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Daha önce Gizlenen Rejim Kemalizm  adlı araştırma inceleme 
eseriyle Kemalizm’in nasıl, gizlendiğini ortaya çıkaran araştırmacı 
yazar Tayyip Yelen bu defa da, Kemalist bildiri ile karşımıza çıkıyor. 
Yelen bu eserinde, bir yandan Kemalizm ’in Anadolu kültürü ile 
bağlantılarını çözümlerken diğer yandan okura, Kem alizm ’in evrensel 
barışa dönük ideolojisini bir bildiri olarak sunuyor. Bu yönüyle eser, 
gizli veya açık yöntemlerle tüm  insanları sömüren emperyalizmin, 
toplumlara sunduğu sın ıf çatışmalı liberal kapitalist rejimler yerine, 
dayanışmayı sosyal yapı olarak kabul eden Kemalizm ’i öneriyor. Öte 
yandan Y elen’in eseri, dünya barışını sağlayabilecek Kemalizm 
Rejimini tanıtarak, uygulanmasını sağlamak için bu yüzyılın 
gereksinimlerine uygun bir biçimde, yeniden yapılandırılması için de 
ufuk açıcı önerilerde bulunuyor. Yayınevi olarak siz okurlarımıza 
Tayyip Yelen’in özgün eserini sunmaktan kıvanç duyuyoruz.
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BAŞLARKEN

Cumhuriyetin yetiştirdiği Cumhuriyet aydınlarının büyük 
çoğunluğunun fikir birliğinde oldukları konulardan biri de, Anadolu 
toplumunun birlikte bağımsızlık savaşı vererek gerçekleştirdikleri 
devrimlerle, sınırları kabul ettirilmiş Türkiye Cumhuriyeti devletinin, 
kendisine özgü bir rejiminin olmadığıdır. Buna sebep olarak da batı 
kültürünün böyle bir rejimi kabul etmeyişini gerekçe olarak 
gösterirler. Sanki batının kabulleri dışında başka gerçekler yokmuş 
gibi.

Böyle düşünenleri bu araştırmayla durdurmak istedim. Çünkü 
bunlar, aynı zamanda Türklerin tarih içerisinde hep devlet kurma 
geleneği oluşturduklarını iddia ederler.

Sora: Devlet kurma geleneği olan bir toplum; Amerikalılar, 
Afrikalılar ya da Avrapalılar gibi parçalı yaşamayı alışkanlık haline 
getirmiş toplumların sonradan keşfedilen ve A vrupa’da sömürü aracı 
olarak geliştirilen devlet aygıtını ilk ve tek devlet modeli olarak 
görebilir mi?

Sora: Tarih içerisinde binlerce yıldır, onlarca devlet kurmuş bir 
toplum sosyal yapılanması içerisinde, kendisine özgü kuram lar 
geliştiremediği için, sömürü esaslı Batı toplumunun parçalı sınıflı 
toplumsal kuramlarının taklitçisi olmayı nasıl içine sindirebilir?

Can yakıcı, onur kırıcı bu soruları çoğaltmak mümkün. Duran 
ben size, unutup rafa kaldırdığınız eleştirel aklınızı, harekete geçirecek 
birkaç ipucu vereyim.

Toplu yaşama alışkanlığı kültürünü, erken dönemlerde 
gerçekleştirmiş insanlar, toplu yaşamın gereği olarak bir takım 
değerler, kurallar geliştirip uygularlar. Bunlar dayanışma, iyilik, 
yardımlaşma, adalet, ahlak, vicdan, gönül, sevgi, saygı gibi insan 
davranışlarıdır. Bu toplumlar eski ve köklü kültürlü toplumlar olup 
dayanışmacı, birleşmiş, bütünleşmiş karakterli toplumlardır.
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Toplu yaşama geç başlamış dağınık toplumlar, Avrupa 
toplumlarında olduğu gibi, sosyal dokuları gelişmeden örgütlenmek 
zorunda kaldıklarından, toplu yaşamayı hızlandıran sebepleri önlemek 
üzere örgütlenmişlerdir. Bu tür toplumlara da sınıflara bölünmüş, 
parçalı karakterli, çatışmacı toplumlar denilir. Bunu ben söylersem 
kabul etmezsiniz, biliyorum. Bu tanım zihinsel olarak bağımlısı 
olduğunuz Avrupalı aydınların tanımıdır. O nedenle reddetme şansınız 
yok. Dolayısıyla; aklınızı özgürleştirerek anlamaya çalışınız. Bir 
bakıma haklısınız. Bu ülkede sınıf esaslı, çatışmacı batı toplumunun 
fikirleri ve kurum lan; zorla, dayatılarak, devlet politikası olarak, daha 
çocuk yaşlarda kabul ettirildi. İnsan beyni bilgi depolama aygıtı 
olduğuna göre, biyolojik koruma kutusu olan hafızayı kırarak bu 
bilgilere aykırı yeni duyumları kabul etmenin zorluğunu elbette kabul 
ediyorum.

O halde konuya daha yumuşak girelim ve sosyal yapılanmalara 
bir göz atalım;

Toplu yaşama, özgür iradeyle, toplu yaşamanın güvencesini 
sağlama amacıyla geçmeyip, bir grubun diğer gruplan sömürmek 
amacıyla, güç kullanarak oluşturdukları güçlü merkezi otoriteli sosyal 
yapılanmalarda, sınıflara bölünmüş, parçalı karakterli toplumlar 
oluşur. Bu toplumlarda; egemen grup ya da sınıf üyeleri, dayatılmış ya 
da kabul ettirilmiş onay sayesinde hegemonya kurarlar.

Dayanışmacı, birleşik, bütünleşmiş karakterli toplumlarda 
toplumsal uzlaşı, kanaat önderleri, yardımsever saygın kişiler üretir. 
Kanaat önderi ya da saygın kişi olabilmek için de topluma hizmette 
yarışmak gerekir.

Sınıflara bölünmüş parçalı karakterli toplumlarda devlet; 
yönetilen ve iktidara maruz kalan toplumsal sistemin, yönetim  ve 
iktidar aygıtı iken; dayanışmacı, birleşmiş toplumlarda devlet; 
eşgüdüm ve adalet sağlayan, denetleyip yol gösteren, koruyup 
kollayan, toplumsal faydanın üretildiği merkezdir.

Sınıflara bölünmüş parçalı karakterli toplumlarda, hâkim 
sınıfların kurdukları devlet, hükümleri altındaki sınıfların daima 
kendilerine hizmet etmesini sağlayacak sistemlerin değişen şartlara 
göre yeniden üretilmesini amaç edinirler. Bu nedenle bu toplumlarda 
devlet kavramı değişkendir. Dayanışmacı, birleşik, bütünleşmiş
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karakterli toplumlarda ise devleti, sınırları belirlenmiş alanda 
yaşayanların tümünün yararına hizmet etmesi amacıyla, toplumun 
tamamı kurar. Bu nedenle bu toplumlarda devlet algılaması; hizmet 
eden, yardım  eden, koruyan kollayan, adalet dağıtan baba, ata 
şeklindedir. Bu anlayış kolay değişmez.

Dayanışmacı, birleşik, bütünleşmiş karakterli toplumlarda 
devletin temel özelliği üyeleri arasındaki iletişim organı olmasıdır. 
Devlet hizm et ettiği yurttaşlarının çıkarlarını temsil eder ve belli 
istisnai durumlarda da korur. Bu nedenle devlet toplumun tamamından 
bağımsız bir iktidar kaynağı değildir. Dolayısıyla halkın hoşnut 
olmadığı hükümetlerin, sıkça değiştirilmesi toplum geleneğidir. 
Toplum tarafından her an değiştirilme olasılığı sürdürülebilir bir uzlaşı 
ve barış ortamı yaratır. Oysa sınıflara bölünmüş parçalı karakterli 
toplumlarda devleti yöneten hükümetler, devleti iktidar aracı olarak 
görüp, toplumu yönetirler. Üstün otorite ve hegemonya aygıtı olarak 
işlev gören devleti ele geçirmek için sınıflar arasında kıyasıya bir 
çatışma ve sürekli bir savaş vardır.

Dayanışmacı, birleşik, bütünleşmiş karakterli Doğu ve İslam 
toplumlarında, sınıflara ayrılmış parçalı karakterli toplumlarm sosyal 
yapılanması olan devlet modeli, hükümet modeli ve siyası yapılanma 
modelinin uygulanması dayatılınca asıl modelden farklı sosyal 
yapılanma sonucu oluşur. Bu oluşumda hizmet anlayışı yerine iktidar 
ve hegemonya anlayışı, sın ıf çıkarı yerine bireysel çıkar egemen olur. 
Egemen unsurlar yolsuzluğu, hırsızlığı, rüşveti, örgütlü iç ve dış 
sömürüyü sistemleşmiş bir hak olarak uygulamaya çalışır. Zaten 
istenen de budur.

Bu araştırma ile Batılıların Kemalizm dedikleri rejim 
incelenmiştir. Bu Rejim doğuşu ve uygulanışındaki zor şartlar 
nedeniyle sistematik olarak belirlenmeyip uygulamalı olarak 
geliştirilmiştir. Bu araştırmada sadece 1919-1938 yılları arasında 
devrim  önderi Mustafa Kemal A tatürk’ün program, öneri metinleri, 
mektupları, telgrafları, Hâkimiyeti Milliye Gazetesindeki Başyazıları, 
ÇfeŞİtli zamanlarda ve çeşitli yerlerde yaptığı konuşma metinleri, 
Cumhuriyet Halk Fırkası tutanakları, Meclis açış konuşmaları, 
hükümet programları, el yazmaları, Nutuk ve diğer devrimcilerle, 
devrimi anlayamayan kurtarıcıların hatıraları ve görüşleri
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incelenmiştir. Eğer bu devrimci kuşak Kemalizm rejimini bir bildiri 
ile bu günkü şartlar ve günümüz Türkçesiyle duyurmak isteseydi, nasıl 
bir bildiri ortaya çıkardı? Sorusuna yanıt aranmıştır. Eksikler olabilir. 
Daha da geliştirilebilinir. Umudumuz gelecek kuşakların dünya 
barışını sağlayabilecek, sömürüye, haksızlığa ve emperyalizme geçit 
vermeyen Kemalizm Rejimini hem dünyaya tanıtıp uygulanmasını 
sağlamaları, hem de yirmi birinci yüz yılın gereksinimlerine uygun 
olacak şekilde, yeniden yapılandırmalarıdır. Bu da Kemalizm’in 
Devrimcilik ilkesine uygundur.
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BÖLÜM I

KEM ALİZM  SOSYAL YAPILANM A OLARAK SİYASİ 
BİR REJİMDİR.



AHLAKSIZ DEVRİM LER

“Çok önceleri toplumda iki çeşit 
iman grubu vardı; bir yanda, gayretli 
akıllı ve her şeyden önce tutumlu 
seçkinler; öte yanda tembel, ellerine 
geçen her şeyi ve daha fazlasını, 
hovardalığa harcayan edepsizler... 
Zamanla, birinciler gittikçe 
zenginleştiler. Diğerleri ise sonunda  
kendilerinden başka satacakları hiçbir 
şeyleri olmayan sefil ve fa k ir  büyük 
kitlelere dönüştüler.'''’

Bu anlatım, Hıristiyanlıkta sınıflaşmanın gerekçesidir. Hıristiyan 
ahlaka göre ilk birikimin efsanesi budur. Yine aynı ahlaka göre, bu 
efsaneden hareketle sömürü, zenginleşme ve birikimdir. Onlara göre 
dünyada iki tür ulus vardır. Bir yanda gayretli, akıllı, buluş yapabilen 
her şeyden önce tutumlu medeni ve Hıristiyan insanlar, öte yanda 
tembel, ellerine geçen her şeyi ve daha fazlasını harcayan, Hıristiyan 
olmayan, şeytanın işbirlikçisi vahşi insanlar, yani ötekiler. Yargı bu 
olunca, sömürü ve sömürgecilik kolayca kabul edilebilir hale 
gelmekte ve kendi devletlerinin sömürgeci devlet olmasına ahlaki bir 
neden yaratabilmektedirler

“İnsanın aklının yardımıyla, 
kurnazlık becerisiyle özel mülkiyet 
arzusunu tatmin ederek sınırsızca 
zenginleşmesi gerekir"

Bu ise, Katolik ahlaklı liberalizmin gerekçesidir.
Her iki öğreti de Emperyalist batı toplumlarınm, insanları ve 

doğayı sınırsız sömürüsünü haklı kılmaktadır.
“İngiltere Kralı, bu devletlerin (koloni devletlerinin: y.g.) kök 

salmalarını engellemek için elinden geleni yapmıştır; bu amaçla 
yabancıların (yeni sömürgeci Avrupalı göçmenlerin) vatandaşlığa 
kabulü ile ilgili yasanın icra edilmesine engel olmuş, yabancıların
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buraya göçünü kolaylaştıracak daha başka yasalar çıkarmayı 
reddetmiştir; yen i toprak edinme koşullarını da ağırlaştırmış tır. ”

Bağımsızlık bildirisi 1776

“Aşağıdaki gerekçeler bizim için gayet açıktır: Tüm insanlar 
(Hıristiyanlar, y.g.) eşit yaratılmışlardır. Yaradanları tarafından 
bağışlanmış, belli bazı vazgeçilmez haklara sahiptirler; (sadece 
Hıristiyanlar) yaşam, özgürlük ve mutluluğa erişme hakları bunların 
arasındadır.”

Bağımsızlık bildirgesi 1776

“H er siyasal birleşme, insanların (Kolonicilerin y.g .) doğal ve 
kısıtlanamaz haklarının korunmasını amaçlar. Bu haklar, özgürlük, 
mülkiyet, güvenlik ve baskılara karşı direnm edir”.

İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi, 
Madde 11-1789

Bu girişle başlayan bildiri, ulusların birbirlerini sömürmelerine 
karşı, insanlık adına genel bir bağımsızlığı ve bağlantısızlığı 
savunmayıp koloni toplumlarmın anavatan yönetimlerine karşı 
başkaldırmalarını ve gerekirse kendi refahları için başkalarının 
toprakları üzerinde, bağımsız biçimde, sömürü düzeni kurmada özgür 
olmayı savunmaktadır.

Dünyanın başka yerinde yaşayan insanları öldürerek, 
köleleştirerek onların vatanlarını zorla alma yöntemi olan koloni 
yerleşimciliğinin, kendilerinden olmayanları insan olarak kabul 
etmeyen bir anlayışla tüm dünyaya duyurdukları her iki bildiri de 
ahlaksız bildiridir. Çünkü her iki bildiride de geçen “insanlık” tabiri, 
mazlum yerli halkı kapsamayıp sadece Hıristiyan Kültürlü kolonicileri 
ifade etmektedir.

Kendinden olmadığını düşündüğü, kendi refahı için kazanç 
olarak gördüğü her şeyi sömürerek yıkmaktan, acı çektirmekten 
vahşice zevk alan, bütün bunları yaparken nefretini hiçbir biçimde 
kontrol edemeyen kapitalistleşmiş kişilerden oluşan burjuva kültürlü
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toplumlar için temel anlayış “İstediğin kadar al ve geriye hiçbir şey 
bırakma” olmuştur. Avrupalı olmayanlar için geçerli gibi görülen bu 
ahlak yapılanmasının, en ufak ekonomik sıkıntıda, kendi toplumunun 
fertlerine karşı da uygulanabileceği öngörülmemiştir. îşte
Emperyalizmin zayıf kamı burasıdır. Birinci dönem emperyalizm, ten
özelliğinin bedelini, ahlaksız devrimlerle ve paylaşım  savaşları ile 
kendi halkına ödemiştir.

Hareket noktasını Amerikan Bağımsızlık B ildirisi’nden alan 
Fransız Devrim i’nin insanlığa armağanı olan ve zaman içerisinde 
geliştirilip bir disiplin haline getirilmek istenilen temel hak ve 
özgürlükler ile insan haklan kavramları, düne kadar tüm insanlar için 
değildi. Çünkü bu kavramlar, nasıl başlangıçta burjuva ve sermaye 
sınıfının, aristokratlar ve monarklar karşısındaki konumunu belirtmek 
için kullamldıysa, bugün de yenidünya düzeni ve küreselleşme 
işbirlikçileri tarafından Hıristiyan olmayan az gelişmiş insan
topluluklarının kapitalist ve emperyalist toplumlar karşısındaki 
konumlarını açıklama aracı olarak kullanılmaya başlanılmıştır. 
Unutulmaması gereken, Fransız D evrim i’nin insanlığın başına 
yeniden şekil değiştirerek bela ettiği kapitalist emperyalizmin temel 
felsefesi “Hıristiyan olmayan toplumlarm Allah adına
Hıristiyanlaştırılması ve medenileştirilmesi” için, sömürge düzeninin 
kapitalizme göre yeniden yapılandırılması olan “Zorunlu Kötülük” 
felsefesinin kabul edilmesi ve uygulanmasıdır. Bu günkü
emperyalizmin temel felsefesi ise; gizli sömürüyle tutsak alınacak 
toplumlarm, insanlık adına “demokratikleştirmesi ve özgürleştirmesi” 
için “Zorunlu Kötülük” felsefesinin güncelleştirilerek uygulanmasıdır. 
(Güney A m erika’da, A frika’da, Yugoslavya’da, Afganistan’da, 
Çeçenistan’da en belirgin olarak da Irak’ta)

O halde, emperyalizmin (Tekelci Kapitalizm) ve sömürgeciliğin 
tarih içerisindeki uygulanış şekillerini ortaya koymadan 
antiemperyalist ve antikapitalist rejim olan Kem alizm ’i incelemek 
mümkün müdür? Genel kabul gören emperyalizm tanımı: Bir
devletin başka devletler ve toplumlar üzerinde siyasi, askeri, 
ekonomik, mali ve kültürel baskı kurup kontrol etmesidir. Bu 
alanlardan biri veya bazdan üzerinde hegemonya kurması haline
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yarı sömürgeleşme, tamamı üzerinde hegemonya oluşturması 
haline de sömürgeleşme denilir.

Avrupa monarşisi, ‘emperyalist’ b ir yönetimdir. Fransız Devrimi; 
emperyalist Avrupa seçkinlerinin, monarşi yönetimi ile emperyalist 
burjuva (sermaye) sınıfının, toplumu ve sömürgeleri yönetme 
kavgasıdır. Bu kavgada, halkla ilişkileri daha güçlü olan burjuva 
sınıfı, yönetimi ele geçirip devletin gücünü yeni sömürgeler ve yeni 
pazarlar elde etmek için kullanmak istedi. Avrupa aristokrasisi ile 
Avrupa burjuvası arasında oluşmuş olan ittifakın,bozulma sebebi; 
Fransa’nın Hindistan ve A m erika’daki sömürgelerini İngiltere’ye 
kaptırması, Fransız burjuva sınıfının zararına olmasıdır.. Yönetimde 
söz sahibi olmak isteyen burjuva, elindeki tüketim mallarından 
zorunlu ihtiyaç mallarını stoklarında tutarak piyasaya sürmedi. (Tıpkı 
Cumhuriyet Türkiye’sinde, 1978-1979 yıllarında sermaye sınıfının 
zorunlu tüketim mallarını stoklarında tutup tüketiciye yansıtmayarak, 
m evcut iktidarı çökertmesi ve Çanakkale Savaşı sonrasında Rus 
sermaye sınıfının, buğday ve unu stokta tutarak Rus halkını aç bırakıp 
Komünist Devrimi başlatması gibi). Fransız Devrimi, Paris’te 
çocukları aç bir annenin, fırından zorla ekmek almasıyla başladı.

Fransız Devrim i’nin sebeplerine, zengin burjuva sınıfının 
monarşi devlet yapısıyla, diğer halkların ve coğrafyalarının 
sömürülmesi konusundaki -yüzyıla yakın bir zamandır sürdürdükleri- 
ittifakm yedi yıl savaşları sonunda bozulmasına, devrim öncesi 
Fransa’sındaki siyasi, toplumsal, ekonomik yapı ile aydınlanma 
hareketlerini de eklemek gerekir. Bu devrimi hazırlayan maddi ve fikri 
şartlar, o günlerde hemen, hemen tüm Avrupa toplumlarmda vardır.

Maddi sebeplerin başında, siyasi alandaki despotluk gelir. 
Despotun egemenliği, tarihten ve Tanrıdan gelmektedir. Toplumsal 
yapı ise aristokrat sınıfın ayrıcalıklı olması esasına dayalıdır. 
Hükümdarların ve ayrıcalıklı sınıfların hakları, tarihi ve dini nedenlere 
dayanır ve meşrudur.

Fikri sebepler, 18. yüzyılda kabul gören felsefi fikirler, tarihi 
haklara karşı doğal hakları savunuyordu. Doğal hakların başında da 
hürriyet ve eşitlik geliyordu. İnsanın eşitlik denilen doğal hakkını ihlal 
eden, toplumun büyük bir kısmını küçük bir grup lehine sıkıntıya 
sokan bu duruma son vermek arzusu, yükselen değer olmuştu. Bir
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başka deyişle Avrupa halkı, Hıristiyan kültür geleneğine uygun olarak 
Hıristiyan olmayan toplumlarm ve onların coğrafyalarının 
sömürülmesinden elde edilen sömürü artıkdeğerinden kendilerine 
düşen payın arttırılmasını istiyorlardı. Çünkü monark ve ayrıcalıklı 
olan aristokratlarla Fransız buıjuva Slîllfl ansfflda, M ff£ C  İ̂ lCtüftC 
ittifakında kurumlaştırılan tekel şirketlerin yönetiminde olan aristokrat 
sınıftan kişiler, daha çok hakka sahip oluyorlardı. Zengin burjuva 
eşitlik derken, sömürgeci tekel şirketler içerisinde aristokratlarla 
eşit haklara sahip olmak istiyor, sokakta ticaretle güçlenen tüccar 
sınıfı ise sömürgelerde daha rahat ticaret yaparak zengin olmayı, 
aristokratlara tanınan kolaylıkların kendilerine de tanınmasını 
istiyorlardı. Aydınlar açısından eşitlik ise, sömürge düzeniyle elde 
edilen artıkdeğerlerin, toplumun bütün katmanlarında adalet ve 
hakkaniyetle pay edilmesini ifade ediyordu. Yoksa Avrupalı 
aydınların sömürgelerde yaşayan yerli halkların doğal hakları, 
özgürlüğü, kendileri ile eşit olmaları gibi herhangi bir talepleri yoktu.

A vrupa’daki bütün Hıristiyan sömürgeci aydınlar insanlığın 
yaşamakta olduğu acıları ve sefaletleri sadece sın ıf çatışmasının 
yaşandığı Hıristiyan Avrupa halkları arasındaki ahlak çatışmaları 
olarak gördüler.

Hıristiyan olmayan, ülkeleri ile birlikte sömürülen “ötekiler” 
dedikleri ve insan olarak kabul etmedikleri halkları, potansiyel 
özgürlük ve bağımsızlık savaşçıları olarak değil, barbar, yoksul, cahil 
yaratıklar olarak gördüklerinden onlara yönelik hiçbir hak talebinde 
bulunmadılar.

Fransız Devriminde, burjuva sınıfı -serm ayenin- kendi devlet 
düzenini kurması için; köylüleri, işçileri ve aydınları kullanmıştır. 
M onarşiden cumhuriyete uzanan deneme, aydınlanma aşamaları ile 
uzun zaman içerisinde sınıf esasına dayalı bir devrim 
gerçekleştirmiştir. Devlet düzeni; liberal kapitalist devlet düzeni, 
rejimi ise; kapitalizmdir.

Bu devrim, sonuç olarak “temel hak ve özgürlükler” kavramlarını 
kurumlaştırırken diğer taraftan sermayenin egemenliğini ve 
emperyalizmi de kurumlaştırıp meşrulaştırmıştır. Bu meşruiyet, 
kapitalist eğitimle, topluma kazandırılan kapitalist kültürle olmuştur. 
Kapitalist kültürün en belirgin özelliği, sömürge yönetimini meşru

18



JCemaCıst BiCcûri

kılan şoven ve ırkçı milliyetçiliktir. Bu anlayışa göre dünyada üstün 
yetenekli ırklar ve düşük yetenekli ırklar vardır. Üstün yetenekli ırklar 
sömürgeleştirmek, medenileştirmek ve Hıristiyanlaştırmak gibi bir 
genel görev ile yükümlüdür. Bu kültür, birçok Avrupalı devlet 
adamının ve sömürge komutanlarının yürekten inanıp iman ettikleri 
bir değerdir. Bugün bile bu inançta olan pek çok sanayi toplumu halkı 
ve yöneticisi vardır. Örnek olarak İngiliz devlet adamı 
Cham berlain’nin resmi kayıtlara geçmiş “İngilizler sömürgecilik için 
özel bir yeteneğe sahiptir. Sömürgelere barış, refah ve medeniyet 
götürüyorlar. ” sözü hatırlardadır. Örnekler: İngiliz Sömürge Ordusu 
Baş Komutanı W osseley’in “İngiliz İmparatorluğunun genişlemesi; 
barışın, Hıristiyanlığın, medeniyetin ve insanlığın mutluluğunun 
yararınadır. ” Sözü. Alman dış politikasının Osmanlı Devletine karşı 
oluşturduğu emperyalist politikanın mimarı olan ırkçı Em est 
Hasse’nin Alman emperyalizminin gerekçesi olarak geliştirdiği ve 
Avrupa toplumları tarafından kabul edilen “Yüksek medeniyette olan 
milletlerin, kültürsüz milletleri sömürgeleştirme hakları” konulu 
teorisi, hâlâ kapitalist kültürün temelini oluşturmaktadır. 21. yüzyılın 
başında ABD Başkanımn aynı gerekçelerle Irak halkını katletmesi, bu 
teorinin hâlâ geçerli olduğunun kanıtıdır.

Kapitalizmin, refahlı Hıristiyan ve Yahudi toplumlar dışında 
kalan halklara uyguladığı akıl almaz vahşeti meşrulaştırmak için 
“sömürgeciliğin ve işlenen insanlık suçlarının Tanrı adına, bu 
insanların Hıristiyanlaştırılması ve medenileştirilmesi için 
yapıldığım”, hem kendi halklarına, hem de diğer insanlara kabul 
ettirmek için propaganda araçlarını ve bilim adamlarını seferber 
ettiler. Bu çabaların sonuçlarını Lenin, “Emperyalist Anakentlerdeki 
yozlaşm a“ olarak adlandırır ve bu yozlaşmanın sebeplerini şöyle 
gruplandırır:1

1-Ekonomik açıdan ayrım, ezen uluslardaki işçi sınıfın ın bazı 
kesimlerinin, bu ulusların burjuvazisinin, ezilen ulusların işçilerini 
yoğun bir biçimde sömürerek elde ettiği aşırı kârlardan küçük paylar 
almasıdır. Bundan başka, ekonomik veriler, ezen uluslardaki nitelikli 
işçi oranının ezilen uluslardakinden daha büyük olduğunu ve ezen

1 Stanley W. Moore, “Marks, Engels, Lenin’de Devlet Kuramı”, S. 115
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uluslarda işçilerin daha büyük oranda işçi aristokrasisine yükseldiğini 
göstermektedir. Bu bir gerçektir. Belli bir ölçüde ezen ulusların 
işçileri, kendi burjuvazilerinin, ezilen uluslardaki işçileri ve nüfusun 
tümünü soyma işine katılmaktadır.

2-Siyasal açıdan, ezen ulusların işçilerinin, siyasal yasanın birçok 
alanlannda ezilen ulusların işçilerine göre ayrıcalıklı bir duruma sahip 
olmalarıdır.

3-Düşünsel ve manevi açıdan, okulda ve günlük yaşantılarında, 
ezen ulusların işçilerinin, ezilen ulusların işçilerini hor görmelerine ya 
da önemsememelerine yol açan bir eğitimden geçirilmeleridir.

Kapitalist kültürü oluşturan bu eğitim o kadar etkili olmuştur ki 
bu gün bile Yugoslavya’da uygulanan soy kırım girişimine, Amerikan 
ordusunun “demokratlaştırma ve özgürleştirme” adına Irak’ta 
işlemekte oldukları cinayetleri umursamayan bir batı toplumu vardır.

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği topluluğunun 
Türkiye’yi parçalamak, azından zay ıf düşürmek için Türkiye’nin 
Güney Doğusunda ve İran’ın güney Batısında İran’a karşı 
oluşturdukları Terörist işbirlikçi baskı guruplarının katliamlarına 
kayıtsız kalmaları hatta destek olmaları da şaşırtıcı olmamalıdır.

Kapitalist kültürde; kapitalist ekonom inin ve kapitalist devletin 
ayırıcı özelliği, toplumu devamlı olarak aldatma gayretlerini 
geliştirmesidir.

Marx ve Engels geliştirdikleri sosyalist dünya düzenini Hıristiyan 
ve Yahudi kültürünün temelini oluşturan sınıf ve ulus farlılıkları ve 
sınıf çatışmalarına dayandırmışlardır. Bunlarda da çatışma ve 
ayrıştırma vardır. Bunların devrimci savaşımlar karşısında takındıkları 
tavır, işçi sınıfının büyümesinin, siyasal uyanışının ve nihai 
kurtuluşunun demokratik burjuva rejimi altında daha hızlı ve daha 
etkin ilerleyeceği anlayışına dayandırmaktır.

Ekim 1846 tarihli Engelsin raporuna göre:
1- Burjuvaların çıkarları karşısında proleterlerin çıkarları için 

çalışmak
2- Bunu özel mülkiyeti kaldırarak ve onun yerine mallarda 

ortaklaşalığı koyarak sağlamak,
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3- Bunu gerçekleştirmek için şiddete dayanan demokratik devrim 
dışında hiçbir yol kabul etmemek.2

4- Komünist felsefenin temelini çatışma ve ayrışma oluşturur. Bu 
da dünya insanlığını devamlı savaşa ve karmaşaya sürükler.

Her iki devrimin sonunda kurulan devlet modelleri dünyayı 
yönetmeye taliptirler. Her iki devrim, insanlığın geleceği için umut 
değil, acı ve ızdırap olmuştur. Bu nedenle bu devrimler ahlaksız 
devrimlerdir.

Adına İnsan denilen yaratık, var oluştan bu güne kadar, 
birbirinden korkmadan, güven ve barış içerisinde yaşayabilecekleri bir 
düzen kuramamıştır. Hatta çok ve tek tanrılı dinler de dünya barışı 
konusunda başarısız olmuşlardır. Çare yine insandadır. Dünya 
barışının oluşturulması ve insan denilen yaratığın biri birine zarar 
vermeden, sömürmeden, zor alım yapmadan birlikte beraber yaşama 
alışkanlığı kültürü sağlayacak bir sosyal düzen kurması kaçınılmaz 
olmaktadır. Tarihin herhangi bir döneminde bu ülkü 
gerçekleştirilecektir.

Konuya dünya barışının gerçekleşmesini engelleyen sorunların 
tespiti ile başlamak gerekir. İnsanları birbirini öldüren kana susamış 
canavarlara çeviren temel neden nedir. Hemen verilebilecek basit 
cevap ötekilerin sahip oldukları yaşam kaynaklarını zorla, hile ile ele 
geçirmektir.

Barışın düşmanı olan yaşam kaynaklarının zorla, hile ile ele 
geçirilmesi insanlık tarihinde kurumsallaşmış ve adına emperyalizm 
denilmiştir.

Emperyalizm denilen bu kurum, bu toplumlarm kültürlerinde 
utanılacak bir kurummudur?

Hayır, tarihin bir döneminde Allah adına “Hıristiyanlaştırmak ve 
medenileştirmek için” savunulan, kabul gören emperyalizm bu gün 
İnsanlık adına “özgürleştirmek ve demokratlaştırmak için” 
savunulmakta ve kabul görmektedir. Aslında kabul görmekten ziyade 
umursanmamaktadır. Örnek mi? Daha dün kadar yakın bir zamanda 
1994 de Fransızlar ve Belçikalılar Ruanda’da iç içe geçmiş iki kabile 
olan Hutu ve Tutsileri yıllar süren politikalarla biri birlerinden

2
'  JC. Masnc, F. Engels; Komünist Manifesto, Çcv.Muzafîer Erdost, Sol yayınları II çilt Sf.58-61
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