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Türkiye’nin sorunları her geçen gün daha da arttıkça, bu sorunları çözüme kavuşturma
konusundaki tartışmalar da önem kazanıyor. Bu tartışmalar ışığında da işbirlikleri, ittifaklar ve
birliktelikler oluşuyor. Bu ilişkilerin gelişmesinde kullanılan ölçütler son derece önemli.
Günümüzde bir kişi, millici olmadan anti-emperyalist olabilir mi? Veya, anti-emperyalist
olunmadan millici olmak mümkün müdür?
Bu sorulara olumlu yanıt verenler var. Bazı kişiler, millici ve/veya milliyetçi olduklarını ileri
sürerken, emperyalizm konusunda susuyorlar ve hatta emperyalistlerle işbirliği yapıyorlar.
Diğer taraftan, anti-emperyalist olduklarını ileri süren bazı kişiler, milliciliğe karşı çıkıyorlar,
enternasyonalist olduklarını ileri sürüyorlar. Veya, millicilik ve/veya milliyetçilik kavramının
Soğuk Savaş koşullarında özdeşleştiğini düşündükleri siyasal hareketlere karşı duydukları
tepki nedeniyle, millicilik yerine vatanseverlik veya yurtseverlik gibi kavramları kullanıyorlar;
1960’lı yılların “milli demokratik devrim” ve 1970’li yılların “ulusal demokratik cephe”
kavramlarında yer alan “milli” ve “ulusal” sözcüklerini unutuyorlar.
Halbuki bu iki kavram günümüzde bir bütünlüktür. Millici olunmadan anti-emperyalist
olunmaz; anti-emperyalist olunmadan millici olunmaz.
Soğuk Savaş koşullarında bazı milliyetçilerin ve/veya millicilerin ABD emperyalizmine veya
Avrupa emperyalizmine karşı olmamasını anlamak mümkündü. Dünya iki kampa
bölünmüştü. Çeşitli nedenlere bağlı olarak, bir millici ve/veya milliyetçi Türkiye’ye yönelik ana
tehdidin Sovyetler Birliği’nden geldiğini düşünebilir ve buna bağlı olarak da anti-Sovyet
çizgide “düşmanımın düşmanı dostumdur” anlayışıyla hareket ederek ABD ve Avrupa
emperyalizmiyle aynı cephede bulunduğunu düşünebilirdi.
Buna karşılık, ana çizgisi anti-emperyalistlik olan ve emperyalist tanımına yalnızca ABD,
Avrupa ve Japonya’yı katan (Sovyetler Birliği’ni emperyalist kabul etmeyen) bir kişi de, millici
olmadan, kendi görüş ve çıkarlarını dünya sosyalist hareketi ile bütünleştirerek hareket
edebilirdi. Kendi anlayışına göre, anti-emperyalistliği enternasyonalizmle bütünleştirirdi. Bu
enternasyonalizm ise ağırlıklı olarak Sovyetler Birliği ve müttefikleriyle yakınlıktı.
Günümüzde Soğuk Savaş döneminin bu seçenekleri ortadan kalkmıştır.
Günümüzde, anti-emperyalistlik yalnızca millicilikle; millicilik ise yalnızca anti-emperyalistlikle
bütünleşebilir.
Millici ve/veya milliyetçi bir kişi, vatanseverdir, yurtseverdir. Günümüzde ABD emperyalizmi
ve AB emperyalizmi Türkiye’yi parçalamaya, Türk ulusunu parçalayarak birbirine düşman
etmeye ve birbirine kırdırmaya çalışmaktadır. Emperyalizm ve genel olarak ulusötesi
sermaye, güçlü ulus devletler yerine, kolayca köleleştirilebilecek küçücük ve birbiriyle kavgalı
devletler yaratma peşindedir. Bu koşullarda, her vatanseverin, yurtseverin, millicinin ve/veya
milliyetçinin en büyük düşmanı, ABD emperyalizmi ve Avrupa Birliği emperyalizmidir. Vatan
savunmasının temel hareket noktası anti-emperyalizmdir.
Anti-emperyalist bir kişi, emperyalizme karşı mücadele ettiğinde, günümüzde elindeki en
önemli araç, ulus devlettir; en önemli müttefiki ise, çıkarı ve onuru gereği emperyalizme karşı
direnen tüm toplumsal sınıflar, tabakalar, gruplar ve kişilerdir. Emperyalist ülkelerin işçi

sınıfları emperyalist sömürüden pay almakta ve emperyalist politikaları desteklemektedir.
Enternasyonalist düşüncelerle yetişmiş olanların kabul etmesi çok zor da olsa, “düşmanımın
dostu düşmanım” olmaktadır. Cezayir’de Fransız emperyalistlerini destekleyen Fransız işçisi
insanlığın ve Cezayir halkının düşmanıydı. Vietnam’da ABD emperyalistlerini destekleyen
Amerikan işçisi insanlığın ve Vietnam halkının düşmanıydı. Türkiye’ye yönelik emperyalist
saldırıyı destekleyen emperyalist ülke işçi sınıfları da Türkiye’nin ve işçi sınıfımızın dostu
değildir. Türkiye işçi sınıfının öncelikli dostu, millici cephede yer alan tüm anti-emperyalist,
vatansever, yurtsever, millici sınıf, tabaka, grup ve kişilerdir.
Bu nedenlerle, günümüzde anti-emperyalist olunmada millici olunmaz; millici olunmadan antiemperyalist olunmaz.

