor diye, hareket daha az proleter nitelikte olmaz.178
Ýkinci olarak, burjuva demokratik devriminin emperyalist
aþamada proletaryanýn öncülüðünde, ya da küçük-burjuvazinin
öncülüðünde gerçekleþtirilmesi, doðrudan küçük-burjuvazinin ya
da milli burjuvazinin genel olarak devrimci niteliðini yitirmesi ile
ilintilidir. Lenin, emperyalizmin iþgali altýndaki ülkelerde burjuvazinin, bir yandan emperyalist ülkelerle gizli pazarlýklar yaparken, diðer
yandan da ulusal-topluluktan gelen içsel baskýlar yüzünden ulusal
hareketin destekçisi gibi göründüðünü söyler. Bu onun iki yüzlü
davranýþýný ifade eder.
Üçüncü olarak, Anadolu Devriminin, muhtevasý burjuva olan
bir devrim olduðu Stalin tarafýndan çok açýk biçimde ifade edilmiþtir.
Stalin, M. Kemalin baþkanlýðýndaki Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile
Koumintangý; Ankara Hükümeti ile Kanton Hükümetini ayný nitelikte kabul eder.
Çin Devriminin birinci evresinin ayýrýcý özelliði bunun, ilkin, genel birleþik cephe devrimi olmasý, ve ikinci olarak da, esas olarak dýþ emperyalist boyunduruða
178
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karþý yönelmiþ bulunmasýdýr...
Çin Devriminin ayýrýcý özelliði, onun bu ilk adýmý geliþmesinin birinci evresini, genel birleþik ulusal cephe
dönemini aþmýþ, ve geliþmesinin ikinci evresine, tarýmsal devrim dönemine girmiþ bulunmasýdýr.
Örneðin Türk (Kemalistler) Devriminin ayýrýcý özelliði, tersine, ilk adýmda, geliþmesinin birinci evresinde,
burjuva kurtuluþ hareketi evresinde, geliþmesinin ikinci evresine, tarýmsal devrim evresine geçmeye bile
giriþmeksizin, çakýlýp kalmasýdýr.
Devrimin birinci evresinde, Kanton döneminde, Koumintang ve onun hükümeti neyi temsil ediyorlardý? Onlar o zaman, iþçilerin, köylülerin, burjuva aydýnlarýn
ve ulusal burjuvazinin blokunu temsil ediyorlardý ...
Kanton ve Ankara, emperyalizme karþý mücadele verdikleri zaman, Çinde Kantona ve Türkiyede Ankaraya
bir yardýmda bulunmakta haklý mýydýk? Evet, haklý idik.
Haklý idik, ve o zaman Leninin izinde yürüyorduk.179
(abç)

Açýkça görüldüðü gibi, Stalin, 1919-23 Anadolu Hareketini
ve Ankara Hükümetini, 1927ye kadarki Koumintang ve Kanton
Hükümeti ile, devrimin birinci evresi açýsýndan ayný görmektedir.
Ancak 1927 yýlýndan itibaren Koumintang, ÇKPye karþý harekete
geçtiði ikinci evresinde, Stalin, Koumintangýn karþý-devrimci nitelik aldýðýný ve tarýmsal devrimin ÇKPnin önderliðinde bir köylü
hareketi ile gerçekleþtirilebileceðini belirtir. Ama yine de devrimin
evreleri dýþýnda Türkiye ile Çin arasýnda bazý farklýlýklar bulunmaktadýr. Çinde proletarya ÇKP önderliðinde örgütlüdür ve köylülük üzerinde etkin bir güç durumundadýr. Dolayýsýyla devrimin kesintiye
uðramasý karþýsýnda, sürekliliðini saðlayacak önemli bir güç bulunmaktadýr. Türkiyede ise böyle bir proletarya hareketi ve partisi
mevcut deðildir, dolayýsýyla devrimin birinci evre de çakýlýp kalmasý karþýsýnda yapýlacak bir þey kalmamaktadýr.
Tüm bunlara karþýn Stalin, Anadolu Devriminin sýnýfsal
bileþimini belirtmekle birlikte, hareketin önder gücü konusunda
milli burjuvaziden söz eder. (Daha ötesinde milli ticaret burju179
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vazisi olarak.) Oysa Koumintang ve Anadolu Müdafaa-i Hukuki
Cemiyetinin yönetici gücü, asker-sivil aydýn kesimidir, yani kent
küçük-burjuvazisidir. Bu farklýlýk ilk bakýþta önemli olmamakla
birlikte, ülkemizdeki teorik keþmekeþ nedeniyle açýklanmasý gereken bir durum yaratmaktadýr.
Bu fark, herþeyden önce Çin ve Türkiyede kent küçük-burjuvazinin önemli bir kitle gücü oluþturmadýðý göz önünde tutularak
deðerlendirilmelidir. Küçük-burjuvazi, genellikle ticaret burjuvazisinin geliþtiði yerlerde, yani büyük kentlerde bulunmaktadýr. Anadolu bütününde, belli baþlý kýyý kentleri dýþýnda küçük-burjuvazi
Osmanlý sivil-askeri bürokrasinin üyeleri olarak bulunmaktadýr. Ýttihat ve Terakki hareketinde ve 1908 Devriminde hareketin önderlerinin küçük-burjuvazi olduðu tartýþmasýz bir gerçektir. Buna
raðmen, hareket üzerinde ticaret burjuvazisinin (özellikle Selanikte
bulunanlarýn) etkisi de çok açýktýr. Anadolu Devriminde ise, ticaret
burjuvazisi hareket içinde, 1908de olduðu gibi doðrudan yer alabilecek durumda deðildi. Sadece Ege bölgesindeki hareketin önderliðinde etkin bir unsur durumundaydý. 1923den itibaren ise, ülke
çapýnda etkinlik kazanmýþtýr. Ancak bu tarih, ayný zamanda, Stalinin
belirttiði gibi, Anadolu Devriminin çakýlýp kaldýðý ilk adýma denk
düþmektedir. Bu açýdan Anadolu Devriminde önder gücün milli
ticaret burjuvazisi olduðunu söylemek eksik bir deðerlendirme
olmaktadýr. Ýkinci olarak, Çinde Sun Yat Sen hareketi emperyalist
hegemonyadan kurtulan bir ülkede küçük-burjuvazinin bir kesiminin orta burjuva haline dönüþtüðünü de göstermiþtir. Böylece
ilk dönemde, köken olarak küçük-burjuva olan bazý unsurlar, bir
süre sonra milli burjuva haline dönüþebilmektedirler. Bu
dönüþüme paralel olarak da, küçük-burjuvazinin önemli bir kesimi burjuvazinin bu kesiminin etkisine girmektedir. Böyle bir durum Anadoluda 1923 yýlýndan sonra görülmeye baþlanmýþtýr. Asýl
olarak 1930dan itibaren kesin bir durum almýþtýr. 1930larda Kadro hareketi, Çin de olduðu gibi, küçük-burjuvazinin politik gücünün artýrýlmasý amacýyla ortaya çýkmýþ bir hareket durumundadýr.
Ancak ülkede bu hareketi destekleyecek bir kitle gücü bulunmadýðýndan, bu çaba son adým olarak kalmýþtýr. Ortaya çýkan sonuç
ise, Kemalizmin teorik ifadelendirilmesinden öte hiçbir þeydir.
Ýþte Anadolu Hareketinin belli bir süre sonraki durumu budur ve
milli burjuvazinin etkinliði bu þekilde önderlik düzeyine yükselmiþtir.
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Ankara ve Kanton hükümetinin tutarsýz, milliyetçi, anti-komünist tutumlarýný milli burjuvazinin niteliðinden deðil, asýl olarak önder güç olan küçük-burjuvazinin sýnýfsal özellikleri ile
açýklamak daha doðrudur. Ancak milli burjuvazinin sýnýf ittifakýnda
egemen unsur olmasýna paralel olarak, küçük-burjuvaziyi yönlendirir hale geldiði de unutulmamalýdýr. Çan Kay Þekin milli burjuvazinin temsilcisi olmakla birlikte, küçük-burjuva sýnýftan gelme bir
askeri kadro olduðu unutulmamalýdýr.
Bu yüzden denilebilir ki, Anadoludaki Kemalist hareket ile
Çin deki Koumintang, bir kesimi zamanla ve devlet aracýlýðýyla
orta (milli) burjuva haline gelen, diðer bir kesimin ayný süreçte
proleterleþen, üçüncü bir kesimin de devlet bürokrasisinden yaþam
boyu gelir sahibi olan küçük-burjuvazinin politik iktidarýnýn tüm
geliþimine sahne olmuþtur. Bunlar, emperyalist evrede, küçükburjuvazinin milliyetçilik yanýnýn demokratik yana üstün gelmesinin somut tarihsel örnekleridir. (Küçük-burjuva radikalizminin
tarihsel durumu).*
Ulusal sorun açýsýndan, özellikle uluslarýn kendi kaderlerini
tayin etme hakký açýsýndan küçük-burjuva iktidarlarýnýn ve küçükburjuva milliyetçiliðinin niteliðinin bilinmesi önemlidir. Leninin daha
önce gördüðümüz deðerlendirmesinde ortaya koyduðu gibi, küçükburjuvazinin sömürge sahibi olma karþýsýndaki tutumu, bu ülkelerde, devlet iktidarýný elinde tutan küçük-burjuvazinin egemen ulus
konumu ile devletin bütünlüðü karþýsýndaki aþýrý isteði (þovenizm
ve ýrkçýlýða kadar uzanan) tartýþmasýz bir olgudur. Onlarýn ideolojisinin ve politikasýnýn özü de, sýnýf iþbirliðine dayanýr. Böylece küçük-burjuvazi sýnýflar üstü bir yönetim peþinde koþar.
Faþizmin üstün ýrk demagojilerinin Almanyada küçük-burjuvazi
tarafýndan benimsenmesi bu sýnýfýn ulaþabileceði aþýrýlýk düzeylerinin en açýk göstergesidir.
Kapitalistler için geçerli olan ve kullanýlabilir pek çok araç
küçük-burjuvazi için olanaklý olmadýðý için, küçük-burjuvazi çokuluslu bir devlette egemen ulus olmanýn getirdiði olanaklarý yitir* III. bunalým döneminin ilk evresinde sosyalist blokun kurulmasý, sömürge ülkelerde
küçük-burjuvaziye yeni bir güç kazandýrmýþtýr. Bunun sonucu olarak küçük-burjuva devrimci-milliyetçi hareketlerin yeni bir canlanýþý görülmüþtür. Bu kez demokratik ve milliyetçi
tutumlarýn daha yakýn bir maddeleþmesi gündemdedir. Revizyonizmle birlikte, görece
uzun süren devrimci-milliyetçi iktidarlar ortaya çýkmýþtýr. (Askeri darbeler yoluyla)
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diðinde eski günlere dönmenin ve proleterleþmenin korkusunu
duyar ve þovenizme dört elle sarýlýr. Soykýrýmlarýn küçük-burjuva
unsurlarca yürütülmesi, bunun varacaðý son noktayý gösterir. Örneðin 1915 Ermeni soykýrýmýnýn Ýttihat-Terakki iktidarýnda gerçekleþmesi bir tesadüf ya da Ermenilerin ulusal hareketi karþýsýnda
egemen ulus þovenizminin ürünü olarak açýklamak yeterli deðildir. Çünkü daha önceki dönemde, Osmanlý topraklarýnda pek çok
ulusal hareket ortaya çýkmýþtýr. Bu isyanlar büyük ölçüde tenkil
politikalarýyla bastýrýlmýþ olmakla birlikte, kitlesel katliamlara sahne olmamýþtýr.
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V.
TÜRKÝYE, KÜRDÝSTAN * VE KOMÝNTERN

Kominternin Türkiye, Türkiyedeki Kürt hareketleri ve bir
bütün olarak Kürdistan konusundaki tutumlarý ulusal sorun
karþýsýndaki Marksist-Leninist saptamalarýn ýþýðýnda ele alýnmýþ olmakla birlikte, günümüze kadar sürekli bir tartýþma konusu
olmuþtur. Öyle ki son yýllarda Iraktaki Kürt hareketleri karþýsýnda
* Coðrafi olarak, Ermenistanýn bittiði yerden Baðdata kadar, Dicle ve Fýrat nehirleri
arasýnda kalan bölgeye Kürdistan adý verilmektedir. Ancak bu coðrafi bölge, eski çaðlarýn
Mezopotamyasý ile tam olarak örtüþmemektedir. Orta nehir bölgesi anlamýna gelen
Mezopotamya, tarihsel olarak Dicle ve Fýratýn bugünkü Diyarbakýrýn aþaðýsýndan ÞattülArap su yoluna kadar uzanan bölgeyi kapsamaktadýr. Bölgelerin ilk çaðlardaki çeþitli
adlandýrýlmalarýnýn, giderek insan topluluklarýný kapsayacak hale gelmesiyle birlikte
bölgelerin adlandýrýlmalarý da deðiþikliðe uðramýþtýr. Tarihsel olarak, insanlarýn (kabile
düzeyinde) belli oranda toplaþtýklarý ve belli bir süredir bulunduklarý (kararlýlýk öðesi)
topraklar, genellikle bu insanlarýn oluþturduðu topluluklarýn adý ile tanýmlanmaya
baþlanmýþtýr. (Arabistan, Türkistan, Rusya, Ermenistan, Germania, Kürdistan vb.) Göçebe
topluluklarýn feodal dönemde yerleþik hale gelmeleriyle birlikte, bu tanýmlama geniþlik
kazanmýþtýr. Bu dönemde ortaya çýkan devletler, her zaman devlete egemen olan soyun
(ya da kabilenin) adý ile anýlmýþtýr. Dolayýsýyla, her devlet de, egemen olduðu topraklarý,
kendi devletinin ülkesi olarak tanýmlamýþ ve bu devletle iliþkide olan diðer devletlerde
bu tanýmlamayý benimsemiþlerdir. Ancak bu geliþim, kimi zaman, ilk coðrafi adlandýrmalarýn, belli insan topluluklarý için ad olmasýyla örtüþtüðü durumlarda süreklilik göstermiþtir. Örneðin Arabistan, çöl ülkesi ya da çölde yaþayanlarýn ülkesi anlamýna gelmektedir. Ancak zaman içinde, bu bölgede yaþayan herkesin Arap sözcüðü ile tanýmlanmasýyla, kýsmi bir süreklilik ortaya çýkmaktadýr. Keza günümüz Almanyasý, bu bölgedeki
Cermen kabilesinden gelen adla anýlmaktadýr. Ancak MS 11. yydan itibaren bu bölgede
yaþayan halklar kendi bölgelerini halkýn topraðý anlamýnda Deutschland olarak tanýmlamýþlardýr. Ayný þekilde Anadoluda Kapadokya bölgesi, zaman içinde Ermeni ülkesi
olarak (Ermenistan) tanýmlanmak durumuna gelmiþtir. Bu ve benzeri bir dizi tarihsel
geliþme göz önünde tutulacak olursa, Kürdistan tanýmlamasýnýn, belli bir belirlenmiþlikle
kullanýlmasý gerekli olmaktadýr. Tarihsel süreklilik olgusunun tartýþmalý bir boyutta olduðu
her yerde, coðrafi olarak ya da 6. yy sonrasýnda ortaya çýkan kabile adý ile topraklarýn nitelendirilmesi olgularýyla, siyasal-ulusal nitelikli topraklarýn tanýmlanmasý birbirine karýþtýrýlmamalýdýr. Aksi halde, bu farklý tanýmlamalar, rahatlýkla milliyetçiliðin ve þovenizmin
ideolojik motivasyon aracý olarak kullanýlabilir. Bunun en açýk ifadeleri ise Pantürkizm,
Panhelenizm, Panslavizm, Pancermenizm gibi ýrkçý-milliyetçi anlayýþlar da mevcuttur.
Türkler in yaþadýðý her yer Türkistandýr þeklindeki bir tanýmlamanýn nasýl bir ýrkçýlýða
ve soykýrýmlara araç olabileceðini uzun boylu anlatmaya gerek yoktur. (Alman ve Ýtalyan
faþizminin kitlelere sunduðu ideolojik hedeflerde de ayný þeyler bulunmaktadýr.) Bu
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SSCBnin tutumunun istenildiði gibi olmadýðý sýk sýk söylenmektedir. Bu açýdan bu konuyu özel olarak ele almak gerekmektedir.
Kominternin Anadolu devrimi ve Kemalist yönetim konusundaki tavrý, 1924lere kadar doðrudan Lenin tarafýndan politik
ilkeler temelinde belirlenmiþtir. Bu politika Türkiyenin baðýmsýzlýðýný esas almýþtýr. Bu açýdan Türk ulusunun kendi kaderini tayin
hakkýna sahip olmasý ve emperyalizmden baðýmsýz bir ulusal-devlet kurulmasý yönünde kullanýlmasý gündemdedir. Öte yandan antiemperyalist kurtuluþ mücadelesi SSCB tarafýndan sadece politik
düzeyde deðil, ayný zamanda maddi alanda da desteklenilmiþtir.
nedenlerle ulusal-siyasal nitelikte yapýlacak belirlemelerin, doðrudan bir ulusun devlet
sýnýrlarýnýn belirlenmesi ile ilintili olduðu kesinkes bilinmelidir. 1921de SSCB ile Ankara
hükümeti arasýnda imzalanan Moskova Anlaþmasýnýn bazý maddeleri bu açýdan önemlidir. Ayný þekilde Ekim Devriminden sonra SSCBde ulusal-topluluklarýn sýnýrlarýnýn belirlenmesinde kullanýlan ölçütler dikkate alýnmalýdýr. (Son Karabað olaylarý ile bu ölçütlerin
zaman zaman tartýþma konusu olabileceði de dikkate alýnmalýdýr.) Ancak ulusal sorunun
son tahlilde bir köylü sorunu olduðu ve köylülüðün de temel özlem ve isteminin toprak
olduðu düþünülecek olursa, siyasal olarak ulusal-topluluklarýn sýnýrlarýnýn belirlenmesinin
ne kadar hassas bir konu olduðu kolayca anlaþýlabilir. Genel olarak sosyalistler, uluslar
arasýndaki sýnýrlarýn kaldýrýlmasýndan, uluslarýn bir araya gelip bütünleþmelerinden ve
daha geniþ devletler kurulmasýndan yana olduklarý açýktýr. Bu nedenle, siyasal-ulusal
olarak belli bir bölgenin belirlenmesinde farklý bir çýkýþ noktasýna sahiptirler. Ancak
proletaryanýn da belli bir süre için de olsa devlete gereksinmesi vardýr. Devlet, sýnýrlarýn
varlýðýný gerektirir. Dolayýsýyla sýnýrlarýn belirlenmesi belli bir dönem için de olsa zorunluluktur. Tüm bu nedenlerle, Marksist-Leninistler, her zaman bu konuda gerekli özeni göstermiþlerdir ve uluslarýn eþitliði ve demokratik iliþkiler temelinde bu sorunun, hiçbir zorlamaya yer vermeksizin çözümlenebileceðini söylemiþlerdir. Biz, burada Kürdistan
tanýmýný, siyasal-ulusal boyutta deðil, tarihsel olarak 9. ve 10. yydan itibaren kullanýldýðý
anlamýyla ele alýyoruz. Ancak zaman içinde meydana gelen nüfus deðiþimleri, ister istemez
bu tanýmlamada belli bir daralmalar ve geniþlemeler getirmiþtir. Özellikle I. yeniden paylaþým savaþýndan sonra Ýngiliz ve Fransýz emperyalistlerinin bölgeyi yeniden parsellemeleri
ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluþu ile baþlayan süreçte, Güney Kürdistanda önemli bir
nüfus farklýlaþmasý ortaya çýkmýþtýr. Kuzey Kürdistanda ise, 1915 Ermeni soykýrýmý ile geniþ topraklarýn boþaltýlmasý, güneyden farklý biçimde bir geniþleme getirmiþtir. 1920lerde
emperyalistler, bölgeleri nüfusun bileþimine göre ve çoðunluk esasýný gözeterek tanýmlamalar getirdiði de bilinmektedir. Bu tanýmlama Siirt-Hakkari ile Musul ve Kerkükün kuzeyini Kürdistan olarak ifade etmektedir. Bugün, artan nüfusla birlikte çeþitli nüfus hareketleri sonucu, bu tarz bir çoðunluk ölçütünde Kürt yerleþim yerlerinin sayýsý ve alanlarý
deðiþmiþtir. Örneðin, 1920lere kadar tartýþmasýz birer Arap kenti durumunda olan Urfa
ve Mardinde bugün yaþayan Arap nüfus çok az sayýdadýr. Araplarýn eski konumlarýný, bu
kentlerde, sadece mimari alanda bulmak olanaklýdýr. (Ki bu da bir süre sonra tümüyle
silinecektir.) Siyasal-ulusal olarak Kürdistanýn tanýmlanmasý, konunun somut koþullara
baðlý dinamik bir konu olmasý nedeniyle, bir bütün olarak Kürt ulusunun kendi kaderini
tayin hakkýný elde etmeleri koþuluyla birlikte ele alýnmasý gerekmektedir. Tersi bir tutum
bir dizi ulusal önyargýlarýn geliþmesine ve pekiþmesine hizmet edecek, dolayýsýyla her
düzeyde milliyetçiliði körükleyecektir.
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Anadoluda Ankarada kurulan BMM ve Kemalist yönetimin
SSCB tarafýndan tanýnmasý ve iliþkilerin resmi düzeyde sürdürülmesi 1921 yýlýnda yapýlmýþ olan Moskova anlaþmasý ile gerçekleþtirilmiþtir. Ve ilk kez bu anlaþma metninde Türkiye tanýmlanmýþtýr.
Bilindiði gibi, Osmanlý imparatorluðunun I. yeniden paylaþým
savaþý sonunda yenilmesi ile topraklarýnýn paylaþýmý gündeme
gelmiþtir. I. yeniden paylaþým savaþýnýn ilk yýllarýnda Lenin, bu savaþýn en somut amaçlarýndan birisinin Osmanlý Ýmparatorluðunun
paylaþýmý olduðunu belirtmiþtir. Bu konuda emperyalist ülkelerin
kendi aralarýnda yaptýklarý çeþitli gizli anlaþmalar mevcuttur. Ancak 1917 Ekim Devrimi ve Brest-Litovski anlaþmasý sonrasýnda Anadoluda ikili iktidar durumunun mevcudiyeti ve bu koþullarda yapýlan Sevr Anlaþmasý karmaþýk sonuçlar ortaya çýkarmýþtýr. Özellikle Ekim Devrimi ile ilk sosyalist devletin kuruluþu ve bu devletin
uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýna özel bir önem veriþi, Osmanlý imparatorluðunun paylaþýmýný emperyalistler açýsýndan (galip devletler olarak) kolay çözümlenebilir olmaktan uzaklaþtýrmýþtýr.
11 Ocak 1918de, yani Anadoluda henüz ulusal hareket ortaya
çýkmamýþken Lenin ve Stalin imzalý Ermenistan Kararnamesinde
þöyle denilmektedir:
Rusyanýn iþgali altýnda bulunan Türk Ermenistanýndaki Ermenilerin kendi kaderlerini, tam baðýmsýzlýða varýncaya kadar olsa, serbestçe belirleme konusundaki haklarýný Rusya iþçi ve köylü hükümetinin desteklediðini, Halk Komiserleri Sovyet Ermeni halkýna ilan
eder. Halk Komiserleri Sovyetine göre, bu haklarýn
gerçekleþtirilmesi, ancak Ermeni halkýnýn serbestçe
referandum yapmasýný saðlayacak bir takým önlemlerin önceden alýnmasý ile olanaklýdýr. (abç)
Ayný kararnamede sýnýr sorunu þöyle ortaya konulmuþtur:
Türk Ermenistanýnýn coðrafi sýnýrlarýný, demokratik
esaslara göre seçilen Ermeni halk temsilcileri ile, komþu
ve münakaþalý (islam ve baþka) illerin halkýndan demokratik esaslara göre seçilen temsilciler ... birlikte
kararlaþtýrýrlar ve saptarlar. (abç)
Ancak 3 Mart 1918de imzalanan Osmanlý-Rus anlaþmasý
ile, sýnýr çizgisi, 1877-78 Rus-Osmanlý savaþý öncesindeki sýnýrýn
aynýsý olacaðý hükme baðlanmýþtýr.
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1920 yýlýnda Ankarada ulusal bir meclisin toplanmasý ile
birlikte o güne kadarki tüm anlaþmalar ve pazarlýklar büyük ölçüde iþlemez hale gelmiþtir. Sovyetler Birliði zorunluluk yüzünden,
kendi dýþ iliþkileri ilkelerine ters düþen hükümleri kabul ettiði BrestLitovsk anlaþmasý da bu açýdan önemli ölçüde iþlemez hale gelmektedir. Bu dönemde SSCB doðrudan Ankara ile iliþki kurar ve
bu iliþkisini geliþtirmek istediðini belirtir. Bu dönemde Çiçerinin
Ankaraya gönderdiði 3 Haziran 1920 tarihli mektubu SSCBnin olaylara nasýl baktýðýný açýkça göstermektedir:
Dýþ politikanýn temel ilkeleri þunlardýr:
1) Türkiyenin baðýmsýzlýðý,
2) Ýtiraz edilemeyecek kadar Türk topraðý olan topraklarýn Türk devletine baðlanmasý,
3) Arabistan ve Suriyenin birer baðýmsýz devlet gibi
ilaný,
4) Büyük Millet Meclisince alýnan karara göre, Türkiye Ermenistanýn, Kürdistanýn, Lazistanýn, Batum bölgesinin, Doðu-Trakyanýn ve bütün Türk-Arap halklarýnýn
karma olarak yaþadýklarý devlet topraklarýnýn, kendi kaderlerini tayin etme hakkýnýn tanýnmasý. Sovyet hükümeti olarak, mültecilerin ve istekleri dýþýndaki sebeplerden dolayý göç etmek zorunda kalan tüm göçmenlerin
de bölgelerde serbestçe yapýlacak bir referanduma katýlabilmeleri için, bunlarýn yerlerine getirilmelerini doðal
sayýyoruz.
5) Büyük Millet Meclisi yönetimindeki yeni Türk devletine ait topraklarda yaþamakta olan milli azýnlýklara
Avrupanýn en serbest hükümetlerinde milli azýnlýklara
tanýnan tüm haklarýn tanýnmasý.180
Bu ilkeler Ankara BMMye iletilmiþ olmakla birlikte, bunlar
üzerinde tam bir anlaþma olmamýþ ve pratikte Kafkas-ötesi alanda
meydana gelen geliþmeler ve Rusyadaki iç savaþ nedeniyle özel
bir anlaþma yoluna gidilmiþtir. Böylece 16 Mart 1921de Moskova
Anlaþmasý imzalanmýþtýr. Bu anlaþmaya göre:
Milletlerin kardeþliði ilkesini ve halklarýn kendi kaderlerini özgürce belirleme hakkýný tanýmakta birleþen,
180
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Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ve Rusya Federatif Sosyalist Cumhuriyet hükümeti (temsilcileri) aþaðýdaki
maddeleri kararlaþtýrmýþlardýr:
1) Baðýtlý taraflardan her biri, taraflardan birine yükletilmek istenen barýþ anlaþmasý ya da diðer bir uluslararasý baðýtý tanýmayý ilke olarak kabul ederler. RSCF hükümeti bugün BMM tarafýndan temsil edilmekte olan
Türkiye Milli Hükümetinden tanýnmamýþ Türkiyeye ait
hiç bir uluslararasý baðýtý tanýmamayý kabul eder.
Bu anlaþmada adý geçen Türkiye sözü ile 28 Ocak
1920de Ýstanbulda toplanan Meclis-i Mebusan tarafýndan kaleme alýnmýþ ve tüm devletlerle basýna bildirilen
Misak-ý Millinin kapsadýðý arazi amaçlanmýþtýr.
Türkiyenin Kuzey-Doðu sýnýrlarý Karadeniz kýyýsýnda
bulunan Sarp köyünden baþlayarak, Hadis-Mata daðý
Þavþat daðý sularýn ayrým çizgisi Kani daðýndan geçen,
oradan sürekli olarak Ardahan ve Kars sancaklarý sýnýrýnýn kuzeyine, Arpaçay ve Aras telveðini izleyerek Aþaðý
Karasunun Arasa karýþtýðý yere varan çizgi ile saptanmýþtýr.181 (abç)
Ayný anlaþmanýn 8. maddesi ise þöyledir:
Baðýtlý taraflar topraklarýnda diðer taraf ülkelerinin
ya da ülke parçalarýnýn birisinin hükümet görevini üzerine almak iddiasýnda bulunan örgüt ve topluluðun oluþmasý ya da yerleþmesini ve diðer ülkeye karþý mücadele
amacýyla bulunan topluluðun yerleþmesini kabul etmeyi
yükümlenirler. Türkiye ve Rusya, Kafkasya Cumhuriyetlerine karþý da karþýlýklý iþlem þartýyla ayný yükümlülükte
bulunurlar.
Þurasý kararlaþtýrýlmýþtýr ki, bu maddelerde sözü geçen
Türkiye arazisi, doðrudan Türkiye BMM hükümetinin
sivil ve askeri yönetiminde bulunan arazidir.182 (abç)
Bu maddelerin anlamlarýný ayrýca açýklamaya gerek yoktur.
Ama bunlarý Sovyetler Birliðinin tam istemi olarak deðil, somut
tarihsel koþullara baðlý olarak ortaya çýkmýþ bir anlaþma þeklinde
181
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düþünmek gerekir. Nitekim anlaþmanýn imzalanma süreci içersinde, Çiçerin, Misak-ý Milli yerine hududu ýrkiye denilmesini önerirken, daha önce Sovyetler Birliðinin dýþ politika ilkelerinin
Ankaraya ilettiði mektubundaki itiraz edilemeyecek kadar Türk
topraðý olan topraklar ifadesi ile uyum içinde davranýlmasýna çalýþýlmýþtýr. Ancak gerek uluslararasý durum, gerekse böyle bir tanýmlamanýn getireceði teknik güçlükler (nüfus sayýmý gibi) anlaþmanýn
imzalanmasý önünde engel oluþturmaktaydý. Koþullarýn gerektirdiði hýzla sonuç alýnmasý gereði, kaçýnýlmaz olarak fiili ve açýk tanýmlamalar yapýlmasýný gerektirmiþtir. Sonuçta iki taným arasý ve
yer yer her iki tanýmlamada yer alan bir noktada anlaþmaya varýlmýþtýr. Misak-ý Milli sýnýrlarý olarak ortaya çýkan Türkiye, anlaþmanýn 8. maddesinde fiili durumlarý içerdiði anlamýnda kullanýlmýþtýr.
Yani kesinkes Misak-ý Milli sýnýrlarý deðil, bu belirlenmiþlik içinde
Türkiye BMM hükümetinin sivil ve askeri yönetiminde bulunan
arazi esas alýnmýþtýr. Doðal olarak Misak-ý Milli sýnýrlarý bu sýnýrlar
içinde devlet otoritesi kurulduðu oranda kabul edilmektedir. Bu
tanýmlama özellikle Türkiyenin güney sýnýrlarý açýsýndan önem
taþýmaktadýr. Yani Sovyetler Birliði güney sýnýrlarýný Misak-ý Millide
ortaya konulmuþ boyutta tanýma garantisi vermemektedir. Ama
bu topraklar üzerinde sivil ve askeri yönetim yani devlet otoritesi
saðlandýðý durumda tanýyacaðýný da beyan etmiþ olmaktadýr.
Çiçerinin hududu ýrkiye ifadesi, nüfus sayýmý yapýlmasa bile Van,
Muþ, Aðrý ve Bitlisin Ermenistana katýlmasýný gerektirmektedir.
Görüþmeler bu noktada kesintiye uðramýþsa da, daha sonra Sovyetler Birliði bu konuda ýsrarlý olmamayý tercih etmiþtir. Çünkü bu
bölgede Ermeni nüfusu yok denecek kadar azdýr. 1915 Ermeni
soykýrýmý ile boþaltýlmýþ olan bu bölge açýsýndan, tarihsel haksýzlýk kabul edilmekle birlikte, fiili durum bulunduðundan ve bunun
düzeltilmesi olanaksýz olduðundan, anlaþma hükümleri kabul
edilmiþtir. Bu konuda, Leninin, ulusal topraklarýn ayrýlan taraf
açýsýndan asgari olarak belirlenmesi gerektiði þeklindeki belirlemesi de egemen olmuþtur. Lenin 1914 yýlýnda verdiði bir konferansta, ulusal sýnýrlarýn tesbitini ulusal, ekonomik, geleneksel vb.
düzeyinde saptanmasý gerektiðini ve ulusal merkezler asgari topraða göre saptanmalý, azami topraða göre deðil183 demekteydi.
183

176

Lenin, Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluþ Savaþlarý, s.149.

THKP-C/HDÖ
Ulusal Sorun Üzerine

Bu tutum Marksizmin büyük devlet konusundaki tutumu ile örtüþmektedir. Yani küçük ulusal adacýklar yerine büyük devletlerin
proletaryanýn devrimci mücadelesi için çok daha elveriþli olmasý
esas alýnmýþtýr.
Özetlersek, Sovyetler Birliði ile yapýlan Moskova Anlaþmasý
ile tanýmlanan Türkiye, günümüzdeki Türkiye Cumhuriyetini ilk
ve gerçek tanýmlamasý olmasý açýsýndan tarihsel öneme sahiptir.
Böylece Türkiye sözcüðü; bu þekilde Türklerin ulusal topraklarý
(anayurtlarý) olarak deðil, devletin egemenliði altýnda bulunan topraklar olarak belirlenmiþtir. Dolayýsýyla politik bir tanýmdýr.
Kominternin Türkiye ve Kürt ulusal hareketleri karþýsýndaki
tutumu ise günümüzde de tartýþma konusu yapýlan konularýn
baþýnda gelmektedir. Þüphesiz burada Kominternin tutumunun,
II. bunalým döneminde, tek ülkede sosyalizmin inþasý sorununun
bulunduðu koþullar altýnda deðerlendirilmesi ve bu dönemdeki
Kürt hareketlerinin nitelikleriyle birlikte ele alýnmasý gerekmektedir.
Komintern, yukarda da gördüðümüz gibi, doðrudan Sovyetler Birliðinin dýþ politikasýnýn ilkeleri içersinde yer alan uluslarýn
kendi kaderlerini tayin hakkýnýn tanýnmasýna özel bir önem vermiþtir. Bu açýdan Kürt ulusunun da kendi kaderini tayin hakkýný
savunmuþtur. Ancak sorun, bu hakkýn tanýnmasý olarak yalýn bir
istek sorunu deðil, ayný zamanda bir destek sorunudur. Bu en açýk
biçimiyle Stalin tarafýndan ortaya konulduðu gibi somut tarihsel
koþullara göre ele alýnan bir politik tutumdur.
Ulusal sorun, hiç de kesin olarak mutlak, deðiþmez
birþey deðildir. Mevcut rejimin dönüþümü genel sorununun bir parçasý olduðu gibi, ulusal sorun, tamamen
toplumsal koþullar ülkede kurulmuþ olan iktidarýn niteliði ve genel olarak, toplumsal geliþmenin tüm seyri tarafýndan belirlenir.184
Böylece Kominternin Kürt hareketleri karþýsýndaki tavrý,
uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýný tanýmak, gerçekte,
her ulusun kendi kaderini tayin istemini desteklemek anlamýna gelmediði ve desteklemenin belli koþullamaya tabi olduðu
þeklindeki Leninist tesbittir.
184
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Ýþte bu koþullamaya iliþkin olarak Komintern II. Dünya
Kongresinde (1920) þu kararlar alýnmýþtýr:
Feodal ya da ataerkil ve ataerkil-köylü iliþkilerinin
egemen olduðu daha geri devletlerle uluslara gelince,
þu noktalarýn göz önünde tutulmasý özellikle önemlidir:
Birincisi, bütün komünist partileri, bu ülkelerdeki burjuva-demokrat kurtuluþ hareketlerine yardým etmelidirler; en etkin biçimde yardým etme görevi, herkesten
önce, geri ulusun, sömürge olarak ya da mali açýdan
baðýmlý bulunduðu ülkenin iþçilerine düþer.
Ýkincisi, geri ülkelerde din adamlarý, etkin öteki gerici unsurlar ve ortaçað unsurlarýyla savaþým gereðidir.
Üçüncüsü, Avrupa ve Amerika emperyalizmine karþý
kurtuluþ hareketini, hanlarýn, toprak sahiplerinin, mollalarýn, vb. gücünü artýrma çabasýyla birleþtirmeye
çalýþan panislamcýlýkla savaþ gereðidir.
Dördüncüsü, geri ülkelerde toprak sahiplerine, büyük toprak mülkiyetine ve feodalizmin bütün kalýntý
ve belirtilerine karþý köylü hareketine özel bir destek
gösterme ve Doðudaki, sömürgelerdeki ve genellikle geri
ülkelerdeki devrimci köylü hareketiyle Batý-Avrupa komünist proletarya hareketi arasýnda olabildiði ölçüde yakýn iliþki kurarak, köylü hareketine devrimci bir nitelik
kazandýrma gereðidir. Kapitalist-öncesi iliþkilerin egemen
olduðu ülkelerde, emekçi halkýn sovyetini vb. kurarak,
sovyet sisteminin temel ilkelerini uygulamak için her çabayý göstermek özellikle önemlidir.
Beþincisi, geri ülkelerde burjuva-demokratik kurtu-luþ eðilimlere komünist bir görünüþ verme çabalarýna karþý kesinlikle savaþ gereðidir. Komünist Enternasyonal, sömürgelerle geri ülkelerdeki ulusal-burjuva demokratik hareketleri bir koþulla desteklemelidir. O koþul þudur; bu ülkelerde komünistliði yalnýzca
sözde kalmayacak olan gelecekteki proleter partilerin
öðeleri birlikte ortaya çýkarýlacak ve kendi özel amaçlarýný, yani kendi uluslarý içindeki burjuva-demokratik hareketlerle savaþým amaçlarýný anlayacak biçimde yetiþtiril-

178

THKP-C/HDÖ
Ulusal Sorun Üzerine

miþ olacaktýr. Komünist Enternasyonal, sömürge ve geri
ülkelerdeki burjuva demokrasisiyle geçici bir ittifaka
girmeli, ancak onlarla kaynaþmamalý, henüz ilk adýmlarýný atýyor olsa bile proleter hareketin baðýmsýzlýðýný kesinkes yeð tutmalýdýr.
Altýncýsý, siyasal yönden baðýmsýz devletler görünümü altýnda, iktisadi, mali ve askeri yönden tamamen
kendilerine baðlý devletler kuran emperyalist devletlerin
sistematik olarak kullandýklarý bu aldatmaca, bütün ülkelerin, özellikle geri ülkelerin geniþ emekçi yýðýnlarý arasýnda sürekli olarak anlatýlmalý, bu aldatmacanýn ipliði pazara dökülmelidir. Bugünkü uluslararasý koþullar altýnda,
baðýmlý ve zayýf ülkeler için, sovyet cumhuriyetleriyle birlikten baþka kurtuluþ yoktur.185 (abç)
Görüldüðü gibi, ulusal sorunda soyut ve biçimsel ilkeler ön
plana çýkartýlamaz.186 Emperyalizmin hegemonyasý altýnda bulunan feodalizmin egemen olduðu ülkelerde uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn tanýnmasý ile bunun kullanýlmasý konusunda
Kominternin açýk ve net görüþleri bulunmaktadýr. Yukarda ortaya
konulduðu gibi, her ulus kendi kaderini belirlerken, mevcut tarihsel koþullarý göz önünde bulundurulmalýdýr. Ayrýca Komintern, hangi
ülkede, hangi ulusal hareketlerin destekleneceðini bu kararý ile
açýkça ortaya koymuþtur. Burjuva demokratik hareketlerin desteklenmesinde ortaya konulan koþul ise oldukça önemlidir. Bu koþul,
herhangi bir ulusun, kendi kaderini belirleme hakkýný baðýmsýz bir
devlet þeklinde kullandýðý koþullarda komünist partisinin gelecekteki, ulusal ölçekteki mücadelesinin engellenmemesi þeklindedir.
Bunun anlamý, devletin demokratik cumhuriyet olmasý gerektiðidir. Bu kararla, milliyetçi görünüm altýndaki dinsel ya da feodal hareketler ile sosyalist görünümündeki milliyetçi hareketlerin desteklenmeyeceði açýkça ortaya konulmuþtur.
Kýsacasý, artýk ulusal sorun, uluslarýn kendi kaderlerini tayin
hakkýnýn temelinde, hangi koþullarda ve hangi koþullama ile
bu hakkýn kullanýlacaðýný içermektedir. Bu da ulusal hareketlerin
niteliði sorununu gündeme getirmektedir. Sözün özü, uluslarýn
185
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kendi kaderlerini tayin hakký, ayrý devlet kurma hakký ile bu hakkýn nasýl ve hangi biçimde kullanýlacaðý somut olarak birbirinden ayrýlmak zorundadýr.
Uluslarýn ayrýlma özgürlüðü hakký sorunu ile, ulusun þu ya da bu anda ayrýlma zorunluluðu sorununu
birbirine karýþtýrmamak gerekir. Proletarya partisi, bu
sorunu, duruma göre, her özel durum içinde, tamamen tek baþýna bir sorun olarak çözümlemelidir. Ezilen halklara ayrýlma hakkýný, kendi siyasal kaderini tayin
etme hakkýný tanýmakla, bundan ötürü, bu durumdaki
uluslarýn, belli bir zamanda, Rus devletinden ayrýlýp ayrýlmamalarý gerektiði sorununu çözmüþ olmuyoruz. Ben
bir ulusa ayrýlma hakkýný tanýyabilirim, ama bu, onu bunu
yapmaya zorluyorum anlamýna da gelmez. Ulus ayrýlma
hakkýna sahiptir, ama koþullara göre, bu hakký kullanmayabilir de. Böylece, kendi payýmýza, proletaryanýn,
proleter devriminin çýkarlarýna göre, biz, ayrýlýðýn yararýna ya da ona karþý ajitasyon yapmakta özgür kalýyoruz
demektir. Böylece, ayrýlma sorunu, duruma göre, her
özel durum içinde, tamamen tek baþýna bir sorun olarak çözümlenmelidir ve iþte tam bu nedenledir ki, ayrýlma hakkýnýn tanýnmasý sorununun, þu ya da bu koþullar
içinde ayrýlmanýn yararlýlýðý ile karýþtýrýlmamasý gerekir.
Kendi payýma, örneðin ben, Kafkas-ötesi ile Rusya nýn
ortak geliþmesini, proletaryanýn bazý savaþým koþullarýný
vb. göz önünde tutarak, Kafkas-ötesi ülkelerinin ayrýlmasýna karþý çýkabilirim. Ama eðer Kafkas-ötesi halklarý
gene de ayrýlmak isterlerse, bizden yana hiçbir muhalefete rastlamaksýzýn, elbette ayrýlacaklardýr.187 (abç)
Ýþte bu ilkeler ve kararlar ýþýðýnda Türkiyedeki Kürt hareketi
ve Kürdistan sorunu tamamen tek baþýna bir sorun olarak ele
alýnmýþtýr. Ancak unutulmamasý gerekir ki, ulusal sorunda iki (bazen daha çok) taraf vardýr ve dolayýsýyla koþullar ele alýnýrken bu
taraflar da iþin içine girmek durumundadýr. Ýþte bu boyutlarýyla
1925 Þeyh Sait isyaný, 1928 Aðrý isyaný, 1930 Zilan isyaný Komintern
tarafýndan karar altýna alýnmýþ Leninist ilkelere göre özel olarak
187
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deðerlendirilmiþ ve milliyetçi görünüm altýnda dinsel ayrýcalýklarýn ve feodal çýkarlarýn korunmasýna yönelik olduðu düþünülerek
desteklenilmemiþtir. Ama gene de genç Türk burjuvazisinin bu
isyanlar karþýsýndaki tenkil politikasý, zor kullanmasý, sivil halka yöneldiði ölçüde kýnanmýþtýr.
Kominternin tavrý, görüleceði gibi, iki yanlý bir tahlili gerektirmektedir: a) Kürt isyanýnýn niteliði, b) Türk devletinin niteliði. Bu
iki yan, yaþanýlan tarihsel koþullarla birlikte ele alýnmýþtýr. Bunlarýn
sonucu olarak 1923 sonrasýnda Kemalist yönetime karþý Kürt isyanlarýnýn ulusal hareketler olduðu konusunda Kominternin herhangi bir deðerlendirmesi bulunmamaktadýr. Böylece, Komintern
ve SSCBnin, özellikle 1925 Þeyh Sait isyaný karþýsýnda, bu isyanýn
gerici, feodal milliyetçi, dinsel amaçlý olduðu düþünülerek,
genç Türk burjuvazisinin yanýnda tavýr alýnmýþtýr.*
Burada bir noktaya açýklýk getirmekte yarar vardýr. Genellikle tarihi, revizyonizmin, pasifizmin, teslimiyetçiliðin ve dönekliðin
tarihi olan TKPnin, bu niteliklerinden yola çýkarak, Kominterni
aldattýðý, yanýlttýðý, vb. iddialar bulunmaktadýr. Bu iddialar Dünya
Komünist Partisi olarak faaliyet gösteren bir örgüte ve yönetimine
yapýlmýþ önemli bir suçlama olduðunu söyleyebiliriz. Herþeyden
önce Kominternin kendine baðlý seksiyonlarýnca iletilen bilgi ve
deðerlendirmeleri, doðrudan hiçbir incelemeye tabi tutmaksýzýn
kabul ettiðini düþünmek, III. Enternasyonali küçümsemekle
özdeþtir. Kominternin somut geliþmeler karþýsýndaki tutumu, doðrudan doðruya dünya kongrelerince kararlaþtýrýlan ilkeler doðrultusun* Bu konudaki deðerlendirmelerin yaygýnlýðýný göstermek için Almanya KPsi içindeki
sol kanadýn 1929 yýlýnda Die Fahne des Komminusmusda yayýnlanan Türkiyede
durum baþlýklý deðerlendirmeyi örnek verebiliriz. Burada þöyle denilmektedir: Karþýdevrimci hareket, 1923de sultanýn yurtdýþý edilmesinden sonra Ýngilterenin desteðiyle
örgütlendi. Merkezi Ýstanbulda bulunuyordu; fakat asýl Doðu-Anadoluda faaliyet gösteriyordu. Çünkü feodal unsurlar çoðunlukla orada idiler. Kýþkýrtma ve propaganda yoluyla,
Doðu-Anadolunun karanlýklarý içinde cahil halkýný Kemalist cumhuriyete karþý ayaklandýrmayý baþardýlar. Ýsyan kanlý bir biçimde bastýrýldý. Karþý çýkan yalnýz Ýngiltere idi; zengin
petrol yataklarýna sahip olan Musulu Türkiyeden ayýrdý ve Irakla birleþtirdi. Ayaklanmanýn
elebaþýlarý asýldý. O güne kadar parlamentoda bile temsil edilmekte olan (karþý-devrimci)
parti darmadaðýn edildi. En büyük bölümü yurtdýþýna Yunanistana kaçtý. Türkiye içinde
Kemal Paþanýn reformlarýndan hoþnutsuzluk duyan tutucular arasýnda ve büyük mülk
sahipleri çevresinde kendilerine sempatizanlar bulunmaktadýr. (Die Fahne des Komminusmus, Sayý: 26, s. 2034, 19 Temmuz 1929) Açýklayýcý bilgi olmasý açýsýndan ekleyelim
ki, bu örgüt, TKPyi aydýnlardan ve iþçi aristokrasisinden meydana gelen bir örgüt olarak
deðerlendirmektedir.
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da Komintern Yürütme Komitesince belirlenmektedir. 1924 yýlýnda yapýlan Komintern 5. Dünya Kongresinde seçilen ve 1926 yýlýna
kadar görev yapan Yürütme Komitesi üyelerini anýmsamak bile,
bu konudaki iddialarý geçersiz kýlacak niteliktedir: Zinovyev, Buharin, Stalin, Kamanev, Rykov, Togliatti, Bordiga, Clara Zetkin. Bu komünistlerin TKP tarafýndan aldatýldýklarýný düþünmek, yanýltýldýklarýný savlamak çocuksu bir kuþkuculuktan öte birþey deðildir.
Diðer taraftan Komintern, özel olarak deðerlendirmek durumunda bulunduðu ülkeler için özel görevliler göndermektedir. Bunlar olayý yerinde deðerlendirerek, Yürütme Komitesine rapor sunmaktadýr. Yani seksiyonlarýn kendi raporlarý doðrudan ve koþulsuz
olarak kabul edilmemektedir. Örneðin 1921 yýlýnda Türkiyeye iç
savaþýn ünlü komutanlarýndan Frunze gönderilmiþ ve pek çok kiþi
ve çevrelerle görüþmüþtür. Bu doðrudan bir proletarya partisinin 
ki Komintern bir dünya partisidir parti-içi denetim, istihbarat konusundaki tutumu ile ilintilidir.
Yine de Kominternin bilgi kaynaklarý bunlarla da sýnýrlý deðildir. SSCBnin diplomatik iliþki içinde bulunduðu ülkeler açýsýndan,
bu ülkelerdeki SSCB temsilcileri ya da büyük elçileri geliþen olaylarý ülkelerine iletmek durumundadýrlar. Bu iliþki doðrudan SSCB
Dýþiþleri Komiserliði kanalýyla yürütülmektedir ve uzun süre dýþiþleri
doðrudan parti baþkanlýðýna ya da genel sekreterliðine baðlý olmuþtur.
Ýþte bu nedenlerle, Kominternin Türkiye ve Kürt isyanlarý
hakkýnda yanlýþ kararlar almasýnýn nedeni olarak, ayrýmsýz Türk
komünistlerinin Kemalist düþünceleri olduðunu söylemek yanlýþtýr. Eðer Kominternin tutumu yanlýþ ise, bu konu tarihsel olarak
ele alýnýp irdelenmeli ve Komintern tarihi içinde deðerlendirilmelidir. Yoksa, Kominternin þanlý tarihine gölge düþürmemek amacýyla ya da ulusal sorun üzerine en önemli teorik katkýlarda bulunmuþ ve Kominternin politikalarýnda büyük ölçüde etkili olmuþ
Stalini hatasýz kýlmak amacýyla, yüzü yeterince açýða çýkmýþ, pasifizmi ve kuyrukçuluðu tartýþma konusu olamayacak kadar açýk
olan TKPye herþeyi maletmek ve bu yolla tüm Kürt isyanlarýný ulusal-devrimci kurtuluþ hareketi gibi göstermeye çalýþmak ve de tüm
bunlarý Türk solunun tarihsel hatasý olarak nitelemek oldukça
demagojik bir deðerlendirme ve ucuz bir yoldur.
Son olarak burada, daha önce belirttiðimiz bir hususu
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anýmsatmak istiyoruz. Bu, uluslarýn kendi kaderini tayin hakkýnýn
nasýl kullanýlacaðý, yani ayrýlma isteminin kimin tarafýndan dile
getirileceði sorunudur. Bu nokta Kominternin tavrýnda etkindir.
Bu sorun, bir hareketin kitlesel niteliðinden çok yönetici gücünün
niteliði sorununu ön plana çýkarmaktadýr. Bir baþka deyiþle, hareketin üzerinde hegemonyasýný kuran hangi sýnýf ya da kesimlerdir?
Bu soruya Kürt isyanlarý açýsýndan Kominternin yanýtý açýktýr: Gericiler, dinciler, mollalar, Ýngiliz ajanlarý, þeyhler, aþiret reisleri. Bütünsel ifadeyle dinsel (klerikal) gerici gruplar Kürt isyanlarýnýn yönetici ve önder gücü olarak ortaya çýkmaktadýr.* Ýþte Kominternin
desteklemediði yan budur ve bu tutum hareketin kitle gücü ile karýþtýrýlmamalýdýr.

* Burada özel bir iþgüzarlýða deðinmek istiyoruz. Tarihsel olarak doðru ya da yanlýþlýðý irdelenmeksizin her duyumu bir olgu olarak ele alma hastalýðý, kimi zaman tarihin
yeniden kurgulanmasýna yönelmektedir. Örneðin Y. Küçük, 1965lerde SBKPnin Kürt
isyanlarý konusunda tarihsel yanýlgýyý (!) giderdiði imajýný vermeye çalýþmaktadýr. Böylece,
suret-i haktan gözükerek sinsi bir oportünist tutumla anti-Stalinist tavýrlar sergilemektedir.
Sözünü ettiðimiz yazar, SBKPnin revizyonizmini açýk biçimde ortaya koyduðu 20. Kongresinden itibaren eski dönemin hatalarýndan yavaþ yavaþ arýndýðýný, doðru bir çizgiye
gelmeye baþladýðýný yazýlarýnda özenle iþlemektedir. Küçük, bu konudaki savýna 1968
tarihli Noveyþaya Istoria Turksiiden yaptýðý aktarmalarý dayanak olarak almaktadýr. Bu
aktarma þöyledir:
Kürt isyanýnýn özellikleri vardýr. Kürtleri harekete geçiren güç Kürt köylülerdi. Ama
yönetici güç, gerici, emperyalizm yanlýsý üst tabaka, yani þeyhler, aþiret reisleri ve bazý derebeylerdi. Kürt halkýnýn asýl bölümü ulusal baskýdan kurtulmak istiyordu, ama üst tabaka
önceki sýnýrsýz haklarýný yeniden elde etmek, Kürt halkýnýn alt tabakalarýný daha fazla sömürmek niyetindeydi. Bunun yanýsýra üst tabaka, Kürtler arasýndaki sýnýf savaþýný zayýflatmak, Kürtlerin sýnýflara ayrýlmasýný önlemek istiyordu.
Görüldüðü gibi 1968 yýlýnda yapýlmýþ olan deðerlendirmeyle Kominternin deðerlendirmesi arasýnda fark bulunmamaktadýr.
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VI.
1924 SONRASINDA SSCBDEKÝ GELÝÞMELER
VE ULUSAL SORUN

II. bunalým döneminin en temel özelliklerinden birisinin
dünyada ilk proleter devriminin gerçekleþmesi olduðunu belirtmiþtik. 1917-24 yýllarý arasýnda dünyada, özel olarak da Avrupada
proletaryanýn devrimci mücadelesinin yükseldiðini tespit eden Komintern, bu baðlamda uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýný ve
ulusal düzeydeki mücadelelere proletaryanýn katýlým koþullarýný belirlemiþtir. Ancak 1924 yýlýndan sonra devrim dalgasýnýn çekilmekte olduðunu ve emperyalizm tarafýndan kuþatýlmýþ bir ülkede sosyalizmin ulusal düzeyde inþasý sorununun ortaya çýktýðý tespit edilmiþtir. Tek ülkede sosyalizmin zaferi olarak bilinen ve Stalin ile
Troçki arasýnda, dolayýsýyla Leninist kesintisiz devrim teorisi ile
Troçkist sürekli devrim teorisi arasýnda ideolojik mücadelenin
baþladýðý bir dönemde, ulusal kurtuluþ hareketleri sorunu, doðrudan Sovyetler Birliðindeki proleter iktidarýnýn korunmasý ve geliþtirilmesine tabi olarak ele alýnmýþtýr. Bir baþka deyiþle, ulusal sorunda
proletaryanýn baðýmsýz siyasal deðerlendirmesi ve tavrýnda temel
olan proletaryanýn ve proleter devriminin çýkarlarý, bu dönemde,
somut olarak Sovyetler Birliðinin çýkarlarý olarak ifade edilmiþtir.
Bu, ulusal sorun karþýsýnda proletarya partisinin tutumu ile proleter
devletin tutumunun birleþmesi olarak ifade edilebilir.
Mümkün bütün gruplarýn, akýmlarýn ve partilerin arasýna ayrým çizgisini çeken ve onlarýn devrimci bir öze
mi, karþý-devrimci bir öze mi sahip olduklarýnýn sýnanacaðý denek taþýný oluþturan bir tek sorun vardýr. Bu sorun,
þu anda SSCBnin savunulmasý sorunudur, emperyalizmin saldýrýlarýna karþý SSCBnin kayýtsýz þartsýz savunulmasý sorunu.
Kim bir takým ön kayýtlar koymadan, koþulsuz olarak, açýkça ve dürüstçe, gizli askeri görüþmeler yapmadan SSCByi desteklemeye hazýrsa, o devrimcidir, çün-
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kü SSCB, dünyada sosyalizmi inþa eden ilk devrimci proleter devletidir. Kim kayýtlar koymadan, yalpalamadan,
koþullar sýralamadan SSCByi korumaya hazýrsa, o enternasyonalisttir, çünkü SSCB bugün dünyadaki devrimci hareketlerin temelidir, bu devrimci hareketi korumak
ve ilerletmek, SSCByi korumaksýzýn mümkün deðildir.188
(Stalin) (abç)
Bu koþullar altýnda ve bu deðerlendirmeler ile ulusal sorunlar ve ulusal kurtuluþ hareketleri karþýsýnda Kominternin tavrý
belirlenmiþtir. Ancak Stalin, SSCB için böyle bir belirleme yaparken, 1920 yýlýnda karar altýna alýnmýþ þu ilkeyi de gözetmektedir:
Proleter enternasyonalizmi, herþeyden önce, herhangi bir ülkedeki proleter mücadelesinin çýkarlarýnýn, dünya
ölçüsündeki mücadelenin çýkarlarýna baðýmlý olmasýný,
ikinci olarak da burjuvazi üzerinde zafer saðlayan bir
ulusun, uluslararasý sermayeyi devirmek için daha büyük
ulusal özveriler yapabilmesini ve yapmaya istekli olmasýný gerektirir.189 * (abç)
Stalinin sözleriyle ortaya çýkan bu saptamalar, ulusal sorunun, artýk ülkelerin bir iç sorunu olmaktan çýkýp, uluslararasý bir
sorun haline gelmesinin somutlaþmasýdýr. Böylece artýk ulusal sorunlar karþýsýnda proletaryanýn tutumu, sosyalist devletin tutumu
ile birleþmiþtir. Yani II. bunalým döneminin ilk ve tek sosyalist iktidarý olan Sovyetler Birliðinin dýþ politikasý ile proletaryanýn tutumu bir ve tek anlayýþ durumuna gelmiþtir. Bunlarýn sonucunda da
devletler arasý iliþkiler alaný artan oranda öne çýkmaktadýr.
Stalin, daha 1921de uluslarýn kendi kaderlerini kendilerinin tayin etme hakký belirsiz sloganýnýn, uluslar ve sömürgelerin
ayrýlma, baðýmsýz devletler kurma hakký belirgin sloganý ile deðiþtirilmesini önermesi, bu deðiþimlerin ilk belirtileridir. Stalin bu
önerisini gerekçelendirirken, kaderini serbestçe tayin etme slogaStalin, Bütün Yazýlar, Cilt: 10, s. 44-47.
Lenin, Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluþ Savaþlarý, s. 390-91.
* Bu deðerlendirmelerin günümüz koþullarýnda Leninist çizgi ile revizyonist çizgi arasýndaki farklarýn bilinmesi açýsýndan da büyük önemi olduðu açýktýr. Bugün SBKP revizyonistleri, bir yandan SBKP ve SSCB'nin yönetici ve yönlendirici merkez olarak alýnmasýný,
kendilerinin belirlediði politikalarýn genel olarak kardeþ KPlerce izlenmesini isterken;
diðer yandan yeterince ulusal özverilerde bulunulduðunu, bu yüzden daha fazla istemde
bulunulmamasý gerektiðini söyleyebilmektedir.
188
189
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nýnýn kendileri bakýmýndan elveriþli bir özelliðini gören emperyalistlerin, bu sloganý kendi öz sloganlarý ilan etmiþ bulunmalarýndan
söz eder.190
Bilindiði gibi, II. bunalým döneminde en ileri emperyalist ülke durumunda bulunan Ýngiltere, geliþen ve gittikçe öne geçen
ABD emperyalizmi tarafýndan tehdit edilmektedir. Bu dönemde
ABD emperyalizminin ulusal sorunlar karþýsýndaki tututmu, III. bunalým dönemindeki geliþmelerin temelini teþkil etmektedir. Ýþte
Stalin, bu geliþmeleri görmüþ ve buna karþýlýk olarak belirli düzenlemeler yapýlmasýný önermiþtir. Ama geliþmeler tam olarak maddeleþmemiþken, II. bunalým döneminde ikincil öneme sahipken,
uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn daha net hale getirilmesi
ve böylece emperyalizmin kendisine malettiðinden farklý bir içeriðe sahip olduðunun ortaya konulmasý tam olarak mümkün deðildir. Daha tam deyiþle, Willsonun ünlü 14 prensibi olarak bilinen,
yani emperyalist burjuvazinin ulusal sorunlara karþý tutumunu belirleyen ilkeler, artan oranda proletaryanýn tavrýný silikleþtirmektedir. Gelecekteki yeni-sömürgeciliðin ideolojik temelini oluþturan
ve gerçekleþtirildiði andan itibaren yeni-sömürgeciliði somutlaþan
Wilson Doktrini, Marksistlerin ulusal sorun karþýsýndaki tutumlarýna karþý alternatif olarak geliþtirilmiþtir. Bu doktrinin özü, herhangi bir temel aramaksýzýn, belirli topraklar üzerinde yaþayan tüm
topluluklarýn baðýmsýz devlet olarak örgütlenmesine dayanýr. Ancak bu baðýmsýz devletler, Kominternin II. Dünya Kongresinde
dikkat çektiði gibi, görünüþte baðýmsýz, ama emperyalizme ekonomik, mali, askeri açýlardan baðýmlý devletler durumundadýr. II.
bunalým döneminde henüz ABD emperyalizmi hegemonik güç
deðilken ortaya çýkan bu yeni baðýmlýlýk biçimi, yaþanýlan ve yaþanýlacak dönemde anti-emperyalist mücadelenin içeriðini belirlemiþ ve bu mücadele geçmiþ dönemlerin ulusal kurtuluþ hareketlerinin yerine geçmiþtir. (Günümüzde kullanýlan tam baðýmsýzlýk
kavramýnýn asýl içeriði de budur.)
II. bunalým döneminde ulusal sorun karþýsýnda Marksizmin
tutumu öz olarak böyle geliþmiþtir. Ancak bu dönemde ortaya çýkan geliþmeler ve tali iliþkiler, II. yeniden paylaþým savaþý sonrasýnda baþatlýk kazanmýþtýr. Bunlarýn baþýnda, emperyalist dönemde,
190
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kapitalizmin çerçevesi içinde uluslar baðýmsýz bir devlete sahip
olsalar bile, gerçek bir baðýmsýzlýða sahip olamayacaklarý ve üstelik kendi kapitalist geliþmelerini iç dinamikle saðlayamayacaklarý
olgusu gelir. Baðýmsýzlýðýný elde etmiþ uluslar, bu çerçeve içinde er
veya geç emperyalist sömürü alaný haline geleceklerdir.
Özetlersek, genel olarak II. bunalým döneminde, ulusal
sorun, proletarya ve partisi açýsýndan, burjuva demokratik devrimle çözümlenebilecek bir sorun ve bu devrimde proletaryanýn yer
alýþýyla sýnýrlý olmaktan çýkmýþtýr. Artýk ulusal sorun, proletaryanýn
öncülüðünde anti-emperyalist ve anti-feodal ulusal demokratik devrimle çözümlenebilir. Kesintisiz devrim anlayýþý içinde proletarya
devrimiyle tamamlanarak kesin ve kalýcý hale getirilebilir. Bu süreçte
ortaya çýkan halk cumhuriyeti, kalýcý çözüme geçiþte ortaya çýkan
yeni bir devlet tipidir. Bu ulusal-devlet kavramýnýn yerine halk devleti kavramýnýn geçiþi ile nitlenebilir. Tüm bunlar, ulusal sorunun,
her ulusun burjuva ya da küçük-burjuvalarý önderliðinde bir demokratik devrimle çözümlenmesi döneminin sona ermesi demektir. Böylece de, proletaryanýn ve partisinin ulusal sorun karþýsýndaki
tutumu, yalýn bir biçimde uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýný
tanýmak ve elde edilmesiyle sýnýrlandýrýlamayacak düzeye gelmiþtir.
Artýk bu hakkýn proletarya demokrasisi ile tanýmlanmasý ve proletaryanýn öncülüðünde gerçekleþtirilen bir demokratik devrim sonucu kurulacak halk iktidarý ile nasýl kullanýlacaðý somut sorunu haline
gelmiþtir. Ulusal hareketlerin desteklenmesinin koþullarý da, proletaryanýn bu ülkelerdeki devrim teorisi ve devrim programý ile yanýtlanan bir sorun haline gelmiþtir. (Olumlu eylem esprisi)
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BEÞÝNCÝ BÖLÜM
EMPERYALÝZMÝN III. BUNALIM DÖNEMÝ
VE ULUSAL SORUN

II. yeniden paylaþým savaþýndan sonra emperyalizm yeni bir
bunalým dönemine girmiþtir. Kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmýnýn bu üçüncü evresinin ayýrt edici özelliklerini þu þekilde sýralýyabiliriz:
1) Dünya sosyalist sisteminin kurulmasý, ulusal kurtuluþ
savaþlarýnýn dev boyutlara ulaþmasý.
Kapitalizm tarihinin hiçbir döneminde bu kadar hýzla gerilememiþ, darbe üstüne darbe yememiþtir. Dünya sosyalist sisteminin kuruluþu ve zafere ulaþan sömürge kurtuluþ savaþlarý bütün
dönem boyunca devam etmiþtir. Savaþýn içinde Doðu-Avrupada
sosyalizmin zaferini savaþtan sonra 1948de Kuzey Kore, 1949da
Çin Devrimlerinin kesin zaferi ve 1954de Dien Bien Fu zaferiyle
Fransýzlarýn Kuzey Vietnamý boþaltmalarý izlemiþtir. 1958, Küba
Devriminin zafere doðru ilerlediði yýllardýr. Afrikada bazý ülkeler
gerçek baðýmsýzlýklarýný kazanmýþlardýr. Dünyanýn diðer sömürge
ülkelerinde ise ulusal kurtuluþ hareketlerinin daha fazla yükselme-
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sini önlemek amacýyla emperyalistler ülkedeki açýk iþgallerine son
vererek geri çekilmiþlerdir. Eski-sömürgecilik yerini yeni-sömürgecilik metodlarýna býrakmaya baþlamýþtýr.
2) Emperyalist ülkelerin sürekli ve resmi olarak örgütlenmeleri.
1944 yýlýnda Bretton Woodsda Uluslararasý Para Fonu (IMF)
ve Dünya Bankasýnýn kurulmasýna karar verildi. Dünya Bankasý
savaþta yýkýlmýþ kapitalist ülkelere ve geri-býraktýrýlmýþ ülkelere imar
ve kalkýnma kredisi saðlayacak; IMF ise dolara baðlý olarak kurulacak olan yeni altýn kambiyo standardýnýn iþleyiþini garanti altýna
alacak ve sýk sýk meydana gelen kur deðiþmelerinin emperyalist
bloku tehdit eder bir nitelik kazanmasýný önlemeye çalýþacaktýr.
Hiçbir ülke IMFe danýþmadan parasýnýn deðiþim oranýný deðiþtiremeyecektir.
Uluslararasý finans kurumlarýnýn faaliyetlerinin doðru deðerlendirilmesi, bu kurumlarýn emperyalist ülkeler arasýnda yapýlmýþ
herhangi bir ittifaktan çok farklý olduðunun anlaþýlmasýyla mümkündür. II. yeniden paylaþým savaþýndan önce de emperyalist ülkeler arasýnda çeþitli ittifaklar kurulurdu. Genellikle saldýrmazlýk paktý
þeklinde olan bu ittifaklar temelde geniþ bir ekonomik iþbirliðine
dayanmazdý.
Uluslararasý finans kurumlarý, emperyalist ülkelerden bazýlarýnýn diðerlerine karþý kurduklarý bir ittifak deðildir. Bu kurumlar tüm emperyalist ülkelerin biraraya gelip dünyanýn ekonomik ve politik geliþimini kontrol edebilme çabasýný yansýtýr.
Emperyalist ülkeler tarihlerinde ilk kez resmi ve sürekli olarak
örgütlenmektedir.
Uluslararasý finans kurumlarý, emperyalist ülkelerin temelde geniþ ekonomik iþbirliðine dayanan politik örgütleridir. Savaþta
yýkýlan kapitalist ülkelere imar kredileri vererek bu ülkelerde sosyalizmin zaferini engellemeye çalýþmýþ, geri-býraktýrýlmýþ ülkelere
kalkýnma kredisi adý altýnda çeþitli krediler vererek bu ülkelerin
sosyalist bloka katýlmasýný önlemeye, bu ülkelerin ekonomik ve
politik geliþimini kontrol altýna almaya çalýþmýþtýr.
Emperyalist ülkelerin resmi ve sürekli olarak örgütlenmelerinin temel nedeni sosyalist sisteme ve ulusal kurtuluþ savaþlarýna
karþý bir bütün olarak karþý durmak zorunluluðunu duymalarýdýr.
(Emperyalist sistemin iç dinamiðinden doðan sisteme karþý sü-
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rekli alternatifin bu iç dinamiðin geliþimini etkilemesi, emperyalist ülkelerin birliðe zorlanmasý.)
3) Emperyalist ülkeler arasýndaki çeliþkilerin geçmiþe
göre çok azalmasý; ABDnin emperyalist blok içindeki mutlak
hegemonyasý.
Sistemi korumada ABD emperyalizminin üstlendiði jandarmalýk görevi, ABDnin mutlak hegemonyasý olarak ortaya çýkmýþtýr.
Bu da dolarýn rezerv para olarak Bretton-Woodsda belirlenmesiyle ekonomik planda da tamamlanmýþtýr.
4) Emperyalist ekonomi askerileþtirilmiþ ve çokuluslu
þirketler dünya kapitalist pazarýna egemen olmuþtur.
5) Ekonominin devrevi hareketinde deðiþiklik olmuþtur.
Klâsik cycle dört aþamadan iki aþamaya (durgunluk-toparlanma)
inmiþtir. Ekonominin askerileþtirilmesiyle, yani devlet sipariþleriyle
üretim mallarý üretimi yapan sektörlere saðlanan sürekli talep, ekonomik buhranýn tüketim mallarý sektöründen diðerine geçmesini
engellemekte, geciktirmektedir. Bu da klâsik cyclenin iki aþamadan
geçmesi demektir. Sürekli enflasyon bunun bir aracýdýr.
6) Eski sömürgecilik yerini yeni-sömürgeciliðe býrakmýþtýr. Konumuz açýsýndan oldukça önemli olduðu için bu konuyu
biraz açalým:
Yankee emperyalizmi, özellikle 1946dan sonra, yenisömürgecilik metodunu geliþtirdi. Ve bu yeni-sömürgecilik politikasýný, Trumann, Marshall doktrinleri ve askeri
paktlarla, ikili anlaþmalarla tezgahladý.
Bu politikanýn esasý, daha az masrafla, daha geniþ
pazar imkaný saðlayan, daha sistemli ve ulusal savaþlara
yol açmayacak, daha üst seviyeye çýkmýþ emperyalizmin problemlerini daha fazla tatmin etmeye dayanmaktadýr. En temel metodu, sermaye ihraç ve transferinin
terkibindeki deðiþikliktir. Sermayenin 5-6 elemaný
arasýnda yeni bir oran yaratýlmýþtýr. Þöyle ki, savaþ öncesi nakit sermaye ihracý, sermayenin isim, patent hakký,
yedek parça, teknik bilgi, teknik eleman, vs. gibi diðer
elemanlarýna kýyasla çok daha fazla yer tutarken, savaþ
sonrasý dönemde özellikle 1960dan sonra bu iþleyiþ tersine dönmüþ, nakit sermaye ihracýnýn dýþýndaki sermayenin yukarda özetlediðimiz elemanlarý aðýrlýk kazanmýþtýr.
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Bugün geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde, yabancý nakit sermaye oranýnýn yerli nakit sermayeye oranla çok az olduðu fakat mutlak dýþa baðýmlý birçok sanayi kuruluþu
mevcuttur. (Örneðin oto sanayi) Birkaç yüzde yüz dýþa
baðýmlý temel sanayi tesisi kurulmakta ve bunlara baðýmlý
olmaya mahkum hafif ve orta sanayi belli ölçülerde
geliþtirilmektedir. (Bu sanayi kuruluþlarýnýn temelinde ise,
yabancý sermayenin nakit sermaye dýþýnda kalan elemanlarý yatmaktadýr).191
Yeni-sömürgecilik yöntemleri, herþeyden önce II. paylaþým
savaþýndan sonra sömürgelerin tasfiyesi ile birlikte geliþmiþtir.
Merkantalist dönemden beri varlýklarýný sürdüren kolonyalizm ve
eski metodlara dayalý emperyalist sömürgecilik sistemi terkedilerek, sömürgelerde baðýmsýz devletler kurulmasý gerçekleþtirilmiþtir. Herhangi bir ulusal temel aranmaksýzýn, Balkanlaþtýrma politikasýna uygun olarak baðýmsýz devletlerin kurulmasý yeni-sömürgecilik metodlarýnýn iþlemesinin ve sürdürülmesinin önkoþuludur.
Bu durumda eski ve yeni devletlerde, emperyalizmin yeni-sömürgecilik metodlarý, bir yandan emperyalizmin ülkeye iyice yerleþmesi
(yani emperyalizmin sadece dýþsal bir olgu deðil ayný zamanda
içsel bir olgu haline gelmesi) sonucunu doðururken, öte yandan
geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde, geçmiþ dönemlere kýyasla, izafi olarak
feodalizmin etkin olduðu, eski-sömürgecilik dönemine kýyasla
belli ölçülerde pazarýn geniþlemesine paralel olarak toplumsal üretim ve nispi refahý artýrmýþtýr.
Bunun sonucu olarak, geri-býraktýrýlmýþ ülke içindeki çeliþkiler görünüþte yumuþamýþ (feodal döneme kýyasla) halk kitlelerinin düzene karþý tepkisi ile oligarþi arasýnda suni bir denge kurulmuþtur. Emperyalist iþgal gizlendiði için emperyalizm ayný zamanda içsel bir olgu haline geldiði için halk kitlelerinin milliyetçi
tepkileri, gavura alerjisi nötralize olmuþtur. Merkezi devlet aygýtý, geçmiþ döneme kýyasla çok güçlenmiþ ve ittifak projeleri, ikili
anlaþmalar, askeri pakt iliþkileri ile oligarþik devlet cihazý, devrimci
iç savaþ dikkate alýnarak militarize edilmiþtir. (Emperyalist yardýmlarýn 3/4ü askeri yadýmlardan oluþmaktadýr.)192 (abç)
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Ülke içinde pazarýn geniþlemesine paralel olarak þehirleþme, haberleþme ve ulaþým çok geliþmiþ ve ülkeyi að gibi sarmýþtýr.
Eski dönemlerdeki halkýn üzerindeki zayýf feodal denetim emperyalizmin fiili durumu bütün ülke çapýnda deðil ticari merkezlerde
ve ana haberleþme yerlerindeydi yerini, çok daha güçlü oligarþik
devlet otoritesine býrakmýþtýr. Oligarþik devletin ordusu, polisi ve
de her çeþit pasifikasyon ve propaganda araçlarý ülkenin her köþesinde egemenliðini kurmuþtur.193 (abç)
Yeni-sömürgecilik döneminde emperyalist hegemonya altýnda olan ülkelerde (ki bunlara artýk geri-býraktýrýlmýþ ülkeler demek daha doðrudur) meydana gelen bu deðiþimi Che þöyle ifade
eder:
Hâlâ ayakta duran eski feodal yapýlarý yýkmak ve
milli burjuvazinin en ilerici unsurlarý ile ittifak kurmak
onlarýn da (emperyalistlerin de) iþine gelmekte, bazý mali
reformlar yapmaya, toprak mülkiyeti rejiminde bazý deðiþiklikler meydana getirmeye, tercihen tekniði ve hammaddeleri ABDden ithal edilen tüketim mallarýna dayanan mutedil sanayileþmeye bir itirazlarý bulunmamaktadýr.
En mükemmel formül, milli burjuvazinin yabancý çýkarlarla iþbirliði yapmasýdýr; böylece birlikte o ülkede yeni
sanayiler kurarlar, bunlar için gümrük indirimleri elde
ederek, bu sayede rakip emperyalist ülkeleri tamamen
bertaraf ederler ve ayrýca bu suretle elde ettikleri kârlarýn gevþek kambiyo yönetmeliklerinin himayesinde ülkeden dýþarýya çýkmasýný saðlarlar.
Bu çok yeni ve daha akýllýca sömürü sistemi sayesinde, (milliyetçi) ülkenin bizzat kendisi, muazzam kârlara
imkan veren imtiyazlý gümrük tarifeleri çýkarmak suretiyle ABDnin çýkarlarýný korumayý üzerine alýr.194
Che, yeni geeliþmelerden þu sonucu çýkarýr:
Bugün için, tayin edici unsur, emperyalizm ve milli
burjuvazi cephesindeki kaynaþmadýr.195 (abç)
193
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Artýk emperyalist hegemonya altýndaki ülkelerde burjuvazinin sýnýrlý da olsa anti-emperyalist mücadeleye katýlým koþullarý
ortadan kalkmýþtýr. Bu ülkelerdeki burjuvazi, baþtan emperyalizmle bütünleþmiþtir, iþbirlikçi-tekelci niteliktedir. I. ve II. bunalým döneminde özellikle yarý-sömürge ülkelerde ortaya çýkan egemen sýnýf
ittifaký, bu dönemde önemli deðiþikliðe uðramýþtýr. Emperyalizmle
baþtan bütünleþmiþ iþbirlikçi-tekelci burjuvazi, artýk emperyalizmin
ülke içindeki temel dayanaðý durumundadýr. Ancak baþlangýçta
iþbirlikçi-tekelci burjuvazi emperyalist sömürünün devamýný saðlayabilecek güçte olmadýðý için, deðiþik egemen sýnýflarla ittifak zorunlu olmaktadýr. Böylece baþta iþbirlikçi-tekelci burjuvazi olmak üzere,
ülke içindeki sömürücü sýnýflarýn en büyüklerinden oluþan bir
oligarþi ortaya çýkmýþtýr. Bu oligarþi içinde büyük toprak sahipleri,
büyük ticaret burjuvazisi, en etkin ve iri feodal unsurlar yer almaktadýr. Yukardan aþaðýya geliþen kapitalizm zaman içinde oligarþi içinde yer alan bazý kesimlerin tasfiyesine ve böylece oligarþi içinde
iþbirlikçi-tekelci burjuvazinin artan egemenliðine yol açmaktadýr.
III. bunalým döneminin bu özellikleri, ulusal sorunda yeni
bir durum yaratmýþtýr, dedik. Stalinin 1923 yýlýnda ifade ettiði uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký belirsiz sloganý, bu dönemde
açýk biçimde kendisini ortaya koymuþtur. Üstelik Stalinin belirgin hali olarak ifade ettiði yeni tanýmlamasý da ayný sonuçla karþý
karþýyadýr. Yani uluslarýn ve sömürgelerin ayrýlma hakký, baðýmsýz
devletler kurma hakký þeklinde ifade ettiði yeni taným, sömürgelerin tasfiyesi, baðýmsýz devletlerin kurulmasý ile önemli bir aþýnmaya uðramýþtýr. Bu, baðýmsýz devletin yeni bir tanýmý yapýlmasýný,
yani yeni bir içerik kazandýrýlmasýný zorunlu kýlmaktadýr. Bunun
açýk anlamý uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký ile bu hakkýn nasýl ve hangi biçimde kullanýlacaðý sorununun iç içe geçmesi demektir.
Bu konu II. paylaþým savaþýndan beri süregelen birçok olayýn anlaþýlmasý açýsýndan oldukça önemlidir. Bir baþka deyiþle,
baðýmsýz devletlerin sosyalist ülkeler tarafýndan tanýnmasý sorunu olarak ortaya çýkan bir dizi sorunun asýl içeriðidir. Örneðin, bugün, açýk ya da kapalý bir biçimde de olsa bazý ülkeler (devletler)
sosyalist ülkeler tarafýndan tanýnmamaktadýr. Güney Kore bugün
bu konuda en somut örnektir. Güney Yemen, Nikaragua, Küba,
Etiyopya ve Angolanýn bu konudaki tavrý ile, SSCBnin tavrý birbi-
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rinden farklý olmakla birlikte, son tahlilde, sorunun ne olduðunu
gösterebilecek niteliktedir. Diðer taraftan, emperyalistler açýsýndan
ise Kuzey Kore ayný durumdadýr. Bu konuda III. bunalým döneminde ortaya çýkmýþ en önemli olgu Çin Halk Cumhuriyetinin emperyalist ülkeler tarafýndan tanýnmamasý ile tanýnmasý arasýnda ortaya
çýkmýþtýr. Ayný þekilde Çin Halk Cumhuriyeti de, Formoza daki
baðýmsýz Çin devletini tanýmamaktadýr.
Tüm bunlar, II. bunalým döneminde ortaya çýkan geliþmelerin bu dönemde baþatlýk kazanmasýndan baþka birþey deðildir.
Böylece Marksist-Leninist örgütler açýsýndan önemli bir ideolojik
sorun ortaya çýkmýþ bulunmaktadýr. Bunun kavramsal, tanýmsal
boyutlarý da düþünülecek olursa, sorunun nasýl bir teorik içeriðe
sahip olduðu anlaþýlabilir.
III. bunalým döneminde uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn demokratik niteliði, burjuva demokrasisinden sosyalist demokrasiye doðru bir geçiþi ifade ettiði artýk görülmektedir. Birleþmiþ
Milletlerin kurulmasýyla birlikte devletler arasý iliþkilerde bir hukuk
sorunu haline gelen uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký, self
determination, sosyalist devletler ile emperyalist devletler arasýnda varýlmýþ ortak bir hak düzeyine gelmiþtir. Ama bu durumda
ulusal hareketler karþýsýnda Marksist-Leninist partilerin tutumu sorunu, kaçýnýlmaz olarak emperyalist devletlerin tutumu ile aynýlaþma
tehlikesini içermektedir. Bunun kaçýnýlmaz sonuçlarý, gerçekleþtiði
boyutu ile, uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýný elde etme mücadelesinde Marksist-Leninistlerin nasýl bir tutum takýnacaklarý ve
emperyalist yeni-sömürgecilikten nasýl ayrýlacaklarýný belirlemek
olarak, proletaryanýn iktidar mücadelesinin geleceði ve iktidarý için
kaçýnýlmazdýr.
Bu açýdan da, genel olarak III. bunalým döneminin iliþki ve
çeliþkilerini, ulusal sorun açýsýndan ayrý ayrý ele almak gerekmektedir. Bu iliþki ve çeliþkileri üç düzeyde ele alacaðýz:
1) Emperyalist-Kapitalist Ülkeler Arasýndaki Ýliþki ve
Emperyalist Sömürünün Sürdürülüþ Biçimi
Yukarda III. bunalým döneminin özelliklerini genel olarak
ortaya koyarken, emperyalist ülkelerin tarihlerinde ilk kez resmi ve
sürekli olarak örgütlendiklerini belirtmiþtik. Bu olgu, emperyaliz-
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min daha önceki dönemlerinden farklý olarak, ortaya çýkan uluslararasý iliþkiler alanýný oluþturmaktadýr. I. ve II. bunalým döneminde de, çeþitli emperyalist ülkeler arasýnda çeþitli ittifaklar, paktlar
kurulmaktaydý. Örneðin, I. bunalým döneminde Almanya-Avusturya-Macaristan arasýnda Ýtilâf anlaþmasý ile Ýngiltere-Fransa-Ýtalya
arasýnda Mihver anlaþmasý; II. bunalým döneminde Almanya ve Japonya arasýnda kurulmuþ olan Anti-Komintern pakt, ya da Ýngiltere-Fransa-ABD arasýnda kurulmuþ olan müttefiklik iliþkileri bu
türden ittifaklardýr. Bu ittifaklarýn temelinde, þu ya da bu emperyalist ülkenin, þu ya da bu emperyalist ülkeye karþý güç birliði oluþturulmasý ve buna göre dünya pazarlarýnýn paylaþýlmasýný saðlamak
yatmaktadýr. Bu temel olarak, bu dönemlerde emperyalistlerarasý
çeliþkilerin askeri plana yansýmasý ile ilintilidir. Bu dönemler emperyalistlerarasý iliþkilerin sistemin iþleyiþini belirlediði dönemlerdir.
III. bunalým döneminde ise, emperyalist ülkelerin birbirlerine karþý kurduklarý ittifaklar ya da paktlar yerine, bir bütün olarak
emperyalizmin çýkarlarýnýn korunmasý temelinde, tümünün katýlýmýný esas alan örgütlenmeler ortaya çýkmýþtýr. Bunlar emperyalistlerarasý sürekli ve resmi örgütlenmeler olarak, ekonomik, siyasal
ve askeri niteliktedirler.
III. bunalým döneminde emperyalistlerarasý entegrasyonun
somut görüngüleri olan uluslararasý kurumlarýn belli baþlýlarý þunlardýr:
a) Ekonomik alandaki örgütlenmeler: Dünya Bankasý/ IBRA,
IMF, IFC, IDA, GATTtýr. Bu örgütlenmeler bu dönemde dünya emperyalist ekonomisinin bütünsel örgütlenmesini ifade etmektedir.
b) Askeri alanda: NATO ve ABD ile yapýlan ikili askeri anlaþmalar.
Bu olgularýn ortaya çýkmasý, doðrudan ulusal sorunlarýn çözümünde emperyalistlerarasý bir savaþýn sonuçlarýna baðlý olarak
ortaya çýkabilecek ya da gerçekleþtirilebilecek devlet sahibi olma olgusunun ortadan kalkmasý demektir. Bilindiði gibi, özellikle
I. bunalým döneminde uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýný elde etmelerinde, þu ya da bu emperyalist ülkenin ya da ülkeler grubunun yeniden paylaþým savaþýndan galip çýkmasý gerçekleþebilirlik için ölçü olabilmekteydi. Bu olgu günümüzde ortadan kalkmýþtýr. Leninin 1916 yýlýnda yaptýðý þu deðerlendirmeyi anýmsayalým:
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Þimdiki savaþýn belli bir sonuca ulaþmasý durumunda, Avrupada yeni devletler (Polonya, Finlandiya, vb.)
kurulmasýnýn, emperyalizmin ve onun iktidarýnýn geliþmesi koþullarýný bozmaksýzýn tam olarak gereçekleþtirilmesi mümkündür... Fakat savaþýn daha baþka bir sonuca ulaþmasý halinde de yeni Macaristan, Çekoslovakya
vb. devletlerinin kurulmasý, ayný þekilde gerçekleþtirilebilir. Britanya emperyalistleri, zafer kazanacaklarýný hesaplayarak, þimdiden bu ikinci sonucu planlýyorlar.196
Leninin sözünü ettiði biçimde uluslarýn kendi kaderlerini
tayin hakkýnýn gerçekleþtirilebilirliðinin III. bunalým döneminde
ortadan kalkmasýnýn ilk sonucu, daha önceki dönemde ezilen
ulus burjuvazisinin bir yandan pratikte, kendi halklarýndan gizli
olarak ve ona karþý, ezen ulusun burjuvazisiyle gerici anlaþmalara
girmesinin, yani bu yolla kendi kaderini tayin hakkýný elde etmesinin tek baþýna birþey ifade etmediðidir.
Bu olgu, sömürgelerin tasfiyesi ile birleþerek, emperyalist
ülkelerle ulusal burjuvazinin yeni bir iliþkisini yaratmýþtýr. Bu,
doðrudan emperyalizmin ekonomik ve askeri þemsiyesi altýnda
kendi ulusal egemenliðini ve ulusal sýnýrlarýný güvenceye almaktýr.
Bu da, özel olarak, ulusal burjuvazi ile emperyalizm arasýnda
karþý-devrimci bir ittifakýn kurulmasýdýr.
Ýkinci olarak, emperyalist ülkelerin sürekli ve resmi olarak
örgütlenmeleri, özellikle askeri pakt olarak NATOnun kurulmasý,
emperyalist ittifak sistemi içindeki ülkelerdeki proletarya, salt kendi ülke sýnýrlarý içindeki burjuvaziyle deðil, tüm emperyalist burjuvaziyle (finans kapital) mücadele etmeksizin iktidarý ele geçiremez.
Bu olgu özel olarak ülkemizi yakýndan ilgilendirdiði için üzerinde
biraz duralým:
Bilindiði gibi emperyalistlerarasý sürekli ve resmi örgütlenmelerin en önemlisi olan NATO (Kuzey Atlantik Antlaþmasý Örgütü) ABD, Kanada, Fransa, Ýngiltere, Almanya, Ýtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Ýsveç, Norveç, Avusturya gibi, kapitalizmin yükseliþ döneminde ortaya çýkmýþ ulusal-devletlerin ittifakýdýr. NATO,
sözcüðün tam anlamýyla, emperyalist-kapitalist büyük ve küçük
ulusal-devletler arasýnda yapýlmýþ bir askeri pakttýr. Temelinde ka196

196

Lenin, Marksizmin Bir Karikatürü ve Emperyalist Ekonomizm, s. 63.

THKP-C/HDÖ
Ulusal Sorun Üzerine

pitalizmin iç dinamikle geliþtiði ve dolayýsýyla tekelci kapitalizmin
egemen olduðu ülkeler arasý iliþkilerin askeri düzeyde bütünleþtirilmesi yatmaktadýr. Ancak askeri ve stratejik nedenlerle ittifak zaman içinde Yunanistan, Türkiye, Ýspanya ve Portekizi kapsayarak,
sosyalist ülkeler dýþýndaki tüm Avrupa devletlerini içine almýþtýr.
Bu yeni katýlýmlar NATOnun askeri olarak daha geniþ bir alaný
kapsamasýný saðlamakla birlikte, oluþturuluþ amaçlarýný hiçbir biçimde deðiþtirmemiþtir. Bu da sosyalist ülkelere ve potansiyel proleter devrimci mücadeleye karþý emperyalistlerin askeri güç birliði
yaratmasýdýr.
NATO anlaþmasýnýn en önemli hükmü, doðrudan saldýrý yanýnda dolaylý saldýrýyý da kapsamýna almýþ olmasýdýr. Yani iç savaþ
koþullarýnda NATO, iç savaþýn sürdüðü ittifak üyesi ülkelerin, doðrudan saldýrýya uðramýþçasýna aktif biçimde savunulmasýný üstlenmektedir. Böylece proletaryanýn ittifak üyesi ülkelerde vereceði bir
iç savaþ, tüm NATO ülkelerinin askeri güçlerine karþý bir savaþ
haline dönüþmek durumundadýr.
Proleter bir iç savaþý temel alan NATO örgütlenmesi, ayný
zamanda, ulusal baský karþýsýnda yükselen bir ulusal-devrimci harekete karþý birleþik karþý koyuþu da içermektedir. Bunun en tipik
örneði, Ýspanyada Bask Bölgesine iliþkin takýnýlan tutumdur. Ayrýca Türkiye açýsýndan Kürt ulusal hareketleri açýsýndan da önemli
sonuçlara sahiptir. NATO anlaþmasý gereðince, üye ülkenin mevcut ulusal sýnýrlarý, NATO ülkelerinin tümü tarafýndan korunmasý
söz konusudur. Bu durumda NATO sýnýrlarý içinde bulunan bir
ulusal hareket, doðrudan doðruya NATO ile yüzyüze gelmek durumundadýr. Böylece proletaryanýn kendi sýnýf iktidarý için mücadelesinde birleþik kapitalistlere karþý oluþturmasý gereken bütünsellik,
tek tek ulusal hareketler açýsýndan da gerçekleþmiþtir. *
Bu olgu açýkça, NATO ülkelerinde proletaryanýn birleþik
ve merkezi bir örgütlenmeye gereksinmesi olduðunu tanýtlamaktadýr. Bir baþka deyiþle, proleter enternasyonalizmi, günümüzde herþeyden çok daha acil ve önemli olmuþtur. Ama yine de proletarya
hareketinin dünya çapýnda birleþik ve merkezi olarak yürütüleme* Bu konuda, son yýllarda ülke basýnýna yansýyan NATO planlamalarý içinde olasý bir
Kürt ayaklanmasý karþýsýnda Türkiyeye, yani oligarþiye nasýl yardým (askeri) yapýlacaðýna
iliþkin planý oldukça ilginçtir. Bu plan Kürt ulusal hareketlerinin NATO çerçevesi içinde
nasýl zafere ulaþamayacaðýný da göstermektedir.

THKP-C/HDÖ
Ulusal Sorun Üzerine

197

diði koþullarda ki bugünkü tarihsel durum bunun daha büyük
olasýlýk olduðunu göstermektedir, her ülkenin proletaryasýnýn ve
partisinin enternasyonalist bir tutum içinde, diðer ülkelerdeki olasý
bir iç savaþta o ülkenin proletaryasý ve müttefiklerini yalnýz býrakmamasýný zorunlu kýlmaktadýr. Bu olmadýðý sürece, diðer ülkelerin
sosyalistleri, komünistleri, birer sosyal-þovenist olmaktan kurtulamayacaklardýr. Ancak bu, yalýn ve eski biçimiyle uluslarýn kendi
kaderlerini tayin hakkýnýn savunulmasýyla sýnýrlandýrýlamaz. Çünkü bu hak, doðrudan doðruya burjuva demokratik hak olarak
bütün ulusun kaderini tayin hakkýný içermektedir. Oysa söz konusu olan proletaryanýn ve müttefiklerinin kendi sýnýfsal iktidarlarýný kurmasý olgusudur. Bu nedenle NATO ülkelerindeki proletarya
ve partilerinin görevi, kesinkes NATOnun dolaylý saldýrýya iliþkin
hükümlerinin uygulanmasýna aktif olarak karþý çýkmaktýr. Bu ise,
son tahlilde NATOnun daðýtýlmasý demektir.
Diyebiliriz ki, NATO ülkelerinde proletarya ve partilerinin
ortak istemi ve hedefi, NATOdan çýkmaktýr. Ancak böyle bir istem,
bugünkü koþullar içinde ve oligarþik yönetimler tarafýndan
gerçekleþtirilebilecek bir istem deðildir. Bir baþka deyiþle, mevcut
düzenin sýnýrlarý içinde ve oligarþik yönetim tarafýndan NATOdan
çýkýlmasý istemi gerçekleþtirilemez bir istemdir. Bu nedenle NATO
dan çýkýlmasý bir devrim sorunudur. Ve devrim programý içinde mütalaa edilmelidir. Ancak bunun mevcut koþullar içinde bir
devrim olmaksýzýn gerçekleþtirilemez olmasý, bu istemin ortaya
atýlmasýný gereksiz kýlmaz. Tersine bu istemin genelde, proletaryanýn ortak hedefi olarak formüle edilmesini gerektirir.
Bugünkü koþullarda, bu ülkelerde devrimin zamandaþ olmayacaðý gerçeði, her ülke proletaryasýna özel görevler getirmektedir. Bu görev, demokratik bir görev olarak NATOnun dolaylý
saldýrý doktrinine karþý tavýr almak, bunu ortadan kaldýrmak ya da
fiilen kullanýlmaz kýlmaktýr. Bunun yolu ise, böyle bir durumda
proletaryanýn, kendi ulusal sýnýrlarý içinde bir iç savaþ örgütlenmesidir. Bu iç savaþ, I. bunalým döneminde Basel Bildirisinde
açýklandýðý gibi emperyalistlerarasý yeniden paylaþým savaþý
koþullarýnda ve gerektiðinde böyle bir savaþý engellemenin bir aracý olan iç savaþtan farklýdýr. Bu iç savaþ, doðrudan bir baþka ülkedeki proleter iktidar mücadelesine karþý emperyalizmin topyekün
müdahalesini engellemek ve iktidarý ele geçirmek için yürütülür.
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Bu noktada, uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn eski belirlenmiþ hali yetersizdir. Çünkü, bu slogan, Stalinin son tanýmlamasýyla, uluslarýn ve sömürgelerin ayrýlma, baðýmsýz devletler kurma hakkýný ifade etmektedir. Oysa bugün, böyle bir ayrýlma hakký
yeterli deðildir. Gündemde olan proletarya ve müttefiklerinin kendi kaderlerini belirlemeleridir, yani kendi iktidarlarýný kurmalarýdýr,
bu baðlamda devlet olmalarýdýr. Bu nedenle, II. bunalým döneminde Stalin tarafýndan belirgin hale getirilmiþ bulunan ve I. bunalým
döneminin belirsizliðinin aþýlmasý, bugün için de gündemdedir.
Artýk bu ülkeler için uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký belirsiz
bir hale gelmiþtir. (Bu belirsizliði ilerde baþka olgularla birlikte ayrýca ele alacaðýz.)
Emperyalist ülkelerin kendi aralarýnda sürekli ve resmi olarak örgütlenmelerinin bir baþka sonucu da ekonomik düzeyde
gerçekleþmiþtir. Geçmiþ dönemlerde, özellikle I. bunalým döneminde, iç dinamikle geliþen kapitalizme sahip ülkelerin eþitsiz ve sýçramalý bir geliþme ile diðer emperyalist ülkelere yetiþmesi ve böylece
emperyalist ülkeler içinde giderek dünyanýn yeniden paylaþýmýný
talep etmesi ya da paylaþýmýndan pay almasý mümkündü. Bu eþitsiz
geliþme, sömürge durumunda bulunan bir ABD için geçerli olabildiði gibi, ezilen ulus durumundaki bir Doðu-Avrupa ülkesi için de
geçerliydi. Ve yine Japonyada görüldðü gibi, feodal bir ülkenin kapalý ve içe kapanýk bir durumda kapitalizmini geliþtirerek emperyalist aþamaya geçebilmesi mümkün olabilmektedir. Bir baþka deyiþle, siyasal olarak baðýmsýz ülkelerin kapitalizmlerini baðýmsýz
olarak geliþtirmesi geçmiþ dönemlerde olanak içindeydi. Böylece
bir ulusun siyasal kaderini belirlediði oranda, ekonomik kaderini
belirleyebilmesi de olanaklýydý.
III. bunalým döneminde emperyalist ülkeler arasýndaki sürekli ve resmi örgütlenmeler, eþitsiz geliþme yasasýnýn eski biçimde,
yani klâsik biçimde iþlemesini engellemektedir. Daha tam deyiþle,
günümüzde kapitalizmin eþitsiz geliþim yasasý klâsik biçimde
iþlememektedir. Bu olgu, kapitalizmin çerçevesi içinde geri bir
ülkenin eþitsiz bir geliþimle ileri ülkelere (emperyalist) yetiþmesinin
eskisine göre deðiþiklikler gösterdiðidir.
Ýþletmelerin, sanayilerin ve farklý ülkelerin, eþit olmayan ve kesintili geliþmeler içinde oluþu, kapitalist rejimde, kaçýnýlmazdýr.197
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Geçmiþ dönemlerde, geri bir ülke (bunun emperyalist olup
olmamasý önemli deðildir) deðiþik nedenlerle eþitsiz ve sýçramalý
bir geliþme ile ileri kapitalist ülkelere yetiþmekteydi. Geri ülkenin
tarihsel olarak uzun bir geçmiþi olan baðýmsýz ya da emperyalist ve kapitalist bir ülke olmasý gerekmiyordu. Gerekli koþullar
ortaya çýktýðýnda ki paylaþým savaþlarý ve emperyalistlerarasý uzlaþmaz çeliþkinin düzeyi nedeni ile bu sýk sýk oluþuyordu ABD
gibi sömürge bir ülke bile eþitsiz bir geliþimle, emperyalist-kapitalist bir ülke haline gelmesi olanaklýydý. Ya da Japonya gibi feodal
bir ülke ayný eþitsiz geliþim sonucu emperyalist-kapitalist bir ülke
haline gelebilmekteydi. Bu durum, doðrudan doðruya emperyalist-kapitalist ülkeler arasýndaki çeliþkilerin askeri plana yansýmasý
olasýlýðý ve olanaðý koþullarýnda ortaya çýkmaktaydý. Ancak günümüzde bu olasýlýðýn ortadan kalkmasýyla bu tür baðýmsýz geliþme
olanaklý deðildir. Þüphesiz bu, eþitsiz geliþim yasasýnýn ortadan
kalktýðý anlamýna gelmemektedir.
III. bunalým döneminde iþletmelerin, sanayinin ve ülkelerin
eþitsiz geliþmesi gündemdedir. Ancak eþitsiz ve sýçramalý geliþme,
doðrudan emperyalist-kapitalist ülkeler arasýnda ortaya çýkmaktadýr. Çünkü eþitsiz geliþimin gerçekleþebilmesi için, geri olan ülkenin en son teknolojik geliþmeleri üretime uygulamasý zorunludur.
Bunun önkoþulu ise, ülke içinde önemli bir sermaye birikiminin
ortaya çýkmasý ve bunun teknolojik alanda yeni buluþlarla birleþmesidir. Günümüzde üretim teknolojisinin gelmiþ olduðu düzey, herhangi bir ülkenin bu tür geliþmeleri kolayca gerçekleþtiremeyeceðini
göstermektedir. Geçmiþ dönemlerde ileri emperyalist-kapitalist ülkeyi geçmenin temel koþulu olan ileri teknolojinin üretime uygulanmasý, üretim maliyetinin düþürülmesi ve dolayýsýyla kapitalist
pazara daha ucuz meta sürülmesi ve de bu yolla pazarlarda diðer
emperyalist-kapitalist ülkelerle rekabet edilmesi bugün sadece mevcut emperyalist-kapitalist ülkeler için geçerli bir olgudur.* Ancak
bu ülkeler açýsýndan da, ileri emperyalist-kapitalist ülkenin bu þekilde geri kalmasý, pazarlarýný diðer emperyalist-kapitalist ülkelere
kaptýrmasý ya da kaptýracak durumda olmasý belirleyici konumdan çýkmýþtýr. Bugün ileri emperyalist ülke olarak ABDnin diðer
Lenin, Emperyalizm, s. 74.
* Sosyalist ülkeler sistem dýþý olduðu için burada ele almýyoruz.
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emperyalist-kapitalist ülkeler tarafýndan sýkýþtýrýlmasý, ya da bir baþka
deyiþle, diðerlerinin eþitsiz bir geliþimle ABDnin pazarlarýný ele geçirmesi olgusu ikincildir. ABD emperyalizminin diðer emperyalist ülkelerle arasýndaki farkýn kapanmasýnýn birincil nedeni, ABDnin
kendi pazarlarýný devrim sonucu yitirmesindendir. Teknoloji etmeni, geri ülkenin ileri geçmesinde ikincildir. Ýþte günümüzde kapitalizmin eþitsiz geliþme yasasýnýn farklý iþleyiþ biçimi buradan kaynaklanmaktadýr.
Yine belirttiðimiz gibi, bu yasa ancak emperyalist-kapitalist
ülkeler için geçerli hale gelmiþtir. Feodal ya da yarý-feodal üretim
iliþkileri içinde bulunan bir ülkenin siyasal baðýmsýzlýðýný kazandýðý
koþullarda, eþitsiz bir geliþimle ileri emperyalist ülkelere yetiþmesi,
III. bunalým döneminde olanaksýz hale gelmiþtir. Bir baþka deyiþle
bu, uluslarýn siyasal baðýmsýzlýklarýný ekonomik baðýmsýzlýkla bütünleþtirmeleri sistem içinde kalarak gerçekleþtirmesi olanaksýzdýr. Böyle bir þeyin gerçekleþebilmesinin tek koþulu, bu ülkelerin,
belli bir süre emperyalist sistem dýþýna çýkmalarý ve bu yolla baðýmsýz geliþmelerini saðlamalarýdýr. Ancak bu koþullar içinde, geri ülkenin ileri teknolojiyi uygulamasý da olanaksýzdýr. Çünkü böyle bir
teknolojinin ortaya çýkabilmesi için olaðanüstü bir teknolojik bir
birikim olmasý þarttýr. Bu da günümüzde sadece emperyalist sistem ile sosyalist sistemde mevcuttur. Bu iki sistem dýþýnda bir
geliþme olanaksýzdýr. Bu sorun, özellikle eski dönemde yarý-sömürge ülkelerin, ve günümüzde görece geliþmiþ geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin sorunudur. Bu ülkelerin eþitsiz ve sýçramalý bir geliþme
gös- tererek ileri emperyalist ülkeleri yakalamasý diye bir olgu, sistem içinde mevcut deðildir. Sözün özü, günümüzde geribýraktýrýlmýþ ülkelerin kendi iç dinamizmi ile kapitalizmi
geliþtirmeleri olanaksýzdýr. Bu ülkeler, ancak ve ancak alt-emperyalizm olarak tanýmlanabilecek bir konuma gelebilirler, ki bu da
emperyalist ülkelerin bölgesel sýzma aracý olmaktan öte birþey deðildir
III. bunalým döneminde ortaya çýkan üçüncü bir olgu da,
üretimin çokuluslaþmasýdýr. Çok uluslu üretim yapan þirketlerin
varlýðý, ulusal-devlet sýnýrlarý içinde baðýmsýz kapitalist geliþmenin
önünde önemli engellerden biri olarak ortaya çýkmaktadýr. Bu,
Leninin sözünü ettiði, kapitalizmin iki tarihsel eðiliminden ikincisinin aðýr basmasýdýr. Lenin þöyle diyordu:

THKP-C/HDÖ
Ulusal Sorun Üzerine

201

Kapitalizm, geliþmesi sýrasýnda, ulusal sorun konusunda iki tarihsel eðilim gösterir: Birincisi, ulusal yaþamýn ve ulusal hareketlerin uyanýþýdýr, her türlü ulusal
baskýya karþý mücadele, ulusal-devletlerin yaratýlmasýdýr.
Ýkincisi, uluslar arasýnda her türlü iliþkilerin geliþmesi ve
çoðalmasýdýr, ulusal çitlerin yýkýlmasý ve sermayenin, genel olarak iktisadi yaþamýn, siyasetin, bilimin vb. enternasyonal birliðinin yaratýlmasýdýr.
Bu iki eðilim, kapitalizmin evrensel yasasýný oluþturur.
Kapitalist geliþmenin baþlangýcýnda birinci eðilim egemendir, ikinci eðilim olgunlaþmýþ olan ve sosyalist bir
topluma dönüþmeye doðru yolalan kapitalizmin niteliðidir.198
Böylece III. bunalým döneminde kapitalizmden sosyalizme
geçiþin koþullarý, geçmiþ dönemlerden çok daha fazla olgunlaþmýþ
durumdadýr. Eksik olan sadece öznel koþullardýr. Bu da proletaryanýn kendi kaderini tayin etmesinin gündemde olmasý demektir.
III. bunalým döneminde dördüncü olgu ise, emperyalizmin,
özellikle ABD emperyalizminin, ekonomisini askerileþtirmesidir. Bu
ise, emperyalistler arasý entegrasyon koþullarýnda, sistem dýþýna
çýkma yönündeki hareketlerin, emperyalizmin bütünsel askeri
güçleri ile yüzyüze kalacaðý demektir. Bunun geri-býraktýrýlmýþ ülkeler açýsýndan anlamý ise, bu ülkelerde devrimin ancak bir halk
savaþý ile zafere ulaþabileceði demektir. Baþtan emperyalizmle bütünleþmiþ olarak doðan ve geliþen bir ulusal burjuvazinin bulunduðu bu ülkelerde, emperyalizmin sömürüsünden kurtulama mücadelesinde burjuvazi kesinkes yer almayacaktýr. Böylece
anti-emperyalist mücadele ile anti-oligarþik mücadele bir bütün
oluþ- turmakta ve aralarýndaki sýnýr çizgileri ortadan kalkmaktadýr.
Dev-rimci ulusal kurtuluþ hareketleri yerini devrimci halk kurtuluþ
hareketlerine býrakmýþtýr. Bu hareketlerin emperyalizme karþý bir
Halk Savaþý vermesi zorunludur.
Beþinci olgu, sömürgelerin tasfiyesi ve sömürgelere ulusaldevlet kurma hakkýnýn tanýnmasýdýr. Bu olgu, dünya çapýnda bir
uluslar örgütünün (Birleþmiþ Milletler) kurulmasýyla birlikte, bu dönemin yeni bir özelliðini oluþturmaktadýr.
198
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2) Alternatif Güçlerin Durumu ya da Sosyalist Sistem
II. yeniden paylaþým savaþýnýn bitimiyle, proletaryanýn iktidarda bulunduðu tek ülke olan SSCBnin yalnýzlýðý sona ermiþtir.
1945-54 yýllarý arasýnda Doðu-Avrupada Bulgaristan, Çekoslovakya,
Macaristan, Polonya, Romanya, Yugoslavya, Demokratik Almanya
ile Asyada Çin, Kore ve Vietnamda proletarya ve müttefiklerinin
iktidarý ele geçirmeleriyle, bu ülkeler arasýnda bir sosyalist blokun
kurulmasý olanaklý olmuþtur. Böylece tek ülkede sosyalizmin
inþasý sorunu, tümüyle tarih sahnesinden çýkmýþ bulunmaktadýr.
Artýk birden çok ülkede sosyalizmin inþasý gündemdedir.
Bu olaðanüstü olgu, kaçýnýlmaz olarak SSCBnin, tek ülkede
sosyalizmin inþasýyla belirlenen dýþ politakasýyla özdeþleþen uluslararasý iliþkiler ve ulusal sorunlar karþýsýndaki tutumunu deðiþtirmiþtir. Proletaryanýn genel çýkarlarý, artýk sadece SSCBnin çýkarlarý
olarak deðil, sosyalist blokun çýkarlarý olarak ifade edilmek durumundadýr. Bu da uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký gibi bir
demokratik hakkýn bütün içindeki yerini deðiþtirmiþtir. Eskiden
dünya çapýndaki demokratik hareketin çýkarlarý ile belirli bir ulusun kendi kaderini tayin hakký iliþkisi ön planda tutulurken, þimdi
artýk bütün olarak sosyalist blokun çýkarlarýyla birlikte ele alýnmak
durumundadýr. Böylece bu dönemde ulusal sorunun burjuva çözümü yanýnda, sosyalist çözümü açýk biçimde gündeme girmiþtir.
Ama öte yandan kapitalizmin az geliþmiþ bulunduðu, yani yarýfeodal ülkelerde proletarya ile müttefiklerinin iktidarý ele geçirmeleri,
bu iki çözüm dýþýnda yeni bir çözümü de ortaya çýkarmýþtýr. Bir
baþka deyiþle, proletarya diktatörlüðü altýnda ulusal sorunun proleter olumlu eylemi ile çözümü dýþýnda, iþçilerin ve köylülerin devrimci demokratik diktatörlüðü olarak (proletarya diktatörlüðünün
özgül bir biçimidir) halk iktidarý koþullarýnda proleter olumlu eylem gündeme gelmiþtir.
Böylece sosyalist blokda, ulusal sorunun çözümü üç ayrý
siyasal örgütlenme ile birlikte ortaya çýkmýþtýr.
Ýlk çözüm, 1917 Ekim Devrimiyle birlikte SSCBnin oluþumuyla ortaya çýkan çözümdür. Daha önceki bölümde ayrýntýlý olarak ele aldýðýmýz bu sovyetik çözüm, proletaryanýn iktidarý ele geçirdiði ulusal-devletlerin sosyalist federatif cumhuriyet olarak birleþ-
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tirilmelerini içermektedir. Merkezi sosyalist cumhuriyete bir geçiþ
biçimi olarak ele alýnan bu çözüm, SSCB içindeki uluslarýn geçmiþ
dönemden gelme eþitsizliðinin yarattýðý koþullarý (fiili eþitsizliði)
ortadan kaldýrmayý amaçlamaktadýr. Merkezi sosyalist cumhuriyet
ancak bu eþitsizlik ortadan kalktýðý oranda gerçekleþebilecektir.
Bu amaçla yapýlan düzenlemeler ve atýlan adýmlar II. bunalým dönemi boyunca fiili eþitsizlik açýsýndan istenen sonuçlarý vermemiþtir.
Ancak II. paylaþým savaþýnda faþizmin Sovyetler Birliðine saldýrýsýyla anayurdun savunulmasý, sovyet uluslarý arasýndaki farklýlaþmayý
aþmak için uygun bir ortam yaratmýþtýr. Özellikle fiili eþitsizlik koþullarýnda etkin hale gelen Büyük Rus milliyetçiliði ile yerel milliyetçilik, anayurdun savunulmasý ile birlikte büyük ölçüde etkisizleþtirilmiþtir.
Ýkinci olarak, proletaryanýn ulusal sorunun çözümündeki
olumlu eylemi, Doðu-Avrupadaki homojen ulusal-devletlerde
ortaya çýkmýþtýr. Genel olarak halk cumhuriyetlerinin kurulmasýyla, eski dönemin ulusal-devleti yerini halk devletine býrakmýþtýr.
Böylece Doðu-Avrupanýn ezilen uluslarý açýsýndan uluslarýn kendi
kaderlerini tayin hakký, yalýn bir devlet kurma hakký olarak deðil,
belirli bir nitelikte devlet kurma hakký olarak ortaya çýkmýþ ve uygulanmýþtýr. Bir baþka deyiþle, uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký
olarak ayrý devlet kurma hakký, eski ulusal-burjuva içeriði ile deðil,
yeni halk-proleter içeriði ile ortaya çýkmýþtýr. Bu ülkelerin en tipik
özelliði, devlet sýnýrlarý içinde burjuvazinin (kapitalistler) iktidarda
bulunmayýþýdýr. Bu ülkelerde burjuvazi þu ya da bu biçimde de olsa iktidarda deðildir. Bu, II. paylaþým savaþý koþullarýnda Nazi Almanyasýnýn iþgali altýnda, bu ülke kapitalistlerinin Alman emperyalizmi ve faþizm ile iþbirliði içinde bulunmalarý, yeni iktidarlarýn
ulusal demokratikten daha ileri olan bir halk demokratik niteliði kazanmasýna yol açmýþtýr. Burjuvazi bu ülkelerde anti-faþist
bir savaþ ile tasfiye edilmiþtir. Bu ülkelerde anti-faþizm, bir bütün
olarak anti-emperyalizm ve anti-feodalizmi de kapsamaktadýr. Böylece anti-faþist halk cephesi iktidarý olarak, iþçilerin, köylülerin
ve þehir küçük-burjuvazisinin iktidarý ortaya çýkmýþtýr. (Halk iktidarý esprisi)
Asyadaki homojen ulusal-topluluklarda ise, (ki bunlar sömürge ve yarý-sömürge ülkelerdi) halk devleti, anti-emperyalist ve antifeodal bir devrimle gerçekleþtirilmiþtir. Ancak Kore Devriminin gös-
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terdiði gibi, artýk anti-emperyalizm, belirli bir ya da birkaç emperyalist ülkeye yönelik olmayýp, bir bütün olarak tüm emperyalist
bloka karþý olmayý gerektirmektedir. Kore Devriminde görüldüðü
gibi, eski dönemlerin ulusal devrimci hareketleri yerini halk
kurtuluþ hareketlerine býrakmýþtýr. Kore burjuvazisi, bir bütün olarak emperyalizmin saflarýnda yer aldýðýndan savaþ temel olarak sýnýfsal planda ve sýnýfsal hedeflere yönelik olarak yürütülmüþtür.
Burada ulusallýk, sadece anti-emperyalizm olarak ortaya çýkmamaktadýr. Ancak geçmiþ dönemlerde olduðu gibi, bu, anti-sömürgeci boyutta deðildir. Yerli burjuvazinin emperyalizmle çeliþkisi
ve buna baðlý olarak devrimci harekete (anti-emperyalist) katýlýmýnýn, Kore Devrimi ile kesinkes olanaksýz hale geldiði görülmüþtür.
Böylece uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký, burada da belirsiz
bir hak haline dönüþmüþtür. Herþeyden önce, Kore, uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýný elde etmesi sonucu ulusal-devlet olarak örgütlenmiþ, ancak bu örgütlenme burjuvazinin (dolayýsýyla
emperyalizmin) olumlu eylemi ile pekiþtirilmeden proletarya ve
müttefiklerinin devrimci mücadelesine sahne olmuþtur. Leninin I.
bunalým döneminde kapitalizmin çerçevesi içinde uluslarýn kendi
kaderlerini tayin hakkýnýn elde edilebilirliði karþýsýnda proletaryanýn duraksamaksýzýn, yani burjuvazinin olumlu eyleminin gerçekleþmesini beklemeksizin, iktidarý ele geçirmesi gerektiði þeklindeki deðerlendirmesi, Korede (ve Vietnamda) uygulanmýþtýr.
Böylece ulusal sorun, bu boyutu ile çözümlenmiþ bir sorun olmaktadýr. Ama gene Kore Devrimi göstermiþtir ki, uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn gerçekleþtiði koþullarda halkýn kendi siyasal
geleceðini belirlemesi gündeme girmektedir. Ýþte Kore savaþý, halkýn kendi kaderini belirleme yönündeki hareketlerinin emperyalist
blok tarafýndan engellenmesinin bir ürünüdür. Böylece uluslarýn
kendi kaderlerini tayin hakkýnýn kapsamý içinde düþünülebilecek
bir baþka yön, yani ulusal-devletlerin iç iþlerine karýþmama ön plana geçmiþtir. Artýk uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn, tek
baþýna bir ayrýlma hakký, devlet kurma hakký olarak sýnýrlandýrýlmasý, proletaryanýn elini kolunu baðlamaktadýr.
Doðu-Avrupada heterojen, yani çokuluslu ülkelerde ise, ulusal sorun federatif biçimde çözümlenmiþtir. Çekoslovakya ve Yugoslavyada uygulanan bu çözüm biçimi, temel olarak sovyetik çözümü ifade etmektedir. Ancak burada sovyetler, iþçi ve köylü sov-
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yetleri olarak ortaya çýkmýþtýr ve federasyon, bu tip sovyetlerin birliði olarak ele alýnmýþtýr. Stalinin 1925 yýlýnda Yugoslavya KPnin
ulusal programý için ortaya koyduðu tezler, bu dönemde uygulanmýþtýr. Böylece bir kez daha proletaryanýn ulusal sorun konusunda olumlu eylemi gündeme gelmiþtir.
Ama Asyada çokuluslu ülke olan Çinde ayný tür çözüm
uygulanmamýþtýr. Çinde ulusal sorun, doðrudan halk cumhuriyeti temelinde çözümlenmiþtir. Bir baþka deyiþle, Doðu-Avrupanýn
homojen ulusal-topluluklardakine benzer bir çözüm ortaya
çýkmýþtýr. Bu da, doðal olarak mevcut uluslarýn ayrý devlet kurma
hakkýný kullanmamasý ile ilintilidir. Burada Çin ulusu, kendi ulusaldevletini kurma hakkýný kullanmayarak, diðer ulusal-topluluklarýn
da kullanmamasýnýn öncüsü olmuþtur. Bir baþka deyiþle, ülke sýnýrlarý içinde, hiçbir ulusal-topluluk devlet kurma hakkýný kullanmamaktadýr. Bu da ulusal-topluluklar arasýnda bir hak eþitsizliðini
gündeme almadan çözümlemek demektir. Böylece Çin Halk Cumhuriyeti, kuruluþundan itibaren merkezi tek bir cumhuriyet olarak ortaya çýkmýþtýr. Ancak bu, geniþ bölgesel özerkliði dýþtalamamaktadýr. Ulusal-topluluklarýn bölgesel özerkliði olmakla birlikte,
bu özerklik federe cumhuriyet düzeyinde deðildir. Þüphesiz böyle bir çözüm, Çindeki ulusal-topluluklarýn niteliðiyle yakýndan ilintilidir. Uluslaþma sürecini tamamlamamýþ topluluklar için bölgesel-kültürel özerklik esas alýnmýþtýr. Bu boyutu ile SSCBnin Asyadaki
uygulamalarý esas alýnmýþ olunmaktadýr.
Bilindiði gibi, SSCBde Stalin dönemindeki yeni düzenlemeyle
dört tip siyasal örgütlenme bulunmaktadýr: a) Federe Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, b) Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, c) Özerk
Bölgeler, d) Ulusal Ýlçeler. Bunlar bir bütün olarak SSCByi oluþturmaktadýr. Bunlar ulusal sorunun proleter olumlu eylemi ile
ilintilidir. Bu durumun en önemli yeniliði, 1922 yýlýnda tek bir federe cumhuriyet içinde bulunan ulusal-topluluklarýn ayrý devletler olarak (federe) örgütlenmeleridir. 1922 yýlýnda Kafkas-ötesi Sovyet Sosyalist Federatif Cumhuriyeti, Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistaný
içerirken yeni durumda bunlarýn her biri ayrý federe cumhuriyet
haline gelmiþtir. Yine ayný þekilde Rusya Sovyet Sosyalist Federatif Cumhuriyeti de bazý yeni federal cumhuriyetlerin kurulmasý ile
daralmýþtýr. Son durumda SSCBde bir tek federatif cumhuriyet
olarak Rusya kalmýþtýr. Diðerleri federal cumhuriyetler olarak ayrý
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devlet örgütlenmesine sahiptirler. Ýþte Çin koþullarýnda, sovyet deneyimi, özerk bölgeler ve ulusal ilçeler düzeyinde ele alýnmýþtýr.
Bu da son tahlilde ulusal azýnlýklara iliþkin bir çözümlemedir. Sözün
özü, nüfusun %90ýný bir ulusun (Çinliler) oluþturduðu bir ülkede
uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký, halk cumhuriyeti olarak
merkezi bir biçimde çözümlenmiþtir.
Þüphesiz bunlarýn herbiri, ayrý ayrý irdelenmesi ve deðerlendirilmesi gereken uygulamalardýr. Bu çözümleri, kesinkes
tamamlanmýþ çözümler olarak ele almak, yani proletaryanýn olumlu eyleminin tek doðru biçimleri olarak benimsemek olanaksýzdýr. Ama burada dikkati çekmek istediðimiz nokta, burjuvazisiz
ulus olarak halkýn kendi kaderilerini tayin etmelerinde merkezi
cumhuriyetin yeni bir çözüm olarak ortaya çýkmasýdýr. *
Tüm bunlardan çýkan sonuç, artýk kapitalizmin çerçevesi
içinde ve burjuvaziyi kapsayan bir ulusal sorun çözümünün büyük
oranda ortadan kalktýðýdýr. Artýk kapitalizmin çerçevesi dýþýnda ve
proletaryanýn olumlu eylemi ile çözümlenen ulusal sorun gündemdedir. Bu da ayrýlma hakkýnýn kullanýlmamasý, yani kendi kaderini tayin hakkýnýn birleþik ve merkezi sosyalist ya da halk
cumhuriyeti yönünde kullanýmý demektir. Artýk proletarya için (ezilen ulus proletaryasý için) genel olarak ezen ulus proletaryasý ile
birleþik eylem yönünde hareket etmesi, somut olarak tüm proleter
iktidarlarýyla birleþme istemi ile tamamlanmak durumundadýr. Bu
da emperyalist-kapitalist sistemden ayrýlma ve sosyalist sistemle
birleþme hakký olarak formüle edilebilir. Bunlar birbirinden ayrý ve
eþ anlamlý olarak deðil, bir bütün olarak ortaya konulmak durumunda olan istemlerdir. Proletarya bu koþullarýn altýnda sadece
geçici bir biçimi ya da uzlaþmayý kabul edebilir. Bu da, baðlan* Burada ülkemizde sýk sýk tartýþma ya da polemik konusu yapýlan halk ile halklar
ayrýmýna dikkat edilmelidir. Çinde sadece Çin halký (ulusu deðil) bulunmamaktadýr, Çin
içinde birden çok halk topluluðunun bulunduðu tartýþma götürmez bir gerçektir. Buna
karþýn devlet Çin Halk Cumhuriyeti olarak belirlenmiþtir. Eðer ülkemizde yapýldýðý gibi
halk ile halklar arasýndaki yapay ayrým öne sürülürse, devletin Çin Halklarýnýn Cumhuriyeti olarak ifade edilmesi gerekirdi. Bu ise bir çeþit halklar federasyonu ile ayný þeydir. Bu belki, dünya sosyalist cumhuriyetinin kurulmasýna yönelik bir alt-evre olarak tasarlanabilir. Bundan öte bu kavramlara yüklenecek her anlam, halkýn tarihsel-politik bir
tanýmlama olduðunu/olmasýný ortadan kaldýracaktýr. Nitekim, Kruþçev-Brejnev döneminde
SSCBnin bir halk devleti haline geldiði ileri sürülmüþtür. Burada da ulusun aþýlmasý
yönünde bir durum vardýr.
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týsýzlýktýr. Fiili eþitsizlik koþullarýnda ve sosyalizmin inþasýnda geçen
uzun yýllar açýsýndan böyle bir ara çözüm, ya da geçiþ biçimi ancak halk cumhuriyeti içinde merkezileþme ile olanaklýdýr. Bu, sosyalist cumhuriyetler birliðine geçiþ olarak kavranýlmak durumundadýr. Böyle bir geçiþ, daha önce iktidarý ele geçirmiþ proletaryanýn önündeki ekonomik sorunlarýn görece hafifletilmesi demektir.
Bir baþka deyiþle, fiili eþitsizliðin, sosyalist cumhuriyetler birliði
içinde deðil, bunun dýþýnda, halk cumhuriyeti koþullarýnda aþýlmasý
gerekmektedir. (Ýlerde bu konuyu ayrýntýlý olarak ele alacaðýz.)
Sosyalist blok, 1958 sonrasýnda önemli bir bunalýmla yüzyüze gelmiþtir. Genel olarak SBKP ile ÇKP arasýndaki ideolojik mücadele ve ayrýþma olarak tanýmlayabileceðimiz bu yeni geliþme,
pekçok konu içermekle birlikte, ulusal sorun açýsýndan SSCBnin
diðer sosyalist ve halk cumhuriyetlerine karþý tutumuna özel bir
yer vermektedir. Sosyalist blokun örgütlenme sorunu olarak ortaya
çýkan bu tartýþma, her iki tarafýn da kesin bir üstünlük saðlayamadýðý koþullarda uzun yýllar sürüp gitmiþtir.
Sosyalist bloktaki bölünmenin ulusal sorun açýsýndan ele
alýnmasý göstermiþtir ki, proletaryanýn iktidar koþullarýnda uluslar
arasý eþitsizlikler büyük öneme sahiptir. 1958 yýlýný temel alacak
olursak sosyalist blokta deðiþik geliþme düzeyinde olan uluslar ve
topluluklar bulunmaktadýr. Bir yanda kendi içinde fiili eþitsizliði
taþýyan, ama uzun yýllar sosyalizmi inþa faaliyetlerinde bulunan
SSCB bulunurken, öte yanda sömürge ya da yarý-sömürge koþullarýndan gelen ülkeler bulunmaktadýr. Her ülkenin ya da topluluðun önündeki ekonomik sorunlar farklýlýklar göstermektedir. Fiili
koþullardaki farklýlýk kendisini ekonomik, politik, ideolojik ve kültürel alanlarda ortaya koymaktadýr.
Ekonomik bakýmdan, kapitalizmin görece geliþkin olduðu
ülkeler (Doðu-Avrupanýn bazý ülkeleri) ile sosyalizmin inþasýnda 40
yýllýk bir yol katetmiþ olan ülkeler (SSCB bütün olarak) sömürge ve
yarý-sömürge koþullardan çýkmýþ ülkelerle ayný durumda deðildir.
Birinci tip ülkelerde kapitalizm ve sosyalizm, halk içinde belli bir
iktisadi yaþam birliði saðlamýþtýr. Meta üretimine iliþkin belli bir
geçmiþe sahiptirler; feodalizm büyük oranda tasfiye edilmiþtir. Ýkinci
tip ülkelerde ise, feodalizm büyük oranda varlýðýný sürdürmektedir. Buralarda proletaryanýn önünde sadece sosyalizmin inþasý sorunu bulunmamaktadýr. Hatta sosyalizmin inþasý sorunu daha ilerki
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bir döneme iliþkindir. Herþeyden önce sanayi ve tarým geliþtirilmelidir. Ülke içinde bu geliþmeler saðlanmadýðý koþullarda önemli
sorunlar çýkabilecektir. Üstelik sosyalist ülkelerle birleþik ve bütünsel bir ekonomik geliþme yürütülecek olursa, yer yer sosyalizmin
genel çýkarý ile çeliþkiler ortaya çýkma olasýlýðý vardýr. Bu durumda
geri ülkenin daha fazla özveride bulunmasý kaçýnýlmaz hale gelmektedir. Ama öte yandan buralarda proletarya diktatörlüðü deðil,
halk iktidarý mevcuttur.
Diðer yandan asýl olarak SSCB ile diðer ülkeler arasýnda
ideolojik olarak ya da manevi olarak farklýlýklar bulunmaktadýr. Bu
farklýlýðýn temelinde SSCB yurttaþlarýnýn 40 yýldýr aralýksýz sürdürdükleri özverili yaþam yatmaktadýr. Tek ülkede sosyalizmin zaferi
için gösterilen özverilerin belli bir sonuca ulaþma beklentisi, bu
ülke halklarýnda yaygýn bir ekonomik beklentiler ve buna uygun
bir bilinç oluþturmuþtur. Oysa geri ülkelerin sosyalist bloka katýlmalarýyla, ekonomik geliþme araçlarýnýn bu ülkelerde öncelikli
kullanýmý gündeme gelmektedir. Diðer ülkelerde ise, emperyalist
sömürüden yeni kurtulmanýn getirdiði çoþku, halk kitlelerinde ayný,
ama ters yönde bir beklenti yaratmýþtýr. Bir taraf, geçen 40 yýlý
hesaba katarak, yeni ülkelerin daha özverili olmasýný beklerken,
yeni katýlan ülkeler ise proleter iktidarýnýn bu konularda açýk ve
tartýþmasýz bir özveride bulunmasý gerektiðini düþünmektedirler.
Ýþte bu ekonomik, siyasal, ideolojik ve kültürel koþullardaki
farklýlýklar, birleþik bir sosyalist ekonominin ortaya çýkmasýný
engellemiþ ve giderek de siyasal olarak sosyalist blokun parçalanmasýný getirmiþtir. Burada ÇKP ile SBKPnin dünyayý yorumlamalarýndaki farklýlýkta belirginleþen Marksizm-Leninizmin temel tezlerine
iliþkin tartýþma, sorunun teorik boyutunu, daha tam deyiþle, teorik
düzeyde ortaya konuþunu içermektedir.
ÇKPye göre, günümüzde emperyalizm gerçek ve nihai olarak çöküþ aþamasýna girmiþtir. Halk kurtuluþ savaþlarý dünyanýn
her yerinde yükselmektedir. Böylece emperyalizm, tarihinde hiç
görülmedik oranda toprak kaybedecektir. Bu koþullar altýnda proletaryanýn görevi, kendi ülkesinde ekonomisini düzenlemek ve ekonomik geliþmeyi saðlamak deðil, dünya çapýnda halk kurtuluþ hareketlerinin zaferi için aktif bir mücadeleye girmek olmalýdýr. Dünyanýn büyük bir kýsmý emperyalist sömürüden kurtulduðu oranda
birleþik bir ekonomi yaratýlmasýna giriþilebilir. (Emperyalizmin kaðýt-
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tan kaplan olma esprisi)
SBKPye göre ise, dünya çapýnda devrimci mücadelelerin
yükseliþi, sürekli deðil, konjonktüreldir. Konjonktürel olduðu için
de, böyle bir ortamda emperyalist sömürünün dýþýna çýkmýþ olan
ülkelerin, diðer konjonktürde, yani devrim dalgasýnýn düþmeye
baþladýðý evrede kendi ülkelerinde ekonomiyi geliþtirmeleri esas
alýnmalýdýr. Bir baþka deyiþle, belli bir konjonktür sonucu emperyalist sömürüden kurtulmuþ ülkeler, bunun peþine gelecek olan
ve gelmesi kaçýnýlmaz olan dönemde, kendi iktidarlarýný pekiþtirmek görevi ile yüzyüzedirler. Nasýl ki, I. paylaþým savaþýndan sonra
geçen 7 yýl boyunca bir Avrupa Devrimi olasýlýðý gündemde olduðu
dönemi 1924 sonrasýndaki dönem takip etmiþ ise, bugün de ayný
durum mevcuttur. II. yeniden paylaþým savaþýnýn alt-üst oluþ koþullarýnda ortaya çýkan proleter iktidarlar, artýk kendi ülkelerinde
ve diðer sosyalist ülkelerle birlikte sosyalizmin inþasýna, sosyalizmin zaferine yönelmelidirler.
Görüldüðü gibi, tartýþma, özsel olarak devrimin eþitsiz geliþimi
ile ilintilidir. SBKP 20. Kongresi, açýk biçimde Stalini eleþtirmesine
ve hatta mahkum etmesine karþýn, Stalinin tek ülkede sosyalizmin zaferi teorisini sýký sýkýya korumuþtur. Tek fark, tek ülke yerine
sosyalist blok gündemdedir. Böylece tarihsel süreç mekanik
biçimde bölümlere ayrýlmaktadýr. Bir baþka deyiþle, SBKPye göre,
dünya çapýnda devrim durumu, ya da sosyalist devrimlerin nesnel
koþullarý bir bütün olarak sürekli mevcut deðildir. Bu yüzden konjonktürel bir dalgalanma gündemdedir. Bu da dünya çapýnda devrim aþamasý ile evrim aþamasýnýn birbirinden kesin çizgilerle ayrýlmasýný gerektirmektedir. Devrim dalgasýnýn yükseldiði dönem (devrim aþamasý) kýsa bir aþamadýr; devrim dalgasýnýn iniþe geçtiði evre ise (evrim aþamasý) uzun bir süreçtir. Ýþte proletarya bu durumu
göz önüne alarak kendi ülkesinde sosyalizmin inþasýna giriþmelidir.
Özsel olarak SBKP revizyonizminin niteliðini belirleyen bu
deðerlendirme, sistemin bütünü açýsýndan devrimlerin nesnel koþullarýnýn mevcudiyeti ile milli krizi birbirinden kesin çizgilerle ayýrmaktadýr. Böylece onlar, devrimin sistemin bütününde mevcudiyetini oluþturan kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmý ile ekonomik
buhraný bir ve ayný görmektedirler. Onlar, sürekli ve genel bunalýmýn ekonominin (kapitalist) devrevi hareketinden görece baðýmsýzlýðýný anlamamýþlardýr. Böylece savaþ dönemlerini takip eden
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bir barýþ döneminde proleter iktidarlarýnýn pekiþtirilmesini, herþeyin önüne çýkartmaktadýrlar. Bu da kaçýnýlmaz olarak barýþ döneminin olduðunca uzun sürmesi için aktif bir tutum takýnýlmasýný
getirerek, dünya çapýnda devrimci mücadeleleri sosyalist ülkelerin
ekonomilerinin ve iktidarlarýnýn pekiþtirilmesine tabi kýlmaktadýr.
Bu, SSCBnin ilk ve tek proleter iktidarý olduðu koþullarda, proletaryanýn genel çýkarýyla SSCBnin çýkarýnýn bir ve ayný olduðu þeklindeki
Stalinin deðerlendirmesini, deðiþik koþullar için de mutlaklaþtýrmaktan baþka bir anlama gelmemektedir. Bu da revizyonizmin zaman
ve mekan kavramlarýný dikkate almayarak, Marksizmi revize etmesinin tipik bir görüngüsüdür.
ÇKPnin tezleri ise, ilk zamanlarda dünya çapýnda devrimci
hareketlerin desteklenmesi olarak büyük bir yanký yapmakla birlikte, Çinde sosyalizmin inþasý sorunu ile birleþerek yeni bir boyut
kazanmýþtýr. Sovyet sosyal emperyalizmi teorisinin formüle edilmesiyle, sosyalist blok içindeki fiili eþitsizlikler, uluslararasý eþitsizlik
ve ezen ulus ile ezilen ulus arasýndaki eþitsizlik olarak ele alýnmaya baþlanmýþtýr. SBKPnin sosyalizmin birleþik inþasýna iliþkin
tezi Büyük Rus þovenizmi olarak deðerlendirilirken, ekonomik,
siyasal, ideolojik ve kültürel farklýlýklar, emperyalist ezen ulus ile
sömürge ezilen ulus düzeyine indirgenmiþtir. Þüphesiz bu ancak
SSCBnin kapitalizme geri dönmesini gerektiren bir deðerlendirmedir. Ve sonal olarak bu olgu bulunmuþtur!
Diyebiliriz ki, sosyalist blokun kurulmasý ve daðýlmasý süreci, doðrudan doðruya ulusal sorun açýsýndan, proletaryanýn olumlu
eylemi, yani sorunun proleter devrimci çözümü ile ilintili olarak
ele alýndýðýnda, genel olarak sosyalizmin inþasý sorunu ile karþý
karþýya kalýnacaktýr. Geçmiþ dönemlerde uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký ile somutlaþan ulusal sorun, nasýl ki, genel olarak
demokrasi sorununun (burjuva) parçasýný oluþturuyor idiyse, bugün, proletarya diktatörlüðü sorununun bir parçasý olarak ortaya
çýkmaktadýr. Ama proleter ulusal sorun çözümü, özsel olarak uluslarýn yadsýnmasý demek olduðundan, herþeyden önce uluslarýn
kendi kaderlerini tayin hakký çerçevesi içinde ele alýnamaz. Sorun,
artýk gerçek anlamýyla, uluslarýn gönüllü ve bilinçli birliðinin
kurulmasý halini almýþtýr. Bu, proletaryanýn enternasyonalist örgütüne ulaþmak demektir. Ama dünya çapýnda sosyalizmin zaferi
bugün için gerçekleþtirilmiþ deðildir. Ama her durumda sosyalist
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ve halk iktidarlarý bu özgül durumu göz önüne alarak ve gelecekte
sosyalizmin dünya çapýnda zaferi koþullarýný hesaba katarak, mevcut ülkeler arasýnda ulusal sorunu yeni niteliði ile çözümlemelidir.
Böyle bir çözümleme, bir bütün olarak sosyalizmin dünya çapýnda
zaferine kadar sürecek zamaný kapsayacaktýr.
Ýþte ulusal sorunun, gerçek ve kalýcý çözümlenmesi için
nesnel koþullarýn ortaya çýktýðý koþullarda yanlýþ iki yaklaþým ortaya çýkmýþtýr. Birincisi, bu sorunun dünya çapýnda sosyalizmin zaferine kadar, yani bir dünya devrimine kadar ertelenmesi anlayýþýdýr.
Bu, ulusal sýnýrlar içinde iktidarý ele geçiren proletaryanýn, genel
iliþkiler dýþýnda diðer ülkelerle baðlantýsýz, yalýtýk olarak kendi geleceðini belirlemesi istemi demektir. Büyük ölçüde küçük devletlerin ortaya çýktýðý bir dönemde, böyle bir istem, partikülarizmin yaygýnlaþmasýndan baþka bir sonuç vermeyecektir. Üstelik böyle bir
uygulama, proletaryanýn kendisine, sýnýf olarak yabancý olan milliyetçiliði mal etmek demektir.
Ýkinci yaklaþým ise, SBKP revizyonistleri tarafýndan formüle
edilen ve uygulanan sosyalist bloka iliþkindir. Genel olarak Varþova Paktý Ülkeleri olarak bilinen ülkelerin, bütünsel bir ekonomik
ve askeri planlamasýný amaçlayan ve bu yönde faaliyet gösteren
örgütlere dayanan bu yaklaþým, revizyonist dünya tahlili ile ilintili
olarak biçimlendirilmiþtir. Bu yaklaþým, son tahlilde, sosyalizmin
inþasý sorununda ortaya çýkan revizyonizmle birlikte ele alýnmak
durumundadýr.
Bilindiði gibi, COMECON, Doðu Avrupa ülkeleri, SSCB, Küba,
Vietnam ve Moðolistaný kapsayan sosyalist uluslararasý bir örgüt
durumundaydý. Ancak bu örgütlenme, büyük oranda emperyalist
ülkeler arasýnda ortaya çýkan sürekli ve resmi örgütlenmelere benzemekte ve iþleyiþ olarak ayný özellikleri taþýmaktaydý. Bir baþka
deyiþle, COMECON sosyalist ülkelerin ekonomik düzeyde organik
iliþkilerini deðil, devlet temelinde dýþsal ekonomik iliþkilerini esas
almaktaydý. Bu örgütlenmenin en büyük zaafý da buradan gelmekteydi. Yine de bu tür örgütlenmenin geliþtirilmesi ya da yeniden
biçimlendirilmesi olanaklýydý. Yani sosyalist ülkeler arasýndaki fiili
eþitsizliðin ortadan kaldýrýlmasýný amaçlayan bir sosyalist ekonomik üst örgüt kurulmasý kaçýnýlmaz hale gelmiþti.
Böyle bir örgüt, herþeyden önce ülkelerin eþitsizliklerini dikkate almak durumunda olacaktý. Ama sadece bununla yetinmeyip,
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ayrýca gelecekteki sosyalist ülkelerin olasý durumlarýný da hesaba
katacak biçimde örgütlenmeliydi. Bir baþka deyiþle, dünya çapýnda bir sosyalist-birleþik ekonominin örgütlenmesine iliþkin ilkeleri
belirginleþtirerek ve bu ilkelere baðlý olarak yeni bir ekonomik
sosyalist örgütlenme yaratýlmasý gerekliydi. Aksi halde devrimini
yeni gerçekleþtiren ülkeler ile aralarýnda büyük bir eþitsizlik ortaya
çýkacaktý.
Ulusal/ülkesel sýnýrlar içinde iktidarý ele geçiren
proletarya, ekonominin sosyalist inþasýnda, dünya
çapýnda sosyalizmin kurulmasý hedefini gözönüne alarak merkezi planlamaya geçecektir. Dünya çapýnda
sosyalizmin kurulmasýnýn olasý uzun zaman almasý
durumu, bu hedefin deðerini hiçbir biçimde azaltmayacaktýr...
Sosyalist toplumun inþasýnýn yarým yüzyýlý aþkýn
süredeki deneyimi göstermiþtir ki, proletarya iktidarý
ele geçirdiði her yerde, varolan diðer proleter iktidarlarýyla sýký bir ortaklýða (elbirliðine) girmek ve
geniþ bir perspektifle ortak ve birleþik planlamalara
yönelmek zorundadýr. Aksi halde, sosyalist inþa sürecinde bir dizi fiili farklýlýklar ortaya çýkacaktýr ve çýkmýþtýr da.
Bu ortak ve birleþik faaliyetin ilk alaný, ulusal sýnýrlarýn ve ulusal ölçütlerin aþýlmasý olmalýdýr. Bugün proletaryanýn iktidarda olduðu ülkelerin karþý
karþýya bulunduklarý en önemli sorun budur...
Üretimin alabildiðine toplumsallaþtýðý ve üretim
araçlarýnýn toplumsal mülkiyetinin bir zorunluluk olduðunun kapitalistler açýsýndan bile görüldüðü bir
dünyada, proletarya iktidarlarýnýn ayrýksý tutumlarý
dünya çapýnda sosyalizmin zaferi için en önemli engel durumundadýr. Emperyalistlerarasý entegrasyonun
ürünü olan ve temelinde artý-deðer sömürüsü yatan
uluslararasý emperyalist kuruluþlarýn örgütlenme düzeyinden çok daha geri konumdaki sosyalist giriþimler terk edilmelidir. Varþova Paktý ve COMECONun
mevcut yapýsý, sosyalizmin engeli durumuna gelmektedir. Ve son tahlilde, NATO ve AETnin basit bir takli-
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di görünümündedirler.199
Ancak sosyalist ülkelerde birleþik sosyalist düzenin yaratýlmasý sadece ekonomik ve askeri alanlarda sýnýrlandýrýlamaz. Özellikle toplumsal yaþam ve kültür alanýnda birleþiklik esas alýnmalýdýr.
Bu amaçla enternasyonalist proleter kültürün oluþmasý yönünde
engeller teþkil eden ulusal-kültür alanýndaki bazý uygulamalar terkedilmelidir. Tek ülkede sosyalizmin zaferi koþullarýnda geçerli olan
ulusal-kültürel özerklik, sosyalist ülkelerin proletaryasýnýn
kaynaþmasý yönünde engeller oluþturmaktadýr. Öte yandan da artan oranda partikülarist eðilimler doðurmaktadýr. Bu açýdan sosyalist anlamda proletaryanýn serbest dolaþýmýný esas alan bir örgütlenmeye gidilmesi gerekmektedir. Belirli bir ülkeyle sýnýrlý olmayacak biçimde kültürel faaliyetlere tam bir özgürlük tanýnmalýdýr.
Ulusal-kültürel özerkliðin aþýlmasýnýn tek güvencesi budur.
Bunlarýn yanýnda sosyalist ülkeler arasýnda, tüm proletaryanýn temsili ile oluþacak ve tüm proletaryanýn genel oyu ile seçilecek bir sosyalist ülkeler sovyeti kurulmalýdýr. Böyle bir sovyet, genel
olarak tek tek ülkelerde uygulanacak her türlü politikalarý ve bunlarýn ilkelerini belirleyen bir yasama organý olarak oluþturulmalýdýr.
Son tahlilde sosyalist ülkelerin tek ve merkezi bir sosyalist cumhuriyetini esas alan ve buna yönelen bir siyasi örgütlenme yaratýlmalýdýr. Bu, komünist partilerinin enternasyonal örgütü ile tamamlanarak geniþ bir uygulama alaný kazanmalýdýr. Kurulacak bir Komünist Enternasyonal, böyle bir siyasal örgütlenmenin gelecekteki proleter iktidarlarýnýn göz önünde tutulmasý açýsýndan da zorunludur.
Yaratýlacak sosyalist örgütlenmeler ile bölgeler arasý eþitsiz
geliþim ortadan kaldýrýlabilinecektir. Günümüzde partikülarizmin
yaygýnlaþmasýna yol açan bu eþitsizlik giderilmediði sürece sosyalist ülkelerin geniþ bir bölgede de olsa ulusal sorunu kalýcý çözüme
ulaþtýrmasý olanaksýzdýr. *
III. bunalým döneminde sosyalist ülkeler açýsýndan ele alacaðýmýz son olgu uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýna iliþkindir.
1956 Macaristan, 1968 Çekoslovakya ve 1980 Polonya ve
Afganistan, 1983 Kamboçya olaylarý, sosyalist ülkeler açýsýndan ulusTHKP/HDÖ Sosyalist Devrim Programý, Devrim Programlarý, s. 74-79.
* Sektörler arasý eþitsiz geliþim, bugüne kadarki sosyalizmin inþasý deneyimlerinde
büyük oranda çözümlenmiþ durumdadýr. Merkezi ekonomik planlama bu konunun
aþýlmasýnýn aracý durumundadýr.
199
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larýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn anlamý ve yeri konusunu
sürekli olarak gündemde tutmuþtur. Uluslarýn kendi kaderlerini
tayin hakký gibi bir burjuva demokratik hakkýn proletaryanýn iktidarý koþullarýnda tanýnýp tanýnmamasý, Stalin döneminde teorik
olarak çözümlenmiþtir. 1930larda yeniden düzenlenen SSCB anlaþmasýnda da yinelendiði gibi her cumhuriyet SSCBden özgürce
çýkma hakkýna sahiptir. Ancak yukarda ortaya koyduðumuz olgular, sorunun bir hakkýn tanýnmasý ile sýnýrlandýrýlamayacaðýný göstermektedir. Bu noktada Leninin dikkat çektiði gibi, sorun bu
hakkýn kimin tarafýndan kullanýlacaðý, ayrýlma istemini kimin ifade edeceði noktasýnda yoðunlaþmaktadýr. Bu, yeni içerikle tanýmlanmýþ bir ayrýlma hakkýnýn kayýtsýz þartsýz tanýnmasýna iliþkin
bir sorundur. Burada proletaryanýn ve emekçi halkýn kendi kaderini tayin hakký ortaya çýkmaktadýr. Bir baþka deyiþle, uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýný kimin dile getireceði ile bu hakkýn tanýnmasý bir ve ayný þey durumundadýr. Artýk bir bütün olarak ulus
un kendi kaderini tayin hakkýndan söz etmek, proleter enternasyonalizmini inkâr etmeksizin olanaksýzdýr. 1956da Macaristan da
görüldüðü gibi, ayrýlma hakký, sosyalist bloktan ayrýlma olarak
yani sosyalizmin çerçevesi dýþýna çýkma hakký olarak ortaya çýkmýþtýr. Bu, burjuva-demokratik açýdan gerçek bir uluslarýn kendi
kaderlerini tayin hakký olarak savunulabilir. Oysa proletarya iktidarý koþullarýnda ulusal istemler tümüyle gerici ve karþý-devrimci
nitelik taþýr. Bu da ayrýlma hakký gibi soyut bir haktan söz edilemeyeceði demektir.
Böylece uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký, ezen burjuva ulus ile ezilen ulus arasýndaki eþitsizliðe iliþkin burjuva demokratik bir hak olarak belirginleþmektedir. Proletaryanýn iktidar
koþullarýnda ezen sosyalist ulus ile ezilen ulus ayrýmý yapýlamaz. Ve dolayýsýyla bunlar arasýnda bir eþit hak olarak uluslarýn
kendi kaderlerini tayin hakký söz konusu deðildir.
Ýþte günümüzde emperyalizmin çifte standart olarak teþhir
etmeye çalýþtýðý ve Marksizm-Leninizme karþý yoðun bir ideolojik
saldýrýya geçtiði konu budur.
Proletarya, burjuvazinin ulusal eþitlik, sýnýf ayrýcalýklarýnýn
kaldýrýlmasý istemi karþýsýndaki tutumu, doðrudan ve dolayýsýyla sýnýflarýn ortadan kaldýrýlmasýný istemekten ibarettir. Ulusal eþitliðin
saðlandýðý her yerde, feodal ayrýcalýklarýn kaldýrýldýðý her yerde,

THKP-C/HDÖ
Ulusal Sorun Üzerine

215

hatta bunlarýn kaldýrýlmasý isteminin ortaya atýldýðý her yerde, proletarya hiç duraksamaksýzýn sýnýf ayrýcalýklarýnýn kaldýrýlmasýný ve
tümüyle sýnýflarýn kaldýrýlmasýný istemeli ve bu yönde mücadele
etmelidirler. Proletaryanýn gerçek enternasyonalist ve sosyalist siyasal bilinci ancak bu þekilde geliþebilir. Ve emperyalist-burjuvazinin ideolojik saldýrýsý ancak bu þekilde etkisizleþtirilebilinir.
Uluslarýn eþitliði istemi, burjuvazi için pratikte ulusal
özgünlüðü ve þovenizmi savunmaya varýr; genellikle de
buna, uluslarýn bölünmesi ve birbirine yabancýlaþmasýnýn
savunulmasý eþlik eder. Bu ise, yalnýzca ulusal-topluluklar arasýnda daha yakýn iliþkileri deðil, ama onun yaný
sýra, belli bir devlet içindeki bütün ulusal-topluluklar
iþçilerinin birleþmiþ proletarya örgütlerinde bir araya
gelmesini savunan proleter enternasyonalizmiyle kesinlikle baðdaþmaz.200 (abç)
Burjuvazinin eþitlik istemi karþýsýnda, proletaryanýn eþitlik
isteminin ortaya atýlmasý, Engelsin deyiþiyle, eþitlik yalnýzca görünüþte, sadece devlet alanýnda deðil, ekonomik ve toplumsal
alanda da gerçek olarak kurulmasý demektir.201 (abç) Uluslarýn
kendi kaderlerini tayin hakký, burjuva anlamda siyasal alana, yani
devlet alanýna iliþkin bir eþitlik istemidir. Proleter eþitlik açýsýndan,
bu ekonomik ve toplumsal eþitlikle tamamlanmasý gerekir. Bu da
uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn aþýlmasý demektir.
III. bunalým döneminde, sömürgelerde ulusal-devletlerin
kurulmasý uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn, büyük oranda tanýnmasý olarak ortaya çýkmaktadýr. Bu koþullarda devlet sýnýrlarý içinde, emekçi halk kitlelerinin sýnýf mücadelesi yükselmektedir.
Ancak bu devletlerin özgül durumu nedeniyle, bu mücadele doðrudan sosyalist devrim için bir mücadele niteliðinde deðildir. Demokratik bir hak olarak uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn
tanýnmasý, bu ülkelerde demokratik devrimin tamamlanmasý ile
çakýþmamýþtýr. Bu nedenle proletarya, bu ülkelerde kesintisiz devrim esprisi içinde ikili bir mücadeleye girmek durumundadýr. Egemen sýnýflar ittifaký (oligarþi), sömürücü ulusal sýnýflarýn birliðini
ifade ettiðinden, halkýn mücadelesi bu sýnýflara karþý yürütülmek
200
201
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durumundadýr. Böylece, bu ülkelerde emekçi halk kitlelerinin kendi
geleceklerini belirleme mücadelesi yükselmektedir.
Bu koþullarda sosyalist ülkeler, özellikle bunlar arasýnda etkin bir güç durumunda bulunan SSCB, uluslarýn kendi kaderlerini
tayin hakkýnýn uluslararasý hukuk içinde tanýnmasýna sýký sýkýya
baðlý kalmýþtýr. Ancak eski dönemde olduðu gibi, bu hak, uluslarýn
ayrý devlet kurma hakký ile sýnýrlandýrýlamamaktadýr. Artýk kurulmuþ
devletlerin var olma hakký, yaþama hakký da gündemdedir. Bu
var olan ve var olacak devletleri, niteliðine bakýlmaksýzýn, yaþamalarýnýn kabul edilmesi demektir. Böylece devletlerin iç iþlerine
karýþmama þeklinde formüle edilen yeni bir hukuk ortaya çýkmýþtýr.
Bu, uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn kullaným biçimine
iliþkin bir kural olmaktadýr. Bir baþka deyiþle, devletin, (biçimi ne
olursa olsun) her koþulda sürekli bir temel oluþturmasý kabul edilmektedir.
SSCB tarafýndan (ve dolayýsýyla diðer sosyalist ülkeler tarafýndan da) kabul edilen bu yeni kural, ilk anda uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn doðal ve mantýki sonucu olarak ele alýnmýþtýr. Devlet kurma hakkýný kullanan ulusal-topluluðun, bu devlet
sýnýrlarý içinde egemenliðinin kabul edilmesi ve bu sýnýrlar içinde
dýþ müdahalenin reddedilmesi ayný zamanda devlet sýnýrlarý içinde emekçi halk kitlelerinin politik iktidarý ele geçirmelerine de
olanak saðlar. Leninin iþaret ettiði gibi, uluslar arasýnda etkin
biçimde düzenlenmiþ demokratik iliþkiler olmadýkça bunun sonucu olarak ayrýlma özgürlüðü tanýnmadýkça genel olarak tüm uluslarýn iþçilerinin ve emekçi halkýnýn burjuvaziye karþý iç savaþ vermesi
olanaksýzdýr.202
SSCB tarafýndan emperyalist-kapitalist ülkelerin, geniþletilmiþ
biçimiyle uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýný tanýmalarý önemli
bir geliþme olarak görülmüþtür. Ancak emperyalistlerin, özellikle
ABD emperyalizminin çeþitli askeri paktlar ve ikili askeri anlaþmalar yoluyla, devletlerin iç iþlerine karýþmama ilkesini fiilen
iþlemez hale getirmiþtir. Bir baþka deyiþle, bu askeri paktlar ve ikili
anlaþmalar, emperyalist sistem içindeki devletlerin bir blok oluþturmalarý demektir. Ve böylece emekçi halkýn kendi kaderlerini belirleme yönündeki mücadeleleri engellenmektedir. Artýk bu ülkelerde,
202

Lenin, Marksizmin Bir Karikatürü ve Emperyalist Ekonomizm, s. 26.
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proletarya ve müttefiklerinin iktidarý ele geçirmeleri, bir bütün olarak emperyalizmin kendi ülke sýnýrlarý içinde alt edilmesiyle baðlantýlý hale gelmiþtir. Bu durum, pratikte, devletlerin ikiye
bölünmeleri süreci, yani sýnýfsal olarak ayrýþma süreci olarak görünmektedir. (Kuzey-Güney Kore, Kuzey-Güney Vietnam, Kuzey-Güney Yemen gibi) Uzun ve kanlý savaþlar sonucunda ortaya çýkan
denge durumlarý, devlet sýnýrlarý içinde sýnýflarýn ayrýþmasýyla
birleþerek, her kesimin kendi devletini kurmasý olarak geliþmektedir.
Bu, dünya tarihinde ilk kez olarak, ulusal esas dýþýnda, bir devlet
sýnýrý içinde iki sýnýf devletinin kurulmasý olgusudur. Bu olgu,
emekçi halkýn iktidar mücadelesinde, yani iç savaþlardaki ikili iktidar durumlarýnýn resmileþtirilmesi demektir.
Böylece emekçi halkýn kendi kaderlerini tayin hakký fiilen
ortaya çýkmakta, ama ayný zamanda emperyalizmin fiili müdahalesiyle, egemen sýnýflarýn kendi devletlerine sahip olma durumunun proletarya ve müttefiklerine kabul ettirilmesiyle birlikte
geliþmektedir. Bu geliþme, son tahlilde, dünya proletaryasýnýn, özellikle de sosyalist ülkelerin emekçi halkýnýn, kendi kaderlerini tayin
hakký konusundaki revizyonist-pasifist görüþler tarafýndan etki altýnda tutulmasýnýn ürünüdür. Bu durum dönemin koþullarý ileri
sürülerek, yani nükleer silahlarýn geliþme düzeyleri ortaya konarak, emperyalizmle yapýlmýþ bir uzlaþma (komprime) olarak sunulmuþtur. SBKP revizyonizmi devrimlerin uluslararasý ve sistemler
arasý bir nükleer savaþa yol açabileceðini ileri sürerek, bu uzlaþmayý haklý ve masum göstermeye çalýþmýþtýr. Bu tutum, diðer
yandan, emperyalizmin hegemonyasý altýndaki ülkelerde devrimci
mücadelenin þiddet araçlarýyla sürdürülmesine, Halk Savaþýnýn verilmesine karþý olmakla tamamlanmýþtýr. Bu ise, en genelde, devrimci iç savaþlarýn reddi demektir. SBKP revizyonistleri, iç savaþlarýn sýnýfýn sýnýfa karþý bir savaþý olmasý gerçeði karþýsýnda, proletaryanýn siyasi örgütü olarak tarafsýz kalýnamayacaðýný çok iyi biliyorlardý. Dolayýsýyla, böyle bir savaþ koþullarýnda, sosyalist bir ülke
olarak bu savaþa fiilen ve maddi bir güç olarak girmek zorunda
kalacaklardý. Ýþte onlarýn karþý çýkýþlarýnýn özü burada yatmaktadýr.
Görüldüðü gibi, bir kez daha uluslarýn kendi kaderlerini tayin
hakký, kayýtsýz þartsýz savunulan bir hak olmaktan çýkmakta ve
içinde hareket edilemez bir hak, belirsiz bir hak, haline gelmektedir.
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III. bunalým döneminde genel olarak sosyalist ülkelerin ve
dünya proleter hareketinin içinde bulunduðu durum öz olarak böyledir. Ancak SSCBnin daðýtýlmýþlýðý koþullarýnda bu belirlemelerin
bazý yönleri geleceðin konularý haline gelmiþtir. Ancak yine de bu
belirlemeler, genelde ulusal sorunun çözümü açýsýndan (proletaryanýn olumlu eylemi ile) tam bir açýklýk saðlamaktan uzaktýr. Bu
dönemde ortaya çýkan yeni olgularý ve geliþmeleri, proletaryanýn
tarihsel olarak ilk olumlu eylemi olan sovyetik çözümün bazý ülkelerdeki uygulamalarýyla birlikte ele almak gerekmektedir. Ama bunlar, Lenin ve Kominternin þu belirlemelerinin ýþýðýnda ele alýnmaldýr:
Federasyon, çeþitli uluslara mensup emekçi halkýn
tam birliðinde, bir ara (transitional) biçimdir.
Bu bakýmdan, Komünist Enternasyonale düþen ödev,
sovyet sistemi ve sovyet hareketi temeli üzerinde yükselen bu yeni federasyonlarý daha geliþtirmek, incelemek
ve deneyimin sýnavýndan geçirmektir. Herþeyden önce,
tüm dünyanýn emperyalist devletleriyle ki askeri açýdan
ölçülemeyecek kadar güçlüdürler çevrilmiþ bulunan
Sovyet Cumhuriyetlerinin, yakýn bir ittifak içinde olmadýkça yaþayamayacaklarý; ikincisi Sovyet Cumhuriyetleri
arasýnda yakýn bir iktisadi ittifak gerektiði, bu yapýlmazsa, emperyalizmin harap ettiði üretici güçlerin ihya edilemeyeceði ve emekçi halkýn gönencinin güven altýna
alýnamayacaðý; üçüncüsü, bütün uluslarýn proletaryasý
tarafýndan ortak bir plana göre düzenlenen, parçalardan
oluþmuþ bir bütün olarak tek bir dünya ekonomisi yaratma eðilimi olduðu düþünülürse, federasyonun tam birliðe giden yolda bir ara biçim olduðu kabul edilerek,
gittikçe daha yakýn federal baðlar kurmaya çaba harcanmasý gereði açýkça ortaya çýkar. Bu eðilim kapitalizmde,
kendini oldukça açýklýkla ortaya koymuþtur; sosyalizmde daha da geliþmesi, olgunlaþmasý beklenir.203
3) Potansiyel Güçlerin Durumu-Geri-Býraktýrýlmýþ
Ülkeler

203

Lenin, Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluþ Savaþlarý, s. 388-89.
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III. bunalým döneminde eski-sömürgecilik yöntemlerinin yerini yeni-sömürgecilik yöntemlerinin aldýðýný söyledik. Bu olgu, ulusal sorun açýsýndan yeni bir durum yaratmýþtýr. Sömürünün
sürdürülüþ biçimindeki bu deðiþim, ayný zamanda eski sömürgecilik sisteminin tasfiyesini zorunlu kýlmýþtýr. Merkantilist dönemden bu yana varlýðýný sürdüren sömürgecilik sisteminin tasfiyesi,
birincil olarak, sömürgelerin baðýmsýzlýðýný elde etmeleri, yani
devlet olarak örgütlenmeleri sonucunu doðurmuþtur. Artýk I. ve II.
bunalým döneminde olduðu gibi, sömürge ve yarý-sömürge ayrýmý anlamýný yitirmiþtir. Genel olarak eski sömürgelerin tasfiyesi,
emperyalizm tarafýndan belirlenmiþ bir toprak üzerinde topluluklarýn devlet olarak örgütlenmesinin ortaya çýkmasý, bu dönemin ayrýt edici özelliklerindendir.
Ancak bu dönemde ortaya çýkan devletler (sömürgelerdeki), sözcüðün gerçek ve tam anlamýyla ulusal-devletler deðillerdir. Devletler, eski sömürgecilik sisteminin toprak olarak
bölüþülmesi temelinde ortaya çýkmýþtýr. Öyle ki, devletlerin sýnýrlarý, geçmiþ dönemlerde emperyalistlerin kendi gereksinmelerine
göre (ekonomik ve askeri) belirledikleri sömürge yönteminin sýnýrlarýyla çakýþmaktadýr. Sömürgecilik, sömürgelerde kapitalizmin
geliþmesini engellediði için, bu ülkelerde gerçek bir uluslaþma olmamýþtýr. Ulusu oluþturan temel unsurlardan birisi olan iktisadi yaþam birliði yerini siyasal birliðe býrakmýþtýr. Bir baþka deyiþle, ancak kapitalizm tarafýndan yaratýlabilen iktisadi yaþam birliði, bu
ülkelerde egemen olan feodalizm ve sömürgecilik nedeniyle gerçekleþtirilememiþtir. Bu da uluslaþma sürecinin tamamlanmamýþ
olmasý demektir. Böylece III. bunalým döneminde ortaya çýkan
devletler, ulus niteliðine sahip olmayan topluluklara dayanmaktadýr. (Ýþte bu topluluklarý halk olarak tanýmlamak yanlýþ olmayacaktýr.) Bir baþka deyiþle, normal ekonomik ve toplumsal evrimlerini,
dýþsal bir müdahale olmaksýzýn sürdürmüþ olsalar bir ulus olabilecek topluluklar, emperyalist müdahale ile yapay olarak birbirinden
ayrýlmýþtýr.
Sömürgeciliðin tasfiyesi ile Amerika, Afrika ve Asyada ortaya çýkan devletlerin uluslaþma açýsýndan olduðu kadar, ulusun temelini oluþturan kapitalist iktisadi yaþam birliði açýsýndan da geri
durumdadýrlar. Ülkede iç dinamikle geliþmiþ gerçek bir kapitalizm
olmadýðýndan, var olan kapitalist iliþkiler ise, eski sömürgecilik dö-
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neminden kalmadýr.* Yeni-sömürgecilikle birlikte bu ülkelerde yukardan aþaðýya kapitalistleþme gündemdedir. Bu ise, demokratik
devrimin tamamlanmamýþlýðý, dolayýsýyla ulusal sorunun çözümlenmemiþliði demektir.
Yeni-sömürgecilik, esas olarak, emperyalist-kapitalist sistemin, II. paylaþým savaþýndan sonra pazarlarýnýn büyük bir kýsmýný
yitirmesiyle ilintilidir. Yeni-sömürgecilik, I. ve II. bunalým döneminin sömürge ve yarý-sömürge ülkelerinde iç pazarýn yaratýlmasý ya
da geliþtirilmesi ile belirlenir. Bu ülkelerde egemen olan feodal ve
yarý-feodal üretim iliþkileri, kapitalist geliþmenin en önemli engeli
durumundadýr. Ancak bu ülkelerin burjuvazisi (yerli burjuvazi), emperyalizmle bütünleþmiþ bulunduðundan devrimci niteliðini yitirmiþtir. Bu yüzden kendi devrimini yapamaz. Dolayýsýyla kapitalizmin geliþimi önündeki engeller, devrimci bir tarzda deðil, uzlaþmalar yoluyla, ittifaklar yoluyla giderilmeye çalýþýlýr. Emperyalizm
için en önemli sorun feodalite ile ittifaka girmektir. Ancak bu ittifak, eski dönemlerdeki yarý-sömürgelerde olduðu gibi gerçekleþtirilememiþtir. Eskiden yarý-sömürgelerde emperyalizmin uzantýsý olan
komprador burjuvazinin varlýðý, emperyalizmin ana merkezlerdeki
açýk iþgali ile birleþerek, emperyalist sömürünün sürdürülebilmesi
için bir temel teþkil etmekteydi. Sömürgelerde ise, ülke tam olarak
iþgal altýnda olduðundan, belli oranlarda da olsa komprador burjuvazinin yaratýlmasý gerekmemiþtir. Doðrudan emperyalist sömürgeci ülkenin ekonomik, askeri, siyasi ve kültürel yönetimi altýnda
bulunan sömürgelerin durumu, III. bunalým döneminde bazý geciktirici sonuçlar doðurmuþtur. II. paylaþým savaþýndan sonra sömürgelerin tasfiyesi olgusunun zamandaþ olarak gerçekleþtirilmemesinin nedeni de budur.
Emperyalizm, yarý-sömürge ülkelerde, elinde az-çok güç bulunduran her kesimle iliþki kurarak, kendisiyle iþbirliði yapacak bir
kesim ortaya çýkarmýþtýr. Bu kesimler baþtan itibaren emperyalizmle bütünleþmekte ve ülkedeki yeni-sömürgeci yöntemlere uygun yatýrýmlarýn ve iliþkilerin temel dayanaðý olmaktadýrlar. (Ýþbirlikçi
* Emperyalizmin temel özelliklerinden olan sermaye ihracý, ihraç edilmiþ ülkelerde,
kapitalizmin geliþmesini etkiler, hýzlandýrýr. Böylece sermaye ihracý, ihracatçý ülkelerdeki
geliþmeyi bir parça durdurma eðilimi taþýsa da, bunun, bütün dünyadaki kapitalizmi derinlemesine ve geniþlemesine geliþtirmek pahasýna olduðunu unutmamalý. (Lenin, Emperyalizm, s. 78) (abç)
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burjuvazi) Ancak ülkede iç dinamikle kapitalizm geliþemediðinden,
emperyalizmin iþbirlikçi yerli burjuvaziyle giriþtiði yatýrýmlar, doðrudan tekelci nitelikte olmaktadýr. Böylece iþbirlikçi-tekelci burjuvazi ortaya çýkmakta ve bu kesim emperyalizmin temel müttefiki
olmaktadýr. Bu iþbirlikçi-tekelci burjuvalarýn, daha önceki dönemlerde hangi kesimlerde yer aldýðýnýn burada önemi yoktur. Bu burjuvazi, temel olarak I. ve II. bunalým dönemlerindeki komprador
burjuvaziden farklýdýr.
Daha önce belirttiðimiz gibi, emperyalizm kendi temel dayanaðýný ülke içinde yaratýr yaratmaz, ülkedeki egemen sýnýf ve
tabakalarla ittifakýný yeniden düzenlemeye yönelir. Bu ittifak her
þeyden önce feodalleri kapsamaktadýr. Yarý-sömürge ülkelerde,
görünüþte baðýmsýz bir devlet örgütlenmesi bulunduðu için, egemen sýnýf feodallerdir ve onlar devlete egemendirler. Meta dolaþým
süreci ile belirginleþmiþ olan ticaret burjuvazisi de, bu ülkelerde,
belli bir aðýrlýða sahiptir. Ýþte ülke içindeki tekelci burjuvazi (emperyalizmin temel dayanaðý olarak) ile feodal kalýntýlar ve ticaret
burjuvazisi bir egemen sýnýflar ittifaký oluþtururlar. Ama bu ittifak,
bu sýnýflarýn tüm üyelerinden deðil, en irilerinden oluþmaktadýr.
Ýttifakýn ayýrýcý özelliði, sözü geçen sýnýflarýn en irilerinin bir araya
getirilmesidir. Yani bu ittifak, sözcüðün tam anlamýyla bir oligarþi
oluþturur.
Oligarþi içinde iþbirlikçi-tekelci burjuvazi, baþlangýçta görece zayýf durumdadýr. Ticaret burjuvazisi ile feodal kesimler ittifakýn
aðýr basan yanýný oluþtururlar. Ancak ülkede kapitalist iliþkilerin
geliþmesine paralel olarak (bu kapitalistleþme iç dinamikle deðil
de, dýþ dinamikle, emperyalizmin taleplerine uygun olarak geliþtiðinden, buna emperyalist üretim iliþkileri demek yanlýþ olmayacaktýr) iþbirlikçi-tekelci burjuvazinin gücü artmýþtýr. Emperyalizm
için ideal olan, oligarþiyi tekelci burjuvazinin oluþturmasýdýr. Zaman içinde emperyalizmin yeni-sömürgeci yöntemlerinin ülkeye
tam olarak egemen olmasýyla, oligarþi içinde bulunan bazý kesimler tasfiye edilmektedir.
Yukardan ve emperyalizm tarafýndan oluþturulan bu oligarþi,
mevcut devletin sýnýfsal temelini oluþturmaktadýr. Bu yüzden, bu
ülkelerde devlet, ulusal deðil, oligarþik niteliktedir. Emperyalizm
her türlü ekonomik ve askeri yardýmlarla, hem böyle bir egemen
sýnýflar ittifakýný oluþturmuþ, hem de bu ittifakýn devlet içinde ve
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ülke çapýnda egemen olmasýný saðlamýþtýr. Böylece ülke çapýnda
güçlü bir merkezi otorite olarak oligarþik yönetim kurulmuþtur. Bu
yönetim, merkezi niteliðiyle, eski devletin feodal örgütlenmesini
tasfiye etmiþtir. Bu anlamda yukardan aþaðý demokratik devrim
belli ölçüde tamamlanmýþtýr. Fakat ülkede kapitalizm egemen üretim iliþkisi olsa bile, iç dinamikle geliþmiþ olmadýðýndan, gerçek
bir demokratik devrimden (isterse 19. yüzyýl Almanyasýndaki gibi
yukardan aþaðý olsun) söz edilemez. Proletaryanýn bu ülkelerde
görece geliþmiþliði ile, demokratik devrimde görevleri, geçmiþ dönemlerden farklýdýr. Ülkede demokratik bir yönetim bulunmadýðý
için, proletaryanýn birincil görevi demokrasiyi kazanmaktýr. Ancak ülkedeki gerici yönetimin temelinde emperyalist üretim iliþkileri
bulunduðundan, demokrasinin kazanýlmasý, yalýn bir içsel (sýnýfsal) mücadele ile deðil, ayný zamanda anti-emperyalist bir mücadeleyle saðlanabilir. Öte yandan anti-emperyalizm, eski dönemlerde
olduðu gibi, dýþsal bir olgu olan emperyalizme karþý deðil, içsel
olgu haline gelmiþ ve iþgalini gizlemiþ emperyalizme karþý olmak
demektir. Bu boyutu ile anti-emperyalist mücadele ülkedeki mevcut üretim iliþkilerinin (çarpýk kapitalizm) tasfiyesini amaçlamak
durumundadýr. Bu hareket geçmiþ dönemlerde olduðu gibi antisömürgeci (emperyalist) mücadele hedefinden farklýdýr. Demokratik devrim artýk anti-feodal ve anti-sömürgeci (emperyalist) mücadele olarak sýnýrlandýrýlamamaktadýr. Demokratik halk devrimi
olarak devrimde ulusal sorun, emperyalist sistemden ayrýlma, emperyalist sistem dýþýnda devlet kurma ve devlet olarak yaþama
sorunu haline gelmiþtir. Bu ise, ülkedeki burjuva unsurlarýn kesinkes tasfiyesi ile birlikte geliþebilir. Çünkü ülkede bulunan burjuvazi, büyük oranda emperyalizmle bütünleþmiþ durumdadýr. Ancak
yine de, bu doðrudan anti-kapitalist devrim demek deðildir. Emperyalist üretim iliþkilerinin tasfiyesi ve oligarþik yönetimin yýkýlmasý,
anti-kapitalist nitelik taþýsa da kapitalist üretim iliþkilerinin bütünsel tasfiyesi ile eþ anlamlý deðildir. Kapitalizmin ve meta üretiminin
kökleri daha derinde olduðu için, anti-kapitalist mücadele, demokratik halk devriminden sonra, ve bu devrimle kurulmuþ iktidarýn
dönüþümüyle sürdürülür. (Sosyalist devrim) Bu iki görev, bu ülkelerde proletaryanýn önündeki görevlerdir ve bunlar tek bir sürecin
iki halkasý olarak ele alýnmak zorundadýr.
Özellikle yarý-feodal ve yarý-sömürge ülkelerde daha geliþkin
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haliyle görülen bu geliþme, ulusal sorunun yeni içeriðini ortaya
çýkartmaktadýr. Ýç dinamikle geliþen kapitalizm temelinde ve feodalizmin tasfiyesi ile toplumun iç baðlarý kurulamamýþ olduðundan, bu ülkelerde uluslaþma süreci çarpýk biçimde ortaya çýkmaktadýr. Deyim yerindeyse, normal tarihsel evrime göre kapitalizmin egemen üretim iliþkisi olmasýyla birlikte oluþan ulus ve bunun
siyasal tanýmlanmasý olarak demokratik devrimle (demokratik devrimin sonucunda) gerçekleþen ulusal-devlet, bu ülkelerde sonuç
deðil, baþlangýç durumundadýr.
Eski dönemin ezilen uluslarýnýn, kapitalizm koþullarý altýna, yani emperyalizmin çerçevesi içinde devlet kurma hakkýný elde
etmeleri, son tahlilde ülkedeki kapitalist geliþmenin belirli bir evresinde, bir baþka ülkenin egemenliði altýnda bulunmalarýyla ilintilidir. Bu açýdan ezilen ulusun kendi kaderini tayin etme hakkýný
elde etmesi, yani devlet kurma hakkýný elde etmesi, sonal olarak
ülkedeki kapitalizmin dýþsal engellerden arýndýrýlmasý demektir.
Uluslarýn baský altýna alýnmasý ve toprak olarak ilhak edilmesi, ülkenin kendi iç evrimini engelleyici durumdaydý. Genellikle bu durum, egemen ulusun buralardaki feodallerle iþbirliðini de getiriyordu. Ülkedeki kapitalizmin ekonomik üstünlüðü, dýþ müdahale ile, ülkenin iktisadi yaþamýný da geriletiyordu. Kendi tarihsel evrimini dýþ müdahalesiz ya da ilhak olmaksýzýn yaþayacak olan bir
toplumun demokratik devrimi tamamlamasý gündemdeyken
(uluslaþmanýn tamamlanmýþlýðý ve ulusal-devlet olarak örgütlenmenin gündemde olmasý), bu, toprak ilhaklarýyla ortadan kaldýrýlmaktadýr. Çünkü ulus bir bütün olarak demokratik devrimin
konusu olan devlet iktidarýna sahip deðildir. Bir baþka deyiþle, ezilen uluslar açýsýndan, kapitalizmin ekonomik alandaki egemenliðinin feodal siyasal yönetimin bertaraf edilmesiyle, siyasal alanda
tamamlanmasý olan demokratik devrim, ulusun baskýdan kurtarýlmasý ile birleþmektedir. Bu uluslar için, demokratik devrimin
gerçekleþtirilmesi için, herþeyden önce devlete sahip olmalarý gerekmektedir. Ýþte bu olanaðýn elde edilmesi uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký ile baðlantýlýdýr. Bu hakkýn elde edilmesi, ülkede
kapitalizmin gerçek ve tam egemenliðini saðlayacaktýr.
I. ve II. bunalým döneminde ezilen uluslarýn bu özgül durumu, yani demokratik devrimin nesnel olarak olgunlaþtýðý koþullarda,
bunun, devlet kurma hakkýnýn olmamasý nedeniyle gerçekleþme-
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mesi durumu, uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký ile çözümlenmektedir. Böylece de, uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký
bir çeþit demokratik devrim sorunu olarak ortaya çýkmaktadýr. Ülkede uluslaþma tamamlanmýþ, kapitalizmin egemen üretim iliþkisi
olmuþ bulunduðu koþullarda, uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýný, yani baðýmsýz devlet kurma hakkýný elde etmesi, demokratik
devrimin tamamlanmasý demektir. Görüldüðü gibi, ezilen ulus
açýsýndan uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký, örtük biçimde
anti-emperyalist bir nitelik kazanmaktadýr. Ancak ezilen ulus açýsýndan, ezen ulus her zaman emperyalist-kapitalist ülke durumunda olmamaktadýr. 19. Yüzyýlda Çarlýk Rusyasýnda, ezilen uluslar açýsýndan anti-emperyalizm deðil, anti-sömürgeci bir mücadele bu nitelikte bir ulusal kurtuluþ mücadelesi, ulusun içsel evriminin dýþ engellerden arýndýrýlmasý olarak ortaya çýkarken, tekelci
kapitalizm koþullarýnda emperyalist-kapitalist ülkelerin egemenliði
altýnda, yani onlar tarafýndan ilhak edilmiþ uluslarda, anti-sömürgecilik ile anti-emperyalizm, yani emperyalist sömürgeciliðe karþý
mücadele birleþmektedir. Böylece ezilen ulus ile sömürgeler arasýndaki ayrým giderek belirsizleþmektedir. Ama ezilen ulus açýsýndan, özsel bir farklýlýk vardýr: Toplum, dýþ koþullarý açýsýndan engellerle karþý karþýya olsa da, içsel evrimi kapitalist aþamaya ulaþmýþtýr ve burjuvazinin geliþmesiyle birlikte uluslaþma sürecini
tamamlamýþtýr. Bu açýdan, ezilen ulus yabancý bir ülkenin egemenliði altýna sokulmuþ kapitalist bir toplumu ifade eder. (Kapitalizmin eþitsiz geliþimi nedeniyle, bunlarýn bir kýsmýnýn görece geri
kapitalizme sahip olmalarý genel özelliði deðiþtirmez.) Ezilen ulus
durumunda kapitalist geliþim siyasi olarak tamamlanmadýðý gibi,
ülke içinde feodalizm tam olarak tasfiye edilememektedir. Çünkü
mevcut feodal iliþkiler, egemen, ezen ulus tarafýndan korunmaktadýr. Kapitalizmin geliþmesi, buralarda feodalizmin gücünü yok ettiðinden, feodal sýnýf eski ayrýcalýklarýný, ancak ezen ulus ile iþbirliði
yaparak sürdürebilmek durumundadýr. Ýþte bu açýdan ezilen ulus
un kendi kaderini tayin hakkýný elde etmesi, ayný zamanda topluluk içindeki feodal kalýntýlarýn tam tasfiyesini de getirmektedir. Örtük olarak ortaya çýkan bu anti-feodal yan, tümüyle anti-sömürgeci
mücadelenin içinde yer alýr.
Eðer ilhak, kapitalist geliþme içinde belli bir dönem için baðýmsýz devlete sahip bir ülkede gerçekleþmiþ olursa ki Doðu Av-
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rupada sýk sýk olan bir durumdur ezen ulus açýsýndan, ezilen
ulus içinden iþbirlikçiler feodaller olmaktan uzaktýr. Bu iþbirlikçiler, genellikle ezen ulus burjuvazisiyle ekonomik iliþkiler içinde bulunan ulusal burjuva kesimlerden oluþmaktadýr. II. paylaþým
savaþý sýrasýnda, Avrupada Nazi iþgali koþullarýnda, ezilen uluslardaki iþbirlikçilerin Almanya ile ticari iliþkileri olan burjuva unsurlar olmasý gibi.
Ulus kavramýnýn, kapitalist bir toplumun dýþsal görünümünü, bütünsel durumunu ifade etmesi unutularak, kapitalizmin
dýþýnda her topluluðu ulus olarak ilan etmek ve buradan hareket
ederek ezilen ulus saptamasýna varmak, önemli bir yanlýþlýk oluþturmaktadýr. Bu durum, sömürge ülkelerdeki geliþmeyi bir yana
býrakarak, onlarý salt belli bir toprak üzerinde oturan, belli bir dil
birliðine sahip olmalarýyla ele alýp, ulus kabul etmek, sömürgeler
sorununun küçük-burjuva çözümünü içermektedir. Karmaþýk ulusal sorunlarýn çözümünde umutsuzluða kapýlmýþ ve býkmýþ küçükburjuvazinin bu yaklaþýmýnýn, geçmiþ dönemde Avrupa sosyal-demokrasisi içinde yaygýn biçimde ortaya çýktýðýný daha önce
görmüþtük. II. bunalým döneminden itibaren ulusal sorunun, genel olarak sömürgeler sorunu ile birleþmesi ve geniþlemesi, uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn belirginleþtirilmesi ile birlikte
düþünülmelidir.
I. bunalým döneminde Lenin, ezilen uluslar ile sömürge
ve yarý-sömürgeleri birbirinden ayýrýrken, ikincilerin kapitalist açýdan geri kalmýþlýðýný ve dolayýsýyla henüz uluslaþmayý tamamlayamamýþ olmalarýný göz önünde tutuyordu. Bu yüzden sömürge ve
yarý-sömürgeler için ulusal hareketleri geleceðin sorunu olarak
ele alýyordu. Bu da bu dönemde, uluslarýn kendi kaderlerini tayin
hakkýnýn Doðu-Avrupa ile ilintili somut bir sorun olmasý demekti.
Ancak I. yeniden paylaþým savaþýndan sonra Doðu-Avrupada ulusal-devletlerin gerçekleþmesi, sömürgeler ve yarý-sömürgeler sorununun öne geçmesine yol açmýþtýr. Leninin, tekelci kapitalizm
koþullarýnda, sömürgeciliðin sermaye ihracý temelinde bir emperyalist sömürgecilik olduðunu saptamasý, ihraç edilen ülkelerde kapitalizmi belli ölçülerde geliþtireceði sonucuna varmýþtýr. Böylece
sermaye ihraç edilen ülkelerin, gerek bu yolla, gerekse kendi iç
dinamikleriyle uluslaþmalarý, yani iktisadi yaþam birliðini kurmalarý
söz konusudur. Bu durum Kominternin II. Dünya Kongresinde
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kabul edilen temel ayrýmda kendi ifadesini bulmuþtur. Bu kararda,
komünist partilerin ulusal sorunda doðru bir politika izleyebilmeleri için, politikayý üç temel noktadaki belirlemeye dayandýrmalarý
gerektiði ifade edilmiþtir.
Bunlar:
1) Tarihsel özel durumun veya hepsinin üstünde ekonomik
koþullarýn doðru bir deðerlendirmesi yapýlmalýdýr.
2) Ezilen sýnýflarýn, sömürülen, emekçi halkýn çýkarlarýyla
genel ulusal çýkar kavramý, yani egemen sýnýfýn çýkarlarý arasýnda
açýk bir ayrým yapýlmasý.
3) Küçük bir ileri ve zengin kapitalist ülkeler azýnlýðýnýn dünya
nüfusunun geniþ çoðunluðunu sömürgesi haline getirmesi ve mali
yönden köleleþtirmesini, yani finans-kapital ve emperyalizm çaðýnýn
karakteristik bu özelliðinin hesaba katýlmasý.
Böylece, komünist partileri, siyasetini, ezilen baðýmlý ve
uyruk uluslar ile ezen, sömüren, egemen uluslar arasýnda bir
ayrýma dayandýrmalýdýr.
Burada görüldüðü gibi, ulus kavramý, genel olarak tüm topluluklar için kullanýlmaktadýr. Yani ulus ile kapitalizm birbirine baðlý,
kapitalist toplumun, belirli sýnýrlar içindeki dýþsal tanýmý olarak ulus
kavramý yerine, emperyalist dönemde, belirli sýnýrlar içinde oturan
tüm topluluklar ulus olarak ele alýnmaktadýr. Nitekim, ayný yerde
Lenin, feodal ya da ataerkil ve ataerkil-köylü iliþkilerinin egemen
olduðu daha geri devletlerle uluslara204 iliþkin politikadan söz etmektedir. Bu tanýmlamanýn, ulusu, genel olarak yükselen kapitalizmin bir kategorisi olarak tanýmlayan Stalin ile çeliþtiði ileri sürülebilir. Ancak bunlar arasýnda çeliþki yoktur. Lenin, uluslarýn doðuþu ve geliþimini, ulusal-devletlerin kuruluþunu, Stalinin yazýlarýnda
ortaya konulduðu gibi kapitalizmin geliþimi ve kapitalist toplumun
siyasal üst-yapýsý olarak ele alýr. Ancak burada tek tek ülkeler deðil,
bir bütün olarak dünya çapýnda kapitalizmin durumu esas alýnmaktadýr. Bu, doðrudan doðruya emperyalizm tahlilinden çýkmaktadýr. Tekelci kapitalizm öncesinde, ülkeler tek tek ele alýnýyor ve
her bir ülkedeki kapitalist geliþme ayrý ayrý deðerlendiriliyordu. Emperyalist aþamada ise, ülkeler tek bir dünya ekonomisinin parçalarý haline gelmiþtir. Yani artýk bir dünya kapitalist sistemi ortaya çýk204
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mýþtýr. Bu koþullar altýnda tek tek ülkelerde uluslaþma sürecinin
irdelenmesi yeterli deðildir. Emperyalist aþamada, artýk, topluluklar hangi üretim biçimi altýnda bulunurlarsa bulunsunlar, genel olarak ulus þeklinde tanýmlanabilmektedirler.
Komintern, II. Dünya Kongresinde, Leninin tezleri temelinde kabul edilen bir kararda þöyle denilmektedir:
1914 emperyalist savaþý, bütün dünyanýn köleleþtirilmiþ uluslarýna ve ezilen sýnýflarýna, burjuva-demokratik safsatalarýn sahtekârlýðýný büyük açýklýkla gösterdi.
Uluslarý kurtarma ve uluslarýn kaderlerini tayin hakký safsatalarýyla gerçekleþtirilen Brest-Litovsk ve Bükreþ barýþ
anlaþmalarý bir yandan, Versailles ile St. Germain barýþ
anlaþmalarý diðer yandan, zafer kazanan burjuvazinin hiçbir þeye aldýrýþ etmeksizin ulusal sýnýrlarý da kendi ekonomik çýkarlarýna göre belirlediðini gösterdi. Ulusal sýnýrlar da burjuvazi için sadece pazarlýk konusudur. Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) adý verilen kuruluþ, savaþ galiplerinin birbirlerine karþýlýklý soygun garantisi verdiklerini belgeleyen bir güvenlik anlaþmasýndan baþka
bir þey deðildir. Ulusal birliðin yeniden saðlanmasý ve
ayrýlmýþ ülke topraklarýyla yeniden birleþme yönündeki
çabalar, burjuvazi açýsýndan yenilenlerin yeni bir savaþ
için güç toplamalarýndan baþka bir þey deðildir. Yapay
biçimde parçalanan uluslarýn yeniden birleþmesi, proletaryanýn da çýkarýna uygundur; ancak proletarya gerçek
ulusal özgürlüðünü ve birliðini sadece devrimci mücadele yoluyla ve devrik bir burjuvazinin üzerine basarak
elde edebilir.205 (abç)
Stalin Leninizmin Ýlkelerinde emperyalist dönemde ülkelerin durumunu þöyle belirtmektedir:
Eskiden proletarya devrimine hazýrlýk döneminin
önkoþullarýnýn tahlili, genellikle tek baþýna ele alýnan þu
ya da bu ülkenin ekonomik durumu bakýmýndan yapýlýrdý. Þimdi artýk sorunun bu tarzda alýnmasý yetersizdir.
Þimdi sorunu bütün ülkelerin ya da ülkelerin çoðunluðunun ekonomik durumu açýsýndan, dünya ekonomik du205
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rumu bakýmýndan ele almak gerekir; çünkü ülkeler ve
ulusal ekonomiler kendi kendilerine yeter birimler olmaktan çýkmýþlar, dünya ekonomisi denilen bir zincirin
halkalarý haline gelmiþlerdir, çünkü eski uygar kapitalizm geliþerek emperyalizm olmuþtur; emperyalizm ise
dünya nüfusunun büyük çoðunluðunun bir avuç ileri
ülke yararýna, mali bakýmdan köleleþtirilmesi ve sömürgeci baský altýna alýnmasýdýr.206
Bu geliþmeler, þüphesiz ezen ulus-ezilen ulus ayrýmýnýn
kullanýmýna olanak tanýmaktadýr. Ancak III. bunalým dönemindeki
bu geliþmeleri tam olarak ifade edebilmek için emperyalizmezilen halklar ayrýmýnýn yapýlmasý zorunludur.
III. bunalým döneminde, özellikle sömürgelerde, emperyalizm kendi ekonomik çýkarlarýna göre belirlediði ulusal sýnýrlar
içinde bulunan halkýn merkezi bir devlet otoritesine tabi kýlýnmasý
gündemdedir. Bu durum, devlet aracýlýðýyla (güçlü merkezi otorite) emperyalizmin taleplerine uygun olarak, bu ulusal sýnýrlar içinde belli bir iktisadi yaþam birliði saðlamaya giriþilmesi demektir.
Böylece ulusal devlet bu ülkelerde ulusal birliði saðlayan güç
olmaktadýr. Bir baþka deyiþle, bu ülkelerde topluluðun birliðini saðlayan ve sürdüren temel unsur devlettir, siyasal zordur. Yine de
siyasal zor temelinde ortaya çýkan bu toplumsal birlik, günümüzde ulus olarak tanýmlanmaktadýr ve bunu saðlayan devlet
de ulusal-devlet olarak kabul edilmektedir.
Marks, kapitalizmin iç dinamikle geliþimiyle ortaya çýkan
ulusal birliði (gerçek uluslaþma sürecinin ürünüdür) þöyle ifade
etmektedir:
Demek ki, gerçek baðý siyasal yaþam tarafýndan
deðil, ama uygar yaþam tarafýndan oluþturulmuþ bulunan burjuva toplum üyelerini birleþik tutan þey, doðal
zorunluluktur, ne kadar yabancýlaþmýþ görünürlerse
görünsünler, insanýn özsel özellikleridir, çýkarýdýr. Burjuva toplum atomlarýnýn birliðini saðlayan þey, demek
ki, devlet deðil, bu atomlarýn ancak tasarýmda, ancak
kendi imgelemlerinin göðünde atomlar olmalarý, ve
gerçeklikte atomlardan þaþýlacak derecede ayrý varlýklar:
206
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tanrýsal bencillikler deðil, ama bencil insanlar olmalarý olgusudur. Günümüzde uygar yaþamýn birliðinin devletin iþi olduðunu sanan, sadece siyasal kör inançtýr;
oysa gerçeklikte, tersine, korunmuþ bulunan devlet birliði, uygar yaþamýn iþidir.207 (abç)
Ýþte bu iki farklý ulus ve ulusal birlik durumu, III. bunalým dönemindeki ulusal sorunun tanýmlanmasýna olanak saðlamaktadýr.
Diyebiliriz ki, III. bunalým döneminde, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde, herþeyden önce devletler kurulmuþ ve sonra bu devletler
için ulus yaratýlmýþtýr. Böylece pek çok topluluk doðal evrimleriyle tek bir ulus haline gelmeleri olanaklýyken, dýþ müdahaleyle (emperyalist sömürü ve hegemonya) bu devrim çarpýtýlmýþtýr. Ýktisadi
ve toplumsal evrimin bu çarpýtýlmasýnda emperyalizmin siyasal ve
askeri zoru belirleyici durumdadýr. Yaratýlmýþ olan devletler de, bu
zorun, devlet sýnýrlarý içinde somut biçimleniþidir.
Ýþte emperyalist hegemonya altýndaki ülkelerde ulusal sorun
III. bunalým döneminde bu þekilde biçimlenmektedir. Bu sorunun
çözümü, kaçýnýlmaz olarak, ülke üzerindeki emperyalist tahakkümün ve oligarþinin siyasal zorunun bertaraf edilmesi ve yýkýlmasýyla mümkündür. Bu da anti-emperyalist ve anti-oligarþik devrim
demektir. Böylece artýk uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký, emperyalizmin yeni-sömürgecilik sisteminden ayrýlma hakký ve
baðýmsýz devlet kurma hakký ve baðýmsýz devlet olarak yaþama
hakký þeklinde belirginleþtirilmek zorundadýr.
Þüphesiz bu formülasyon, özsel olarak Lenin ve Stalinin
formülasyonlarýyla benzeþtir. Örneðin Stalin bu konuda þöyle söylemektedir:
Leninizm, uluslarýn kendi kaderlerini kendilerinin tayin etmesi kavramýný, baðýmlý ülkelerin ve sömürgelerin
ezilen halklarýnýn egemen devletten tamamýyla ayrýlma
hakký, uluslarýn baðýmsýz devlet olarak yaþama hakký
þeklinde yorumlayarak, bu kavramý geniþletti.208 (abç)
Yine de Stalinin ortaya koyduðu biçimdeki formülasyonun
II. bunalým döneminin özelliklerine göre yapýlmýþ olduðu unutul207
208
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mamalýdýr. Bu açýdan, III. bunalým döneminin iliþki ve çeliþkilerine
baðlý olarak ortaya çýkan sorunlarý tam olarak karþýlayamayacaktýr.
Çünkü bugün baðýmlý ülke ve sömürge ülke, II. Bunalým döneminden farklýdýr. Yeni-sömürgecilik koþullarýnda ortaya çýkan yeni
baðýmlýlýk biçimleri bulunduðundan sömürge sözcüðü eski içeriðiyle kullanýlamaz.
Yeni-sömürgecilik yöntemlerinin ilk olarak II. bunalým döneminin yarý-sömürge ülkelerinde uygulanmaya baþlandýðýný söyledik. Bunun nedeni, gördüðümüz gibi, bu ülkelerin görünüþte baðýmsýz bir devlete sahip olmalarýdýr. Sömürgelerde ise, emperyalizm için hemen kullanýlabilecek bir devlet örgütlenmesi içsel olarak mevcut deðildir. Bu durumda sömürgeler az ya da çok hýzla
devletleþtirilmiþlerdir. Bu olgu, II. bunalým döneminin sömürge
ülkelerinde emperyalist iþgalin açýk durumunun ortadan kalkmasý
sonucunu vermektedir. Ancak bu, emperyalizmin hegemonyasýnýn sonu, ülkenin baðýmsýzlýðýný ifade etmesi demek deðildir. Sömürgelerin III. bunalým döneminde baðýmsýzlýklarýný elde etmeleri,
bu þekilde devlet kurma hakkýný elde etmeleri, emperyalist iþgalin
gizlenmesi ile birlikte ortaya çýkmýþtýr. Sömürgeler devletleþtirilirken,
büyük ölçüde, devlet sýnýrlarý içindeki feodal egemen sýnýflarla ittifaka girilmiþtir. Öte yandan sermaye ihracý, yani geçmiþ dönemin
nakit sermaye ihracý bu ülkelerde belli oranda bir kapitalist geliþme
olanaklarý yaratmýþtýr. Tüm sermaye yatýrýmlarý emperyalist kuruluþlara ait olmakla birlikte, önemli sayýda kent ve kentleþme ortaya çýkmýþtýr. Bu kentlerde önemli sayýda küçük-burjuva bir nüfus
oluþmuþtur. Proletarya, eski sömürgecilik yöntemlerine baðlý olarak, genellikle hammadde kaynaklarýnýn bulunduðu kýrsal alanlarda toplanmýþtýr (iç dinamikle geliþen kapitalizmden farklý olarak).
Kentlerdeki proleter unsurlar ise çokluk ticari iþlerde istihdam edilmektedir. (Gemicilik, yükleme vb.) Yani kentlerde proleter nüfus,
doðrudan komprador burjuvazinin ve emperyalizmin ticari faaliyetleri içinde bulunmaktadýrlar. Zaten geçmiþ dönemlerde sömürgeler, emperyalist sanayi için gerekli hammadde kaynaðý idi ve
esas olarak hammaddelerin talan edilmesine dayanýyordu. Sömürgelerde ücretli-emek sömürüsü, bu baðlamda ortaya çýkýyordu.
III. bunalým döneminde sömürgelerin devletleþtirilmesi esas
olarak dýþ dinamikle gerçekleþtirilmiþtir. Emperyalizm sömürgeleri, belli bir sürede ve topyekün olarak terketmiþtir. Baðýmsýzlýk
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için gerekli alt-yapýyý oluþturmak emperyalizmin sömürgelerdeki
açýk iþgalini sona erdiriþinin temel ölçütü olarak ele alýnmýþtýr. Ancak bazý sömürgelerde uzun süredir devam eden ve kitleselleþmiþ
bulunan ulusal-devrimci hareketlerin varlýðý, bu terk sürecini
hýzlandýrmýþtýr. Bu tip ülkelerde emperyalizm, yeni-sömürgecilik
yöntemlerini uyguluyabilmesi için, gerekli alt-yapýyý hazýrlayamadýðý için, baðýmsýzlýklarý son tahlilde anti-emperyalist bir nitelik almýþtýr.
Ancak çoðunda proletaryanýn öncülüðünde bir devrimle gerçekleþmediðinden, emperyalizmle belli bir uzlaþma yoluyla gerçekleþtirildiðinden, bir süre sonra emperyalizmin ülkeye yeniden egemen
olmasý söz konusu olmuþtur.
1970lere gelindiðinde büyük emperyalist ülkeler, birkaç yer
dýþýnda, tüm sömürgeleri devletleþtirmiþ bulunuyorlardý. Kalanlar
ise, genellikle askeri-stratejik nedenlerle üs bölgeleri olarak elde
tutulmaktaydý. Tam sömürge statüsünde kalan ülkelerin sayýsýndaki hýzlý azalýþ, yeni-sömürgeciliðin geliþme ritmini belirlemiþtir.
Ama yine de 70lere gelindiðinde, dünyanýn çeþitli bölgelerinde sömürge ülkeler bulunmaktaydý. Özellikle Afrikada Ýspanyol ve Portekiz sömürgeleri mevcuttu. Bu ülkelerin sömürgelerinin tasfiyesi
oldukça gecikmeli gerçekleþmiþtir. (Bunda belirleyici etmenlerin
baþýnda Ýspanya ve Portekizde faþist-milliyetçi yönetimin iktidarda
bulunmasý gelmektedir.) Bu ülkelerde Afrikadaki sömürgelerinden deðer transfer eden, sömürgelerin hammaddelerini yarý-mamül meta haline getirerek ihraç eden bir sanayinin bulunuþu, bu
ülkelerde sömürgelerin tasfiyesine karþý güçlü bir burjuva milliyetçi hareketi ortaya çýkartmýþtýr. Ülkede iktidarda bulunan faþistmilliyetçilerin maddi temelini teþkil eden bu sanayi, emperyalizmin
dýþ zorlamalarýyla sýk sýk yüz yüze kalýyordu. Geçmiþ dönemlerde
olduðu gibi, Ýspanya ve Portekizin, emperyalist ülkelerin himayesinde sömürgelerini elde tutabilmesi, yani emperyalistlerarasý
çeliþkilerin askeri plana yansýma olanaðýnýn bulunduðu koþullarda,
bu çeliþkilerden yararlanarak sömürge sahibi ülke konumunda bulunmasý artýk olanaksýzdýr. Ancak çokuluslu þirketlerin hammadde
gereksinmesi, geçmiþ dönemdeki emperyalistler arasý çeliþkinin
yarattýðý duruma benzer bir durum yaratarak, bu ülkelerin sömürgeleri elde tutmasýna belli oranda yardýmcý oluyordu. Bu koþullarda,
bu ülkelerin sömürgelerinin kendi kaderlerini tayin hakkýný elde
etmelerinin ancak bir devrimle ya da büyük bir halk ayaklanmasýyla
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elde edilebilir olduðu görülüyordu.
Ýþte 1974 Portekiz Karanfil Devrimi, ilkin sömürgelerin baðýmsýzlýklarýný elde etmeleri sonucunu doðurmuþtur. Ancak Portekiz
sömürgelerinde güçlü bir devrimci ulusal hareketlerin mevcudiyeti, bu ülkelerin anti-emperyalist nitelikte bir geliþim içine girmelerine yol açmýþtýr. Ayný yýllarda Ýspanyada Franco rejiminin çöküþü,
emperyalizmin bu yýllardaki aðýr ekonomik buhraný ile birleþerek
ülke içindeki dengelerin deðiþmesine yol açmýþtýr. O güne kadar
sömürgeci-devlet desteðinde egemen unsur olan yarý-mamül hammadde ihracý 74 ekonomik buhranýndan büyük oranda etkilenmiþtir. Bu kesimde büyük iflaslarýn ortaya çýkmasý büyük emperyalist þirketlerin iç piyasaya egemen olmasýný getirmiþtir. Böylece
Ýspanyol sömürgelerinin tasfiyesi önündeki en önemli engeller de
ortadan kalkmýþ bulunuyordu.
1975 yýllarýnda artýk dünyada tam sömürge durumunda hemen hiç ülke kalmamýþtý. Artýk sömürgeler sorunu yeni bir içerik
kazanmýþtýr ve geçmiþ dönemlerin siyasal ilhaka dayalý sömürgeleri, yerlerini ekonomik olarak baðýmlý geri-býraktýrýlmýþ ülkelere
býrakmýþlardýr.
III. bunalým döneminde eski sömürgecilik sisteminin tasfiyesi, ulusal sorunda, geçmiþ dönemlerde tali öneme sahip bazý
yanlarýn önem kazanmasýný, baþat hale gelmesini getirmiþtir. Bunlarýn baþýnda kendi iktisadi-tarihsel evrimiyle tek bir ulus oluþturabilecek topluluklarýn yapay olarak bölünmeleridir. Sömürgelerin
baðýmsýzlýklarýný kazanmasý, ulusal sýnýrlarýn emperyalizmin çýkarlarýna ve devrimci mücadelenin olasý geliþmesine göre belirlenmesini getirmiþtir. Bu durum, topluluklarýn mevcut iliþkilerinin
üst-yapýda korunmasý demektir. Feodal ve yarý-feodal topluluklarda feodal ayrýcalýklarýn yeni-sömürge devletlerin sýnýrlarýný belirlerken özenle korunmasý gündeme gelmiþtir. Afrikada kabile esasý
egemen kýlýnýrken, Asya ve Kuzey Afrikada yerel feodal otoriteler
yeni devletlerin egemenleri haline getirilmiþlerdir. Bu durum, sömürgelerin tarihsel olarak çeþitli emperyalist ülkeler tarafýndan bölüþümüne de denk düþmektedir. Emperyalizmin, sömürgelerin baðýmsýzlýklarýnda kullandýðý yöntemi, genel olarak Balkanlaþtýrma
þeklinde tanýmlamak pek yanlýþ olmayacaktýr.
Özet olarak, eski dönemde belli bir dil ve kültür birliðine sahip topluluklar, emperyalizm koþullarýnda dýþ müdahalelerle bütün-
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sel bir dönüþümle uluslaþamamýþlardýr. Emperyalizm tarafýndan belirlenmiþ topraklar üzerindeki topluluk üyeleri, bu dýþ müdahalenin sürekliliði sonucu yeni bir iktisadi yaþam birliðine
yöneltilmiþ- lerdir. Bu da kaçýnýlmaz olarak kültürün, parçalarda
yeniden biçimlenmesine yol açarak, az da olsa kültürel farklýlýklar
yaratmýþtýr. Ve sonuçta feodal siyasal örgütlenmeye dayalý yapay
sýnýrlar içinde yeni uluslar oluþmuþtur. Ama bu durum diðer yandan da bölgecilik eðilimlerini güçlendirmiþtir.
III. bunalým döneminde sömürgelerin tasfiyesi ve yeni-sömürgecilik özetle böyledir. Bu genel tabloyu þöyle unsurlarýna ayýrabiliriz:
1) Birleþmiþ Milletlerin kurulmasý ve zaman içinde kalýcý olmasý, * uluslararasý iliþkilerde yeni bir norm getirmiþtir. Bu normun niteliði, özel-somut durumlarda yorumlanmasý farklý olabilecek
kadar esnek olmasýdýr. Yani emperyalist devletler ile sosyalist devletlerin üzerinde anlaþtýklarý genel ve ortak bir kurallar-tanýmlar
ortaya çýkmýþtýr. Bu normun asýl içeriði devletler arasý iliþkilerin
temel alýnmasýdýr. Uluslararasý anlaþmalarda resmi devletin, yani
Birleþmiþ Milletlere üye devletlerin varlýðý esas alýnmaktadýr. Bunun sonuçlarý ise ikilidir:
Birincisi, devlet sýnýrlarýnýn kesinleþtirilmesi ve tartýþmalarýn dýþýnda tutulmasýdýr. Birleþmiþ Milletler anlaþmasýyla garanti
altýna alýnmýþ resmi devlet sýnýrlarý bu dönemde hemen hemen
kalýcý bir nitelik arz etmektedir. Bu, self-determinationin, yani
uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn resmi devlet sýnýrlarý
içinde kullanýlacak siyasi geleceðini belirleme hakký haline gelmesidir. Bu, hangi biçimde ve nasýl kurulursa kurulsun, herhangi
bir devletin Birleþmiþ Milletlere üye alýnmasýyla birlikte var olma
güvencesi olmaktadýr. (Birleþmiþ Milletlere üye alýnmasý ise, ulu* III. bunalým döneminin ilk on yýlýnda (1945-58) bu olgu tam olarak belirginleþmemiþtir. 1951 yýlýnda Stalin þöyle diyordu: Barýþýn kalesi olmak için kurulan Birleþmiþ
Milletler, bir savaþ aracý, yeni bir dünya savaþý tezgahlamak için bir araç haline dönüþmektedir. (Son Yazýlar, s. 159) 1990lara kadar þiddeti azalarak süren soðuk savaþ bu
belirlemeyi doðrular. Ancak sömürgelerin tasfiyesi ve yeni-sömürgeciliðin yaygýnlaþmasý
ve Vietnam Halk Savaþýnýn zaferi Birleþmiþ Milletlerin Stalinin belittiði pozisyonunu büyük
oranda deðiþtirerek, kuruluþ amacýnýn öne geçmesininin koþullarýný yaratmýþtýr. Ancak
SBKP revizyonizmi yüzünden bu koþullar deðerlendirilememiþtir. Biz burada, süreçte
temel ve kalýcý unsurlarý esas alýyoruz. Stalinin sözünü ettiði gibi Birleþmiþ Milletlerin
savaþýn aracý olmaktan çýkmasý, onun kuruluþ ilke ve kurallarýnýn öne geçmesi demektir.
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sal-devletin güvenlik konseyinin daimi 5 üyesi, yani Fransa, Ýngiltere, ABD, Sovyetler Birliði (Rusya) ve Çin tarafýndan tanýnmasý demektir.)
Ýkincisi, resmileþmiþ devlet sýnýrlarýnýn içinde kendi kaderini tayin hakkýnýn ortaya çýkmasý, bu ülkelerdeki her türlü siyasal
hareketin ülkenin iç sorunu olarak ele alýnmasý ve emperyalist
hegemonya altýnda bulunan geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki devrimci
mücadelenin topyekün emperyalizmle boðuþmak durumunda kalmasýdýr. Emperyalizmin içsel bir olgu olmasý bunun maddi koþullarýný yaratmaktadýr. Bu, sosyalist devletlerin, bu ülkelerdeki devrimci mücadeleye karþý tutumunu, yani desteðinin niteliðini belirlemiþtir. Bir ülkede devrimci mücadele devlet olarak var olmadýðý
sürece sosyalist ülkeler tarafýndan maddi olarak desteklenmesi
olanaksýz hale getirilmiþtir. Bu uluslararasý hukuku kabul etmeyen
ülkeler ise (özellikle Küba) tecrit koþullarý ve aðýr ekonomik sorunlar içinde kalmayý kabul ettikleri sürece bu tutumlarýný uzun süre
sürdüremez hale getirilmektedirler. (Kübanýn karþý karþýya kaldýðý
bu durum SSCBnin daðýtýlmýþlýðý koþullarýnda Birleþmiþ Milletlerin
genel tutumu haline gelmiþtir.)
Böylece 1920 yýlýnda Komintern kararý ile genelleþtirilmiþ
olan devrimci kurtuluþ hareketlerini eylemli biçimde destekleme, sosyalist ülkeler açýsýndan ve dolayýsýyla dünya proleter hareketi açýsýdan önemli bir aþýnmaya uðramýþ ve eylemli biçimde
destekleme sýnýrlý ve istisnai bir durum olarak ortaya çýkmýþtýr. Bu
durum da SSCBnin daðýtýlmýþlýðý koþullarýnda tümüyle ortadan
kalkmýþtýr. Ancak III. bunalým döneminin iliþki ve çeliþkileri Kominternin ayný kararýndaki þu ifadelerin daha da belirginleþmesini
ve somutlaþmasýný saðlamýþtýr:
Bu sýralanan ilkelerden çýkan sonuç, Komünist Enternasyonalin milliyetler ve sömürgeler sorunundaki bütün politikasýnýn temelde, tüm uluslarýn ve ülkelerin
proleterlerinin ve emekçi kitlelerinin toprak sahiplerini ve burjuvaziyi devirmek için verilecek ortak devrimci mücadele içinde birleþtirilmesine yönelik olmasý
gerektiðidir. Çünkü ancak böyle bir birlik, kapitalizmin
karþýsýndaki zaferi güvence altýna alýr  ki bu zafere
eriþmeksizin ulusal baskýyý ve eþitsizliði ortadan kaldýrmak mümkün deðildir.209
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Avrupa devriminin yakýn olduðu düþünüldüðü bir dönemde
ortaya konulan bu deðerlendirme, Lenin ve Kominternin ileri görüþlülüklerinin bir ifadesidir. Ama asýl önemli olan bu tesbitin III.
bunalým döneminde temel ve somut bir ilke olarak varlýðýný sürdürme zorunluluðudur.
2) III. bunalým döneminde ortaya çýkan ikinci olgu, yenisömürgecilik koþullarýnda milli burjuvazinin milli niteliðini yitirmesi ve böylece geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde de karþý-devrimci nitelik
kazanmasýdýr. II. bunalým döneminde, Stalinin deyiþiyle, emperyalist ülkelerde, burjuvazi, devrimin tüm aþamalarýnda karþý-devrimcidir, ... sömürgelerde ve baðýmlý ülkelerde, (ise) ulusal burjuvazi, belirli bir aþamada ve belli bir zaman için, ülkesinin emperyalizme karþý devrimci hareketini destekleyebilir.210 olmasý, IIII.
bunalým döneminde ortadan kalkmýþtýr. Devlet ve devlet sýnýrlarý içinde egemenlik konusundaki geliþmeleri gören ve Kore Savaþýyla bunu somut olarak yaþayan geri-býraktýrýlmýþ ülke burjuvazisi,
milli pazarýn birleþtirilmesi amacýný terk etmiþtir. Onun için belirli
sýnýrlar içinde, ulusal pazarýn (ulusal toprak olarak da) belirli bir
kýsmýnda egemen olmak yeterlidir. Bu hem ulusal burjuvaziyi
bölümlere ayýrmakta, hem de onun anti-emperyalist ulusal hareketlere karþý tutum almasýna neden olmaktadýr. Artýk milli burjuvazi, kendi ulusunun ve pazarýnýn birliðini, belirli bir zaman için
oluþturmayý deðil, emperyalizmin, belirlenmiþ sýnýrlar içinde
temel dayanaðý olmayý hesaplamaktadýr. Ayrýlma hakký, devlet
kurma hakký burjuvazi için, ulusal sorun olarak deðil, emperyalizmle resmi iþbirliði yapabilmek için gereklidir. Bu en açýk biçimde Filistin sorununda ortaya çýkmýþtýr. Geçmiþ dönemlerde bütün
Filistin konusunda kararlý olan Filistin burjuvazisi, bugün açýk
biçimde sýnýrlandýrýlmýþ bir alanda kurulacak Filistin devletini
istemektedir. Bu, Ýsrailin askeri olarak yenilmezliðinden ve arkasýnda ABD emperyalizminin tüm askeri gücünün bulunmasýndan
çok, bu olgulara dayalý olarak ortaya çýkmýþ olan yeni uluslararasý
iliþkilerden kaynaklanmaktadýr.
3) Emperyalizmin hegemonyasý altýnda bulunan ülkelerde
III. bunalým döneminde ortaya çýkan diðer olgu da küçük-burjuva209
210
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ziye iliþkindir. Yeni-sömürgecilik metodlarýnýn uygulanmasýna paralel olarak, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde ortaya çýkan nispi refah,
küçük-burjuvazinin sað ve orta kesiminin anti-emperyalist mücadeleden uzaklaþmasýný, giderek de emperyalist üretim iliþkilerinin
korunmasý temelinde statükocu bir konuma getirmiþtir. Bu,
küçük-burjuva reformizmi olarak politik düzeyde sosyal-demokrat örgütlenmelerin oluþmasýna yol açmaktadýr. Küçük-burjuvazinin sol kanadý ise, milliyetçilik temelinde anti-emperyalist bir tutum
almanýn, emperyalist iþgalin gizlenmesiyle birlikte, gitgide politik
arenadan silinmek olduðunu görmüþlerdir. Bu da sol kesimin
küçük-burjuva reformizmine kaymasý ile sonuçlanmaktadýr. Böylece küçük-burjuvazinin demokratik ve milliyetçi özellikleri, yenisömürgecilik koþullarýnda (emperyalizmin gizli iþgali ve içsel olgu
olmasý) yasal düzeyde küçük-burjuva reformizmi biçiminde kendisini ortaya koymaktadýr. (Küçük-burjuva radikalizminin sonu)
4) Emperyalist hegemonya altýndaki ülkelerde baðýmsýz devletler kurulmasý, devletin resmi ve uluslararasý anlaþmalarda garanti altýna alýnmýþ sýnýrlara (topraða) sahip olmasý, yeni bir devlet
biçimini ortaya çýkarmýþtýr. Bu da oligarþik diktadýr. Devlet örgütlenmesi, emperyalizmin ekonomisini askerileþtirmesi ile birleþtiðinde, temel olarak militarizmin olaðanüstü güçlendirilmesi ve devlet sýnýrlarý içindeki devrimci bir iç savaþa göre düzenlenmesini getirmiþtir. Bu ülkelerde silahlý güçlerin (ordunun) olaðanüstü güçlenmesi oligarþik yönetimin ülke çapýndaki merkezi bir güç olarak
ortaya çýkmasýna paralel olarak geliþmiþtir. Kaçýnýlmaz olarak, ordu,
bu ülkelerde oligarþi için kullanýlabilecek baðýmsýz bir politik
güç haline gelmesi olanaklý olmuþtur. Ülke içinde sýnýfsal ayrýþmanýn ve sýnýf çýkarlarýnýn mücadele düzeyinde kendini ortaya koyduðu koþullarda, yönetimin askerileþtirilmesi oligarþik yönetimin
temel özelliklerinden birisidir. (Açýk icra) Sömürge tipi faþizm olarak tanýmladýðýmýz bu uygulama, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki devletin biçimi sorununun öne çýkmasý ile nitelenebilir.
Ancak küçük baðýmsýz devletlerde düzenli ordunun (ulusal ordu) iktidarýn tek dayanaðý ve tek gücü olmasý, küçük-burjuva milliyetçiliði için yeni bir olanaðýn ortaya çýkmasýna yol açmýþtýr.
Askeri darbeler yoluyla küçük-burjuva milliyetçilerinin anti-emperyalist bir tutum içine girmeleri, devletler arasý iliþkiler ve sosyalist
ülkelerin ulusal hareketlere desteklerinin bu koþullarda maddeleþe-
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bilmesi ile ilintilidir. Bu dönemde Cezayir Devrimi, küçük-burjuvazinin önderliði altýnda yürütülmüþ ve zafere ulaþmýþ son ulusal
kurtuluþ mücadelesi olarak belirirken, Arap ülkelerindeki küçükburjuva milliyetçi askeri yönetimler bu dönemin geçici bir evresini
oluþturmaktadýr. Bu geçicilik, oligarþinin baðýmsýz devlet içinde
silahlý kuvvetlere tam olarak egemen olamamasý ile ilintilidir. Burada
en önemli nokta, bu olgularýn II. bunalým döneminde ortaya çýkmýþ
olan baðýmsýz devletlerde görülmesidir. Oligarþi içinde iþbirlikçitekelci burjuvazinin ve dolayýsýyla emperyalizmin egemen ve yönlendirici unsur haline geldiði her ülkede,, ordu içinde, küçük-burjuva
milliyetçiliðinin etkin olmasý sona ermiþtir. Ve böylece askeri darbeler, oligarþinin düzeni yasal yollardan sürdüremez haline geldiðinde yönetimin askerileþtirilmesinden baþka bir þey olmamaktadýr.
Bu geliþmenin olmadýðý ülkelerde ise, baðýmsýz devlet içinde
ordunun olaðanüstü güçlendirilmesi, yine de küçük-burjuva milliyetçileri için ulusal bir amaçla kullanýlmasýna olanak tanýmaktadýr.
Stalin, bu geliþmeleri SBKPnin 19. Kongresinde þöyle deðerlendiriyordu:
Eskiden burjuvazi liberalizm oyununu oynayabilirdi,
burjuva demokratik özgürlükleri savunur ve böylelikle
halka hoþ görünürdü. Þimdi artýk burjuva liberalizminden iz kalmamýþtýr ... Burjuva demokratik özgürlükler
bayraðý, geminin bordasýndan denize atýlmýþtýr. Eðer siz
komünist ve demokratik partiler temsilcileri, halkýn çoðunluðunu çevrenizde toplamak istiyorsanýz, bence, bu
bayraðý baþýnýzýn üstünde yükseltmek ve ilerilere taþýmak
size düþmektedir. Bu bayraðý sizden baþkasý yükseltemez.
Eskiden burjuvazi ulusun baþý sayýlýrdý, ulusun haklarýný ve baðýmsýzlýðýný savunurdu, bunlarý herþeyin üstünde sayardý. Bugün artýk ulusal ilkeden iz kalmamýþtýr.
Bugün burjuvazi, ulusun haklarýný ve baðýmsýzlýðýný dolarla trampa etmektedir. Ulusal baðýmsýzlýk ve ulusal egemenlik bayraðý geminin bordasýndan denize atýlmýþtýr.211
5) III. bunalým döneminde Doðu-Avrupada ve Çin de proletaryanýn iktidarý ele geçirmesi ile birlikte birden çok sosyalist
211
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devlet ortaya çýkmýþtýr. Artýk tek ülkede sosyalizmin zaferi sorunu
aþýlmak zorundadýr. Ve uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký proletaryanýn iktidara geldiði ülkeler için bu hakkýn kullanýlmasý ve
örgütlendirilmesinde yeni bir içerik kazanmýþtýr. Sorun, ulusal-devletler olarak proletarya iktidarlarýnýn karþýlýklý iliþkisi ve birleþik hareketleri sorunu olarak genelleþmektedir. Bir baþka deyiþle artýk,
Marksist-Leninistlerin önünde birden çok ülkedeki sosyalist iktidarlarýn birliði sorununu çözmek bulunmaktadýr. Ekim Devrimiyle
ortaya çýkmýþ olan, federatif cumhuriyet biçimi, devrimin gerçekleþtirildiði çokuluslu ülke temelinde bir çözüm biçimi olmayý
sürdürürken, farklý uluslar olarak ortaya çýkan sosyalist devletlerin
birliði sorunu çözümlenmeden kalmýþtýr.
Bu olgu, uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký sloganýnýn
belirginleþmesi açýsýndan önem taþýmaktadýr. Emperyalizmden
baðýmsýz ve kapitalizmin çerçevesi dýþýnda geliþen devlet kurma
ve var olma hakký olarak ortaya çýkan uluslarýn kendi kaderlerini
tayin hakký, bu koþullar içinde emperyalizmden yalýtýk ve tek baþýna
devlet olarak var olmanýn mümkün olup olmadýðý sorununu ortaya
çýkarmaktadýr. Bir baþka deyiþle, Leninin sözünü ettiði gibi, ayrýlma hakký ile bu hakkýn öðütlenip öðütlenemeyeceði sorunu, emperyalizmin III. bunalým döneminde bu biçimde ortaya çýkmaktadýr.
Marksist-Leninist partiler, her yerde kapitalizmin çerçevesi dýþýnda
ve emperyalizmden baðýmsýz devlet kurma hakký için mücadele
eden her türlü anti-emperyalist devrimci hareketi desteklemek durumundadýrlar. Bu, halk kurtuluþ savaþlarýnýn desteklenmesi olarak somutlaþmaktadýr. Ve bu hakkýn elde edilmesiyle bunun nasýl
kullanýlacaðý artýk sosyalist ülkelerin birliði sorunu ile birleþmiþtir.
Ancak sosyalist ülkelerde egemen olan revizyonizm, tüm
bu geliþmeleri yanlýþ deðerlendirmiþ ve giderek de emperyalizmin
etkinlik alanýný geniþletmesine hizmet etmiþtir. III. bunalým döneminde ulusal ve halk kurtuluþ savaþlarýyla geriletilen emperyalizm,
SBKP revizyonizmi sayesinde yeni olanaklar elde etmiþtir. Doðal
olarak emperyalizm, devrim güçleri lehine olan pek çok geliþmeyi
kendi çýkarlarýna uygun olarak kullanabileceði bir zemin bulmuþtur.
SSCBnin daðýtýlmasýyla birlikte Birleþmiþ Milletler ve burada ortaya
çýkan kurallar-tanýmlar (ki bunlarýn oluþturulmasýnda sosyalist ülkeler ile emperyalist ülkeler arasýndaki güçler dengesi belirleyiciydi) bunun ilk unsurlarý olmuþtur.
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ALTINCI BÖLÜM
III. BUNALIM DÖNEMÝNDE ULUSAL SORUNUN
EMPERYALÝST SÝSTEM ÝÇÝ ÇÖZÜM YOLLARI

Daha önce ele aldýðýmýz gibi, serbest rekabetçi dönemde
meydana gelen eþitsiz geliþmeler sonucunda, özellikle 1848 sonrasýnda, Avrupada ulusal sorun ortaya çýkmýþtýr.
1848lere kadar ulusal sorun, topluluklarýn iç sorunu, demokratik burjuva devriminin yapýlmasý sorunu olarak belirginleþirken, bazý uluslarýn diðer uluslarý egemenliði altýna almasý, topraklarýný ilhak etmesi, ulusal sorunu özel bir sorun haline getirmiþtir. Böylece, bir baþka ulus tarafýndan egemenlik altýnda tutulan ulusun diðer uluslarla eþit haklara sahip olmasý istemi ortaya
çýkmýþtýr. (Uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký) Bu dönemde,
ezilen ulus, kapitalist açýdan az çok geliþmiþ, ulusal birliðini saðlamýþ, ancak bunu devlet olarak örgütleme olanaðýna sahip deðildir. Böylece ulusal boyunduruða karþý mücadele olarak ulusal hareketler ortaya çýkmýþtýr. Bu hareketlerin temel özelliði, ezilen ulus
burjuvazisinin kendi ulusal pazarýný elde etmesidir. Bu dönemde
ulusal sorun, ulusal boyunduruða karþý bir mücadele sorunu ola-
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rak, burjuva ulusal hareketlerinin ortaya çýkýþýyla belirlenmektedir.
Bu uluslar, devlet kurma hakký dýþýnda genel olarak kapitalist üretim iliþkileri içinde bulunmaktadýr. Emperyalizmin ortaya çýkýþý ve
geliþimi içinde, özel bir sorun olarak ortaya çýkan ulusal sorun,
varlýðýný bir süre daha devam ettirmiþtir. Böylece I. bunalým döneminde de, ulusal sorun, ulusal boyunduruða karþý savaþ gibi
özel bir sorun olarak ortaya çýkýyordu.
Emperyalizmin bunalýmýnýn II. döneminde, dünyada ilk proleter iktidarýnýn kurulmasýyla birlikte, ulusal sorun, yalýn bir biçimde ezilen uluslar sorunu olmaktan çýkmýþtýr. I. paylaþým savaþýndan sonra Avrupada, geçmiþ dönemin ezilen uluslarýnýn devlet
olarak örgütlenme olanaðýný kazanmalarý ve sömürgelerde, yarýsömürgelerde ulusal hareketlerin ortaya çýkmasý, yeni, geniþlemiþ
bir ulusal sorunun dýþa vurumlarýydý.
Artýk, ulusal sorun, ulusal boyunduruða karþý savaþ gibi
özel bir sorun olmaktan çýkýyor, uluslarýn, sömürgelerin ve yarýsömürgelerin emperyalizmden kurtuluþu genel sorunu haline geliyor.212 *
Bir baþka deyiþle, ulusal boyunduruða karþý mücadele sorunu genel olarak emperyalist sömürüden kurtuluþ sorununun bir
parçasý haline gelmiþtir. Yani, geçmiþ dönemde demokratik devrimin bir parçasý olan ulusal boyunduruða karþý mücadele, bugün
emperyalizme karþý mücadelenin bir parçasý haline gelmiþtir.
Bu en açýk biçimiyle, tek baþýna ve özel olarak ele alýnmýþ
bir ulusal baskýnýn, ulusal boyunduruktan kurtulma sorununun söz
konusu olamayacaðýdýr. Bugün diyor Stalin ulusal sorunun özü,
sömürgeler ve baðýmlý milliyetler halk yýðýnlarýnýn mali sömürüye
karþý, bu sömürgeler ve milliyetlerin, egemen milliyetin emperyalist burjuvazisi tarafýndan siyasal köleleþtirilmesi ve kültürel kiþiliksizleþtirilmesine karþý mücadelededir.213 (abç)
Görüldüðü gibi, ulusal sorun, hiç de, kesin olarak mutlak, deðiþmez bir þey deðildir. Mevcut rejimin dönüþümü genel
212
Stalin, Marksizm ve Ulusal Sorun ve Sömürge Sorunu, s. 97-98.
* Stalin, ayný yerde, ulusal sorunun bu geliþmesini þöyle ifade etmektedir: Ekim
Devrimi ... ulusal sorunu, ulusal boyunduruða karþý savaþ gibi özel bir sorun olmaktan çýkararak, ezilen halklarýn, sömürgelerin ve yarý-sömürgelerin emperyalist sömürüden kurtuluþu genel sorunu haline getirerek bunun anlamýný geniþletmiþtir. (Stalin, age, s. 99)
213
Stalin, age, s. 274.

THKP-C/HDÖ
Ulusal Sorun Üzerine

241

sorununun bir parçasý olduðu için, ulusal sorun, tamamen
toplumsal koþullar, ülkede kurulmuþ olan iktidarýn niteliði ve
genel olarak, toplumsal geliþmenin tüm seyri tarafýndan belirlenir.214 (abç)
Ulusal sorunun bu tarihsel geliþimi, uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký sorununun, genel demokratik sorunun bir parçasý olmaktan çýktýðýný, daha o günden sosyalist, genel proleter
devriminin tamamlayýcý parçasý durumuna geldiðini göstermektedir. Ve Türkiyede ulusal sorun açýsýndan bu durum özel öneme
sahiptir.
Ulusal sorunun, ulusal boyunduruða karþý mücadele þeklindeki özel sorun olmaktan çýkarak, genel olarak emperyalist sömürüden kurtuluþ sorununun bir parçasý haline gelmesi, dolayýsýyla proletarya devrimi genel sorununun bir parçasý, proletarya diktatörlüðü sorununun bir parçasý olmasý, ulusal baský ve ulusal eþitsizliðin yeni bir boyutunu tanýmlar. Artýk ulusal boyunduruk, bir
bütün olarak ulusal sorunu oluþturmamaktadýr, tersine bu sorun,
yani ulusal boyunduruk artýk emperyalist sömürüden kurtuluþ sorununun bir parçasý durumundadýr. Ulusal sorunun bu yeni konuþ
tarzý, uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn yeni, sosyalist yorumu ile birleþerek, proletaryanýn ulusal sorun karþýsýndaki tutumunu belirlemektedir.
I. ve II. bunalým döneminde, sömürgelerde ve yarý-sömürgelerde, ulusal boyunduruk, ulusal baský ile emperyalist hegemonya birbirine baðlý bir bütün oluþtururlar. Yeni paylaþým savaþýnýn
gündemde olduðu bu dönemlerde, devlet kurma hakkýna sahip
ve bu hakkýný baðýmsýz devlet olarak kullanmýþ uluslar için bile
ulusal sorun varlýðýný sürdürmektedir. Paylaþým savaþý, doðrudan
sömürgelerin yeniden paylaþýmý sorunu olarak ortaya çýksa da,
baðýmsýz uluslarýn sömürgeleþtirilmesini de içermektedir. Ve dolayýsýyla ulusal sorun bunlar açýsýndan çözümlenmemiþ durumdadýr. Nitekim II. paylaþým savaþýnda görüldüðü gibi, I. paylaþým savaþýndan sonra kurulmuþ olan Avrupanýn ulusal-devletleri ve eski
ulusal-emperyalist devletler, baþka bir emperyalist ülkenin ordularýnýn iþgaline uðramýþlar ve baðýmsýzlýklarýný yitirmiþlerdir. Avrupada,
faþist Alman iþgali, uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn kesin
214
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ihlâli ve bu hakka sahip uluslarýn bunu yitirmeleri ile sonuçlanmýþtýr. Bu da en açýk biçimiyle uluslar içinde, sömürgeler ve
yarý-sömürgeler gibi, ulusal sorunun emperyalist sömürüden kurtuluþ sorunu haline geldiðini göstermektedir. II. paylaþým savaþýnda
emperyalist sömürü, emperyalist iþgal, özellikle Avrupa açýsýndan
ve Kuzey Afrika için faþist Alman emperyalizmi, Asya ülkeleri için
militarist Japon emperyalizmi olarak ortaya çýkmaktadýr. Emperyalist ülkeler arasýnda bir bölünmenin bulunduðu bir dönemde,
emperyalist sömürünün böylesine parçalý görünümü özel tarihsel
koþullarla birleþerek ulusal sorunu, faþizme karþý, faþist-emperyalist ülkelere karþý savaþ þeklinde bir sorunla birleþtirmiþtir. Böylece faþizmin yýkýlmasý, II. paylaþým savaþý süresinde, ulusal sorunun
çözümünü getirecek bütünü oluþturmaktadýr. Ve dolayýsýyla belli
bir ülkenin kurtuluþu sorunu, genel olarak faþizmin yýkýlýþý sorununa tabi olmaktadýr.
Bu koþullar altýnda, proletarya, nerede bulunursa bulunsun,
temel olarak faþizme karþý mücadeleyi öne çýkarmýþtýr. Bu onun
kendi öz sýnýfsal mücadelesinden vazgeçtiði demek deðildir. Ancak faþizmin dünya çapýnda ortaya çýkardýðý sorun, proletaryanýn
iktidar mücadelesinin en önemli engeli durumundadýr. Bu nedenle proletaryanýn, her ülkede, anti-faþist birleþik cephenin kurulmasý yönünde faaliyet göstermesi gündeme gelmiþtir. Kaçýnýlmaz
olarak anti-faþist birleþik cephe, sadece proletarya ve köylülükten
oluþmamaktadýr. Birleþik cephe, her ulus içindeki, faþist iþgalciler
ve iþbirlikçiler dýþýnda kalan tüm ulusal sýnýflarý kapsamak durumundadýr. Bu açýk olarak anti-faþist milli burjuvaziyle proletaryanýn tek bir cephede savaþa girmeleri demektir. Ancak bu, cephe
içersinde proletaryanýn baðýmsýz siyasal örgütlenmesinin özenle
korunmasýný ve hatta bu cephede proletaryanýn hegemonyasýnýn
kurulmasý görevini de beraberinde getirmektedir.
Sözün özü, II. paylaþým savaþý döneminde ulusal sorun, þu
ya da bu ulusun, sömürgenin ya da yarý-sömürgenin tek baþýna
kurtuluþu sorunu durumunda deðildir. Bu dönemde ulusal sorun,
faþizme karþý mücadele sorunu haline gelmiþtir ve her türlü ulusal
kurtuluþ istemi bu genel soruna baðlýdýr, bu genel sorunun bir
parçasýný oluþturmaktadýr. Bu da uluslarýn kendi kaderlerini tayin
hakkýnýn anti-faþist bir mücadelenin zaferi sorunu haline gelmesi
demektir. Böylece tek tek sýnýfsal ve ulusal sorunlarýn, faþist em-
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peryalizme karþý mücadele genel sorununa tabi olmasý ortaya çýkmaktadýr. Örneðin, Çinde ÇKP ile Koumintang arasýnda kurulan
milli cephe, Japon emperyalizmine karþý bir cephe durumundadýr ve son tahlilde genel anti-faþist birleþik cephenin bir parçasýný
oluþturmaktadýr. Bu olgu da, demokratik devrimin çýkarlarýnýn genel anti-faþist mücadelenin çýkarlarýna tabi kýlýnmasý olarak ortaya
çýkmaktadýr. Proletarya açýsýndan, bu olgu ayrýca dünyadaki tek ve
ilk sosyalist ülkenin faþist emperyalist iþgalden kurtarýlmasý sorunu
olarak da ortaya çýkar.
II. paylaþým savaþýndan sonra, faþist Almanyanýn ve Japon
emperyalizminin yenilgisiyle birlikte iþgal altýndaki ülkelerin ulusal
sorunlarýnýn çözümü gündeme gelmiþtir. Bu çözüm, faþist emperyalist ülkelerce iþgal edilmiþ, ilhak edilmiþ uluslarýn yeniden baðýmsýz devlet olarak örgütlenmelerinin gerçekleþtirilmesi olarak birincil
planda ortaya çýkmýþtýr. Bu çözüm, bazý özgül biçimler altýnda Avrupa uluslarýnýn kendi kaderlerini belirleme hakkýný elde etmeleri
ile saðlanmýþtýr. Böylece bazý uluslar emperyalist sistem içinde
ulusal-baðýmsýz devletler olarak örgütlenirken, bazýlarý da
(Doðu-Avrupa ülkeleri) sosyalist sistem içinde devlet olarak
örgütlenmiþlerdir. II. paylaþým savaþý sonrasýnda uluslarýn kendi
kaderlerini tayin hakkýnýn yeni içeriði açýk biçimde ortaya çýkmýþtýr.
Artýk yalýn bir devlet kurma hakký olarak uluslarýn kaderlerini tayin
hakkýndan söz etmek olanaksýzdýr. Uluslarýn kendi siyasal kaderlerini tayin etmelerinde, artýk sistemler gündemdedir. Uluslar için,
artýk ayrýlma hakký, ayrý devlet kurma hakký, sistemlere baðlý
bir hak haline gelmiþtir.
III. bunalým döneminde, uluslarýn kendi kaderlerini tayin
hakkýnýn, uluslarýn ve sömürgelerin emperyalist sistemden ayrýlma, emperyalizmden baðýmsýz devletler kurma hakký þeklinde
belirginleþmesi söz konusudur. Bu, Stalinin daha 1921 yýlýnda ortaya
koyduðu Marksist-Leninist saptamanýn gerçekliðidir. (Bilindiði gibi,
Stalin o tarihte, bu belirginleþmeyi slogan düzeyinde ele almaktadýr.)
Ýþte uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký, bu anlamýyla,
genel demokratik hareketin bir parçasý olmaktan çýkýyor ve kesinkes sosyalist, genel proleter devriminin tamamlayýcý bir parçasý durumuna geliyor. Bu da uluslarýn kendi kaderlerini tayin
hakkýnýn, bir devrim sorunu, devrimin zaferi sorunu haline gelme-
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si demektir.
Diyebiliriz ki, III. bunalým döneminde her türlü ulusal baskýnýn, ulusal boyunduruðun ortadan kaldýrýlmasý, yani ulusal sorunun hangi özel görünüm altýnda olursa olsun gerçek, kalýcý ve
sürekli çözümü, ancak, bu gerçek anlamýyla (proleter devrimci
anlamýyla) uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn tanýnmasýyla
çözümlenebilir.
Ýþte proletaryanýn, her yerde ve her zaman savunduðu ve
gerçekleþtirdiði uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký budur. Bu
ayný zamanda, uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn eski burjuva demokratik yorumu bir düþ olmasý, devrimci anlamýný yitirmesi215 demektir.
Burada, Marksist-Leninistler açýsýndan önemli bir sorun ortaya çýkmaktadýr. Bu da emperyalizm tarafýndan savunulan, uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn eski burjuva yorumuna karþý
mücadele etmektir.
8 Ocak 1918 yýlýnda ABD baþkaný Wilsonun açýkladýðý yeni
uluslararasý iliþkiler ilkeleri, bu eski burjuva demokratik yorumun
emperyalist aþamada ilk açýk ifadesi olmuþtur. Genel olarak
SSCBde somutlaþan uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn devrimci savunusuna karþý emperyalist burjuvazinin ortaya koyduðu
bir alternatif olan bu yeni ilkeler, III. bunalým döneminde emperyalist ülkeler arasýndaki sürekli ve resmi örgütlenmelerle birlikte, genel bir olgu haline gelmiþtir. II. bunalým döneminde, sadece
bir emperyalist ülke burjuvazisinin, ve üstelik sýnýrlý oranda, yani
eski baðýmsýz uluslar için ortaya koyduðu anlayýþýn, III. bunalým
döneminde dünya çapýnda bir olgu haline gelmesi, Marksizm-Leninizmin buna karþý mücadelesinin genel niteliðini ortaya koyar.
1918de Wilson tarafýndan ortaya konan, eski burjuva anlamýyla uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký, özsel olarak emperyalist sistem içinde ulusal sorunlarýn çözümünü içermektedir.
Böylece emperyalist sistemden, salt ve yalýn ulusal nedenlerle
meydana gelebilecek kopuþlarýn önüne geçilmek istenmektedir. Wilson tarafýndan ortaya konulan bu anlayýþ, Wilson Doktrini olarak bilinmektedir. Bu doktrinin, ya da emperyalist ülkelerin
benimsediði anlamýyla Wilson Ýlkelerinin beþinci maddesi þöy215
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ledir:

Tüm sömürge sorunlarý özgürce, tam dürüstlük ölçüsü içinde ve mutlak þekilde tarafsýz çözüme baðlanacaktýr. Söz konusu çözüm için, þu ilkenin kesinlikle gözetilmesi gerekmektedir. Egemenliðe iliþkin tüm sorunlarýn çözümünde yerli halklarýn çýkarlarý, hükümetlerin isterleriyle bu isterler dayanýklý olsa bile eþit önemde gözönüne alýnacak ve hükümetlerin isterleri ayrýntýlarýyla
saptanacaktýr.
14. maddesi ise þöyle demektedir:
Büyük ve küçük devletlerin siyasal baðýmsýzlýklarýný
ve ulusal bütünlüklerini karþýlýklý olarak garanti altýna almak amacýyla, özel statüleri olan bir uluslar birliðinin en
kýsa zamanda kurulmasý için gerekli çalýþmalara hemen
baþlanýlacaktýr.
Görüldüðü gibi, Wilson tarafýndan ortaya konulan ilkeler
uluslarýn kaderlerini tayin hakkýnýn, devrimci niteliðinin ortadan
kaldýrýlmasýna, sulandýrýlmasýna dayanmaktadýr. Ve kurulmasý istenen uluslar birliði, bunun yürütülmesini ve çözümlerin kalýcý kýlýnmasýný saðlayacaktýr.
III. bunalým döneminde ABDnin mutlak hegemonyasýnýn
ortaya çýkmasýyla gerçekleþtirilen Birleþmiþ Milletler ve onun
kuruluþ ilkeleri, Wilson un ortaya koyduðu uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn emperyalist burjuva yorumunun, dünya çapýnda egemen olmasýný getirmiþtir. Ýþte III. bunalým döneminde
eski sömürgecilik sisteminin tasfiyesi, bu anlayýþ temelinde
gerçekleþtirilmiþtir. Kaçýnýlmaz olarak, bu þekilde bir kendi kaderini belirleme, uluslarýn yeni sorunlarla yüz yüze gelmelerini saðlamaktan öte bir iþe yaramamýþtýr. Günümüzde varlýðýný sürdüren
pek çok ulusal sorun, bu emperyalist yorumun ve uygulamanýn
çözücü olmadýðýný ortaya koymuþtur. Ancak buna karþýn hâlâ uluslar için bir çözüm olarak görünmektedir.
Sömürgelerin tasfiyesinde, yerli halkýn çýkarý ile hükümetlerin isterlerinin eþit önemde göz önüne alýnmasý, yerli halkýn belli bir toprak üzerinde devlete sahip olmasýný saðlamakla
birlikte, olasý ulusal birleþmelerin engellenmesini, uluslarýn bölünmesini getirmiþtir. Sözcüðün tam anlamýyla yapay ulusal-devletler ortaya çýkmýþtýr.
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Emperyalizmin çýkarlarýna uygun (hükümetlerin isterleri)
olarak gerçekleþtirilen ulusal sorun çözümleri, herþeyden önce
büyük ulusal-topluluklarýn bölünmesini getirmiþtir. Bu bölünme,
parçalardaki devletlerin siyasal baðýmsýzlýklarýnýn ve ulusal bütünlüklerinin uluslararasý bir kuruluþca (Birleþmiþ Milletler) güvence
altýna alýnmasýyla birlikte, parçalarýn birbirinden uzaklaþmalarýna
yol açmýþtýr. III. bunalým döneminde, Birleþmiþ Milletler aracýlýðýyla
saðlanan güvencenin, Kore Savaþýnda açýk bir uygulamasý görülmüþ, ancak 1960lardan itibaren bu güvence iþe yaramaz hale
gelmiþtir. Bu durum kaçýnýlmaz olarak emperyalizmin ikili anlaþmalarý ya da askeri paktlarýyla yeni güvenceler yaratmasýný getirmiþtir. (Bu konuda sosyalist ülkelerin tutumlarý belirleyici olmuþtur.)
Yeni-sömürgecilik yöntemleriyle birleþen bu uygulama, geribýraktýrýlmýþ ülkeler için de ulusal sorunlarýn çözümlenmesini saðlamaktan uzaktýr. Kendine özgü koþullarý olmasýna raðmen, Hindistan bu konuda en tipik örnek durumundadýr. Geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerde, genel olarak toplumsal sürecin feodalizm olduðu koþullarda fazlaca önemli olmayan bazý ulusal farklýlýklarýn, yeni-sömürgecilk uygulamalarýyla birlikte geliþmiþ olmasý, emperyalizmin
ortaya koyduðu çerçeve içinde ulusal sorunlarýn çözülemeyeceðini
göstermiþtir. III. bunalým döneminde görülmüþtür ki, emperyalizmden gerçek anlamda baðýmsýzlýðý elde etmeden ve demokratik bir yönetim kurulmadan ve proletaryanýn öncülüðü olmaksýzýn hiçbir ulusal sorun çözümlenemez. Tersine yeni ulusal
sorunlarýn ortaya çýkmasý kaçýnýlmazdýr. Bugün ulusal baskýlar varlýðýný sürdürmektedir, ancak geçmiþ dönemden farklý bir biçim
kazanmýþtýr.
I. ve II. bunalým döneminde, ulusal baský ile emperyalizm
doðrudan (araçsýz) ilintiliyken, bugün sömürgelerin tasfiyesi ve yapay ulusal-devletlerin kurulmasýyla, ulusal baský yerelleþmiþ, devletlerin iç sorunu görünümü kazanmýþtýr. Bu durum en açýk biçimde Filistinde ve Kürdistanda görülmektedir. Geçmiþte Filistindeki ulusal baský ve ulusal boyunduruk, doðrudan Ýngiliz emperyalizmine baðlýydý. Bugün ise, Ýsrail devletinin kurulmasý, bu
baskýyý yerelleþtirmiþ, içsel bir duruma getirmiþtir. Artýk eski dönemde olduðu gibi Ýngiliz emperyalist burjuvazisinin Filistin halkýna karþý ulusal baskýsý deðil, yahudi devletinin siyonizminin (yahudi
milliyetçiliði) ulusal baskýsý gündemdedir. Ayný þekilde Kürdistanda,
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özellikle Güney Kürdistanda, eski dönemde Ýngiliz ve kýsmen Fransýz emperyalizminin iþgali bulunuyordu ve ulusal baský emperyalist sömürü ile doðrudan ve açýk biçimde ilintiliydi. (Açýk iþgal
esprisi) II. paylaþým savaþýndan sonra Ýranýn yeniden baðýmsýz
devlet haline gelmesi, Irakta krallýðýn kurulmasý ve Suriye devletinin ortaya çýkmasýyla birlikte, Kürtler üzerindeki ulusal baský, bu
devletlerin dayanaðý olduklarý uluslarýn milliyetçiliðinin baskýsý haline
dönüþmüþtür. Emperyalist iþgalin gizlenmesi sonucu ortaya çýkan bu durum, günümüzde ulusal sorunlarýn diðer önemli halkasýný oluþturmaktadýr. Bu durum (olgu) ülkemiz açýsýndan önemli
olduðu için üzerinde biraz duralým:
Bilindiði gibi, yeni-sömürgecilik, eski-sömürgecilik yöntemlerinden farklý olarak sermaye ihracýnýn yeni bir durumunu ifade
eder. Geçmiþ dönemlerde, emperyalizm nakit sermaye ihracý ile,
ülkelerdeki hammadde kaynaklarýný iþletiyor, onlarý sömürüyordu.
Tüm sanayi yatýrýmlarý, sömürgelerde ve yarý-sömürgelerde emperyalizmin elindeydi ve nakit sermaye ihracýna dayanýyordu. Bu ekonomik iliþkiler, kendisini I. ve II. bunalým döneminde, dünyanýn
toprak olarak paylaþýlmasý ile bütünleþtirmekteydi. Yani ulusal-devletlerin sömürgeleþtirilmesi, sömürgelerin emperyalist sömürgeler
haline dönüþtürülmesi ulusal topraklarýn emperyalist güçler tarafýndan iþgali ile birlikte geliþiyordu. Emperyalizm, bu ulusal-topluluklar için ve sömürge halklar için dýþsal bir olgu ve iþgali açýk askeri nitelikteydi. Böylece uluslarýn ve sömürgelerin siyasal ilhaký,
ekonomik sömürüyü ucuzlatan bir unsur durumundaydý.
III. bunalým döneminde emperyalist sömürünün sürdürülüþ
biçimi deðiþmiþtir. Yeni-sömürgecilik yöntemleri olarak tanýmladýðýmýz bu yeni emperyalist sömürü biçimi, esas olarak ihraç edilen
sermayenin terkibindeki deðiþiklikle gerçekleþtirilmiþtir.
Sermayenin 5-6 elemaný arasýnda yeni bir oran
yaratýlmýþtýr. Þöyle ki, savaþ öncesi nakit sermaye ihracý,
sermayenin isim, patent hakký, yedek parça, teknik bilgi, teknik eleman, vs. gibi diðer elemanlarýna kýyasla çok
daha fazla yer tutarken, savaþ sonrasý dönemde, özellikle 1960dan sonra bu iþleyiþ tersine dönmüþ, nakit sermaye ihracýnýn dýþýndaki sermayenin yukarda özetlediðimiz elemanlarý aðýrlýk kazanmýþtýr.216
Böylece, sömürgeciliðin tasfiyesi ile eski sömürgelerde ku-
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rulan devletler, dýþa baðýmlý bir kapitalistleþme sürecine girmiþlerdir.
Bu yolla emperyalizmin yitirdiði pazarlarýn yarattýðý talep yetersizliði belli oranda giderilmeye çalýþýlmýþtýr. Böylece, daha az masrafla, daha geniþ pazar olanaðý ortaya çýkmýþtýr. Bu, eskiden ekonomik sömürüyü (ilhaký) ucuzlatan siyasal ilhakýn eski önemini
yitirmesi demektir. Dolayýsýyla eski sömürgelerin tasfiyesinde hiçbir sakýnca ortaya çýkmamaktadýr. Bu da uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn, emperyalizm tarafýndan, emperyalist sistem içinde ayrý devlet kurma hakký þeklinde formüle edilmesini getirmiþtir.
Yeni-sömürgeci metodlarýn temelinde, emperyalist
tekellerin aç gözlü sömürü politikasýna cevap verecek
þekilde, sömürge ülkelerde meta pazarýnýn geniþletilmesi,
yukardan aþaðýya kapitalizmin bu ülkelerdeki hakim
üretim biçimi olmasý, merkezi güçlü otoritenin egemen
olmasý sonucunu doðurmuþtur.217
Yukardan aþaðý kapitalizmin geliþtirilmesi, doðal olarak
yukarýnýn, yani üst-yapýnýn, özel olarak da bu yapýnýn en temel
unsuru olan devletin, emperyalizmin denetimi altýnda olmasýný ve
bu devletin yaratýlacak pazar üzerinde kesin egemenliðini zorunlu
kýlar. Kapitalizmin normal iktisadi evriminde, temelde egemenliðin, siyasal üst-yapýda, devlet alanýnda feodal egemenliðin sona
erdirilmesiyle tamamlanmasý süreci, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde tümüyle tersine dönmüþtür. Emperyalizmin isteklerine uygun olarak
belli bir meta pazarýnýn yaratýlabilinmesi için, herþeyden önce bu
pazarýn sýnýrlandýrýlmasý zorunludur. Yaratýlacak bir meta pazarý,
belli bir topraðý ve bu topraklar üzerinde belli bir devletin egemenliðini zorunlu kýlmaktadýr.
Sömürgelerde devlet (pazar) sýnýrlarý emperyalizm tarafýndan belirlenmiþtir. Burada pazarlarýn eski paylaþýmý ile ortaya çýkan sýnýrlar belli oranda korunmakla birlikte, emperyalist sömürünün sürdürülmesine en elveriþli arazi parçasý belli bir devlet topraðý olarak belirginleþmiþtir. Yarý-sömürgelerde ise, durum biraz
daha deðiþik olmuþtur. Bu ülkeler feodal nitelikte olmakla birlikte,
görünüþte baðýmsýz bir devlete ve devlet sýnýrlarýna sahiptir. Bu
216
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anlamda emperyalizmin sömürgelerde gerçekleþtirmek durumunda olduðu olgular, bu ülkelerde hazýr bulunmaktadýr. II. paylaþým
savaþýda savaþ alanýnýn dýþýnda kalmýþ yarý-sömürgeler, savaþ sonrasýnda önemli bir statü deðiþikliðine uðramamýþlardýr. Bu durumda bulunan ülkeler Latin Amerikada Arjantin, Brezilya, Þili gibi
eski baðýmsýz ülkeler ile Ýspanya, Portekiz ve Türkiyedir.
Belirlenmiþ sýnýrlar üzerinde devlet otoritesinin egemen kýlýnmasý, sömürgeler açýsýndan olduðu kadar yarý-sömürgeler açýsýndan da bir zorunluluktur. Bu durum merkezi otoritenin güçlendirilmesiyle gerçekleþtirilmiþtir. Belirlenmiþ bir toprak üzerinde merkezi devlet otoritesinin egemenliði, yukardan aþaðý kapitalizmin geliþtirilmesinin ön koþuludur. Ýþte devlet sýnýrlarý
içinde ortaya çýkan ulusal baskýnýn temelinde, emperyalizmin
bu yeni-sömürgecilk yöntemleri yatmaktadýr.
Devlet otoritesinin güçlendirilmesi, merkezileþtirilmesi
herþeyden önce eski dönemin feodal parçalanmýþ siyasal yönetimine son vermeyi gerektirmektedir. Bu durumda devrimci niteliðini yitirmiþ burjuvazinin bulduðu çözüm ikilidir:
Birinci çözüm yolu, feodal parçalanmýþlýðý göz önüne alarak sömürgelerin devletleþtirilmesi ya da yerel yahut bölgesel
feodal siyasal otoritelerin devletleþtirilmesidir. Genel olarak OrtaDoðu ve Afrikada kullanýlan bu yöntem, en açýk biçimiyle Arap
feodal topluluklarýnýn feodal egemenliðe göre devletleþtirilmesinde
görülür. Ve bu devletler, hemen hemen tüm Arap topluluklarýnda
krallýk þeklinde olmuþtur. Feodal siyasal yönetim açýsýndan krallýðýn uygun bir biçim oluþturduðu açýktýr. Fas Krallýðý, Ürdün Krallýðý, Irak Krallýðý, Suriye Krallýðý, Suudi Arabistan Krallýðý, Arap Emirlikleri, Umman Krallýðý, Yemen Krallýðý, Libya Krallýðý emperyalizmin II. paylaþým savaþýndan sonra Arap feodal toplumunda gerçekleþtirdiði yapay devletlerdir. Afrikada ise, genellikle aþiretler
düzeyinde devlet egemenlikleri paylaþtýrýlmaya çalýþýlmýþtýr. Ancak
kabile iliþkilerinin, sömürge koþullarýyla birleþerek varlýklarýný sürdürmüþ olmalarý, bir devlet içinde birden çok kabilenin varlýðýný
getirmiþtir. Bu da Afrika devletlerinde kabileler arasý iktidar savaþýný
gündeme getirmiþtir. Ve çoðu zaman bu savaþ, ulusal bir bayrak
altýnda yürütülmeye çalýþýlmýþtýr.
1950lerin ortalarýna doðru emperyalizmin ulusal sorunu çözümleyiþ tarzý, yani sömürgeler sorununu çözümleyiþ biçimi, dev-
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let sýnýrlarý içinde, bir iç sorun olarak krallýða karþý bir mücadele
ortaya çýkarmýþtýr. Krallýk yönetimine karþý cumhuriyet istemi,
bu dönemde, bu ülkeler için ulusal bir sorun olarak ortaya çýkmaktadýr. Milli burjuvazi, henüz emperyalizmle bütünleþmiþ durumda deðilken, ya da iþbirlikçi burjuvazi henüz palazlanma durumundayken ortaya çýkan bu ulusal sorun, Batý-Avrupada Ýngiliz ve
Fransýz Devrimlerinde ortaya çýkan ulusal sorunla benzerlikler göstermektedir. Gerçek ulusal-devletlerin kuruluþu, bu baðlamda, feodal parçalanmýþlýða son veren bir burjuva demokratik devrimin
sonucu olmuþtur. Yeni devletlerde ise, genelde ulusal bölünmüþlük,
devletler þeklinde olduðu için, feodal parçalanmýþlýða son vermek þeklinde iç sorun mevcut deðildir. Bu sorun, uluslararasý bir
sorun, emperyalizmle mücadele sorunu durumundadýr. Ülke içi
sorun feodalizmin tasfiyesi olarak ortaya çýkmaktadýr. Gerçekte
ise, emperyalizmden baðýmsýzlaþmaksýzýn feodalizmin tasfiyesi
(devrimci tarzda) söz konusu olamayacaktýr. Bu açýdan da feodal
krallýða karþý cumhuriyet istemi görünüþte içsel, gerçekte ise uluslararasý bir sorun durumundadýr.
Özetle söylersek, II. paylaþým savaþýndan sonra devletleþtirilen eski sömürgelerde ulusal sorun çözümlenmemiþ durumdadýr.
Buralarda ulusal sorun, demokratik devrimin tamamlanmasý sorununun bir parçasý olarak belirginleþmektedir. Ancak demokratik
devrimin tamamlanmasý, feodal devletin destekçisi, güvencesi
durumunda bulunan emperyalizmden ayrýlmaksýzýn gerçekleþtirilemeyecektir. Böylece demokratik devrim sorunu, yalýn bir içsel sorun
olarak anti-feodal nitelikte deðil, anti-emperyalist nitelikte bir devrim sorunu olarak ortaya çýkar. Bu da geçmiþ dönemlerde yarý-sömürge ülkelerde ortaya çýkan (Çin Devrimi örneði) devrim sorunu
ile aynýdýr. (Böylece eski sömürge ve yarý-sömürge ayrýmý ortadan
kalkmýþ olmaktadýr.) Bu ülkelerde ulusal sorun, anti-feodal ve antiemperyalist bir devrimle çözümlenebilecek bir sorun olmaktadýr
ve bu devrimin sonucunda gerçek ulusal-devletler kurulabilir. Ulusal sorunun, bu dönemde, yeni devletlerde ulusal demokratik devrim sorununun bir parçasý olmasý bu þekilde ortaya çýkmaktadýr.
Doðal olarak uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký, emperyalist
sistemden ayrýlma, emperyalizmden baðýmsýz devlet kurma hakký
olarak belirginleþmektedir. Bu hakkýn elde edilmesi, bu ülkelerde,
gerektiðinde parçalanmýþ ulusun birliðinin saðlanmasý için de temel
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niteliktedir. Çünkü uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký, ayrý devlet kurma hakký yanýnda, parçasý olmak istedikleri uluslarla, ulusal-devletlerle birleþme hakkýný da içerir.
Böylece Marksist-Leninistlerin ortaya koyduðu anlamda uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký, bu ülkelerin ulusal sorunlarýnýn
çözümü için temel teþkil etmeye devam etmektedir. Ancak burada altý çizilmesi gereken yan, ulusal sorunun özel bir sorun olarak
ayrý ele alýnmasý deðil, genel olarak ulusal demokratik devrim sorununun bir parçasý olarak ele alýnmasýdýr. Böyle bir devrim, proletarya devrimi genel yolunun içindedir. Ve böyle bir devrim olmaksýzýn ulusal sorun çözümlenemez.
Ýþte bu Marksist-Leninist deðerlendirme, doðruluðunu, 1950
sonrasýnda Arap ülkelerinde ortaya çýkan küçük-burjuva milliyetçi
iktidarlarýyla bir kez daha tanýtlamýþtýr.
Sömürgelerin emperyalizm tarafýndan ve kendi taleplerine
uygun olarak tasfiyesi, yapay ulusal-devletlerin kurulmasýnýn dünya
çapýnda ulusal sorunu çözememesi, kendisini çeþitli ulusal hareketlerin ortaya çýkmasýyla göstermiþtir. Özellikle yeni devletlerde,
nüfus içinde çoðunluðu oluþturan küçük-burjuvazinin baþlattýðý ulusal hareketler, ulusal sorunun çözülmemiþliðinin kanýtý olduðu gibi,
yeni ulusal sorunlarýn da dýþavurumudur. Arap ülkelerinde devrimci-milliyetçilerin iktidarlarýnýn ulusal sorunu ele alýþ tarzý, doðrudan
doðruya bunun bir iç sorun olarak görülmesinden ileri gelmektedir. Siyasal üst-yapýda meydana gelebilecek bir deðiþikliðin, yani
devlet biçiminin deðiþmesinin ulusal sorunu da çözeceði düþüncesi
küçük-burjuva milliyetçiliðinin tipik ifadesidir.
Küçük-burjuvazinin ulusal sorunu, ülke içi ve feodal siyasal
egemenliðe iliþkin bir sorun olarak görmesi, onun hareketlerinin
sýnýrlarýný belirlemektedir. Yukarda belirttiðimiz gibi, bu ülkelerde
ulusal sorun, emperyalizmden baðýmsýz demokratik bir cumhuriyet kurma sorunu durumundadýr. Ve bu amaçla yapýlacak bir devrimi zorunlu kýlar.
III. bunalým döneminde sömürgeler ile yarý-sömürgeler
arasýndaki farklarýn en aza inmesi, bunlarýn ulusal sorunlarýnýn benzer nitelik kazanmasýný getirmiþtir. Bazýlarýnda, yerel feodal güçlere göre belirlenmiþ sýnýrlara baðlý olarak ulusal-topluluðun parçalanmasý, parçalanmýþ ulusal-topluluklarýn ulusal sorununu ortaya çýkarýrken; bazýlarýnda geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki ulusal-topluluklara
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iliþkin bir ulusal sorun ortaya çýkarmýþtýr. Ama her durumda ulusal
sorun, ülkenin emperyalizmden baðýmsýzlaþmasý ve demokratik
devrimin yapýlmasý genel sorununun bir parçasý olarak ortaya çýkmaktadýr.
Diyebiliriz ki, günümüzde ulusal sorun kendisini iki düzeyde ortaya koymaktadýr: Birinci düzeyde ulusal sorun, parçalanmýþ
uluslarýn ve ulusal-devletlerin birliði sorunudur; ikincisi ise,
belirli devlet sýnýrlarý içindeki özellikle geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde çeþitli ulusal-topluluklarýn karþý karþýya olduðu ulusal
baskýdan, ulusal eþitsizlikten doðan sorundur.
Ýþte günümüzde proletaryanýn çözmek zorunda olduðu, kendi olumlu eylemini ortaya koyacaðý ulusal sorun bunlardýr. Proletaryanýn kendi devriminin genel yolu içinde çözeceði bu ulusal
sorunlar, proletarya partisinin asgari ve azami programýnýn konusu
olarak ortaya konur.
Proletarya ve partisi açýsýndan, ulusal sorunlarýn çözümünde esas olan, her zaman ve her yerde proletaryanýn sýnýf çýkarlarý ve proleter sýnýf mücadelesidir.
Proletarya, ulusal köken ayrýmý yapmaksýzýn, dünyanýn her
yerinde tek bir sýnýf düþmanýyla, burjuvaziyle yüzyüzedir. Bu açýdan mücadelesi, burjuvaziye karþý ve onu devirmek amacýyla yürütülür. Ancak proletarya insanlýðýn gerçek kurtuluþunu saðlayacak
tek devrimci sýnýf olarak faaliyetini sýnýflarýn ortadan kaldýrýlmasýna
kadar sürdürür.
Ýþte ulusal sorunlarýn çözümü ve ulusal hareketler proletarya açýsýndan, kendi sýnýf mücadelesinin bir parçasý olarak bu þekilde
ortaya çýkar. Ulusal sorunlar, her zaman ve her yerde proletarya
için kendi sýnýfýnýn iktidarý sorunundan sonra gelir, ikincildir. Bu
sorunun çözümünü ikincil dereceye koymak, bu mücadelenin çýkarýnadýr. (Lenin) Bu, ulusal baskýya karþý mücadele sorununun,
proletarya için, genel olarak sýnýfsal baskýya karþý mücadele sorununa tabi olmasý, ve bu ikincil sorunun çýkarlarýna göre belirlenmesi söz konusudur. Her yerde ve her zaman proletaryanýn kendi
sýnýf örgütlenmesi ve sýnýf mücadelesinin temel alýnmasý MarksistLeninistler için temel bir görevdir. Diðer sorunlar, genel olarak demokrasinin tüm sorunlarý ve buna yönelik örgütlenmeler bu temel
göreve tabidir.
Proletarya için tek doðru ve tutarlý perspektif budur. Çünkü,
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ulusal sorunun, proletarya devriminden önce mi, yoksa sonra
mý çözümleneceði sorunu, somut tarihsel koþullara, konjonktürel
geliþmelere, uluslararasý duruma vb. baðlýdýr. Tarihsel olarak, ulusal sorun, gerçek ve kalýcý biçimde proletarya devrimiyle çözümlenecektir. O zamana kadar bu sorunun çözümlenmemiþ olarak
kalmasý olasýdýr.
Bu durumda, proletarya kendi iktidar mücadelesini yürütür
ve örgütler. Proletarya kendi iktidar mücadelesini yürütürken, mevcut tüm toplumsal ve ulusal sorunlarýn çözümünü amaçlar ve kendi iktidarýyla bunlarýn nasýl çözümleneceðini ortaya koyar. Ve
bunlarý, mücadelesinin baþlangýcýnda ilan eder. Bu, proletaryanýn
bilinen ve tarihsel olarak denenmiþ bayraðýdýr.
Söz konusu olan, ulusal baský, ulusal eþitsizlikse, proletarya,
kendi iktidar mücadelesinde, bunlara karþý mücadeleyi de gündemine alýr (kendi olumlu eylemiyle birlikte) ve bu mücadeleyi kendi iktidar mücadelesine tabi kýlmaya çalýþýr.
Bu tutum hiçbir biçimde, bazý sorunlarýn, bazý demokratik
haklarýn (ulusal haklar gibi) proletarya devriminin genel yolu
dýþýnda, proletaryanýn iktidar koþullarý dýþýnda çözümlenemez,
elde edilemez demek deðildir. Tersine bu tutum, proletaryanýn,
kendi iktidarýnda bu sorunlarýn çözümlenmesinin, elde edilmesinin nasýl olacaðýný gösterir. Ancak proletarya, kendi sýnýf çýkarlarý
için, kendi iktidarý için örgütlenmiþ ve mücadele eder durumdaysa, ortaya çýkabilecek deðiþik olasýlýklar karþýsýnda, kendi sýnýf çýkarlarýný koruyabilir ve kendi iktidar mücadelesini sürdürebilir. Ve
ancak böyle bir proletarya, ulusal sorun gibi tali ve parçasal bir
sorunun, kendi devriminin genel yolu dýþýndaki çözümlerini,
geliþmelerin zorla dayattýðý çözümleri, kendi çýkarlarýna en uygun
ve demokratik biçimde gerçekleþtirilmesini isteyebilir ve bunun
için mücadele edebilir. Aksi halde proletaryanýn eli kolu baðlý kalýr
ve her türlü ulusal çýkarlar için (burjuva nitelikte) kullanýlýr hale gelir. Bu da, sonal olarak, dünya proletaryasýnýn mücadelesinin karþýsýna, ulusal bir bayrak altýnda, kendi burjuvazisinin hizmetinde
çýkmasý demektir. Hiçbir Marksist-Leninist bunu kabul edemez,
buna izin veremez.
Ulusal sorunun, genel ve özel olarak, proletarya devriminin
genel yolu dýþýnda, proletaryanýn iktidar koþullarý dýþýnda, eski tarzda çözümlenme olasýlýðý vardýr. Birinci olasýlýk tarihsel olarak ne
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kadar fazla olursa olsun, ikinci olasýlýk mevcuttur ve deðiþik olgularda da açýkça görülmektedir. Bu olasýlýk karþýsýnda, proletarya,
kendi sýnýf tutumunu, emekçi halkýn çýkarýna en uygun biçimde
ortaya koymak ve bu amaçla mücadele etmek durumundadýr.
Ýþte bu son durum, proletaryanýn kendi devriminin genel
yolu dýþýndaki ulusal hareketler ve çözümler karþýsýnda takýnacaðý
tavýr sorunu olarak belirginleþir. Bir baþka deyiþle, proletaryanýn
muhalefet koþullarý altýndaki tutumu söz konusudur. Ve proletaryanýn koþullamasý iþte burada ortaya çýkar. Bu ise, ulusal sorunlarýn ve ulusal hareketlerin, her tarihsel durumda somut olarak ele
alýnmasýný, irdelenmesini, tahlil edilmesini zorunlu kýlar.
Genel olarak ulusal sorunun, proletarya devriminin genel
yolu içinde çözümlenmesinin ötesinde ortaya çýkan geliþmeler,
proletarya ve partisi için, bunlarýn proletaryanýn sýnýf mücadelesine nasýl tabi kýlýnacaðý sorununu da yaratýr. Bu özel sorun,
emperyalizm koþullarýnda ve emperyalist hegemonya altýndaki
ülkelerde reformlar ve demokratik haklar için verilcek mücadelenin, sosyalist devrim mücadelesine nasýl baðlanacaðý genel sorununun içindedir. Çünkü Leninin belirttiði gibi, ulusal
kaderi tayin hakký, demokratik bir istek olmaktan baþka bir þey
deðildir; ilke olarak, öteki demokratik isteklerden farklý deðildir.218
Emperyalizm de bütün demokratik istemler, siyasal bakýmdan
elde edilmelerinin zor oluþu ya da bir dizi devrimlere baþvurmaksýzýn elde edilemeyiþleri anlamýnda eriþilemez istemlerdir.219 Bu
açýdan sorun, þu þekilde belirginleþmektedir: III. bunalým döneminde demokratik hak ve özgürlüklerin bir parçasý olan uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký, proletaryanýn öncülüðünde gerçekleþtirilecek bir devrim olmaksýzýn elde edilebilir, gerçekleþebilir bir
hak ve istem midir?
Burada ilk önemli nokta genel olarak bir devrimden deðil,
proletaryanýn öncülüðündeki belirli bir devrimden yola çýkýlmasýdýr. Bu baðlamda proletaryanýn ulusal sorunu kendi iktidar koþullarýnda, kendi olumlu eylemi ile nasýl çözümleyeceðini ele almadan, bunun dýþýndaki durumlarý, varsa çözüm yollarýný ele
almak gerekmektedir.*
218
219
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III. bunalým söneminde bu dýþ yollarý üç baþlýk altýnda ele
alabiliriz:
a) Ulusal burjuvazinin öncülüðünde ulusal sorunun çözümü:
III. bunalým döneminde emperyalizmin yeni-sömürgecilik
yöntemleri, herþeyden önce geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde ya da bu
ülke içindeki ulusal-topluluklar arasýnda ulusal, yani iç dinamikle
kapitalizmin geliþmesini olanaksýz kýlmýþtýr. Ýç dinamikle (ulusal)
geliþen kapitalizmin olmayýþý, ulusal burjuvazinin geliþmesini engelleyerek, bu sýnýfýn kendi devriminde öncülük etmesi ya da katýlmasý sorununu ortadan kaldýrmýþtýr. Yeni-sömürgecilik koþullarýnda geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki burjuvazi ulusal nitelikte deðildir, baþtan emperyalizmle bütünleþmiþtir ve onun iþbirlikçisidir. Chenin deyiþiyle, bugün için, tayin edici unsur, emperyalizm ve milli burjuvazi cephesindeki kaynaþmadýr. Bu, geribýraktýrýlmýþ ülkelerdeki burjuvazinin milli ve devrimci niteliðini
yitirmesidir. Dolayýsýyla kendi devrimini yapamaz ve ulusal-devrimci
bir hareket ortaya çýkaramaz.
Bunun ulusal sorun açýsýndan anlamý, yerli burjuvazinin
gerçek bir ulusal hareket oluþturamayacaðý demektir. Ýþbirlikçi
burjuvaziyle emperyalizm arasýndaki çeliþkiyi, mutlak bir çeliþki,
uzlaþmaz bir çeliþki olarak ele almak yanlýþtýr. Ancak bu iþbirlikçitekelci burjuvazinin, zaman zaman ulusal çýkardan söz etmeyeceði, ulusal haklardan söz etmeyeceði demek deðildir. Ve hatta
bunu öyle bir yere getirebilir ki, açýk bir anti-emperyalist ulusal
hareket görünümü kazandýrabilir. Genellikle bu durum iþbirlikçitekelci burjuvazi içindeki çeliþkilerin ürünü olarak ortaya çýkabilmektedir. Çokuluslu geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde, bu çýkar çeliþkisi,
zaman zaman ulusal-topluluk farklýlaþmasýyla çakýþabilir ve böyle
durumlarda açýk bir ulusal hareket gündeme gelebilir. Bu durumda ezilen ulus konumu, iþbirlikçi-tekelci burjuvazi fraksiyonlarý içinde bir güç aracý olarak kullanýlmasý gündeme gelir. Böylece
ezilen ulus iþbirlikçi burjuvazisi, oligarþi içinden çýkarak, kendi
ulusal devletini kurma talebinde bulunabilir. Bu talep, özsel ola* Bunlara çözüm deðil, mevcut sorunun emperyalizme baðýmlý bir biçimde
halledilmesi demek daha doðru olacaktýr. Ancak bunlar kendilerini uluslarýn karþýsýna
çözüm olarak sunduklarý için, bu sözcüðü yeðliyoruz.

256

THKP-C/HDÖ
Ulusal Sorun Üzerine

rak ezilen ulus burjuvazisinin (iþbirlikçi ve emperyalizmle baþtan bütünleþmiþ) emperyalist devletlerin, kendisinin ayrýlma talebini desteklemesi giriþimleriyle birleþerek uluslararasý bir sorun
haline gelebilir. Emperyalizmin bu durum karþýsýndaki ilk tutumu,
oligarþi içindeki çeliþkiyi çözümleme þeklindedir. Genel olarak askeri ve stratejik çýkarlarýný göz önüne alan emperyalizm, uygun
gördüðü koþullarda, böyle bir istemi destekleyebilmektedir. Çoðu
zaman hareketin geliþme düzeyine baðlý olarak ilk tutumunu sürdürür. Bu konuda emperyalizmin Filistin sorununda takýndýðý tutum oldukça açýktýr.
Emperyalizm, böyle bir hareket karþýsýnda, kültürel özerklikten, azýnlýk haklarýndan, bölgesel özerklik temelinde federatif çözüm ve ayrýlmanýn gerçekleþtirilmesine kadar deðiþik çözüm
yollarýný el altýnda tutar. Ancak burada ortaya konulmasý gereken
husus, bu çözümlerin hiçbirinin uluslarýn kendi kaderlerini tayin
hakký ile iliþkisi bulunmadýðýdýr.
Emperyalizmin, ulusal temelde ortaya çýkan oligarþi içi
çeliþkilerin çözümünde özellikle bölgesel özerkliki kabul ediyor
görünmesi, sýk sýk ulusal sorunun özünün unutulmasýna yol açmaktadýr. Özellikle ayrýlma, ayrý devlet kurmanýn emperyalizm
tarafýndan, bu durumda kabul edilemez olduðunu düþünmek
bu yanýlgýnýn temelidir. Oysa genel olarak uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký bölgesel özerkliði içerir ve proletarya bu çözümü
önsel olarak reddetmediði gibi, çoðu durumda çokuluslu devletler
için öngörür de. Emperyalizmin bölgesel özerklik temelinde bir
federatif çözümü desteklediði koþullarda, sorunun özünü unutarak takýnýlacak bir tavýr, her zaman ulusal iþbirlikçi burjuvazinin
güçlenmesine yardým edecektir.
Sorunun özü, emperyalizmin, çokuluslu geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde ulusal sorunun çözümünde uluslarýn kendi kaderlerini tayin
hakkýný tanýmamasýdýr. Emperyalizm için ayrýlma, ayrý devlet
kurmaya varan her çözüm yolu, bir ulusal hakla, ezilen ulusa
iliþkin bir demokratik hakla baðlantýlý deðildir ve olmamalýdýr. Emperyalizmin bütün tutumu, Wilson doktrininde ortaya konulduðu
gibi, uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn tahrif edilmesine
dayanýr. Dolayýsýyla uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký olarak
demokratik bir hakkýn tanýnmadýðý koþullarda, kendi çýkarlarýna
uygun çözümü ortaya koymasý gündemdedir. Bu yüzden uluslarýn
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kendi kaderlerini tayin hakkýnýn hangi koþullarda ve nasýl kullanýlacaðý sorunu ile hiçbir iliþkisi yoktur. Emperyalizmin tüm tutumu, sözde uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýný tanýrmýþcasýna görünerek, pratikte bu hakkýn nasýl kullanýlacaðýný kendi çýkarlarýna göre belirlemesinden baþka birþey deðildir.
Eskiden, uluslarýn kendi kaderlerini tayin etme hakkýna sahip olmalarý ilkesi, genellikle yanlýþ yorumlanýrdý;
bu ilke, uluslarýn özerklik haklarý derecesine düþürüldüðüne sýk sýk tanýk olunurdu.220 (abç)
Eskiden ulusal sorun, reformist bir görüþ açýsýndan,
ayrý, baðýmsýz bir sorun olarak sermayenin iktidarý, emperyalizmin devrilmesi, proletarya devrimi genel sorununa baðlanmadan dikkate alýnýrdý... Ulusal sorun, sömürgeler sorunu, sessizce, kendiliðinden, proletarya devriminin ana yolu dýþýnda, emperyalizme karþý devrimci bir
mücadele olmaksýzýn çözümleneceði dolaylý olarak kabul ediyordu.221
Ýþte emperyalizmin, özel olarak ABD emperyalizminin bugün sorunu ele alýþ tarzý, Stalinin sözünü ettiði bu çerçeve içinde,
burjuva anlamda uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký ile sýnýrlýdýr. Kesinkes proletaryanýn savunduðu uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký ile iliþkili deðildir.
bsp; Bu durum karþýsýnda, proletarya, herþeyden önce, uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn tanýnmasýný istemelidir ve
tanýnmasý yönünde mücadele etmelidir. Böyle bir hakkýn, doðrudan ya da dolaylý tanýnmýþlýðý koþullarýnda nasýl kullanýlacaðý sorununun, sadece ve sadece ulusal-topluluðun kendisine ait olduðunun ortaya konulmasý gerekir. Doðal olarak da, proletaryanýn
savunduðu uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn elde edilmesi bir devrim sorunu olarak ortaya çýkmaktadýr. Aksi halde, proletaryanýn kendi ulusu içinde, bu hakkýn deðiþik çözümlerinin koþullara baðlý olarak uygulanabilmesi için yapabileceði pek birþey olmayacaktýr. Leninin, Norveçin Ýsveçten ayrýlmasý konusunda ortaya
koyduðu gibi, böyle bir hak söz konusu olmazsa, her düzeyde proletaryanýn enternasyonalizmi ulusal çýkarlara feda edilmiþ olacak220
221
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Görüldüðü gibi, III. bunalým döneminde emperyalist hegemonya altýndaki ülkelerde, burjuvazi gerçek anlamda ulusal ve
devrimci niteliðe sahip deðildir, gerçek ulusal-devrimci bir hareket ortaya koyamaz ve uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký temelinde ulusal sorunun deðiþik çözüm yollarýný tanýmayý kabul
edemez. Onlar için, ezilen ulus sorunu tümüyle oligarþi içi bir
sorun durumundadýr ve oligarþi içi çeliþkiler eski dönemin ulusal
burjuvazisinin egemen ulus burjuvazisine karþý mücadelesi olarak ele alýnamaz.*
b) Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde egemen sýnýflar arasý iliþkinin
ve çeliþinin bir sonucu olarak ortaya çýkan ikinci yol feodaliteye
iliþkindir:
Oligarþi içindeki büyük toprak sahipleri ile iþbirlikçi-tekelci
burjuvazi arasýnda ya da bir bütün olarak oligarþi ile oligarþý dýþý
feodal kalýntýlar arasýndaki çeliþki, çokuluslu geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde ulusal bir görünüm kazanabilmektedir. III. bunalým döneminde kapitalizmin yukardan aþaðý geliþtirilmesi, yani dýþ dinamik
ile (emperyalizm) geliþtirilmesi, devlet sýnýrlarý içinde feodalizmin
çözülmesine yol açmaktadýr. Bir baþka deyiþle, genel olarak emperyalizmin baþlangýçta ittifak kurduðu feodal egemen sýnýflarýn
ekonomik olarak güçsüzleþmesi ve tasfiye olmasý söz konusudur.
Tarihsel olarak geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde çarpýk kapitalizmin geliþmesi, oligarþi içinde çeþitli tasfiyelere yol açma ve artan oranda
iþbirlikçi-tekelci burjuvazinin, özel olarak tekelci-sanayi burjuvazisinin güçlenmesini saðlayarak oligarþiyi tek baþýna oluþturmasý (tabii
baþtan bütünleþmiþ olduðu için emperyalizmle birlikte) yönünde
bir eðilim ortaya çýkarmaktadýr. Oligarþi broþürümüzde ve Gramsci Üzerine yazýmýzda ayrýntýlý biçimde ortaya koyduðumuz bu
eðilim, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde feodal kesimlerin, siyasal planda devlet üzerindeki etkinliklerini yitirmeleri sonucunu doðurmaktadýr. Feodal egemen sýnýflarýn oligarþiyle, özel olarak da iþbirlikçitekelci burjuvaziyle çatýþma-uyum iliþkisinde bu açýk biçimde
* Genelde böyle bir çeliþki, (devrimci mücadele açýsýndan) ulusal-devrimci mücadele
açýsýn-dan bazý özel olanaklar yaratabilmektedir. Genel olarak oligarþi içindeki çeliþkilerden
yararlan-ma sorunu þeklinde devrim mücadelesinde proletaryanýn önüne çýkan bu sorun,
koþullara baðlý olarak ele alýnýr. Ama her durumda bu çeliþkinin getirdiði "olumlu unsurlar"
ile siyasal ittifak, çok özgül koþullarda ortaya çýkabilir.
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görülür. (Bu konuda somut bir deðerlendirme için bkz: Mevcut
Durum ve Devrimci Taktiðimiz-I.)
Bu geliþme, feodal egemen sýnýflarýn çarpýk kapitalizme
karþý mücadelesini ortaya çýkarmaktadýr. Tarihsel olarak kapitalist
üretim iliþkileri tarafýndan tasfiye olan feodalizm, her zaman kapitalizme karþý mücadele etmiþtir. Bu mücadelesi, iktisadi evrime
karþý feodal siyasal zor þeklinde geliþtiði eski dönemlerde, burjuva
demokratik devrimlere yol açmýþtýr. Kapitalizm karþýsýnde kimi zaman feodal sýnýflar uzlaþmayý kabul etmiþlerdir. Bu koþullarda
Almanyada olduðu gibi yukardan aþaðý demokratik devrim gündeme gelmiþtir. Ancak III. bunalým döneminde geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerde egemen olan kapitalizm, devrimci tarzda geliþmediðinden
çarpýktýr ve temelinde emperyalizmin istemleri ve çýkarlarý yatmaktadýr. Bu koþullar altýnda feodal sýnýflarýn geliþen kapitalizm
karþýsýndaki tutumlarý, kaçýnýlmaz olarak anti-emperyalist bir görünüm kazanmaktadýr. Geçmiþ dönemlerde sömürgelerde ortaya çýkan feodal direniþin anti-emperyalist niteliði de bu þekilde belirginleþmiþtir.
Çokluk toprak aðalarý, tefeci-tüccar ve feodal iliþkiler içinde
bulunan kent küçük-burjuvazisi (esnaflar), geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde anti-emperyalist, anti-kapitalist ve anti-tekelci görünümde bir
mücadele içinde olmalarýnýn nedeni budur. Bu sýnýflarýn hareketinin yaygýnlýðý ve gücü, kapsadýðý kesimlerin nüfus içindeki niceliði
kadar, oligarþi içinde iþbirlikçi-tekelci burjuvazi ile uyum saðlama koþullarýna baðlýdýr. Ancak, bu hareketin her zaman açýk mücadele þeklinde olacaðýný düþünmek de yanlýþtýr. Çatýþma-uyum
iliþkisinde uyum koþullarýnýn önde olmasý, mücadeleyi legal devlet çerçevesinde sýnýrlandýrmaktadýr. Bu da, bu kesimlerin demokratik bir görünüm kazanmalarýyla çakýþýr. Gerçekte siyasal
demokrasi ile uzaktan yakýndan iliþkileri yoktur. Ama nüfus içinde belli bir niceliðe sahip olduklarý için, temsili demokrasi bu
kesimlerin parlamentoda yer almalarýný olanaklý kýlmakta ve bu
yolla devlet üzerinde etkilerini sürdürme olanaðýný elde etmektedirler. Temsili demokrasinin (gerçek burjuva demokrasisiyle uzaktan yakýndan iliþkisi olmayan bir demokrasidir bu gizli faþizm)
bulunmadýðý ülkelerde bu kesimlerin mücadelesi çoðu durumda
yasadýþý bir faaliyet ve örgütlenmeye dönüþmektedir.
Bu kesimlerin hareketi, çokuluslu geri-býraktýrýlmýþ ülkeler-
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de de, tek uluslu (homojen) geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde de ulusal
bir niteliðe bürünebilmektedir. Dolayýsýyla her türden sýnýfsal
farklýlýklarýn aþýlmasýný saðlayabilecek bir ideoloji, bu hareketin üst yapýsýný oluþturur. Genel olarak, dinsel ideolojiler, bu kesimler açýsýndan hareketin bütünselliðini kurmaya hizmet eder ve
feodal sömürücü sýnýflarýn özel çýkarlarýnýn gizlenmesine yardýmcý
olur. Sýnýfsal farklýlýklarýn tek bir ulusal çýkar ile bütünleþtirilmesine
dayanan burjuva milliyetçiliði gibi, bu feodal hareket de, feodalizmin çýkarlarýný dinsel çýkar temelinde genel bir çýkar olarak sunar.
Bu boyutu ile, burjuva milliyetçiliðinin sýnýrlarýný aþarak uluslararasý
bir duruma geçer. Bir baþka deyiþle, bu hareketin dinsel ideolojisi,
sýnýfsal çýkarý dinsel çýkar haline dönüþtürdüðü gibi, ulusal çýkarlarý da ayný duruma getirir. Böylece ulusal sorunda belli bir çözüm
yolunu ve belli bir olumlu eylemi içerir. Bu da onu genel olarak
burjuva milliyetçiliðinden, özel olarak da iþbirlikçi tekelci burjuvazinin milliyetçiliðinden ayýran temel noktadýr.
Diyebiliriz ki, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde ortaya çýkan dinsel
ideoloji ile bütünleþmiþ feodal hareket, kendi ideolojik çerçevesi
içinde, hem özel ulusal sorunu hem de parçalanmýþ uluslar sorununu ortaya koyar. Bu boyutu ile proletaryanýn sorunu ele alýþý ile
çakýþýr. Ama ortaya koyduðu çözüm ile kendi niteliðini ve proletaryanýn çözümü ile olan farklarýný belirginleþtirir.
Özellikle emperyalist hegemonya altýndaki ülkelerde dinsel
farklýlýða sahip olan toplumlarda büyük güç oluþturabilen bu feodal hareket, özellikle müslüman ülkelerde kendine elveriþli bir
zemin bulmaktadýr. Günümüzde Ýranda iktidarý ele geçirmiþ olan
bu hareket, genel olarak teokratik devlet kurma temelinde ulusal
sorunun çözümünü ele alýr. Özellikle emperyalist üretim iliþkilerinin
getirdiði iliþki ve çeliþkilerin etkilediði tüm kesimleri (proletarya ve
kent küçük-burjuvazisi) arasýnda bu hareket, güçlü bir anti-emperyalist ulusal hareket ortaya çýkarabilmektedir. Bu hareketin en
önemli yaný, her türlü ulusal sorunu, emperyalist üretim iliþkilerinin tasfiyesi (feodalizm lehinde) genel soruna baðlama
yeteneðidir. Bu boyutuyla ilerde göreceðimiz gibi, küçük-burjuva
milliyetçi hareketlerin olduðu kadar, Marksist-Leninist hareketin
de çözmeye yöneldiði sorunlarý, onlarýn yaklaþýmlarýna benzer bir
biçimde ele alýr. Kitle güçlerinin temelini köylülüðün oluþturmasý
ve proletaryayla kent küçük-burjuvazisini kapsayabilme özelliðiyle,
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geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde proletaryanýn öncülüðünde demokratik
halk devriminin temel gücüyle ilgili bir sorun yaratmaktadýr.
Bu feodal-dinci ya da Stalinin deyiþiyle söylersek, feodalmilliyetçi hareketin, ulusal sorunun çözümünde teokratik devleti
temel almasý, onun gerici özelliðini açýkça ortaya çýkarmaktadýr.
Ulusal sorunu, demokratik bir biçimde çözmekten uzak oluþuyla
uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýný kesinkes dýþtalar. Ve doðal olarak bu hakkýn teokratik devlet kurma hakký olarak anlaþýlmasýný ister.
I. ve II. bunalým döneminde, sömürge ve yarý-sömürge ülkelerde toplumsal süreç feodalizm olduðundan, yani feodal üretim iliþkilerinin egemen olmasý nedeniyle, böyle bir hareketin
ulusal görünüm kazanmasý olanaksýzdý. III. bunalým döneminde
ise, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde çarpýk da olsa kapitalizmin egemen
olmasý, ülke içinde feodalizmin gerici bir tarzda da olsa tasfiyesi ile
birlikte, köylülüðün sýnýfsal ayrýþmasýný artýrmýþ, burjuvazi ile proletarya arasýndaki çeliþkiyi görece olarak keskinleþtirmiþtir. Bu da
ülke içinde yapay ve yukardan aþaðý kurulu ulusal birliðin bozulmasý demektir. Ýþte, egemenliðini yitiren feodal sömürücü sýnýflarýn günümüzdeki etkinliðinin iktisadi temeli budur. Böylece geçmiþ
dönemde gücü sýnýrlý olan bu feodal tepkinin yarattýðý hareket,
günümüzde önemli bir güce ulaþabilmektedir. Yine eskiden gerici
özelliðini anti-kapitalist tutumuyla açýkça ortaya koyan bu hareket,
günümüzde yeni-sömürgecilik koþullarýnda anti-emperyalist, yabancý düþmanlýðý (gavur alerjisi) temelinde (emperyalist üretim iliþkilerine karþý olup) ilerici, ulusal bir görünüm kazanabilmektedir.
Bu da proletarya açýsýndan, geçmiþ dönemlerle kýyaslanmayacak
ölçüde önemli ve sadece ulusal sorunla sýnýrlý olmayan bir sorun
yaratmaktadýr. Özellikle çokuluslu geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde, ezilen ulus proletaryasý açýsýndan ulusal sorunun demokratik olmayan her türlü çözümünün reddi düzeyinde özel bir görev ortaya
çýkarmaktadýr. Genel olarak da, geri-býraktýrýlmýþ ülke proletaryasý
açýsýndan, emperyalist üretim iliþkilerinin ortadan kaldýrýlmasýnýn
bir demokratik halk devrimi sorunu olduðunun ortaya konulmasý
göreviyle somutlaþmaktadýr.
Konunun daha açýk hale gelmesi için eðitim konusunu, demokratik eðitimi örnek olarak alabiliriz. Bilindiði gibi, eðitim sorunu ya da eðitimin demokratikleþtirilmesi sorunu, diller üzerindeki
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ulusal baskýnýn kaldýrýlmasý sorunuyla ilintilidir. Bu açýdan demokratik eðitim istemi, diller üzerindeki baskýnýn sona erdirilmesinin
olumlu eylemi olarak ortaya çýkar. Marksist-Leninist literatürde
demokratik devlet çerçevesinde eðitim sorunu, Lenin tarafýndan
þöyle formüle edilmiþtir:
Bütün uluslarýn iþçileri için tek bir eðitim siyaseti
vardýr: Yerli dilin özgürlüðü ve demokratik ve laik eðitim.222 (abç)
Leninin bu tesbitinin, teokratik devlet çerçevesindeki bir
çözümle ne derecede baðdaþmaz olduðu açýktýr.
Diyebiliriz ki, feodal sömürücü sýnýflarýn dinsel ideolojiyle
yürüttükleri hareket, özsel olarak proletaryanýn tarihsel-sýnýfsal mücadelesiyle çeliþir. Proletarya, feodalizmin kesin olarak tasfiye edildiði koþullarda kendi devrimini yapabilir. Onun mücadelesi antikapitalist olmak durumundadýr. Ve böyle bir mücadele ancak antifeodal bir mücadele sürecinden sonra olanaklýdýr. Anti-feodal mücadele ayný zamanda feodal ideolojilere karþý mücadeleyi zorunlu
kýlar. Bu açýdan, burjuvazinin kendi devrimini yapmadýðý koþullarda,
demokratik devrimin öncüsü olacak olan proletarya feodal sýnýflara karþý mücadele etmek durumundadýr. Onlarýn ulusal sorunlarý
teokratik devlet çerçevesindeki çözüm çabalarýnýn karþýsýna çýkmak, proletaryanýn olduðu kadar, her demokratýn da görevidir. Feodal sýnýflarýn eski ekonomik ve siyasal güçlerini yitirmeleri
karþý-sýnda ortaya koyduklarý hareketin anti-demokratik yanýný ve
çözümlerinin gerici özelliklerini, taktik bazý amaçlarla görmezlikten gelerek, özel olarak da ulusal baskýya karþý yürütülen mücadelede bir müttefik olarak görmek, dar bir milliyetçi bakýþ açýsý olduðu
kadar, anti-Marksist bir tutumdur da. Bu konuda Kominternin II.
Dünya Kongresinde almýþ olduðu kararý yeniden anýmsatalým:
Daha çok geri kalmýþ, aðýrlýkla feodal veya pederþahi
ya da pederþahi-köylü nitelikteki uluslara ve devletlere
iliþkin olarak, þunlarýn gözönünde bulundurulmasý gereklidir:...
b) Din adamlarýnýn, hýristiyan misyonerlerinin ve benzer öðelerin gerici, orta-çað etkilerine karþý mücadele
kesin zorunludur.
222

Lenin, Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluþ Savaþlarý, s. 175.
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c) Avrupa ve Amerikan emperyalizmine karþý kurtuluþ
mücadelesini, Osmanlý ve Japon emperyalizminin, soyluluðun, büyük toprak sahiplerinin, din adamlarýnýn vb.
gücünün artýrýlmasýyla baðdaþtýrmaya çalýþan panislamizme, panasyatik harekete ve benzeri akýmlara karþý mücadele de zorunludur.
d) Geri kalmýþ ülkelerde büyük toprak sahiplerine ve
feodalizmin bütün biçimlerine ve kalýntýlarýna karþý köylülerin giriþtiði mücadelenin desteklenmesi de zorunludur.
Herþeyden önce köylü hareketine mümkün olduðunca
devrimci bir nitelik kazandýrmaya çalýþýlmalý, mümkün
olan yerlerde köylüleri ve bütün sömürülenleri sovyetelerde örgütlemeli(dir).223
III. bunalým döneminde de, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde feodal kalýntýlarýn (eski egemen sýnýf öðelerinin) hareketinin, anti-emperyalist yanýnýn, özünde her türlü kapitalist geliþmeye karþý olma
oluþturduðunu unutarak, emperyalizm ve iþbirlikçi burjuvazi ile
feodal kalýntýlarýn birbirinden uzaklaþmasýnýn karþý-devrim cephesinde bir bölünme yaratmasýný abartarak, anti-feodal mücadeleyi geçici
olarak durdurmak ya da ikincil bir sorun olarak ele almak, proletaryanýn demokratik devrimdeki öncülüðünün ortadan kaldýrýlmasýyla
özdeþtir. Doðal olarak bu tutum, anti-feodal unsurlarýn (proletarya,
kent küçük-burjuvazisi ve esas olarak da köylülük) oligarþiye siyasal olarak yedeklenmesine de yol açabilecektir.
I. ve II. bunalým döneminde emperyalizmin dýþsal bir olgu
ve egemen sýnýfýn da feodaller olduðundan ulusal mücadele ile
sýnýfsal (anti-feodal) mücadele birbirinden kesin çizgilerle ayrýlabiliniyordu. Bu dönemlerde, bu ülkelerdeki baþ çeliþki, ülkenin ve
nüfusun 3/4ünü kontrolu altýnda tutan zayýf feodal birimler ile yarýserf durumundaki köylülük arasýndaydý. (Demokratik mücadele).
Anti-feodal sýnýfsal mücadelenin geliþimine paralele olarak, bu dönemlerde emperyalizm kendi sömürgesini korumak için ülkeyi
bütün olarak iþgal ediyordu. O zaman ülkenin baþ çeliþkisi emperyalizm ve bir avuç hain dýþýnda bütün ulus arasýnda olmaktaydý.
(Ulusal mücadele). Ýç savaþ döneminde savaþ, genellikle sýnýfsal
223
III. Enternasyonal-Belgeler, s. 47-48 (Ayný karar için bkz: Lenin, Ulusal Sorun ve
Ulusal Kurtuluþ Savaþlarý, s. 391.
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þiarlarla (toprak devrimi, demokratik devrim) ve sýnýfsal planda
(anti-feodal) yürürken, devrimci ulusal savaþ evresinde, savaþ ulusal planda ve ulusal þiarlarla yürütülür.
III. bunalým döneminde ise, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde toplumsal süreç feodal süreç deðildir. Emperyalizm de sadece dýþsal
bir olgu deðildir. Zayýf mahalli otorite yerini, bizzat emperyalizmin
de içinde yer aldýðý güçlü oligarþik devlet otoritesine býrakmýþtýr.
Ülkedeki egemen sýnýflarýn en büyüklerinin oluþturduklarý bir oligarþi
mevcuttur. Bu yüzden baþ çeliþki oligarþi ile halk arasýndadýr. Oligarþi içinde bizzat emperyalizm yer aldýðý için devrimci savaþ sadece
sýnýfsal planda (anti-oligarþik) yürümeyecektir. Savaþ sýnýfsal ve
ulusal planda yürüyecektir. Þüphesiz emperyalist ordular savaþta
bizzat yer alana kadar sýnýfsal yan aðýr basacaktýr. (Daha geniþ bilgi
için bkz: Kesintisiz Devrim II-III)
Ancak sýnýfsal yanýn anti-oligarþik olmasý sýk sýk bazý hatalý
anlayýþlarýn ortaya çýkmasýna yol açmaktadýr. Genellikle ülkemizde oldukça sýk karýþtýrýlan bu durumu burada kýsaca belirtelim:
III. bunalým döneminde kapitalizmin yukardan aþaðý
geliþtirilmesi, geçmiþ dönemlerde olduðu gibi, demokratik devrimi anti-emperyalist ve anti-feodal çerçeveyle sýnýrlamayý olanaksýz
kýlmýþtýr. Eski dönemin MDD ile bu dönemin demokratik halk devrimi arasýndaki farklýlýk, ülkedeki toplumsal sürecin niteliði ile emperyalizmin iþgal biçimi tarafýndan belirlenmektedir. Ülkede çarpýk
kapitalizmin egemen olmasý, feodalizmin tümüyle tasfiye edildiði
anlamýna gelmemektedir. Emperyalist üretim iliþkileri ile iç dinamikle geliþmiþ kapitalizm arasýndaki temel fark da burada ortaya çýkmaktadýr. Dolayýsýyla emperyalist üretim iliþkilerinin tasfiyesi, sözcüðün tam anlamýyla kapitalist üretim iliþkilerinin tasfiyesi demek
deðildir.
Kýsacasý, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde proletaryanýn öncülüðündeki demokratik devrim, anti-oligarþik mücadele kapsamýnda
anti-feodal mücadeleyi de gerektirir. Doðal olarak bu anti-feodal
mücadelenin dinamikleri, her türlü feodal iliþkiye, sömürüye, harekete ve güce karþý mücadelenin dinamikleridir.
Yine proletarya açýsýndan feodal hareketin, tarihsel, ekonomik, siyasal ve ideolojik gericiliði yanýnda, emperyalizmle uzlaþabilir
olma özelliði de önemlidir. Tarihsel süreç, emperyalizmin talep yetersizliðini gün be gün artýrýrken, diðer yandan pazarlarýný yitirmesini
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getirmektedir. Bu koþullar altýnda kapalý üretim birimlerinin pazar
için üretime açýlmasý emperyalizm için bir zorunluluktur. Bu, onun
feodal sýnýflarla olan çeliþkisinin maddi temelidir. Ama öte yandan
pazarlarýný yitirmesi olgusu, yani proletaryanýn devrimci mücadelesi karþýsýnda feodalizmle uzlaþmaktadýr. Bu iki zýt hareket, emperyalizm açýsýndan yaþamsal öneme sahip olan pazarlarýný kesin
olarak yitirme tehlikesi karþýsýnda kendisinin uzlaþma noktalarýný
açýða çýkartmaktadýr. Emperyalizmin feodal sýnýflarla en elveriþsiz
koþullarda gerçekleþtireceði bir uzlaþma bile, pazarlarýnýn tümüyle
yitirilmesi tahlikesi karþýsýnda önemsiz kalmaktadýr. Bugün Ýran ile
ABD emperyalizminin iliþkilerinde görüldüðü gibi, en elveriþsiz koþullarda bile, pazarýn tümüyle yitirilmesinden daha elveriþlidir. Ve
Ýran örneðinde olduðu gibi, emperyalizm, gerektiðinde iktidarý feodal sýnýflara tümüyle býrakabilmektedir. Daha alt düzeydeki uzlaþma
ise, 12 Eylül koþullarýnda olduðu gibi, devrimci mücadeleye karþý
dinsel temelde bir anti-komünist hareket olarak feodal sýnýflara
geniþ hareket olanaðý yaratmaktadýr.
Tüm bunlar, bir kez daha devrimci niteliðini yitirmiþ burjuvazinin, feodalizm ve demokratik hak ve özgürlükler karþýsýndaki
konumunu açýða çýkarmaktadýr.
Özetlersek, dinsel ideolojiyle harekete geçen ve ulusal bir
bayrak altýnda toplanan feodal sýnýf hareketinin ulusal sorunun her
türlü demokratik çözümünü reddettiðini söyleyebiliriz. Bu açýdan
bu hareket için uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn mutlak
bir hak þeklinde ele alýnmasý önem kazanmaktadýr. Dolayýsýyla bu
hakkýn içerdiði ayrýlma ve ayrý devlet kurma hakký, onlar için
feodal ya da teokratik bir devlet kurma hakký olarak bir deðeri
vardýr. Ýþte proletarya, uluslarýn kendi kaderini tayin hakkýný savunurken, bu tür saptýrmalara karþý mücadele etmek durumundadýr. Ve dolayýsýyla bu anlamda uluslarýn kendi kaderlerini tayin
hakkýnýn söz konusu olamayacaðýný açýkça ortaya koymalýdýr. Buna
karþý mücadele etmeyen bir ezilen ulus proletaryasý gerçek demokratik görevlerini yerine getiremez. Bununla mücadele etmek
ise, ancak uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýný, bu hakkýn içerdiði deðiþik çözüm yollarýyla ele almaktan geçer. Bir baþka deyiþle,
proletarya enternasyonalizmi, uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn, bu hakkýn içerdiði bir yolun kullanýmý ile mutlaklaþtýrmak ya
da özdeþleþtirmek þeklindeki emperyalist ve feodal anlayýþlarla mü-
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cadele etmek zorundadýr.
c) Günümüzde proletarya devriminin genel yolu dýþýndaki
ulusal sorunlarýn çözüm yolu olarak ortaya çýkan üçüncü yol,
küçük-burjuva milliyetçiliðine iliþkindir:
Küçük-burjuvazinin geçmiþ dönemlerdeki tutumunu daha
önceki bölümlerde ortaya koyduðumuz için, burada sadece günümüzdeki þekilleniþi ve çözüm yollarýyla kendimizi sýnýrlandýracaðýz.
Emperyalist dönemde I. ve II. bunalým döneminin sömürge
ve yarý-sömürge ülkeleri ile III. bunalým döneminin geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerinde küçük-burjuvazi nüfusun önemli bir kesimini oluþturur.
Temel olarak emperyalizmin sermaye ihracý ile ortaya çýkan bu
ülke küçük-burjuvazisi, III. bunalým döneminde yukardan aþaðýya
kapitalizmin geliþimi ile nüfusun çoðunluðunu oluþturmaktadýr.
Geçmiþ dönemlerde (toplumsal süreç feodal iken) nüfusun çoðunluðunu köylülerin oluþturmasýndan farklý olan bu durum, bu dönemde küçük-burjuvazinin çeþitli politik hareketlerine yol açmýþtýr.
Ulusal sorunun dünya çapýndaki ikili durumu, yani parçalanmýþ
uluslarýn birleþtirilmesi ve uluslarýn kaynaþtýrýlmasý sorunu ile devlet örgütlenmesine iliþkin hiçbir hakka sahip olmayan uluslarýn sorunu, küçük-burjuvazinin milliyetçi hareketinde özel bir yere sahiptir. Ancak küçük-burjuvazinin milliyetçi hareketi, her ulusal-toplulukta ya da ülkede ayný biçimde ortaya çýkmaz. Genellikle emperyalizmin açýk iþgal koþullarýnda, yani sömürge ülkelerde, küçükburjuvazinin sol kanadýnýn güçlü bir ulusal (anti-emperyalist) hareket yaratma yeteneði görülmüþtür. Genellikle proletaryanýn örgütsüz
ya da yetersiz kaldýðý koþullarda, küçük-burjuvazinin milliyetçilik
temelinde anti-emperyalist (ya da anti-sömürgeci) tavýr alýþý,
ulusal kurtuluþ savaþýna dönüþerek ülkenin baðýmsýz bir devlete
sahip olmasýný getirebilmektedir. Proletaryanýn öncülüðünde
gerçekleþmeyen (yani küçük-burjuvazinin öncülüðünde gerçekleþen) bir ulusal kurtuluþ savaþý, sömürge ulusun sorununu
devrimle, anti-emperyalist bir devrimle çözümleyebilmektedir. Hareketin burjuva muhtevasý, bazý durumlarda anti-feodal mücadeleye de yol açabilmektedir. Bu da anti-emperyalist ve anti-feodal bir
devrim yaratarak, ulusal sorunu, belli bir biçimde çözümleyebilmektedir. 1956-62 Cezayir ulusal kurtuluþ savaþý, böyle bir hareketin III. bunalým döneminin ilk evresindeki somut örneðidir.
Küçük-burjuvazinin ulusal sorun karþýsýndaki tutumunu be-
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lirleyen milliyetçiliði, III. bunalým döneminde, genellikle I. bunalým
döneminde ortaya çýkmýþ olan pan-islamizm, pan-slavizm, pantürkizm, pan-helenizm, pan-afrikanizm ve pan-asyatik türden
ýrka, dile ve kültüre dayalý milliyetçiliðin küçük-burjuvazi tarafýndan yeni tarihsel koþullarda sahiplenilmesi ve biçimlendirilmesi
olarak tanýmlayabiliriz.* Stalinin ifade ettiði gibi, burjuvazinin geminin bordasýndan attýðý ulus ve milliyetçilik bayraðýný, her zaman olduðu gibi, küçük-burjuvazi yeniden yükseltmektedir. (Serbest
rekabetçi kapitalizm koþullarýnda demokrasi ve demokratik cumhuriyet karþýsýnda küçük-burjuvazinin tutumu aynýdýr.) III. bunalým döneminde ulusun bölünmüþlüðü (ayrý devletler olarak ya da
ayrý devletler içinde) karþýsýnda yeni bir küçük-burjuva milliyetçiliðinin, eski sloganlarla ortaya çýkmasý kaçýnýlmazdý.
III. bunalým döneminde geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde ortaya
çýkmýþ olan ulusal sorun, yani yapay olarak parçalanmýþ uluslarýn
birleþtirilmesi sorunu, küçük-burjuva milliyetçiliði yanýnda deðiþik
olgular da ortaya çýkarmýþtýr. Özellikle geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde
dýþ dinamikle geliþen kapitalizm, bir yandan iþbirlikçi (tekelci) burjuvazinin güçlenmesine yol açarken, diðer yandan egemen sýnýflar
ittifakýndan, yani oligarþiden tasfiyeleri gündeme getirmektedir. Bu,
oligarþi içindeki çeliþkiler ve oligarþi ile dýþýndaki sömürücü sýnýflar
arasýndaki çeliþkiler düzeyini belirler.
Daha önce gördüðümüz gibi, yeni-sömürgecilik yöntemlerinin uygulanmasýnda ilk adým, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde feodal
sýnýflar ile emperyalizm arasýnda bir iþbirliði ya da ittifak kurmak
yönünde atýlmýþtýr. Bu iþbirliði baþtan emperyalizmle bütünleþmiþ
burjuvazi ile feodal sýnýflarýn ittifaký olarak somutlaþýr. Ülkeden
ülkeye deðiþmekle birlikte, iç ticaret burjuvazisi, özellikle yarýsömürgelerde bu ittifakýn içinde yer alýr. Ancak burada en önemli
halka, bu iç ticaret burjuvazisinin emperyalizmin eski sömürgeci
yöntemlerine uygun iliþkiler içinde ortaya çýkmýþ olmasýdýr. Yoksa
iç dinamikle kapitalizmin geliþtiði ülkelerde olduðu gibi, bu iç ticaret burjuvazisi, sözcüðün tam ve devrimci anlamýyla tüccar-kapitalist deðildir. Bu nedenle iç ticaret burjuvazisi iç (ulusal) bir pazarýn
yaratýcýsý ve ulusal baðlarýn kurucusu olamaz. I. ve II. bunalým dö* Bu durum, küçük-burjuva iktidarlarý ile faþizmin birbirine karýþtýrýlmasýnýn maddi
ve ideolojik temelidir. Ancak ikisi arasýndaki ayrým ikinci plana konamaz.
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nemindeki komprador burjuvazi sayýca azdýr ve emperyalizmin
yeni-sömürgecilik uygulamalarýyla iþbirlikçi-tekelci burjuvazi haline dönüþmüþtür. Bu durumda, eski dönemdeki iþlevlerini yerine
getirmek üzere ortaya çýkan tüccar kesimi, günümüzdeki iç ticaret
burjuvazisini oluþturmaktadýr. Komprador burjuvazi döneminde
emperyalizmin mamül mallarýnýn ülke içinde daðýtýmý, ülkenin iç
kesimlerinde kýsmi anlamda feodal tüccarlarla gerçekleþtirilirdi.
Tefeci-bezirgan olarak tanýmlanan bu kesim, özsel olarak feodal iliþkilerin içindeki ticareti ellerinde tutarlardý. Ýþbirlikçi-tekelci
burjuvazinin ortaya çýkmasý ile bu tefeci-bezirgan kesim, sözcüðün
yeni anlamýyla iç ticaret burjuvazisi haline gelmiþtir. Bunlarýn ilk
dönemdeki iþlevleri, yeni-sömürgecilik yöntemleriyle, iþbirlikçi-tekelci burjuvazinin metalarýnýn ülke içinde daðýtýmýný yapmaktýr.
Bunlar eski dönemden kalma iliþkiler olarak feodal üretim iliþkileri
içinde ortaya çýkan metalarýn dolaþýmýyla da ilgilendiklerinden, geribýraktýrýlmýþ ülkelerde, ayný zamanda tarým ürünlerine dayalý bir
ihracatý da gerçekleþtirirler. Bu yolla iþbirlikçi-tekelci burjuvazinin
gereksinme duyduðu döviz gelirlerini elinde toplayan ticaret burjuvazisinin bir kýsmý, tekelleþerek oligarþi içinde emperyalizmin
iþbirlikçisi haline dönüþür. Tekelci ticaret burjuvazisi, böylece iç
ticaret burjuvazisinin en büyüklerinden oluþurken, ayný zamanda
geri kalanlardan da ayrýlýr.
Ýþte III. bunalým döneminde geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde egemen sýnýflarýn bileþimi ve çeliþkileri bu þekilde ortaya çýkmaktadýr.
Emperyalizm ve iþbirlikçi-tekelci burjuvazi (sanayi ve ticaret burjuvazisi olarak), geliþen gücüne paralel olarak, bir yandan oligarþi
içindeki sýnýflarý ekonomik olarak kendine tabi kýlarken, öte yandan bu sýnýflarýn ekonomik temellerini ortadan kaldýrmaya yönelir.
Bu faaliyet ve karþý faaliyetlerde deðiþik yöntemler kullanýlsa da,
özsel olarak köylülüðün ve küçük-burjuvazinin siyasal olarak
yedeklenmesi en önemli amaç durumundadýr.
Ýþbirlikçi-tekelci burjuvazi, henüz bunu baþaramadýðý
koþullarda, küçük-burjuvazinin devrimci milliyetçi hareketleri karþýsýnda tavýrsýz kalmayý tercih etmektedir. Bu, küçük-burjuvazi ile
oligarþi arasýnda nispi bir denge durumu yaratmaktadýr. Küçükburjuvazinin feodalizme karþý olan tepkisi ve mücadelesi, çoðu zaman oligarþi içinde iþbirlikçi-tekelci burjuvazinin tarafsýzlýðý ile
bütünleþmektedir. Emperyalizm ve yerli tekelci burjuvazinin küçük-
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burjuva milliyetçi hareketleri karþýsýndaki tarafsýzlýðý, uzun dönemde bu hareketin kendi çýkarlarýna uygun olmasýndandýr. Özellikle toprak aðalarý ile tefecilere karþý küçük-burjuvazinin baþa- rýsý,
kýsa dönemde iþbirlikçi-tekelci burjuvaziye kýsmi zararlar verse de,
uzun dönemde onun için önemli bir engelin (feodal kalýntýlarýn)
ortadan kaldýrýlmasýný saðlayacaktýr. Ve yine, bu yolla, bir süre için
de olsa yeni devletleþmiþ sömürgelerde ve yarý-sömürge-lerde, devlet olanaklarýnýn feodal sýnýflarca paylaþýlmasýnýn önü alýn-mýþ
olunmaktadýr.
Ýþte Arap ülkelerinde ortaya çýkan BAAS rejimleri, bu tür geliþmenin ürünüdür. Arap ulusunun ayrý devletler içinde bölünmüþlüðünü ortadan kaldýrmak amacýyla yola çýkan küçük-burjuva
milliyetçilerinin, ilkin Mýsýrda askeri bir darbeyle iktidarý ele geçirmeleri, devlet olanaklarýndan yararlanabilir duruma gelmelerini saðlamýþtýr. Daha ilerki yýllarda Irak ve Suriyede ayný biçimde küçükburjuva milliyetçilerinin iktidara geçmesi, nihai amaç ýn gündeme gelmesine yol açmýþtýr: Birleþik ve tek bir Arap ulusal devleti.
Herþeyden önce tek bir ulusal pazar yaratýlmasý, amacý yönünden burjuvazinin çýkarýnadýr. Ancak III. bunalým döneminin
özellikleri ve iliþkileri, Arap ulusal burjuvazisinin bütünselliðini ve
de devrimci niteliðini yitirmesi sonucunu verdiðinden, kesinkes bu
kesimin bu harekete katýlmasý söz konusu olmamýþtýr. Bu durumda küçük-burjuva milliyetçilerinin yapabileceði tek þey, birleþebilen
devletlerin siyasal olarak birleþtirilmesi, siyasal ortak yönetim organlarýnýn kurulmasýdýr. Bu yeni bir milli burjuvazi yaratýlmasýndan baþka bir anlama gelmeyecektir. (1923 sonrasýnda Türkiyede
ortaya çýkan durum gibi. Ancak Türkiye açýsýndan bu dönemde
uluslararasý konjonktürün, özel bir yeri vardýr. 1929 genel ekonomik buhraný gibi.)
Bu yol, sistem dýþýnda, ama kapitalizmin çerçevesi içinde
kalarak ulusal sorunu çözmeye çalýþmak demektir. Bunun olanaksýzlýðý kýsa sürede ortaya çýkmýþtýr. SBKP revizyonizminin kapitalist olmayan yol tezi, bir süre için Arap milli burjuvazisinin yarattýðý
boþluðu, özel olarak sermaye birikimi eksikliðini doldurmaya hizmet ettiyse de, bir süre sonra yeni sorunlar yaratarak iþe yaramaz
hale gelmiþtir.
Milli burjuvazinin, devrimci ve milli niteliðini yitirdiði koþullarda (yeni-sömürgecilik koþullarýnda) SSCBnin enternasyonalist
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yardýmýnýn iþe yaramaz hale gelmesi iki olumsuz sonuç yaratmýþtýr.
Birinci olarak, SSCB içinde önemli bir ekonomik sorun yaratmýþtýr.
Bu, küçük-burjuva rejimlere yapýlan yardýmlarýn proletaryaya anlatýlmasýnda karþýlaþýlan güçlüklerle birleþtiðinden, yardýmýn içeriðinin
deðiþmesini kaçýnýlmaz kýlýyordu. Öte yandan, bu tür yardýmýn,
henüz iktidarý ele geçirmemiþ, ama halk kurtuluþ savaþýný yürüten
örgütlere ve halklara yapýlmamasý, komünist hareket içinde yeni
bir ideolojik bölünmeyi getirmiþtir. En bilinen boyutuyla SBKP ile
ÇKP arasýndaki ayrýlýk bu noktada uzlaþmaz bir hale gelmiþtir. SSCB
nin (SBKP nin) destek konusunda devlet olmayý esas almasý,
kaçýnýlmaz olarak proletaryanýn öncülüðünde yürütülen halk kurtuluþ savaþlarýnýn enternasyonalist yardýmdan uzak kalmasýna neden olmuþ ve pek çok hareketin yenilmesine dolaylý olarak hizmet
etmiþtir. Ýkinci olarak, SSCBnin yardýmý, küçük-burjuva milliyetçi
iktidarlarýn bulunduðu ülkelerde, milliyetçiliðin anti-komünizmle
birleþmesini somut hale getirmiþtir. Milliyetçiliðin burjuva içeriði ve
onun komünizm karþýsýndaki tarihsel konumu, giderek her türlü
süper güce karþý ulusal baðýmsýzlýðýn savunulmasý temeline oturmuþtur. Bu ülkelerde küçük-burjuva milliyetçi iktidarlarýnýn yeni
yöneliminde de bu yön belirleyici olmuþtur.
SSCBnin ekonomik ve askeri yardýmlarýnýn etkisizleþmesi
ile birlikte, çok devletli uluslar sorununun küçük-burjuva ve revizyonist çözümünün bu iflasýyla, yeni bir arayýþ ortaya çýkmýþtýr:
Bloksuzlar hareketi. Bu hareket, özünde iflas etmiþ bir ulusal çözümün kendini kurtarmak için yaptýðý son giriþimdir. Gelinen noktada, küçük-burjuvazi iktidarý ya proletaryaya býrakacaktýr ya da
emperyalizme teslim olacaktýr. Bu durumda üçüncü yol olarak
baðlantýsýzlýk hareketi ortaya çýkmýþtýr.
Küçük-burjuvazinin bu yeni çözüm yolu, tüm-ulus planýnda gerçekleþtirilmeyen baðýmsýz geliþmeyi tüm geri-býraktýrýlmýþ
ülkeler düzeyinde gerçekleþtirmeye dayanmaktadýr. (Üçüncü
dünya ülkeleri kavramýnýn asýl içeriði budur.) Bu giriþim kaçýnýlmaz olarak anti-emperyalist bir temel üzerinde yükselmek zorundaydý. Daha tam deyiþle, küçük-burjuva milliyetçiliði temelinde
yükselen anti-emperyalizm, bu yolun temelini oluþturmaktadýr. Ama
yine de kapitalist çerçeve içinde bir çözüm arayýþýdýr. Böylece Mýsýr-Hindistan-Yugoslavyanýn birleþik hareketi ile (Nasýr-Nehru-Tito)
Bloksuzlar hareketi ortaya çýkmýþtýr. Daha önce gördüðümüz gibi,
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küçük-burjuvazinin ulusal sorunun çözümünde gelebileceði en son
nokta olan bölgesel-coðrafi esasa dayalý federasyon, bu hareket
içinde özel bir biçim kazanmaktadýr. Özellikle Balkanlarda 1912den
itibaren ortaya atýlan ve 1945-55 arasýnda yeni bir içerikle hazýrlýklarý yapýlan Balkan Federasyonu (Balkan Devletleri Federasyonu)
burada ilkeler yönünden esas alýnmýþtýr. Özellikle Yugoslavya Komünist Partisinin savunduðu bu tez, Yugoslavya ile SSCB arasýndaki
iliþkilerin sona ermesiyle birlikte tam bir küçük-burjuva tezi haline
gelmiþtir.
Daha önce Leninin federatif cumhuriyet konusundaki
düþüncelerini görmüþtük. Orada kapitalizmin çerçevesi dýþýnda
proletarya iktidarlarýnýn bulunduðu sosyalist cumhuriyetlerin tek
bir merkezi devlet haline gelmesi için (geçiþ biçimi) federasyon
geçici bir biçim olarak kabul edilmektedir. Balkan savaþýyla Osmanlý Ýmparatorluðunun daðýlmasýnýn sonucu ortaya çýkan ve emperyalist devletlerce kurulan küçük Balkan devletlerinin, proletaryanýn iktidar mücadelesinde bir engel oluþturacaðý açýktýr. Bu koþullar
altýnda, Balkanlarda, anti-emperyalist bir Balkan Federasyonu
giriþimi desteklenmektedir. Ancak Ekim Devriminden sonra, proletarya iktidarýnýn gerçek hale gelmesiyle birlikte, bu çözüm Balkan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Federasyonu olarak geliþtirilmiþtir. III. bunalým dönemine kadar bu çözüm varlýðýný korumuþ
ve Balkanlarda ilk proleter iktidarlarýnýn kurulmasýyla (Yugoslavya
ve Bulgaristan) yeniden gündemin baþýna geçmiþtir. Bulgaristan
ve Yugoslavya komünist partileri (Dimitrov ve Tito) bu konuda somut adýmlar atýlmasýný kararlaþtýrýrlar. Bu sýrada Yunanistanda iç
savaþ sürmektedir. Ve bunun zaferle sonuçlanmasýyla birlikte, gerçek ve tam anlamýyla bir Balkan federatif çözümü ortaya çýkabilecektir. Bu bakýþ açýsýyla Yugoslavya, Yunanistan Komünist Partisini
askeri olarak desteklemeyi sürdürür. Ancak Stalin ve SBKP, her iki
düzeyde de olumsuz tutum takýnýr. Stalin ve SBKP, Balkan Federasyonunun kurulmasýnýn zaman açýsýndan uygun olmadýðýný,
gelecek bir zamana ertelenmesini önerir. Bu öneri, Bulgaristan
Komünist Partisince kabul edilmiþ, ama Yunanistan Komünist Partisinin önderliðindeki halk güçlerinin iç savaþý yitirmeleri bu giriþimin sona ermesine yol açmýþtýr. Bu olgu, yukarda belirttiðmiz
gibi, bloksuzlar hareketine belli bir temel teþkil ederken, diðer
yandan proletaryanýn, müttefikleriyle birlikte de olsa, iktidara geçtiði
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ülkelerin ulusal sorunu gerçek ve kalýcý çözüme ulaþtýrmalarý açýsýndan da önem taþýmaktadýr. (Bu ikinci yaný ilerde daha ayrýntýlý
olarak ele alacaðýz.)
Ýþte küçük-burjuvazinin kabul edebileceði düzeye indirgenmiþ coðrafi-bölgesel federasyon çözümü, Tito tarafýndan, küçükburjuvazinin iktidarda bulunduðu ülkelere aktarýlmýþtýr. Bu, tümüyle,
tüm-ulus (pan-national) için devletler federasyonu düzeyine
indirilerek, bölünmüþ uluslar ve bu uluslarýn küçük-burjuva milliyetçileri için uygun bir araç saðlamýþtýr. Böylece bu þekilde, küçükburjuvazinin ulusal sorunu çözüm yolu demokratik ve sosyalist bir içeriðe büründürülmüþtür.
Tarihsel olarak Arap ülkelerinde ortaya çýkan küçük-burjuva iktidarlarý ve onlarýn çözüm önerileri, 1958 sonrasýnda emperyalizmin dünya çapýnda yeni-sömürgecilik uygulamalarýný geniþletmesine paralel olarak, yeni bir anlayýþýn kitleler gözünde deðer
kazanmasýna yol açmýþtýr. Bu deneyimle halk kitleleri, büyük ulusal-devletlerin gerçekleþemez ve iþe yaramaz olduðu þeklinde
bir anlayýþa kaymýþlardýr. Bu anlayýþ, kaçýnýlmaz olarak II. paylaþým
savaþýndan sonra sömürgeciliðin tasfiyesiyle ortaya çýkan statünün
(Birleþmiþ Milletler güvencesinde) benimsenmesi sonucunu
doðurmuþtur. Artýk her ulus için bir devlet deðil, her devlet için bir
ulus (yapay-bölünerek) gündemdedir. Bu durum, özde yeni-sömürgecilik koþullarýnda ulusun aþýlmasýdýr. Ama ayný zamanda yaygýn bir biçimde bölgeciliðin ortaya çýkmasýdýr da. Burjuvazinin
yükseliþ döneminde, onun feodalizme karþý mücadelesinde ortaya çýkan ulus, eski bölgecilik karþýsýnda kazandýðý zaferini, bu kez
kendi elleriyle geri vermektedir (Partikülarizm). Bu, son tahlilde,
kapitalizmin siyasal olarak çözülmesi demektir, yani ulus temelinde oluþan burjuva siyasal birliði ve iktidarý artýk çözülmektedir.*
Diyebiliriz ki, küçük-burjuva milliyetçiliði, ulus temelinde toplumlarýn kuruluþ ve geliþmesinin tamamlanmýþlýðýnýn tanýtý olarak bu
dönemde tarih sahnesinde yer almýþtýr. Ve artýk dünya çapýnda
ulus ya da milliyetçilik görünümü altýnda tam bir bölgecilik
egemen hale gelmiþtir.

* Partikülarizm, çözülme durumunda olan tüm toplumsal biçimlerin ortak özelliðidir.
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YEDÝNCÝ BÖLÜM
III. BUNALIM DÖNEMÝNDE ULUSAL SORUNLARIN
PROLETER DEVRÝMCÝ ÇÖZÜM YOLU
YA DA PROLETARYANIN OLUMLU EYLEMÝ

Proletarya ve partisi açýsýndan ulusal sorunun, sürekli ve
kalýcý çözümü esastýr. Bu ise uluslarýn aþýlmasý, yani ulusal
farklarýn ortadan kaldýrýlmasý nihai amacýdýr. Bir baþka deyiþle,
proletaryanýn ulusal sorun karþýsýndaki nihai tutumu, toplumlarýn
ulusal esasa göre ayrýlmalarýnýn, ulusal esasa göre örgütlenmelerinin sona erdirilmesine yöneliktir.
Siyasal iktidarý ele geçiren proletaryanýn ulusal soruna iliþkin siyaseti ... burjuvaziyi devirmek için verdikleri
devrimci savaþta, bütün uluslarýn iþçileriyle köylülerinin birbirine kaynaþmasý ve gerçekten yaklaþmasýný durup dinlenmeden saðlamaktýr.224 (abç)
Böylece proletaryanýn partisi olarak sosyal-demokrat parti,
224
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halklarýn ya da uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký yerine, her
ulus içindeki proletaryanýn kendi kaderinin tayin hakkýna geçerlik
kazandýrmayý kesin temelli görevi sayar.225 (abç)
Proletarya ve partisinin temel ve kalýcý görevi olarak belirginleþen uluslarýn ortadan kaldýrýlmasý görevi, birden ve tek giriþle
gerçekleþtirilebilinir olmadýðý için, kendi içinde deðiþik evreleri
içermesi kaçýnýlmazdýr. Ýþte temel ve genel amaç açýsýndan, uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký ve emekçi halkýn kendi kaderini
tayin hakký bu ara evreleri ifade etmektedir. Kapitalizmin eþitsiz
geliþim yasasý göstermiþtir ki, proletarya devrimi zamandaþ olmayacaktýr. Proletarya devrimi önce bir ya da birkaç ülkede gerçekleþecektir. Diðer ülkeler bir süre kapitalizm ya da kapitalizm öncesi
iliþkiler içinde kalacaklardýr. Bu durum proletaryanýn örgütlenmesini ve iktidar mücadelesinin formunu belirlemektedir.
Bu form, yani ulusal biçim, belli bir devleti ve devlet sýnýrlarýnýn esas alýnmasý olarak belirginleþir. Böylece proletaryanýn, ya da daha genel bir ifade ile emekçi halkýn kendi kaderlerini
tayin hakký ile uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký, proletaryanýn
mücadelesinde belli bir yere sahip olmaktadýr.
Bugün uluslaþma, ulusal haklara sahip olma þeklinde bir
ulusal sorun emperyalist-kapitalist ülkeler için mevcut deðildir. Bu
ülkelerde proletaryanýn kendi kaderini tayin hakký gündemdedir.
Bu, kesinkes ulusal bir soruna iliþkin deðildir. Ve uluslarýn kendi
kaderlerini tayin hakký gibi burjuva demokratik bir hak olarak ele
alýnamaz.
Yine sosyalist ülkeler açýsýndan ise, ulusal sorun, uluslarýn
kaynaþtýrýlmasý temelinde genel bir sorun durumundadýr ve burada emekçi halkýn kendi kaderini tayin hakkýnýn elde edildiði koþullarda çözüm gündemdedir.
Genel olarak ulusal sorun, sömürgeler sorunu haline dönüþmesiyle birlikte, emperyalist hegemonya altýndaki tüm ülke ve
uluslara iliþkin bir sorun olarak belirginleþmiþtir. Stalinin sözleriyle, emperyalist sömürüden kurtuluþ genel sorunu olarak tüm
geri-býraktýrýlmýþ ülkeler için ulusal sorun mevcuttur. Ama bu, III.
bunalým döneminin iliþki ve çeliþkilerine göre yeniden biçimlenmiþtir.
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Hemen hemen en çok ihmal edilen ya da unutulan bu
belirleme, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde, proletaryanýn anti-emperyalist mücadelesi ile her türden milliyetçi hareketi birbirinden ayýran
temel ölçütlerden birini oluþturmaktadýr.
III. bunalým döneminde, eski-sömürgecilik sisteminin çöküþü
ve sömürgelerin tasfiyesi, ilkin, emperyalist hegemonya altýndaki
ülkeler arasýnda eski tip farklýlýklarý ortadan kaldýrmýþtýr. I. ve II.
bunalým döneminde sömürge ve yarý-sömürge ayrýmý, temel olarak, emperyalist sömürü altýndaki ülkelerin, görünüþte de olsa baðýmsýz devlete sahip olup olmamasýna dayanýyordu. Bugün bu
fark ortadan kalkmýþtýr. Birkaç istisna dýþýnda eski sömürgeler, devlet olarak örgütlenmiþlerdir. Yeni-sömürgecilik yöntemlerinin uygulanmasýyla emperyalist iþgal gizlenmiþtir. Böylece eskiden
olduðu gibi sömürgelerin genel sorunu ile yarý-sömürgelerin sorunlarý arasýndaki fark ortadan kalkmýþtýr.
Ýþte III. bunalým döneminde sömürge ve yarý-sömürge ülkeler açýsýndan eski tip farklarýn ortadan kalkmasý, emperyalist sömürü
ve hegemonya altýndaki tüm ülkelerin geri-býraktýrýlmýþ ülkeler
olarak tanýmlanmasýný gerekli kýlmýþtýr. *
Bugün geri-býraktýrýlmýþ ülkeler için ulusal sorun emperyalizmin ekonomik, sosyal, politik, askeri ve kültürel hegemonyasýnýn sona erdirilmesi olarak belirginleþmektedir. Bu boyutu ile, ulusal
sorun uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn çerçevesi içinde
çözümlenemez. Bir baþka deyiþle, geri-býraktýrýlmýþ ülkeler için
emperyalist hegemonyanýn yeni biçiminden dolayý sadece siyasal
kaderi tayin, yani emperyalist-kapitalist devletten baðýmsýz bir
siyasal örgütlenmeye (devlete) sahip olma sorunu yoktur. Üstelik
bu düzeyde bir sorun, ulus açýsýndan söz konusu da deðildir.
Görünüþte baðýmsýz devlete (siyasal örgütlenmeye) sahip olduðu
için uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký eski anlamýyla ulus açýsýndan elde edilmiþtir ve üstelik kullanýlmýþtýr da. Ama gerçekten
* Kimi zaman bu kavram yerine yeni-sömürge kavramý kullanýlmaktadýr. Bu kavram,
yeni-sömürgecilik yöntemlerinin uygulandýðý koþullarýn tanýmladýðý ölçüde geri-býraktýrýlmýþ tanýmýyla muhteva olarak farklý deðildir. Ancak ikinci kavram, ülkedeki toplumsal
sürecin feodal ya da yarý-feodal ayrýmýnýn III. bunalým döneminde aldýðý durumu da içerdiði için daha geniþ kapsamlýdýr. Yeni-sömürge tanýmý, oportünist amaçlarla kullanýlabilindiði için dikkatli ele alýnmalýdýr. Ayrýca THKP-Cnin politik çizgisinin sürekliliði açýsýndan
da geri-býraktýrýlmýþ tanýmýnýn kullanýlmasý daha doðrudur.
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baðýmsýz bir devlet sorunu, emperyalizmden baðýmsýz tam baðýmsýz bir devlete sahip olma sorunu, böyle bir devlete sahip olma
hakký sorunu vardýr. Ve bu özsel olarak emekçi halk için büyük bir
deðere sahiptir. Yani emperyalizmden ekonomik, sosyal, siyasal, askeri ve kültürel baðýmsýzlýk sorunu, emekçi halkýn kendi
kaderlerini tayin hakkýyla çakýþmaktadýr.
III. bunalým döneminde, ulusal demokratik devrimler (milli
demokratik devrim) dönemi, artýk sona ermiþtir. Ulusal sorun, yani
uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký, þu ya da bu ezen ulus tan
ayrýlma, ayrý devlet kurma hakký olarak deðil, emperyalizmden ve
emperyalist sömürüden (eski ve yeni-sömürgecilikten) kurtulma
ve bu çerçevenin dýþýnda devlet kurma hakký sorunu haline
gelmiþtir. Bu hak ayný zamanda gerçekten baðýmsýz devletin yaþama hakkýný da içerir. Halk cumhuriyeti olarak ortaya çýkan bu
yeni devletlerin bileþimi de deðiþmiþtir. II. bunalým döneminde
ulusal birleþik cephe temelinde kurulan halk cumhuriyetleri,
III. bunalým döneminde halk kurtuluþ cephesi temelinde kurulan halk cumhuriyetlerine dönüþmüþtür. Yani halk artýk ulusal
burjuvaziyi kapsamamaktadýr. Bu, burjuva demokratik devrim kavramýnýn kesin ve nihai olarak aþýlmasýdýr. Ve ulusal-devlet sorununun burjuva anlamýný kaybetmesidir.
II. bunalým döneminde sömürge ve yarý-sömürge ülkelerde
burjuva demokratik devriminin anti-emperyalist ve anti-feodal
nitelikte bir ulusal demokratik devrim biçimini aldýðýný daha önceki bölümlerde görmüþtük. III. bunalým döneminde ise, yeni-sömürgecilik koþullarýnda demokratik devrim, sözcüðün tam anlamýyla
demokratik halk devrimi halini almýþtýr. Demokratik halk devrimi, bu dönemde anti-emperyalist ve anti-oligarþik niteliktedir ve
ulusal-devlet ancak böyle bir devrimin sonucunda kurulabilir.
Ancak buradaki ulusallýk burjuvazinin dýþýnda, proletaryanýn
öncülüðünde gerçekleþtirilen yeni tip ulusallýktýr. Bu ise, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde ulusal burjuvaziyle her türlü ittifakýn ortadan kalkmýþlýðýna denk düþer (burjuvazinin devrimci ve milli niteliðini yitirmesi esprisi).
Diyebiliriz ki, III. bunalým döneminde geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde bir hareketin ulusal ve demokratik niteliðinin eski burjuva
anlamýyla ele alýnmasý olanaksýzdýr. Artýk hareketin ilericiliðinin,
devrimciliðinin ve demokratikliðinin ölçütü, onun soyut ulu-
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sal taleplerde bulunmasýna ve bunlara yönelmesine bakýlarak
deðerlendirilemez. Bir hareketin ilerici, ulusal, devrimci, demokrat olabilmesi için temel ölçüt, onun anti-emperyalist ve antioligarþik niteliðe sahip olup olmadýðýnda aranmalýdýr.
Ýþte III. bunalým döneminde geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde, halk
kurtuluþ savaþlarýnýn ve demokratik (ulusal) devrimin yeni içeriði
böyledir. Marksist-Leninistler bu içeriðe sahip her türlü hareketi
desteklemek durumundadýr. Burada proletaryanýn ve partisinin
öncülüðü temel ve somut ölçüt olarak ortaya çýkmaktadýr.* Daha
tam deyiþle, III. bunalým döneminde geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde
proletarya ve partisinin görevi, köylülükle birlikte demokratik halk
devrimini yapmaktýr. Bu, demokratik halk iktidarlarýnýn kurulmasý olarak ulusal sorunun yeni çözümüdür. Bu, emperyalist
sömürünün dýþýna çýkarak, kapitalizmin çerçevesi dýþýnda yeni
bir baðýmsýzlýk biçimidir. Eskiden kapitalizmin çerçevesi dýþýnda
tek çözümün proletarya diktatörlüðü ile mümkün olduðu düþünülürdü. Bugün, artýk proletarya diktatörlüðü genel yolu üzerinde ve
bu yol içinde yeni bir çözümün demokratik halk devrimiyle saðlanabileceði ortaya çýkmýþtýr. Bu, kapitalizmin iç dinamikle geliþmediði, emperyalist hegemonya altýndaki ülkelerde proletarya diktatörlüðünün kurulmasýnýn gerekli koþullarýnýn kapitalizmin çerçevesi dýþýnda gerçekleþtirilmesidir.**
Bu dönemde uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký, yani
ayrýlma ve ayrý devlet kurma hakký emperyalist sistemden ayrýlma ve bu temelde halk devletini kurma hakký olarak belirginleþmektedir. Bu yeni devlet, iþçilerin ve köylülerin devrimci demokratik
diktatörlüðü olarak halk cumhuriyeti biçimindedir. Bu, sýnýfsal yanýn ulusal yana aðýr basmasý demektir. Eski dönemde, ulusaldevletler in temeli olan ulusal birlik, bu yeni tip devlette, eski
* Bununla, bu ülkelerde proletarya partisinin niteliði ve kurulmasý sorunu birbirine
karýþtýrýlmamalýdýr. Revizyonizmin mevcudiyeti, proletaryanýn öncülüðünün gerçekleþtirilmesinde bir dizi sorun yaratmaktadýr. Dolayýsýyla destek sorunu, proletarya adýna örgütlendiðini söyleyen partinin ideolojik-politik çizgisinin doðruluðu ile ilintili olarak belli bir
koþullama ortaya çýkarmaktadýr. Biz burada doðru devrimci çizgiye sahip proletarya partilerinden söz etmekteyiz.
** Bir kez daha belirtmekte yarar vardýr ki, bu yeni çözüm ile revizyonist kapitalist
olmayan yol tezi birbirine karýþtýrýlmamalýdýr. Revizyonist tez son tahlilde, küçük-burjuvazinin önderliðinde gerçekleþtirilen burjuva demokratik devrimin tamamlanmasýna iliþkindir.
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biçimi ve içeriðiyle mevcut deðildir. Daha önce belirttiðimiz gibi,
bu ulusal kurtuluþ hareketlerinin yeni içeriðidir. Artýk eski içeriði ile (milli burjuvazinin içinde yer aldýðý) ulusal birleþik cephe
temelinde yürütülen ulusal kurtuluþ hareketleri ve ulusal demokratik devrimin (MDD) gerçekleþtirilmesi, ulusal-devlet kurulmasý
sürecinin muhtevasý deðiþmiþtir. Bu, eski MDDnin dar muhtevasýyla
anti-emperyalist ve anti-oligarþik devrimin geniþ muhtevasý arasýndaki deðiþime denk düþer. Bu nedenle, bu deðiþimi tanýmlamak
açýsýndan, halk kurtuluþ mücadelesinin, halk kurtuluþ cephesi
temelinde yürütülerek, demokratik halk devriminin yapýlmasý
ve bu devrimle halk-devletinin (demokratik halk cumhuriyeti)
kurulmasýndan söz etmek gereklidir. Bu, proletaryanýn geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde uðruna mücadele edeceði içeriði belirlemektedir
ve doðal olarak uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký çerçevesi
dýþýna taþmaktadýr.
Bu durum, emekçi halkýn kendi kaderlerini tayin hakký sorununu ortaya çýkarmaktadýr. Bu sorun, en açýk biçimde emperyalist
sistemin mevcut olduðu koþullarda böyle bir hakkýn elde edilebilirliði sorusunun yanýtlanmasýný gerektirmektedir. II. yeniden paylaþým savaþý sonrasýnda Doðu-Avrupada kurulan halk cumhuriyetleri bunun gerçekleþebilir olduðunu göstermiþtir. Yine Kore,
Vietnam, Küba, Angola, Etiopya, Laos, Kamboçya ve en son olarak
da Nikaragua devrimlerinin gösterdiði gibi, sosyalist ülkelerin etkin
müdahalesiyle birleþen halk savaþýnýn zaferiyle bu hak elde edilebilmektedir.
Bugün özellikle Nikaragua ve Angolada emekçi halkýn kendi kaderlerini tayin hakký sorunu en açýk biçimde ortaya çýkmýþtýr.
Görüldüðü gibi, III. bunalým döneminde geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde emperyalist sömürüden kurtuluþ genel sorunu olarak
ulusal sorun, emekçi halkýn kendi kaderini tayin hakký ile çözümlenmek durumundadýr. Ancak bunun gerçekleþebilmesi için,
herþeyden önce, burjuva demokratik anlamda uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn elde edilmiþ olmasý þarttýr. Böylece geribýraktýrýlmýþ ülkelerde çokuluslu devletlerdeki ulusal sorunlar ve
çözümü açýða çýkmaktadýr.
Daha önceki kýsýmda gördüðümüz gibi, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde, özellikle eski-sömürgelerde uluslaþma süreci kendi tarihsel evrimini izleyememiþtir. Bu nedenle, Marksist-Leninist literatürde
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Stalin tarafýndan tanýmlandýðý biçimiyle modern ulus bu ülke
topluluklarý için geçerli deðildir. Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde kapitalizm devrimci tarzda geliþmediði için, gerçek bir ulusal pazar ortaya çýkmamýþtýr. Var olan iç pazar, yukardan aþaðýya, emperyalizmin
istemlerine uygun olarak geliþtirilmiþtir. Dolayýsýyla ulusal nitelikte
deðildir. Ýç pazarýn tüm iliþkileri ve dengeleri, uluslararasý düzeyde
ortaya çýkmaktadýr ve kendi iç dengesi mevcut deðildir. Doðal olarak mevcut tüm dengeler dýþsaldýr. Ülke açýsýndan yapay dengelerdir. Bu suni dengenin en önemli aracý da emperyalist ülkelerden
saðlanan dýþ borçlardýr (krediler vb.). Bu nedenle, geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerde gerçek anlamda bir kapitalist iktisadi yaþam birliði
yoktur. Bunun sonucu olarak devlet sýnýrlarý içindeki eþitsiz geliþim
kapitalist nitelikte deðildir. Bazý bölgeler çarpýk kapitalizmin yarattýðý ekonomik iliþkiler (iktisadi yaþam) içindeyken, bazý bölgeler
feodal ya da yarý-feodal iliþkiler içinde bulunmaktadýr. Dolayýsýyla
bu geri bölgelerde feodal iliþkiler temelinde bir iktisadi yaþam
ortaya çýkmaktadýr. Bu bölgelerin diðer bölgelerle entegrasyonu,
daha tam deyiþle, bu bölgelerin emperyalist üretim iliþkileri temelinde iktisadi yaþam birliðine katýlmalarý, temel olarak devlet gücüyle, yani siyasal zorla saðlanmaktadýr.
Ýþte bu devlet gücü (oligarþik dikta), yani siyasal zor, din ya
da dil-kültür farklýlýklarýna sahip topluluklarýn bulunduðu bazý geribýraktýrýlmýþ ülkelerde, bu topluluklarýn üzerinde kullanýlmasýyla
ulusal baský biçimini almaktadýr. Bu feodal ya da yarý-feodal iktisadi yaþam içindeki bölge topluluklarý üzerindeki devlet zoru, onlarýn
birleþmelerini saðlamaktadýr. Ama iktisadi yaþam birliðine dayalý
bir uluslaþma ve ulusal bilinç oluþumu söz konusu deðildir. Ýþte bu
iktisadi temeldeki eksiklik, oligarþik zorun uygulanmasýyla, bölgetopluluklarýnýn ulusal bilince ulaþmalarýný saðlamaktadýr. Böylece
sözcüðün geniþ anlamýnda bir ulusal hareket ortaya çýkmaktadýr. Feodal temelde bir iktisadi yaþam üzerinde yükselen bu ulusal hareket, 19. yüzyýlýn burjuva ulusal hareketlerinden olduðu kadar, ulusal-devrimci hareketlerden de farklýdýr. Deyim yerindeyse,
bu durum burjuvazisiz bir uluslaþmayý gündeme getirmektedir. Bu nedenle Kominternin 1920de ortaya koyduðu gibi, gerçek
ulusal birliðin proletarya tarafýndan devrimci bir mücadele yoluyla saðlanmasýndan baþka bir yol kalmamaktadýr.
Çokuluslu geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde feodal ve yarý-feodal
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iktisadi iliþkiler içinde bulunan topluluklarýn uluslaþmasý ve ulusal
birliðinin kurulmasýnda proletaryanýn tarihsel rolü bu þekilde açýða
çýkmaktadýr. Ancak bu ülkelerde, ulusal proletarya nicelik olarak
az ve büyük oranda yukardan aþaðýya kapitalizmin geliþtiði bölgelerde bulunmaktadýr. Ulusal-topluluk topraklarýnda meydana gelen yoksullaþma, mülksüzleþtirme ve proleterleþme süreci, ulus
köylülüðünün çözülmesi ve kapitalist merkezlerde toplanmasýný
getirmektedir. Ve bu merkezler ulusal-topluluðun topraklarýnýn dýþýnda bulunmaktadýr. (Örneðin, Türkiyede Kuzey Kürdistan bölgesindeki köylülüðün yoksullaþmasý ve proleterleþmesi, metropollere
yönelik bir göç yaratmaktadýr. Ve Kürt köylüleri buralarda proleterleþmektedir.)
Genel olarak kapitalizmin geliþmesi, eski dönemlerde de
çokuluslu feodal devletlerde ayný biçimde sonuçlar doðurmuþtur.
Örneðin Çarlýk Rusyasýnda kapitalizmin geliþmesi, Petersburg gibi
sanayi merkezlerinde çeþitli ulustan köylülerin toplanmasýna ve
proleterleþmesine yol açmýþtýr. Lenin, Rusyada Kapitalizmin Geliþmesinde, Doðu-Avrupadaki boþ topraklarý doðu ve güney Rusyadan göçleri tahlil ederken, bu durumu ortaya koyuyor. Ancak
Çarlýk Rusyasýnda her ulusal-topluluk içinde de, zayýf da olsa iç dinamikle geliþen bir kapitalizm ve bunun sonucu olarak ulusal-burjuva sýnýfý bulunmaktadýr. Bu özellik de, her ulusal-toplulukta kapitalist bir iktisadi yaþam birliðinin saðlanmasýna olanak tanýmaktadýr.
Çarlýk Rusyasýnda devlet gücü, Rus burjuvazisinin diðer ulus
burjuvazisi üzerinde bir zor aracý iþlevi de görmesi, III. bunalým döneminin geri-býraktýrýlmýþ ülkelerinde oligarþinin ulusal-topluluðun
feodal kesimler üzerinde bir ulusal-baský aracý olmasýyla karýþtýrýlmamalýdýr. Çokuluslu geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde, ezilen ulus kendi
kapitalist iç pazarýna sahip deðildir. Ve dolayýsýyla burjuva ulusal
hareketi söz konusu olmamaktadýr. Bu ise, Çarlýk Rusyasý uluslarýndan ve ulusal hareketlerinden temel farklýlýðýdýr.
Ýþte I. bunalým dönemindeki Çarlýk Rusyasý gibi çokuluslu
bir kapitalist ülke ile III. bunalým döneminin çokuluslu geri-býraktýrýlmýþ ülkeleri arasýndaki bu temel farklýlýklar ve benzerlikler, proletaryanýn ulusal sorun karþýsýndaki tutumunu belirlemektedir.
Çarpýk da olsa kapitalizmin geliþmesi sonucunda, ulusal ya
da dinsel kökenleri farklý köylülerin, belli sanayi merkezlerine göçü
ve buralarda proleterleþmeleri tarihsel olarak proletaryanýn ulu-
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sal farklýlýklarý kendi sýnýfsal özellikleriyle aþmasýna olanak tanýr.
Böylece geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde, proletaryanýn tek ve merkezi
bir örgütlenmeye sahip olmasýnýn maddi koþullarý ortaya çýkmaktadýr. Üstelik ayrý ayrý ulusal iç pazarlar bulunmadýðý için, bu, geçmiþ
dönemlerden çok daha olgun durumdadýr.
Ýster tek dil ve kültür birliðine sahip homojen devlet olsun,
ister çokuluslu devlet olsun, tüm geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde gerçek ve modern uluslar mevcut deðildir. Bu toplumlar için uluslaþma süreci tamamlanmamýþtýr. Devlet olarak siyasal örgütlenmeye
sahip olmayan topluluklar için, bu sürecin tamamlanmasý, baðýmsýz devlet kurma hakký ile bütünleþmektedir. Bu topluluklar için
devlete sahip olma ile uluslaþma sürecinin tamamlanmasý
çakýþmaktadýr. Bir baþka deyiþle, uluslaþma sürecinin tamamlanabilmesi için devlet örgütlenmesi sorunu çözümlenmek zorundadýr. Bu uluslaþma süreci, kaçýnýlmaz olarak, anti-feodal niteliktedir
ve demokratik devrimi zorunlu kýlmaktadýr.
Kapitalizmin çerçevesi dýþýnda ve emperyalist sistemden
ayrý olarak uluslaþma sürecinin tamamlanmasý, doðrudan bu ulusal-topluluklardaki proletaryanýn ve partisinin mücadelesini gerektirmektedir. Bu mücadelede proletaryanýn öncülüðü esastýr. Bir
baþka deyiþle, bu ülkelerde proletarya tek bir süreçte ikili görevle karþý karþýyadýr (kesintisiz devrim esprisi). Bu durumda uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn elde edilmesi, proletaryanýn
öncülüðünde anti-emperyalist bir kurtuluþ savaþýyla mümkündür
(halk kurtuluþ savaþý). Burada ulus ile halk bir ve ayný olmaktadýr.
Böylece ulusal-topluluk için uluslaþma ve ulusun kendi kaderini
tayin hakký, demokratik halk devrimi sorununun bir parçasýdýr.
III. bunalým döneminde geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki ulusal
sorunlarýn çözümünde proletaryanýn olumlu eylemi doðrudan
sorunun genel ve somut durumuna baðlýdýr. Görünüþte baðýmsýz
devlet örgütlenmesine sahip ulusal-topluluklar açýsýndan ulusal
sorun, emperyalist sömürüden kurtulma sorunu olarak belirginleþmektedir. Ülkedeki egemen sýnýf ya da sýnýflar ittifaký demokratik
devrimin önündeki diðer (içsel) engel durumundadýr. Ancak demokratik devrim, anti-emperyalist yanýn yanýnda yalýn bir anti-feodal yan olarak sýnýrlandýrýlamaz. Ülkede kapitalizm yukardan aþaðý
geliþtirildiðinden ve tekelci burjuvazi baþtan emperyalizmle bütünleþerek geliþtiðinden, demokratik devrim, eski burjuva muhtevasýn-
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dan uzaklaþmýþtýr. Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde demokratik devrim,
artýk bir halk devrimi niteliðini almýþtýr ve dolayýsýyla feodal kalýntýlar baþta olmak üzere demokratik devrimin önündeki tüm engellerin kaldýrýlmasýna yöneliktir. Bu boyutu ile anti-oligarþik devrim
gündemdedir. Böylece anti-emperyalist ve anti-oligarþik stratejik
hedeflere yönelik demokratik halk devrimi ile ülkenin baðýmsýzlýðýný elde etmesi ve demokratik devrimini tamamlamasý mümkündür.
Çokuluslu geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde ise, genel toplumsal
sorun, tüm diðer geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde aynýdýr. Farklý olan
noktasý, bu ülkelerin homojen bir ulusal-topluluða sahip olmamasýdýr. Ancak bu ülkelerde her ulusal-topluluk açýsýndan iç dinamikle
geliþen bir kapitalizm bulunmadýðýndan, ayrý ulusal (iç) pazarlar
mevcut deðildir. Devlet sýnýrlarý içinde ortaya çýkan tek ulusal
pazar mevcuttur. Ama bu pazar dýþ dinamikle geliþtirilmiþ bir kapitalizmin pazarý olduðu için, sözcüðün tam anlamýyla ulusal nitelikte deðildir. Ýç pazar diyebileceðimiz bu pazarýn, tüm dengeleri içsel deðil, dýþsaldýr ve emperyalist metropollerdeki dengelere baðlýdýr. Kapitalizm devrimci bir tarzda geliþmediðinden, yani emperyalizm tarafýndan yeni-sömürgecilik yöntemleriyle geliþtirildiðinden,
kapitalistler, feodaller ve iç ticaret burjuvazisinin dýþsal etmenlerle
ittifaký gündemdedir. Ýþte oligarþi kavramýnýn esas içeriði budur.
Birden çok ulusal-topluluða sahip geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde oligarþi tek bir ulusal-topluluðun üyelerinden oluþmamaktadýr.
Oligarþide egemen olan yan sýnýfsallýktýr ve bu ülkelerde tek bir
sýnýfýn damgasýný taþýmaz. Farklý ulusal-topluluk üyelerinin oligarþi
içinde yer alýþlarý, doðrudan ülkedeki kapitalizmin (çarpýk) geliþme
ritmine ve geliþme düzeyine baðlýdýr. Emperyalizmin bu ülkelerdeki varlýðý (yeni-sömürgecilik yöntemleriyle), bir yandan kendisiyle
baþtan bütünleþmiþ iþbirlikçi ve tekelci burjuvazinin yaratýlmasýný
ve geliþtirilmesini içerirken, diðer yandan feodal egemen sýnýflar
ile iç ticaret burjuvazisinin tedrici tasfiyesini içermektedir. Bu tasfiye iki yönlüdür: Bir yandan geliþen meta ekonomisine baðlý olarak
feodal sýnýflarýn ve ticaret burjuvazisinin belli unsurlarý mülksüzleþtirilirken; diðer yandan bunlar içinden en irileri (büyük toprak sahipleri, büyük sürü sahipleri, büyük tefeciler, büyük tüccarlar) emperyalist üretim iliþkilerinin içine entegre edilmektedir. Bu entegrasyon kaçýnýlmaz olarak oligarþi içindeki ulusal farklýlýklarýn ikincil
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plana geçmesine yol açmaktadýr.
Eski ulusal topluluklarýn ticaret burjuvazisi, feodal üretim
iliþkilerinin çerçevesi dýþýna çýkarak yukardan aþaðý geliþen kapitalizmin çerçevesi içinde yer almaya yöneltilmektedir. Belli bir süre
eski baðýmsýz (görece özerk) konumunu sürdüren ticaret burjuvazisi, bu dönem boyunca eski iliþkileri içinde geliþen kapitalist üretimin ürünlerinin daðýtýmýný saðlamaktaydý. Zaman içinde tekelci
burjuvazinin gücünün artmasýna paralel olarak, bir yandan tekelci
burjuvazinin doðrudan uzantýsý durumuna gelen bazý ticaret burjuvalarý tekelleþerek oligarþi içinde kalýrken, bazýlarý hýzla tasfiye ediliyorlardý. Þüphesiz bu süreç, her zaman düz bir hat izlememektedir.
Zaman zaman geri dönüþler olabilmektedir, ama yine de süreç
belirttiðimiz yönde ilerlemek durumundadýr.
Ayný durum çeþitli ulusal topluluklara mensup feodal egemen sýnýflar için de geçerlidir.
Diyebiliriz ki, çokuluslu geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde egemen
sýnýflar, kendi içinde zümreleþmiþ, asalaklaþmýþ belirli bir azýnlýðýn
oluþturduðu oligarþi haline gelmiþtir. Ve bu oligarþi içinde ulusal
ayrým ikincildir. Diðer sömürücü sýnýflar ise, oligarþi dýþýnda býrakýlmýþ ve oligarþi ile sürekli bir çatýþma içindedirler. Bu çatýþmanýn
içeriði, bu sýnýf üyelerinin oligarþi içinde yer alma istemleriyle
belirlenmektedir. Bu açýdan bu çatýþma ulusal nitelikte deðildir ve
ulusal baský ile belirlenmemiþtir.
Bu tür geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde egemen ve sömürücü sýnýflar arasýndaki bu iliþki karþýsýnda her ulusal-topluluk üyesi ezilen
sýnýflarýn durumu benzerlikler göstermektedir. Genel olarak ayný
sýnýfsal sömürü ile yüz yüze olan bu topluluk üyeleri, bir bütün
olarak oligarþi karþýsýnda halký oluþturmaktadýr. Tek tek her ulusal-topluluðun genel çýkarý ile bir bütün olarak devlet sýnýrlarý içinde halkýn genel çýkarý bir ve aynýdýr. Bu boyutu ile halkýn birliðinin
saðlanmasý halkýn kurtuluþu genel sorununu oluþturmaktadýr. Ýþte
bu ülkelerde proletarya ve partisinin olumlu eylemi bu noktada,
yani halkýn birliðinin saðlanmasý noktasýnda ortaya çýkar. Ve bu
birliðin temellerini ifade eder. (Demokratik devrimde proletaryanýn hegemonyasý sorunu).
Proletarya tarafýndan gerçekleþtirilebilecek böyle bir birlik,
(proletarya ile birlikte) köylülük ve þehir küçük-burjuvazisinin sýnýfsal olarak örgütlenmesine dayanmak durumundadýr. Böylece ulus-
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lar arasýndaki dikilmiþ olan ulusal engeller nasýl yýkýlabilir, bu emekçileri olabildiðince birbirine yakýnlaþtýrmak ve onlarý daha saðlam
bir biçimde birleþtirebilmek için ulusal kapalýlýk nasýl ortadan kaldýrýlabilir? sorularý somut olarak yanýtlanabilecektir.
Proletarya açýsýndan, uluslar arasýndaki engelleri belli bir
devlet sýnýrlarý içinde aþma sorunu, herþeyden önce uluslar arasýndaki eþitsizliðin ortadan kaldýrýlmasýyla olanaklýdýr. Bu eþitsizlik sadece siyasal eþitsizlik olarak deðil, ayný zamanda ekonomik, sosyal
ve kültürel farklýlýklara dayanan bir eþitsizliði de içerir. Bu durumda proletarya, tüm ulusal-topluluklar karþýsýnda ayný konumda bulunmak durumundadýr. Siyasal olarak eþit olmayan uluslarýn ya da
ulusal topluluklarýn kaynaþtýrýlmasý olanaksýzdýr. Demokratik halk
devrimi diðer temel demokratik hak ve özgürlüklerin yanýnda, bu
eþitsizliði de çözmek durumundadýr. Bunun çözümü ise, uluslarýn
siyasal olarak eþit haklara sahip olmalarýdýr ve belli bir devlet sýnýrlarý içinde bulunan uluslarýn siyasal hak eþitliði saðlanmasý zorunludur. Bunun anlamý, uluslarýn kendi kaderini tayin hakkýnýn gündeme girmesidir. Bu hakka, yani siyasal kaderini belirleme hakkýna sahip olmayan, siyasal bir örgütlenmeye, yani devlet örgütlenmesine sahip olmayan ulusal-topluluklar açýsýndan böyle bir örgütlenme hakkýnýn tanýnmasý, proletaryanýn öncülüðündeki demokratik halk devriminin hedefleri içerisindedir. Ancak proletarya eski
dönemlerde olduðu gibi, demokratik devrimde sadece olumsuz
eylemle yetinemez. Çünkü devrim ancak onun önderliði altýnda
yürütülecek olursa kalýcý sonuçlar verebilir. Bu ise, öncünün kendi
olumlu eylemini ortaya koymasý demektir. Proletaryanýn olumlu
eylemi, daha mücadelenin baþlangýcýnda ortaya konacaktýr ve bu
onun demokratik devrim programý olarak (asgari program)
somutlaþýr.
Çokuluslu bir ülkede proletaryanýn demokratik devrim programý, doðrudan doðruya ulusal esas gözetmeksizin, sýnýfsal düzeyde proletaryanýn öncülüðünde bir halk iktidarýnýn kurulmasýný
kapsamak durumundadýr. Bu program, her düzeydeki demokratik
hak ve özgürlüklerin gerçekleþtirilmesine iliþkindir ve bunlarýn özgürce kullanýmý için gerekli önlemlerin alýnmasýný içerir. Ancak bu
program, eski burjuva demokratik ya da ulusal-demokratik devrim
programlarýndan farklý olarak, emekçi halkýn kendi kaderini tayin
hakkýný kapsar ve bu hakkýn emekçiler tarafýndan istenildiði gibi
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kullanýlmasýnýn güvenceye alýnmasýný gözetir.
Burada kavranýlmasý gereken temel halka, halkýn birliði
temelinde gerçekleþtirilen demokratik halk devriminin ortak
düþmana karþý ortak mücadele þeklinde bir tez temelinde ortaya
çýkmamasýdýr. Siyasal ittifaklar açýsýndan ortaya çýkan ve son tahlilde farklý sýnýflarýn ayrý örgütlenmelerinin birleþik hareketini esas
alan ortak düþmana karþý ortak mücadele tezi, burada proletaryanýn öncülüðünde, yani hiçbir ulusal köken ve sýnýr tanýmayan
bir sýnýfýn öncülüðünde, halkýn birleþik hareketinin yaratýlmasý ile
yer deðiþtirir. Yukardan birleþik cephe olarak da tanýmlayabileceðimiz, deðiþik sýnýflarýn siyasal örgütlerinin birleþik halk cephesi yerine, doðrudan proletarya partisinin öncülüðünde halkýn
doðrudan siyasal örgütlenmesi olarak halk kurtuluþ cephesi gündemdedir. Ýþte proletaryanýn ulusal sorun karþýsýndaki ilk olumlu
eylemi, bu kurtuluþ cephesinin kurulmasýyla ve bu cephe içinde
ortaya çýkacaktýr. Bu boyutuyla halk kurtuluþ cephesi, eski dönemlerin ulusal kurtuluþ cephelerinden farklýdýr.
Proletaryanýn ulusal sorun karþýsýndaki diðer olumlu eylemi ise, sosyalist ve halk devrimlerinin tek ülke sýnýrlarýný aþtýðý bir
dönemde, ama emperyalizmin ve kapitalizmin dünya çapýnda varlýðýný sürdürdüðü koþullarda emekçi halkýn kendi kaderini tayin
hakký temelinde uluslarýn devlet sýnýrlarýnýn ötesinde birleþtirilmeleri
ve ulusal engellerin aþýlmasýna iliþkindir. Bu ayný zamanda parçalanmýþ uluslarýn sorununun da olumlu çözümünü içerir.
Uluslarýn birleþtirilmesi ve kaynaþtýrýlmasýnda 1917 yýlýndan
bu yana Sovyetler Birliðinde uygulanan sosyalist sovyetik federasyon biçimini daha önce görmüþtük. Þimdi ise, sosyalist devrim
sürecinde olmakla birlikte, sözcüðün gerçek anlamýnda sosyalist
ekonominin inþasýnda geliþmeler olmamýþ ya da çok az olmuþ
halk cumhuriyetlerinin birleþtirilmesi sorununu ele alacaðýz. Ancak bu ele alýþýmýz, verili halk cumhuriyetlerini deðil, daha henüz
demokratik devrimini tamamlamamýþ, geri-býraktýrýlmýþ ülkeler açýsýndan, proletaryanýn bugünden yarýna ulusal sorunlarýn çözümüne iliþkin olumlu eylemini içermektedir.
Yukarda gördüðümüz gibi, çokuluslu geri-býraktýrýlmýþ ülkeler açýsýndan da, birden çok yapay devlete bölünmüþ ya da parçalanmýþ ulusal-topluluklarýn bulunduðu geri-býraktýrýlmýþ ülkeler
açýsýndan da ortaya koyabileceðimiz yeni ve devrimci çözüm, halk
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cumhuriyeti ve halk cumhuriyetleri federasyonudur. Bu çözüm
yolunun asýl içeriði, ulusal temelin aþýlmasý ve proletaryanýn kesintisiz devrim perspektifine uygun olarak belirlenmesidir. Teorik ve
pratik olarak geliþtirilmemiþ olan bu yeni çözüm, Latin-Amerika
da Küba Devrimiyle ve Asyada Vietnam Devrimiyle ortaya çýkmýþtýr.*
Bu çözümün buralarda ortaya çýkmasý tarihsel bir temele
sahiptir. Latin-Amerikada yabancý iþgallere karþý Latin-Amerika çapýnda ortak mücadeleler, ayný þekilde Çin-Hindindeki ortak mücadeleler bu tarihsel temeli oluþturmaktadýr. (Latin-Amerikada
Bolivar, Jose Marti, Tupac-Amaru hareketleri; Vietnam, Laos, Kamboçyadaki Çin hanedanlarýna ve Fransýz sömürgecilerine, Japon
militaristlerine karþý yürütülen ortak mücadeleler.)
Somutta Che ve Ho Chi Minh tarafýndan ortaya atýlmýþ yeni
çözümün temel ilkeleri þunlardýr:
a) Yeni içeriði ile her ulusun kendi kaderlerini tayin
hakkýnýn tanýnmasý, yani ayrý ve baðýmsýz devlet kurma
hakkýnýn tanýnmasý. Bu, yukarda belirttiðimiz biçimde,
yani demokratik halk devrimi ile elde edilen baðýmsýz
devlet (halk cumhuriyeti biçiminde) kurma hakký olarak belirginleþmektedir. Proletaryanýn ve partisinin önderliðinde gerçekleþtirilen birleþik iþçi-köylü (halk) cephelerinin iktidarý esastýr.
b) Bu hakkýný ayrý devlet kurma olarak kullanmayan
halk cumhuriyetlerinin bölgesel federasyonu. Bu federasyonda ulusal eþitlik deðil, eski devlet sýnýrlarý içindeki iþçilerin ve köylülerin eþitliði esas alýnmaktadýr.
c) Bu federasyon yoluyla bölgede sosyalizme geçiþ
için birleþik bir ekonominin (demokratik halk ekonomisi olarak) yaratýlmasý.
d) Sosyalizme geçiþ koþullarýnýn oluþmasýna paralel
olarak tek bir merkezi proletarya (sosyalist) cumhuriyetinin kurulmasý.
* Ayný konuda 1945-48de Tito ve Dimitrov tarafýndan önerilen Balkan sosyalist
federasyonunu da anmak gerekir. Ancak Küba ve Vietnam Devrimleriyle oluþturulan
anlayýþ, sadece iktidarýn alýnmasý sorunu ile sýnýrlý deðildir, yani iktidar mücadelesi dönemini de kapsamaktadýr.
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Görüldüðü gibi, bu çözüm, proletaryanýn kesintisiz devrim
esprisi içinde ikili tarihsel görevine denk düþen bir ulusal çözüm
yolu olarak da düþünülmüþtür. Ve sosyalist (sovyet) federasyonu
bu çözümde bir geçiþ biçimi olarak ortaya çýkmaktadýr. Daha
önceki evrede (demokratik halk iktidarýnda) bunu gerektiren koþullar ortadan kaldýrýldýðýndan, böylesine bir geçiþ gereksiz olmaktadýr.
Ho Chi Minh ve Che tarafýndan ortaya atýlan ve savunulan
bu çözüm, herþeyden önce geliþtirilmemiþ ve terkedilmiþ olarak
kalmýþtýr. Bunda pek çok etken rol oynamýþsa da, teorik planda en
önemli sorun devrimin eþitsiz geliþimine iliþkin olanýdýr, yani devrimlerin zamandaþ olamayacaðý tezi, burada nitelik belirleyici durumdadýr. Bu teorik sorunun, komünist hareketin merkezi iþleyiþinin
olmadýðý ve üstelik önemli ayrýlýklarýn bulunduðu bir dönemde
çözümlenmesi olanaksýzdýr. Çünkü böyle bir çözümleme, son tahlilde, proletaryanýn birleþik hareketini (ulus çerçevesini aþarak) gerektirmektedir. Bu nitelikteki bir çözümün, proletaryanýn komünist
hareketinin bölündüðü bir dönemde, teorik olarak belli bir ülkede
çözümlenmiþ olsa da, pratik olarak gerçekleþtirilemeyeceði açýktýr.
(Nitekim Hindi-Çininde Vietnam ile Kamboçya arasýndaki birleþik
hareketin en önemli engeli SBKP ile ÇKP arasýndaki ayrýlýk olmuþtur.)
Bu yeni çözüm yoluna iliþkin olarak ilk adým, Ho Chi Minh
önderliðinde kurulan Hindi-Çin Komünist Partisi örgütlenmesiyle
atýlmýþtýr. Bu örgütlenme, bir bütün olarak Hindi-Çinin Fransýz emperyalizminin sömürgesi durumunda bulunmasýyla ilintiliydi. Ancak II. yeniden paylaþým savaþýnda Hindi-Çinin Japonlar tarafýndan
iþgali koþullarýnda önemli bir engelle karþýlaþmaksýzýn varlýðýný sürdürebilen bu parti, savaþ sonunda Japonyanýn yenilgisiyle birlikte
devlet iktidarýnýn somut olarak kurulmasý sorunu ortaya çýktýðýnda, devlet sýnýrlarý açýsýndan aþýlmaz bir engel yaratmýþtýr. SSCB
nin bu dönemdeki politikasý ile çeliþtiði için de uygulama þansý
kalmamýþtýr.* 1965den sonra ABDnin Vietnam savaþýný domino
teorisine uygun olarak Laos ve Kamboçyaya yaymasý, yeniden
bu konunun canlanmasýna olanak saðlamýþtýr. Özellikle Kuzey Vi* SSCBnin politikasý, bir bütün olarak sosyalizmin ve sosyalist iktidarlarýn çýkarý
olarak tanýmlanabilir.
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etnam Sosyalist Cumhuriyeti nin varlýðý ve Güney Vietnamda kurulan Ho Chi Minh Yolunun üç ülkeyi kapsamasý, gelecek için
olumlu bir geliþme saðlayacak nitelik taþýyordu. 1975 sonrasýnda
ise, Kamboçyada Kýzýl Kmer yönetiminin devrim anlayýþý (program olarak) ile Vietnam Ýþçi Partisinin devrim anlayýþý arasýndaki
farklýlýk, günümüze kadar Ho Chi Minhin 1930larda attýðý ilk adýmýn geliþmesine olanak tanýmamýþtýr. 1980 sonrasýnda ise, bu kez
de sosyalist ülkelerin karþýlýklý iliþkileri ve birleþik bir sosyalist ekonomi yaratýlmasý konusundaki tutarsýzlýklarý ve farklýlýklarý daha
sonraki olumsuzluðun ana noktasýný oluþturmaktadýr.
Bu yeni ulusal sorunun, yani parçalanmýþ uluslar sorununun çözümünü içeren yolun diðer giriþimi Latin-Amerikada Küba
Devrimiyle ortaya çýkmýþtýr. Chede simgeleþen bu giriþim, LatinAmerika çapýnda bir birleþik devlet kurmayý amaçlamaktadýr. Burada herhangi bir ulus ya da uluslar deðil, doðrudan Latin-Amerikalýlýk esas alýnmaktadýr. OLAS bildirisinde ifade edildiði gibi, bu
Amerika, Rio Bravonun güneyinden Malvinas adalarýna kadar
uzanan tüm kýtayý kapsamaktadýr. Bu konuda en önemli adým,
Kübanýn OLAS Kongresini toplamasýyla atýlmýþtýr. Latin-Amerika
Birleþik Devleti, bir devrim sorunu olarak ele alýnmakta ve bir bütün
olarak Latin-Amerika devriminin yapýlmasýný öngörmekteydi. Bunun ilk örgütlenmesi olarak OLAS (Latin-Amerika Dayanýþma Örgütü) kýta çapýnda tüm Marksist-Leninistler ile devrimci-milliyetçileri
(ve örgütlerini) tek bir devrim stratejisi ve devrim programý
temelinde birleþtirmeyi hedef almaktaydý. Bunun örgütü ELN (Ulusal Kurtuluþ Örgütü) olacaktý. Chenin ünlü kýtasal devrim adýný
verdiði bu mücadele her türlü ulusal-devlet sýnýrlarýnýn mücadelenin baþlangýcýndan itibaren yadsýnmasýna dayanmaktaydý. Ve bu
mücadelede ulusal burjuvazi tümüyle mücadelenin dýþýnda býrakýlýyordu (iþbirlikçi burjuvazi esprisi). Böylece devrimin stratejik hedefi, anti-emperyalist ve anti-oligarþik olmaktaydý. Böylece gerçekleþecek bir devrimin sonucunda Latin-Amerika bütününde merkezi
bir halk cumhuriyeti kurulacaktý. Bu devrimin birinci aþamasýdýr.
Bu andan itibaren devrim sürekli kýlýnarak Latin-Amerika çapýnda
sosyalist devrim gerçekleþtirilecek ve Latin-Amerika Sosyalist Cumhuriyeti kurulacaktý.
Gerçek anlamda Küba devrimiyle canlanan enternasyonalizm bu çözümün temelini oluþturmaktadýr. Bu çözüme baþta La-
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tin-Amerikanýn resmi revizyonist Komünist (!) Partileri þiddetle karþý
çýkmýþlardýr. Bu durum OLAS Kongresinde Bolivya KPsi dýþýnda 
ki onlarda gözlemci olarak hiçbir KPnin katýlmamasýyla açýða
çýkmaktadýr. (Þüphesiz bu ayný zamanda SBKP nin bu konudaki
tutumunu da ifade etmektedir.) Teorik düzeyde resmi-revizyonist
KPler ulusal burjuvazi ve ulusal-devlet sýnýrlarý açýsýndan eleþtiriler
yapmaktaydýlar. Bunlara göre, ulusal burjuvazi geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde henüz devrimci niteliðini yitirmemiþti ve anti-emperyalist
bir ulusal hareket içinde yer alabilirdi. Bu nedenle temel devrimci
görev, ulusal demokratik cepheyi oluþturmaktý. Öte yandan, emperyalizm tarafýndan belirlenmiþ ve yaratýlmýþ da olsa, aradan geçen
70 yýl, Latin-Amerikadaki devletler içinde, belli bir ulus bilinci
yaratmýþ ve Latin-Amerika kitlelerini birbirinden uzaklaþtýrmýþtý. Bu
son noktada KPlerin eleþtirisi oldukça üstü kapalý, deyim yerindeyse bilinçsizce ileri sürülen bir sav durumundaydý. Sonuç olarak, resmi-revizyonist KPler, Latin-Amerikadaki her devleti, homojen bir ulusal-devlet olarak ele alýp, devrimci mücadelenin buralarla sýnýrlandýrýlmasý gerektiðini düþünüyorlardý. Bunu aþan her
düþünce ve eylem, onlara göre, maceracýlýktý.
Latin-Amerika KPlerinin karþý çýkýþ noktalarýndan bir diðeri
de, demokratik devrimi, proletaryanýn öncülüðünde gerçekleþtirilecek bir devrim olarak deðil, tüm ulusun gerçekleþtireceði bir
devrim olarak ele almalarýydý. Bu açýdan anti-emperyalist mücadele ile anti-kapitalist mücadele arasýnda kesin sýnýrlar çekilmeye
çalýþýlýyordu. Daha önce gördüðümüz gibi, bunlar anti-kapitalist
mücadele ile anti-oligarþik mücadele arasýndaki iliþkiyi doðru biçimde kavramadýklarý gibi, anti-emperyalist mücadelenin anti-kapitalist mücadele tarafýndan içerildiði savýyla anti-emperyalist mücadeleyi tümüyle devrimci-milliyetçilere, yani küçük-burjuvaziye býrakmaktaydýlar. Diðer taraftan da, devrimin yolu konusunda silahlý
mücadelenin ve kýrsal alanlarýn temel alýnmasý, bu revizyonist örgütlere göre, tümüyle maceracýlýktý.
Bu ve benzeri engellere raðmen OLAS kongresi gerçekleþtirilmiþ ve pratik örgütlenme için ileri adýmlar atýlmýþtýr. Bunda Küba
Devriminin kýta çapýnda kazandýðý olaðanüstü prestiji etkin olmuþtur. Ancak atýlan adýmlar bununla sýnýrlý býrakýlmamýþ, bloksuzlar hareketi ile baðlantý kurularak bunun karþýsýnda alternatif bir
örgütlenme oluþturulmaya çalýþýlmýþ ve Tricontinental Konferansý
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düzenlenerek bu konuda somut adýmlar atýlmýþtýr. Tüm bu giriþimlerin yanýnda eylemli giriþimlerde gerçekleþtirilmiþtir. 1964 yýlýnda
Kongo savaþýnda Chenin yönetimindeki Kübalýlarýn Afrikaya gitmeleri ve savaþta yer almalarý bu konudaki ilk büyük adým olmuþtur.
Ancak burada da (týpký teorik düzeyde olduðu gibi) SSCBnin olaya
müdahalesi gündeme gelmiþ ve sonuçta Che ve gerillalarý Kongodan ayrýlmýþlardýr.* Ýkinci eylemli giriþim de Bolivyada gerçekleþtirilmiþtir. Ýki, Üç Daha Fazla Vietnam sloganý ile baþlayan Bolivya hareketi, Chenin öldürülmesiyle kesilmiþ ve zaman içinde
yavaþ yavaþ dumura uðramýþtýr. Daha ilerki yýllarda Küba dýþýnda
bazý giriþimler olduysa da, bunlar herhangi bir devletin desteðine
sahip olmadýklarý için kalýcý olamamýþlardýr (MLN, FMLN, MÝR, ECR
ve ELNnin Birleþik Koordinasyon Komitesi kurulmasý).
Ulusal sorunun demokratik halk devrimiyle çözümlenmesi
yolunda Çin Devriminin zaferi sonrasýnda (1949) ortaya çýkan
geliþmeler genel olarak böyledir. Ancak bunlar dünya proleter hareketinin, dolayýsýyla proletaryanýn birleþik ve merkezi bir örgütlenmesinin bulunmadýðý bir dönemde geliþtirilemediði gibi, yeni
çözümler de tartýþýlamamýþtýr.
1957-58 dünya kapitalist ekonomik buhranýyla birlikte, emperyalizmin iþleyiþindeki deðiþmelerin her yönden belirgenleþmiþ
olmasý, ulusal sorunlarýn, anti-emperyalist bir kurtuluþ savaþýyla
(Halk Savaþýyla) zafere ulaþacak demokratik halk devrimleriyle
çözümlenmesi sorunu haline gelmesiyle yeni çözüm formüle edilebilir olmuþtur. Bu çözüm Halk Savaþýnýn zayýf bir halkýn maddi
ve teknik olarak güçlü bir düþmana karþý (emperyalizm ve iþbirlikçileri), siyasal üstünlük temelinde verilmesi ile ilintilidir. Bu konuda somut tarihsel koþullarý sergileyen en önemli olgu Vietnam Savaþýdýr.
1960 sonrasýnda ABD emperyalizminin fiilen savaþa girmesi
Vietnam Savaþýnýn, 15 yýl süreyle uluslararasý sorunlarýn baþýnda
yer almasýný getirmiþtir. Gerçek boyutlarýyla emperyalizm koþullarýnda bir ülkenin baðýmsýzlýðýnýn ve bu baðýmsýzlýðý elde etmesinin ne anlama geldiði görülmüþtür. Bir baþka deyiþle, bir ulusun,
kendi kaderini tayin hakkýný elde etmesinin, bir bütün olarak em* Bu ayný zamanda Che ile Castro arasýndaki bir farklýlaþma ortaya çýkarmýþtýr. Bu
ayrýlýk, kesinkes stratejik nitelikte deðil, zamanlamaya iliþkindir, yani taktik niteliktedir.
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peryalist sistemle savaþmasýna yol açmasý olgusu, bu hakkýn proleter demokratik anlamda tanýmlanmasýna olanak saðlamýþtýr. Vietnam halk savaþýnýn tanýtladýðý gibi, artýk burjuvaziyi ilgilendiren
ulusal-devlet ya da baðýmsýzlýk deðildir. Dolayýsýyla, tam anlamýyla kapitalizmin çerçevesi dýþýnda ve proletaryanýn hegemonyasý altýnda kendi kaderini tayin hakký gündemdedir. Demokratik
devrim mücadelesi baþlangýçtan itibaren proletaryanýn öncülüðünde yürütülmelidir. Yerli (ulusal) burjuvazi her açýdan emperyalizmle bütünleþmiþtir ve emperyalizmin desteði ile bir ulusal-devlet örgütlenmesine sahiptir. Güney Vietnam Devrimi, açýkça iki
ulusun, iki ulusal-devletin savaþý olarak baþlamýþ ve ABD emperyalizminin katýlýmýyla uluslararasý bir savaþ haline gelmiþtir.
Vietnam savaþý, ulusal tanýmýnýn yeni ve proleter demokratik içeriði ile eski ve burjuva içeriði (ama emperyalist ve oligarþik
biçimiyle) arasýndaki farký netleþtirmiþtir.
Bu yeni ve proleter demokratik içeriði ile ulus, kesinkes
sosyalist ulus tanýmýyla karýþtýrýlmamalýdýr. Sosyalist ulus, tam
anlamýyla sosyalist bir devletin sýnýrlarý içindeki halk kitlesini tanýmlayan bir kavramdýr. Sosyalist ulus, kapitalizmin devrilmesinden sonra burjuvazinin ve onun milliyetçi partilerinin tasfiyesinden sonra, sovyet rejiminin kurulmasýndan sonra, eski burjuva
uluslarýnýn temeli üzerinde oluþan ve geliþen sovyet ulusudur.226
Ancak yine de ulusun yadsýnmasý olarak, sosyalizmin dünya çapýnda zaferinin saðlanmasý açýsýndan, bu taným yeni bir içerik elde
ettiði baðlamda kullanýlabilir olmaktadýr. Stalin bu yeni içeriði ulusal kültürü taýnmlarken þöyle belirtiyordu:
Ereði yýðýnlarý enternasyonalizm anlayýþý içinde eðitmek ve proletarya diktatörlüðünü pekiþtirmek olan, içeriði bakýmýndan sosyalist ve biçimi bakýmýndan ulusal
bir kültür.227
Ama yine de sosyalist ulus, ulus kavramý ile ilintili olduðu
için terminolojik bir sorun yarattýðý da unutulmamalýdýr. Bu ve benzeri terminoloji sorunlarý üzerine Engels þöyle demektedir:
Bununla birlikte okuru, gene de bir güçlükten kurtarabilmiþ deðiliz: bazý terimlerin yalnýz günlük yaþamda
226
227
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deðil, ekonomi-politikte kullanýlan anlamýndan farklý anlamda kullanýlmasý. Ama bu, kaçýnýlmazdý. Bir bilimin
her yeni yönü, bu bilimin teknik terimlerinde bir devrim
içerir. Hemen hemen her yirmi yýlda bir, terminolojisinin
tümü köklü olarak deðiþen ve bir dizi farklý adlar almamýþ
tek bir organik bileþim bulmanýzýn zor olduðu kimya
biliminde, bu, en iyi biçimde görülür... Ayrýca, modern
kapitalist üretimi, insanlýðýn iktisat tarihinde yalnýzca
bir geçiþ aþamasý olarak gören bir teorinin, bu üretim
biçimine deðiþmez ve sonsuz gözüyle bakan yazarlarýn
alýþkýn olduklarý terimlerden farklý terimler kullanmak
zorunda kalacaðý apaçýktýr.228 (abç)
Burada konuyu biraz daha açmak için, Stalinin ele aldýðý
yeni içeriði ile ulusal-kültür konusuna deðinelim. Bu tanýmlanan kavram gerçekte proletarya kültürü kavramýnýn kýsmi ve özgül
kullanýmýný içermektedir. Sosyalizmin tek ülkede inþasý koþullarýnda, sözcüðün tam anlamýyla (enternasyonalist anlamda) bir proleter kültürü oluþturulamaz. Ýþte bu özgül durum, kendi ifadesini terminolojide sosyalist içerikli ulusal-kültür tanýmlamasýnda bulmaktadýr. Ayný þekilde, tek ülkede sosyalizm, uluslarýn yadsýnmasýný ve
uluslarýn enternasyonalist olarak kaynaþtýrýlmasýný saðlayamayacaðý
gerçeði de, özgül olarak kendisini sosyalist ulus kavramý ile ifade
etmektedir.
Bizim sözünü ettiðimiz yeni ve proleter demokratik içerikli
ulus, sosyalist ulus deðildir. Bu, III. bunalým döneminde her yönden geliþmiþ olan burjuva ulusun ilk aþýlmasý düzeyine denk
düþmektedir. Burada geliþmemiþ ya da dýþ dinamikle geliþtirilmiþ
kapitalizm koþullarýnda ortaya çýkan sýnýflar bileþimi olarak ulus
gündemdedir. Bu ulus içinde kapitalistler ve feodal sýnýflar bulunmazlar. Ama öte yandan da, sosyalist ulusun bileþenleri olarak anti-kapitalist sýnýflarla sýnýrlý deðildir. Bu ulus, proletarya ile
birlikte köylülük ve þehir küçük-burjuvazisini içeren bir bileþimdir.
Bu baðlamda, burjuva anlamda ulusu aþar; çeþitli uluslardan belirli
sýnýflarý kapsar. Bu nedenle yeni ve proleter demokratik içerikli
ulus ile halk özdeþleþir ve dolayýsýyla yeni içeriði ile ulusal-devlet
ve ulusal hareket kavramlarý yerine halk devleti ve halk kurtuluþ
228
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hareketi kavramýný kullanmak daha doðrudur. Bu durum Leninin
ortaya koyduðu burjuva demokratik tanýmýnýn yerine ulusal-demokratik tanýmýný kullanmasý þeklindeki tarihsel evrimin III. bunalým dönemindeki biçimleniþidir. Bu konuda Leninin söylediklerini anýmsatalým:
Geri ülkelerdeki burjuva-demokratik hareket sorununu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu sorun bazý görüþ
ayrýlýklarýna yol açmýþtýr. Komünist Enternasyonalin ve
komünist partilerin, geri ülkelerdeki burjuva-demokratik
hareketi desteklemeleri gerektiðini ifade etmenin, ilke
ve teori açýsýndan doðru mu, yanlýþ mý olduðunu tartýþtýk.
Görüþmemizin sonunda, burjuva demokratik hareketten çok, ulusal devrimci hareketten söz etmeye oybirliðiyle karar verdik ... Burjuva-demokratik hareketten söz
edersek, reformcu ve devrimci hareketler arasýndaki
bütün farklýlýklarý ortadan kaldýrmýþ olacaðýmýz itirazý öne
sürülmüþtür. Oysa emperyalist burjuvazi, boyunduruk altýndaki ülkelerde de reformcu bir hareket aþýlamak
için elinden gelen her þeyi yaptýðý için, geri ve sömürge
ülkelerde bu farklýlýk son zamanlarda çok açýkça gözler
önüne serilmiþtir. Sömüren ülkelerin burjuvazisiyle,
sömürge ülkeler burjuvazisi arasýnda belli bir rapprochement* görülmektedir. Öyle ki, ezilen ülkeler burjuvazisi, sýk sýk belki hemen her durumda bir yandan
ulusal hareketi desteklerken, bir yandan da emperyalist
burjuvaziyle tam bir uyuþum içindedir, yani bütün devrimci hareketlere ve devrimci sýnýflara karþý emperyalist burjuvaziyle güçbirliði yapmaktadýr. Bu durum,
komisyonda reddedilemeyecek biçimde kanýtlandý ve
biz, tek doðru davranýþýn, söz konusu farklýlýðý dikkate
alarak, hemen her durumda burjuva-demokratik terimi yerine, ulusal-devrimci terimini koymak olduðuna karar verdik. Bu deðiþikliðin önemi þuradadýr: Komünistler olarak biz, sömürgelerdeki burjuva-kurtuluþ hareketlerini, bu hareketler ancak gerçekten devrimci olduðu
ve bizim, sömürülen yýðýnlarla köylüleri devrimci bir ruhla
* Rapprochement, birbirine yakýnlaþma ya da uzlaþma olarak Türkçeye çevrilebilir.

294

THKP-C/HDÖ
Ulusal Sorun Üzerine

örgütleyip eðitme çalýþmalarýmýzý engellemediði ölçüde
desteklemeliyiz ve destekleyeceðiz.229 (abç)
Leninin 1920 yýlýnda sorunu bu biçimde ele alýþý, III. bunalým döneminde çok daha belirginleþmiþ olgularla birlikte deðerlendirilmek durumundadýr. Bu da, yukarda ortaya koyduðumuz
tanýmlamanýn tarihsel olarak ne kadar doðru olduðunu kanýtlar.
Bugün artýk, emperyalist burjuvaziyle güç birliði ve uzlaþma
içinde olan sömürülen ülke burjuvazisi deðil, emperyalizmle baþtan bütünleþmiþ iþbirlikçi-tekelci burjuvazi gündemdedir. Artýk
emperyalizmden baðýmsýz bir kapitalist geliþme ve milli burjuvazinin oluþmasý ve geliþmesi olanaðý kalmamýþtýr. Bu konu ayný zamanda bir ulusun ayrýlma istemini kimin dile getireceði sorununa
da açýklýk getirmektedir. Her durumda emperyalizmle uzlaþmýþ ve
dahasý onunla bütünleþmiþ olan burjuvazinin bu istemi dile getirmesi, proletarya tarafýndan kesinkes kabul edilemez bir durum olduðu artýk yeterince açýða çýkmýþtýr. II. bunalým döneminde bir hareketin gerçekten ulusal hareket olmasýnýn ölçütü olan devrimci
niteliði, III. bunalým döneminde proletaryanýn öncülüðünde yürütülen devrimci bir hareket olarak ortaya çýkmaktadýr.
Ancak yine de ulus ve milliyetçilik bayraðýnýn anti-emperyalist mücadele açýsýndan halk kitleleri üzerinde etkisinin sürdüðü
göz önüne alýnmalýdýr. Bu açýdan emperyalizmin halk kitlelerini
aldatmasýnýn önüne geçmek gerekmektedir. 1975 sonrasýnda, özellikle 1980den itibaren ABD emperyalizminin yükselttiði milliyetçilik hareketlerinin, artýk geçmiþ dönemlerin burjuva-demokratik
hareketler olmadýklarý, özsel olarak bölgecilik esasýný getiren partikülarizm olduðu ortaya konulmalýdýr.
Sözün özü, Vietnam Devriminin tanýtladýðý gibi, artýk burjuva anlamda ulus olarak kapitalizmin çerçevesi dýþýna çýkarak kendi kaderlerini tayin etmek olanaksýzlaþmýþtýr. Artýk anti-feodal ve
anti-sömürgeci ulusal devrimler dönemi kapanmýþtýr; anti-emperyalist ve anti-oligarþik halk devrimleri dönemi açýlmýþtýr.
Emperyalist hegemonya altýndaki ülke halklarý (uluslarý) için
tam ve gerçekleþebilir kurtuluþ yolu budur ve proletarya için
bu ülkelerde bu yolun dýþýnda sosyalizme geçme olanaðý kalmamýþtýr.
229
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Ama yine de, tarihsel geliþim, her zaman olduðu gibi, eski
dönemden devraldýðý bazý ulusal sorunlarýn çözümlenmesini gerektirmektedir. Ancak yine de, bu tarihsel geliþmeler, artan oranda
çokuluslu bir devlet içindeki proletaryanýn ve diðer emekçi halk
kitlelerinin, ulusal ayrýma dayanmayan birleþik bir örgütlenmesi ve
mücadelesi gündemdedir. Geçmiþ dönemlerde Leninin sözünü
ettiði proletaryaya iliþkin örgütlenme ilkesi, artýk diðer emekçi kitleler için de geçerlidir. Tarihin geçirdiði bütün deðiþimler boyunca, burjuvazinin (bugün için emperyalizmin-b.n) birey olarak devletlerin sýnýrlarýnda meydana getirdiði deðiþiklikler ne olursa olsun230
belli bir devlet sýnýrlarý içinde halkýn birleþik ve tek bir mücadelesi
ve örgütlenmesi zorunludur. Artýk belirli bir devlet sýnýrlarý içinde
gücü kýrýlmasý gereken, sadece belli bir ulusal-devlet deðil, bir
bütün olarak emperyalizmdir. Yeni-sömürgecilikle birlikte, emperyalist hegemonya altýndaki ülkelerde ortaya çýkan güçlü merkezi
otorite (oligarþik yönetim), bu sýnýrlar içindeki ulusal-topluluklarýn
iþçi ve köylülerinin birleþik mücadelesini daha da zorunlu hale
getirmiþtir. III. bunalým döneminde, eski dönemden kalma ulusal
sorunlarýn çözümü ve demokratik halk devriminin baþarýsý ancak
bu þekilde gerçekleþtirilebilinir. (Diðer yol emperyalizmle bütünleþmekten geçer ve emperyalizmin askeri ve stratejik çýkarlarýyla ilintilidir.) Bu, ayný zamanda Leninin belirttiði kapitalizmin iki tarihsel
eðiliminden ikincisinin ön plana geçmesi demektir.. Ancak yine
de bunlar, uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýný ortadan kaldýrmamaktadýr. Bu hak, artýk sözcüðün tam anlamýyla anti-emperyalist niteliktedir. Bu nedenle anti-sömürgeci bir hedef bu dönemde
dar ve belirsiz bir slogan haline dönüþmüþtür.
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SEKÝZÝNCÝ BÖLÜM
KÜRDÝSTAN VE TÜRKÝYEDE ULUSAL SORUN

Buraya kadar, ulusal sorunlar karþýsýnda proletaryanýn tutumunun deðiþik tarihsel dönemlerde ve farklý ülkelerde nasýl ortaya
konulduðunu gördük. Bu bölümde, ülkemizdeki ulusal sorun karþýsýnda proletaryanýn ve partisinin, yani Marksist-Leninistlerin tutumunu ortaya koyacaðýz. Ancak sorunun alýþýlagelen bir yolla, yani
salt, Türkiyede ulusal sorunun Kürt sorunu kýsmýný ve bunun
çözümünü ele almayacaðýz. Sorunu, ilkin genel olarak Kürdistan
sorunu çerçevesinde ele alacak ve sonra Türkiyedeki Kürt ulusal
sorununun çözümünü ele alacaðýz.
Þüphesiz böyle bir rota, alýþýlagelen yaklaþýmlardan farklýdýr
ve dolayýsýyla kolayca yadýrganabilecektir. Ama ulusal sorunlar
karþýsýnda, proletaryanýn ve partisinin tutumu ve çözüm yollarý açýsýndan bakýldýðýnda, bunun tek doðru yol olduðu görülecektir. Bir
baþka deyiþle, bizim çýkýþ noktamýz sýnýfsaldýr ve proletarya devriminin gerçekleþtirilmesi amacýyla enternasyonalisttir. MarksistLeninist partilerin uluslararasý birliðinin ve örgütünün (Enternas-
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yonal) mevcut olduðu dönemlerle kýyaslandýðýnda sorunun ele alýnmasýndaki zorluklar hemen görülecektir. Ülkemizde herhangi bir
sol örgütün, dünyanýn herhangi bir yerindeki, bölgesindeki ya da
ülkesindeki sorunlarla ilgilenmesi ve bunlar hakkýnda doðruyanlýþ
bir þeyler ortaya koymasý sýk sýk görülen bir durumdur. Ama sorun
Kürdistan olduðunda ayný çevrelerde tam bir suskunluk hüküm
sürmektedir.
Kürdistan genel sorununu oldukça yüzeysel ve çoklukla
Orta-Doðu devrimci mücadelesi çerçevesinde somut bir sorun
olarak ele alan sol örgütlenmeler için, sorunu Türkiyedeki ulusal
sorunla sýnýrlamak ve bunu yalýn bir Kürt sorunu haline dönüþtürmek kolay bir yol haline gelmiþtir. Þovenizm, pasifizm, Kemalizm vb. suçlamalara muhatap olmamak gibi kimi endiþelerle, ya
da 12 Eylül sonrasýnda örgütsel yapýlarýný yitirmelerinin getirdiði
zayýflýklarý gizlemek amacýyla Kürt örgütlerini kendi baþlarýna býrakmak ve bol keseden destek mesajlarý yayýnlamak günümüzde bir moda haline gelmiþtir.*
Bugün Stalinin en bilinen deðerlendirmelerini bile yüksek
sesle söylemek baþlý baþýna bir sorun durumundadýr.
Stalinin 1905 Devriminin yenilgisinden sonra söylediði þu
sözleri yeniden okuyalým:
Rusyada karþý-devrim dönemi yalnýzca yýldýrým ve
gökgürültüsünü deðil, ama hareket karþýsýnda düþ kýrýklýðýný, ortak güçlere inançsýzlýðý da getirdi. Önceleri
parlak bir geleceðe inanýlmýþtý, ve insanlar, milliyetlerinden baðýmsýz olarak, birlikte savaþýyorlardý: Her þeyden
önce ortak sorunlar! Daha sonra içe bir kuþku girdi ve
insanlar, herkes kendi ulusal yuvasýna dönmek üzere,
birbirlerinden ayrýlmaya baþladýlar: Kimse kendinden baþka kimseye güvenmesin! Her þeyden önce ulusal sorun...
Bu güç zamanda, sosyal-demokrasiye büyük bir görev düþüyordu: milliyetçiliðe saldýrmak, yýðýnlarý genel
salgýndan korumak. Çünkü bunu, milliyetçiliðin karþýsýna
* Bu öylesine kanýksama yaratmýþtýr ki, baþlangýçta bu durumu özel olarak teþvik
eden bazý Kürt örgütleri artýk yeter demektedirler. Manevi destek yerine maddi ve
elle tutulur (askeri) eylemlerle destek gösterilmesi yönünde özel istemler belirtmektedirler
artýk.
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enternasyonalizmin denenmiþ silahýný, sýnýflar mücadelesinin birlik ve bölünmezliðini çýkartarak, sosyal-demokrasi, ve yalnýzca sosyal-demokrasi yapabilirdi. Ve milliyetçilik dalgasý ne kadar yükselirse, sosyal-demokrasinin sesi de, Rusyanýn tüm milliyetleri proleterlerinin
kardeþliði ve birliði yararýna, o kadar yüksek olmalýydý.
Bu durumda, milliyetçi hareketle doðrudan doðruya çatýþan çevre-bölge sosyal-demokratlarý, özel bir sarsýlmazlýk örneði göstermeliydiler.231 (abç)
Ve 1905 Devriminin yenilgisinden sonra Rusyada gerçekleþtirilemeyen bu görev, ülkemizde de gerçekleþememiþtir. Daha dün
ve hatta bugün Afganistan sorunu karþýsýnda Marksizm-Leninizm
adýna, eðer kendileri olsaydý Afganistanda neler yapacaklarýný sýralayan sol örgütlerin, Kürdistan sorunu karþýsýnda somut birþeyler
söylemek yerine sessiz kalmalarý kolayca anlaþýlabilir mi? Bir Kamboçya sorunu ortaya çýktýðýnda Pol Pot yönetiminin devrimci tutumunu ya da karþý-devrimci uygulamalarýný tek tek ele alan, eleþtiren ya da Vietnamýn desteðiyle Pol Pot yönetiminin devrilmesini
emperyalist bir tutum olduðundan tutun da, enternasyonalist
bir görevin yerine getirildiðine kadar her düzeyde fikirler ileri süren
bir solun, Kürdistan devrimi sorunu karþýsýnda kayýtsýz kalmalarý
nasýl açýklanacaktýr? Nikaraguada iktidarý ele geçirmeden önce
goþist, anarþist, küçük-burjuva maceracýlarý olarak ilan edilen
FSLNnin, iktidarý ele geçirdikten sonra nasýl küçük-burjuva milliyetçi bir örgüt olduðunu, programlarla, pratik uygulamalarla ve
üstelik çoðu zaman burjuva basýný diye yüzgeri ettikleri iletiþim
kaynaklarýndan elde ettikleri bilgilerle kanýtlamaya çalýþanlar ve
dahasý FSLNnin devrimci ve Marksist-Leninist bir örgüt olmasý
için neleri yapmasý gerektiðini, neredeyse madde madde sýralayanlarýn, FSLNye akýl verenlerin, sýra Kürdistana geldiðinde, her
ulusun proletaryasý ve örgütleri kendi devrim yollarýný belirlemekte
özgürdür demeleri ne kadar anlaþýlýr bir tutumdur?
Emperyalist-kapitalist ülkelerdeki Marksist-Leninist hareketin revizyonizm ve Avrupa-Komünizmi karþýsýnda nasýl bir tutum
takýnmalarý gerektiðini, teorik ve felsefi yazýlarla ortaya koyan Türkiye sol örgütlerinin, Kürdistandaki Marksist-Leninist hareketin ne
231
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olmasý gerektiði konusunda en genel sözlerle yetinmelerini açýklamak da olanaksýzdýr.
Bugün dünya çapýnda örgütlü, merkezi tek bir Marksist-Leninist örgüt yoktur. Bu durum, tek tek ülke sýnýrlarý içinde örgütlenen Marksist-Leninistlerin, dünyanýn çeþitli sorunlarýný belli bir düzen ve sistem içinde ele almasý, tahlil etmesi ve sonuç olarak baðlayýcý kararlarla çözümlenmesi olanaðý olmadýðý demektir. Kaçýnýlmaz olarak kendine Marksist-Leninist diyen her kiþi ve örgüt, bu
sorunlarý ayrý ayrý ele almak ve az çok çözümlemek zorunda
kalmaktadýr. Ve doðal olarak bu tahliller yüzeysel, çözümler ise yetersiz olmaktadýr. Üstelik doðru bir çözüm ortaya konulsa bile, bunu uygulamaya sokacak hiçbir araç da mevcut deðildir. Yýllar boyu
legal ve yarý-legal dergilerde, yayýn organlarýnda ortaya konulmuþ
çeþitli tahlil ve çözümler irdelenecek olursa, karþýmýza tam bir kargaþa, keþmekeþ ve tutarsýzlýk çýkacaktýr.
Þüphesiz Türkiye solunda az çok tutarlý, ama yalnýzca revizyonizmde tutarlý örgütlenmeler de mevcuttur. Örneðin SBKP
çizgisini izleyen ya da izlediðini savlayan çevreler bu tür tutarlýlýðý
az çok sergilemiþlerdir. Onlarýn tüm tahlil ve çözümlemeleri, uluslararasý düzeyde SBKP ve kardeþ KPlerde yapýlmýþ olduðundan,
her yeni durumun ve deðiþikliðin ideolojik ve teorik gerekçeleri de
buralardan saðlanabilmiþtir. SSCBde yayýnlanan Sosyalizmin Sorunlarý ya da Dünya Sorunlarý gibi süreli yayýnlarý izlemek ve
bunlarý Türkçeye çevirip yayýnlamak, onlar için yeterli olmuþtur.
Ayný durum, bir dönem ÇKP çizgisini izleyen çevreler için de geçerliydi.
Ama bu iki uluslararasý revizyonist ve oportünist çizgi dýþýnda
kalan tüm Marksist-Leninist unsurlar, sorunlarý ayrýca tek tek ele
almak zorundaydýlar. Ýþte bu zorunluluk, ulusal sorunlar karþýsýnda,
dünya çapýnda proleter enternasyonalizmi temelinde Marksist-Leninist tutumu belirleme þeklinde özelleþmektedir. Ýþte bu baðlamda ve koþulda daha önceki bölümlerde yaptýðýmýz belirlemeler
ýþýðýnda Kürt ulusal sorununu ele alabiliriz.
Bir bütün olarak Kürt ulusunun karþýsýndaki temel sorunlar,
ulusal-devlet kurma hakkýna sahip olmak ve demokratik devrimi gerçekleþtirmektir. Bu iki görev, sistemin bütününde devrimci
niteliðini yitirmiþ bir burjuvazinin bulunduðu bir tarihsel koþullar
içinde yerine getirilmek durumundadýr. Birbirinden ayrýlmaz bu iki
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görevin yerine getirilmesi tümüyle proletaryanýn ve Kürt ulusunun
çýkarýnadýr. Ancak bu görevlerin birbirinden ayrýlmasý, bölgede yeni
bir küçük-burjuva milliyetçilerinin egemenliðinde bir devlet kurulmasýndan baþka bir anlama gelmeyecektir. Bu ise Kürt emekçi
halkýnýn ve proletaryasýnýn (bir bütün olarak bölge uluslarýnýn proletaryasýnýn) çýkarlarýna ters düþecektir.
Kürt ulusal sorunu karþýsýnda proletaryanýn ve partisinin görevi, Kürdistan tanýmýnýn ortaya koyduðu gerçekleri açýklamak, Kürt
halkýna bu görevlerin ayrýlmazlýðýný göstermek, bilinçlendirmek ve
bu görevlerin yerine getirilmesi için örgütleme olacaktýr. Ve ancak
bu sayededir ki, proletarya, Kürt ulusal hareketinin öncüsü olabilir.
Her bir parçasýnýn kendi özgül koþullarý olmakla birlikte, bir
bütün olarak Kürt ulusunun ulusal baskýlardan kurtulmasý ve kendi kaderini tayin hakkýna sahip olmasý demek, bulunduklarý topraklar üzerinde idari ve askeri olarak egemen olmasý demektir. Böyle bir egemenlik, bugün için idari ve askeri olarak
egemen olan güçlerin egemenliklerini yitirmeleriyle mümkündür. Bu nedenle mevcut egemenliðin dayanaklarý belirlenmek
zorundadýr. Bu ayný zamanda, Kürt ulusunun üzerindeki baskýlarýn
ve kendi kaderlerini belirleme haklarýnýn gaspedilmesinin nedenlerinin belirlenmesi demektir.
Bugün, bu dayanaklarýn baþýnda emperyalizm ve onun yenisömürgeciliði gelmektedir. Emperyalizmin etkinliðinin, küçük-burjuva milliyetçi hareketleri tarafýndan sýnýrlandýrýlmýþ olduðu Suriye
ve Irak ile ABD emperyalizmi ile iliþkilerini sýnýrlandýrmýþ olan
Ýranda, bu dayanak kendisini açýk biçimde ortaya koymamaktadýr. Suriye ve Irakta Baas rejimlerinin kurulmasý ve bu küçükburjuva milliyetçi iktidarlarýnýn SSCB ile yakýn iliþki içinde bulunmasý, uzun süre emperyalizm olgusunun Kürt ulusal sorununun
dýþýnda görülmesine yol açmýþtýr. Bu da sosyalizmin Kürt ulusal
örgütlerinin üzerindeki prestijini büyük ölçüde sarsmýþtýr. Öyle ki,
bazý Kürt örgütleri (ki hemen tamamý milliyetçi-feodal örgütlerdir)
bu olgunun görünüþüne bakarak AT ve ABD emperyalizminden
destek arama yoluna girmektedirler.* Özellikle 1974 yýlýnda Irak
* Bu, kimi zaman Marksist terminoloji ile taktik ittifak ya da emperyalistler arasý
çeliþkiden yararlanma olarak ifade edilmektedir. Marksist terminolojiyi kullanan küçükburjuva Kürt örgütlerinin bu yaklaþýmlarý, son tahlilde proletaryanýn öncülüðünde bir
demokratik devrimin gerçekleþtirilmesine karþý nitelik taþýr.
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Kürtlerinin Barzani önderliðinde Irak Baas iktidarýna karþý savaþýnda
bu durum çok açýk biçimde ortaya çýkmýþtýr.
Gerçekte ise, Baas rejimleri emperyalizme karþý belli bir
tavýr alýþ içinde bulunsalar da, bu tavýrlarý emperyalist sistemden
ayrýlmayý ifade etmemektedir. SBKP revizyonizminin ideolojik saptamalarýyla, kapitalist olmayan yol tezi ile ilerici küçük-burjuva
milliyetçi iktidarlarýnýn anti-emperyalist bir iktidar olarak sunulmasý
söz konusudur. Gerçekte ise, bu tür küçük-burjuva iktidarlarýnýn
anti-emperyalizmi, milliyetçilik tabanýnda geliþtiði için, kendisini
ulusallýk içinde anti-feodal yanla bütünleþtiremediði için ve emperyalizmi sadece dýþsal bir olgu olarak ele aldýðý için uzun dönemde emperyalizmin çýkarlarýna hizmet etmektedir. Özellikle yukardan aþaðý kapitalizmi geliþtirmeleri ve belli oranda burjuvazinin
ortaya çýkmasý, alt-yapý yatýrýmlarýnýn devlet tarafýndan büyük oranda
yerine getirilmesi, kapitalizmin geliþimi için oldukça büyük olanaklar
saðlamaktadýr. Bu koþullar altýnda emperyalizmin yeni-sömürgecilik yöntemlerinin uygulamaya sokulabilmesi, bu ülkeleri bir süre
sonra yeniden emperyalist-kapitalist sistemle her alanda iliþkiye
girmelerini getirecektir. (1923te kurulan Türkiye Cumhuriyeti bu
konuda önemli bir örnektir. Keza Nasýr sonrasýnda Mýsýrda meydana gelen geliþmeler son tarihsel örneði teþkil etmektedir.)
Marksist-Leninist hareket içinde revizyonizmin uzun yýllar
yönlendirici bir güç olarak varlýðýný sürdürmesi, Kürt sorununun bir
parçasýný oluþturan Baas rejimleri karþýsýnda yanlýþ tavýrlarýn ortaya
çýkmasýna yol açmýþtýr. Özellikle revizyonizmin emperyalizmi I. ve
II. bunalým döneminde olduðu gibi dýþsal bir olgu olarak ele almasý ve tavýrlarýný buna göre belirlemesi, Baas yönetimlerine gereðinden çok misyon yüklenmesini getirmiþtir. Dolayýsýyla anti-emperyalist yan, ABD ve diðer emperyalist ülkelerin askeri üslerinin mevcut olup olmayýþýna göre belirlenir olmuþtur.
Ülkemizdeki revizyonist ve pasifistler, emperyalizmin
II. yeniden paylaþým savaþýndan sonra istismar metodlarýnda yaptýðý deðiþikliði yani ekonomik, politik, ideolojik
ve askeri gizli iþgal esprisini gözden kaçýrarak, emperyalizmin eski sömürü metodunun aðýrlýklý olduðu dönemlerdeki geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin devrimcilerinin yaptýðý
gibi, emperyalizmi dýþsal bir olgu kabul edip, onunla hakim sýnýflarý kalýn çizgilerle ayýrmaktadýrlar. Ýster baþ çe-
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liþkiyi feodalizmle köylüler arasýnda tespit eden oportünistler olsun, ister yerli tekelci burjuvazi ile emekçi kitleler arasýnda tespit eden oportünistler olsun, bu tespitleri
ile Amerikan emperyalizminin ekmeðine yað sürmektedirler. Amerikalý iþgalcilerin bizzat kendileri bütün güçlerini kullanarak, her çeþit ince metodlarý kullanarak
iþgallerini gizlemeye çalýþmaktadýrlar. Bu kesin ayrýmlý
tespit, Amerikalý emperyalistlerin bu yöndeki gayretlerini
soldan takviye etmekten baþka birþey deðildir.232
Bu devrimci saptamanýn doðruluðunu zaman içinde nasýl
tanýtladýðýný uzun boylu ortaya koymaya gerek yoktur. Ama yine
de Suriye ve Iraktaki Baas rejimlerinin, bazý özel durumlarýna raðmen, öz olarak ayný olduklarýný ortaya koymak gerekir. (Özellikle
bunlar arasýndaki pratik farklýlýklarý abartarak, bölgede devrimci
güçlerin önemli bir destek gücü olarak Suriyenin öne çýkarýlmasý
koþullarýnda bu önemlidir.) Bu iki ülke de, milliyetçilik tabanýnda
anti-emperyalist bir tavýr alan küçük-burjuva iktidarlara sahiptirler.
Ancak bunlarýn milliyetçiliði, Pan-Arap milliyetçilik olarak, bütünsel bir niteliðe sahiptir. Parçalanmýþ ve her bir parçasýnda ayrý devletler olarak örgütlenmiþ Arap ulusal-topluluðunun bütünleþtirilmesi
amacýný güden Baas milliyetçiliði bu amacý gerçekleþtiremediði
oranda ülke içinde artan bir baský ve sömürü ortamý yaratmak durumundadýr. Öte yandan bu olgu, parçalanmýþ ulus sorunu karþýsýnda proletaryanýn, burjuva anlamda bütünsel bir ulusal-devlet
yaratma yerine (yani sýnýflý, yeni ve güçlü bir burjuva devlet yaratma yerine), kendi çözümünü ortaya koymasý karþýsýnda da önemli
bir engel oluþturmaktadýr. *
Ve yine III. bunalým döneminde emperyalizmin eski-sömürgecilik yöntemlerinin yerine yeni-sömürgecilik yöntemlerini ikame
ettiði koþullarda, küçük-burjuva milliyetçiliðinin anti-emperyalizminin ilerici özelliði eskisi gibi belirlenemez. Bu nedenle I. ve II. bunalým döneminde tek baþýna milliyetçilik tabanýnda anti-emperyalist tavýr alýþ ilerici nitelikteyken, III. bunalým döneminde böylesine
yalýn bir tavýr alýþ sadece bir aldatmacadan ibarettir. Çünkü I. ve II.
Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III.
* Geniþ bilgi için bakýnýz, Yedinci Bölüm: III. Bunalým Döneminde Ulusal Sorunlarýn
Proleter Devrimci Çözüm Yolu ya da Proletaryanýn Olumlu Eylemi.
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bunalým döneminde emperyalist devletlerin siyasi ilhaklarý, ekonomik sömürü için zorunlu bir temel oluþturmaktaydý. Emperyalizmin bu dönemlerde sömürge ve yarý-sömürge ülkelerde askeri ve
idari yönetimi mevcuttu (açýk iþgal esprisi). Günümüzde ise, emperyalizm siyasi ilhaklara baþvurmaksýzýn, ülkeleri ve uluslarý ekonomik olarak ilhak edebilmektedir. Ýþte bu deðiþen iliþkilerin en
tipik biçimi Suriye ve Irakta görülmektedir.
Suriyenin Hafýz Esat yönetiminde ülkenin dýþ ticaretinin
önemli ölçüde SSCB ile olduðu sanýlýr. Oysa emperyalizmin yenisömürgecilik yöntemleri açýsýndan, dýþ ticarette özel olarak ithalat
önem kazanmaktadýr. Bu açýdan ele alýndýðýnda, Suriyenin emperyalist ülkelerden yaptýðý ithalatýn önemli bir yere sahip olduðu
görülmektedir. Örneðin, 1983 yýlýnda Suriyenin 4 milyar dolarlýk
ithalatýnda AET-ABD ve Japonyanýn payý %43,4tür. Bu ülkelere
Suriyenin ihracatý ise, toplam içinde %30,5tir. Bu mutlak olarak
Suriyenin emperyalist ülkelerle ticaretinde 1.366 milyon dolar açýk
vermesi ile sonuçlanmýþtýr. Bu 1983 yýlýnda Suriyenin dýþ ticaret
açýðýnýn %52sini oluþturmaktadýr. Bunun ödemeler dengesinde
kapatýlabilinmesi için artan oranda bir dýþ borçlanma kaçýnýlmazdýr. Ve bu dönemde Suriyenin dýþ borçlarýnýn toplamý 2.300 milyon dolardýr. Buna raðmen 1983 yýlýnda Suriyenin ödemeler dengesi
800 milyon dolar açýk vermiþtir. (Karþýlaþtýrma olmasý için ayný yýl
içinde Türkiyenin durumunu belirtelim: 1983 yýlýnda Türkiyenin
dýþ ticaret açýðý 2.900 milyon dolardýr. Ödemeler dengesi açýðý ise,
1.400 milyon dolardýr.)
Ayný durum Irak için de geçerlidir. 1980 sonrasýnda savaþ
koþullarýnda bulunduðu için, daha eski bir dönemin verilerini ele
alacak olursak, örneðin 1978 yýlýnda Irakýn ithalatýnda AET-ABD ve
Japonyanýn payý %66,8dir. Bu ülkelerin Irakýn ihracatýndaki paylarý
ise %56,9dur. Mutlak rakamlar açýsýndan Irakýn dýþ ticareti, petrol
nedeniyle fazlalýk vermektedir. Bu durum Iraký Suriyeye göre görece daha az dýþa baðýmlý göstermektedir.
Görüldüðü gibi, Suriye ve Irakta emperyalist ülkelerin tek
bir askeri bulunmamasýna karþýn, emperyalizmle yoðun bir iliþki
içinde bulunmaktadýrlar. Ancak bu ülkelerde dýþ ticaret devletleþtirilmiþ olduðundan, emperyalist ülkelerle yapýlan ticaret, özel olarak
ithalat, ülke içinde emperyalizmle baþtan bütünleþmiþ tekelci bir
burjuvazinin geliþmesini engellemektedir. Ama öte yandan yeni-
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sömürgecilik açýsýndan temel öneme sahip olan dayanýklý tüketim
mallarý ithalatý serbest durumdadýr. Özellikle beyaz eþya ve otomotiv sektörü açýsýndan bu ithal serbestliði, emperyalist ülkelerin
doðrudan ihracat yapmasýna olanak tanýmaktadýr. Böylece Suriye
ve Irak emperyalist ülkeler için önemli bir pazar olma niteliðini
sürdürmektedir. Zaten emperyalizm için önemli olan pazar sorununu çözümlemektir. Bunun mutlak olarak iþbirlikçi-tekelci burjuvaziyle geniþlemiþ pazar koþullarý içinde olmasý gerekmemektedir.
Emperyalizmin yeni-sömürgecilik uygulamalarýnýn bu ülkelerde bu biçimde sýnýrlandýrýlmýþ olmasý, ülke içinde iþbirlikçi-tekelci sanayi burjuvazisinin geliþmesini engellemektedir. Ama buna
karþýn küçük-burjuvazinin feodalizmle belli bir ittifaka girmesi ortaya
çýkmaktadýr. Zaten tersi bir tutum, küçük-burjuva milliyetçi iktidarýn yaþam süresini kýsaltacaktýr. Dýþ ticaretin devlet kuruluþlarý
aracýlýðýyla yapýlmasý, ülke içinde iktidar dýþý bir ticaret burjuvazisinin geliþmesini de engellediði görülmektedir. Ama bu, iç ticaret
burjuvazisinin iktidarla bütünleþmesini ve büyük bir güç haline
gelmesini getirmiþtir. Ýç ticaret burjuvazisi ise, henüz kapitalist meta
ticareti ile ilgili deðildir. Ýç ticaret burjuvazisi, geleneksel olarak feodalizm koþullarýnda ve feodalizmle birlikte geliþen tüccar durumundadýr (bezirganlar). Yaptýðý bütün iþ, feodal üretim iliþkileri
içinde üretilen ürünleri, doðal koþullara baðlý olarak meydana gelen artýþlar yoluyla pazara götürmek durumundadýr. Ve devlet iktidarýnýn küçük-burjuvazinin elinde bulunmasý önemli ölçüde
bürokrat bir burjuva sýnýfýnýn ortaya çýkmasýna yol açmýþtýr. Bu durum, iktidar olanaklarýndan yararlanarak bazý küçük-burjuva unsurlarýn zenginleþmesini saðlamýþtýr. Bu ülkelerde yoðun biçimde
görülen rüþvetler ve suistimallerin altýnda iktidarýn küçük-burjuva
niteliði yatmaktadýr.
Bugün Suriye ve Irak, ekonomik bakýmdan emperyalizmin
önemli bir pazarý durumundadýr. Ancak küçük-burjuva milliyetçiliðinin gücü, siyasal alanda görece baðýmsýz bir konum oluþturmaktadýr. Bunun sonucu Suriyedeki Kürt topluluðu üzerindeki ulusal baský sýnýrlý ve örtük durumdadýr. Irakta ise, ekonominin petrole dayalý olmasý ve petrol bölgesinin Kürt topluluðunun yaþadýðý
ya da sýnýrlarýnda bulunduðu yerler olmasý nedeniyle, ulusal baský,
zaman zaman askeri savaþ durumuna kadar uzanmaktadýr. Küçükburjuva milliyetçilerinin Irakta krallýðý devirmelerinden sonra, Kür-
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distan Demokrat Partisinin (KDP) yasallaþmasý, Kürtlerin Irak sýnýrlarý içinde belli bir özerklik elde etmeleri yönünde geliþmeler
ortaya çýkarmýþtýr. Bu geliþmede özellikle SSCBnin iktidarý desteklemesi özel bir öneme sahiptir. Ancak Irak Baas yönetimi, özerk
Kürt bölgesinin sýnýrlarý ve özerkliðin boyutlarý konusunda oldukça
kesin bir tutum takýnmýþtýr. Yukarda belirttiðimiz gibi, bu tutum
Irak ekonomisinin petrole dayalý niteliðinden kaynaklanmakta ve
Arap milliyetçiliði ile geliþtirilmektedir. Eylül 1961de Baas yönetiminin Kürtlere verdiði özerklik sözünün gerçek bir hukuki temele oturtulmamasý ve sürüncemede býrakýlmasý üzerine, Barzani yönetiminde KDP ayaklanmasý baþlamýþtýr. Bu savaþ durumu, SSCB
nin aktif tutumuyla sona erdirilmekle birlikte, özerklik sorunu fiili
iliþkilerle ve kýsmi yasallýkla çözümlenmeye çalýþýlmýþtýr.
Irakta petrolün bulunmasý, doðal olarak Kürt sorununun
demokratik ve barýþçýl bir çözümünü zorunlu olarak Arap milliyetçilerine dayatmýþtý. Ama bunda Kürt küçük-burjuvazisinin örgütlü ve uzun bir mücadele deneyimine sahip olmasý da etkin unsur durumundadýr. Ancak Irak petrolünün emperyalist ülkeler ekonomisi açýsýndan, özellikle AT açýsýndan büyük bir önemi bulunmaktadýr. Bu nedenle petrol alanlarýnýn Araplarýn elinde bulunmasý
ya da bulunmamasý emperyalist ülkeleri birincil dereceden ilgilendirmektedir.
Diyebiliriz ki, bugün için Suriyede açýk olmamakla birlikte
yakýn gelecekte açýklýk kazanacak durumuyla ve daha görünür
haliyle Iraktaki Kürt topluluðu üzerindeki ulusal baskýnýn temelinde, bu ülkelerdeki Arap topluluðunun emperyalizmle olan iliþkileri
yatmaktadýr. Zaten tarihsel olarak, bu ülkelerde Kürtlerin bölünmüþlüðünün sorumlusu da emperyalizmdir.
Ýrana gelecek olursak, 1979 yýlýnda Þah yönetiminin devrilmesi ve yerine mollalarýn iktidara gelmelerinin yarattýðý yeni durumu ele almak gerekmektedir. Çünkü Þah döneminde Ýran, emperyalizmin, özellikle Amerikan emperyalizminin en gözde müttefiki
olduðu, tüm dünya tarafýndan bilinmektedir. Amerikan emperyalizmi Ýranda yeni-sömürgecilik yöntemlerini uygulamaya baþladýðý
andan itibaren ve uygulamayý geliþtirdiði oranda, ülke içinde önemli
bir muhalefetle karþý karþýya kalmýþtýr. Bu muhalefet, 1950-60larda
büyük oranda yeni kentlerde bulunan þehir küçük-burjuvazisinden kaynaklanýyordu. Milliyetçilik temelinde ortaya çýkan bu muha-
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lefet, Ýranýn çokulusluluðu ile þekillenerek, demokratik unsurlarý
da bünyesinde barýndýrýyordu.
Ýranda yeni-sömürgecilik, ilk dönemde petrole dayalý
sanayilerin kurulmasý ile sýnýrlý iken, zaman içinde Amerikan emperyalizminin talep yetersizliðine baðlý olarak aðýrlýklý bir duruma
gelmiþtir. Yeni-sömürgeciliðin tüm geri-býraktýrýlmýþ ülkeler içindeki geliþmeleri Ýranda da görülmüþtür. Amerikan ekonomisinin
askerileþtirilmesinin ürünü olan devletlerin silahlandýrýlmasý uygulamasý ve bölgede emperyalizmin önemli bir askeri gücü ve müttefiki olan bir ya da birkaç ülkenin ortaya çýkarýlmasý, Ýran açýsýndan
özel bir öneme sahip olmuþtur. Büyük petrol gelirlerinin ülke içinde ekonomik ve toplumsal geliþme için kullanýlmasý, Ýranýn güçlü
bir kapitalist ülke olmasýna yol açabilecekti. Bu ise, emperyalizm
koþullarýnda olanaksýz bir durumdur. Böyle bir geliþme ancak emperyalist sistemden ayrýlma ile mümkündür. Ama proletarya devriminin genel yolu dýþýnda bunun ortaya çýkabilmesi ülkede güçlü
bir ulusal burjuvazinin bulunmasýný gerektirir. Oysa III. bunalým
döneminde geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde ulusal burjuvazi emperyalizmle baþtan bütünleþmiþtir. Bu ise burjuvazinin ulusal niteliðini
(devrimci niteliði ile birlikte) yitirmesi demektir.
Ýranýn büyük petrol gelirleri, doðrudan emperyalist ülkelerden satýn alýnan askeri araçlara harcanmýþtýr. Böylece Ýran, emperyalizmin askeri metalarý için büyük bir pazar özelliði kazanmýþtýr.
Ama bu pazarýn da belli oranda tüketim gücü bulunmaktadýr. Ýþte
bu sýnýrlýlýk, Ýranýn kaçýnýlmaz olarak yeni-sömürgeciliðin tüm boyutlarýyla uygulama alaný haline gelmesini uzun bir zaman sonra getirmiþtir. Özellikle 1974 petrol bunalýmýndan sonra emperyalizm,
Ýranda iç tüketimi artýrmak ve kapalý ekonomik birimleri pazar
için üretim yapar hale getirmek için giriþimlerde bulunmasýný Þah
tan istemiþtir. Þahýn Ak Devrim adýný verdiði bu kapitalizmi yukardan aþaðý geliþtirme uygulamasý, bir yandan kýrsal alanlara yeni
yollarýn yapýlmasý, sulama kanallarýnýn açýlmasý gibi alt-yapý yatýrýmlarýna yönelirken; diðer yandan da orta ve hafif sanayinin kurulmasý ile ortaya çýkmýþtýr.
Ýranda o güne kadar süregelen egemen sýnýflar ittifaký emperyalizmin bu dayatmasýyla birlikte büyük oranda bozulmak durumundaydý. Özellikle emperyalizmin feodalizmle kurduðu ittifak
bu geliþmenin en önemli engeli durumundaydý. Amerikan emper-
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yalizmi bu engelin kent küçük-burjuvazisinin yedeklenmesi temelinde aþýlabileceðini düþünmekle birlikte, buna tali bir önem veriyordu. Böylece Þah yönetimi bir yandan feodal egemenlerle
iliþkilerini önemli bir noktaya getirirken; þehir küçük-burjuvazisini
yedeklemek gibi bir uygulama içine girmemiþti. Ve böyle bir uygulamanýn baþarý þansý da oldukça azdý. Bu koþullarda Þahýn tüm
gücü, emperyalizmin tam denetimi altýnda bulunan kendine baðlý
askeri güçler olmaktaydý. En önemli iç sorun olarak Kürt sorunu
da 1974 Kürt-Arap savaþýyla önemli ölçüde çözümlendiði düþünülüyordu.
1974 sonrasýnda Ýranda uygulamaya konulan yeni-sömürgecilik yöntemlerinin kýrsal alanlarda feodal iliþkilerle çatýþmasý,
geliþen süreci tümüyle belirleyecek önemdeydi. Yukardan aþaðý
kapitalizmin geliþtirilmesi, dolayýsýyla feodalizmin tasfiyesinin, kýsmi uzlaþmalar ve zor uygulamalarýyla gerçekleþtirilebilineceði
düþüncesi, 1979 yýlýnda tümüyle iflas etmiþ olarak tarihin çöplüðüne atýlmýþtýr. Ýþbirlikçi burjuvazinin gerçek bir demokratik devrimi
yapamayacaðý ve bunu yeni-sömürgecilik koþullarýnda ve bu yolla
yapabilmesinin olanaksýz olduðu 1979 yýlýnda Þahýn ülkeyi terk
etmesiyle açýða çýkmýþtýr.*
Bugün emperyalizmin açýkça kabul ettiði gibi, Þahýn ülke
içindeki gücü ve denetimi yanlýþ hesaplanmýþtýr. Feodalizmin direniþi ve örgütlülüðünün göz önüne alýnmamasýndan kaynaklanan
bu hesap hatasý, gerçekte, demokratik devrim dýþýnda feodalizmin tasfiyesinin olanaksýz olduðunu göstermektedir.
Ak Devrim, kapalý feodal ekonomik birimlerin yýkýlarak
pazar iliþkileri içine çekilmesini, yeni kurulan hafif ve orta sanayi
kuruluþlarý için yeni emek-gücü bulunmasýný amaçlarken, tarýmda
kapitalizmin geliþtirilmesine özel bir aðýrlýk vermiþtir. Toprak reformu Þahýn en büyük propaganda unsuru olarak kullanýlmaya
çalýþýlmýþtýr. Ancak feodalizmin kýrsal alanlardaki gücü ve içsel ör* Ayný türden bir çýkýþ ülkemizde 1971 yýlýnda olmuþtur. Tekelci burjuvazi artýk
iktidarý tümüyle ele geçirmenin koþullarýnýn olduðunu düþünerek, 12 Mart darbesini tezgahlamýþtýr. I. Erim hükümeti tekelci burjuvazinin saf iktidarý olarak kurulmuþtur. Ancak
THKP-C ve THKOnun eylemleri ile plan uygulanamamýþtýr. Ama bu planýn en önemli
unsuru, Ýrandakinin tersine þehir küçük-burjuvazisinin sað ve orta kesiminin siyasal olarak
yedeklenmesiydi. Ama kýsa sürede bu yedekleme durumu, silahlý devrim cephesinin
aktif tutumuyla sona ermiþ ve kaçýnýlmaz olarak tekelci burjuvazi Anadolu sermayesi ve
feodal kalýntýlarla yeniden uzlaþmak zorunda kalmýþtýr.
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gütlenmesi daðýtýlamamýþtýr. Özellikle çokuluslu Ýranda feodalizmi tek bir halka olarak ele almak olanaksýzdýr.
Ýran nüfusunun %97,8i müslüman dinine mensup olmakla
birlikte tek bir ulustan oluþmamaktadýr. Nüfusun çoðunluðunu
oluþturan Farslýlar, toplam nüfus içinde %45i oluþturmaktadýrlar.
Feodal iliþkiler içinde bulunan Azeriler nüfusun %16sýný, Kürtler
%8,1ini oluþturmaktadýrlar. Geri kalan nüfus ise (%30,9) çeþitli azýnlýk topluluklardan oluþmaktadýr.
Bu toplumsal yapýda özellikle Azeriler, Kürtler ve diðer azýnlýklar nüfusun çoðunluðunu oluþturmaktadýrlar. Bunlarýn en önemli
yaný, üzerlerindeki ulusal baskýya, dil baskýsýna, din baskýsýna vb.
karþýsýnda kendilerini kapalý bir toplumsal yapý içinde tutuyor olmalarýdýr. Bir baþka deyiþle, bunlar feodal iliþkiler içinde, feodal bir
siyasal yönetim koþullarýnda yaþayan ve böylece görece özerk durumda bulunan kesimlerdir. Feodalizmin yukardan aþaðýya tasfiye
edilmesi demek, bunlar üzerindeki ulusal baskýnýn büyük oranda
artacaðý demektir. Bunu kendi tarihsel deneyimleriyle çok iyi bilen
halk Ak Devrime karþý tavýr almak durumundaydý. Öte yandan
feodalizmin tasviyesine giriþilmesi feodal egemen sýnýf açýsýndan
bir var oluþ sorunu durumundaydý. Bu koþullar altýnda deðiþik ulusal-topluluk üyesi feodal sýnýf üyeleri, gerek sýnýfsal, gerekse ulusal
planda muhalefeti yükseltebilme olanaðýna sahipti. Bundan sonra
bütün sorun, bu deðiþik feodal muhalefet kesimlerinin birliðini saðlamakta toplanýyordu.* Bunun milliyetçilik temelinde gerçekleþtirilmesi olanaksýzdý. Çünkü çokuluslu bir ülke durumunda bulunuyordu. Bu olanaksýzlýk küçük-burjuvaziyi Ýran da sorunun çözümünde bir güç olmaktan çýkarmýþtýr. Öte yandan böyle bir birliði proletaryanýn saðlayabilmesi olanaksýzdý. Çünkü proletarya da burjuvazi kadar feodalizmin tasfiyesini gerçekleþtirecek bir güç durumundadýr. Genel olarak bir Ýran ulusu bulunmadýðý ya da oluþmadýðý
koþullarda ulusal birlik saðlama yönündeki her türlü çabanýn sonuçsuz kalacaðý ortadadýr. Bu durumda proletarya ve partisi doðrudan doðruya demokratik halk devrimini örgütlemek ve bu amaçla
halkýn birliðini saðlamak zorundaydý. Ama ulusal-topluluklarýn feodal iliþkileri ve onlar üzerindeki çeþitli ulusal baskýlar proletarya ve
partisinin görevlerini zorlaþtýrýcý unsurlar durumundaydý. Tarihsel
* Burada kesinkes bir ulusal birlik söz konusu deðildir.
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olarak burjuvazinin kendi devrimini yaparak aþtýðý sorunlarýn proletaryanýn önüne çýkmasý, görece zayýf bir kapitalizm koþullarýnda
bile büyük güçlükler içerir.
Bu koþullar altýnda, gerek feodal muhalefeti birleþtirecek,
gerekse halk kitlelerinin tepkilerini toplayacak tek güç dinsel ideolojiyle ortaya çýkabilmiþtir. Daha önceki bölümde gördüðümüz gibi,
dinsel ideoloji bu koþullarda önemli bir alternatif durumundadýr.
Ulusal-topluluklarýn ulusal hareketlerini baðýmsýz kýlmaksýzýn, feodal sýnýfýn özel çýkarlarýna tabi kýlmaya hizmet edebilen bu ideoloji, Þii mezhebinin içsel iliþkileriyle kendisini maddeleþtirecek
koþullar bulabilmiþtir Þiiliðin belli oranda gizliliðe dayanan dinsel
ayinleri ve bunlarýn yapýldýðý tekke, zaviye vs. mekanlar, bu faaliyetin temelini oluþturmuþtur. Diyebiliriz ki, Þiilerin içsel örgütleniþi,
bu dönemde Ýranda tek kitle örgütlenmesi durumundadýr.
Dinsel temelde örgütlenen düzene muhalefetin temelinde,
yeni-sömürgeciliðe karþý feodal sýnýflarýn direniþi yatmaktadýr. Yukardan aþaðýya geliþtirilmeye çalýþýlan kapitalist üretim iliþkileri
karþýsýndaki feodalizmin direniþi kaçýnýlmaz olarak anti-emperyalist nitelik almaktadýr. Ancak bunun anti-emperyalizmi tümüyle
sýnýfsal nitelikte çýkara dayalý olduðu için anti-kapitalist özellikleri
içinde taþýmaktadýr. Böylece sýnýfsal ve ulusal planda emperyalizme ve kapitalizme karþý olan sýnýflarýn tümünü kapsayacak bir
nitelik taþýmaktadýr. Ancak daha önce belirttiðimiz gibi, burada görülen anti-emperyalizm, gerçek anti-emperyalizmden farklýdýr ve
feodal egemen sýnýflarýn tavrý olarak belirginleþmektedir. Bu açýdan özel olarak gerici niteliktedir.
Ýranda 1979 yýlýnda halk kitlelerinin bütünsel katýlýmýyla
Þahýn iktidarýnýn sona erdirilmesinden sonra iktidar bir süre için
halk hareketinin çeþitli örgütlerinin ortak iktidarý olarak sürmüþtür.
Ancak bu þekilde görece ikili iktidar koþullarýnda uzun süre bulunulmasý olanaksýzdýr. Ve nitekim bir süre sonra yeni düzen ve
iktidar ortaya çýkmýþtýr. Bunda en etkin kesim, kaçýnýlmaz olarak
en örgütlü kesim olmak durumundadýr. Bu kesim de, dinsel temelde örgütlenmiþ olan feodal muhalefettir.
Ýrandaki rejimin niteliði böylece feodal olmuþtur. Bu ayný
zamanda proletaryanýn örgütlerinin daðýtýlmasý ve yok edilmesine
paralel olarak pekiþmiþtir. Bu açýdan bakýldýðýnda da iktidarýn karþýdevrimci niteliði kolayca görülebilir.
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Ýranda feodalitenin yeniden egemenlik kurmasý, ulusal
sorunlarýn çözümü açýsýndan önemli bir deðiþiklik getirmemiþtir.
Þah döneminde olduðu gibi, ulusal-topluluklar karþýsýnda molla
yönetimi de, tümüyle uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýný reddetmek þeklinde ortaya çýkmaktadýr. Dinsel ideoloji açýsýndan ulusal çýkar deðil, ümmet çýkarlarý esastýr. Bu açýdan feodal sýnýflarýn
çýkarlarýna uygun tutum için gerekli ideolojik temel bulunmuþ
olmaktadýr. Molla yönetimi kendi kaderlerini tayin hakkýný talep
etmeyen ulusal-topluluklar için yaþama koþullarý saðlamaktadýr.
Tersi tutum içinde bulunan ulusal-topluluklar ise, zor yoluyla ve
Allah adýna baský altýna alýnmak durumundadýr.
Diyebiliriz ki, Ýranda feodalitenin yeniden siyasal iktidara
sahip olmasýyla birlikte, ulusal sorun karþýsýnda feodalizmin tutumu belirgin olarak ortaya çýkmýþtýr. Ulusal baskýnýn ardýndaki diðer
bir gücün feodalizm olduðu Ýranda açýkça görülmüþtür. Herþeyden
önce feodalizmle ulus birbirleri ile uyumlu bir bütün oluþturmaz.
Devletin feodal örgütlenmesiyle ulusal örgütlenmesi tümüyle birbirine karþýttýr ve birbirlerini dýþtalarlar. Bu açýdan feodal egemen
sýnýflar ulusal-devlete özsel olarak karþýdýrlar. (Ama bu, onlarýn devlete karþý olduklarý anlamýnda yorumlanmamalýdýr. Feodalizm ile
devlet birbirleriyle çeliþmez, ama ulusal-devlet feodalizmin yadsýnmasýna baðlý olarak ortaya çýkar.)
Diðer taraftan ulusal sorun bir köylü sorunudur. Yani köylülüðün feodalizmden kurtuluþu sorunudur. Ancak öte yandan da
ulusal-topluluklar, çoðunluk ulusun köylülüðünün tutuculuðu ve
milliyetçiliðinden kaynaklanan bir ulusal baskýyla karþý karþýyadýrlar.
Ve Kürt topluluðu açýsýndan özellikle Ýranda bu milliyetçilik (isterse dinsel ideolojiyle üstü örtülmüþ olsa bile) büyük öneme sahiptir. Bu olgu, ulusal hareketlerin feodalizm karþýsýndaki tutumunun
belirlenmesi açýsýndan oldukça önemlidir.*
Bilindiði gibi, iç dinamikle kapitalizmin geliþtiði Çarlýk Rusyasýnda, devlet feodal-askeri nitelikteydi. Bu, demokratik devrimin gerçekleþtirilmesi sorununu Rus toplumu açýsýndan birincil
tarihsel görev olarak ortaya çýkartmaktaydý. Çarlýk Rusyasýnda tüm
ulusal baskýlarýn arkasýnda devletin bu feodal niteliði bulunuyordu.
* Genellikle Kürt ulusal hareketinde feodalizmle ulusal açýdan ittifak anlayýþý
egemendir.
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Rus burjuvazisi kendi devrimini yapmaktan uzaklaþmýþtý, yani devrimci niteliðini büyük oranda yitirmiþ bulunuyordu. Bu durum demokratik devrimin yapýlmasý görevini proletaryanýn omuzlarýna
yüklerken, diðer yandan da Rus burjuvazisinin feodalizmle uzlaþmasýný getiriyordu. Ýþte bu uzlaþma, Rusyayý bir uluslar hapishanesi
haline getirmiþti.
Rus feodal-askeri devleti, bir yandan kendi sýnýrlarý içindeki
ulusal-topluluklarý baský altýnda tutmak; öte yandan yeni uluslarý
baský altýna almak zorundaydý. Bu onun var oluþ sorunuydu. Çarlýk
Rusyasýnda ulusal baský ve ilhaklar, devletin var oluþ sorunu olduðu için temel nitelikteydi. Moskovada oturan Çarýn, ülke çapýnda egemenliðini sürdürebilmesi için, yeni ekonomik kaynaklara
gereksinmesi olduðu kadar, mevcut kaynaklarý en yoðun biçimde
kullanmaya ihtiyacý bulunuyordu. Birincisi, uluslarýn Çarlýk tarafýndan baský altýnda tutulmasý ve toprak olarak ilhakýný gerektirirken;
ikincisi, Rusyadaki uluslarýn baský altýna alýnmasýný ve ulusal hareketlerin yok edilmesini gerektiriyordu.
Devletin feodal niteliði gereði, kapitalist üretime dayalý bir
devlet gelirinin bulunmayýþý en temel olgulardan birisiydi. Feodal
Rus toprak sahipleri ise, artan gereksinmelerini karþýlayabilmek
için köylüleri (yarý-serf statüsünde köylüleri) artan oranda sömürmek zorundaydý. Tarýmsal üretimin feodal niteliði ile ürünlerin metalaþtýrýlmasý arasýndaki çeliþki, ancak kapitalist tarým üretimi ile
aþýlabilirdi. Bu ise feodalizmin tasfiyesinden baþka birþey deðildir.
Ýþte feodalizmin devrimci tarzda tasfiye edilmediði koþullarda,
geliþen kapitalizm karþýsýnda feodal egemen sýnýfýn tek gelir kaynaðý
toprak ve buradaki temel üretici güç olan köylülük olmaktadýr.
Bunun köylülük açýsýndan anlamý ise, çalýþma gününün uzun olmasý ve zor unsurunun artan oranda uygulanmasýdýr. Bu durum,
Rus olmayan köylülük üzerinde ise, doðrudan ulusal baský olarak
ortaya çýkmaktadýr. Lenin, 1914 yýlýnda ulusal sorunu irdelerken
asýl sorun ... Rus mujiðidir233 diyerek, bu gerçeðin altýný çizmektedir. Ve gene ayný yerde Lenin, en büyük tehlikenin Rus mujiðinin milliyetçiliði olduðunu belirtir.
Ulusal sorun ile köylülüðün iliþkisi, özel olarak da feodalizmin egemen olduðu toplumlarda ulusal baskýnýn feodalizmle olan
233
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baðlarý, Kürt ulusal sorununda dikkate alýnmasý gereken en temel
olgulardan birisidir. Çoðunluk ulusunun emperyalist üretim iliþkileri
içinde olduðu koþullarda, ulusal sorun ile köylülüðün iliþkisi bazý
özellikler taþýmaktadýr. Bilindiði gibi, ulusal sorun son tahlilde köylü
sorunudur. Bu, feodal baðlardan kurtulan köylülüðün toprak istemi
ile birlikte geliþir ve kapitalizmin tarýmda geliþmesine paralel olarak mülksüzleþen köylülerin, baðýmsýz ulusal-devlete sahip olma
ile toprak sorununun çözümü arasýnda doðrudan bir iliþki görmeleriyle, eyleme dönüþür. Bu boyutlarýyla ulusun kendi kaderini tayin
istemi köylülerin toprak istemi ile çakýþýr. Uzun dönemde bunun
köylüler için kurtuluþ olmadýðý açýktýr, ama bunun kalýcý olmayýþýný
onlara gösterecek olan gene proletarya ve partisinden baþkasý deðildir. Ulusal hareketin gerçek ve kalýcý bir çözüme ulaþmasýnýn tek
yolu, günümüzde proletaryanýn ulusal hareketin önderliðini yapmasýna baðlýdýr. Aksi halde küçük-burjuvazi baþta olmak üzere
deðiþik sýnýflar tarafýndan köylülük yedeklenecektir. Ýþçi-köylü ittifakýnýn ulusal-topluluk temelinde kurulabilmesi için bu yedekleme
durumunun ortadan kaldýrýlmasý zorunludur. Bu ise köylülüðün
toprak isteminin doðru bir biçimde çözümlenmesi ile mümkündür.
Feodal-aþiret iliþkileri içinde bulunan Kürt köylülerinin toprak sorunun baðýmsýz bir devlet içinde çözümlenmesinin, ancak
feodalizmin tasfiyesi ile mümkün olabileceði gerçeði, ulusal hareketin kaçýnýlmaz olarak anti-feodal nitelik almasýný zorunlu kýlar.
Aksi halde köylülüðün, milliyetçilikle ya da dinsel ideolojiyle silahlanmýþ olarak, çeþitli devletlerin kuruluþundan sonra görüldüðü
gibi topraklarýnýn diðer devletlerin aleyhine geniþletilmesi istemini
ortaya koymasýna yol açacaktýr.* Bu ise ulusal-devletler arasýnda
sýnýr anlaþmazlýklarýyla baþlayan bir savaþ sürecinin yaþanmasý
demektir. Anti-feodal devrim gerçekleþtirilmediði sürece, ulusaldevletin bu yönde eðilim göstermesi kaçýnýlmaz olacaktýr. (Þüphesiz
bunun yaþam bulabilmesi için baþka etmenlerin ortaya çýkmasý
gerekir. Bu etmenler, ulusal-devletler arasýndaki güç dengesinin
biri lehine bozulmasýný saðladýðý oranda, yayýlmacý bir amaç ola* Son tahlilde bu tür devletler feodal-devlettir. Ancak emperyalist dönemde, artan
oranda, oluþturulan tüm devletler ulusal bir kimlik taþýmaktadýrlar. Dolayýsýyla, Beþinci
Bölümde belirttiðimiz gibi, çaðýmýzda tüm devletler ulusal-devlet olarak tanýmlanmaktadýr.
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rak pratikte yaþam olanaðý bulabilecektir. Ýran-Irak savaþý açýk bir
görüngüdür.)
Bu olgunun diðer yönü de, çoðunluðu oluþturan ulus köylülerinin emperyalist üretim iliþkilerinin geliþmesine paralel olarak
mülksüzleþtirilmeleriyle ilintilidir. Mülksüzleþmenin hýzlandýðý
koþullarda, topraktan kopan köylülerin kentlere göçleri toplumsal
bunalýmýn derinleþmesini getirecektir. Bu durumdaki yarý-proleter
unsurlarýn deðiþik sýnýflar tarafýndan yedeklenmeleri gündemdedir. Proletarya ve partisinin bu konuda etkin olduðu koþullarda
geliþim devrim yönünde olacakken, küçük-burjuvazi ve oligarþi
tarafýndan yedeklendiði koþullarda karþý-devrimci ve þovenist bir
güç ortaya çýkacaktýr. Mülksüzleþtirilmiþ köylülerin (çoðunluk ulus),
azýnlýk ulusunun köylülerinin toprak istemlerini desteklemesi olanaklýdýr ve bu onlarýn köylü kitlesi olarak ortak tavýrlarýný açýða çýkartýr. Ancak ayný olgu ters yönde etkide bulunur. Bu ters yöndeki
etki, azýnlýk ulusunun baðýmsýz devlet istemi ile mevcut devlet
sýnýrlarý içindeki bazý topraklarýn kaybedilmesi endiþesi þovenistler
için önemli bir propaganda olanaðý yaratýr. Ve böyle bir istemle
yola çýkan ulusal hareketin ezilmesi ve de ulusal-topluluðun soykýrýmý noktasýna kadar uzanan bir yenilgisiyle, mülksüzleþtirilmiþ
köylüler için yeni topraklar saðlayacaðý düþüncesinin yaygýnlaþmasý
olasýdýr.
Her iki ulusal-topluluk açýsýndan köylülüðün bu ikili karakteri proletarya ve partisinin mücadelesi açýsýndan önemli bir yere
sahiptir. Bu ikili karakteri gözetmeyen Marksist-Leninistler, her zaman süreçte ikilemlerle karþý karþýya kalacaklardýr.
Özetlersek, Kürt topluluðunun bölünmüþlüðü temelinde,
kendi kaderlerini tayin etme hakkýný elde etmeleri ve bu hakký
gerektiðinde birleþik ve baðýmsýz bir Kürdistan devleti yönünde
kullanmalarý yalýn bir ulusal mücadele ile sýnýrlandýrýlamaz.
Herþeyden önce birleþik ve baðýmsýz bir Kürdistan devletinin
kurulabilmesinin önündeki içsel engellerin ortadan kaldýrýlmasý gerekir. Bu içsel engellerin birincisi her parçada emperyalist üretim
iliþkileri ile bütünleþmiþ (iþbirlikçi) burjuvazidir. Ýkinci olarak (ikincil
deðil), Kürt toplumunda egemen üretim iliþkisinden gelen egemen sýnýftýr. Bu sýnýf emperyalist dönemin özelliklerine göre biçimlenmiþ feodal niteliktedir. Diyebiliriz ki, birleþik ve baðýmsýz bir
Kürdistan devletinin kurulabilmesi için, iþbirlikçi-burjuvazi ile feo-
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dal egemen sýnýf tasfiye edilmelidir. Bu gerçekleþtiði oranda Kürdistanýn birleþik bir devlete sahip olmasý olanaklýdýr.
Bu temel gerçek karþýsýnda proletarya ve partisinin görevi,
bu sürecin bütününe iliþkin bir programý ortaya koymaktýr. Bu program demokratik halk devrimi programý olarak anti-feodal ve antioligarþik nitelikte olacaktýr. Anti-oligarþik yön, Kürt burjuvazisinin
içinde bulunduklarý devlet sýnýrlarý içindeki yerli oligarþiler içinde
yer almalarýndan kaynaklanýr ve onlarý oligarþinin diðer unsurlarýndan ayýrmak olanaksýzdýr. Bunlarýn oligarþi dýþýna çýkabileceklerini
düþünmek, yani ulusal harekete katýlacaklarýný düþünmek tümüyle yanlýþtýr. Böyle bir düþünce emperyalist dönemde, özel olarak
da III. bunalým döneminde burjuvazinin devrimci niteliðini az da
olsa koruduðu anlayýþýna dayanýr ki, bu tümüyle bir yanýlsamadýr.
Burada Kürt hareketinin proletarya öncülüðünde yürütülüþ
koþullarýný irdelerken, onun ulusal niteliði ile sýnýfsal niteliði arasýndaki zorunlu birleþmeyi ortaya koymak kaçýnýlmazdýr. Bugün kavranýlmasý gereken en önemli halka budur. Bu açýdan demokratik
halk devrimi sorununun anti-feodal ve anti-oligarþik yönünü
belirginleþtirmek gerekmektedir.
III. bunalým döneminde geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde emperyalist üretim iliþkilerinin egemenliði anti-feodal devrim sorununun
daha geniþ bir kapsamda ele alýnmasýný getirmiþtir. Ülkede kapitalizmin yukarýdan aþaðýya geliþmesiyle ortaya çýkan iþbirlikçi-tekelci
burjuvazi (emperyalizmin temel dayanaðý olarak), feodalizmle ittifak kurarak bir oligarþi oluþturmuþtur. I. ve II. bunalým döneminde olduðu gibi, emperyalizmin temel dayanaðý olan burjuvazi
kesinkes komprador nitelikte deðildir. Bu açýdan emperyalizmin
dýþsal bir olgu olduðu koþullarda feodalizmle kurduðu ittifak ve bu
ittifak içinde komprador burjuvazinin yer alýþ biçimi burada mevcut deðildir. Ýþbirlikçi-tekelci burjuvazi, kimi zaman eski komprador burjuvazinin bir dönüþümü, kimi zaman bazý feodal toprak
sahiplerinin burjuvalaþtýrýlmasý, kimi zaman ise orta-burjuvazinin
iþbirlikçi haline getirilmesi ile oluþmuþtur. Hangi kökene sahip olursa
olsun, tümünün ortak özelliði burjuvalaþmalarýnda emperyalizm
ile bütünleþmelerinin belirleyici olmasýdýr. Ýlk dönemde oligarþi
içinde belirleyici ve aðýr basan unsur feodal sýnýftýr. Bu sýnýf emperyalizmin çeþitli kredi ve yardýmlarýyla iþbirlikçi burjuvaziyle birlikte
egemenliði paylaþmayý kabul etmiþtir. Burada emperyalizmin eko-
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nomik gücü ile askeri zoru, çeþitli ülkelerde deðiþik biçimlerde
kullanýlmakla birlikte esas belirleyiciler durumundadýr.
Ülke içinde kapitalizmin geliþmesine paralel olarak iþbirlikçi
burjuvazinin güçlenmesi, oligarþi içindeki dengeleri deðiþtirme yönünde etkiler yapmaya baþlamýþtýr. Bunun sonucu ise, feodal egemen sýnýfýn oligarþi içinden tasfiye edilmesidir. Bu tasfiye onlarýn
devlet üzerindeki etkinliklerini yitirmeleriyle sonuçlanýr. Böylece
oligarþi içinden tasfiye edilen feodal egemen sýnýf kesimleri antioligarþik bir tutum içine girmektedirler. Ama bu, feodalizmin gerçek ve tam tasfiyesi demek deðildir. Özellikle üst-yapýda feodal
iliþkiler ve feodal ideoloji korunur. Bir baþka deyiþle, devletin feodal örgütlenmesi belli oranda varlýðýný korur. Bunun temsili demokrasi koþullarýnda anlamý ise, koalisyon hükümetleridir. Oligarþinin gücü, hem geliþtirilen kapitalizmden, hem de belli oranda
korunan feodalizmden kaynaklanýr. Oligarþi içinde feodalizme karþý
alýnan tedbirler devrimci nitelikte, yani burjuva demokratik devrimine iliþkin bir konumda olmadýðý için, bu tasfiye hareketinin proletarya tarafýndan desteklenmesi sözkonusu deðildir. Ama öte
yandan salt tasfiye edildikleri için anti-oligarþik tavýr içine giren feodal kesimlerin de desteklenmesi sözkonusu deðildir. Proletaryanýn bu konudaki tutumu özsel olarak her iki kesime de karþý olmaktýr. Oligarþi ile feodal egemen sýnýf arasýnda belli bir farklýlaþma
ortaya çýktýðýnda meydana gelen yanýlgýlar hep bu tutumun gözardý edilmesinden kaynaklanýr.
Özellikle ülkemizde, geçmiþ dönemde oligarþi içinde feodal egemen sýnýf bir bütün olarak yer aldýðý için anti-oligarþik devrim ile anti-feodal devrim arasýnda bir ayrýlýk ortaya çýkmamýþtýr.
Ama bazý ki oldukça önemli oranda feodal unsurlarýn tasfiyesi,
oligarþinin giderek daha da azýnlýk haline geliþi, solda anti-feodal
yan ile anti-oligarþik yan arasýndaki ayrýlmaz baðýn gözden kaçýrýlmasýna yol açmýþtýr. Oysa anti-oligarþik yan, tümüyle anti-feodal
yaný içermektedir, ama sadece bununla sýnýrlý deðildir. Ayrýca
emperyalist üretim iliþkilerine karþý tutumu da içerir. Bu nedenle
geçmiþ dönemlerin anti-feodal demokratik devrimlerinden daha
geniþ kapsamlýdýr.
Bizim gibi ülkelerdeki oligarþik dikta ise sadece finans kapitalin damgasýný taþýmamaktadýr. Çünkü ülkedeki kapitalizm, kendi iç dinamiði ile deðil, yukardan
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aþaðýya geliþtirilmiþtir. Dolayýsýyla yerli tekelci burjuvazi,
daha baþtan, çekirdek halindeyken emperyalizmle
bütünleþerek geliþmiþtir. (Emperyalizm içsel bir olgu durumuna geldiði için bu oligarþi içindedir.) Ancak bu geliþen tekelci-burjuvazi tek baþýna emperyalizmle ittifakýný
sürdürecek, emperyalist üretim iliþkilerini muhafaza edecek güçte deðildir. Dolayýsýyla, yabancý ve yerli tekellere
zorunlu olarak baðlý olan toprak burjuvazisi ve feodal
kalýntýlarla yönetimi paylaþmaktadýr.234
Kürt ulusal-topluluðu açýsýndan, bu olgu, kendisini parçalarda farklý biçimlerde ortaya koyar. Türkiye, Ýran, Irak ve Suriye, bir
bütün olarak geri-býraktýrýlmýþ ülkeler olmalarýna karþýn, birbirlerinden görece farklýlýklar taþýr ve her bir ülkedeki egemen sýnýflar
ittifaký deðiþik biçimlerde ortaya çýkmaktadýr. Bu eþitsiz geliþim,
kendisini en açýk biçimde oligarþinin bileþiminde ortaya koyar.
Bu ayný zamanda her bir ülkedeki iþbirlikçi-tekelci burjuvazinin
geliþim düzeyindeki farklýlýktýr. Bu ülkeler içinde Kürt ulusal-topluluðunun, nüfus olarak en fazla olduðu Türkiye, diðerlerinden görece farklý iliþkiler ve çeliþkiler içerir. Bu açýdan Türkiye diðer ülkelerin
tarihsel olarak geliþimlerinin, devrim dýþý koþullarda nasýl bir yol
izleyeceðinin göstergesidir.
Türkiyedeki Kürt ulusal-topluluðu içinde feodalizm önemli
oranda çözülme sürecindedir. Bu çözülme, sýnýr bölgelerinden iç
kesimlere doðru gidildikçe artmaktadýr. III. bunalým döneminin
özelliklerinden dolayý Kürt burjuvazisi, baþtan emperyalizmle bütünleþmiþ olarak geliþmiþtir. Bu açýdan kesinkes ulusal niteliðe sahip deðildir. Ancak Kürt burjuvazisinin emperyalizmle bütünleþmesi,
ulusal-devlet örgütlenmesine sahip olunmadýðý için, bazý özgül koþullarla gerçekleþmiþtir. Yani Kürt burjuvazisinin ortaya çýkýþý ve
emperyalizmle bütünleþmesi, tümüyle Türkiye oligarþisi içinde
ve onun aracýlýðýyla olmuþtur. Bu konuda tipik örnek olarak Toprak Holding gösterilebilir.*
Toprak Holding, Diyarbakýrýn Lice ilçesinden Toprak ailesine aittir. Holdingin sahibi Halis Toprak, Kürt aþiret reislerinden biri
234
Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III.
* Bu örnek ayný zamanda Türkiyedeki Kürt ulusunun bireylerinin diðer ülkelerdeki
bireylerin-den farklýlaþmasýný açýklayacak niteliktedir.
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olup, 1968 yýlýnda elinde bulunan servetin bir kýsmýyla Adanadaki
Paktaþ tekstil fabrikasýný satýn almasýyla burjuvalaþmaya baþlamýþtýr.
1980lere kadar orta büyüklükte bir tekstil iþletmesi olan Paktaþ,
1976 yýlýnda I. MCnin iktidarý döneminde, dýþardan uzun vadeli
krediyle makinalar alma olanaðýna kavuþmuþtur. Alýnan yeni tekstil makinalarýyla Paktaþ-II kurulmuþ ve üretim büyük oranda
artmýþtýr. 1978 yýlýnda Ecevit hükümeti döneminde bu borçlanma
için saðlanan kur garantisinin (devlet garantisidir) kaldýrýlmasýyla
Toprak ailesi büyük bir borç altýna girmiþtir. 1979 yýlýnda 2 milyar
olan borçlarý, 1986 yýlýnda 35 milyarý devlete, 7 milyarý piyasaya
olmak üzere 42 milyarlýk bir borçu bulunuyordu. Bu koþullar altýnda Özal hükümeti, Paktaþýn 25 milyar liraya hazine tarafýndan
satýn alýnmasýný saðlayarak borçlarýn ödenmesini saðladý. Ve daha
sonra çýkartýlan faiz silme operasyonu ile de faizler ortadan kaldýrýlarak, Toprak þirketlerinin tüm borçlarý ortadan kaldýrýlmýþ oldu.
1986 yýlý itibariyle Toprak Holdingin 16 þirketi bulunmaktadýr. Bu
þirketler kaðýt, seramik, armatür, ampul pazarýnda önemli bir yere
sahiptirler.
Halis Toprakýn büyümesinde Türkiye devletinin rolü açýk
biçimde görülmektedir. Diðer taraftan bu geliþme feodal-aþiret ailesi durumunda bulunan Toprak ailesinin kendi içinde parçalanmasýný da getirmiþtir. Baþlangýçta tüm aileye ait olan Paktaþýn
satýlmasýyla, bugün holding tüm aileyi temsil etmemektedir. Oligarþi
ile olan iliþkileri hiçbir þeyi gizleyemeyecek kadar açýktýr. Örneðin
sýhhi tesisat sektöründe diðer tekelci kuruluþlarla (Eczacýbaþý ve
ECA) fiyatlarý ortak olarak belirlemektedirler.
Tarýmda ise, büyük toprak sahipleri tümüyle oligarþi içinde
yer almaktadýrlar. Bu konuda Bitlis ve Vandaki Gaydalý ve Kartal
aileleri tipik örnektir. Yine bir dönem oldukça çok sözü edilen
Bucak ailesi de bütünleþmeye iliþkin bir baþka örnektir.
Tarýmdaki büyük toprak mülkiyeti ve bu topraklar üzerinde
makinalý tarýmýn yapýlmasý, feodalizmin devrimci olmayan tarzda
tasfiyesinin ürünleri durumundadýr. Ancak burada toprak sahipliðinin feodal niteliði, yani aþirete iliþkin oluþu, Leninin sözünü
ettiði emek-hizmeti sisteminin varlýðý ile tanýmlanabilir. Aþiret iliþkilerinin egemenliði, yani kiþisel baðýmlýlýk iliþkisinin egemenliði,
doðrudan büyük topraklar üzerinde kapitalist geliþimin sýnýrlarýný
belirlemektedir. Ama ayný zamanda bu geliþme tarýmda feodaliz-
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min artan oranda çözülmesini de getirmektedir. Son yýllarda tarýmdan sübvansiyonlarýn kaldýrýlmasý, büyük ölçüde küçük-üreticilerin yoksullaþmasýný getirdiði için, büyük topraklar üzerinde yeni
bir ücretlilik sisteminin doðmasýna yol açmýþtýr.
Bu olgular, Türkiyedeki Kürt burjuvazisinin iþbirlikçi niteliði
ile büyük feodal toprak sahiplerinin oligarþi içinde yer alýþlarýný
belirginleþtirmektedir. Kürt ulusal-topluluðu içinde tarýmsal üretime elveriþli büyük topraklarýn mülkiyetine sahip kesim nüfusun
çok küçük bir azýnlýðýný oluþturduðu bir gerçektir. Buna bakarak, bunlarýn ulusal hareket karþýsýnda özel bir yere sahip olamayacaðý ileri sürülebilir. Oysa özel mülkiyete dayalý her sýnýflý toplumda egemen sýnýflarýn sayýsal azlýðý genel bir durumdur ve bundan daha çok þeyi de kapsar. Egemen sýnýfýn gücü hiçbir zaman
nüfus içindeki sayýsý ile ilintili deðildir. Egemen sýnýfýn ekonomik
ve siyasal gücü onun sayýsallýðýnýn ötesindedir. Onlar ekonomik
alandaki egemenliklerini siyasal yönetim ve askeri güç tekeli aracýlýðýyla sürdürürler. Bu sýnýflarýn III. bunalým döneminde geribýraktýrýlmýþ ülkelerde ulusal ve devrimci niteliðini yitirmiþ olmasý
her türlü tartýþmanýn dýþýndadýr. Ama bu kesimin, varlýðýný sürdüren feodal iliþkiler aracýlýðýyla, yani kiþisel baðýmlýlýk yoluyla (aþiret
reisi statüsü yoluyla) bulunduklarý yerdeki halk üzerinde büyük bir
güce ve etkiye sahip olduklarý da unutulmamalýdýr. Örneðin Bitlis
ve Vanda sözü edilen büyük toprak sahiplerinin etkisi, doðrudan
seçim sonuçlarýna yansýyabilmektedir. 1987 Aralýk Genel Seçimlerinde Bitliste ANAP %43,8 oy alýrken, Vanda bu oran %25,4
dür. (Bu son ilde diðer partilerin oylarý %16nýn altýnda kalmýþtýr.)
Yine Bucaklarýn etkin olduðu Urfa II. seçim çevresinde ANAP %44,7
oy almýþtýr. ANAPýn Türkiye çapýndaki oy oraný ise %36,1dir. *
Ancak Kürt ulusal-topluluðu içindeki geliþmeler sadece
bunlarla sýnýrlý deðildir. Yukarda sözünü ettiðimiz kesimler dýþýnda
kalan büyük bir feodal sýnýf kesimi de bulunmaktadýr. Bunlarýn
Kürt köylüleriyle (aþiret mensuplarý) olan iliþkilerinde geçici bir
biçim olarak köylülerin aþiret reislerine (ki ayný zamanda topraðýn
ve köylülerin evlerinin mülkiyetine sahiptirler) baðýmlýlýðý, pazar
* ANAPýn 1991 Ekim Genel Seçimlerinde ayný bölgelerden aldýðý oylar þöyledir:
Bitliste %31,3; Vanda %26,2; Urfa II. seçim bölgesinde %29,6dýr. ANAPýn Türkiye
çapýndaki oy oraný ise %23,9dur. (II. Baskýya not)
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için üretimin geliþmesine paralel olarak geçici biçimler ortaya çýkarmýþtýr. Leninin emek-hizmet sistemi olarak tanýmladýðý bu biçim, köylülerin aþiret reisine kiþisel baðýmlýlýðýný öngerektirmektedir. Bu durumda kaçýnýlmaz olarak iktisadi baský ile iktisadi
baský dýþýnda baskýyý az ya da çok gerektirmektedir. Türkiyedeki
Kürt aþiretlerinin içinde aþiret reisliðinin konumu, bir yandan feodal mülkiyeti kiþisel mülkiyet haline getiren yasalar tarafýndan, diðer yandan aþiret reisinin silahlý adamlarý aracýlýðýyla saðlanmakta
ve sürdürülmektedir. Ama merkezi otoritenin artan gücü bu durumda geçici biçimler de ortaya çýkarmýþtýr. Eski feodal dönemlerde, aþiret reisi, aþiret üyelerinin tüm uyuþmazlýklarýnýn tek çözücüsü
durumundaydý. Bir bakýma yargý hakký doðrudan aþiret reislerine
ait bulunuyordu. Vergilendirme de doðrudan aþiret reisleri aracýlýðýyla yapýlýyordu. Ancak geliþen çarpýk kapitalistleþme
koþullarýnda köylüler, bir yandan aþiret üyesi olarak emek-hizmeti içinde bulunurken, diðer yandan devletin vergi ve yargý sistemi
ile iliþki içinde bulunmaktadýrlar. Böylece aþiret reisleri, devlet ile
aþiret üyeleri arasýnda aracý durumuna geçmektedir. Geniþ ölçüde
yerleþik duruma geçmiþ olan Kürt aþiretlerinin yönetici ailesinin,
kentlere yerleþmesi bu aracýlýk iþlemlerinin yapýlabilmesini olanaklý kýlmýþtýr. Bu sürecin egemen olduðu yerlerde aþiret üyeleri,
emek-hizmeti sistemi ile köylülük haline dönüþmüþ olur. Aþiret
reislerinin aþiretin bulunduðu kýrsal alanlarýn dýþýna çýkmalarý, ayný
zamanda üyelerin hýzla baðýmsýz köylü* sýnýfý olmaktan sýnýfsal
ayrýþmaya uðramýþ köylülük haline dönüþmesini de getirmektedir.
Aþiret iliþkilerini feodal bey/köylü iliþkisinden farklý kýlan kanbaðý
emek-hizmeti sistemini daha da özelleþtirmektedir. Ancak feodalizmin çözülmesi ilkin aþiret tipi iliþkileri, kendi içinde karý-koca
ailesi þeklinde dönüþüme zorlamýþtýr. Bu da büyük oranda kiþisel
baðýmlýlýk iliþkisinin, kanbaðý dýþýnda, tarihsel olarak ortaya çýkmýþ olan feodal baðýmlýlýk halinde ortaya çýkmasýný saðlamýþtýr. Bu
da artan oranda iktisadi baský dýþýnda baskýyý kaçýnýlmaz kýlmaktadýr. Bu baskýnýn yukardan aþaðý kapitalizmin geliþmesinin getirdiði
çözülme koþullarýndaki artýþý, feodal aþiret reislerinin devletle olan
* Baðýmsýz köylü ile feodalizm koþullarýndaki ayrý sýnýf olarak ortaya çýkan ve
doðrudan üretici olan köylüyü ifade edilmektedir. Köylülük modern kapitalist anlamda
sýnýf deðildir. Köylülüðün sýnýf etmeni, feodalizme iliþkindir.
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iliþkilerini yoðunlaþtýrmaya yöneltmektedir. Burada ulusal yan, tümüyle sýnýfsal yanýn gerisine itilmiþtir. Böylece yukardan aþaðý kapitalizmin geliþimi ile tasfiye olan feodal iliþkiler feodal-aþiret
reislerinin gücünü azaltýrken, diðer yandan baskýyý artýrmaktadýr.
Ama zaman zaman feodalizmin tasfiyesi, feodal-aþiret iliþkisi içindeki köylülerin yoksulllaþmasýný feodal-aþiret reisinin yoksullaþmasýyla birlikte getirmektedir. Bu durumda da karþýlýklý iliþkilerde
önemli bir çözülme ortaya çýkmaktadýr. Böylece her düzeyde
emek-hizmeti sistemi kendisini gösterecek duruma gelmiþtir.
Herþeyden önce, meta ekonomisindeki büyüme,
emek-hizmeti sistemi ile çatýþýr, çünkü sonuncusu doðal
ekonomiye, deðiþmeyen tekniðe, toprak beyi ile köylü
arasýnda kopmaz baðlara dayanýr. Bu nedenledir ki, bu
sistem, eksiksiz biçimiyle, tümüyle uygulanamaz bir sistemdir ve meta ekonomisinde ve ticari tarýmdaki her
ilerleme bunun uygulanabilme koþullarýný sarsar.235
Bu sarsma, ilkin toprak beyinin emek-hizmetine ödediði paranýn azalmasý ile kendini gösterir. Ürünün iyi olmamasý, pazarda
yüksek fiyat bulmamasý vb. gerekçelerle bu ödeme en aza indirilebilir. Bu yarý-serf durumundaki köylülerin refahýnýn artan oranda
azalýþý, daha da yoksullaþmasý sonucunu doðurarak, bu kitlenin
mevcut düzene karþý tepkisini yoðunlaþtýrýr. Ancak üst-yapýnýn feodal niteliði ya da feodal ideolojilerin varlýðýný sürdürmesi, bu tepkileri kapitalist geliþmeye ve somutta makinalara yöneltir. Çokluk
bu, kent küçük-burjuvazisiyle çatýþmaya ulaþýr. (Ayný þekilde proletaryayla da çatýþma ortaya çýkar.)
Eðer feodal bey, siyasal iliþkiler alanýnda gücünü yitirmiþse,
bu koþullarda, köylülerin tepkisi siyasal yönetime ve somutta hükümete (ve partisine) yönelir. Toplam nüfus içinde azýnlýk durumunda bulunan ulusal-topluluklar açýsýndan bu durum ulusal
tepkiye dönüþebilir. Burada kiþisel baðýmlýlýk içindeki köylünün,
bu baðýmlýlýktan kurtulma istemi ile kurtuluþ yolu arasýndaki çeliþki,
doðrudan siyasal alana ve siyasal bilince iliþkindir. Ýktisadi baský
dýþýndaki baskýnýn devletle olan baðýnýn açýða çýktýðý koþullarda 
ki devrimci mücadeleyle bu olanaklýdýr feodal egemen sýnýf ulusal-devlet istemini öne çýkarabilir. Feodalitenin ulusal-devlet
235

Lenin, Rusyada Kapitalizmin Geliþmesi, s. 181.
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iste-mi, tümüyle feodal devlete iliþkindir. Kendisinin mevcut devlet karþýsýnda yitirdiði gücünü ancak böyle bir biçim altýnda geri
alabileceðini görmüþtür. (Ulusal sorunun bu þekilde çözümlenmesinin olanaksýzlýðý karþýsýnda bu feodal kesimler, burjuva ideolojisi
olarak milliyetçiliði kendilerine bayrak edinebilirler ve demokrat
görünmeye özel bir önem verirler. Ancak bunlar tümüyle biçimsel
olduðu için, bu gerçekler köylülük tarafýndan açýk biçimde görüldüðü koþullarda, köylülerin küçük-burjuvaziyle ve proletarya ile
çatýþmasý, yerini ittifaka býrakýr.)
Tüm bu iliþki ve çeliþkileri ile bir bütün olarak Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkýna sahip olmasý, proletaryanýn iktidar mücadelesi açýsýndan önemli bir yere sahip olmaktadýr. Böyle
bir hakka sahip olan Kürt ulusu, deðiþik parçalardaki eþitsiz geliþmeyi aþtýðý oranda proletarya devriminin genel yoluna tam olarak
girmiþ olacaktýr. Ancak parçalardaki eþitsiz geliþim ve topluluðun
deðiþik bileþimlerinin mevcudiyeti, Kürt ulusunun kendi kaderini
tayin hakkýný bir bütün olarak elde etmelerini zorlaþtýrmaktadýr.
Birleþik, demokratik ve baðýmsýz bir Kürdistanýn kurulmasý doðrudan proletarya devriminin genel yolu içinde olanaklýdýr.
Bu nedenle, Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkýný elde
etmesi, proletaryanýn öncülüðünde gerçekleþtirilecek bir devrimle
olanaklýdýr. Böyle bir devrimin anti-emperyalist ve anti-oligarþik niteliði, kaçýnýlmaz olarak bölgedeki tüm halk güçlerinin ayný yöndeki hareketiyle bütünleþmeyi zorunlu kýlmaktadýr.
Bugünkü koþullarda baðýmsýz ve demokratik bir Kürdistan
sorunu, Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkýnýn önüne geçecek biçimde ortaya konamaz. Ulusun kendi kaderini belirli bir
tarzda tayinini önkoþullayan böyle bir tutum, kaçýnýlmaz olarak
devrim dýþý çözüm yollarýnýn aranmasýný getirecektir. Kürt ulusunun parçalanmýþlýðý ve bölgedeki eþitsiz geliþim koþullarýnda, proletarya ve partisinin her bir ulusal-devlet sýnýrlarý içinde demokratik
halk devriminin gerçekleþtirilmesi için yaptýðý mücadeleler, Kürt
ulusunun kendi kaderini tayin hakkýný ve baðýmsýz ve demokratik
Kürdistanýn kurulabilmesinin koþullarýný yaratabilecektir. Bu açýdan Kürt ulusundan gelen Marksist-Leninistler bulunduklarý ülke
sýnýrlarý içinde proletaryanýn birleþik ve merkezi örgütlenmesi içinde yer almak ve demokratik halk devriminin gerçekleþtirilmesi
için mücadele etmek durumundadýrlar.
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Bu tutum, her zaman Kürt ulusu üzerinde çeþitli oyunlarýn
oynanmasýnýn ve ulusal hareketin deðiþik amaçlar için (sýnýfsal da
olabilir) kullanýlmasýnýn önüne geçilebilecektir. Baþka biçimler altýnda geliþtirilecek her türlü birleþik mücadeleler (ittifaklar) genel
olarak demokratik devrim sürecinde kesintilere yol açabilecektir.
Özellikle Türkiyede demokratik halk devriminin bir Halk Savaþýyla
zafere eriþmesi yolunda yapýlacak bu tür hatalar Halk Savaþýnýn
kesintiye uðramasýna ya da önemli yenilgiler almasýna yol açabilecektir. Proletarya ile köylülüðün Kürt köylülüðü açýsýndan ittifakýný,
salt uluslarýn kendi kaderini tayin hakký ile sýnýrlandýrmak, doðrudan milliyetçiliðin köylü kitlesini yedeklemesi sonucunu doðuracaktýr. Böyle bir durumda, Halk Savaþý sürecinin belli bir evresinde
halk güçlerinin bölünmesine neden olabilecek ve bir kesiminin
savaþý terketmesine yol açabilecektir. Böyle bir durum proletaryanýn her iki düzeyde de öncülüðünü ortadan kaldýracaktýr. Baðýmsýz ve demokratik bir Kürdistan gerçekliði, ancak bölgedeki önemli
bir demokratik devrim ile olanaklýdýr. Bu açýdan proletarya ve partisinin görevi, demokratik devrim programýnda ulusun kendi kaderini tayin hakkýna sahip olmasýnýn yer aldýðý geniþ bir perspektif
içinde proletarya ve köylülüðün sýnýfsal ittifakýný saðlamak zorundadýr. Böyle bir ittifak ise, ayrý örgütlenmeyi önsel olarak dýþlar. Proletaryanýn ve Marksist-Leninistlerin görevlerini, Kürt ulusunun kendi
kaderini tayin hakký ve bu hakký belli bir biçim altýnda kullanmasý
ile sýnýrlandýrmak, tüm burjuva ve küçük-burjuva milliyetçilerinin
çýkarýnadýr. Proletarya köylülükle kuracaðý ittifakla demokratik devrimi tamamlamak ve hýzla sosyalist devrime geçmek durumundadýr. Kürt halkýnýn gerçek kurtuluþu ancak bu yolla olanaklýdýr.
Bugün herbir parçadaki Kürt küçük-burjuvazisi de, oligarþilerle bütünleþememiþ ve tasfiye olan feodal egemen kesimler de,
baðýmsýz bir Kürdistan isteminde bulunmaktadýrlar. Bu istemin
bizzat proletarya ve partisi tarafýndan önselsiz kabul edilebilecek
ve gerçekleþtirilecek bir istem olarak ele alýnmasý olanaksýzdýr. Ayrýlmayý mutlaklaþtýran bu istem, proletaryanýn sonal olarak ulusu
aþan mücadelesiyle çeliþir. Proletarya ve partisi, kendi öncülüðünde böyle bir mutlak amaç için mücadele yürütemez. Proletarya,
ulusun kendi kaderini tayin hakký ile bu hakkýn hangi koþullarda
nasýl kullanýlacaðýný birbirinden ayýrmak durumundadýr. Birincisi
genel demokratik bir hak iken, ikincisi koþullara baðlý olarak bu
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hakkýn kullanýmýný içermektedir.
Özellikle Türkiyede proletarya ve partisi demokratik halk
devrimi için mücadele etmek durumundadýr. Bu mücadelede
proletaryanýn öncülüðü sorunu özel bir deðere sahiptir. Devrimin
halk savaþý ile zafere eriþmesi, iktidarýn parça parça alýnmasýný gerektirecektir. Bu parça parça iktidar koþullarýnda, ayrýlýkçý tutumu
ya da ayrýlma, ayrý devlet kurmayý mutlaklaþtýran anlayýþlar, doðrudan proletaryanýn mücadelesine zarar veren sonuçlar doðurabilir. Bu koþullar altýnda Kürt Marksist-Leninistlerinin propagandada
temel almalarý gereken yan, demokratik halk devrimi ve Halk Savaþýnýn zaferi olmak zorundadýr. Türkiye sýnýrlarý içinde ulusal ayrým
gözetmeksizin proletarya ve köylülüðün çýkarlarýnýn bir ve tek olduðunun anlatýlmasý gerekmektedir. Kürt proletaryasýnýn ve köylülüðünün, ulusal baský yanýnda, daha sürekli bir olgu olarak sýnýfsal ezilmiþliðinden kurtuluþunun bu þekilde gerçekleþebileceðini ortaya
koymak ve örgütlemek en temel sorundur. Çünkü emperyalizmin
III. bunalým döneminde, küçük ya da büyük tüm uluslarýn baðýmsýzlýðý, ancak demokratik halk devrimi ile olanaklý olmasý gerçeði
kavranmadan, ulusal sorunun kalýcý çözümü olanaksýzdýr.
Kürt küçük-burjuvazisinin ve köylülüðünün, tüm parçalarda
tek ve sürekli müttefiki proletaryadan baþkasý olamaz. Özellikle
küçük-burjuva milliyetçilerinin iktidarda bulunduðu ülkelerde bu
gerçek açýk biçimde ortaya çýkmýþtýr. Feodal-dinsel iktidarýn bulunduðu Iranda ise, Kürt ulusunun kendi kaderini belirlemesi (ki
bu belirleme diðer Kürt ulusu üyeleriyle birleþmeyi de içerir) antifeodal bir devrimi kaçýnýlmaz kýlmaktadýr. Feodal molla yönetiminin yýkýlmasý bu açýdan bir zorunluluk durumundadýr. Ama tüm
bu ülkelerde, her zaman Kürt feodalleri ve küçük-burjuvazisi iktidardaki sýnýfla uzlaþma arayýþý içinde olmuþlardýr. Bu arayýþ Kürt
ulusunun bütünü için deðil, belli bir sýnýfýn çýkarý içindir. MarksistLeninistler bu gerçeði kavramak ve buna karþý mücadele etmek
zorundadýr. Aksi halde 1980 ortalarýnda olduðu gibi, iki ulusal-devlet arasýndaki haksýz bir savaþýn, geniþleyerek Kürt ulusunu kapsayacak hale getirilmesi gündeme gelecektir.
Özellikle Ýran-Irak savaþýnda, her iki taraf, Kürt kozunu
kullanma çabasý içine girmiþtir. Bu çaba, kendilerini ilgilendirmeyen ve her iki tarafýn yayýlmacý ideolojilerinin ürünü olan bir savaþta
Kürt proletaryasý ve köylülerinin savaþa çekilmesi içindir. Böyle bir
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savaþta proletarya ve partisi kesinkes taraf durumunda deðildir ve
bu savaþta genel olarak kendi ülkelerinin yenilgisi için çaba sarfetmek durumundadýr. Böyle bir savaþta savaþýn olasý galibini belirleyerek, onun saflarýnda savaþa girmek yoluyla Kürt ulusunun kendi
kaderini tayin hakkýný elde edebileceðini düþünmek, tümüyle ulusa ihanetle özdeþtir. I. yeniden paylaþým savaþýnda Avrupada görülen bu tür politikalar, ezilen ulus burjuvazisinin uzlaþmacý politikasýnýn ifadesi olarak ortaya çýkmýþtýr. Ýran-Irak savaþýnda bu politikayý izlemeye kalkan kesim, küçük-burjuva milliyetçilerinden baþkasý deðildir. Bunlar savaþan her iki ülkedeki iktidarlarýn niteliðini
ve bu iktidarlarýn savaþ araçlarýný görmezlikten gelmek eðilimindedirler. Her iki ülkenin petrol dýþý üretime dayalý bir ekonomilerinin
olmasý, bugün için ulusal-devletin ikisi açýsýndan bir savaþ durumu
yaratsa da, yarýn bunun baþka uluslara da yöneleceðini kesinlikle
unutmamak gerekir.
Savaþ koþullarýnda kendi kaderini tayin hakkýna sahip olmayan bir ulusun ya da bu hakka görünüþte sahip olsa bile geri
olan bir ulusun, bir tarafýn yanýnda, kendi ulusunun savaþa girmesini istemesi, savaþan ulusal-devletlerin özsel çýkarlarýna hizmetten öte bir anlam taþýmayacaktýr. Bu ayný zamanda kendi kaderini
belirleme hakkýný sýnýrlamaktan ya da tümüyle yitirmekten öte bir
sonuç veremez. Ýran-Irak savaþýnda taraf olma tutumunun ilk
somut sonucu Halepçe katliamýdýr. Bu katliamý yapanlar kadar,
yapýlmasýna yol açanlar da suçludur. Ve bu baðlamda Ýran molla
yönetiminin önemli bir suçu bulunmaktadýr. Öte yandan bu sonuca taraf olmak politikasýyla yol açan Kürt örgütleri de bundan
sorumlu tutulmak zorundadýr.
Bugün Kürt ulusunun yaþadýðý ülkelerde proletaryanýn öncülüðünde gerçekleþtirilecek bir devrim için koþullarýn en olgun
olduðu yer Türkiyedir. Türkiye sýnýrlarý içinde büyük bir Kürt nüfusu bulunmasýna karþýn, ulus çapýnda etkin bir küçük-burjuva
milliyetçi hareketi bulunmamaktadýr. Kürt küçük-burjuvazisi, feodal iliþkilerin dýþýna çýktýðý oranda, sýnýfsal bir mücadele içine girmektedir. Geleneksel olarak yerel güç durumunda olan feodaller
ise, etkisizleþme durumlarýna baðlý olarak, ya oligarþi ile uzlaþmýþtýr
ya da dinsel ideoloji etrafýnda toplanmýþtýr.
Kuzey Kürdistanda bu olgularýn getirdiði olumlu öðelerin
devrimci mücadele açýsýndan önemi büyüktür. Özellikle yeni-sö-
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mürgecilik yöntemlerinin Türkiye genelinde geliþmesine paralel
olarak, Kürt feodal sýnýflarýnýn eski güçlerini yitirmeleri önemli bir
dini hareket yaratmýþtýr. Dinsel ideolojinin etkisini Türkiyede
yapýlan son genel seçim sonuçlarýnda bile görmek mümkündür.
1987 Kasým Genel Seçimlerinde dini parti görünümüne en fazla
sahip olan Refah Partisi (RP)nin genel oy ortalamasý %6,9dur. Bu
partinin, ülke çapýnda en yüksek oy oranýna ulaþtýðý yerler Diyarbakýr I. ve II. seçim çevreleri ile Siirttir. (Sýrasýyla %22,7; %28,6; %24,7.)
En yüksek oy oranýný elde ettiði Diyarbakýr II. seçim çevresi þu
ilçeleri kapsamaktadýr: Dicle, Hani, Lice, Kulp, Hazro, Silvan ve
Bismil. Eski Kürt feodal egemenlerinin (aþiret düzeyinde özellikle)
mülksüzleþmeleri ya da en azýndan tam bir mülksüzleþmeye
ulaþmadan büyük kentlere göç etmiþ kesimlerinin bulunduðu yerlerde dinsel ideoloji, tarikatlar düzeyinde etki saðlamaktadýr.
Aþiretlerin bu tarz daðýlmasý koþullarýnda, topraktan kopan aþiret
üyesi köylüler, sanayi merkezlerinden daha çok, bölgesel düzeyde, kent ve kasabalarda toplanmýþlardýr. Dinsel ideolojinin tarikatlar düzeyinde maddeleþmesinin nesnesi olan bu insanlar, iç
dinamikle geliþen bir kapitalizmin bulunmayýþý nedeniyle, sanayide emek-gücü olarak ya da yedek emek-gücü deposu olarak yer
alamamýþlardýr. Öte yandan, geleneksel-kapalý tarýmsal üretimden
kopan köylülerin, kent ve kasabalara göçü sonucu ortaya çýkan
sorunlarýný çözecek, kendilerine belli oranda geçim araçlarý saðlayacak, ne beyi, ne de devleti vardýr. Böylece onlar belli oranda
sahipsiz kalmýþlardýr. Ýþte bu konumda, bu insanlarla doðrudan ve
geleneksel yolla bað sahibi olan din adamlarý, onlar üzerinde yönetici ve yönlendirici bir güç haline gelmektedirler. 12 Eylül koþullarýnda ülke çapýnda örgütlü ve faal bir küçük-burjuva reformist partinin bulunmayýþý, tarihsel olarak bölgedeki Kürt küçük-burjuvazisinin milliyetçi hareketinin cýlýzlýðý ile birleþerek, bu dinsel gücü,
tek güç haline getirmektedir.
Dinsel ideolojilerin gerek sýnýflarý, gerekse uluslarý inkâr eden
içeriði karþýsýnda, proletaryanýn devrimci mücadelesi ve örgütlenmesi, gerek mevcut devletle somutlaþan toplumsal düzene, gerekse dinsel ideolojiye karþý gerçek tek alternatif güç durumundadýr.
Dinsel ideolojinin mezhepler düzeyinde deðil de, tarikatlar düzeyinde etkinlik saðlamasý da, devrimci mücadele açýsýndan diðer bir
olumlu öðeyi oluþturur.
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Pragmatik bir anlayýþla, daha tam bir ifadeyle söylersek,
fiili iliþkiler kavrayýþýyla, somutun geliþim dinamiklerini deðil de,
fiili-aktüel güç iliþkisine ve bu iliþkilerin görece kalýcýlýðýna dayanarak Türkiye Kürdistanýnda bu olgularý ele almak ve buna göre
politikalar ve ittifaklar oluþturmak yanlýþtýr. Bu yanlýþlýk, giderek,
dinsel ideolojinin örgütlenmesi olan tarikatlarýn kitlesel bir politik güç olarak maddeleþmesinin soldan meþrulaþtýrýlmasýna ulaþacaktýr. Bunun anlamý ise, anti-feodal hedeflerden (taktik gereði!)
vazgeçmektir. (Zaten mezheplere bölünme ve bunun ötesinde tarikatlara ayrýþma, tümüyle feodal iliþkilerin ürünüdür. Her biri belli
bir feodal yerel gücün çýkarýný ifade eder.)
Tüm bu gerçeklere karþýn, çeþitli güvensizlikleri ya da devrimci mücadelenin önemli bir darbe yemesini gerekçe göstererek,
proletarya adýna ayrý mücadeleyi öne çýkarmak, proletaryayý diðer sýnýflarýn çýkarlarýna tabi kýlmaktan öte deðer taþýmayacaktýr.
Bu konuda özel olarak Amerikan emperyalizminin yaklaþýmý önemli
göstergeler vermektedir.
Deðiþik küçük-burjuva milliyetçi örgütlerinin emperyalizmle
uzlaþma çabalarý, günümüzde Amerikan emperyalizminin Kürt
sorunu karþýsýndaki tutumu ile açýða çýkmaktadýr.
Amerikan emperyalizminin Kürt sorununu, uluslararasý bir
sorun, ama emperyalist sistem içinde tutulacak ve çözülecek bir
sorun olarak ortaya konulmasýndan büyük yararý bulunmaktadýr.
Özellikle Filistin küçük-burjuvazisinin, son yýllardaki uzlaþmacý politikasý, etkin bir örnek durumundadýr. Bu politika, ulusal sorunun
uluslararasý bir sorun haline getirilmesi ve bu yolla özel uluslararasý konferansta çözümlenmesi þeklinde özetlenebilir. Böyle
bir çözüm, daha önce gördüðümüz gibi, Amerikan emperyalizminin uluslarýn kendi kaderini tayin hakký konusunda geliþtirdiði Wilson Prensipine tam olarak uygun bulunmaktadýr. Ancak ABD
emperyalizmi için buradaki temel, emperyalist sistemdir.
Bugün Irakta etkin ve önder güç durumunda olan Kürt
küçük-burjuvazisi bu yolla sorunun çözümlenmesini planlamaktadýr. Bu plan, Amerikan emperyalizmi açýsýndan, Kuzey Irakta (Güney Kürdistan) kurulacak baðýmsýz bir Kürdistaný da içermektedir.
Baþtan emperyalizme (yeni-sömürgecilik yöntemleriyle) baðýmlý
baðýmsýz Kürdistan, ayný zamanda, Türkiyedeki Kürt sorununun
da çözümü olacaktýr. Türkiyedeki Kürt ulusu, bu koþullar altýnda,
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ulusal azýnlýk statüsüne kavuþturulacaktýr. (Bu statü, son tahlilde,
kültürel özerklikten baþka birþey deðildir.) Bu, doðrudan Kürt
proletaryasýnýn ve köylülüðünün milliyetçiliðe teslim edilmesi demektir. Böyle bir planda NATOnun güney-doðu sýnýrlarý önemli bir
koz olarak küçük-burjuvazi tarafýndan kullanýlmak istenmektedir.
Bu da, Türkiyedeki Kürt topluluðu üzerine pazarlýk edilmesi ile eþ
anlamlýdýr. (Güney Kürdistanda örgütlenmiþ küçük-burjuva hareketlerinin, Türkiye Kürdistanýndaki sol örgütlerle, özel olarak da
PKK ile yaptýklarý ya da yapmayý düþündükleri ittifaklarýn altýnda
bu pazarlýk olanaðýný elde tutma isteði yatmaktadýr.)
Bu koþullar altýnda, proletaryanýn tutumu açýk biçimde ortaya çýkmaktadýr. Koþulsuz olarak, Kürt ulusunun kendi kaderini tayin
hakkýna sahip olmasý þarttýr. Bu hakkýn pazarlýk konusu yapýldýðý
koþullarda, proletarya, bu hakkýn koþulsuz olarak tanýnmasýný savunmak durumundadýr. Bu ise, proletaryanýn öncülüðünde bir devrimci mücadelenin program ve mücadele hedefi olarak ortaya çýkar.
Bugün bu olanak, en güçlü biçimde Türkiyede mevcuttur. Bu yüzden Marksist-Leninistler, tüm ilkelere ve deðerlere aykýrý biçimde
oluþturulmuþ olan ayrý örgütlenmeleri sona erdirmelidirler. Bu görev, diðer parçalardaki Kürt ulusal hareketinin geleceði açýsýndan
da büyük önem taþýmaktadýr.
Ancak proletaryanýn öncülüðünde demokratik halk devrimi
mücadelesinin geliþmediði yerlerde ortaya çýkan ya da çýkacak
olan ulusal hareketler karþýsýnda, proletaryanýn tutumu da belirlenmek zorundadýr. Bu tutum, doðrudan, uluslarýn kaderlerini tayin
hakký ile ilintilidir ve bu temelde olacaktýr. Ancak bu hareketlerin
desteklenmesi, III. bunalým döneminin iliþki ve çeliþkileri tarafýndan belirlenen koþullara baðlýdýr. Bu koþullamalarý, þöyle sýralayabiliriz:
a) Tutarlý bir demokratik hareket olmalýdýr. Bir baþka
deyiþle, hareketin anti-feodal niteliðinin bulunmasý gerekir;
b) Emperyalizme, özellikle onun yeni-sömürgeciliðine karþý olmalýdýr;
c) Ulusal bir hareket olarak, kendine komünist ya da
sosyalist bir görünüþ verme çabalarýnda bulunmamalýdýr;
d) Komünistlerin kendi özgül amaçlarý doðrultusun-
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da, özellikle iþçi ve köylü kitlelerini bilinçlendirme, örgütlendirme faaliyetlerini ve mücadelelerini engellememelidir.
Bu koþullarla, salt Kürt ulusal devrimci hareketini deðil,
dünyanýn her yerindeki ulusal hareketleri desteklemek sözkonusudur.*
Ancak burada, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki, yani görünüþte
baðýmsýz devletlere sahip ülkelerdeki anti-emperyalist ve anti-oligarþik devrimci mücadelelerin desteklenmesini bu çerçevenin dýþýnda ele aldýðýmýzý belirtmek gerekmektedir. Bu tür mücadeleler,
doðrudan doðruya proletaryanýn öncülüðünde yürütüleceðinden,
bunlarýn desteklenmesi, proletaryanýn enternasyonalist ilkeleri
temelinde olacaktýr.
Bu iliþkiler altýnda Türkiyedeki proleter devrimci hareket,
herþeyden önce Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkýna sahip
olmadýðý koþullarda, meydana gelmiþ sýnýfsal ayrýþmayý göz önüne almak zorundadýr. Küçük-burjuvazi, bu sýnýfsal ayrýþma koþullarýnda tek güvenilir müttefikin proletarya olduðunu görmüþtür.
Ancak kýrsal alanlarda, küçük köylüler, özel iliþkiler ve kiþisel baðýmlýlýk nedeniyle, gerek kent küçük-burjuvazisine, gerekse proletaryaya iyi gözle bakmamaktadýr. Bu kesimin devrimci harekete
sokulabilmesinin yolu, sýnýfsal durumunun ortaya konulmasý ve
özel iliþki ve baðýmlýlýklarýnýn kýrýlmasý ile olanaklýdýr. Bu ise, antifeodal mücadele demektir.
Tüm bunlar, Türkiye Kürtleri açýsýndan kendi kaderini tayin
hakkýný demokratik halk devrimine baðlý kýlmaktadýr. Stalinin deyiþiyle, devrimsiz bu hakkýn elde edilmesi olanaksýzdýr. Böyle bir
devrim, ancak Türkiyede oligarþinin yýkýlmasýyla olanaklýdýr. Bu
da, Kürt ulusal sýnýflarýnýn demokratik halk devrimi amacýna yönelik olarak Türkiye bütünündeki devrimci sýnýflarla ittifakýný gerektirir.
Ancak böyle bir ittifakýn kurulmasý proletaryanýn öncülüðünde olanaklýdýr. Çünkü emperyalist dönemde, özel olarak da III.
bunalým döneminde uluslarýn kurtuluþu proletarya devriminin
* Burada Stalinin emperyalist baský koþullarýnda ulusal hareketlerin devrimci niteliði,
harekette kesinkes proleter unsurlarýn varlýðýný, hareketin demokratik bir temelinin varlýðýný
gerektirmez saptamasýnýn emperyalizmin açýk iþgal koþullarýna iliþkin olduðu unutulmamalýdýr.
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genel yolu üzerinde olunduðu takdirde gerçekleþebilir.
Proletaryanýn Kürt ulusal sorunu karþýsýndaki tutumu bu
þekilde belirginleþmektedir.
Bu tutumu þu þekilde özetleyebiliriz:
a) Kürt ulusal sorunu, eski-sömürgecilik sisteminin
tasfiye edildiði koþullarda bile çözümlenmeden kalmýþ
bir sorundur.
b) Uluslarýn ortaya çýkýþýndan bu yana, Kürt ulusu,
kendi kaderini tayin hakkýna sahip olmamýþtýr.
c) Bu nedenle, 1923lere kadar, büyük oranda Osmanlý feodalitesinin içinde kalan Kürt topluluðu, bu tarihten itibaren çeþitli ulusal-devletler arasýnda bölünmüþtür.
d) Bölünmüþ Kürt ulusu, her bir parçadaki ulusaldevletin erken ya da geç oluþumuna, oluþum biçimine
ve sosyo-ekonomik yapýnýn geliþim düzeyine baðlý olarak ve bu iliþkilerin içinde varlýklarýný sürdürmüþlerdir.
e) Her parçadaki eþitsiz geliþim, bütün açýsýndan kýsmi oranda feodalizmin çözülmesini getirmekle birlikte,
Kürt ulusu bütününde egemen sýnýf iliþkisi feodalizmdir.
f) Parçalarýn eþitsiz geliþimi ve merkezi devlet otoritelerinin olaðanüstü güçlendirilmiþ olmasý nedeniyle, parçalar arasýndaki fiili farklýlýklar büyümektedir. Bu, artan oranda iktisadi yaþam birliðinin kurulmasýný geciktirmekte ve engellemektedir.
g) Parçalar arasýndaki eþitsizlikler ve iktisadi yaþam
birliðinin bulunmayýþý, her parçanýn, baðlý tutulduðu devlet sýnýrý içindeki ekonomik, sosyal, siyasal vb. iliþki ve
çeliþkilerden birincil düzeyde etkilenmesi ve ayný þekilde
etkide bulunmasý gündemdedir. Her bir parça baðlý bulunduðu devlet bütünündeki milli krizle doðrudan baðlantý içindedir. Dolayýsýyla, her bir ülkedeki milli krizin
boyutu ve etkisindeki farklýlýk, parçalarda farklý geliþmelere ve dinamiklere yol açmaktadýr. Sýnýrlarý hangi düzeyde ele alýnýrsa alýnsýn, Kürdistan bütününde ve yalnýzca
Kürdistan ölçeðinde tek bir milli krizden sözedilemez.
Bu nedenle, herhangi bir parçadaki iliþki ve çeliþkileri
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belirleyen milli krizin derinleþmesi ya da gerilemesi, diðer parçalarda iliþki ve çeliþkiler üzerinde doðrudan etkiye olamayacaktýr. Bu olgu, her parçadaki farklý tahlillerin
gündeme gelmesinin maddi temelidir.
h) Her bir parçadaki deðiþik sýnýflar ya da sýnýf ittifaklarý iktidarda bulunduðundan, her parçadaki mücadelenin hedefleri deðiþmektedir.
i) Ancak, tüm parçalarda emperyalizmin az ya da
çok egemen unsur olmasý, tüm parçalarda anti-emperyalist bir mücadeleyi zorunlu kýlmaktadýr.
j) Özellikle feodalizmin yukardan aþaðýya çözülmesinin en yoðun olduðu Türkiyede, Kürt egemen sýnýflarýyla Türkiye oligarþisini kesin çizgilerle birbirinden ayýrmak olanaksýzdýr.
k) Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkýný elde
etmesi, bir yandan proletaryanýn öncülüðünde ulusal
(halk) birliðinin kurulmasýný zorunlu kýlarken, öte yandan demokratik halk devrimi genel hedefine ulaþýlmasýný
gerektirir.
l) Birleþik, merkezi, baðýmsýz ve demokratik bir Kürdistan devleti, uzun ve çeþitli ara aþamalardan geçen bir
süreçte oluþabilir. Parçalarda tarihsel olarak ortaya çýkan fiili eþitsizlik yanýnda, önemli dil ve kültür sorunlarý
bulunmaktadýr. Her bir parçadaki ulusal-topluluðun kendi kaderini tayin hakkýný elde etmesi zamandaþ olmayacaktýr. Emperyalistlerarasý çeliþkilerin askeri plana yansýma olanaðý olmadýðýndan, böyle bir zamandaþlýk, ancak
bölgede büyük bir devrim ya da ayaklanma ortaya çýktýðýnda olasýdýr.
m) Türkiyedeki Kürt köylülüðü içindeki sýnýfsal farklýlaþmanýn geldiði boyut, diðer parçalarla kýyaslanamayacak boyuttadýr. Bu geliþmenin köylülerin kendilerini
kiþisel baðýmlýlýktan kurtulmasýný saðlayamadýðý her
yerde, devrimcilerin görevi, bu baðýmlýlýðý ortadan kaldýrmak olmalýdýr. Bu ise, genel siyasal zorun dýþýnda,
bölgesel olarak, iktisadi baský dýþý baský güçlerinin
bertaraf edilmesiyle mümkündür.
n) Türkiyede çarpýk kapitalizmin geliþme alanlarý, pro-
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letarya saflarýndaki ulusal farklýlýðý hýzla ortadan kaldýrmaktadýr. Bu ise, proletaryanýn birleþik örgütlenme ve
mücadelesinin maddi temelinin olgun olduðunu gösterir.
o) Ulusal ayrým gözetmeksizin, proletaryanýn öncülüðünde demokratik halk devrimi, Kürt köylüsünün de çýkarýnadýr ve ulusal ayrým gözetmeksizin, böyle bir devrim için iþçi-köylü ittifakýný gerçekleþtirmek zorunludur.
Böyle bir devrim, sýnýfsal çeliþkilerin belli bir çözüm platformu olduðu gibi, ulusal sorunun çözüm platformudur
da.
ö) Demokratik halk devrimi ile kurulacak halk iktidarý, her ulustan iþçilerin ve köylülerin iktidarý olacaktýr.
Bu iktidar, vakit kaybetmeksizin, Kürt ulusunun kendi
kaderini tayin hakkýný tanýyacak ve bu hakkýn tam ve
eksiksiz kullanýmý için her türlü önlemi alacaktýr.
p) Bu hakkýn, devrim koþullarýnda nasýl kullanýlacaðý tümüyle Kürt ulusuna ait olacaktýr.
r) Kendi kaderini tayin hakkýný, ayrýlma yönünde kullanmadýðý koþullarda bölgesel özerklik, Sovyet deneyiminin ýþýðýnda en geliþmiþ biçimiyle saðlanacaktýr.
Marksist-Leninistlerin ve emekçi halkýn birleþik ve merkezi
örgütlenmesi ve mücadelesi, bu açýdan stratejik bir sorun ve zorunluluk olarak ortaya çýkmaktadýr. Taktik ittifaklarýn olumsuz stratejik sonuçlar yaratmamasý için de, bu kaçýnýlmazdýr. Aksi halde,
halk güçleri dýþýndaki güçlerle iliþki ön plana geçecek ya da kurulacak ittifaklarda devrimin ilkelerinden ve programýndan tavizler
verilecektir.
Þüphesiz böyle bir merkezi ve birleþik örgütlenme belli ilkeler, programlar ve devrimci strateji temelinde ortaya çýkabilir ve
gerçekleþtirilebilinir.
Biz bu baðlam içinde, proletaryanýn merkezi ve birleþik örgütlenmesinin temellerini þu þekilde ortaya koyuyoruz:
1) Türkiye sýnýrlarý içindeki tüm Marksist-Leninistlerin tek ve merkezi bir örgütü olarak proletarya partisi
esastýr. Bu Parti, Türkiye Halk Kurtuluþ Partisidir.
Türkiye Halk Kurtuluþ Partisinin azami programý burada temel belirleyici durumundadýr. Bu program, doðru-
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dan sosyalist devrim ve sosyalizmin inþasýna iliþkin antirevizyonist niteliktedir.
2) Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi içinde, her proletarya
partisinde olduðu gibi kesinkes ulusal köken ayrýmý yapýlmaz ve bu ayrýmý doðurucu uygulamalar gerçekleþtirilemez.
3) Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi, kesintisiz devrim esprisi içinde, Türkiye sýnýrlarý içinde demokratik halk devriminin gerçekleþtirilmesi ve hýzla sosyalist devrime geçilmesi þeklinde kesintisiz ve aþamalý bir devrim anlayýþýna
sahiptir.
4) Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi, bugünkü tarihsel aþamada, Türkiyeyi emperyalizmin hegemonyasý altýnda
bulunan geri-býraktýrýlmýþ bir ülke olarak deðerlendirir.
Geri-býraktýrýlmýþlýðýn temelinde iç dinamiðin çarpýtýlarak
dýþ dinamiðe baðlanmasý yatmaktadýr. Ülkede eþitsiz ve
dengesiz bir kapitalist geliþme bulunmaktadýr. (Bu kapitalizm toplumun iç dinamiði ile geliþmediðinden çarpýktýr.)
5) Emperyalizmin III. bunalým döneminin iliþki ve
çeliþkileri, Türkiyede emperyalizmi içsel bir olgu haline
getirmiþtir. Bu, görünüþte Türkiyede baðýmsýz bir ulusal-devlet olduðu anlayýþýný yaratmýþtýr. Ancak yeni-sömürgecilik iliþkileri içinde Türkiye emperyalizme tam baðýmlý
bir ülkedir. Dolayýsýyla baðýmsýzlýk sorunu mevcuttur.
6) Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi, bu dönemde Türkiyede egemen sýnýflar ittifakýnýn iþbirlikçi-tekelci burjuvazi, büyük toprak sahipleri, büyük tefeciler ile feodal
kalýntýlarýn en irilerinden oluþtuðunu saptamýþtýr. Bu oligarþi içinde feodal kalýntýlar, bölgesel geliþmenin eþitsizliðine baðlý olarak þu veya bu oranda yer almaktadýrlar.
7) Türkiye, esas olarak iki ulustan oluþmaktadýr. Nüfusun %80ini oluþturan Türkler ile %16sýný oluþturan Kürtler sözcüðün burjuva anlamýnda uluslaþma sürecini tamamlayamamýþlardýr. Ve ulusal burjuvazinin geliþme olanaklarýnýn ortadan kalktýðý III. bunalým döneminde uluslaþma, proletaryanýn öncülüðünde ve proleter anlamda
gerçekleþecektir.
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8) Türkiyede her iki ulusal-topluluk içinde, milliyetçi
hareketler mevcuttur. Ancak Türk milliyetçi hareketi tümüyle gerici, faþist niteliktedir ve ýrkçýlýk ile bütünleþmiþtir
ve emperyalizmin denetimindedir. Kürt ulusal-devrimci
hareketi ise, küçük-burjuva milliyetçiliðinin zayýf gücü
karþýsýnda etkin bir unsur olarak çýkamamaktadýr. Dolayýsýyla Kürt ulusunun ulusal istemlerine proletaryadan
baþka bir sýnýfýn yanýt vermesi olanaksýzdýr. Buna karþýlýk,
çözülen feodalizm, Kürt ulusal-topluluðu içinde feodal
ideolojileri yaygýnlaþtýrarak dinsel bir muhalefet olarak
var olmaktadýr. Bu dinsel harekette aðýr basan unsur,
ulusal yan deðil, sýnýfsal yandýr. Bu da feodal egemen
sýnýfýn bütünsel çýkarý olarak belirginleþmektedir.
9) Bugüne kadar Kürtler üzerindeki ulusal baskýnýn
temelinde emperyalizm, oligarþi ve feodalizm bulunmaktadýr. Oligarþi içinde iki ulusun burjuvazisini birbirinden ayýrmak olanaksýzdýr. Oligarþi, gerçek bir ulusaldevlet içinde, iç dinamikle geliþmiþ bir kapitalizmin ürünü olan finans oligarþisi olmadýðý için Türk ulusal burjuvazisinide temsil etmemektedir. Türkiyede burjuvazi
baþtan emperyalizmle bütünleþmiþ olarak geliþtiðinden
ulusal niteliðini oluþumundan itibaren yitirmiþtir. Ayný
durum Kürt burjuvazisi için de geçerlidir. Bu yüzden burjuvaziyi ulusal kökene göre ayýrmak ve bir kimlik vermek yanlýþtýr.
10) Bugün Türkiyede burjuvazi ulusal ve devrimci
nitelikte bulunmadýðýndan, kendi devrimini yapamaz. Bu
görev tümüyle proletaryaya ve müttefiklerine kalmýþtýr
(demokratik halk devrimi esprisi). Demokratik halk devrimi, proleter anlamda uluslaþma demektir ve bu açýdan
da burjuva demokratik devrimden ayrýlýr. Bu devrim, yalnýzca yerli egemen sýnýflara karþý deðil, ayný zamanda
emperyalizme de karþýdýr. Dolayýsýyla emperyalist sistemden kesin olarak ayrýlmayý amaçlar. Bu açýdan ulusal
niteliktedir. Ancak bu ulusallýk iþçilerin ve köylülerin, þehir
küçük-burjuvazisinin oluþturduðu halk ile çakýþýr. Bu halkýn dýþsal tanýmlamasý olarak ulus ortaya çýkmaktadýr.
Ancak bu, ayný zamanda ulusun yeni bir aþýlma biçimi-
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dir de.
11) Türkiyede gerçekleþtirilecek demokratik halk
devrimi, Türk ve Kürt uluslarý arasýndaki hak eþitsizliðini
ortadan kaldýracaktýr. Ancak bu eþitsizliðin siyasal planda ortadan kaldýrýlmasý, yani Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkýna sahip olmasý tek baþýna yeterli deðildir. Bu hakkýn kalýcý ve sürekli olabilmesi ancak emperyalist sistemden kesin kopuþu zorunlu kýldýðýndan bu
hak tüm Türkiye emekçi halkýnýn (Türk ve Kürt emekçilerinin) kendi kaderini tayin hakký ile birlikte ele alýnmak durumundadýr. Demokratik halk iktidarýnda ulusun
kendi kaderini tayin hakký, emekçi halkýn kendi kaderini tayin hakkýnýn önüne ve karþýsýna konamaz.
12) Türkiyedeki Kürt ulusal-topluluðunun kendi kaderini tayin hakkýna sahip olmalarý, bir bütün olarak Kürt
ulusal sorununun çözümlenmesi demek deðildir. Diðer
parçalardaki Kürt ulusal-topluluðunun da kendi kaderini
tayin hakkýna sahip olmasý zorunludur. Birleþik ve demokratik, baðýmsýz bir Kürdistan, Kürt ulusunun tarihsel
olarak uzun yýllar ayrý parçalarda yaþamasýnýn getirdiði
engellere sahiptir. Parçalarda deðiþik ulusal baskýlarla ve
ulusal kültürlerin sýnýrlamalarýyla belirlenmiþ, bir Kürt ulusal kültürünün, bütünsel ve en geliþmiþ hale getirilmesi
ulusal sýnýrlarýn aþýlmasý için de gereklidir. Dolayýsýyla
proletaryanýn çýkarýna uygundur.
13) Herþeye karþýn Kürt ulusunun ayrýlma hakký hiçbir biçimde sýnýrlandýrýlamaz. Bu hakkýn ne zaman ve
nasýl kullanýlacaðýnda, Kürt emekçi halkýnýn istemi esas
alýnacaktýr. Ancak yine de, devrim sonrasýnda, Kürt emekçi halký çeþitli biçimlerde ayrýlma hakkýný baðýmsýz bir
devlet yönünde kullanma istemini ortaya koyabilir. O
koþullarda da, genel olarak emekçi halkýn çýkarlarýna
ters düþse bile, bu isteme karþý hiçbir biçimde zora baþvurulmayacaktýr.
14) Kürt ulusal-topluluðu parçalara bölünmüþ ve
aralarýnda fiili eþitsizlikler bulunduðundan, kendi kaderini tayin hakkýný nasýl kullanacaðý konusunda, herbir parçadaki ulusal-topluluðun ayrý ayrý belirlemede bulunma-
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larý, emekçi halkýn çýkarýna olacaktýr. Parçalardan herhangi birinin ayrýlma, ayrý devlet kurma isteminde
bulunduðunda, bu istem bütünsel olarak ele alýnmalýdýr.
15) Türkiyede kurulacak olan halk iktidarýnda, gerçek bir bölgesel özerklik ve yerel yönetim temelinde,
merkezi ve birleþik bir halk cumhuriyeti içinde yer almak, tümüyle Kuzey Kürdistan halkýnýn vereceði karara
baðlýdýr. Bu amaçla, demokratik halk iktidarýnýn kuruluþunun ilk anýndan itibaren Kürt ulusuna kendi kaderini tayin hakký tanýnarak, bu hakký özgürce kullanabilmeleri için gerekli organlar ve kurumlar oluþturulacaktýr.
Oluþturulacak organlar ve kurumlarýn ilk görevi, bu hakkýn nasýl kullanýlacaðýný belirlemek olacaktýr. Bu amaçla
sadece Kürt ulusunun katýlacaðý demokratik bir referanduma gidilecektir.
16) Türkiye sýnýrlarý içinde merkezi ve birleþik bir halk
cumhuriyetinin içinde yer alma isteminin gerçekleþmesi
koþullarýnda, geniþ bir bölgesel özerklik temelinde Kürt
halkýnýn kendi içsel örgütlenmesi gerçekleþtirilecektir.
17) Halk iktidarýnda, tarihsel olarak birleþik ve merkezi bir yönetime geçiþ biçimi olarak koþullarýn dayatmasýyla uygulanýlmýþ olan federatif yönetim yeniden gözden geçirilerek, daha geliþkin biçimlerin bulunmasý ve
uygulanmasýna yönelinilecektir. Federasyonun zaman
içinde ortaya çýkardýðý uluslararasý bütünleþmeyi engelleyici ya da geciktirici nitelikleri göz önüne alýnarak iþçilerin ve köylülerin demokratik devrimci yönetiminin kurulmasýna giriþilecektir.
18) Kürt ve Türk ulusunun Türkiye sýnýrlarý içinde fiili
eþitsizliklerinin emekçi halk düzeyinde fazla büyük olmamasý, ekonominin dýþ dinamikle geliþmiþ olma özelliði,
ulusal kültürün Türk tarafýnda görece geliþmiþliði vb. dikkate alýnarak emekçi halkýn enternasyonalist kültürüne
yönelik geliþmelere aðýrlýk verilecektir.
19) Halk iktidarý, önsel olarak iþçileri, köylüleri ve kent
küçük-burjuvazisini kapsadýðýndan, bu iktidar koþullarýnda küçük ve orta mülk sahibi ulusal sýnýf ve tabakalara
karþý bütünsel, ama zora dayalý olmayan politikalar be-
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lirlenecektir.
20) Tüm olarak her iki halkýn iþçilerinin ve köylülerinin mücadelesi ile kurulacak olan halk iktidarý Türkiye
halkýnýn iktidarý olacaktýr. Bu amaca yönelik olarak mücadelenin Türkiye Halk Kurtuluþ Partisinin önderliðinde
Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesi tarafýndan yürütülmesi
esastýr.
21) Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesi, ulusal köken ayrýmý yapmaksýzýn halkýn demokratik devrim amacýna yönelik savaþýnýn politik örgütlenmesidir. Türkiye Halk
Kurtuluþ Cephesi, halkýn, yurtseverlik ve enternasyonalizm temelinde anti-emperyalist ve anti-oligarþik politik-askeri örgütlenmesidir. (Ýþçi, köylü ve küçük-burjuvazi).
22) Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesi içinde genel ve
burjuva anlamda ulusal seksiyon örgütlenmesi yerine,
halk iktidarýnýn parça parça ele geçirileceði gerçeði gözönüne alýnarak, halk-bölge örgütlenmesine aðýrlýk verilecektir. Her düzeyde dillerin eþitliði esasýna göre yayýn yapýlacaktýr. Kurtarýlmýþ bölgelerde yalýn bir ulusal eðitim
sistemi yerine, iki ulusun emekçi halkýnýn birleþik ve
merkezi yönetiminin kurulabilmesine uygun bir eðitim
sistemi uygulanacaktýr.
Bu amaçla Kürt halkýnýn bulunduðu bölgelerde
Türkçe ikinci dil olarak öðretilirken, Türk halkýnýn bulunduðu bölgelerde Kürtçe ikinci dil olarak öðretilecektir.
Bu amaçla Kürtçe eðitim ve öðretim için kullanýþlý ve
uygun bir sistem bulunmasý için özel bir çaba gösterilecektir. Tarihsel olarak kendi dillerinde eðitim ve öðretim
yapma olanaðýna sahip olmadýklarý için Kürt halkýnýn eðitimine ve dilin geliþtirilmesine öncelik verilecektir.
Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesi, iktidar mücadelesi sürecinde programýnda yazýlý ilkelere uygun olarak ulusal halk eðitimi için
gerekli düzenlemeleri yapacaktýr.
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SONUÇ

Türkiyedeki ulusal sorunun proleter devrimci çözüm yolu
ve bu yöndeki mücadele, proletaryanýn ve Marksist-Leninistlerin
birliðinin ne denli zorunlu olduðunu göstermektedir. Ancak bunun
için birlik, deðiþik uluslardan iþçilerin ve köylülerin devrimci ittifaký
kapsamýnda ve geniþ ölçekte kavranmak zorundadýr.
Birlik gereðini ne kadar çok kavrarsak, tam birlik
olmadýkça otokrasiye karþý uyuþumlu bir saldýrýya giriþmenin olanaksýzlýðýna ne kadar daha fazla inanýrsak, bizim siyasal sistemimizde merkezi bir mücadele örgütüne gerek olduðu o kadar daha çok ortaya çýkacak ve
bizler basit, ama aldatýcý ve temelde alabildiðine yanlýþ
olan çözümlerle tatmin olmaya o kadar az eðilim göstereceðiz. Birbirimizi yabansýlamanýn verdiði zararlar kavranmadýkça, proletarya partisi kampýnda bu yabansýlamaya, her ne pahasýna olursa olsun, kesinlikle son verme
isteðini taþýmadýkça, federasyon için incir yapraðýna hiç
de gerek yoktur; ilgili taraflardan birinin çözmeyi
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gerçekten arzulamadýðý bir sorunu çözmeye çabalamanýn hiçbir yararý yoktur. Durum bu olduðuna göre, otokrasi tarafýndan ezilen bütün uluslarýn proletaryalarýnýn
otokrasiye ve giderek daha fazla birlik haline gelmekte
olan uluslararasý burjuvaziye karþý verdikleri mücadelede, baþarý için merkeziyetçiliðin temel zorunluluk olduðunu, býrakalým, deneyimlerden ve asýl hareketten çýkarýlacak dersler kanýtlasýn. (Lenin)
YAÞASIN ÖNCÜ SAVAÞI
YAÞASIN HALK SAVAÞI
KURTULUÞA KADAR SAVAÞ

TÜRKÝYE HALK KURTULUÞ PARTÝSÝ-CEPHESÝ
HALKIN DEVRÝMCÝ ÖNCÜLERÝ
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