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BİR KURAMSAL SORUN OLARAK FAŞİZM

• Sosyal bilimlerde “ideoloji” kavramından sonra
belki de en çok tartışılan kavram

• Kavramın “trajik” kaderi
• Krş. Aristotelesyen “trageyda” kavramı!
• İlk örneklerin tahlilinin gölgesi sonraki

örneklerinin üzerine kâbus gibi çöker
• Emperyalizmin ve kapitalizmin 

değişen niteliklerini anlama çabasının
her nedense faşizmden esirgenmesi

• Faşizmin hareket niteliğinin fazlaca vurgulanıp devlet niteliğinin gözardı
edilmesi



SORULAR, SORULAR…

• Faşizm baskı ve zulüm mü?
• Faşizm hangi ihtiyaçtan doğar?
• Faşizm milliyetçililik/ırkçılık mı?
• Bugün yaşadığımız faşizm midir?
• Dünyada anti-faşist pratikler nelerdir?
• Faşizm kitle tabanı mı?
• Faşizm kapatılan parlamentolar mı?
• Her baskı biçimi faşizm midir?
• Faşizm çöküntü halindeki insan mı?
• Faşizm modernizme isyan mı?
• Faşizm din mi, dinsizlik mi?
• Faşizm Avrupai bir fenomen mi?
• Faşizm burjuvazinin sınıflar üstü kayyumu mu?
• Faşizm sosyalizmin düşman kardeşi mi?
• Faşizm kapitalist devletin en baskıcı biçimi mi?
• Yoksa faşizm hiç yok mu?



FAŞİZMİ ORTAYA ÇIKARAN KOŞULLAR

“…
• Eski bir devlet ve onun artık işlevini yerine getiremeyen yönetim 

mekanizmaları; 
• neye sadakat göstereceğini artık bilmeyen, gözü açılmış, yönünü 

kaybetmiş ve hoşnutsuz yurttaşlardan oluşan bir kitle,
• gerçekten ya da görünüşte toplumsal devrim tehdidinde bulunan 

ancak bu tehdidi gerçekleştirebilecek konumda bulunmayan 
güçlü sosyalist hareketler; ve 

• 1918-20 barış anlaşmalarına duyulan ulusalcı bir öfke

çılgın aşırı sağın zafer kazanmasının optimal koşullarını 
oluşturuyordu. … [Ç]aresiz durumdaki eski yönetici elitleri aşırı 
radikallerin yolunu tutmaya yönelten koşullar bunlardı.

…” - Hobsbawm



KISACA FAŞİZM

• fascio: demet
• Fasci Italiani di Combattimento (1919)
• Ulusal Faşist Parti (1921)
• İlk faşist iktidar (İtalya, 1922)
• NDP (1919) - NSDAP

(Alman Mill Sosyalist İşçi Partisi (1920)
• Almanya’da faşist iktidar (1933)
• Uzun Bıçaklar Gecesi (1934 yaz) 
• Polonya’ya saldırı (1 Eylül 1939)
• İlk kuşak Faşizmin yenilgisi

(9 Mayıs 1945)



FAŞİZM TEORİLERİ (ANA DAMARLAR)

• En genel ayrımlar
• Faşizmi proleter devrimine karşı ortaya çıkmış kapitalist devlet biçimlerinden biri 

olarak gören komünistler; 
• Faşizmi modernizme -dolayısıyla yalnızca sosyalizme değil liberal demokrasiye de-

karşıt, sınıflar üstü bir orta sınıf aşırılığı olarak gören liberaller ve 
• Her iki tarafın tezleriyle düşünsel flört ve çekişme halindeki heteredoks, post- ya da 

neo-Marksistler. 

• Ayrıntılandırılmış ayrımlar
• Komünist/Komintern: Proleter devrimine karşı ortaya çıkmış kapitalist bir devlet 

biçimi 
• Liberaller: Genel olarak modernizme karşıt, sınıflar üstü bir orta sınıf aşırılığı

• Sol liberaller: SSCB’nin muadili totaliter / otoriter bir yönetim
• Troçki / Thalheimer: Bonapartist bir diktatörlük biçimi
• Psikolojistler: Burjuva insanın çöküşünün ürünü



FAŞİZM TEORİLERİ (DALLI BUDAKLI)

• Burjuva kapitalizminin şiddete dayanan diktatörlüğü (III. Enternasyonal tezi)
• Bonapartizm’in 20. Yüzyıla özgü bir versiyonu (Thalheimer ve Troçki tezi)
• Orta sınıfların istisnai bir radikalizmi (Lipset ve diğer liberallerin tezi)
• 20. Yüzyılda totaliterliğin / otoriterliğin tipik bir tezahürü (Arendt vd. sol 

liberallerin tezi)

• Yalnızca iki savaş arası Avrupa’ya özgü bir istisna
• Siyaset üstü, biricik bir görüngü
• Tanımlayıcı ortak özelliklere sahip olmayan bir fenomen

• Ulusal tarihlerin biricik özelliklerinin sonucu olarak ortaya çıkan bir durum
• Sosyoekonomik büyümenin ve ulusal gelişimin belirli bir aşamasına özgü bir 

durum
• Kültürel ya da ahlaki çöküşün ürünü
• Uç nevrotik ya da patolojik psikolojik itkilerin ürünü.
• Amorf kitlelerin yükselişinin ürünü
• Modernliğe karşı bir isyan, modernliğin bir işlevi



LİBERAL TEZLER

• aydınlanma esinli kurulu düzene karşı bir orta sınıf isyanı”, 
“yeni bir çağ, yeni bir uygarlık empoze etme çabası” içindeki 
“akıl-dışı ve anti-komünist” bir hareket 

• Sınıf değil kitle örgütlenmesi (Kornhauser)
• Bir anti’ler hareketi: (anti-) parlamenter, liberal, komünist, 

proleter, kapitalist, burjuva, ruhban vs. (Linz)
• Sosyoekonomik değil hayal kırıklığı ve umutsuzluk ürünü 

kültürel bir olgu (Drucker)
• Bir Üçüncü Yol arayışı (Mosse), siyasetler ötesi bir fenomen, 

bir tür “dinsel”lik (Parsos)
• Orta sınıfların / merkezin aşırılıkçılığı, sosyalizme karşı 

faşizme sığınan orta sınıflar (Lipset)



LİBERAL TEZLER (DEVAM)

• Modernizmle ilişki: Modernizm karşıtı bir hareket, özl. Anti-
Risorgimento (Salvatorelli), “aşkınlığa direniş” (Nolte) veya
içsel olarak modern bir totaliterlik (Gregor)

• SSCB ile kıyas kabul eder bir şiddet ve baskı rejimi, totaliter
bir iktidar: her şeyi kucaklayan ideoloji, devlet terörü, medya
sansürü, silah tekeli, ekonominin merkezi kontrolü, tek parti
(Arednt, Noce vd.)

• Faşizm ile modernizm karşıtlığı (Nietzsche, Bergson) sosyal-
Darwinizm (Spencer) gibi akımların ilişkisi genetik olmaktan
ziyade çağın karşı-devrimci ruhu ile ilişkili



TOTALİTERLİK VE FAŞİZM

• Arendt, Totaliterizmin Kaynakları: Bireylerin bir grubun parçası
olması eğilimi ile totaliterlik arasındaki ilişki
• Hitler Almanyası = Mussolini İtalyası = Stalin (ve Lenin) Sovyetleri
• “her şeyi kucaklayan bir ideoloji, devlet terörü, medya sansürü, silah tekeli, 

ekonominin merkezi kontrolü, tek parti hükümeti”
• Gerçi “güvenilir kaynak ve istatistiki materyal” mevcut değil fakat anti-

semitizm ve katliamlar açısından bunlar birbiriyle aynı; Hitler’in tek saygı
duyduğu kişi Stalin; Hitler Sovyet düşmanı olmak şurada dursun Batı’yı yok 
etmek için Kızıllarla birleşmeye hazırdı vs. vs. 

• Aslında Mussolini faşist bile sayılmaz!

• Totaliter bir yönetim biçimi olarak faşizm tartışması anlamlı
olmakla birlikte sömürge tipi (demokrasi görüntüsünü kullanan) 
faşizmlerde tartışma anlamsızlaşır.



FAŞİST MİNİMUM (NOLTE)

• Tarz: gösteriler, paramiliter şiddet, üniformalar, lider kültü vs. 
• Tipik yapılar: gençlik örgütleri, korporatif ekonomik kurumlar, tek partili 

‘totaliter’ devlet 
• Yadsımalar / anti’ler (Payne)

• anti-marksizm (anti-sosyalizm? - Puhle)
• anti-liberalizm, 
• muhafazakârlık karşıtlığı (? – Puhle)
• liderlik ilkesi, 
• bir parti ordusu ve 
• totalitarizm hedefinden 

oluşan bir yadsımalar kümesidir.
Bünyesnde
• merkezi bir örgütsel özellik, 
• bir liderlik doktrini ve 
• temel bir yapısal hedef barındırır
İki savaş arası bir olgudur.



PAYNE’İN DERLEMESİ

Yadsımalar
• Karşıtlar hareketi (liberalizme, komünizme, muhafazakârlığa)
Stil ve örgüt
• Çok sınıflı, entegre ve düzenlenmiş bir ekonomik yapı
• İdealizm, iradecilik, seküler kültür
• Estetik mitingler, semboller, siyasi koreografi
• Romantizm ve mistik unsurlar
• Kitle seferberliği

• Şiddetin sağaltıcı etkisine yaplan vurgu
• Gençliğin yüceltilmesi
• Dış ilişkilerde yeni bir düzen arayışı
• Öncünün fetişleştirilmesi



PALİNGENETİK ULTRA-MİLLİYETÇİLİK
(GRİFFİN)

• “mitik çekirdeği çeşitli permutasyonlarıyla popülist ultra-
milliyetçiliğin palingenetik biçimi olan bir siyasal ideoloji 
türü”
• palingenesis: bir yozlaşma sonucu küllerinden yükselen Anka misali 

ulus
• popülizm: elit ya da öncülerin liderliğini varsaysa bile pratikte ya da 

ilkede meşruluk temeli olarak “halkın gücü”ne dayanan bir hareket 
• ultra-milliyetçilik: liberal kurumlar ya da bunların altında yatan 

Aydınlanmacı hümanizm geleneğiyle uyum içindeki her şeyi reddeden 
bir milliyetçilik 

“Solcu mültecilerin verdiği bilgilere göre, faşizm burjuva 
dünyasını tehdit etmektedir. Gerçekte faşizm burjuva 
dünyasını kurtarmaya (burjuva dünyası faşizme 
sığınmaya) çalışmaktadır. “ - Brecht



BONAPARTİZM

• Kayyum iktidarı: Burjuvazinin uzun vadeli egemenliğini
kurtarmak için kısa vadede egemenliğinden sınıflar üstü
görünen bir diktatör lehine feragat etmesi.

• Thalheimer: “Açık kapitalist diktatörlüğün bir biçimi” ancak
önemli olan faşizmin ekonomik içeriği (kapitalizm) değil
burjuva devlet iktidarının özgül bir biçimi. Bonapatizm’den
farklı bir kitle tabanı olması.

• Troçki:  Gerici bir ideoloji ile kitle tabanını diyalektik olarak
birleştiren bir fenomen. Temelinde küçük burjuvazi ve
köylülük var. Örgütleri yasaklanmış işçi sınıfına karşı seferber
edilmiş küçük burjuvazi.



POULANTZAS

• Albaylar Cuntası faşist diktatörlük değil Bonapartist askeri diktatörlük
• Bir dizi kriz sonrası ortaya çıkan ve ideolojik kriz içindeki küçük 

burjuvaziyi siyasal hayatın üst düzeylerine çıkararak bu krizi çözen bir 
hareket
• Kapitalizmin emperyalist aşamasına ait olan faşizm yalnızca ekonomik bir olgu değildir, 

politika ve ideolojide de derin değişiklikler ortaya çıkarır. 
• Sosyalist devrim zincirinin görece zayıf halkalarında (ekonomik gelişim açısından değil, 

çelişkilerin birikimi bakımından) ortaya çıkar.
• İşçi sınıfının yaşadığı önemli yenilgiler, işçi sınıfı örgütleri arasındaki çelişkiler faşizm için 

yolu düzler. 
• Faşizmin yükselip iktidara geçmesi egemen sınıflar ve kesimler arasındaki iç çelişkileri 

derinleştirir. Faşist devlet gerek iktidar blokundan gerekse büyük tekelci sermayeden görece 
özerklik taşır. 

• Küçük burjuvazi (faşizmi Bonapartizm ve askeri diktatörlükten ayıran unsur) faşist iktidar 
için temel bir rol oynar. Bu sınıfın “statükocu anti-kapitalizm”i, “hiyerarşi miti” ve “devlet 
fetişizmi”, bir ideolojik krizle birleşerek, egemen burjuva söylemden uzaklaşan küçük 
burjuvaziyi faşizme eklemler. 

• Kırsal değil temel olarak kentsel bir hareket. Faşist devletin işlevi tekelci sermayenin 
egemenliğini kurup örgütlemek. (Laclau’nun serimi)



FAŞİZM, KAPİTALİZM, EMPERYALİZM

• Brecht
• [N]asyonal sosyalizme karşı mücadele, ancak kapitalist ekonomi 

sistemiyle mücadele edilerek yürütülebilir. Nasyonal faşizme karşı 
mücadelede müttefik, yalnızca işçi sınıfı olabilir. Faşizmle mücadele 
edip, kapitalizmi alıkoymak olanak dışıdır. … Kapitalizm 
proletaryasının “şantajlarına” boyun eğme eğilimi gösteren ürkek 
liberalist biçimiyle değil, artık yalnızca en çıplak, en azgın devlet 
biçimiyle, artık istikrar kazanmış krizine karşı ayakta kalmayı 
deneyebilir. Çok kısa bir zamanda tüm burjuvazi, nasıl liberalizm geçen 
çağın en iyi kapitalist devlet biçimi idiyse, faşizmin de bu çağın en iyi 
kapitalist devlet biçimi olduğunu görecektir. 

• Horkheimer: “Kapitalizm hakkında konuşmayanlar faşizm hakkında 
sussunlar” (1939) (savaş sonrası bu fikirden vazgeçti!)

• Togliatti: “Emperyalizmi tanımayan faşizmi de tanıyamaz” 



PSİKOLOJİK FAŞİZM KURAMLARI

• Grup içi ile grup dışı arasında çok keskin ayrımlar yapan önyargılı 
anti-demokrat kişilik; anti-semitik ve etnosentrik özllikler gösterir, 
ekonomik olarak muhafazakârdır, katı inançlara sahiptir, muhaliflere 
şiddet uygulamayı meşru görür, stereotiplere yatkındır (Adorno)

• Deli olarak faşist lider, sürü olarak faşist kitle (Le Bon’dan Saussure 
ve Eriksson’a)

• aşırı özgürlükten huzursuz olan “demokratik insan”, faşizmin 
güvenlik ve otoritesine sığınır; bireysel benlik kendini ilga ederek 
daha üst bir iktidara bütünüyle teslim olur (Fromm)

• cinsel bastırma ve sadomazoşist saldırgan ve ödünleyici itkilerin bir 
birleşimi; ekonomikten ziyade psikolojik bir olgu; Burjuva 
toplumun otoriter makine uygarlığı koşullarında cinsel ketlenmişlik
ve bastırılmışlık faşizmde bir tür ödünlenme (tazmin) bulur (Reich)



KOMİNTERN: FAŞİZM KURAMININ 
PARADİGMASI 

İLK DÖNEMLER
• Sanayi ve ticaret burjuvazisinin desteklediği büyük toprak 

sahiplerinin kullandığı bir silah; kitle tabanı küçük burjuvazi, 
lumpen proletarya, hatta emekçi kesimler (1922) 

• dünya devriminin başından bu yana sosyalizmin ve komünizmin 
yaşadığı en büyük yenilgi; küçük burjuvazinin yerini koruma çabası 
(Radek)

• Kendi çıkarını sınıfının ortak çıkarına tabi tutan burjuvazinin en 
kurnaz, en sınıf bilinçli kesiminin bir aracı; kitle desteği arayışındaki 
bir burjuva partisi (Bordiga)

• dünya burjuvazisinin genel saldırganlığının en güçlü, en 
yoğunlaşmış ve klasik dışavurumu; Sovyet devrimine karşı bir 
önlem / işçilere kesilen ceza; yalnızca militarist değil kitle tabanı 
olan bir hareket  (Zetkin)



3. ECCI (1923), 5. KONGRE (1924)

• Karakteristik bir çürüme fenomeni, kapitalist ekonomi ve 
burjuva devletin çözülüşünün bir yansıması; devletin elindeki 
yasal yöntemlerin yetmez olduğu noktada burjuvazinin 
proletaryaya karşı kavgasında kullandığı bir araç

• “Proleter devrimci talepler ile flört” halinde
• Siyasi olmadığı iddia edilen eski burjuva devleti, burjuvaziye 

yeterli güvenliği sağlayamadığı için proletaryaya karşı 
oluşturulan özel sınıf mücadelesi birlikleri 

• küçük burjuvazi, orta burjuvazi, küçük köylülük ve 
entelijansiya”nın geniş kitlelerinden rağbet görüyor; bütün 
sosyal tabakalardan, özellikle de işsiz kalmış eski subaylardan 
hayal kırıklığına uğramış, sınıf konumunu kaybetmiş 
olanlardan destek buluyor. 



13. VE SON ECCI

Kuzinen
• karmaşık bir sınıf birleşimine sahip ama sınıf karakterinin bu 

birleşimde değil büyük burjuvazinin hizmetindeki politikalarda 
aranması gerek

• Troçki ve Thalheimer’ın Bonapartizm ve küçük burjuva karşı 
devrimciliği kavramsal çerçevesini kullanan tahlilleri 
“kitlelerin dikkatini burjuvazi ile mücadeleden 
uzaklaştırma”ya hizmet ediyor

• Alternatif yalnızca proletarya diktatörlüğü değil; cumhuriyet
de bir alternatif



PARADİGMATİK TANIM

• finans kapitalin en gerici, en şoven, en emperyalist 
unsurlarının açık, terörist diktatörlüğü 

• küçük burjuvazide tekelci sermaye için bir kitle tabanı 
edinmeye çalışır, normal hayat akışlarının dışına fırlatılmış 
köylülere, zanaatçılara, büro çalışanlarına, devlet memurlarına, 
özellikle de büyük şehirlerdeki sınıfsal konumlarını yitirmiş 
(deklase) unsurlara hitap eder, işçi sınıfına da nüfuz etmeye 
çalışır

• Yükselen devrimci krizin, eski yöntemlerin etkisiz kalmasının, 
burjuva demokrasisinin artık engel haline gelmesinin sonucu
olarak içte açık terörist diktatörlüğe, dışta savaş hedefli
şovenizme yönelme (ECCI 13. Plenum, Aralık 1933)



FAŞİZM VE KAPİTALİZM

“…Nasyonal sosyalizme karşı mücadele, ancak kapitalist 
ekonomi sistemiyle mücadele edilerek yürütülebilir. Nasyonal 
faşizme karşı mücadelede müttefik, yalnızca işçi sınıfı olabilir. 
Faşizmle mücadele edip, kapitalizmi alıkoymak olanak dışıdır. 
… Kapitalizm proletaryasının “şantajlarına” boyun eğme eğilimi 
gösteren ürkek liberalist biçimiyle değil, artık yalnızca en çıplak, 
en azgın devlet biçimiyle, artık istikrar kazanmış krizine karşı 
ayakta kalmayı deneyebilir. Çok kısa bir zamanda tüm burjuvazi, 
nasıl liberalizm geçen çağın en iyi kapitalist devlet biçimi idiyse, 
faşizmin de bu çağın en iyi kapitalist devlet biçimi olduğunu 
görecektir…” – BRECHT
“Kapitalizm hakkında konuşmayanlar faşizm hakkında 
sussunlar” – HORKHEIMER, 1939 (yalnızca 1939!)
“Emperyalizmi tanımayan faşizmi de tanıyamaz” - TOGLIATTI



MÜCADELENİN GÖREVLERİ

• faşist ideolojiye karşı mücadele, 
• burjuva hükümetlerinin faşistleşmesine ve savaşa karşı 

mücadele, 
• sosyal demokrasiye karşı ve aşağıdan bir Birleşik Cephe’nin 

oluşturulması için mücadele, 
• kitle çalışması ve komünist partilerin güçlendirilmesi, 
• krizden devrimci yolla (Sovyet hükümeti oluşturarak) çıkma 

çabası 



DİMİTROV’UN RAPORU
(7. KONGRE, 2 AĞUSTOS 1935)

‘Faşist Saldırı ve İşçi Sınıfının Faşizme Karşı Savaşı 
Açısından Komünist Enternasyonal’in Görevleri’ 
• Ekonomik krizin yükünü işçilere yüklemek, zayıf ulusları 

köleleştirmek, sömürgeci sömürüyü yoğunlaştırmak, dünyayı 
yeniden paylaşmak, devrimci hareketin yükselişini durdurmak 
ve Sovyetler Birliği’ne saldırmak üzere faşist devlet biçimine 
geçiş

• geniş bir kitle dayanağının bulunmadığı, devrim tehdidinin 
güçlü olmadığı, iç çelişkilerinin had safhaya erişmediği 
durumlarda “sınıfsal yapısını değiştirmeksizin açık terörist 
diktatoryayı kaba ve uydurma bir parlamentarizmle” 
birleştirebilir

• Mücadele faşizme geçişteki ön aşamalar’dan başlamalı



• demagoji yoluyla onların en acil ihtiyaçlarına ve isteklerin 
seslenmesi, 

• kitlelerin özünde kökleşmiş ön yargıları alevlendirmesi
• kitlelerin “duygularına, adalet anlayışlarına, hatta devrimci 

geleneklerine el atması
• Sosyalizm, devrim gibi kavramları gasp ederek bu özlemlere 

seslenmesi

• Faşizm, kendi içinde çelişkili ve dengesiz bir güçtür, ancak onun 
kendi iç çelişkileriyle yıkılacağını düşünmek kendini aldatmak olur

• Mücadele hattı Birleşik cephe, sınıfın en dolayımsız çıkarlarının 
savunulması, devrimci kültür

FAŞİZM VE KİTLELER



SÖMÜRGELERDE FAŞİZM

• Latin Amerika’da kategorik bir faşizmin olanaksızlığının nedenleri
• Avrupa’nın en geri ülkelerinin bile gerisinde bir siyasal seferberlik düzeyi;
• ülkeler arası savaşlar ve milliyetçilikler arası rekabetin milliyetçiliğin 

katalizörü olmaması; 
• siyasal süreçlerin vesayet altında olması ve Doğu Avrupa’daki gibi daha az 

radikal grupların devrimci milliyetçiliği bastırma kapasitesi; 
• toplumların ulusal kimliği muğlaklaştıran çok ırklı yapısı; 
• askeriyenin diğer siyasal akımları bastıran siyasi hakimiyeti; 
• 1960 öncesi süreçte devrimci solun bulunmaması; 
• Latin Amerika milliyetçilerinin Avrupa ve Kuzey Amerika kökenli akımlara 

olan soğukluğu; 
• milliyetçi sendikalist ekonomilerin bu derece bağımlı ülkelere uygun 

olmaması ve bölgeye özgü, radikal bir biçimde çok sınıflı milliyetçiliklerin 
ortaya çıkması (Payne) 



TRICONTINENTAL, WMR (ZARADOV)

• Düyada CIA eliyle yönetilen açık ve “kripto” faşizmler
gerçekleşiyor

• Zadarov: “Faşizmin ihracı dünyanın bu bölümünde iktidarı almanın 
tipik yöntemlerinden biri haline geldi: Faşizm burjuva demokratik 
özelliklerini (şöyle ya da böyle) koruyan ülkelere askeri terörist 
rejimler biçiminde dışarıdan yerleştirildi. Böylesi rejimlerin ana 
üssü uluslar arası sermayedir, her şeyden önce ABD 
emperyalizmidir. İhraç faşizm, dünya emperyalist sistemi içerisinde 
yeni-sömürgeciliğin bir silahı, emperyalist burjuvazinin gelişmekte 
olan ülkeler üzerindeki diktasının bir aracıdır.”

• “Elbette despotik bir rejimle yönetilen her gelişmemiş ülkenin faşist 
olduğu söylenemez. Burada ana kriter, rejimin uluslararası finans 
oligarşisinin en gerici unsurlarının sözcüsü olup olmadığıdır.”



MAHİR ÇAYAN VE AÇIK/GİZLİ FAŞİZM

• Emperyalizm çağında sürekli devrimci kriz
• Emperyalizmin içsel niteliği
• Çarpık kapitalizm
“Bizim gibi ülkelerdeki oligarşik yönetim, rahatlıkla işçi ve 
emekçi kitlelerin demokratik hak ve özgürlüklerinin olmadığı tam 
bir dikta yönetimi ile ülkeyi yönetebilmektedirler. Buna sömürge 
tipi faşizm de diyebiliriz. Bu yönetim, ya klâsik burjuva 
demokrasisi ile uzaktan yakından ilişkisi olmayan "temsili 
demokrasi" ile icra edilir (gizli faşizm) ya da sandıksal
demokrasiye itibar edilmeden açıkça icra edilir. Ancak açık 
icrası sürekli değildir. Genellikle, ipin ucunu kaçırdığı zaman 
başvurduğu bir yöntemdir.”



HAREKET VE DEVLET OLARAK FAŞİZM

• Faşistler: “karşı-devrimcin devrimcileri”
• Devrimci ve avangard bir retorikten muhafazakârlarla ittifaka

• «Devrimci Eylem» (İtalya) «Sosyalist İşçi Partisi» (NSADP), «Ulusal Devrim» 
(Almanya), «Sessiz Devrim» (Türkiye)

• Eve ve çocuğa hapsedilmiş kadın
• Uydurma geleneklerden ana akım gelenekçiliğe
• Milislerin tasfiyesi (“Uzun Bıçaklar”)

• Sosyal politikacılık
• 1 Mayıs, 8  saat işgünü

• Liberal demokrasinin araçlarını güç şantajıyla beraber kullanarak iktidar 
gelen faşizm kendini tepeye taşıyan araçları lağvetmekte tereddüt etmez

• Emperyalizm karşıtı demagojiden tüm emperyalistlerle işbirliğine ve 
emperyal gündemlere
• Yabancı düşmanlığı, milliyetilik, Holocaust

• Bir İslami Faşizm mümkün mü? (Kısa cevap: Neden olmasın?)



SİVİL FAŞİZM & DEVLET FAŞİZMİ

• Faşizmler arası
• İlişkiler ve çelişkiler
• Süreklilikler ve kopuşlar mevcut

• Türkiye solunun terimsel katkısı «sivil faşizm»i
kavramsallaştırmak? 

• Farklılıklar bağlantıları gölgelememeli 
• Faşizm: demagojik söylemler, takıyyeci taktikler, 

kaygan ideolojik konumlar değil sınıfsal temele sahip 
politik bir işlev



VARGILAR

• Faşizmin nitelik belirleyici unsurları tekelci kapitalizm
çıkarına çalışan bir açık-terörist diktatörlük
olmasıdır, Irkçılık, küçük-burjuva taban desteği, 
para-militer örgütler gibi unsurlar arızî niteliklerdir. 
Ülkenin yapısına, toplumsal koşullarına, içinden geçtiği 
sürece ve muhalefetin tehdit etme gücüne göre 
kullanılabilir yahut ikinci plana atılabilirler. 

• Her baskı faşizm değildir, fakat bu topraklarda on 
yıllardır süren baskı, III. Enternasyonal kuramının 
geliştirilmesi olarak sömürge tipi faşizm modeline 
uymaktadır.


