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Emperyalist ABD’nin Başkanı Woodrow Wilson 8 Ocak 1918 günü ABD Kongresi’nin ortak
oturumunda yaptığı uzun konuşmada, iki ay önce gerçekleşen Rus Devrimi’ne karşı bazı önlemler
geliştirdi. 14 Nokta olarak ifade edilen bu önlemlerin onikincisi Osmanlı Devleti’ne ilişkindi. Öneri
şöyleydi:
“Bugünkü Osmanlı İmparatorluğu’nun Türk kesimlerine güvenli bir egemenlik sağlanmalı, ancak
şimdi Türk yönetimi altında bulunan diğer milliyetlere de kesin bir yaşam güvenliği ile özerk
gelişmeleri için kesinlikle rahatsız edilmeyecek bir olanak sağlanmalıdır; ve Çanakkale Boğazı
uluslararası güvenceler altında gemilerin özgürce geçişine ve tüm ulusların ticaretine sürekli biçimde
açılmalıdır.”
Ünlü tarihçi Eric Hobsbawm, Başkan Wilson’un 14 Nokta’sının Lenin’in enternasyonal çağrısına
karşı “milliyetçilik kartı”nı oynadığını belirtmekte ve “küçük ulus devletler bölgesinin Kızıl virüse karşı
bir tür karantina kuşağı oluşturacağı”na değinmektedir. (The Age of Extremes, s.67)
Wilson’un bu önerisi, “ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı” olarak tanımlandı.
Komünistler ise, emperyalistlerin bu saldırı aracını etkisiz kılma amacını da dikkate alarak, ulusların
kendi kaderlerini tayin hakkını savundu; ancak ayrı örgütlenmeye kesinlikle karşı çıktı ve bu söylem ne
kadar tekrarlanırsa tekrarlansın, etnisiteler, milliyetler ve milletler topluluğu olan Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birliği’nden hiçbir etnisite, milliyet veya millet ayrılmadı, ayrılamadı.
1918 yılında “ulusların kendi kaderini tayin” hakkını savunmak, emperyalistlerin Sovyet Rusya’ya
karşı saldırısının ana araçlarından biriydi.
2013 yılında “halkların kendi kaderini tayin” hakkını savunmak, emperyalistlerin Atatürk’ün temsil
ve önderlik ettiği demokratik devrimimize, Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türkiye halkının bütünlüğüne
karşı saldırının ana araçlarından biridir.
Ancak ne yazık ki, bazı sendikal örgütlerin tüzüklerinde bu ilke savunulmaktadır.
KESK’in tüzüğünün 4. maddesinde örgütün amaçları arasında şunlar yazılıdır: “g) Savaşsız ve
sömürüsüz bir dünya amacıyla; ülkede ve dünyada savaşa karşı kalıcı barışın yaratılması, tüm
ulusların eşit ve özgürce geleceklerini belirleyebilmelerinin ve evrensel insan haklarının önündeki
engellerin kaldırılması, faşizme karşı demokrasi, emperyalizme karşı bağımsızlık, baskılara karşı
özgürlük, ırkçılığa ve şovenizme karşı halkların kardeşliği için mücadele etmeyi (...)”
KESK üyesi Tüm Bel‐Sen’in tüzüğündeki düzenleme şöyledir: “Tüm Bel‐Sen, (...) tüm insanların
eşit ve özgürce geleceklerini belirleyebilmeleri ve (...) ırkçılığa ve şovenizme karşı kardeşlik için
mücadele eder.”
“Tüm Bel‐Sen, (...) Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı üzerindeki çekincelerin kaldırılarak,
ülkemiz yerel yönetimlerin bu esaslar doğrultusunda yapılanması için mücadele eder.”
KESK’e bağlı DİVES Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası’nın tüzüğü de şöyledir: “Savaşsız ve
sömürüsüz bir dünya hedefiyle ülkemizde, bölgemizde ve dünyada savaşa karşı kalıcı barışın
yaratılmasına katkıda bulunmayı, her tür baskıcı yönetime karşı demokrasinin tüm kurum ve
kurallarıyla yerleşmesini sağlamak hedefiyle faşizme karşı demokrasi, emperyalizme karşı bağımsızlık,
baskıya karşı özgürlük, ırkçılığa ve Şovenizme karşı halkların kendi geleceklerini özgürce belirleme
hakkı dahil, eşitliği, özgürlüğü ve kardeşliği için mücadele etmeyi, (...) amaçlar.“
Savunulan, bölücülüktür, emperyalistlere hizmettir.
KESK tabanının bunlardan haberi var mı?

