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Osmanlı İmparatorluğu halkı bir mozaikti; bir “Osmanlı ulusu” yoktu. “Millet” adı verilen dini
toplulukların ayrı iç örgütlenmeleri vardı. Müslümanlar ise aşiretlere, kabilelere, boylara
bölünmüştü. Osmanlı’nın son dönemlerinde ekonomik iç bütünlük parçalanmış, ülke
ekonomisi emperyalizmin uzantısı parçalar haline dönüşmüştü. Farklı etnik kökenlerden
insanları bütünleştiren kamu hizmetleri yok denecek kadar azdı. Ulaştırma olanaklarının
yetersizliği, farklı bölgelerden insanların birbiriyle temasını engelliyordu. İşçi sınıfı
gelişmemişti. Eğitim düzeyinin geriliği ve iletişim olanaklarının hemen hemen yokluğu, ortak
bir kültürün geliştirilmesini engelliyordu. Emperyalizme karşı ilk başarılı bağımsızlık savaşı bu
halkla yapıldı. Emperyalizm, 19. yüzyıl boyunca iyi tanıdığını düşündüğü Osmanlı halkını
parçalamak için hem etnik farklılıklar kozunu, hem de ümmetçilik (Halife) kozunu iyi oynadı;
ancak başarısız kaldı. İstiklal Savaşı sırasında meydana gelen iç ayaklanmalar, ya etnik
kaynaklıdır; ya da dini niteliktedir. Ancak Mustafa Kemal Paşa’nın dehası, önder kadroların
yüksek niteliği, halkın sağduyusu ve özverisi, İstiklal Savaşı’nı başarıyla sonuçlandırdı.
Ardından da, “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti” denmeye başlandı.
Emperyalizm yeniden saldırıyor. ABD emperyalizmi ve ulusüstü bir devlet oluşturma
sürecindeki Avrupa Birliği emperyalizmi, Türkiye’yi sömürgeleştirmeye ve/veya parçalamaya
çalışıyor. Kullanılan koz yine aynı: Etnik kimlik ve irtica.
Bugün Kürt milliyetçiliğini savunan, Kürtçülük ve bölücülük yapan, emperyalizmin ülkemize
ve bölgemize yönelik saldırısında ona uşaklık etmektedir. Bölücüler arasında, ayrı bir
devletin kurulup kurulmaması veya amaca ulaşmada kullanılacak yöntemler konusundaki
taktik farklılıklar önemli değildir. İstanbul’daki gösteriler sırasında Türk bayrağı asan evi
taşlayanlar, Türk bayraklı kişiye tekmeyle saldıranlar, Batman’da “Burası Batman, Trabzon
değil” veya “Burası Kürdistan, Türkiye değil” diye slogan atanlar da, Türkiye’ye karşı silah
kullananlar da emperyalizmin hizmetindedir. İstiklal Savaşı sırasında millici kuvvetleri
arkadan hançerleyen iç ayaklanmalara katılanlar ne ise, bunlar da odur.
Ancak emperyalizm bu defa da yenilecektir.
Günümüzde halkımızın yarıdan fazlası işçi sınıfını oluşturmaktadır. Bölücülük ve irtica, işçi
sınıfı içinde önemli mevziler kazanamamıştır; kazanamayacaktır. İşçi sınıfımız, emperyalist
saldırının farklı boyutlarını yaşayarak öğrenmiştir. PKK’nın, diğer bölücü unsurların ve
cumhuriyet düşmanı irticai güçlerin sendikalarda etkinlik sağlama çabaları başarısızlıkla
sonuçlanmıştır.
Türkiye bugün kendi içinde bir ekonomik bütünlük oluşturmaktadır. Ekonomik ilişkiler, iletişim,
ulaştırma, eğitim, sağlık ve diğer alanlarda varılan aşama, Türkiye Cumhuriyeti’ni inanılmaz
bir mücadeleyle kuran Türkiye halkını, Türk milletini bütünleştirmiştir. 86 yıl öncesinin kabile,
aşiret ilişkileri büyük darbe yemiştir. İnsanlar, emperyalizmin dünya, bölgemiz ve Türkiye
üzerindeki amaçlarını ve saldırılarını çok daha kolayca öğrenebilmektedir. Soğuk Savaş
koşullarının saflaşmaları da aşılmıştır. Osmanlı’nın mozaiği artık yoktur. Cumhuriyet
yönetimi, devralınan kitleyi bütünleştirmiştir. Ülkemizin her tarafında her kökenden insan, eşit
haklara sahip olarak yaşamaktadır. Tek bir düşmanımız vardır: ABD ve AB emperyalizmi.
Türkiye Cumhuriyeti’ni çok daha zor koşullarda kuran Türkiye halkı (Türk milleti)
emperyalizmin yeni piyonlarla ve uşaklarla sahnelediği eski oyuna gelmeyecek, antiemperyalist mücadeleyi yine yükseltecektir. Emperyalizmin kullandığı piyonlar ve uşaklar ise,
İstiklal Savaşı’nda anti-emperyalist milli mücadeleyi arkadan hançerleyenlerin kaderini
paylaşacaktır.

