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Emperyalizm, kutuplar›yla
nereye gidiyor?
Kapitalist sistemin yap›sal sorunlar›n›, bunal›m ve çeliﬂkilerini çözüme kavuﬂturacak tek
s›n›f, her aç›dan burjuvaziden daha ileri,
modern ve zincirlerinden baﬂka kaybedecek
hiçbirﬂeyi olmayan iﬂçi s›n›f›d›r. Yani enternasyonal proletaryad›r. Proletarya, ideolojisi-siyaseti ve
öncü gücü önderli¤inde mevcut sömürücü
sistemi bütün
yap›s›yla altüst eden proleter devrimi gerçekleﬂtirerek,
yeni yap›da ve
nihai olarak
tüm insanl›¤›
da özgürleﬂtirecek bir sistem
kurarak sa¤layacakt›r.
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Emperyalist krizin tarihsel, siyasal, ekonomik, askeri
ve ideolojik kökenleri Partizan say› 26 ve 29’da etrafl›ca
ele al›nm›ﬂ, incelenmiﬂti. Bu yaz›m›z, sözkonusu say›larda ç›kan yaz›lar› daha da somutlayan, veriler ile geliﬂtiren ve baz› konular› öncekiler ile bütünleﬂtiren tarzda
olacakt›r. Evet, yaz›m›z baﬂl›kta ifade edilen soruya k›sa
yan›t bulmaya ve emperyalist gidiﬂat› çok genel anlamda
göstermeye çal›ﬂacak. Kapitalist- emperyalist dünyan›n
yönelimine daha yak›ndan bak›p, 21. yy. biz emekçi ve
öncülere neler getirece¤i üzerinde yo¤unlaﬂaca¤›z.
Yaz› içerisinde baz› konular genel düzeyde ele al›n›rken, somutland›r›larak irdelenilen bir çok noktay› da bulacaks›n›z. Bu yaz›m›z›n ana ekseni, emperyalizmin yap›sal krizini ‘aﬂmak’ için ne tür yöntemlere baﬂ vurdu¤u,
bu krizin emek cephesine nas›l yans›d›¤›n›, kapitalist-emperyalist dünyan›n kutuplaﬂmalar›n›, bu kutuplar›n siyasal-ekonomik-askeri durumlar›n›, teknolojinin bu sistemde ne anlama geldi¤ini ve geliﬂimini nerede yo¤unlaﬂt›rd›¤›n›, iletiﬂim teknolojisine yüklenen büyük misyonu,
aﬂ›r› üretimin tekellere getirdikleri yeni krizler, tekeller
aras› birleﬂme-çat›ﬂma-bo¤uﬂma ve birbirini yutmalaröb
bir çok konuya de¤inmeye çal›ﬂaca¤›z.
Emperyalizmin yap›sal krizini “aﬂabilmesi” için dünya kamuoyuna büyük yaygaralar kopararak getirdi¤i “yeni dünya düzeni”, “yeni liberal politika”, “küreselleﬂme”
vb safsatalar›n dünya emekçileri aç›s›ndan ne anlam ifade etti¤ini k›sa ancak somut örnekler ile tan›tlayaca¤›z.
Yaz›, emperyalist kamp›n yöneliminin ne yönde oldu¤unun emperyalist stratejist ve ideologlar›n görüﬂlerine baﬂ
vurarak ele al›yor. Dünya emek cephesinin avantaj ve
dez-avantajlar›n›, yönelimini, güçlü ve zay›f yanlar›n› bir
baﬂka yaz›da ele alaca¤›z. Bu durum, do¤al olarak bir
çok önemli konu üzerinde durmam›z› engelleyecektir.
Kapitalizmin üst aﬂamas›, parazitlenen, çürümeye yüz
tutan ve can çekiﬂen emperyalizm yap›sal bunal›mlar›ndan birini daha yaﬂ›yor. Merkezi planlamadan yoksun,
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arz-talep uyumuna uzak ve aﬂ›r› kar h›rs› ile anarﬂik temel üzerinde yaﬂam bulmaya çal›ﬂan emperyalizmin krizleri derin ve süreklidir. Enternasyonal proletaryan›n ustalar›ndan ve bu y›l 84. y›ldönümünü kutlad›¤›m›z
Büyük Ekim Devrimi’nin ölümsüz önderi Lenin’in, yaklaﬂ›k bir as›r önce
çok berrak biçimde kan›tlad›¤› gibi, emperyalizm kapitalist sistemin can
çekiﬂen ve çürüme aﬂamas›d›r.
Sosyal-emperyalizmin çökmesi ile geniﬂ y›¤›nlar nezdinde ciddi otorite
kazanan emperyalizm, daha önceki süreçlerde yaﬂanan örneklerde oldu¤u
gibi, yap›sal sorunlar›, çat›ﬂmalar› ve aralar›ndaki it dalaﬂ›n› geniﬂ y›¤›nlardan belli süre için de olsa gizleyebildi. Özellikle 80’li y›llar›n sonundan itibaren, emperyalizm geliﬂmiﬂ iletiﬂim teknolojisi vas›t›s›yla emek
cephesine karﬂ› yo¤un ideolojik sald›r›ya geçti. Emperyalist sald›r›n›n
esas› ideolojik oldu¤u halde, ideolojilerin ‘bitti¤i’ safsatas›n› yayd›. ‹ki
esasl› s›n›ftan birisi olan burjuva, proletaryaya karﬂ› ‘zafer’i için tüm
vahﬂili¤ini kusarken, s›n›f mücadelesinin ‘sona erdi¤i’ç›¤›rtkanl›¤›n› yapt›. Y›llard›r kendisi ile ikiz kardeﬂ olan sosyal-emperyalizmin aç›ktan y›k›l›ﬂ›n›, dünyaya “sosyalizmin y›k›l›ﬂ›” olarak maniple etti. Ancak can simidi misali sar›lan bu kozlar art›k yoktu.
Dünya emek cephesine karﬂ› geliﬂtirilen yeni ve daha güçlü sald›r›lar,
‘yeni teori’leri ön görmekteydi. Üstelik ﬂimdi aralar›nda daha yo¤un bir it
dalaﬂ› baﬂlam›ﬂ, teknoloji geliﬂtikçe pazar alabildi¤ince daralm›ﬂ ve
kriz at baﬂ› gitmekte idi. Bu durum, ‘yeni’ emperyalist teorilerin iki yönlü
olmas› anlam›na geliyordu. Birincisi; emek cephesine karﬂ› birli¤i daha
sa¤lama alma iken, ikincisi; pazar sorunu üzerinde daha büyük it dalaﬂ›na, kap›ﬂmaya ve kutuplaﬂmaya gitme ﬂeklinde olmuﬂtur.
Kapitalizm, yaﬂad›¤› yap›sal krizi “aﬂmak” için birincisi; tekellerin
dünya pazar›ndan daha büyük pay kapabilmeleri için birbirleriyle birleﬂmeleri veya birbirlerini yutmalar›. ‹kincisi; geliﬂmiﬂ kapitalist ülkelerde
oldu¤u gibi, özellikle emperyalizm taraf›ndan geri b›rak›lm›ﬂ, sömürge ve
yar› sömürge ülkelere ekonomik ve siyasal politikalar›n› de-regulasyon ve
özelleﬂtirme alt›nda daha güçlü uygulamalar›d›r. Siyasal-ekonomik-askeri ve kültürel alanda hakimiyetini oturtan emperyalizm, geniﬂ y›¤›nlar üzerinde ideolojik etkinli¤ini büyük oranda sa¤lasada , bunu, s›n›f
bilinçli proletarya üzerinden asla baﬂaramayacakt›r. Kazan›lm›ﬂ mevzilerini emperyalizme belli bir süre için kapt›ran enternasyonal proletarya,
tarihinden dersler ç›kararak, belli süre için kaybetti¤i mevzileri daha güçlü biçimde geri almas›n› bilecektir.
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Kapitalist sistemin baﬂ çeliﬂkisi
ve yap›sal bunal›m›
Kapitalist sistemin baﬂ çeliﬂkisi, üretimin toplumsal, üretim araçlar›
üzerindeki mülkiyetin ise özel oluﬂundan ileri gelir. Bir tarafta kafa ve
kol eme¤i harcayarak üreten ancak ne üretti¤ine ne de kulland›¤› hiçbir
ﬂeye sahip olmayan 650 bin iﬂçi, di¤er tarafta üretmedi¤i ve emek harcamad›¤› halde 650 iﬂçinin kulland›¤› makinalar›n ve ürettikleri herçeﬂit
mamülün sahibi olan General Motor’un patronu! Bir yanda herﬂey üreten ama eme¤i d›ﬂ›nda herﬂeyden yoksun olan bir toplum, öte yanda asalakça yaﬂayan tüketen ama herﬂeye sahip olan birey! Üretim araçlar›n› tekelinde bulunduran General Motor’un sahibi burjuvazi, üreten ancak üretim araçlar›ndan yoksun 650 bin iﬂçi proletaryad›r. Yani üretim alabildi¤ince kitleselleﬂmiﬂ ancak mülkiyet tam z›tt› olan bir avuç insanda
toplanm›ﬂt›r. ‹ﬂte budur kapitalist sistemin baﬂ çeliﬂkisi!
Kapitalizmin bunal›mlar›, kapitalist sistemin kendisinden, yani yap›s›ndan kaynaklan›r. Bunal›mlar, aﬂ›r› kar h›rs› sonucu oluﬂan üretim
fazlal›¤›ndan ileri gelir. Peki bu durumda kapitalizm bunal›m ve krizlerini nas›l ‘çözer’? Kapitalizm içine düﬂtü¤ü krizi ve yap›sal bunal›m›
çözemez. Çünkü bu olgular, kapitalizmin baﬂ çeliﬂkisi ile direkt ba¤lant›l›d›r. O sadece mevcut bunal›m ve krizini daha da boyutland›racak
yeni kriz politikalar› ile aﬂmaya çal›ﬂ›r. Ancak bu durum kapitalizmi
öylesi bir konuma getirir ki, özel mülkiyet ve üretim iliﬂkileri bir yandan
üretici güçlerin geliﬂmesi önünde çok ciddi ayak ba¤› olurken, toplumsal
geliﬂmeler önünde de büyük s›n›rlamalar getirir. Bu aﬂamada kapitalizm,
üretim ve dinamikli¤inden giderek uzaklaﬂ›r, asalaklaﬂ›r, çürür ve kokuﬂmaya baﬂlar.
Kapitalist sistemin yap›sal sorunlar›n›, bunal›m ve çeliﬂkilerini çözüme kavuﬂturacak tek s›n›f, her aç›dan burjuvaziden daha ileri, modern ve zincirlerinden baﬂka kaybedecek hiç birﬂeyi olmayan iﬂçi s›n›f›d›r. Yani enternasyonal proletaryad›r. Proletarya, ideolojisi-siyaseti ve
öncü gücü önderli¤inde mevcut sömürücü sistemi bütün yap›s›yla alt-üst
eden proleter devrimi gerçekleﬂtirerek, yeni yap›da ve nihai olarak tüm
insanl›¤› da özgürleﬂtirecek bir sistem kurarak sa¤layacakt›r.

Kapitalizmin üst aﬂamas› olarak emperyalizm
Rekabet, üretimde yo¤unlaﬂmay›, aﬂ›r› yo¤unyaﬂma ise tekelleﬂmeyi getirmiﬂtir. Tekelleﬂmedeki amaç, pazar ve hamadde kaynaklar›na tek
PART‹ZAN 36

5

baﬂ›na sahip olmak ve daha fazla kar h›rs›yla pazarda diledikleri fiatlar›
belirlemek içindir. Fiatlar, tekel denetimine al›nd›¤› vakit çok rahat yükseltilebilecektir. Tekelleﬂme, sanayi sermayesi ise banka sermayesinin birleﬂerek daha fazla yo¤unlaﬂmalar› ve merkezileﬂmeleridir. Bu güçlerin
birleﬂerek daha fazla ekonomik ve bir yönüylede siyasal savaﬂ› ifade eder.
Mali sermaye, bir avuç kapitalistin toplumsal üretim araçlar› üzerindeki
s›n›rs›z diktatörlü¤üdür. Ve tekel, yukar›da ifade edilen, örnek verilen General Motor’dur.
Ülkeler aras› eﬂitsiz geliﬂme, emperyalizmin geri b›rakt›r›lm›ﬂ ülkelerde karlar›n›n daha da artmas›na, iﬂ-gücü ve hammadde fiyat›n›n ise alabildi¤ince düﬂmesine yol açar. Bu ülkelere yat›r›lan sermaye, ucuz iﬂ-gücü
ve hammadde avantaj›yla emperyaliste kendisini on kez katlayarak döner.
Sermaye sadece para anlam›na gelmez. Sermaye herﬂeyden önce kapitalist sistemin bir üretim iliﬂkisidir. O, hammadde, zenginlik kaynaklar›,
üretim araçlar› ve bunlar›n de¤iﬂim de¤eri olan parad›r. Meta ihrac›, beraberinde paraya dönüﬂen bir miktar art› de¤erin ihraç yoluyla, pazara meta
üzerinden hakim olmak ve ülkeyi meta bak›m›ndan kendisine ba¤›ml› hale getirmedir. Sermaye ihrac› ise, a¤›r borçland›rma (kredi) yoluyla ba¤›ml› k›lma olay›d›r. Bu ba¤›ml›l›k iki tarzda olur, ya yat›r›m yaparak ya
da kredi sa¤layarak. Parazitlenen ve çürüyen emperyaliste en uygun
düﬂen tarz, borçland›rma yoluyla ba¤›ml› hale getirmedir.
Pazar› meta bak›m›ndan ve kredi (borç) yolu ile emperyalizmin kontrolü alt›na giren ba¤›ml› ülke, bir yandan ald›¤› kredi ile bir önceki krediyi veya faizini ödemeye çal›ﬂ›rken, öte yandan ayn› adresten ithal etti¤i
metan›n karﬂ›l›¤› olan paray› ödemeye çal›ﬂ›r. Bu durumda, kredi alan
(borçlu) ülke kredi veren emperyaliste sürekli daha çok borçlan›r.
Dolay›s›yla emperyalizme ba¤›ml›l›¤› her gün daha çok artar. Bu durumda art›-de¤erin esas› kredi alan ülkenin aksine, kredi veren emperyaliste gider. Sermaye ihrac› (borçland›rma) yolu ile emperyalist güçler dünyay› ekonomik ve politik olarak aralar›nda paylaﬂm›ﬂ, emekçiler ve
ezilen dünya halklar› üzerinde zulüm ve ya¤ma sistemini kurmuﬂlard›r.
Sermaye ihrac› tek tek ülkeler aras› iliﬂkileri güçlü ve birbirine ba¤›ml›
hale getirdi¤inden, zamanla bir kapitalist dünya ekonomisini meydana getirmiﬂtir. Daha önceden dünya pazar›n›n her sektöründe hakim olan tekel
say›s› 10-20 aras›nda de¤iﬂirken, bugün bu say› 2 ile 10 aras›na inmiﬂtir.
Tekel say›s›ndaki bu azalmaya ba¤l› olarak, tekeller aras› rekabet daha da azg›nlaﬂm›ﬂ, çeliﬂkiler daha çok keskinleﬂmiﬂtir. Zenginler çok
daha az ve çok çok zengin olurken, fakirler çok daha fazla ve çok çok fakir durumuna gelmiﬂtir! Zenginde muazzam derecede bolluk ve biri6
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kim, fakirde korkunç derecede yoksulluk ve yoksunluk! En basit ifade
ile, iﬂte budur emperyalizm! Emperyalizmin dünya emekçilerine yeni sald›r›s›, serbest piyasa ekonomisi temelinde daha fazla özelleﬂtirme ve onun
dünya ölçekli politikas› olan “küreselleﬂme” üzerinden gelmektedir. Küreselleﬂmenin ekonomik ve siyasal taban tutmas›n›n yolu özelleﬂtirmeden,
özelleﬂtirme ise de-regulasyondan geçer. Nedir de-regulasyon?

Dünyay› tekellere peﬂkeﬂ çekmenin yeni ad›;
de-regulasyon
Hiç ﬂüphesiz de-regulasyon, (de-regulation) Friedmann’c› ekonomik
politikan›n bir versiyonudur. Regulation ‹ngilizce bir terim olup Türkçe
karﬂ›l›¤› düzen, nizam ve kural anlam›na gelir. De-Regulation ise bunun
tam tersi olan kurals›zl›k ve düzensizlik demektir. ‹yi ama, emperyalizm nas›l olur da kurals›zl›k ister? Bu onlar›n ç›karlar›na ters gelmezmi,
pazar egemenliklerini sarsmaz m›? Ancak burada bu regulasyonun anlam›, kamu mallar› ve kurumlar›n›n hala devlete ait ve devletin denetiminde
oldu¤unu ifade eder. De-regulasyon ise, en basit anlat›mla, bütün kamu mallar›, her çeﬂit yer alt› ve yer üstü do¤al zenginlik kaynaklar›n›n devlet nizam› ve düzeninden ç›kart›l›p tekellere devredilmesi anlam›n› taﬂ›r.
De-regulasyon emperyalizm için kurals›zl›k de¤ildir, aksine sömürü
ve vahﬂette yapt›r›m gücü daha yüksek kurallar›n, nizam›n getirilmesidir. De-regulasyon, kamu nezdinde düzensizlik, nizams›zl›k iken emperyalist ç›karlar için daha güçlü bir düzen ve nizamd›r. Bu nizam, serbest
piyasa ekonomisi temelinde emperyalist sald›r›lar›n, vahﬂetin s›n›rs›z oldu¤u kurallar dizisidir. De-regulasyon egemenlerin, kan emici vampirlerin, sömürüde s›n›r tan›mayanlar›n, insana, do¤aya ve tüm canl›lar alemine düﬂman olanlar›n istemidir! Bu gerçe¤i görmemiz durumunda, de-regulasyonun emperyalist ç›karlar› sarsmad›¤›n› tersine daha güvence alt›na
ald›¤›n› görürüz.
Emperyalistlerin de-regulasyon ile istedikleri, egemenliklerinde
daha güçlü vahﬂet saçan bir dünya düzeni ve nizam›n kurulmas›d›r.
Onlar, serbest piyasa ekonomisi önünde en ufak bir s›n›rlaman›n, kural ve
yasan›n olmamas›n›, devletin üretime, pazara, sat›ﬂa vb hiç birﬂeye kar›ﬂmamas›n› istiyorlar. Onlar, her çeﬂit sa¤l›k, e¤itim, ulaﬂ›m, kültürel, sosyal kurumlar›n, imkan-olanak ve kaynaklar›n bir bütün olarak tekellere
devredilmesini istiyorlar. De-regulasyon ile gelecek olan, her çeﬂit karahava-deniz ve demir yolunun, temel e¤itim okullar›n›n, sa¤l›k ocaklar›-evlerinin, devlet SSK hastahanelerinin özelleﬂtirilmesidir! De-reguPART‹ZAN 36
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lasyon ile gelecek olan, do¤al kaynaklar olan havan›n, güneﬂin, denizlerin, nehirlerin ve göllerin, yeﬂilli¤in, orman›n, da¤›n, kayan›n görüntü ve manzaran›n özelleﬂtirilmesidir!
De-regulasyon ile gelecek olan, iﬂsizli¤in, sefaletin, yoksullu¤un, açl›¤›n, iç ve d›ﬂ göçün sömürünün vahﬂet boyutuna vard›r›lmas›d›r! De-regulasyon ile gelecek olan, tüm de¤erlerimizin kan emici vampirlere s›n›rs›zca peﬂkeﬂ çekilmesidir. De-regulasyon ile gelecek olan, sömürüde s›n›rs›z
olan bir avuç insanl›k düﬂman› egemen yarat›¤›n, enternasyonal proletaryaya, dünya emekçilerine, ilerici insanl›¤a, ezilen ve ba¤›ml› uluslara dayatt›¤› daha yüksek dozajl› vahﬂetin ad›d›r! Unutulmas›n! Özelleﬂtirmenin kap›s›n› sonuna kadar açan anahtar de-regulasyondur.

Teknolojinin önemi ve
kapitalistin teknolojiye olan ihtiyac›
‹nsanl›k aç›s›ndan teknolojinin çok önemli oldu¤unu, günlük yaﬂant›m›zda de¤erini daha iyi anlar›z. Her ﬂeyden önce teknoloji, insana, do¤ay›
daha iyi ve güçlü biçimde kullanmas›n›, ihtiyaçlar›n› daha rahat ve seri temin etmesini, toplumun ihtiyac› olan üretimi fazla zorluk çekmeden k›sa
sürede karﬂ›lamas›n›, eme¤in daha yo¤un ve etkin biçimde kullanmas› yoluyla insan bilincinin daha da geliﬂmesini sa¤lar.
Teknoloji, insanl›¤›n ve dünyam›z›n yarar›na kullan›ld›¤› taktirde,
yaﬂam standard›m›z yükselir ve çal›ﬂma koﬂullar›m›z alabildi¤ince
iyileﬂir. ‹nsanl›k ve do¤a yarar›na araﬂt›rma yapman›n, daha yetkin
bilimsel deneyler gerçekleﬂtirmenin ve kendimize daha fazla zaman
ay›rman›n koﬂullar› büyük oranda do¤ar. Yerküremizde ciddi oranda
yaﬂanan su sorunu, açl›k, sefalet ve k›tl›kla karﬂ› karﬂ›ya kalan yüz
milyonlarca insan›n sorunu ortadan kalkar.
Hergün açl›ktan ölen 40 bin çocuk, yaﬂam›n› mutluluk ve refah içinde
sürdürür. Bu teknolojik seviye, birikim ve do¤al zenginliklerle tüm insanl›¤›n ulaﬂ›m, iletiﬂim, konut, sa¤l›k, e¤itim vb sorunlar› çok rahat çözülür.
Tüm bunlar kesinlikle birer ütopya de¤ildir. Günümüz insan› bilimde katetti¤i yolu, üretimde vard›¤› düzeyi ve dünyam›z›n biz canl›lara sundu¤u
do¤al zenginlikleri görüp, kolektif tarzda kullanabilse bunlar›n bir ütopya
olmad›¤›n› kesinlikle anlar.
Bu sömürücü sistemde baz›lar›n›n dedi¤i gibi teknoloji “tarafs›z” veya
“s›n›flar üstü” olabilir mi? Kesinlikle hay›r! Teknoloji üretim araçlar›n›n
kopmaz parças›d›r. Üretimin toplumsal, üretim araçlar›n›n mülkiyetinin
ise özel oldu¤u kapitalist sistemde, teknolojinin de mülkiyeti ve kullan›m›
burjuvaziye aittir. Üretim araçlar›n›n mülkiyeti özel oldu¤u müddetçe,
8
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teknolojinin görevi, kapitalist için kar› sürekli art›rmak ve dünyay› kapitalistin ç›karlar› do¤rultusunda daha s›k› kontrol etmektir. Bu anlamda teknolojinin hangi sanayi alan›nda ve nas›l kullan›laca¤›, toplumda hangi
amaçla ne yönde de¤erlendirilece¤i sorunu, tamam›yla burjuvazinin tahakkümü alt›ndad›r.
Teknoloji, yaﬂad›¤›m›z kapitalist-emperyalist sistemde egemen s›n›flar›n ç›karlar›n› en iyi ﬂekilde korumak emekçiler üzerinde sömürüyü daha
üst düzeyde gerçekleﬂtirmek içindir. Güçlü tekeller pazar›n en büyü¤ünü
ve en iyisini kapmak için, teknolojik üstünlüklerini rakiplerine kar› her
zaman koz olarak kullan›r. Kapitalist teknolojisiz asla yapamaz ve bunsuz
kesinlikle ilerleyemez. Bu güçlü araçtan yoksun oldu¤u taktirde rakipleriyle mücadele edemez, boy ölçüﬂemez, ezemez, pazardan fazla pay kapamaz. H›zl›, seri ve kaliteli üretim yapamaz. Çeﬂit ço¤altamaz, fazla
ürün pazara süremez. Pazarda kontrolü sa¤layamaz, hakimiyeti kuramaz
ve egemenli¤ini oturtmada baﬂar› sa¤layamaz. Kapitalist için teknoloji,
daha çok pazar, daha çok sömürü ve daha çok pazar, daha çok sömürü ve daha fazla kar için rakiplerini en etkili ve tez yoldan sindirme
arac›d›r.
Daha fazla kar ve rekabet gücü yüksek bir tekel, zorunlu olarak yüksek teknolojinin kullan›m›na dayanacakt›r. Bu güçlü koza sahip olanlar,
pazar›n ulusall›¤›na, bölgeselli¤ine ve küreselli¤ine bakmadan rakiplerinden koparacak ve egemenli¤ini oturtacakt›r. Yüksek üretim teknolojisine
sahip olmak çok büyük yat›r›m yapmay› gerektirir. Sa¤lam alt yap› ve
yerli yerine oturmuﬂ araﬂt›rma merkezlerine ihtiyaç duyar. Kapitalizmin
eﬂitsiz geliﬂme ve anarﬂik yap›s› ile teknolojinin yo¤unlaﬂmas› da bir avuç
emperyalistin tekeline kalm›ﬂ›r.
Emperyalist hiç bir zaman üretim teknolojisini satmaz. O, üretim
teknolojisinin üretti¤i ürünü satar. Emperyalizmin “teknoloji dünya ölçe¤inde yay›l›yor” söylemi büyük bir yalan ve palavrad›r. Ama, ne yaz›k
ki emperyalizmin yo¤un ideolojik sald›r›lar› sonucu geniﬂ y›¤›nlar ve baz›
devrimci yap›lanmalar bu konuda ciddi bilinç bunalmas› yaﬂamaktad›r.
Araﬂt›r›p inceledi¤inizde ve çok yak›ndan takip etti¤inizde göreceksiniz
ki, dünyada yay›lan›n teknoloji de¤il, teknoloji ürünleri oldu¤unu görürsünüz. Yani dünyada yay›lan HP, Toshiba, Intel, IMB, Microsoft,
Siemens, General Motor, Sony’nin ürettikleridir. Bunlar üretim teknolojisini size verir ise, pazarda egemenli¤ini nas›l sa¤layacak, hakimiyetini nas›l kuracak, kardan aslan pay›n› nas›l kapacak! Hiç düﬂündünüz mü? Bunlar olsa olsa, çok daha ileri ve yetkin olan üretim
teknolojisini geliﬂtirmiﬂ olduklar›ndan eskimiﬂ, kar getirmeyen ve o
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günün rekabet koﬂullar›nda ayakta duramayacak teknolojiyi, büyük
mebla¤lar karﬂ›l›¤›nda sömürge ve yar›-sömürge ülkelere satar.
Bunun nedeni, emperyalistlerin rakipleri üzerinde sürekli üstünlük, imtiyaz, otorite ve egemenlik kurma ve de aﬂ›r› kar h›rs›nda yatar. ‹ﬂte ABD,
AB ve Japon emperyalistlerinin fark› ve egemenli¤i burada aranmal›d›r.
Bu emperyalist güçler aras› teknoloji de¤iﬂimi dahi çok kontrollü ve en
alt düzeyde seyreder. Buna çarp›c› bir kaç örnek verelim. Intel’den rakibi
olan AMD’ye üretim teknolojisini satmas›n› beklermisiniz? Veya CocaCola’dan Pepsi Cola’ya, Boing’den Airbus’a, Microsoft’tan Oracle’a,
Sony’den Philips’e üretim teknolojisini-formülünü satmas›n›-vermesini
düﬂünür müsünüz? E¤er içinizde “satar, verir diyeniniz var ise, bu demektir ki Kapitalizm’in K’s›n› dahi anlayamam›ﬂs›n›zd›r. Bir-iki evin ve üçbeﬂ kiﬂinin yaﬂad›¤› bir mezrada ayranc›l›k yapan Süheyla teyze ancak bir
iki kiﬂi taraf›ndan sevilen ekﬂi ayrana tad› nas›l verdi¤ini soran, uzak
mezran›n ayranc›s› Melek han›ma dahi söylemezken, iﬂi-gücü, derdi devas›, dünü bugünü gelece¤i, yedi ceddi ve mayas› egemenlik ve imtiyaz
üzerine kurulu tekeller mi söyleyecek? Pes do¤rusu!
Kapitalist sistemde her teknolojik araﬂt›rma kesinlikle askeri kurumlar›n bilgileri, talepleri ve yönlendirmesi do¤rultusunda yap›l›r.
Amaç, pazarda hakimiyet, rakibinden pay koparma ve emekçiler üzerinde
sömürüyü katmerleﬂtirme oldu¤una göre, her teknolojik araﬂt›rma do¤al
olarak ilk önce bu stratejiye hizmet edecektir. Böylesi sömürücü bir sistemde, teknoloji toplumun refah düzeyini yükseltmez, iﬂsizli¤i gidermez,
yoksullu¤a son vermez. Aksine, bir avuç insan›n zenginli¤i korkunç derecede artarken, toplumun refah seviyesini düﬂürür, iﬂsizli¤i ço¤alt›r, yoksullu¤u art›r›r. Buna örnek olarak ABD’yi alal›m.
‹ﬂte size, refah düzeyinin en yüksek oldu¤u emperyalist ülkelerin baﬂ›nda gelen ABD’de gerçek durum! ‹ﬂte size Hollywood’lu, Silicon Walley’li, Madison Aveneu’lu, Dallas’l›, Bevery Hills’l›, Wall Steet’li refah
ülkesi!
Y›l
1985
1986
1987
1988
1989
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Mutlak
‹flas eden
Yoksul(mil) iﬂyeri (bin)
33. 064 57. 078
33. 370 61. 616
32. 221 61. 111
31. 745 57. 098
31. 528 50. 361

‹flas etmiﬂ
iﬂlemi süren
(bin)
364. 536
561. 278
594. 567
642. 993

Y›l
yoksul
1990
1991
1992
1993
1994

Mutlak
iﬂyeri
33. 585
35. 708
38. 014
39. 265
38. 059

iflas eden
iﬂlemi süren
60. 747
88. 140
97. 069
86. 133
71. 520

iflas etmiﬂ
725. 484
880. 399
972. 490
918. 734
845. 257
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Yukar›daki çizelge size, bu ülkenin resmi kuruluﬂlar›nca aç›klanan
yoksulluk s›n›r›nda olan insanlar›n say›s›n› vermektedir. 1994 y›l›na göre,
ABD’de mutlak yoksulluk s›n›r›nda bulunan insan say›s› 38 milyondur. Bu say› toplam nüfusun %19.3’dür. Resmi makamlar 38 milyon söylese de, gerçek rakam›n 42 ile 45 milyon aras›nda oldu¤u söylenmektedir.
Ayn› çizelgede ve ayn› y›llara ait iflas eden veya büyük tekellerce yutulan
iﬂyeri say›s› verilmiﬂtir. En son 1994 y›l›nda iflas eden veya yutulan iﬂletme say›s› 71 bin 520’dir.
Durun! daha bitmedi... Bunlar resmi iﬂlemleri sonuçlanm›ﬂ olanlard›r.
‹flas etmiﬂ olupta ancak resmiyette hala iﬂlemi devam eden ve içinde sosyal kuruluﬂlar›nda oldu¤u daha yüzbinlerce iﬂletme vard›r. Örne¤in, en
son 1994 y›l›nda iflas etmiﬂ olup da hala iﬂlemi süren iﬂletme say›s› 845
bin 257’dir.
Okuyucunun verileri bir s›ra halinde düzgün takip etmesi için,bu bilgileri de ayn› çizelgede verdik. ‹ﬂte kapitalist egemenli¤inde olan teknolojinin dünya insanl›¤›na sunduklar›ndan küçük bir kesit ‘Refah ve hayaller
ülkesi’ ABD’de durum böyle ise, di¤erlerini düﬂünme ve Asya, Latin
Amerika, Afrika’y› araﬂt›rma zahmetine siz katlan›n!

‹letiﬂim teknolojisinden ne anlaﬂ›lmal›
ve kapitalist için önemi nedir?
Öncelikle iletiﬂim teknolojisinin yaln›z iletiﬂim araçlar› olmad›¤›n› belirtmekle baﬂlayal›m. ‹letiﬂim araçlar›, iletiﬂim teknolojisinin sadece
bir parças›n› ifade eder. ‹letiﬂim teknolojisi; her tür iletiﬂim araçlar›n›
ve bu araçlar arac›l›¤› ile verilen her çeﬂit iletiyi temsil eder. K›sacas› iletiﬂim teknolojisi dedi¤imizde, hem iletiﬂim araçlar›n› (fax, tv, telefon,
sinema, radyo, bilgisayar, modem, cd, cd-rom, dvd, stalit, anten, uydu,
kamera, telefon, telgraf, tel, kablo, telex, gazete, dergi, bildiri, afiﬂ, reklam
vb...) hem de bu araçlar üzerinde sunulan ve üretilen her çeﬂit iletiyi
(haber, mesaj, bilgi, arzu, öfke, ç›¤l›k, düﬂünce, ses, duygu, sevinç, hüzün,
korku, etkilenme vb...) kapsar. Teknoloji ise, tüm bu araçlar› üreten insan, emek, makine, araç-gereç, bilinç, bilgi vb. bütün iliﬂki düzenini-çeﬂidini anlatan ünite, diyebiliriz.
Pazara hakim olmak isteyen, rakipleri ile mücadele etmek, onlar› yenmek ve ezmek isteyen, sömürüyü katmerleﬂtirmek, kar› sürekli katlamak,
dünya üzerinde kontrol ve hakimiyetini oturtmak isteyen kapitalistin iletiﬂim teknolojisine ne denli ihtiyaç duyaca¤›n› okuyucu ﬂimdi daha iyi anlamal›d›r. Kapitalist öylesi güçlü bir silaha sahip olmadan imparatorlu¤unu koruyabilir mi? Toplum içerisinde ve üzerinde güçlü siyasal,
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ideolojik, kültürel, askeri, psikolojik iletiﬂim a¤lar›n› oluﬂturmadan sömürücü sistemini sürdürebilir mi? Y›¤›nlara kültürünü maniple edebilir mi?
Bundan yoksun olmas› durumunda korkunç düzeye gelmiﬂ sermayeyi tek
elde tutabilir mi? Tüm bu sorular›n cevab› kesinlikle hay›rd›r.
Konumuzun daha iyi anlaﬂ›lmas› için hemen iki basit örnek verelim.
Bilgisayar sektörünü az-buçuk takip eden herkes Microsoft ile Intel tekellerinin bir ittifak içinde olduklar›n› bilir. Ve ittifak yapm›ﬂ bu iki tekelin
kendi alanlar›nda rakipsiz olduklar› da malumunuz. Bu tekellerin pek çok
ürünü (program ve çips) pazara sunulmadan önce, ABD savunma bakanl›¤› ve CIA laboratuvarlar›ndan geçer. Burada, program ve çipsi kullanan
herkesin istendi¤i zaman ABD taraf›ndan denetlenebilece¤i (özellikle internette) ﬂeklinde bir sistem oturtulmuﬂtur. ABD’deki K›z›lderili ile Avustralya’daki Aboricin kardeﬂlerimiz, kendilerini vahﬂice katleden egemenlere karﬂ› internet’te ayn› kaderi paylaﬂanlar olarak birbiriyle tan›ﬂman›n
mutlulu¤unu yaﬂay›p, ortak mücadele etmenin koﬂullar›n› tart›ﬂ›rlarken,
Sam Amca’n›n program, modem ve çips içindeki gizli ve sinsi ellerinin
özellikle fark›nda olmal›d›rlar. Bilinci alt etmiﬂ bir yüre¤in mutlulu¤u, genelde hüsranla bitmiﬂtir. Asla unutulmas›n!
Di¤er bir örnek fotokopi vb alanda dünyaca ünlü bir marka olan Xerox
tekelidir. Gene ABD’nin sözkonusu kurumlar›nca bu tekelin fotokopilerine de bir sistem konulmuﬂtur. Bu fotokopiler üniversitelere veya çevresine toplumsal muhalefetin güçlü oldu¤u merkezlere devrimcilerin-ayd›nlar›n-demokratlar›n tak›ld›klar› yerlerin yak›n›na, kütüphanelere, postahanelere, konsolosluklara yerleﬂtirilmesi özellikle tercih edilir. Bu sistem bilgi
toplama, denetleme ve muhalefeti yok etmenin en sinsi metodudur. Sistem ﬂudur; fotokopi, belgelerin veya de¤iﬂik dökümanlar›n say›s›n› ço¤altmak için kendisine gelen Ayﬂe ve Ömer’i ‘çok sevmiﬂ ve hemen kan›
kaynam›ﬂt›r.’ ‘Sevdiklerim bir ömür boyu hat›r›mda kals›n’ anlay›ﬂ› ile iﬂ
yapar, bölüﬂümde de ‘yoldaﬂ’ metodunu izleyerek bir bana bir sana diyerek ç›kan ürünleri paylaﬂ›r.
Hat›ralar›n uzun süre ‘güvence’de kalmas› için, evrimin en son türü
olan elektro-manyetik kanaryalar›n görünmez kanatlar› üzerinden ‘hat›ralar› toplama, ay›klayarak merkezileﬂtirme ve aﬂk› derin olan› hemen de¤erlendirme merkezi’ne gönderir. Bu merkez, kendisine ihtiyaç olan›n gereklerine bir an önce bakman›n yo¤un u¤raﬂ›nda iken çok saf ve temiz
olan Ayﬂe ve Ömer’de iﬂlerini çok iyi kamufle(!) ederek k›sa sürede baﬂarman›n huzuru(!) içerisindedirler. Ancak, bu sisteme muhalif olan Ayﬂe
ve Ömer gibilerinin huzursuz ve çok dikkatli olmalar›n›n say›s›z sebepleri
varken, kendi sonlar›n› getirecek düzeyde huzurlu ve rahat olmalar› do¤ru
12
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mudur? Kald› ki, politik iktidar›n böylesine sinsi ve vahﬂilerin elinde
oldu¤u bir sistemde, kendini huzur ve rahat içinde sand›¤›n an, düﬂman›n kap›na dayand›¤› and›r! ‹ﬂte teknolojinin kimlerin denetiminde
oldu¤una ve nas›l kulan›ld›¤›na dair çok basit iki örnek! iﬂte teknolojinin
emperyalizme faydalar›.
Uluslararas› ticaretin sürekli geliﬂmesi sonucu rekabet daha çok yo¤unlaﬂt›rm›ﬂt›r. Kapitalist ç›karlar, potansiyel pazarlar›n ço¤alt›lmas›n›
kaç›n›lmaz hale getirmiﬂtir. Bundan dolay› y›¤›nlar› tüketime yönlendirmek ve kar h›rs› için tüketimi iﬂtahland›rman›n zorunlulu¤u daha çok artm›ﬂt›r. ‹ﬂte tamda bu noktada, iletiﬂim teknolojisininin gücü ve tekellerin
iletiﬂim araçlar›na ›srarla sahip olman›n nedenleri tüm ç›plakl›¤› ile ortaya
ç›kar. Kapitalistin iletiﬂim araçlar› vas›tas›yla sahip oldu¤u en etkili
güç, hiç ﬂüphesiz siyasal-askeri-ideolojik ve kültürel hegamonyad›r.
Bu güçlü silah arac›l›¤› ile y›¤›nlara ideolojisini, yani kültürünü, yaﬂam
biçimini, felsefesini, düﬂüncesini, psikolojisini manipüle eder.
Günümüzde teknolojiyi kullanan (ki zorunludur) her tekel, kaç›n›lmaz
olarak iletiﬂim teknolojisinin en az bir bölümüyle içiçedir. Biz burada sadece iletiﬂim teknolojisinde medyatik olanlara baz› örnekler verece¤iz.
Tekellerden baz›lar› bu sektörün bir alan›nda yaz›l› yo¤unlaﬂ›rken, di¤erleri ise bir çok alanda görsel-yaz›l› iﬂitsel yo¤unlaﬂm›ﬂt›r. Bu tekellerin
onlarla ifade edilen gazeteleri, dergileri, radyo ve televizyon istasyon ve
kanallar› vard›r. Ülkemizde, komprador Do¤an Grubu buna örnek verilebilir. Emperyalizmin ve gericili¤in yaﬂam biçimini, kültür ve ideolojisini
yayg›nlaﬂt›rmada bu tekeller çok büyük rol oynarlar. Toplumsal bir varl›k
olan insan›n toplumsall›¤›n› zay›flatan, insan› yaln›zl›¤a, kadercili¤e,
ömür boyu rüyalar aleminde seyahate, baﬂ› boﬂlu¤a, bencilli¤e, asalakl›¤a
ve tüketime yönlendirmede bunlar en etkili görevi al›rlar.
Ba¤›ml›, sömürge ve yar›-sömürge ülkelerin ulusal-demokratik kültürü, toplumsal de¤erleri, folklorü, sinemas›, sanat› bu güçler taraf›ndan
parçalan›r. Bunlar y›¤›nlar› bilgisiz, belleksiz, kültürsüz, e¤itimsiz b›rakman›n yo¤un u¤raﬂ›ndad›rlar. Araﬂt›rmayan, çabalamayan, sorgulamayan, eleﬂtirmeyen, konuﬂmayan, düﬂünmeyen ve görmeyen bir
kiﬂilik yaratman›n peﬂindedirler. Ve emperyalizmin “beyinden beyinci¤i al›p boﬂ beyni ortaya salma” politikas›n› prati¤e, en iyi bunlar uygular.
Dünyada ki baﬂl›calar› aﬂa¤›dad›r. ‹yi ve çok yak›ndan bak›n! Bir ço¤u size hiç de yabanc› gelmeyecektir! Düﬂünün, mutlaka bir yerlerden hat›rlayacaks›n›z!
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Time Warner ve Turner
Walt Disney
News Corp.
Viacom
Havas

Beltelsmann
AT ve T
Unitep Artists
NTT
Colombia Pictures MCA
Paramount
CBS
McGraw ve Hill I TT

Reuter
AP
Kyodo
BBC
Westinghouse

Western electric
Odeon
Universal
Jiji
General Elecetric NKH
Hearts
ORTF
Kirch
RCA

Günümüzde kapitalistin iﬂtah›n› en çok kabartan sektörler telekomünikasyon, enformasyon, ulaﬂ›m, posta ve enerjidir. Çünkü ‘küreselleﬂme’ teorisinin alt yap›s›, bunlar üzerinde oturtulacakt›r. Potansiyel (kitlesel) pazar ve gelecekte ne fazla kar getirecek sektörlerin baﬂ›nda olmalar› iﬂtahlar› kabart›yor. Ç›karlar› ve pazara sunaca¤› metalar do¤rultusunda kitleleri ﬂekillendirme, manipüle etme ilk buradan baﬂlat›l›r. Toplum üzerinde
kontrol ve egemenli¤i ilk önce burada tesis eder. Rakiplerin gücünü ve
kolunu ilk burada k›rar.
Bu alanlar›n stratejik önemi günümüz dünyas›nda daha çok öne ç›km›ﬂt›r. Çünkü kapitalist için medya kilit noktad›r. Bu kilidi iyi kulland›¤›nda (ki en iyi biçimde kullan›yor) hem çok iyi kar, hem de ideolojisini
topluma en kolay biçimde maniple edebilir. Bunun içindir ki, dünya tekelleri ve ülkemizin komprador kapitalistleri için genç ve dinamik
bir nüfusa sahip ülkemizde PTT’nin, Netaﬂ’›n, Teletaﬂ’›n, TRT’nin
vb.lerinin bir an önce özelleﬂtirilmesi ‘namus’lar› haline gelmiﬂtir.
Film, video, sinema, haber kaynaklar›, stalit, uydu bu güçlerin tekelinde
oldu¤u gibi ka¤›t ve ormanda bunlar›n kontrolündedir. Dünyada ka¤›t tekeli ve ormanlar› elinde bulunduran tekeller; baﬂta International Paper
(ABD) olmak üzere Kemberly-Clark (ABD), Georgia-Pasific (ABD), Weyerhaeuser (ABD) vb’dir. Ka¤›da gelecek yeni bir zam tufan›yla, belki de
bu yaz›m›z, paras›zl›ktan kendisine en düﬂük kalitede 30 sahifelik ka¤›t
dahi bulamayacakt›r!

Çeliﬂki keskinleﬂiyor, bölüﬂülmüﬂ pazardan
pay kapma dalaﬂ› k›z›ﬂ›yor
Sermayenin daha çok yo¤unlaﬂmas› emperyalistler aras› hammadde
mücadelesinin k›z›ﬂt›rm›ﬂt›r. Hammaddelerin s›n›rl› ve pazarlar›n önceden
paylaﬂ›lm›ﬂ olmas› mücadeleyi daha da keskinleﬂtirmektedir. Bunun içindir ki emperyalistler, kendi ülke ve bölge pazar›n› rakip güçlere karﬂ› korumak, pazar üzerinde denetimi güvenceye almak için, -serbest piyasa
ekonomisi ve küreselleﬂme z›rval›klar›n› ileri sürseler de- gümrük, kota
vb s›n›rland›rmalar› de¤iﬂik metodlar alt›nda daha güçlü duruma getir14

PART‹ZAN 36

mektedirler. Tekellerin güçlenmesi ve rekabette daha çok yo¤unlaﬂmas›
demek, onlar›n ucuz hammadde ve iﬂ gücü kaynaklar›n›n oldu¤u geri b›rak›lm›ﬂ, sömürge ve yar›-sömürge ülkelerde daha keskin ve büyük mücadeleye girecekleri anlam›na gelir. Bu rekabette teknolojik ve askeri üstünlü¤e sahip olmak, tekeller aras› mücadelede ayr›cal›klar ve üstünlükler
sa¤lar.
Dünya pazarlar› çok önceden emperyalistlerce paylaﬂ›lm›ﬂt›r. Ancak
yeni ekonomik, siyasi, askeri ve teknolojik güce uygun biçimde, daha önceden paylaﬂ›lan pazarlar›n yeniden paylaﬂ›lmas› gündeme gelmektedir.
Dolay›s›yla emperyalistler aras› güç dengeleri de¤iﬂtikçe, bu de¤iﬂikli¤e
ba¤l› olarak pazarlar›n belli oranda de¤iﬂimi de olacakt›r. Aralar›nda varolan çeliﬂkiler bunun üzerinde keskinleﬂmekte, mücadele bunun için k›z›ﬂmaktad›r. Bu durum, dönemin, dünya emperyalist savaﬂlar dönemi oldu¤u
anlam›na da gelir. Egemenler aras› çeliﬂkiler bazen uç boyutta keskinleﬂerek 1. ve 2. emperyalist savaﬂlara neden olurken, bazen de daha alt düzeyde seyrederek ‘birlik’ ve ‘uyum’ ﬂeklinde d›ﬂa yans›r. Bu güçler ço¤u dönem aralar›nda keskinleﬂen çeliﬂkileri bir dünya savaﬂ›na götürmeden de
WTO, UN, WB, IMF, NATO vb kurumlar› arac›l›¤›yla ‘aﬂar’ ve sorunu
bir sonraki sürece erteler. Bu ‘birlik’ ve ‘uyum’ görüntüsü, emperyalist
güçlerin gelecekteki gerici-haks›z savaﬂlara yat›r›m› anlam›na gelir.
Emperyalistler aras› çeliﬂkilerin keskinleﬂti¤i ve aralar›ndaki mücadelenin giderek boyutland›¤›n› EU (AB), APEC, NAFTA vb bölgesel kutuplaﬂmalardan da görebiliriz. Bu durum, emperyalist güçlerin bölgesel pazarlar›n› güvenceye alma ihtiyac›n› ve yeni güç dengelerine uygun biçimde dünya pazarlar›n›n yeniden paylaﬂ›lmas›n› zorunlu hale geldi¤ini gösterir. 2000’li y›llarda dünya pazar dalaﬂ›n›n daha da kar›ﬂaca¤› ve bunun
sonucu egemenlerin dünya insanl›¤›n› yeni haks›z-gerici savaﬂlara sürükleyece¤i mesajlar› güçlüdür. Tüm bunlar dünya emekçilerinin daha fazla
vahﬂet, soyk›r›m, zulüm ve sömürüye maruz kalaca¤›n› gösterir.
Kamuoyunda yayg›n olan genel kan›, emperyalist ülke ve tüm dünyada tekel say›s›n›n artt›¤› yöndedir Ancak gerçek durum bunun tam tersidir. Tekeller, rakiplerinin pazardaki pay›n› kapmak için daha çok merkezileﬂirler. Bu gün dünyan›n en önde görünen büyük tekellerden her biri, son
on y›l içerisinede kendisinden küçük çeﬂitli çapta en aﬂa¤› 50 iﬂletme yutmuﬂtur. Bu duruma iliﬂkin küçük ama gerçek ve çok çarp›c› bir örnek verelim. Pazarda 50 de¤iﬂik sektörün ve her sektörde 8 tekelin egemen oldu¤unu kabul edelim. Burada dünya pazar›n›n tüm sektörlerinde egemenlik
kuran 400 tekel ortaya ç›kacakt›r. Bu tekellerden her birinin de¤iﬂik çapta
50 iﬂletmeyi yuttu¤unu hesaplarsak, sonuç, ejdarhalara yutulan de¤iﬂik
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çapta 20 bin iﬂletmenin oldu¤u ortaya ç›kar. Evet bu küçük ama gerçek ve
çarp›c› örnek, bizlere, emperyalizmin yönelimi hakk›nda pek çok ﬂey anlat›r.
Önceden bölüﬂülmüﬂ pazardan daha fazla pay kapma ve aﬂ›r› kar
h›rs›ndan emekçileri daha fazla sömürmek için tekellerin birbirine
karﬂ› politikas› “ya birleﬂ” yada “yok ol”dur. Tekel kendisinden küçük
olan› yutar veya zoraki birleﬂmeye (!) çeker, gücüne yak›n olan ile belli
bir süre ortak hareket ederek daha büyük güce karﬂ› blok oluﬂturur. Ve günün geldi¤inde blok oluﬂturdu¤u gücü de yutman›n yollar›n› arar. Tüm
bunlar rakiplerini pazardan tamamen diskalifiye etmenin u¤raﬂlar›d›r. Bunun için pazarda her sektör, tekellerin a¤›rl›klar› do¤rultusunda yeniden
yap›land›r›l›r.
1985 ile 1996 y›llar› aras› ABD, Japonya ve AB’de iflas eden veya daha büyük tekeller taraf›ndan yutulan de¤iﬂik çapta iﬂletme say›s› yüzbinlerle ifade edilmektedir. Özellikle 1990’lar sonras› tekeller aras› yaﬂanan
birleﬂme korkunç sermaye birikiminin çok az say›daki tekelin tahakkümü
alt›na al›nmas›n› sa¤lad›. Dünyam›z, her y›l binlerce firman›n iflas ettirilerek pazardan düﬂmesine, devlet imkanlar› ve stratejik öneme sahip kurumlar›n›n tekellere peﬂkeﬂ çekilmesine sahne olmaktad›r. Az geliﬂmiﬂ,
geri b›rakt›r›lm›ﬂ sömürge ve yar›-sömürge ülkeler ilk önce emperyalizm
taraf›ndan kendisine verilen yüksek faizli borçlar ile ezdiriliyor, borcunun
ödeyememesi için de ülke pazar› bu kez meta bak›m›ndan ele geçirilmektedir. Bununla da yetinmeyen emperyalizm, özelleﬂtirme ve küreselleﬂme furyas› alt›nda ülkenin en önemli stratejik kurumlar›na el koyarak, ilk önce o ülkenin elini, kolunu bacaklar›n› k›r›yor sonra da kendisine s›n›rs›z teslimiyet hizmette beynini klonluyor. Emperyalistlerin
bu vahﬂeti dünyay› öylesine kas›p kavurmuﬂtur ki, geri b›rak›lm›ﬂ sömürge ve yar›-sömürge ülkeler, emperyalistlere olan borçlar›n faizlerin dahi
ödeyemeyecek duruma getirilimiﬂtir.
Uluslararas› alanda sermaye hareketlili¤ini kolaylaﬂt›rmak, meta ihrac›n› dünya ölçe¤inde bir zorluk yaﬂamadan gerçekleﬂtirebilmek için kapitaliste uygun en iyi araç, uluslararas› veya dünya ölçekli (trans-national)
tekellerin oluﬂturulmas›d›r. Böylesi tekeller dünya pazar›n›n belli sektörlerinde muazzam düzeyde yo¤unlaﬂm›ﬂt›r. Kendi sektörlerinde çok güçlü ve
denetimlerinde korkunç düzeyde sermaye bulundururlar. Otoritelerini rakiplerine karﬂ› büyük oranda oturtmuﬂlard›r. Pek çok sektörde faaliyet yürütürler. Bu sektörlerin tüm stratejik noktalar›n› ve hammadde kaynaklar›n› büyük oranda ele geçirmiﬂlerdir. Her hareketi ve taktik politikas› dünya
ölçeklidir. Borsa spekülatörlerini yönlendirir ve bir günde 1 milyar dolar›
16
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cebe indirirler. Kendisinden küçük olanlar› ya yutar ya da pazarda yaﬂam
hakk› tan›maz. Buna örnek olarak ilk akla gelenler;
Boing
Itochu
Coca-Cola
IBM

Microsoft
Sony
Hitachi
Siemens

Intel
AT T
Exxon
Nestle

Mitsui
Pepsi Co
McDonald’s
Allianz

Toyota
Mitsubishi
General Motor
Philip Morris

E¤er kapitalist yukar›da ifade edilen en güçlü araçtan (dünya ölçekli)
yoksun ise baﬂvuraca¤› en etkili ikinci araç çok uluslu (multi-national) tekellerdir. Bir veya daha fazla sektörde faaliyet yürüten tekel, ço¤unlukla
ayn› sektörde kendi gücüne yak›n olan di¤er ulustan, ülkeden tekeller ile
birleﬂerek bir ortakl›¤a girer. Birleﬂmiﬂ veya ortakl›k yolu ile oluﬂturulan
bir tekelin kendi içindeki etkin güç say›s› en fazla üçtür. Di¤erlerinin rakiplerine karﬂ› rekabet güçleri olmad›¤›ndan, tamamen yok olmamak için
büyük güçlerden birisine dayanmas› veya gölgesine girmesi anlam›n› taﬂ›r.
Bu zay›f güçlerin tekel içinde olmas›, etkin güçler için bir avantajd›r.
Çünkü bunlar araç›l›¤›yla etkin güçler, zay›f güçlerin pazar›na girmenin
kolayl›¤›n› yaﬂar. Amaç dünya ölçekli pazarda pay kapma h›rs› ve dünya
ölçeki tekellere karﬂ› mücadele oldu¤undan, de¤iﬂik ulus ve ülkeye mensup zay›f güçleri yan›na çekme ciddi fayda sa¤lar. Zay›f güçlerin tekel
içinde etkisiz olmalar›, zamanla etkin güçler taraf›ndan büsbütün yutulmalar›na neden olur. Son y›llarda tekeller aras› birleﬂme, ortak hareket etme ve birbirini yutmalar›n›n yo¤un biçimde yaﬂand›¤›n› belirtik. Günümüzde bu durum özellikle finans, elektronik, savaﬂ, telekomünikasyon ve
enformasyon sektörlerinde geliﬂmektedir. Bu geliﬂmeleri belli sektörlerde
örnekler verek somutlayal›m.

Bankac›l›k ve finans sektörü
Bankac›l›¤›n (banka ve bankac›l›k derken ço¤u zaman borsa ve finans
kurumlarn› da içerecektir) kapitalizmin en önemli sektörü veya kalbi oldu¤unu söylemeye gerek yok. Bankac›l›k, sermayenin yo¤unlaﬂt›¤›, tekellerin merkezileﬂti¤i, dünya ticaretinin odaklaﬂt›¤› yerdir. Kapitalistin para
ve ka¤›t al›m sat›m› yaparak en çok ve en h›zl› kazand›¤› mekand›r. Milyarlarca emekçinin al›nterlerinin en vahﬂi ve en sinsi biçimde gaspedildi¤i
yerdir. Emperyalist tahakküm ile geri b›rak›lm›ﬂ, sömürge ve yar›-sömürge ülkelerin ve ezilen halklar›n tefeci, tüccar, sarraf ve rantç›lar taraf›ndan
azg›nca bo¤azland›¤› modern mekan›n ad›d›r. Dünya pazar›n› ele geçirPART‹ZAN 36
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menin, de¤iﬂik ülke ve uluslar› kendine ba¤›ml› k›lman›n dipsiz kuyusudur bankac›l›k. Borsa spekülatörleri ve özel finans komisyonlar›n›n günde
1 milyar dolar cebe indirdikleri yerdir bankac›l›k.
Bir günde dünya banka ve finans çevrelerinde dolaﬂan paran›n miktar›
1 trilyon 240 milyar dolar dolay›ndad›r. Bu meblan›n % 70’den fazlas› bir
kaç saat veya en fazla bir kaç günlük spekülatif yat›r›ma gitmektedir. ‹ﬂte
mali sermayenin yat›r›m alan› tamda buras›d›r. Bunlar, günümüzde Reuters ve Dew Jons benzeri borsa kaynaklar›ndan gelen bilgiye göre, önünde haz›r bekleyen bilgisayar tuﬂlar›na dokunarak milyarlar› kasalar›na indirenler, çürümeye yüz tutanlard›r. Bu pazar; dünyaya hakim olmak isteyen bir avuç kapitalistin üretimden uzaklaﬂarak dünya insanl›¤›
üzerinde parazitlenen, kupon keserek, tuﬂa basarak, dedikodu ç›kararak türettikleri pazard›r. Bu parazitler taraf›ndan türetilen pazar›n günümüzdeki haçmi 23 trilyon dolar civar›ndad›r. ‹ﬂleri modern ve elektronik tefeciliktir. Çok para getiren “modern” dedikodu spekülatörlerinin
yan›s›ra, de¤iﬂik ka¤›t ve dövizleri al›p satarlar.
Kapitalist-emperyalist dünyan›n›n kalbi ve beyni New York, Londra,
Tokyo, Frankfurt, Paris borsalar›nda atmaktad›r. Özellikle New York ve
Londra borsas›nda ortaya at›lan bir dedikodu, tüm kapitalist dünyay› sarsmas›na yetmektedir. ‹ﬂte, üretimden uzaklaﬂ›p parazitlenen ve çürümeye
yüz tutan kapitalizmin üst aﬂamas› emperyalizmin üst localar›! ‹ﬂte Meksika, Berezilya, Türkiye, Angola, Filipinler, Burma vb. ülkeler içinde bulunduklar› durumu, ald›klar› borcun faizini dahi ödeyememeleri için bilgisayar tuﬂuna her an dokunucak olan “Sam Amca” ve benzerlerine borçludurlar! ‹ﬂte borçlu ülkeler, bu aç kurtlar›n ‘kaz›nan mide’lerine doyurmak
için daha fazla borç alacak ve menajerleri olan WB ve IMF ile masaya
oturacak! Aﬂa¤›da bu sektörde birleﬂen, ortak hareket eden veya birbirini
yutan tekellerden bir kaç örnek veriyoruz.
Ülke
Japonya
ABD
ABD
Fransa ve Belçika
Hollanda ve Belçika
‹ngiltere
Rusya
ABD ve ‹ngiltere
ABD
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Birleﬂen, ortak hareket eden veya birbirini yutan tekeller
Mitsubishi Bank+Nippon Trust+ Bank of Tokyo
Chemical Bank ile Chase Manhattan
Bank of America ile Security Pasific Bank
Credit Local de Frence ile Credit Commercial de Belgique
Int. Nederlenders Group (ING) ile Banque Bruxelles Lambart
Lloyds Bank ile TSB group
Menatep Bank ile Unexim Bank
Invesco Plc. ile AIM Manegement group Inc.
Morgan Stanley ve Co ile Amerikan Capital Inc.
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ABD
‹sviçre
ABD

Banc One Corp. ile First USA Inc.
Credit Suisse ile Wentertur
Bank Amerika ile Continental Bank

Üç emperyalist kutup içerisinde, banka ve finans sektöründe Japonya’n›n en güçlü oldu¤unu hemen belirtelim. Günümüz dünyas›nda en
büyük 10 banka ve finansörün 9’u Japonya’dad›r. Bundan ötürü di¤er emperyalist güçler bu sektörde çok h›zl› bir yo¤unlaﬂmaya gitmektedirler. Bu
güçler aras›nda özellikle ABD at-baﬂ› gidiyor. Dünya pazar›n› ele geçirmek için banka ve finans tekellerini çok h›zl› biçimde büyütüyor, merkezileﬂtiriyor. Bu anlay›ﬂtan hareketle 1994 ile 96 aras›nda ABD’de 700’ün
üzerinde banka birleﬂti veya birbirini yuttu. Yukar›da ki tablodan da anlaﬂ›laca¤› gibi, bu sektörün en büyük birleﬂmesi Bank of Tokyo ile Mitsubishi Bank aras›nda oldu. Bu birlikten önce Mitsubishi Bank, Nippon
Trust’› yutmuﬂtu. Yeni ismi Tokyo Mitsubishi olan bankan›n ﬂu andaki
de¤eri 820 milyar dolard›r. Chase Manhattan ile Chemical Bank’›n birleﬂmesi ise, ABD tarihinde bu sektörde gerçekleﬂen en büyük birleﬂmedir.
Bu sektörde ABD’den sonra en fazla birleﬂme AB içerisinde yaﬂanmaktad›r. Hem ülke içi, hem de AB içi birleﬂmeler giderek artmaktad›r.
Ülke içi birleﬂmeye bir örnek ‹ngiltere’de Lloyds Bank ile TSB Group
aras›nda gerçekleﬂeni verirken, AB içi gerçekleﬂene ise Credit Local defrance ile Credit Commercial de Belgique örnek verilebilir. Yan›s›ra, ﬂu an
birbirini denemekte olan ve ortak hareket etmeye baﬂlayan Fransa’n›n
Banque Nationale de Paris ile Almanya’n›n Dresdner Bank gelecekte
AB’de birleﬂecek en büyük güçler aras›nda gelmektedir. Rusya’da Menatep Bank ile Unexim Bank aras›nda yaﬂanan birleﬂme emperyalist güçlerin ilgisini en fazla çekendir. Bu iki bankan›n egemenli¤inde Rusya’n›n
en büyük petrol ﬂirketleri, maden yataklar›, deniz ulaﬂ›m› ve pek çok zenginlik kaynaklar› bulunmaktad›r. ‹sterseniz bu kez, en güçlü beﬂ emperyalist ülkenin bu sektördeki durumuna ve pazarda hangi tekellerin hakim oldu¤una bakal›m.
ABD

JAPONYA

ALMANYA

‹NG‹LTERE

FRANSA

Chase Manhattan

Tokyo Mitsubishi

Deutsche Bank

HSBC Holdings

Credit Agricole

CitiCorp

Sanwa Bank

Desdner Bank

Barclays

Societe Generale

Bank of America

Dai-Ichi Kangyo

Commerz Bank

Lloysve TSB Group

Credit Lyonnaise

Nation Bank

Fuji Bank

WestdeutscheLandesbnk

NatWest

B. Nationali de Paris

JP Morgan

Sumitomo Boonk

Bayerische Vereinsbnk

Midlands

Grpe C.d’Epargne

First Union

Sakura Bank

Hypobank

Abbeny National

C.Financ.de Paribas
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Bu bankalara, dünya ölçekli en büyük finans ve sigorta tekellerini de
(Kampo, Groupe AXA, UBS Credit Suisse, Zenkyoren, Allianz, Nippon Life, ING GROUP, TrustBanking, Prudential, Dai-Ichi Muthal Life, Sumitomo Life, Union des Assurances, Mercury Aset, Zurich Insurance, CNP Assurances vs..) ekler isek elde edece¤imiz rakam, bize emperyalizmin ekonomik anlamda neyi ifade etti¤ini daha yal›n ve rahat anlatacakt›r. ‹ﬂte
dünya sermayesininin büyük bölümünü elinde tutan tekeller ve parazitleﬂerek dünya emek cephesini en çok sömüren ve kemirenler! ‹ﬂte dünyay›
trilyonlarca dolara, Türkiye’yi 82 milyar dolara kendilerine göbekten ba¤layanlar!
‹ﬂte IMF ve Dünya Bankas› (WB)’n›n arkas›ndaki güçler! ‹ﬂte Demirel, Ecevit, Özal, Erbakan, Çiller ve Y›lmaz gibilerinin her dönem nefes
almadan, arkas›na bakmadan koﬂar ad›mlarla gidip el pençe durduklar› divan! ‹ﬂte kapitalist dünyada ricalar› emir, önerileri karar, iﬂaretleri giyotin
ve hareketleri vahﬂet saçan güçler! Ve iﬂte biz emekçilere ‘bayram hediyesi’ diye 28 Ocak, 5 Nisan ve benzeri tarihlerde verilen paketlerin haz›rland›¤› yer! ‹simleri kafa kar›ﬂt›rsa da uzak de¤il bunlar bizlere! ‹li¤imizi
çeken, kan›m›z› içen ve can›m›z› aland›r bunlar!

Savaﬂ sektörü
Bu sektör, emperyalistler için stratejik öneme sahip alanlar›n baﬂ›nda
gelir. Emperyalistlere sundu¤u en büyük avantaj; rakiplerine göz da¤› verme, sindirme, sald›rma ve dünya ölçekli siyasal-askeri otorite sa¤lama
imkan›d›r. Sermayenin huzuru, güvenli¤i ve gelece¤i için, emperyalistin
askeri güce ihtiyac› olmazsa olmazd›r. Rakiplerine ve düﬂmanlar›na karﬂ›
kullan›lacak olan askeri gücün üretimi çok statejik bir önem arz etti¤inden, her emperyalist, bu sektörün ana gövde üretimini kendi ülkesinde
gerçekleﬂtirir.
ABD emperyalizmi, uzun y›llar ekonomik olarak gerilemesine ra¤men
dünyan›n en etkili gücü olarak kalabilmiﬂ ise, bunu, her ﬂeyden önce askeri üstünlü¤üne borçludur. Rusya, ekonomik ve siyasal aç›dan çok kötü
durumda oldu¤u halde bat›l› emperyalistler taraf›ndan hala çok ciddiye
al›n›yorsa, bu, Rusya’n›n askeri gücünü büyük oranda korumas›na ba¤l›d›r. Japonya ve Almanya ekonomik alanda dünyan›n›n süper güçleri olduklar› halde, dünya ve bölge düzeyinde siyasal egemenlikleri hala zay›f
ise, bu onlar›n güçlü askeri donan›ma sahip olmay›ﬂ›ndan gelmektedir.
Benzeri örnekleri ço¤altmak mümkündür ancak, biz ilgili konuya iliﬂkin
yeterli mesaj› verdi¤ini düﬂünerek burada noktal›yoruz.
ABD emperyalizmin dünya jandarmal›¤›n› sürdürebilmesi ve ç›kacak
20
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yeni güçler üzerinde tahakküm kurabilmesinin yolu, herﬂeyden önce savaﬂ sektöründe rakiplerine aç›k fark atmas›na ba¤l›d›r. Bu gerçekli¤in bilincinde olan Pentagon, savaﬂ üstünlü¤ünü koruyabilmesi ve yeni savaﬂ
araçlar›nn araﬂt›r›lmas›-geliﬂtirilmesi ve üretilmesi için bütçeden savunmaya 800 milyar dolardan fazla ek bir pay ay›rmaktad›r. Pentagon’un gelecek 10-15 y›l için bu sektördeki taleplerinin ne oldu¤una dair çok küçük
bir örnek veriyoruz. En aﬂa¤› 500 adet F 22 savaﬂ uça¤›. Bunlar›n her birinin maliyeti en aﬂa¤› 165 milyon dolar. Özellikleri aras›nda çok h›zl› olmas›, radara hiç yakalanmayacak derecede çok gizli ve hava üstünlü¤ünü
sa¤lamada en büyük etken olmas›d›r. Geliﬂtirilmiﬂ ve son teknoloji ile donat›lm›ﬂ tanesi 38 milyon dolar olan RAH-66 Comanche helikopterinden
en aﬂa¤› 1400 adet. Son teknoloji ile donat›lm›ﬂ ve daha da geliﬂtirilmiﬂ
olan F18-E savaﬂ uça¤›ndan en aﬂa¤› 1300 adet.
ABD emperyalizminin, ABD d›ﬂ›nda bulundurdu¤u askeri güç say›s›
320 binin üzerindedir. Bu say›n›n 150 bin civar› Avrupa’da, 100 bini aﬂk›n Asya Pasifikte, 25 bin civar› Orta Do¤u’da di¤er bölümü ise yerkürenin çeﬂitli bölgelerine da¤›lm›ﬂt›r. Sadece bu rakamlar dahi, ABD’nin
dünya jandarmal›k pozisyonunu hala korudu¤u ve savaﬂ sektöründe rakiplerine k›yasla otoritesinin çok daha güçlü oldu¤unu göstermeye yeterlidir.
ﬁu durumda ABD’ye ciddi rakip olabilecek güç yoktur. ABD emperyalizmi di¤er sektörlerde oldu¤u gibi, bu sektörde de küreselleﬂme politikas›na
uygun biçimde pazar›n› ve tekellerini en iyi örgütleyendir.
Yo¤unlaﬂma, merkezileﬂme ve iflaslar tüm h›z›yla bu sektörde de sürmektedir. Sadece 1996 y›l› içerisinde ABD’in savaﬂ sektöründe birleﬂen
tekellerin mali de¤eri 659 milyar dolard›r. Bu sektörde, ABD’nin son y›llarda att›¤› ad›mlar di¤er emperyalistleri ciddi derecede kayg›ya düﬂürmüﬂtür. Çeﬂitli zorluk, engel ve sorunlar ç›karsalarda, ABD emperyalizmini engelleyecek güçde de¤ildirler. Aﬂa¤›da bu sektörde birleﬂen, ortak hareket eden ve birbirini yutan tekellerden bir kaç örnek veriyoruz.
Ülke
ABD
ABD
ABD
Fransa
Fransa
ABD
ABD
ABD

Birleﬂen, ortak hareket eden ve birbirini yutan tekeller
Boing ile Rockwell International
Boing ile Mc Donnell Douglas
Lockheed ile Martin Marietta
Lagardere ile Thomsons
Aeorospatiale ile Dassault Aviation
Duke Power ile Panenergy
Raytheon Co. ile Huges Defense Business
General Dynamics Corrp. ile Bath Iron Works Corp
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Yukar›da ki çizelge ABD’nin önde gitti¤ini ap-aç›k göstermektedir.
ABD’nin savaﬂ gücünü büyük oranda karﬂ›layan Lockheed, ayn› sektörde
bir tekel olan Martin Marietta’y› 1994’de yutmuﬂ ve ismi de bu tarihten
sonra Lockheed Martin oldu. Boing, dünyan›n en büyük hava taﬂ›mac›l›¤›
sanayisine sahip olmakla bilinir. Ve bu alandaki yar›ﬂ, esasta Boing ile
AB’nin Airbus aras›nda sürmekte idi. Boing özellikle son y›llarda, hem
ülke s›n›rlar› içerisinde Lockheed’e güçlü bir cevap vermek, hem de dünya pazar›n› hakimiyeti alt›na alman›n planlar› üzerinde yo¤unlaﬂmakta idi.
Bu tekelin son giriﬂimleri savaﬂ ve hava ulaﬂ›m› endüstrisinde yo¤unlaﬂan tekeller aras› güç dengelerini alt üst etmiﬂtir. Nas›l m›? ‹lk önce
dünya uzay ve savaﬂ endüstrisinin güçlü isimlerinden biri olan Roskfell
International Corp.’u yuttu. Hemen akabinde dünya savaﬂ endüstrisinin en
güçlülerinden biri olan McDonnell Douglas Corp.’u sat›n ald›. Bu haber
kapitalist-emperyalist dünyaya bir bomba gibi düﬂtü. Kimisi ‘engel’, kimisi kayg›, kimisi de kendi gücünde hemen karﬂ› ata¤a geçmenin u¤raﬂ›na girdi.
Fransa, kendisi aç›s›ndan kayg› verici bu geliﬂmeye hemen sesini yükselterek tarihinin en büyük tekeller aras› birleﬂmeyi gerçekleﬂtirece¤ini
belirtmekle ABD’ye cevap verdi. Somut ad›m olarak da en büyük savaﬂ
ve elektronik tekelleri olan Lagardere ve Thommsons’u; en büyük uzay
endüstrisine sahip grup olan Aerospatiale ile savaﬂ uçaklar›n› üreten Dassault Aviation’u da birleﬂtirece¤ini aç›klad›lar. Airbus ortaklar› (Almanya,
Fransa, ‹ngiltere, ‹spanya), bu yeni durumu görüﬂmek üzere hemen bir
araya geldiler. “Eurofighter” ve “Eurocopter” projeleri üzerinde daha çabuk ve etkin yo¤unlaﬂmay›, güçlerini daha aktif biçimde kullanmay› ve
üretim da¤›n›kl›¤›na son verip tek güvenlik ﬂemsiyesi alt›nda üretimi merkezileﬂtirmeleri gerekti¤ini aç›klad›lar.
Bu sektörde ileri teknolojiye sahip di¤er emperyalist güçler ‹ngiltere,
Fransa, Japonya ve Almanya’d›r. Rusya hariç, di¤er güçler aras›nda ciddi
farkl›l›klar ve de¤iﬂik pozisyonlar söz konusudur. Almanya ve Japonya
çok geliﬂmiﬂ savaﬂ teknolojisine sahip olduklar› halde, bir çok aç›dan
ABD taraf›ndan gözetim ve kontrol alt›ndad›r. Bu güçlerin bu alanda geliﬂip öne ç›kmalar› bir nevi ABD emperyalizminin onay vermesine ba¤l›d›r.
Bu ise çok zor görünmektedir. Japonya ABD’ye ra¤men, Almanya ile
böylesi bir güç birli¤ine yanaﬂmaya cesaret edemez.
Geriye ‹ngiltere, Fransa ve Rusya kal›yor. Özellikle Fransa bu alanda
ABD’ye karﬂ› alternatifleri öneren güçtür. Fakat Fransa’n›n, ABD’nin en
iyi müttefiklerinden biri olan ‹ngiltere’den bu yönlü destek alabilmesinin
22
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olas›l›¤› çok azd›r. Ki, ‹ngiliz emperyalistleri, NATO’nun oldu¤u bir yerde AB’nin kendisine özgü savunma ve güvenlik örgütlenmesi oluﬂturmas›
önünde dahi ciddi sorunlar ç›karan güçtür. Böylesi bir durumda ‹ngiltere’nin ABD’ye karﬂ›, Fransa’ya destek vermesi (en az›ndan yak›n bir süreçte) çok zor görünmektedir. Bu sektörde ‹ngiliz ABD iﬂbirli¤i, orta vadede dahi kopmayacak tarzda güçlüdür.
Bu durumda Fransa’n›n yapaca¤› tek ﬂey, Almanya ile birlikteli¤ini ve
ortak politika belirleme posizyonunu AB ﬂemsiyesi alt›nda sürdürmektir.
Rusya yaﬂad›¤› ciddi ekonomik krize ra¤men, savaﬂ sektörü alan›nda hala
dünyan›n en güçlü ikinci gücüdür. Bat›l› emperyalistler taraf›ndan (özellikle ABD) yeterince destek görmeyen Rusya, son yollarda Çin’e yak›nlaﬂmaktad›r. Çin’i memnun etmek ve di¤er emperyalistlere karﬂ› güç birli¤ini sa¤lamak için, savaﬂ sektöründe Çin’e büyük destek ve imkan sunmaktad›r. ‹ﬂte ‘birlik’ ve ‘uyum’ içerisinde olan emperyalistlerin son durumu! ‹ﬂte emperyalizmin 21. yy. da dünya için haz›rlad›¤› ‘bar›ﬂ’ ve ‘huzur’ plan›! ‹ﬂte bebelerimizi kundakta, bizleri üretimde ve dünya insanl›¤›n› tatl› düﬂlerinde sinsice vurman›n yeni projeleri!

‹letiﬂim sektörü
‹letiﬂim teknolojisinin kapitalist için ne kadar gerekli ve statejik öneminin nerede yatt›¤›n› önceki sayfalar›m›zda anlatmaya çal›ﬂt›k. Di¤er
sektörlerde oldu¤u gibi, iletiﬂim teknolojisinde de k›z›ﬂma gene büyük beﬂ
emperyalist ülke (ABD, Fransa, Almanya, ‹ngiltere, ve Japonya) aras›nda
geçmektedir. ‹letiﬂim teknolojisi emperyalist ülkelerde daha yayg›n ve
güçlü oldu¤undan mücadele ilk önce buradan baﬂlamaktad›r. Her biri ilk
etapta bir di¤erinin pazar›na girmenin, sonra da pazar› ele geçirmenin olmad›k yollar›na baﬂvurmaktad›r.
Pazar›n kitlesel, pazar üzerindeki etkisinin güçlü, kullan›m›n yo¤un ve
medyatik olmas›ndan dolay› kapitalistin en fazla kar yapt›¤› sektörler aras›ndad›r. Kuﬂkusuz ﬂu an pazar› en fazla ilgi çeken bölge AB, NAFTA, ve
APEC tir. Avrupa Birli¤i’nde devlet tekelinde olan pazar›n 1998 y›l› ile
de-regulasyona geçmesi tüm tekellerin iﬂtahlar›n› kabartmaktad›r. ‹letiﬂim
teknolojisinin 2000’li y›llar›n baﬂlar›nda dijital yay›na büyük oranda geçmesi (ﬂu an bir çok alanda ad›mlar at›lm›ﬂt›r) her sektörde olan tekellerin
çok büyük ilgisini çekmektedir. Analog sistemden dijital sisteme geçilmesi durumunda art›k stalit, bilgisayar, netvork, internet, cd-rom, dvd, tv.
radyo, kamera, telefon, fax, gazete teknolojileri aras›nda ciddi farkl›l›klar
olmayacakt›r. Sadece, biri çok basit di¤eri ise daha komplike olacakt›r.
Analog sistemde beﬂ tv kanal›, üç telefon hat› ancak çekebiliyorsa, dijital
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sistemde yüzlerce tv kanal›, onlarca telefon hat› çekebilir. Bilgisayar
ileTV kullanma birbirine çok daha yak›n olacakt›r. Filmleri video ve tv’den çok dvd’de (dijital video disc) seyredeceksiniz. ‹letiﬂimi nas›l kurmak
isterseniz, dijital sistemde onlarcas› bulunur. Fiber Optik kablolar›n yard›m› ile al›ﬂveriﬂinizi televizyondan, görüﬂmenizi bilgisayardan görüntülü
yapars›n›z.
Kapitalist, ideolojik-siyasal-kültürel silahlar›n›; sundu¤u yayg›n hizmet(!) ve bol çeﬂit içinde kamufle eder. Teknoloji bu, kim sahibi ise ona
hizmet edecektir. Ama kar›ﬂt›rmay›n! Evinizde tv, bilgisayar, radyo vb.
iletiﬂim araçlar› var ise “sahibi ben oldu¤uma göre, ben yönlendiririm”
demeniz, sizin için sadece boﬂ bir ﬂovmenlik olacakt›r. Uzaktan kumanda
elinizde olsa dahi onu yönlediren siz de¤ilsiniz ki! Tersine, sistemin sözkonusu arac› taraf›ndan yönlendirilen sizsiniz.
Sizin sahipli¤iniz, kapitalistin sizin üzerinizde daha fazla otorite kurmas›na ve daha fazla kar yapmas›na hizmet eder. Bu olgu, sahibi olman›z
anlam›nda çok basit, kapitalist taraf›ndan yönlendirilmeniz bak›m›ndan
da çok önemlidir. Bu toplumsal üretim araçlar› üzerinde özel mülkiyetin
hakimiyetidir! Kapitalist buna, “beyinden beyinci¤i almak ve boﬂ beyni
ortaya salmak”diyor. Ya siz! Aﬂa¤›da, bu sektörde birleﬂen veya birbirini
yutan tekellerden bir kaç örnek göreceksiniz.
Ülkeler
ABD ve ‹ngiltere
ABD, Japon, Singapur
Alm, Fransa, ABD
Hol, ‹svç,‹sp, ‹svçre
ABD
‹ng. ve Alm.
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD

Birleﬂen, ortak hareket eden veya birbirini yutan tekeller
MCI ile British Telecomunication (Concert)
AT veT, KDD-Singapore Telecom (World Partners)
Deutsche Telekom, France Telecom, Sprint (Global One)
PTT Netherlands, Swiss PTT, Telefonica, Telia (Unisource)
Pasific Telesis ile SBC Comunications
British Telecom Viag ve RWE
Tele-Communicastions Inc. ile Bell Atlantic
Baby Bell ile Nynex
AT ve T ile Mc.Caw Celluar
Time Warner ile Tuner Broadcasting
Microsoft ile Apple

Çizelgede görüldü¤ü gibi, rekabet ve ortak hareket etme durumu esasta beﬂ büyük emperyalist ülke tekelleri aras›ndad›r. Bu sektörde en büyük
üç blok oluﬂmuﬂ bulunuyor. Bunlar s›ras› ile Global One, World Partners
ve Concert’tir. BT, MCI’y› sat›n alm›ﬂ, di¤erleri ise blok ﬂeklinde ortak
hareket etmektedirler. Bu durumuyla BT, tekel olarak di¤erlerine göre da24
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ha avantajl› görünmektedir. Bu güçler aras›nda danan›n kuyru¤u esas
1998’den sonra kopacakt›r. Çünkü 1998’den itibaren baﬂta AB olmak
üzere, dünya telekomünikasyon pazar› de-regulasyona gidecek ve özelleﬂtirme tufan› baﬂlayacakt›r. ﬁimdi, Global One’› k›saca ele alal›m.
Global One, Avrupa’dan Fransa ve Almanya’n›n üyesi olmas› pek çok
avantaj sa¤lam›ﬂt›r. Almanya üzerinden Orta Avrupa, Fransa üzerinden
Afrika k›tas› çok rahat istila edilebilir. Di¤er bölgeler ise ABD-Sprint üzerinden ya¤malanacakt›r. Global One, ﬂimdiden orta ve do¤u Avrupa pazar›n› büyük oranda ele geçirmiﬂtir. Belçika, Yunanistan, Arjantin, Meksika,
Endonezya, Malezya, Filipinler, Çin, Lübnan ve Kazakistan ile görüﬂmeleri hala sürmektedir. Hali haz›rda 78 ülkede faaliyet yürütmektedir. Global One menejerleri, halihaz›rda mevcut gelirin %30’unu Avrupa’dan,
%40’›n› Asya-Pasifikten, %70’ini de kuzey ve güney Amerika’dan geldi¤ini belirtmektedirler.
Di¤er bir örnek Microsoft tekelidir. Sahibi olan Bill Gates 40 milyar
dolar serveti ile dünyan›n en zenginlerindendir. ‹lk dönemde IBM’in DOS
sistemine yard›mc› Windows sistemini geliﬂtiren Microsoft, bugün pek
çok tekelin korkulu rüyas›d›r. Daha önceleri bilgisayar software (yaz›l›m
programlar›) alan›nda ‘küçük’ bir yer arayan Microsoft, on y›l içerisinde
DOS, OS, Applle vb.’rin papucunu dama att›rd›. ﬁimdi tart›ﬂmas›z olarak
tüm PC’nin (personal computer) sistem program›d›r. Özellikle Windows
95 ile dünya pazar›n› istila etmiﬂ bulunuyor. Mr. Gates, yaﬂam›n› a¤›r aksak sürdürmeye çal›ﬂan (gazete ve dergi dizgisi alan›nda) Applle’a çengel
att›. Güya krizini aﬂmas› için Applle’a l50 milyon dolar yard›mda bulunmuﬂ Gözü kar ve amac› pazar büyütme h›rs›na kilitlenmiﬂ bir kapitalist,
ne zamandan beri hay›r ve yard›msever oldu? Üstelik en sald›rgan Mr.
Gates gibileri! Çok de¤il, birkaç y›l sonra Applle’›n halini biz göremezsek
dahi okuyucunun birço¤u görecektir.
Microsoft tekeli, ‹nternet’in düzenleyicili¤inde (browser) ﬂu an etkin
olan Netscape’e kendisinin üretti¤i Internet Explorer ile rakip, network
alan›nda etkin olan Unix, Novel vb.’lerine karﬂ› Windows NT ile rakip,
Internet On Line sisteminde etkin olan IBM, AT ve T, MCI vb.’lerine
Microsoft Network (MSN) ile rakip, internet alan›nda etkin olan Lotus
Notes’a karﬂ› Windows 95 ve NT rakiptir. Bunlar›n yan›s›ra Amerika’n›n
en güçlü tv kanal› olan NBC’den pay kopararak 24 saat yay›n yapacak
olan MSNBC tv, Hollywood’un mega dijital film stüdyosu olan Dreamworks’un %50 hissesi, dünyan›n en kaliteli microprocessor çipini üretti¤i
iddia edilen Intel ile ortak çal›ﬂmaktad›r. Mr. Gates! Bu ortakl›klar›n sonunun nas›l bitece¤i az çok belli ama, ﬂu koﬂullarda nerede bitece¤i kesin
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de¤il. 2000’li y›llar›n en gözde iletiﬂim sistemi olacak dijital servise de el
uzatt› Mr. Gates! Nas›l m›? ﬁu an C.Mc Caw’›n sahibi oldu¤u Teledesic
tekelinin %50 hissesini sat›n alarak!
Teledesic, dijital satalit ve uzay iletiﬂim araçlar›n› üreten bir tekeldir.
Mc Caw ve Gates, “Satalitten Internete” projesini gerçekleﬂtirmek için
dünyay› bir örgü gibi çepeçevre saracak ve dünyadan 650 km yükseklikte
olacak 840 dijital satalit üretim projesi üzerinde yo¤unlaﬂmaktad›rlar. Bu
projenin gerçekleﬂmesi durumunda, emperyalizmin dünya emekçileri ve
öncü güçleri denetleme, kontrol sa¤lama, bask› ve sindirme metodu daha
güçlü olacakt›r. Microsoft, emekçilerin en büyük düﬂmanlar›ndan biri olman›n yan›s›ra, iletiﬂim teknolojisi ile ilgilenen tüm tekellerin de en büyük düﬂman›d›r. Aﬂa¤›da, dünyan›n en büyük telekomünikasyon (kablolukablosuz) tekellerinin listesini veriyoruz.
NTT (Japon)
AT veT(ABD)
Deustche Telekom
France Telecom
British Telecom

NEC(Japon)
IBM(ABD)
Hitachi( Japon)
Motorola(ABD)
Siemens(Almanya)

Philips (Hollanda)
Alcatel(Fransa)
IRI (‹talya)
GTE (ABD)
Ericson(‹sveç)

STET (‹talya)
Panasonic(Japon)
BellSouth(ABD)
MCI(ABD)
Areritech (ABD)

Telefonica(‹spanya)
Nokia (Finlandiya)
Nortel (Kanada)
Telsra (Australia)
Nynex(ABD)

Yukar›daki çizelgede ismi geçen tekellerin baz›lar› ileteﬂim hizmetleri
sa¤laman›n yan›s›ra, iletiﬂim teknolojisini de üretmektedirler. 1998 y›l›
sonras› dünya telekom pazar› esasta bu tekeller aras›nda paylaﬂ›lacakt›r.
Herbiri pazardan daha fazla pay kapmak için küçüklerini yutmakta, daha
büyüklerine karﬂ› ise blok oluﬂturmaktad›r. Telekom pazar› iﬂte bu tekellerin egemenli¤indedir. Bu sektörde ülkemizi, tüm sömürge ve yar› sömürge ülkeleri iﬂte bunlar ya¤malayacakt›r.
Israrla özelleﬂtirilmek istenen PTT, TRT, NETAﬁ, Teletaﬂ, vb. kurumlar, en çok bu tekellere peﬂkeﬂ çekilecektir. Emperyalist ve iﬂbirlikçileri, ilerici-ayd›n-demokrat-devrimci ve komünistleri bu tekeller
arac›l›¤›yla denetleyecek ve dinleyecektir. ‹hbarc›l›k ve muhbirlik bu
güçlerin s›n›rs›z hizmeti üzerinden kontrol edilip yönlendirilecektir.
Kundaktaki bebenin mama ç›¤l›¤›, s›cak dost sohbetleri, birbirine
hasret aﬂ›klar›n f›s›ldan›ﬂ›, m›r›ldan›ﬂ› vb. pek çok do¤al ve zorunlu
ihtiyaçlar›m›z art›k daha çok kontrol alt›ndad›r!
Yerküremizin semalar›nda bulunan yüzlerce satalitin (bir ço¤u da zaman›nda görevini yapm›ﬂ ve bugün çöplük durumuna gelendir) görevi nedir acaba? Meteoroloji haberlerini, uzaydaki geliﬂmeler ve harita bilgilerimizi art›rmak için midir? Kesinlikle de¤il! Söz konusu haber ve bilgi ak›26
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ﬂ›n› 5-10 satalit rahatl›kla sa¤layabilir. Di¤er yüzlerce satalitin tek bir görevi vard›r. Emekçileri denetim ve kontrol alt›nda tutmak, devrimci-komünist ve muhalif örgütleri dinlemek, takip etmek ve imha etmek esas
amaçlar›d›r. Yan›s›ra rakip güçleri denetlemek kontrol etmek ve gerekti¤inde imha etmek de görevlerinin bir baﬂka yönünü ifade eder.
Biz emekçi, devrimci ve komünistleri gelecekte daha s›k› kontrol etmek için küçük ama çok daha güçlü ve kapsaml› dijital satalitleri üretecek
tekelleri ﬂimdiden iyi tan›yal›m. Kimdir bunlar? Bunlar özellikle Motorola, Hughes Electronics, Teledesic, Lockheed Martin, Laral Space ve Com,
News Corp vb. dir. Bu dijital satalitler sayesinde, St. Louis veya Cape
Canavarel komuta-kontrol merkezinde oturan Jim veya Marry istedi¤i
takdirde, Trabzon’un Maçka ilçesinin her hangi bir çay tarlas›nda, çay
toplayan Gülçin’in göz rengini dahi seçebilecek, foto¤raf›n› da sanki 5
metreden çekilmiﬂ gibi net gösterebilecektir.
NASA’n›n uzaya, Ay’a, Mars’a vb. yerlere uydu gönderip dünya insanl›¤›n› bilgilendirme amaçl› çal›ﬂt›¤›n› m› san›rs›n›z? E¤er böyle düﬂünüyorsan›z fena halde yan›l›yorsunuz. Siz ABD ve iﬂbirlikçilerine ciddi
sorun ç›karm›ﬂ ve onun sistemine alternatif güçlü bir örgütlenme oluﬂturmuﬂ iseniz, NASA ve benzeri kurumlar nezdinde de¤eriniz Mars’ta yaﬂam›n olup olmayaca¤›ndan çok daha yüksektir. Bunlar Mars’a gitseler de,
orada sizi nas›l imha edeceklerinin planlar›n› yapacakt›r. Satalitin bir
fonksiyonu sizi izler ve dinlerken, di¤eride 90 ya da 60 derecelik aç›dan
kumanda ile gönderdi¤i son modern ›ﬂ›n veya bomba ile sizi tahtal› köye
göndermekle programlanm›ﬂt›r. Ne dersiniz? Bu iletiﬂim arac›n›n iletisi de
budur!
Ülke egemenlerimiz ekonomik kriz içerisinde debelenirken, yap›m›
çok pahal› olan satalitleri habire tepemize göndermenin amac› nedir?
Radyo, tv kanallar›n›n ço¤alt›lmas› ve meteoroloji haberlerini do¤ru ve
zaman›nda bizlere ulaﬂt›rmak için midir? Kesinlikle de¤il. Komprador ve
ve feodal a¤alar için bu ihtiyaçlar en son akla gelecek olanlard›r. Esas ihtiyaçlar›, siyasal-ideolojik-örgütsel-askeri alanda kendisine muhalif tüm
güçleri ve özellikle silahl› biçimde sosyal ve ulusal kurtuluﬂ mücadelesini
yürüten güçlerin denetlenmesi ve imha edilmesi içindir. Ateﬂli silahlar›nda
farkl› katagorilerde ele al›nd›¤›nda güçlü iletiﬂim araçar› oldukalr› çok iyi
bilinir. Tuﬂlardan biri mekan›na Amerika Kongre Kütüphanesi’nden en
kapsaml› ansiklopediyi 3 dakikada getirirken, di¤eride, baﬂka mekandan
Malavi’ye en güçlü füzeyi 1 dakikada gönderir!
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Kapitalist-emperyalist dünya
kendi içinde h›zla kutuplaﬂ›yor
UN, GATT, WB, WTO, IMF, NATO vb. emperyalist kurumlar›n esas
görevi dünya emekçilerini, ba¤›ml› ve ezilen uluslar›, geri b›rak›lm›ﬂ sömürge ve yar›-sömürge ülke halklar›n› bask› alt›nda tutmak, ulusal ve sosyal kurtuluﬂ mücadeleleri, devrimci-komünist güçleri sindirme amaçl›
oluﬂturulan ortak bask› mekanizmalar›d›r.
Sosyal-emperyalist kutubun da¤›l›p yok olmas› ile kapitalist-emperyalist dünyada aﬂ›r› üretimin getirdi¤i kriz, pazar sorununu alabildi¤ince büyütmüﬂ ve emperyalistler aras› çeliﬂkileri daha da keskinleﬂtirmiﬂtir. Mevcut pazar› koruyabilme, önceden paylaﬂ›lm›ﬂ pazardan daha büyük pay
kapabilme ve egemenli¤ini dünya ölçekli kurabilme amac›yla emperyalistler, kendi içinde h›zla kutup oluﬂumuna gitmektedirler. Günümüzde s›k
s›k gündeme gelen EU (AB), APEC, NAFTA, MERCOSUR, ASEAN vb.
güç odaklar›, bu oluﬂumun birer sonuçudur. Emek cephesine karﬂ› ayn›
amaçlar› paylaﬂan egemen güçler, siyasal ekonomik anlamda örgütlenmeleri farkl› olabilmektedir.
Günümüz kapitalist-emperyalist dünyas›nda ekonomik ve siyasal aç›dan güçlü kutup olabilecek esasta üç bölgesel oluﬂum vard›r. Bunlar
NAFTA, EU, ve APEC’tir. Bu kutuplar›n oluﬂumundaki amaç, ekonomik
ç›karlar›n siyasal anlamda güvenceye al›nma ihtiyac›d›r. Kapitalist-emperyalist dünyada küreselleﬂme, ticaretin amblemi durumuna gelmiﬂtir. Ortak
amaçlar› dünya emekçilerini daha fazla sömürmek olan kan emici vampirler, pazar ve aﬂ›r› kar h›rs›yla birbirini bo¤azlamakta gecikmeyeceklerdir. Bu gidiﬂat 2000’li y›llarda kutuplararas› çat›ﬂma ve çeliﬂklerin daha
da artaca¤›n› göstermektedir. Gelecekte daha çok duyaca¤›m›z baﬂl›ca
emperyalist kutuplar›n durumuna k›sa bir göz atal›m.

ABD önderlikli NAFTA
Kapitalist dünya, 2. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ›’ndan güçlenerek ç›kan ABD egemenli¤inde yeniden ﬂekillendi. ABD 2. Paylaﬂ›m Savaﬂ›’yla,
üretim ve teknolojik üstünlü¤ünden hareketle kapitalist dünya üzerinde
ekonomik, siyasal ve askeri hegemonyas›n› korkunç derecede art›rd›.
Ekonomik alanda ilk önce 1944’te Bretton Woods konferans›yla uluslararas› para birimini gündeme getirdi. IMF (International Monatary FundaUluslararas› Para Fonu) ve WB (Wolrd Banc-Dünya Bankas›) oluﬂturarak
ekonomik hakimiyetini kapitalist-emperyalist dünya üzerinde tesis etti.
Bu konferans ile tüm kapitalist dünyan›n para de¤erleri ABD dolar›na
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ay›rlanm›ﬂ, dolar›n hakimiyeti ile ABD emperyalizminin e¤emenli¤i büsbütün oturtulmuﬂtur. Bu konferans ile mali sermayenin dünya üzerinde
gücü, otorite ve tahakkümü çok daha artt›.
ABD emperyalizmi, 1948 ile 1950 y›llar› aras›nda Marshall Plan› ad›
alt›nda y›k›lan Avrupa’n›n kendi hakimiyeti do¤rultusunda yeniden yap›land›r›lmas› için 8.6 milyar dolar sermaye aktararak, bugünlere kadar süren jandarmal›¤›n temellerini döﬂedi. Süper ekonomik güç olan ABD, ticareti daha rahat ve güçlü yapabilmesi için 1947’de Genel Müdürlük Tarifeleri ve Ticaret Anlaﬂmas›’n› (GATT) dünya gündemine getirdi. Bunu
daha sonra 1949’da NATO’nun oluﬂumu takip etti. Tüm bunlar, ABD hegamonyas›n›n bütün kapitalist dünya taraf›ndan tan›nmas›n› sa¤lad›.
ABD’nin savaﬂ endüstrisinde teknolojik avantaj› oldukça ileri idi.
Elekto-teknik, otomotiv, hava taﬂ›mac›l›¤›, telekomünikasyon, uzay ve
nükleer teknoloji, kimya endüstrisi vb. alanda güçlü ç›k›ﬂlar yapt›. Ancak
1970’li y›llar›n ikinci yar›s›ndan itibaren ABD’nin ekonomik alanda egemeni¤i ciddi oranda gerilerken, Japonya ve Almanya gibi rakiplerin a¤›rl›¤› dünya ölçe¤inde hissedilmeye baﬂland›. Bu dönemde ABD’nin tart›ﬂma götürmez egemenli¤i yavaﬂ yavaﬂ erime yoluna girdi. Daha önceden
dünyan›n en fazla d›ﬂar›ya meta ve kredi veren ülkesi ABD, gelinen aﬂamada dünyan›n d›ﬂar›dan en fazla meta ve kredi alan ülkesi durumuna
geldi. Yan› s›ra teknolojinin baz› alanlar›nda öncülü¤ü Japonya ve Avrupa’l› emperyalistlere kapt›rd›.
ABD bütçesi her y›l peﬂ peﬂe 100 milyar dolar›n üstünde veya alt›nda
aç›k verirken, Japonya ve Almanya bütçesi ise 100 milyar dolara yak›n
bir art›ﬂ sa¤l›yordu. Gittikçe büyüyen bütçe aç›¤›n› Japonya ve Almanya’dan ald›¤› kredilerele kapatma yoluna gitti. Daha sonralar› ABD baﬂkanl›¤›n› 8 y›l süreyle Reagan devrald›. Reagen, ekonomik alanda rakiplerine göre ciddi derecede gerileyen ABD’yi, askeri üstünlük avantaj›n›
iyi kullanarak, kapitalist dünya üzerinde hakimiyetini büyük oranda yeniden tesis etti. Dünya jandarmal›¤›na daha sald›rganca soyunan ABD,
çok kez askeri boy gösterdi, birçok ülkeye sald›rd› ve iﬂgal etti. Reagan
sonras› baﬂkanl›¤a gelen Bush bir önceki politikay› aynen devam ettirdi.
Ancak ekonomi gün geçtikçe daral›yor, bütçe ac›¤› sürekli büyüyordu.
Ekonomik alanda etkinli¤i rakiplerine ciddi oranda kapt›rm›ﬂ olsada, on
y›ll›k bir süre içinde gerçekleﬂtirdi¤i askeri sald›rganl›klar sonunda, rakiplerine önceki döneme nazaran daha fazla gözda¤› verebiliyor ve daha
kolay söz geçirebiliyordu.
Sosyal emperyalizmin aç›ktan y›k›lmas›yla, kapitalist dünya politikas›n› gene ABD emperyalizmi çizdi. Ciddi oranda y›pranm›ﬂ gerilemiﬂ ve
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zay›flam›ﬂ olsa da, bu, onun bitti¤i ve dünya ölçe¤inde jandarmal›¤› baﬂka güce kapt›rd›¤› anlam›na gelmezdi. Rakipleri ekonomik güçlerini siyasal ve askeri güce dönüﬂtüremedikleri müddetçe, o rakiplerine k›yasla gene en güçlü oland›. Ekonomik alanda rakip Japonya ve Almanya’n›n siyasal güçleri çok zay›f, askeri güçleri ise ona k›yasla bir hiçti. Üstelik “Sam
Amca” y›llard›r bunlar›n askeri durumlar›n› gözetmekle, denetim ve kontrol alt›na almakla sorumlu idi.
‹ﬂte Japonya ve Almanya’n›n bu zay›fl›klar› nedeniyle ABD’ye diﬂ geçirmek bir yana, diﬂlerini gösterme cesaretleri dahi olamazd›. Ta ki bu
güçler kendi kutuplar›n› oluﬂturana, ortak görüﬂlerini bir politika çercevesinde orturtana ve dünya ölçekli siyasal-askeri bir otorite sa¤layana kadar. Bu durumlar› ile “Sam Amca”n›n borazan› önünde duramazlard›. Ancak ABD emperyalizmi gelece¤ini rakiplerinin siyasal-asekeri zayf›l›¤› ve
kendisine karﬂ› olan cesaretsizli¤i üzerinde kuramazd›. Lakin ekonoomik
gücün süreç içerisinde siyasal ve askeri gücü de oluﬂturaca¤› bilinmekte
idi. Bunun için büyük oynanmas› ve mevcut krizini daha büyük kriz ile
aﬂmas› gerekiyordu. Ona göre, tekellerin say›s›n› h›zla azalt›p her sektörde bir kaç güçlü tekel b›rakmak çözümlerden biri idi.

NAFTA

AB

APEC

Savaﬂ/Uzay/Hava

Elektrik/Elektronik

Kimya

Boing; Lockheed Martin;

G. Electric; Motorola; Raytheon;

Du Pont; Dow Chemical;

United Technologies;

Intel; Hughes Electronics; Rockwell;

Occidental Peroleum; Monsanto

Alliedsignal; Textron

Texas Instrument; BCE

Brts. Aerospace; D. Benz;

Siemens; Philips; Alcatel Alst;

Hoechst; Bafs; Rhone-Poulenc;

Aerospatiale-Dassault Avia;

A. B. Boveri; Electorlux; GEC;

Bayer; Imperial Chemical; Akzo

Lagardere-Thomsons; GEC

Schneider;

Nobel; Norsk Hydro;

Mitsubishi; Matsushita

Hitachi; Matsushita Elec; Toshiba;

Mitsubishi Chem; Asahi Chem

Sony; NEC; Mitsubishi Elc; Sanyo;

Int; Sumitomo Chemical; Shin-

Sharp; Samsung; LG Electronics

Etsu Chem; Mitsui Toatsu C.

ABD önderlikli NAFTA’n›n avantajlar› ﬂöyle s›ralanabilir. ABD emperyalizminin dünyada hala en etkin siyasal ve askeri güç olmas› ona bir
çok avantaj sa¤lamaktad›r. Özellikle sald›r›, savunma ve uzay teknolojisi,
elektrik-elektronik, otomotiv, petrol-enerji, banka-finans, enformasyon,
telekomünikasyon, medya, kimya ve ilaç sektöründe alabildi¤ince güçlü
ve dünya pazar›nda en önde yer al›r. Rekabet gücü ve üretim kapasitesi
yüksek ABD tekellerinin dünya ölçekli üretim yapmalar›, sektörlerinde
pazar›n güçlü egemenleri olmalar› bak›m›ndan avantajlar› büyüktür.
Özellikle son 12 y›l, güçlü biçimde oynad›¤› dünya jandarmal›¤›ndan
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destek alarak, güçlü ekonomik dal›ﬂlar yaparak somut kazan›mlar elde etmesi, askeri ve siyasal üstünlü¤ünü pazarda büyük pay kapma ile bütünleﬂtirmesi gerekiyordu. Bilindi¤i gibi NAFTA, ABD, Meksika ve Kanada’n›n bileﬂiminden oluﬂur. ABD, NAFTA arac›l›¤›yla Meksika ve Kanada’y› ikinci evi durumuna getirmiﬂtir. Bu iki ülke, her yönden ABD’nin
egemenli¤i ve tahakkümü alt›dad›r. ABD’nin Meksika’da yapt›klar›
1980’li y›llarda dünyada en çok konuﬂulan konular aras›nda idi.
Latin Amerika, her geçen gün daha çok ABD’nin istilas›na u¤ramaktad›r. Bu k›taya ABD’nin labaratuvar› (kuzey, orta ve latin) demek kesinlikle bir abart› olmayacakt›r. ABD emperyalizmi bir politika belirlerken ilk
önce burada uygulamaktad›r. “Özelleﬂtirme”, “yeni ekonomik politika”
vb. sald›r›lar ilk bu bölgede yaﬂama geçirildi. ABD emperyalizmi, Latin
Amerika’y› MERCUSOR (Souht Cone Common Market-Güney Koni Ortak Pazar›) üzerinden kendisine olan ba¤›ml›l›¤› daha da art›rm›ﬂt›r. Bu
k›ta pazar›n›n her ücra köﬂesinde (Brezilya, Arjantin, Venezuella, Kolombia, Peru) ABD tekellerinin yo¤un ya¤ma ve istilas› yaﬂanmaktad›r. Bu
ülkelerin ABD emperyalizmine ba¤›ml›l›klar› korkunç boyuttad›r. Bu ülkelerden d›ﬂar›ya ihraç edilen sanayi ve teknolojik ürünler kendilerinin
de¤il, baﬂta ABD olmak üzere de¤iﬂik emperyalist güçlerindir.
Emperyalist stratejistler, “Brezilya 2000’li y›llarda Japonya, ABD, Almanya, Fransa’dan sonra dünyan›n en çok otomotiv üreten ve ihraç eden
beﬂinci ülkesi olacakt›r” diyorlar. Bu tamam›yla do¤rudur. Dünya otomotiv ejderhalar›n›n G.Amerika’da ve özellikle Brezilya’da ki durumunu
görmeniz durumunda, pazar›n kimin elinde ve üretilip ihraç edilenin kime
ait oldu¤u rahatl›kla anlaﬂ›lacakt›r. Amerika pazar›n›n bir bütün olarak
ekonomik-siyasal ve askeri aç›dan ABD emperyalizminin denetiminde oldu¤u rahatl›kla söylenebilir. Bu alanda rakip güçlerin egemenlik kurma
olgusu çok uzun bir zaman alacakt›r.
Dünya enerji deposu olan Orta Do¤u’da özellikle siyasi ve askeri egemenlik sorununda ABD hala tek güçtür. ABD’ye yak›n olabilecek güç ‹ngiliz emperyalizmidir. Ekonomik olarak da ABD’nin di¤er güçlere nazaran ciddi a¤›rl›¤› söz konusudur. Bölge egemenleri, ABD’nin dünyada yetiﬂtirdi¤i en iyi uﬂaklar aras›ndad›r. ‹ran ve Suriye’nin durumlar› geçicidir.
Ki bunlar›n ABD ile iliﬂkilerinin bir b›çak gibi ‘kesildi¤i’ dönemde dahi
güçül ekonomik ba¤lant›lar› sürmekte idi. Bu güçlerin bundan sonra
ABD’ye çok büyük sorun ç›karacaklar›n› sanm›yoruz, çünkü mevcut güç
dengeleri buna izin vermeyecektir.
Bölgeye ihraç edilen büyük oranda silah oludu¤u bilinmektedir. Savaﬂ
sektörüne büyük yat›r›m yapan S.Arabistan, M›s›r, Türkiye, ‹ran, ‹srail ve
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Kuveyt’e silah ihraç eden ülkelerin baﬂ›nda ABD gelmektedir. ABD’nin
Orta Do¤u ve Kafkaslar’a yönelik stratejik politikas›, islam temeli üzerinde oluﬂturulmuﬂtur. Bölge sorunlar›, bölge ülke egemenleri ile ABD egemenleri aras›nda de¤il, tam tersine, emperyalistlerin k›ﬂk›rtmas›yla bölge
egemen güçlerinin kendi aralar›ndaki ‘egemenlik’ dürtüsünden kaynaklanmaktad›r. Bunlar aras›nda bu güne kadar varolan sorunlar, esasta
S.Arabistan, ‹ran, Suriye ve M›s›r’›n islam anlay›ﬂ›n›n farkl› yorumunda
ve dayand›klar› emperyalist güçlerin farkl›l›¤›nda yatar. Bölgede ABD’ye
en yak›n rakip güç AB kutubudur. E¤er ortak bir politika çerçevesinde hareket ederlerse. Ki bu da k›sa vadede zor görünüyor.
ABD emperyalizminin çok önem verdi¤i bölgelerden biri de Kafkaslard›r. Büyük yer alt› ve yer üstü zenginlik kaynaklar›n›n oldu¤u bu bölge, bir
çok aç›dan stratejik öneme sahiptir. Do¤algaz ve petrol arama, ç›karma ve
iﬂleme pay›n›n büyük bir k›sm›n› ABD’li emperyalistler kapt›. Sadece bu
pay› almak için ABD, baﬂkanl›k düzeyinde bölge egemenleri ile bir kaç görüﬂme gerçekleﬂtirdi. Kafkaslar enerji üretimi bak›m›ndan 2000’li y›llar›n
ilk çeyrek evresine damgas›n› vuracak derecede stratejiktir.
ABD’nin ﬂu ana kadar bölgede ki hareketi, genelde Rusya ile uyum
içerisinde görünmektedir. Bölgede Rusya’n›n ciddi tepkisini almamak
için ölçülü davranmakta ve gerekti¤inde Rusya’dan yana tav›r bile göstermektedir. Tüm bunlar bölge ç›karlar›n› korumak ve denetim alt›nda tutmak içindir. Güç dengelerinin rahat de¤iﬂebilece¤i bu bögede, ﬂu an Rusya ve ABD’nin a¤›rl›¤› daha fazlad›r. ‹leriki süreçte AB’nin ortak bir politika belirlemesi Rusya ve bölge egemenleri ile iliﬂkilerini dahada güçlendirmesi durumunda, bölgede a¤›rl›¤›n AB’ye kayma olas›l›¤› büyüktür.
Asya pazar›, ABD’nin en fazla önem verdi¤i pazarlar›n baﬂ›nda gelir.
Nedenlerini APEC bölümünda anlataca¤›m›zdan burada fazla de¤inmeyece¤iz. ABD rakiplerine nazaran bu bölgede de güçlüdür. Siyasal ve askeri
otoritesini dünyada oturtmuﬂ ve ekonomik alanda rakiplerine nazaran bir
toparlanma içerisinde olan ABD’nin hemen hemen her pazarda güçlü olarak öne ç›kt›¤›n› rahatl›kla söyleyebiliriz. ABD’nin Asya pazar›na güçlü
giriﬂim yapmas› en aﬂa¤› 50 y›l› almaktad›r. Bu süre içerisinde bölgede
derin kök sald›, askeri ve siyasi egemenli¤ini oturttu. Bölgede egemen
güçlerini pek çok yönden kedisine ba¤›ml› durumuna getirdi. Sonuç olarak ABD emperyalizmi, rakiplerine ve geçmiﬂ y›llara nazaran bir toparlanma içerisindedir. Kutup olarak, karﬂ›s›ndaki en güçlü kutup AB’dir. AB
siyasal ve askeri olarak mevcut durumunu aﬂamad›¤› müddetçe siyasal ve
askeri yönden güçlü ABD önderlikli NAFTA , kutuplar aras›nda a¤›rl›¤›n›
daha uzun süre koruyacakt›r.
32
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Almanya önderlikli AB
AB’nin (Avrupa Birli¤i-Eurepean Union/EU) kutuplar aras› gücüne,
avantaj ve dez-avantajlar›n›n ne oldu¤una geçmeden önce, AB’nin geçmiﬂ
tarihine k›saca bakmam›z bir zorunluluk arzetmektedir. Bilindi¤i gibi
AET (Avrupa Ekonomik Toplulu¤u-European Economic Community/EEC) 1957’de alt› (Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, ‹talya) ülkenin yanyana gelmesi ile oluﬂturuldu. O zamanlar
AET’ye Yunanistan, ‹zlanda, Portekiz ve ‹spanya ekonomik durumlar› zay›f oldu¤undan al›nmam›ﬂt›.
AET’nin tar›m ve gümrük politikas› ile hemfikir olmayan ‹ngiltere, ‹sveç, Norveç, Portekiz, Danimarka, Finlandiya, Avusturya ve ‹sviçre ise
1960’da EFTA’y› (European Free Trade Association-Avrupa Serbest Ticaret Birli¤i) kurdular. Birbirine yak›n dönemde oluﬂan bu iki blokun ticari
anlaﬂmalar› ve iliﬂkileri bir dönem karﬂ›l›kl› bloksal tav›rlar ﬂeklinde sürdü. 1960’l› y›llar›n ilk yar›s›nda ingiltere önderlikli EFTA, AET’ye kat›lmak için baﬂvuru yapt›. At›lan bu ad›m, Avrupa Toplulu¤u (European
Community-EC) oluﬂumunda ciddi bir giriﬂimdi. Ancak ‹sveç, ‹sviçre ve
Avusturya bu toplulu¤a kat›lamayacaklar›n›, toplulu¤a çok yak›n duracaklar›n› ve natural pozisyonlar›n› korumak istediklerini belitmiﬂlerdi. Di¤er
EFTA üyeleri ise (Norveç hariç) referandum ile 1970’li y›llar›n ilk dönemlerinde Avrupa Toplulu¤una üye oldular.
Avrupa Toplulu¤u içindeki EFTA üyeleri, çeﬂitli konular üzerinde
bloksal tav›rlar›n› çok uzun zaman sürdürdüler. 1989’da düzenlenen ortak
bir toplant› ile EEA(European Economic Area-Avrupa Ekonomik Alan›)
oluﬂturuldu. Yani bu anlaﬂma ile meta, kapital ve insan›n serbest doloﬂabilece¤i alan belirlenmiﬂ oldu. Ancak EFTA bu kez, tar›m ve bal›kç›l›k alan›nda EEA ile hemfikir olamayacaklar›n›n› beyan ettiler. Daha sonra varolan anlaﬂmazl›klar çok kez mahkemelere gitti. Her defas›nda EC mahkemesi mi? yoksa EEA mahkemesi mi sorunu ç›kt›.
Sorun burada da bitmedi. Avrupa Parlemantosu’na m›? EC Sosyal Komitesine mi? Yoksa EFTA Dan›ﬂma Komitesine mi? Daha fazla uzatmadan, bu bo¤uﬂma en son EC Komisyonu, Birleﬂmiﬂ EEA Parlamento Komitesi, EC Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve EFTA Dan›ﬂma Komitesi
aras›nda hala çaﬂitli düzeylerde devam etmektedir.
Bunun yan› s›ra ‹skandinav ülkeleride NORDEK’i (Kuzey Ekonomik
Toplulu¤u’nu) kurdular. Avrupa’da oluﬂturulan bu üç blok aras›nda anlaﬂmazl›k farkl› düzeylerde de olsa hala devam ediyor. Bu bilgileri vermemizin nedenlerinden biri, emperyalist kutuplardan biri olan AB’nin kendi

PART‹ZAN 36

33

içinde belli konularda hala ciddi sorunlar taﬂ›d›¤›n› göstermekti.
1991 Masastricht anlaﬂmas› ile AET’ye son verilerek daha örgütlü, disiplinli ve daha çok ortak hareket edebilen AB’nin oluﬂumuna gidildi. Bu
ad›m kutuplaﬂma yolunda ciddi bir giriﬂim oldu. Dünya pazar›nda rakipleriyle daha güçlü rekabet edebilmenin ilk ad›m›, öncelikle Avrupal› emperyalistlerin bir araya gelerek güçlerini ortak noktada birleﬂtirmeleri ve yerli
pazar›n› (Avrupa) garanti alt›na almaktan geçiyordu. Bu anlay›ﬂtan haraketle, tek bir gücün yapamayaca¤› yat›r›m ve araﬂt›rmalar› kutup olarak
üzerinde yo¤unlaﬂmaya baﬂlad›lar. Pazar›n› örgütlemiﬂ ve güçünü birleﬂtirmiﬂ bir AB, gelecekte dünya kutuplaﬂmalar› aras›nda en güçlü ve en büyü¤ü olarak öne ç›kacakt›r.
AB emperyalist kutupa ekonomik yönde öncülük eden Almanya’d›r.
Alman emperyalizminin politikas› ve tüm hayali “büyük Almanyal› büyük Avrupa” üzerine kuruludur. Da¤›lan sosyal emperyalizmin etkinlik
sahas›n›n Avrupa kesiti, özellikle ekonomik ve siyasal aç›dan tamamen alman emperyalizminin denetimine girmiﬂtir. Almanya 1981 y›l›na kadar
kendisini dünyan›n bir süper gücü olarak göremiyordu. Siyasi ve askeri
durumu bak›m›ndan di¤er emperyalist güçlerin ‘kontrol’ü alt›nda idi.
Ekonomik gücü ise di¤er güçlere nazaran çok büyük farkl›l›k göstermedi¤inden süper ekonomik güç olarak kendisini tan›mlayam›yordu. Ancak
1989’da 81 milyar dolar ticaret fazlal›¤› ile Japonya’dan daha güçlü oldu¤unu görünce kendisinden emin olmaya baﬂlad›.
Almanya’n›n stratejisi 21 yy’a ayarlanm›ﬂt›r. 1992 ile 2000 y›llar› aras›nda ki süreç birleﬂen Almanya’n›n ekonomisini toparlamas›, Orta ve
Do¤u Avrupa’ya güçlü sermaye ihrac›n› gerçekleﬂtirmesi, belli sektörlerde
üretimi Asya ve Latin Amerika’ya kayd›r›p tekellerinin bu bölge pazarlar›ndan büyük pay almaya haz›r hale getirmesi sürecidir. Kutup olarak da,
AB’nin siyasi-ekonomik-askeri otoritesini rakip güçlerin fazla tepkisini
almadan tesis etmesi, özellikle ABD emperyalizmine karﬂ› tek bir siyasal
ve askeri politika do¤rultusunda merkezileﬂmesini öngörmektedir.
Demir-Çelik-Metal
NAFTA Caterpillar; Deere; Flour;
Alcoa; Gillete;

Petrol/Do¤al Gaz
Exxon; Mobil; Texaco;
Chevron; Amoco; USX; Enron;

AB

Royal Dutch/Shell Group;
BP; ELF; ENI; Total; Repsol

‹laç
Jhonson ve Jhonson; Merck;
Bristol-Myers; Abbott Lab;
American Home Products; Pfizer
Novartis; Glaxo Welcome; Roche
Holding; Smithkline Beecham

Sunkyong; Ssangyong; Nippon
Oil; Idemitsu Kosan; Cosmo
Oil; Showa Shell Sekiyu

Taisho Pharm; Yamanouchi Phar;
Ono Pharma; Daichi Pharma;
Fujisawa Pharma; Banyu Pharma;

APEC
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Thyssen; Mannesmann; BTR;
Gen. des Eaux; Krupp; Pechiney
Lyon. des Eaux; Usinor; B. Stell;
Nippon Steel; NKK; Mitsubishi
Heavy Inds; Kubota; Kamatsu;
Kobe Steel; Sumitomo Metal;
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Alman emperyalizmi, ABD güdümlü NATO’ya yönelik eleﬂtirilerini
yapm›ﬂ, Sovyet tehlikesinin ortadan kalkmas› ve Varﬂova Pakt›’n›n da¤›lmas› ile art›k NATO’ya bir ihtiyac›n kalmad›¤›n› dahi söyleyebilmiﬂtir.
ﬁu an için bu önerisini kabul ettiremeyen Almanya, NATO içinde kendi
otoritesini art›rmak, ABD otoritesini zay›flatmak için NATO’nun özellikle
Orta Avrupa ülkeleri (Avusturya, Macaristan, Polonya, Çekoslavakya,
Slovakya) ile geniﬂletilmesi gerekti¤ini dayatm›ﬂt›r. Ve bu dayatmas›nda
ciddi oranda da baﬂar›l› olmuﬂtur. Peki neden özellikle Orta Avrupa ülkeleri? Bu soruya do¤ru cevap verebilmek için, ilk önce Alman emperyalizminin “büyük Almanyal› büyük Avrupa” uzun vadeli stratejisini anlamak
gerekir. Yan›s›ra Alman emperyalizminin bu bölgedeki tarihsel, siyasal ve
kültürel etkinli¤ini görmek de bir o kadar önemlidir. Üzerinde çok yönden
etkinlik kurdu¤u bu ülkelerin NATO’ya al›nmas› demek, Alman otoritesinin NATO içinde artaca¤› ve etkin bir güç olarak ABD’nin karﬂ›s›na ç›kaca¤› anlam›na gelir.
Bununla yetinmedi Alman emperyalizmi. NATO’dan sonra ABD için
çok daha kötü olan bir baﬂka giriﬂime de imza att›. Bu giriﬂim, sözkonusu
ülkelerin AB’ne al›narak pazar›n daha da geniﬂletilmesi ve dünya pazar›nda en güçlü kutup olarak özellikle ABD’ye siyasal gücünü göstermesi anlam›n› taﬂ›yordu. Evet Alman emperyalizmi taraf›ndan NATO ve AB’ye
önerilen bu ülkeler, içeri girmek için ﬂimdi kap›n›n eﬂigindedirler. Y›llard›r ekonomik alanda süper güç olmas›na ra¤men siyasal alanda silik olan
Alman emperyalizmi, ABD emperyalizmi ile girdi¤i bu iki siyasal nab›z
yoklama da ciddi baﬂar› sa¤layarak ç›km›ﬂt›r. Ancak Almanya burada da
durmayacakt›r. Etkinli¤ininin artaca¤› ikinci aﬂama ise Do¤u Avrupad›r.
Alman staratejistleri, orta ve do¤u Avrupa’ya yönelik özel ve tarihsel ilgilerinin oldu¤unu gayet rahat ifade edebilmektedirler. 1997’lere kadar
AB’nin siyasal öncülü¤ünü çeken Fransa, 2000’li y›llarda bu öncülü¤ü
büyük oranda Almanya’ya kapt›racakt›r.
Emperyalist AB’nin kutuplararas› pazar dalaﬂ›nda avantajlar› ﬂunlard›r;
Özellikle otomotiv, elektrik, elektronik, telekomünikasyon, demir-çelik,
petrol, enerji, banka-finans, kimya, ilaç ve g›da endüstrisinde sa¤lam alt
yap›lar›, yetkin kalifiye elemanlar› ve rekabet kapasitesi yüksek tekelleri
bulunmaktad›r. 300 milyonu aﬂk›n nüfüsu ile kutuplararas› rekabette co¤rafik konumu itibariyle en merkezi yerdedir. Stratejik konumundan ötürü
di¤er k›talar ile çok güçlü ve yayg›n iliﬂkileri vard›r. Bugün siyasal ve askeri üstünlü¤ü ABD kadar olmasada, tarihsel ve kültürel aç›dan dünya ölçe¤inde otoritesi en eski ve kökleﬂmiﬂ oland›r. Kutuplar aras›nda k›yaslaPART‹ZAN 36
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mada ulaﬂ›m ve iletiﬂim teknolojisine sahip en güçlü kutuptur.
Emperyalist AB, kutuplararas› pazar paylaﬂ›m› dalaﬂ›nda en ciddi sorunlar› ise ﬂöyle izah edilebilir. AB’nin iç ve d›ﬂ politikas›nda etkin güçlerin (AB içi) birbirinden fark› görüﬂlere sahip olmas›, ortak bir politika belirleme önünde ciddi bir engel oluﬂturmaktad›r. ABD’nin uzun y›llard›r
AB üzerinde tesis etti¤i siyasi ve askeri otorite AB’nin Atlantik üyelerinin
(Portekiz, Hollanda ve Belçika) NATO’ya olan ciddi ba¤›ml›l›klar›,
AB’nin kutup ç›karlar› do¤rultusunda ad›m atman›n önünde ciddi s›n›rland›rmalar getirmektedir.
NATO sorunu ve ‹ngiltere’nin AB iç tart›ﬂmalar›nda ABD ç›karlar›
do¤rultusunda hareket etmesi, AB içerisinde huzursuzlu¤u art›rmaktad›r.
Tüm bu ve di¤er etkenler AB’nin gücünü, ABD’ye karﬂ› ciddi oranda düﬂürmektedir. Farkl› görüﬂ, karars›zl›k ve cesaretsizlik sonucu yaﬂanan
Bosna kaosu, bu kutubu hala derinden düﬂündürmektedir. 1998 y›l› sonras› bu yönlü ciddi ad›mlar›n at›laca¤›, AB ad›na insiyatif ve yapt›r›m gücü
yüksek yetkili kurumlar›n oluﬂturaca¤›, ortak mali, siyasi ve savunma politikalar›n hayata geçirilece¤i, AB kutup stratejistleri taraf›ndan dile getirilmektedir.
Öte yandan AB emperyalistleri, kendilerinin ABD gibi merkezileﬂmiﬂ
bir Hollywood’a, bir Silicon Valley’e, bir Madison Avenue’ya, bir Detroit’e ve bir Waal Street’e sahip olmad›klar›n›, borsan›n ise Londra, Frankurt, Paris aras›nda parçaland›¤›n› ve bu anlam›yla ABD’ye karﬂ› bir tak›m dez avantajlar›n›n oldu¤unu aç›kca söylemektedirler. Bunu aﬂmak
için, her sektörde en fazla bir kaç tekelin olmas›n› ve belli alanlarda yo¤unluﬂmas›n›, tekeller aras› birleﬂmelerin daha fazla olmas›n›n zorunlu oldu¤unu belirtmektedirler. Bundan dolay› Avrupa’l› tekeller aras› birliktelikler, birbirini yutmalar, ortak hareket etmeler ve iflaslar son süreçte daha çok yo¤unlaﬂm›ﬂ ve daha da yo¤unlaﬂacakt›r.
Bu kez ABD aç›s›ndan AB sorununa bakal›m. Herﬂeyden önce ABD,
AB’ye hem çok dikkatli ve tedirgin hem de çok so¤uk bakmaktad›r. Neden? ‹lk önce AB’ye üye olan ülkelerin siyasi ve askeri aç›dan birbirine
yak›nlaﬂmalar› NATO’nun varl›¤›n› zamanla yads›yabilir kayg›s›d›r. Bu
durum ABD emperyelizmi için büyük bir kay›p olacakt›r. Bu nedenle
ABD, art›k NATO’nun varl›¤›n› sosyal emperyelizmin varl›¤›yla de¤il,
bilakis AB’nin güvenlik ve savunma sorunuyla direkt ba¤lant› kurmaktad›r. 1950’li y›llarda kurulan Avrupa Savunma ve Ekonomik Toplulu¤u ise
esasta Sovyet tehlikesine karﬂ›, ABD öncülü¤ünde, Marshall yard›m›yla
oluﬂturulmuﬂtu. AB ile ABD aras›nda çok ciddi siyasal ve askeri iﬂbirli¤inin yan› s›ra oldukça güçlü ekonomik iﬂbirli¤i sözkonusudur. Bu iki ku36
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tup, özellikle AB, ABD ile iliﬂkilerinde çok dikkatli ve hassas olmak zorundad›r. Çünkü ABD’nin dünya üzerinde çok yönlü hakimiyeti hala sürmekte ve son zamanlarda Japonya ile ekonomik-siyasi-askeri iﬂbirli¤i
güçlenmektedir.
AB’nin Latin Amerika’da durumu zay›ft›r ancak son y›llarda Frans›z
ve Alman tekellerinin Brezilya ve Arjantin’de yo¤unlaﬂmas› sözkonusudur. Daha önceden bölge ile güçlü siyasal-ekonomik iliﬂileri olan AB üyeleri ‹spanya, Portekiz ve belli düzeyde ‹talya’d›r. MERCUSOR pazar›n›
gelecekte iyi de¤erlendirmeye çal›ﬂan AB, 1993’te bu bloka 60 milyon
Ecu yard›m vermiﬂtir. Yan›s›ra 1994 y›l›nda Essen’de gerçekleﬂen Avrupa
Konsül toplant›s›nda MERCUSOR ülkeleri ile daha güçlü iliﬂkilerin sa¤lanmas› ve ticaretin geliﬂtirilmesi karar› al›nd›.
AB’nin Kuzey Afrika ile y›llard›r, esasta Fransa üzerinden süren sömürgeci iliﬂkileri vard›r. AB, Magreb ülkelerine 1973’den bu yana 1.3
milyar Ecu borç vermiﬂtir. Orta Do¤u’nun zengin petrol yataklar›na salip
ülkeler (Umman, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan, Birleﬂik Arap
Emirlikleri) ile iliﬂkiler ﬂimdi daha iyidir ve esasta ‹ngiltere ve Fransa
üzerinde sürmektedir. 1991’de AB ile GCC (Golf Co-operation CouncilKörfez ‹ﬂbirli¤i Konsülü) aras›nda serbet ticaret anlaﬂmas› imzaland›.
AB’nin 1967’de Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur, Tayland,
Brunei (Vietnam ﬂu an aday üyedir) taraf›ndan kurulan ASEAN (Association of South East Asian Nations-Güney Do¤u Asya Uluslar Birli¤i) ile
iliﬂkiler giderek geliﬂmektedir. ASEAN 1992’de AFTA’y› (ASEAN Free
Trade Area-ASEAN Serbest Ticaret Alan›) kurdu. ASEAN’n›n AB’ye
olan ciddi eleﬂtirisi, AB’nin kendi mallar›nda çok fiat düﬂürdü¤ü yönündedir. AB’nin korkusu, Asya’da çok önemli startejik bölgede bulunan
ASEAN’nin AB’y› b›rak›p, endüstri ve teknoloji ihtiyac›n› ABD, Japonya
ve Güney Kore’den karﬂ›lamas›d›r.
Japon ekonomisi son 20 y›l içerisinde, ortalama %6 ile 10 aras›nda
ekonomik bir geliﬂme sa¤lad›. AB, kendi pazar›nda Japon tekellerinin cirit att›¤› bir durumda, Japonya pazar›n›n kendilerine kapal› oldu¤u yönlü
ciddi eleﬂtiriler getirmektedir. Bunun karﬂ›s›nda Japonya, özelleﬂtirme
yapma yoluyla pazar›n kaps›n› d›ﬂ ticarete az buçuk açmakla yan›t verdi.
Fransa, Japonya’n›n AB s›n›rlar› içerisinde otomotiv ve elektronik alanda
üretim yapmas›n› ciddi eleﬂtirirken, ‹ngiltere tam tersi tav›r gösterdi.
Fransa, pazar kap›lar›n› kendilerine kapatan Japonya’ya kendilerinin kap›lar›n› sonuna kadar açamayacaklar›n› belirtirken, ‹ngiltere’nin tavr›, gene
Fransa’n›n z›tt› yönde geliﬂmiﬂtir.
AB’de tüm çaba ve u¤raﬂlar, tüm yasa ve kararnameler Avrupa’l› tePART‹ZAN 36
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kellerin dünya pazar›ndan daha büyük paylar kapmas›na ve daha büyük
art›-de¤er sa¤lanmas›na kilitlenmiﬂtir. Bu stratejik politika do¤rultusunda
Avrupa ﬂövenizmi pohpohlamakta, faﬂizm geliﬂtirilmekte ve Avrupal› olmayan ulus ve ülkelerden emekçiler üzerinde ›rkç›l›¤› yayg›nlaﬂt›r›lmaktad›rlar. Emekçilerin sosyal haklar› k›s›tlanmakta, yard›m fonlar› kesilmekte, ücretler düﬂürülmekte, çal›ﬂma koﬂullar› kötüleﬂmekte ve iﬂsizli¤in
ço¤almas›yla yoksulluk ciddi oranda artmaktad›r. Yoksullu¤a, iﬂsizli¤e ve
uç boyuta varan bask›lara karﬂ› ç›kan sosyal çevreler, sendikalar, devrimci-demokratik güçler tekeller taraf›ndan iç düﬂman ilan edilmekte ve bunlar üzerinde bask› yo¤unlaﬂt›r›lmaktad›r.

Japonya önderlikli APEC
Önce çok k›sa olarak Japonya’n›n Asya Pasifik bölgesinde ki siyasal
ve askeri durumuna bakal›m. Japonya’n›n 2. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ›
sonras› esasta ABD emperyalizminin kontrolü ve denetimi alt›nda oldu¤unu yukar›da ifade etmiﬂtik. ABD’nin uzun y›llar “komünizm tehlikesi”ne
karﬂ› kapitalist dünyan›n jandarmal›¤›n› yapmas› ve ﬂemsiyesi alt›na alarak korumas›n›n tabi ki bir bedeli olacakt›. Ve ﬂimdi, RSE gibi bir kutupsal güç ve bir “merkezden ayarl› komünizm” tehlikesi de yoktu. Bu güne
kadar sözkonusu tehlike ve korkuya karﬂ› korunan güçlerin art›k eskisi gibi korunmaya ihtiyaçlar› kalmam›ﬂt›.
Onlar korunduklar› sürecin bir bedeli oludu¤unu kabul ediyorlard›.
Ancak korunduklar› süre içerisinde koruyan güce ekonomik olarak çok
önemli yard›mlarda bulunduklar›n› ve bunuda bir yönüyle bedel oldu¤unu
söylemekte idiler. Hatta ekonomik olarak daha fazla bedel ödeyebileceklerini de ifade ediyorlard›. Y›llard›r dünya çap›nda siyasi ve askeri egemenli¤ini sürdüren koruyucu güç korunanlar›n kendisine iliﬂkin söylediklerini, egemenli¤inin hala devam etti¤i bir süreçte benimser tarzda çok
ciddiye almas› tabi ki beklenemezdi. Çünkü koruyucu güç, herﬂeye ra¤men korunan güçlere k›yasla hala bir çok avantaj ve üstünlüklere sahipti.
Japonya ticaret fazlas› ve sermaye yo¤unlaﬂmas› bak›m›ndan dünyan›n en büyük finansörüdür. Özellikle elekrik, elektronik, otomativ,
banka-finans, telekomünikasyon, çelik, enerji ve enformasyon alan›nda oldukça kapsaml› bir ekonomiye sahiptir. Dünyada “Japon modeli” denen bir üretim metodunu geliﬂtirmiﬂtir. Bu medod yüksek teknoloji ve enformasyonun kullan›m›yla çok yönlü, çok h›zl› ve seri üretimi öngörmektedir. Japonya, askeri ve siyasi olarak kutuplar aras›nda en zay›f› oldu¤u halde, ekonomik alanda en güçlü olan›d›r. Dünyan›n en ücra koﬂesinde Japonya’ya ait mutlaka bir kaç ﬂey bulunur.
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Japonya merkez bankas› stok olarak 215 milyar dolara yak›n (esas›
ABD dolar›) yabanc› para bulundurmaktad›r. Bu Almanya’n›n iki mislisinden daha fazla ve ﬂu an dünyada baﬂkada rakibi yoktur. Yan›s›ra Japonya, bugün 1.2 trilyon dolar korkunç bir birikime sahiptir. Böylesi bir art›ﬂ,
bu güne kadar dünyada hiç görülmemiﬂtir. Tabi ayn› Japonya’n›n 1980’li
y›llar›n ikinci yar›s›nda dolar de¤erinin düﬂmesi sonucu, uluslararas› ticarette 450 milyar dolar zarara u¤ram›ﬂt›. Bu nedenle 1.2 trilyon dolar bir
birikimle, uluslararas› ticarette kendi para birimi olan YEN’i esas alma
sorununu gündeme getirmektedir. Ne denli baﬂar› olur ﬂu an belli de¤il,
ama belli bir yol katedece¤ide muhakkakt›r.
Günümüzde varolan krizin, kapitalist dünyan›n yap›sal krizlerinden biri oldu¤unu önceki sayfalar›m›zda ifade etmiﬂtik. Kuﬂkusuz Japon rakiplerini bunal›ma götüren kriz, Japonya’y›da kapsayacak ve ciddi oranda etkileyecektir. Ki krizi derinleﬂtiren ve bunal›m› art›ran faktörlerden bir tanesi de Japonya’n›n kendisidir. Kapitalizm arz-talep olay›nda, talebin çok
az oldu¤u halde arz› sürekli art›ran güçlerin baﬂ›nda gelir Japonya. Sermayenin yo¤unlaﬂmas› Japonya’da en üst düzeydedir. Öyleki, günümüz
dünyas›nda en büyük 10 baka aras›nda 9’u Japonya’n›nd›r. Tokyo Mitsubishi Bankas›’n›n denetiminde 820 milyar dolar bir kapitalin oldu¤unu
önceki sayfalar›m›zda aç›klam›ﬂt›k.
Japon sermayesi hem AB, hemde ABD’de ciddi oranda oturmuﬂtur. Bu
kutup pazarlar›nda yo¤unlaﬂt›¤› sektörler baﬂta finans-banka olmak üzere,
otomotiv, elektronik ve enformasyondur. ﬁu ana kadar ABD ile olan ekonomik, siyasal ve askeri iﬂbirli¤i güçlüdür. AB içinde özellikle ‹ngiltere’de yonunlaﬂm›ﬂt›r. ‹ngiltere’ye yo¤unlaﬂmalar› özellikle 1980’li y›llarda Thatcher dönemine rastlar ve sonras›nda bu yo¤unlaﬂma sürekli artt›.
Japonya’n›n, dünyay› ekonomik olarak bir ahtapot gibi sarmalad›¤›n› söylemek abart› olmayacakt›r.Yak›n bir zamana kadar dünya ölçekli ticaret
d›ﬂ›nda baﬂka alanlar üzerinde fazla yo¤unlaﬂmayan Japonya, pazar iliﬂkilerinin k›z›ﬂmas› sonucu, özellikle bölge düzeyinde siyasi ve askeri sorunlar› ciddi biçimde gündemine almaya baﬂlad›. AB ve NAFTA kutuplar›n›n
siyasal-ekonomik ve askeri alanda giderek güçlenmeleri, Japonya’y› Asya
Pasifik bölgesinde çok ciddi kayg›lar ile baﬂbaﬂa b›rakmaktad›r.
Kompütür
NAFTA IMB; Hewlett ve Packard;
Compaq; Digital Equipment;
Apple; Xerox; Dell; Texas Instr.
AB
Siemens; Philips; Olivetti;
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Otomotiv
General Motor; Ford Motor;
Chrysler;
Daimler-Benz; Volswagen; Fiat;

Süper Market/G›da
Kroger; ConAgra; American
Stores; Sara Lee; Nabisco;
Safeway; Archer Daniels; IBP
Metro; Correfour; Nestle; Tesco;
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Fujitsu; Canon; Ricoh; Toshiba;
Sony; Sharp; NEC; Hitachi;
Acer; Samsung

Renault; BMW; Peugeot;
R. Bosch; Volvo; Man
Toyota; Daewoo; Nissan; Denso;
Honda; Mitsubishi; Isuzu;
Suzuki; Mazda; Hyundai;

Unilever; J. Sainsbury; Compart
Kon. Ahold; Promodes; G. Auchan
Ito-Yokado; Jusco; Seiyu;
Jardine Matheson; Coles Myer;
Snow Brand Milk Prods;

Japonya ticari alanda dünyay› istila eden emperyalist güçlerin baﬂ›nda
gelir. Ancak bir NAFTA ve AB gibi, APEC’in siyasal-askeri birli¤ini bu
koﬂullarda oluﬂturamaz. Bu koﬂullarda Uzak-Do¤u Asya pazar›n› di¤er
kutup pazarlar› ﬂeklinde kesinlikle koruyamaz. ABD’ninde yer ald›¤› bir
APEC içinde, siyasal ve askeri etkinli¤ini daha uzun bir süre sa¤layamaz.
Asya Pasifikte, ABD emperyalizmi 100 bin kiﬂilik bir deniz-hava-kara
kuvveti bulundurmaktad›r. Japon emperyalizminin yay›lmac› istemlerinin
çok güçlü olmas›na ra¤men, bu koﬂullarda, daha bir süre ABD’nin egemenli¤ini tan›mak ve denetimi alt›nda olmak durumundad›r.
ABD emperyalizmi gelecek sürecin stratejik ç›karlar› aç›s›ndan kendi
kontrolündeki bir Japonya ile daha uzun süreli bir ittifak kurma gereksinimi duymaktad›r. Bu koﬂullarda kendi denetiminde ki Japonya’ya verdi¤i
görev, kendisinin yan›nda bir asistan olarak Kuzey Kore ve Çin’e karﬂ›,
bölgede ‘bar›ﬂ’, ‘sukünet’ ve ‘düzen’ i sa¤layan, bölgenin geliﬂmesine
ekonomik ‘destek’ sunan misyonu biçmiﬂtir. ABD sermaye ihrac›n›n
1/4’ini Asya Pasifik bölgesine yapmakta ve bunu gerçekleﬂtirmek için
Amerika’da çal›ﬂan iﬂçi say›s› ise 2 milyon700 bin’dir.
ABD’nin ASEAN ülkeleri ile ticari iliﬂkileri oldukça güçlüdür ve ihracat› AB’den hemen sonra gelmektedir. Rakamlardan da anlaﬂ›laca¤› gibi
ABD, ekonomik aç›dan buras›n› dünyan›n en dinamik ve en tüketici bölgesi olarak görmektedir. Japonya’n›n bölgede ciddi ekonomik bir a¤›rl›¤›
olsada, özellikle Güney Kore, Filipinler, Malezya, Singapur ve Tayvan gibi ülkelerde ABD’nin çok ciddi siyasi-askeri ve ekonomik egemenli¤i
sözkonusudur. ABD’nin stratejik hedeflerinden biri de, etkin oldu¤u
APEC’i 2010 veya 2015 y›l›nda 18 üyeli PAFTA’ya (Pasific Free Trade
Area-Pasifik Serbet Ticaret Alan›) dönüﬂtürmedir.
Japon emperyalizmi Asya ülkeleri egemen s›n›flar›na ODA (Overseas
Development Assistance) arac›l›¤›yla ‘destek’ vererek bölgesel düzeyde
siyasal bir güç oluﬂturma yoluna gitsede, bu, daha uzun bir zaman alacakt›r. Peki Japonya ne yap›yor? Japonya’n›n rakilerine karﬂ› güçlü ve ciddi
avantajl› oldu¤u alanlarda vard›r. ‹lk önce Japon egemenlerinin ülke içi
avantajlar›n› k›saca s›ralayal›m. Kutup liderleri aras›nda iﬂsizlik ve enflasyonu en düﬂük oldu¤u ülkedir. Feodal de¤er yarg›lar ve iliﬂkilerin toplum
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üzerinde a¤›rl›¤›n› hala ciddi oranda sürdürüyor olmas›, Japon toplumunda birlik-beraberlik-fedakarl›k gösterme yönünü güçlü k›lmaktad›r. Bu
durum Japon egemenlerine büyük avantaj ve ciddi kolayl›klar sa¤lamaktad›r. Japon kapitalistinin di¤er rakiplerine nazaran yatr›mc› gelene¤ini
hala büyük oranda sürdürüyor olmas› avantajlar›ndan bir di¤eridir.
Herﬂeyden önce Japonya, ABD’den baﬂka AB emperyalistlerinin de
dünyan›n en büyük ve en dinamik pazar› olan Asya’ya daha büyük güç
kayd›raca¤›n› çok iyi biliyor. Bu nedenle ODA vas›tas›yla Japonya merkezli yeni-sömürge yönetimli bir ekonomik-siyasal Asya kutubunu oluﬂturma çabas›ndad›r. Bunun için bölgeye gelecekte ABD’nin APEC içerisindeki otoritesini k›rmak ve AB emperyalist güçlerinin etkinli¤ini alzaltmak için korkunç bir sermaye ihrac› yapmaktad›r. Özellikle elektrik,
elektronik, otomotiv ve bilgisayar sektörlerin üretimini ülkede düﬂürüp,
üretimdeki yo¤unlaﬂmay› h›zla bölge içindeki ülkelere kayd›rmaktad›r.
Tekellerinin merkezlerini Asya k›tas›n›n belli stratejik ülkelerine yerleﬂtirerek aralar›nda güçlü iletiﬂim oluﬂturmaktad›r. Nedeni, baﬂta çok
ucuz hammedde ve iﬂ gücü olamak üzere, dünyan›n en büyük pazar›n›n
bulundu¤u bölgeyi köklü ele geçirmek ve üretimi bir çok alana yayarak,
pazara en k›sa sürede daha fazla meta sürme amac›d›r. 1.2 milyar nufusa
sahip Çin’in Pekin, ﬁangay, Tianjin, Hainan, Nanjin, Zuhay, Ningbo, Fuzho, ﬁenzen, Guangzu vb. birçok ﬂehrine Japon tekelleri merkez kurmuﬂtur. 1995’te en büyük 6 Japon tekelinin Çin’e yapt›¤› sermaye ihrac› 20
milyar dolard›r.
Japonya’n›n yüksek teknoloji, enformasyon ve komünikasyon nitelikli
üretimi gerçekleﬂtirme ve örgütleme modeli, Asya pazar›n›n pek çok sektöründe zaten kabul görmüﬂ bulunuyor. Japonya bu üretim modeli üzerinde çok yo¤unlaﬂm›ﬂ ve rakiplerine ciddi fark atm›ﬂt›r. Japonya bölgede
ekonomik yo¤unlaﬂman›n yan›s›ra, Asya’da giderek güçlenen siyasal ve
askeri etkinli¤i ile yeni-sömürge iﬂlerli¤ini oturtma çabas›ndad›r.Bunun
ilk ad›m›n› önce ABD kontrolünde bölgenin ‘sukünet’, ‘bar›ﬂ’ ve ‘düzen’i
sa¤lama amaçl› siyasal ve askeri giriﬂimi ile yapt›. Bu giriﬂim ilk önce;
bilgi toplama, ortak çal›ﬂma ve askeri manevralar düzenleme, karﬂ›l›kl›
askeri teçhizat ve teknolojinin de¤iﬂimi, Japonya ve bölgede ABD askeri
gücüne yard›mda bulunma ﬂeklinde baﬂlam›ﬂ ve AMPO’nun (American
and Japan Millitary Allience) oluﬂumuna kadar götürmüﬂtür.
Genelde dünyada pek çok insan Japon askeri harcamalar›n›n çok
düﬂük ve ordusununda çok güçsüz oldu¤unu bilir. Gerçek bunun tersidir. Japonya, dünyan›n en fazla askeri harcamas›n› yapan ABD ve
Rusya’dan sonra üçüncü ülkesidir. Ancak bu durumu bilinçlice gözPART‹ZAN 36
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den ›rak tutulmaktad›r. Yaklaﬂ›k 250 bin kiﬂiden oluﬂan Japon ordusu 21. yüzy›la göre yap›land›r›lm›ﬂt›r. Büyük, hantal ve yayg›n kesinlikle de¤ildir. Ancak en yüksek teknoloji ile donanm›ﬂ seri, h›zl› ve
güçlü komuta-kontrol-savaﬂ-bilgisayar-stalit bileﬂeninden oluﬂturulan
güçlü bir ordudur.
Japon ordusunu her yönüyle donand›ran, teçhizatland›ran Mitsubishi
tekelidir. Buna paralel olarak Aysa’n›n en ücra köﬂesinde geliﬂmekte olan
her tür askeri-siyasi-ekonomik geliﬂmelere iliﬂkin bilgilerin gelip merkezileﬂece¤i, de¤erlendirilece¤i ve gelen bilgiler do¤rultusunda Japon askeri
stratejisinin belirnece¤i 1500 kiﬂilik yeni “askeri haber alma merkezi”
1997 y›l› baﬂ›nda göreve baﬂlad›. Askeri olarak art›k ABD’nin paças›na
as›lmadan (Çin, ve K.Kore’ye karﬂ›) yaﬂaman›n zorunlulu¤unu hissetmektedir. Ayn› ﬂekilde BM’in ‘bar›ﬂ gücü’ne (Ruanda) kuvvet vermeye baﬂlad›. Daha önce bu konularda sessiz ve ilgisiz(!) kalan Japonya, bu son durumuyla özellikle Asya Pasifik’te yeni siyasi ve askeri stratejisini oluﬂturmaktad›r. Kutuplar aras› iliﬂkilerde AB’den çok, ABD’ye daha yak›nd›r.
Ancak bu durum, fazla zaman geçmeden birbirine yak›n olan güçlerin
esasta birbirinden ne kadar uzakta oluduklar›n› göstermede fazla geçikmeyecektir. Çünkü sömürü h›rs› art›yor, pazar sorunu k›z›ﬂ›yor ve kar,
emperyalizmin iﬂtah›n› daha çok kabart›yor.
Japon emperyalistleri ülke içinde “Japonya’n›n pazar sorunu her tür
sorunun üstündedir” yaygaras›yla deregulasyonu bir an önce gerçekleﬂtirip devlet tekelinde bulunan tüm iﬂletmelerin özelleﬂtirilmesini, dünya ölçekli rekabette daha güçlü olma ad›na küçük ve orta çapl› iﬂletmelere son
verilmesini, pazardan büyük pay kapmak için her sektörde en fazla 2 ile
7 aras› tekelin olmas›n› ve bu konuda devletin bir an önce uygulamaya
geçmesini istemektedirler. Merkezileﬂme, yo¤unlaﬂma ve tekelleﬂme slogan›yla pek çok iﬂletme iflasa sürüklenmiﬂtir. Asya ve APEC içinde etkin olup daha fazla pay kapmak için Japon toplumuna ﬂövenizmini
aﬂ›lamakta ve emekçilerden “21 yy’da Japon ç›karlar›” yaygaras› ile
daha fazla fedakarl›k istenmektedir. Japon devleti istatistiklerine göre, Japonya’n›n son 30 y›l›n en büyük iﬂsizlik dönemini yaﬂad›¤› ve
2.5 milyon civar›nda iﬂsiz oldu¤u belirtilmektedir.
Japon egemenlerin yo¤un biçimde reklam›n› yaparak uygulamaya çal›ﬂt›klar› bir di¤er bilinç buland›rma hareketi de “çok yönlü iﬂ ve iﬂçi” safsatas›d›r. Bu iﬂ tarz›, kapitalistin iﬂçiyi istedi¤i zaman iﬂten ç›karmas›, istedi¤i yere atamas›, sebebini aç›klamadan ücretlerin düﬂürülmesi ve istedi¤i zaman hiç bir sosyal yard›m vermeden kap› d›ﬂar› etmeyi hedeflemektedir. Nedenini, iﬂçi giderlerinin çok yüksek oldu¤unu, bu durumda
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dünya pazar›nda rakipleriyle iyi rekabet edemeyeceklerine ve “21.yy Japon ç›karlar›”n› yerine getiremeyeceklerine ba¤lamaktad›rlar. Di¤er emperyalist güçlere nazaran iyi olan Japonya’da iﬂsizllik ço¤almakta, emekçilerin al›m gücü düﬂmekte, yaﬂam ve çal›ﬂma koﬂullar› kötüleﬂmekte ve
yoksulluk artmaktad›r.

“Asya kaplanlar›” kimlerdir ve gerçeklikleri nedir?
APEC’i ele al›rken, “Asya Kaplanlar›”n› da k›saca ele almak zorunlu
olmuﬂtur. Burjuva bas›n›n sürekli de¤indi¤i bu olguya, biz komünistlerin
de k›sa da olsa vurgu yapmas› art›k bir ihtiyaç haline gelmiﬂtir. Bilindi¤i
gibi Japonya endüstri devrimini 19 yy’da Meiji Resterasyonu (1868) ile
baﬂlatt›. Bu tarih, bat› Avrupa’n›n baz› ülkelerine (ör:‹ngiltere) göre geç
olabilir, ancak Asya’n›n di¤er ülkelerine k›yasla da çok erken olmuﬂtur.
Japon pazar›n d›ﬂ ticarete büyük oranda kapal› ve feodal gelenekleriyle içiçe olmas› bak›m›ndan bu geliﬂim, dünya taraf›ndan çok yak›ndan takip
edilememiﬂtir. 1. ve 2. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂlar›, Japon emperyalizminin ekonomik ve askeri gücünü gösteren en aç›k ve en somut örnekler
olmuﬂtur. Yani k›sacas› Japonya 19. yy.’da endüstri devrimini gerçekleﬂtiren, alt yaps›n› oturtan ve kendi ayaklar› üzerinde yürüyebilen bir ülke
idi.
“Asya Kaplanlar›” ise (eski “kaplanlar”: Tayvan, G.Kore, Singapur ve
Hong Kong) 20. yy.’a Japonya gibi girmediler. 19. yy.da bunlar›n ne oturmuﬂ ekonomik bir altyap›lar› nede ilerlemiﬂ teknolojik-askeri kapasiteleri
vard›. Bunlar (Hong Kong ve Singapur’un geliﬂimi esasta ‹ngiliz emperyalizminin arac›l›¤› ile olmuﬂtur, sonraki sayfalarda bu yönlü geniﬂ bilgi
verilecektir) esas olarak 2. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ› sonras› ABD
egemenli¤inde kurulan, geliﬂtirilen ve ekonomik olarak ortaya sal›nan
güçlerdir. Ekonomik-teknolojik geliﬂmeleri ve dünya pazarlar›na aç›l›mlar› da kesinlikle Japon örne¤ine benzemez.
Sovyetler’de sosyalizmin sürüyor olmas›, Çin’in Demokratik Halk
Devrimi’ni gerçekleﬂtirerek sosyalizm do¤rultusunda ilerlemesi, Japonya’n›n 2. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ›’nda ABD’ye rakip olarak dünya
pazarlar›n› istila etmesi vb. bir çok geliﬂme, ABD’nin Güney Do¤u Asya
pazar›n› çok ciddi ﬂekilde tehlikeye sokmuﬂtu. Bu koﬂullarda ABD’nin
Asya’daki bir numaral› uﬂa¤› durumunda olan Chiang Kai ﬁhek önderlikli
Kuomintang, ÇHC K›z›l Ordu’su taraf›ndan Tayvan’a sürülmüﬂ, Güney
Kore ise 1950-53 y›llar› aras›nda süren Kore Savaﬂ› sonras›, Tayvan gibi
direkt ABD’nin kontrolüne geçmiﬂti. Bu koﬂullarda ABD emperyalizmi,
Güney Kore’de ki yo¤unlaﬂmas›n› hem kuzey Asya’dan gelecek sosyaPART‹ZAN 36
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lizm tehlikesine, hem de yenilmiﬂ ancak hala ciddi sorun yaratacak Japonya’n›n kontrol alt›nda tutulmas›na kilitlenmiﬂti. Tayvan’daki yo¤unlaﬂmas› ise, güneyden gelecek sosyalizm ve ve demokratik devrim tehlikesine karﬂ› emperyalist odak görevine kilitlenmiﬂti. Bu iki küçük merkez, emperyalizmin co¤rafik-politik ve askeri stratejik ç›karlar› aç›s›ndan
çok önemli güç dengelerini en az›ndan sa¤lamas›na ayarlanm›ﬂt›.
Sosyalizm tehlikesine karﬂ› ABD, bunlara Pasifik’te ileri karakol görevini yükledi¤inden dünya pazarlar›na aç›lmalar› tamam›yla ABD’nin askeri-siyas› ve ekonomik kanatlar› alt›nda olmuﬂtur. Direkt kontrolündeki
bu ileri karakollara büyük misyonlar›n yüklenmesi, do¤al olarak belli ölçüde ekonomik-teknolojik transferi beraberinde getirmiﬂtir. Sosyalist ve
kapisalist kutuplar aras› çeliﬂkilerin düzeyi ve dünya güç dengeleri bunu
zorunlu k›l›yordu. ABD emperyalizmi bunlar› birer eyaleti gibi gördü¤ünden, Amerika pazar›na da kendisi getirtmiﬂtir.
G.Kore ve Tayvan’n›n o dönemler kendilerine ait tek ve en büyük
avantajlar›, hiç ﬂüphesiz çok ucuz iﬂgücüne ve demokratik haklar›n›n hiç
olmad›¤› bir ülkeye emperyalizmin egemenli¤inde ‘sahip’ olmalar›d›r.
ABD, pazar›n direkt kontrolünde oldu¤u bu ülkelere tekellerinin belli sektörlerini kayd›rarak teknolojinin yerleﬂmesine büyük oranda imkan sa¤lam›ﬂt›r. ‹ﬂte Daewoo, Sunkyong, Samsung, Hyunda› ve Acer gibi tekellerin
oluﬂumuna bu koﬂullarda gidildi. Tüm bunlar›n temelinde sosyalizmin yay›laca¤› ve ABD kontrolündeki sömürge ve yar›-sömürge ülkelerin kaybedilece¤i tehlikesi yat›yordu. Bu ülkelerde ABD emperyalizminin her
yönlü yo¤unlaﬂmas› en üst boyuttad›r. Her çeﬂit kontrol ve denetim
ABD’nin egemenli¤indedir. Hem bölgesel hem de dünya ölçekli askerisiyasi ve ekonomik güç dengeleri aç›s›ndan, bunlar ABD’nin gölgesinden
bir santim dahi uzaklaﬂamayacak sömürge, yar›-sömürge ülkelerdir.
“Asya Kaplanlar›”n›n ikinci neslinin (yeni “kaplanlar”: Tayland, Malezya, Filipinler ve en son ﬂiﬂirilen Vietnam’d›r) durumu ise çok daha
farkl›d›r. Herﬂeyden önce yenilerin eskiler gibi ayaklar› üzerine dikilebilecek, pazardan pay kapabileck ve kutuplar aras› çeliﬂkileri de¤erlendirebilecek en ufak ﬂanslar› yoktur. Çünkü eskiler emperyalizmin direkt kontrolünde teknolojik geliﬂmeyi belli oranda sa¤lam›ﬂ, dönemin özgünlü¤ünden ABD kanatlar› alt›nda Amerika’ya, Avrupa’ya aç›lm›ﬂ ve Asya pazar›nda da kendilerine küçükte olsa pay kapabilmiﬂlerdi. Yenilerin bu gibi
‘ﬂans’lar› kesinlikle yoktur.
Bunlar›n yapabilecekleri tek ﬂey, tekellerin ülkelerine yat›r›m yapmalar› için ülkelerini s›n›rs›z derecede peﬂkeﬂ çekmeleri, kamu mallar›n› tekellerin ihtiyaçlar› do¤rultusunda özelleﬂtirmeleri,çok ucuz iﬂ gücünü ve mu44
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halefet üzerinde azg›n terörü bir ‘ﬂeref’ sayarak tekellere yaltaklanmada
rekor k›racak ça¤r›lar yapmalar›d›r. Emperyalist burjuvazinin Asya pazar›na yerleﬂmeliri bak›m›ndan ülkelerinin iﬂ gücü ve ham madde bak›m›ndan çok uygun, co¤rafik aç›dan çok merkezi, vergi-kota vb. s›n›rland›rmada en düﬂük, tekellere hizmet aç›s›ndan devletlerinin en iyi, muhalefet
üzerinde terör estirmekte en sa¤lam olduklar›n› söylemekle yar›ﬂmaktad›rlar.
Bundaki amaç, güya teknolojinin geliﬂi ile ekonomileri düzelecek, üretim artacak, iﬂsizlik azalacak, enflasyon düﬂecek, toplumun refah seviyesi
yükselecek, üretim teknolojisini kaparak eski ‘kaplanlar’› yakalayacak
hatta aﬂacaklar› idi. Ne nafiledir ki, herﬂey tam tersi geliﬂmiﬂ ve öyle ve
de geliﬂmektedir. Yeniler içinde Tayland, ‘kaplan’l›kta en örnek olan› ve
burjuva bas›n›nda en fazla yer edinendir. Peki ne oldu Tayland’a? Tayland
her ﬂeyden önce, emperyalistlerin seks merkezi ve sap›kl›klar›n›n oda¤›
haline geldi. Yan›s›ra di¤er ülkeler de (özellikle Filipinler ve son zamanlarda Vietnam) büyük bir h›zla Tayland’a özendirilmektedir. Sportif, sosyal ve kültürel turizm turlar› ad› alt›nda Tayland’da korkunç boyutta seks
pazar› kurulmuﬂtur.
Bugün Bankok ve çok yak›n çevresinde dünyaca ünlü yüzlerce tekelin
ﬂubeleri bulunmaktad›r. Bunlar›n kimi enformasyon, kimi telekomünikasyon, kimi otomotiv vb. yat›r›mlar amac›yla oradad›r. Ancak ilgi alanlar›na
‘girmedi¤i’ halde, hemen hemen tüm tekeller her y›l›n belli aylar›nda Tayland’a çeﬂitli ad alt›nda seks turlar› düzenlemektedirler. Tayland gibi di¤er
yenilerde de olan ortak geliﬂme; yoksulluk, iﬂsizlik, enflasyon alabildi¤ince yükselmiﬂ, toplumun al›m gücü feci ﬂekilde düﬂmüﬂ, yat›r›mlar tüketim mamulleri üzerine kurularak toplum tüketici yönde ﬂekillendirilmiﬂ,
kamu mallar› ve tüm do¤al zenginlikler emperyalistlere peﬂkeﬂ çekilmiﬂ/çekiliyor.
Eski ve yeni “kaplanlar”›n pazarlar› da de¤iﬂik emperyalist güçlere
mensup tekellerin egemenli¤i alt›ndad›r. Bu ülkelerin ihracat›n› da büyük
oranda bu tekeller gerçekleﬂtirmektedir. Zengin çok çok zengin olurken,
fakir çok çok fakir durumuna gelmiﬂtir. Kompradorlar›n, feodal a¤alar›n
ve uﬂakl›kta yeminli bürokratlar›n azg›n zülmü alt›nda emekçiler inim
inim inliyor. Ekonomik alanda eskilerin yenilere k›yasla biraz da olsa horozlu¤u sözkonusu iken, yenilerin ejderha sahipleri karﬂ›s›nda sinmiﬂ halde alt›n yumurtlayan tavuk misalinden baﬂka da hiç birﬂeyleri yoktur.
Peki neden pek çok geri b›rak›lm›ﬂ sömürge ve yar›-sömürge ülkeler
“Asya Kaplanlar›”na büyük bir özenti duymaktad›r? Emperyalistler son
on y›ld›r medyalar›nda “Asya Kaplanlar›” balonunu ﬂiﬂirdikce ﬂiﬂiriyor.
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Yukar›da da ifade etti¤imiz gibi, sadece eski “kaplanlar” bat›l› ejderhalar›n yan›nda birer horoz olabilir. Horozluklar› da ancak ejderhalar›n istemleri do¤rultusunda olup, lutfetmeleri durumunda sesleri ç›kabilir. Ejdearhalar isterlerse bo¤azlar› da hemen o an kopar›l›r. Ancak emperyalizm, direkt kontolünde ki ve her yönden kendisine ba¤›ml› olan bu ülkeleri överek, pohpohlayarak öne ç›karmakta ve di¤er ülkelere örnek göstermektedir.
Bu teslimiyetin, zulmün ve vahﬂi sömürünün propagandas›d›r. Bu kölece ba¤›ml›l›¤›n ve ‘modern’ esaretin övgüsüdür. Bu iﬂkencenin, soyk›r›mlar›n ve zifiri karanl›¤›n iﬂtahland›r›lmas›d›r. Bu uﬂakl›¤›n, onursuzlu¤un ve rezaletin reklam›d›r. Bu 10 yaﬂ›ndaki çocuklar›n tertemiz dünyalar›n›, düﬂlerini ve hayallerini emperyalizmin sap›kl›klar›na peydahlanmas›nda girilen yar›ﬂt›r. Bugün bu ülkelerde hakim olan politika, kültür, yaﬂam tarz›, yemek tarz›, müzik tarz›, e¤lence tarz› vs... Amerika’n›n en dejenere edilmiﬂ karikatürüdür. Bu Amerikan karikatörcüsü Kaplanc› ülkelerde sefalet, yoksulluk, açl›k ve iﬂsizlik diz boyudur. Toplumun kendisine
özgü gelenek ve kültürü emperyalistlerce paramparça edilmiﬂtir. Bu ülkeler olsa olsa emperyalizmin pazar ihtiyac›na ve yerli iﬂbirlikçilerin ülkeyi
emperyalizme s›n›rs›z peﬂkeﬂ çekmesine örnek olabilir. ‹ﬂte özendirilmelerinin kayna¤›nda bu amaç yatmaktad›r.

Kutup liderlerinin ekonomik güçleri ve
en çok yo¤unlaﬂt›klar› bölgeler
Buraya kadar her üç kutubu da k›saca incelemeye ve bir çok yönden
durumlar›n› ortaya sermeye çal›ﬂt›k. ﬁimdi ilk önce 1994-95 ve 96 y›llar›na ait dünya toplam ihracat ve ithalat›n› bir çizelge halinde sunduktan
sonra kutuplar aras› ekonomik k›yaslamaya gidece¤iz. Hangi kutubun
nerde daha çok yo¤unlaﬂt›¤›n› ve hangi bölgede ne kadar zay›f oldu¤unu
göstermeye çal›ﬂaca¤›z.
‹hracat (milyar dolar)
1994
1995
1996
Dünya
4.238.00 5.042.50 5.290.80
Kapitalistler- 21 ülke 2.786.10 3.285.80 3.357.20
Afrika- 30 ülke
80.41
97.59
98.28
Asya- 23 ülke
750.51
942.83
968.75
AB d›ﬂ› Avrupa- 33 ülke
189.96
251.80
291.51
Orta Do¤u- 10 ülke
129.34
143.39
153.69
Amerika- 13 ülke
221.65
246.57
266.46
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‹thalat (milyar dolar)
1994
1995
1996
4.282.20 5.141.30 5.347.70
2. 874.70 3.399.50 3.488.20
84.64
99.18
109.11
741.91
906.98
984.11
187.95
246.04
260.97
142.36
162.40
178.07
202.27
240.56
265.43
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NOT -1: Beau frillier Dünya Bankas›’n›n Hazard 1997 tarihli “Direction Of Trade Statistics Yearbook”, “Birleﬂmiﬂ Milletler’in 1996 y›l› “‹nternational Financial Statistics” ile “The World Year Book 1996”, “The
American Year Book 1996’dan al›nm›ﬂt›r. Ayn› konu ve ayn› y›llara iliﬂkin
bilgilerin her kaynakta de¤iﬂik olmas›ndan ötürü bizler, verilerimizi tüm
kaynaklar›n ortalamas›n› olarak sizlere sunma durumunda kald›k.
NOT-2: “Kapitalist...ülke”den anlaﬂ›lmas› gereken AB’nin tüm üye ülkeleri ve di¤er kapitalist-emperyalist ülkeler; “AB d›ﬂ› Avrupa... ülke”den
anlaﬂ›lmas› gereken AB üyesi olmayan di¤er Avrupa ülkeleri (Türkiye ve
Türki cumhurriyetler de dahil) ve eski RSE’nin güdümünde olan tüm
cumhurriyetler; “Amerika...ülke “den anlaﬂ›lmas› gereken ise Orta Amerika’dan Meksika, Panama, Jamaika ve Latin Amerika’n›n 10 ülkesi (en
büyükleri) anlaﬂ›lmal›d›r.
‹rili ufakl›, 220’den fazla ülkenin bulundu¤u dünyam›zda, ticaretin yar›s›ndan çok fazlas›n› kapitalist-emperyalist ülkeler gerçekleﬂtirmektedir.
(Çin, Rusya vb. “kapitalistler” bölümünde yer almam›ﬂt›r.) E¤er Meksika,
Brezilya, Singapur, G.Kore, Hong Kong, Tayvan vb. ülkelerin ihracat›n
bir k›sm›n› da “kapitalistler” bölümüne eklerseniz görece¤iniz tablo çok
daha farkl› olacakt›r. Neden bu ülkeleri de ekliyorsunuz? sorusuna verilecek en iyi cevap, soranlara, bu ülkelerden ihraç edilen metalar› araﬂt›rmalar›n› sal›k veririz.
Bugün Singapur, Malezya, Hong Kong, Tayvan vb. ülkeler telekomünikasyon, enformasyon ve elektronikte dünyan›n bir numaral› (Silicon
Valley’den daha büyük) havzas› durumundad›r. ‹hraçat›n en büyük bölümünü de bu sektörler almaktad›r. Bu ülkelerden ihraç edilen metalar›n ço¤u NEC,SONY, HP, IBM, AT VE T, INTEL, ALCATEL, CANON,
SHARP, FUJ‹TSU, TOSH‹BA, COMPA vb markalard›r. Peki kimdir bunlar? Malezyal› m›, Hong Konglu mu? ﬁüphesiz de¤il. Tekeller, ç›karlar›n›n en iyi ﬂekilde güvence alt›na al›nd›¤›, metas›n› pazara en iyi ve en k›sa yoldan sürece¤i alan neresi ise orda muazzam derecede yo¤unlaﬂ›r. Bu
yo¤unlaﬂma yak›ndan takip edilmez ise, bunun o ülkeye ait oldu¤u san›l›r. Gerçek kesinlikle böyle de¤ildir. ‘Kafalar› kar›ﬂt›ran’ olgu baz› metalar›n bu ülkelerde üretilip pazara buradan sürüldü¤ünden bu ülkelerin ticaret hanesine yaz›lmas›d›r.
Lakin günümüzün kapitalist-emperyalist dünyas›nda geliﬂme “made in
Germany”,”made in USA”, ve “made in Japon” yerine art›k “made by
Microsoft”, “made by Intel”, “made by Siemens” ve “made by Sony”
geçmektedir. Yani “bu mal ﬂu ülkenin” yerine, “bu mal ﬂu tekelin”
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geçmektedir. Emperyalist küreselleﬂme gidiﬂat› ve amblemi de bu do¤rultuda yol alacakt›r. Art›k yo¤unlaﬂma emperyalist tekellerin markalar›
üzerinde geliﬂecektir. Üretim teknolojisini tekelinde bulunduran güçler,
ürünlerini pek çok alandan pazara sürmektedirler. ‹sterseniz yeni bir çizelge daha çizelim ve içerisinde de Çin, Rus emperyalistleri ve ülke ticaretinin esas›nda emperyalist meta/sermayesinin a¤›rl›kta oldu¤u Singapur,
Meksika vb ülkeler de olsun.
Ülkeler
Y›llar
Çin
Rusya
G. Kore
Singapur
Hong Kong
Meksika

1994
120. 56
40. 95
89. 04
91. 97
142. 94
71. 20

‹hracat (milyar dolar)
1995
1996
146. 41
166. 69
53. 93
61. 91
118. 44
127. 47
115. 00
110. 49
169. 22
158. 71
60. 34
73. 06

1994
192. 53
63. 11
90. 06
71. 60
51. 22
62. 10

‹thalat (milyar dolar)
1995
1996
233. 68
252. 33
81. 67
84. 04
118. 87
122. 74
90. 25
98. 66
59. 26
68. 92
79. 12
92. 95

Singapur ve Hong Kong’un durumu G.Kore ve Tayvan’dan daha farkl›d›r. ﬁöyleki, her ikiside (Hong Kong 1 Temmuz 97’de “tek ülke çift
yönetim” sözüyle Çin’e geçti ve 2049 y›l›na kadar mevcut durum bat›l› emperyalistlerce garanti alt›na al›nd›.) ‹ngiliz emperyalizmi taraf›ndan Asya’n›n özellikle ekonomik istilas› için s›çrama tahtas› görevi yüklenilen iki küçük ﬂehirdir. 6.5 milyon nüfuslu Hong Kong ﬂehri özel bir anlaﬂyma ile 100 y›l önceden ‹ngiliz emperyalizminin sömürgesi olurken,
3.5 milyon nufüslu Singapur ise daha önceden ‹ngiliz emperyalizminin
sömürgesi iken 1965’te güya yar›-sömürge durumuna geçen bir ﬂehirdir.
Her iki ﬂehrin ortak özelli¤i, iﬂ-gücü ve ticari vergilerin çok düﬂük oldu¤u serbest ticari bölgeler olmas›d›r. Do¤u ve Güney Asya pazar›na yönelme bak›m›ndan her iki ﬂehrin jeo-politik stratejik konumlar› oldukça
önemlidir. Öyleki, buralar Asya pazar›na girmek isteyen istisnas›z (Japonya, G.Kore ve Tayvan’da dahil olmak üzere) her tekelin ilk u¤rad›¤› ve
yerleﬂti¤i noktalard›r. Çizelge de Rusya ve Çin hariç, di¤er ülkelerin ihracat ve ithalat›nda emperyalist tekellerin paylar› a¤›rl›ktad›r.
Her iki küçük ﬂehir dünyada deniz trafi¤inde ihracat-ithalata ilk üç, hava trafi¤inin yo¤unlu¤unda ise ilk 10 veya 12 aras›ndad›r. Sermaye yo¤unlaﬂmas› bak›m›ndan (özellikle Hong Kong) Tokyo, NewYork ve
Londra’dan ay›rt edilmeleri zordur. Bu küçük sömürge, yar›-sömürge ﬂehirlerinin y›ll›k ihracat ve ithalatlar›na bak›ld›¤›nda sermaye yo¤unlu¤u
hemen göze batmaktad›r. Burjuva medyas›nda gördüklerimiz birbiriyle
48
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yükseklikte yar›ﬂan onlarca-yüzlerce göz kamaﬂt›ran gök delenler, 21 yy
bankalar›, finans merkezleri, dünyaca ünlü al›ﬂ-veriﬂ merkezleri, deniz
üzerinde golf tesisleri, deniz üstünde hava limanlar›, deniz alt› oto parklar› ve milyonlarca dolar vurgunu vurmak için yeme¤e bir dakikas›n› bile
‘ay›rmayan’ modern tefeciler-rantc›lard›r.
Korkunç sermaye birikiminin, teknolojik ilerlemenin ve ihracat›n gerçekleti¤i bu iki sömürge/yar›-sömürge ﬂehirde yoksullu¤un, sefaletin ve
iﬂsizlerin say›s› yüzbinler ile ifade edilmektedir. Su, açl›k, ev, iﬂsizlik sorunu bu iki ﬂehir emekçilerinin bir kaderi haline gelmiﬂtir. ‹ﬂte iki küçük
sömürge, yar›-sömürge ﬂehirin muazzam düzeydeki sermaye yo¤unlaﬂmas› ve emekçilerin korkunç boyuttaki sefaleti! Aﬂa¤›da ki çizelgede üç kutup liderinin hangi bölgede ekonomik durumlar›n›n nas›l oldu¤una dair
bilgiler vermekteyiz.
1996 y›l› (milyar dolar)
ABD
Japonya
Almanya

Kapitalist

Asya

Avrupa

O. Do¤u Amerika
9 ülke

Afrrika

21 ülke

13 ülke

32 ülke

10 ülke

745. 520

‹hracat

351. 508

119. 906

10. 916

23. 080 109. 417

17 ülke
7. 439

825. 785

‹thalat

443. 251

199. 678

10. 044

19. 875 126. 190

18. 746

430. 900

‹hracat

193. 699

181. 491

3. 594

10. 600

16. 794

4. 816

448. 155

‹thalat

161. 018

131. 696

5. 108

35. 236

11. 184

4. 901

495. 950

‹hracat

380. 467

41. 425

55. 846

12. 799

13. 357

7. 977

505. 950

‹thalat

332. 996

40. 928

47. 263

6. 098

9. 776

7. 415

NOT-3: Üç kutup liderlerinin y›ll›k toplam ihracat ve ithalatlar›, bölge
veya k›talara da¤›l›m› uygun düﬂmemektedir. Nedenlerinden biri, burada
belirtilmeyen daha bir çok ülkenin bulunmas› (zaten ülke say›s›n› belirtmemizin nedeni de budur.) ve sözkonusu üç emperyalist ülkenin 1996’ya
dair net ve kesin sonuçlar›n› hala WB, UN’na ulaﬂt›rmam›ﬂ olmalar›d›r.
Bölge ve k›talara da¤›l›m gösteren veriler do¤ru olup, sorun toplam ihracat ve ithalat(en solda toplu rakamlar ) k›sm›ndad›r.
Çizelgeden de rahatl›kla görülece¤i gibi, ihracat ve ithalat›n dünyada en fazla yo¤unlaﬂt›¤› alan kapitalist-emperyalist ülkeler aras›ndad›r. Üç kutup liderinin de Orta Do¤u’dan ihtal ettiklerinin esas› petrol
olurken, ihraç ettiklerinin esas›da silaht›r. Her üç gücün de Afrika’da güçlü ticari iliﬂkilerinin oldu¤u ülke Güney Afrika Cumhurriyetidir. Bunun
yan›s›ra her kutup liderinin rakiplerine göre daha güçlü ve daha fazla yo¤unlaﬂt›¤› bölgeler vard›r. Buradan da hangi gücün en fazla nerede güçlü
oldu¤u ve yo¤unlaﬂt›¤›n› rahatl›kla görebiliriz.
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ABD emperyalizminin rakiplerine 90 milyar dolara yak›n fark att›¤›
yer, görülece¤i gibi Orta ve Latin Amerika’d›r. Baﬂta Kanada ve Meksika
olmak üzere Brezilya, Arjantin, Colombia, ﬁili ve Venezuella ABD emperyalizminin ekonomik olarak en fazla yo¤unlaﬂt›¤› ve istila etti¤i ülkelerdir. ABD’nin belli baﬂl› büyük tekellerinin bu bölgenin en ücra köﬂesinde cirit att›¤›n› ve pek çok kamu mallar›-do¤al zenginlik kaynaklar›n›
ele geçirdi¤ini yukar›da ifade etmiﬂtik. ABD emperyalizmi bu bölgenin
kuzeyinde NAFTA, orta ve güneyinde ise MERCUSOR (Southern Cone
Common Market-Güney Koni Ortak Pazar›-NAFTA’dan sonra dünyan›n
en büyük dördüncü pazar›d›r) üzerinden istilas›n› yo¤unlaﬂt›rmakta›dr.
Son y›llarda Alman, Frans›z, ‹talyan ve Japon emperyalistlerinin bölgede
otomotiv, kimya-ilaç, tar›m-hayvanc›l›k, telekomanikasyon ve enerji üretiminde yo¤unlaﬂmalar› giderek artmaktad›r.
Bu bölgeden sonra ABD’nin en fazla yo¤unlaﬂt›¤› bölge Asya pazar›d›r. Amerika pazar›n› büyük oranda güvenceye alan ABD, çok ciddi oranda Asya’da yo¤unlaﬂarak pay›n› büyütme u¤raﬂ›ndad›r. ABD’nin bu bölgede ﬂans› gayet yüksektir. Çünkü, Japonya ile birlikte bu pazar ile en
fazla ticari iliﬂkilleri olan güçtür. Bu pazardan ihraç edilen mamüllerin ço¤unun ABD pazar›na girmesi, ABD’nin bölge egemen güçleri üzerinde
daha fazla hakimiyet kurmas›na art› bir imkan sunmaktad›r.
Japonya’n›n rakiplerine 60 milyar dolara yak›n fark att›¤› bölge Asya’d›r. Baﬂta Çin olmak üzere, Hong Kong, G.Kore, Filipinler, Tayland,
Singapur, Malezya ve Endonezya Japon emperyalizminin en çok yo¤unlaﬂt›¤› ülkelerdir. Yukar›da da ifade edildi¤i gibi Japonya’›n yo¤unlaﬂmas›
son y›llarda daha h›z kazanm›ﬂt›r. Bugün Güney Do¤u Asya’n›n herhangi
bir ülkesinde gerçekleﬂen projede Japonya’n›n kredisi, fonu vard›r. Kredi
yoluyla Asya’y› kendisine ba¤›ml› duruma getiren Japonya’n›n sorunu,
yukar›da da de¤indi¤imiz gibi siyasal ve askeri yönde cereyan etmektedir.
Japonya’n›n bölgede ki en büyük rakibi hiç ﬂüphesiz ABD’dir.
ABD, ekonomik anlamda Japonya kadar güçlü olmasada, tarihselsiyasal ve askeri aç›dan Japonya’ya nazaran köklü bir otoriteye sahiptir. Bölge egemen s›n›flar› üzerinde çok güçlü otoritesi ve güvenilir
iliﬂkileri vard›r. Ekonomik iliﬂkilerde, siyasal ve askeri otoriteyi iste¤i zaman kullanmas› en büyük avantaj›d›r. ABD’nin yan›s›ra bölgede ekonomik faaliyetleri giderek yo¤unlaﬂan Frans›z, ‹ngiliz, Alman ve Hollanda’l›
emperyalistler vard›r. Bu güçlerin yo¤unlaﬂt›¤› sektörler esasen otomotiv,
kimya-ilaç, demir-çelik-metal, telekomünikasyon, banka-finans-sigorta
vb alanlar›d›r.
Almanya ise rakiplerine 45 milyar dolara yak›n fark att›¤› bölge AB
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üyesi olmayan Ortado¤u Avrupad›r. Alman emperyalizmi baﬂta Polonya
olmak üzere, Çekoslavakya, Rusya, Macaristan, Türkiye ve Slovakya’da
yo¤unlaﬂmas›n› h›zla sürdürmektedir. Özellikle Orta Avrupa Pazar›, rakiplerinin pek fazla birﬂey kapamayaca¤› yerdir. Rus emperyalizmi ile en
sa¤lam ekonomik ve siyasal iliﬂkide bulunan güçtür Almanya. Do¤u Avrapa’da (Türki Cumhuriyetler ve di¤erleri) büyük enerji kaynaklar›n›n oldu¤u ülkelerin pazar›ndan istenilen oranda pay kapamam›ﬂ ise de gelecek
aç›s›ndan en avantjl› emperyalist güçtür.
Çok kimse Alman emperyalizminin bu bölgede havas›n› ald›¤›n› düﬂünmektedir. Bu düﬂünce kesinlikle do¤ru olmayan ve çok erken ifade
edilen bir görüﬂtür. Bu düﬂünceye sahip olanlar, Alman emperyalizminin
siyasal-ekonomik stratejisini göremeyenlerdir. Almanya’n›n bu bölgeye
iliﬂkin bundan sonra iki güçlü avantaj› bulunmaktad›r. Bunlar, di¤er emperyalist güçlere nazaran daha güçlü ekonomik-sosyal iliﬂkide bulundu¤u
Rusya ve Türkiye’dir. Fazla de¤il bir kaç y›l sonra, Alman emperyalizmi
bir çok kesimin göremedi¤i ürünleri toplamaya baﬂlayacakt›r.
ﬁu gerçek kesinlikle unutulmamal›d›r. Alman emperyalizmi günümüzde ç›karlar›n› en iyi sa¤lama alabilen ve en sessiz, en sinsi politika yapabilen güçtür. Kuﬂkusuz en büyük sorunu, ekonomik gücünü
rakiplerine çok ciddi sorunlar ç›karmadan siyasal ve askeri güce dönüﬂtürmesinde yatmaktad›r.Yan› s›ra Almanya’n›n güç göstermesi
önünde di¤er emperyalistler taraf›ndan sürekli gündemde tutulabilecek bir Hitler olgusu vad›r. Bundan dolay› Alman emperyalizmi güç
dengelerini çok iyi gözetmekte ve çeliﬂkileri ustaca kullanmaktad›r.
‹liﬂkilerinde aﬂ›r› derecede pragmatist ve oportünisttir. Dostu ve düﬂman›yla dirsek temaslar›, nab›z yoklamalar›, kuvvet denemeleri, diﬂ
göstermeleri vb. yönleri aﬂ›r› derecededir.
Son y›llarda Latin Amerika ve Asya pazar›na en fazla, en h›zl› ve en
istilac› biçimde giren Alman tekelleridir. Asya pazar›nda ABD ve Japon
tekellerinin ortak hareket etmelerinin bir nedeni de, Alman tekellerine
karﬂ› Asya pazar›n› koruma kayg›s›d›r. Bunlara göre ‹ngiliz ve Frans›z tekelleri zaten y›llard›r bu bölgede ve bunlara çok ciddi zorluk ç›kard›klar›
da yoktur. Hollanda, ‹talya, Portekiz, Belçikal›lar ise üçüncü-dördüncü
derecede ki güçlerdir. Almanlar bu bölgede yeni olmalar›na ra¤men pazara giriﬂleri ürperticidir.
Kayg› ve korkunun nedeni de burdan gelmektedir. Alman emperyalizminin gidiﬂat›n›, di¤er emperyalist güçler büyük dikkatle izlemektedirler.
Almanlar›n dünya pazar›n› ve di¤er emperyalist güçleri ciddi etkileyecek
düzeyde sorun ç›karmas› durumunda Hitler olgusu hemen kullan›lacakt›r.
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Bu ne kadar etkili olur bu günden bilinmez ama, Almanya’n›n da kendisine karﬂ› her an kullan›lacak bu olguyu iyi hesaplad›¤› ve güç dengelerini
çok iyi yoklay›p, tartt›¤› rahatl›kla görülmekdedir.

‹leriki süreçte mevcut kutuplara
rakip olabilecek olas› güçler
Buraya kadar kapitalist-emperyalist dünyan›n en büyük güçlerini ve
önderliklerinde kurduklar› veya kurmaya çal›ﬂt›klar› kutuplar›n durumlar›n› çok genel anlamda ele almaya çal›ﬂt›k. ﬁimdi ise, ileriki süreçde bu
kutuplara ciddi rakip olabilecek olas› güçlere k›sa bir vurgu yapaca¤›z.
Biz, bu olas› güçler içerisinde daha öne ç›kan veya ç›kabilecek posizyonu
daha güçlü olan Çin ve Rusya’y› ele alaca¤›z. Bu güçlerin avantajlar›n›
k›saca s›ralayal›m.
Her ﬂeyden önce her iki ülkenin en büyük avantaj›, Sosyalizmi yaﬂam›ﬂ ve Sosyalizm’in kazan›mlar›n› emperyalist güçler olarak hala
kullan›yor olmalar›d›r. Bu alt yap› bak›m›ndan olsun, çok büyük derecede a¤›r sanayinin inﬂa edilmesinde olsun, dünya emekçileri ve ezilen uluslar üzerinde kurdu¤u otorite ve sayg›da olsun, y›¤›nlar›n e¤itim-kültür-teknolojik seviyesinin yüksek oluﬂunda olsun vb. bir çok
alanda görebiliriz. Tüm bunlar 39 v 27 y›l süren demokratik iktirar
ve sosyalizmin kazan›mlar› olarak görülmelidir.
Her iki ülke çok geniﬂ co¤rafyaya(Rusya17 milyon, Çin ise 9.5 milyar
km kare) sahip olmakla birlikte ayn› zamanda çok büyük do¤al zenginlik
kaynaklar›nada sahiptirler. Bu kaynaklar›n bir ço¤u hala yer üstüne ç›kar›lmam›ﬂ ve iﬂlenmemiﬂ durumdad›r. Her ikiside bürokratik kapitalizmi
çoktan aﬂm›ﬂ ve emperyalizm do¤rultusunda ciddi yol katetmiﬂlerdir. Yetiﬂmiﬂ teknik-bilimsel elemanlar› yüz binlercedir. Her ikiside komﬂu ülkeler üzerinde hegomonyac› ve bu ülkeleri bir çok aç›dan kendilerine ba¤›ml› duruma getirerek geniﬂ pazar oluﬂturmuﬂlard›r. Her ikiside sahip oldu¤u nükleer silahlardan ötürü bat›l› emperyalistlerden ekomomik destek
almaktad›r. Her ikisinin de güçlü askeri donan›ma sahip olmalar› rakiplerini ürkütmektedir. Bu ortak yönler dahada uzat›labilinir, ancak biz yeterli
görerek burada duruyoruz.
Rusya ekonomik alanda ciddi bir kriz yaﬂ›yor olsada, askeri alanda
ABD’den sonra en güçlü ikinci ülke konumunu korumaktad›r. Savaﬂ araçlar› ve tekniklerini ihraç etmede hala dünyan›n ilk üç güçü aras›ndad›r.
AB’ye s›n›r olan eski müttefiklerinin üzerinde o kadar olmasada da, eski
Sovyet cumhurriyetleri üzerinde hala ciddi otoritesi vard›r. Bu durum hem
siyasal ve ekonomik, hemde askeri aç›dan geçerlili¤ini büyük oranda ko52
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rumaktad›r. Eski Sovyet cumhurriyetlerinde Rus az›nl›¤›, Rusya’ya çok
ciddi olanak ve avantajlar sunmaktad›r. Eski cumhurriyetlerin ekonomileri, do¤al kaynaklar› ve alt yap›lar› Rusya merkezli inﬂa edildi¤inden, günümüzde bu cumhuriyetlerin ekonomik olarak Rusya’ya ba¤›ml›l›klar›
hala önemini ve ciddiyetini büyük oranda korumaktad›r. Rusya merkezli
Birleﬂik Devletler Toplulu¤unun oluﬂmas›nda bu ba¤›ml›l›k belirleyici olmuﬂtur.
Rusya, kendisinin emperyalistler taraf›ndan eskisi kadar ciddiye al›nmamas›na ve ihtiyaca olan mali deste¤i alamamas›na üstü kapal›, bazende
çok aç›k biçimde rahats›zl›¤›n› dile getirmiﬂtir. ABD emperyalistlerinin
kendisine dan›ﬂmadan dünya politikas›na tek baﬂ›na karar vermesi ve istedi¤i yere askeri y›¤›na¤› gerçekleﬂtirmesi Rusya’n›n kayg›lar›n› art›rm›ﬂt›r. Rusya’n›n karﬂ› ç›kmas›na ra¤men NATO’nun siyasal ve askeri s›n›rlar›n› do¤uya do¤ru geniﬂletmesi, Rusya-ABD iliﬂkilerine fazladan tuz biber ekmiﬂtir. Tüm bu ve benzeri pek çok sorundan ötürü Rusya, özellikle
son y›llar, ABD taraf›ndan ayn› soruna maruz kalan Çin’e büyük oranda
yak›nlaﬂm›ﬂt›r. 1994 y›l›nda Boris Yeltsin ile Jiang Zemin aras›nda gerçekleﬂen görüﬂmede, di¤er emperyalist güçlerin bu iki gücü yeterince ciddiye almamas› sonucu bunlar›n s›k› güçbirli¤ini ifade eden “staratejik ve
yap›c› iﬂbirli¤i”ni ortak bir deklerasyon halinde yay›nlam›ﬂlard›r.
‹ki ülke aras›nda ticari iliﬂkiler giderek büyümekte, karﬂ›l›kl› destekler
artmaktad›r. 1993 ve 95 y›llar› aras›nda Rusya, Çin’e içinde SU-27 savaﬂ
uçaklar› ve S-300 Hava Savunma Sistemi’ninde bulundu¤u üç milyar dolara yak›n yüksek teknolojik donan›ml› askeri mühimmat satm›ﬂt›r. Hatta
bunlar›n Çin’de üretilmesi konusunda ön anlaﬂmaya var›lm›ﬂ ve bu anlaﬂman›n son noktas› bu y›l›n sonunda Yeltsin-Zemin aras›nda gerçekleﬂecek
görüﬂmede konulaca¤› söylenmektedir. Çin’i günümüzde Rusya’ya yak›nlaﬂt›ran nedenler ise ﬂöyle izah edilebilir. Öncelikle bir Tayvan olgusu Çin
ile ABD iliﬂkileri aras›nda çok ciddi sorun yaratmaktad›r.
ABD’nin, Çin’in “insan haklar›n› çok ihlal etti¤i” ve “pek çok Amerikan bilgisayar programlar›n› kopye etti¤ini ve bu yol ile Amerikan tekellerini milyarlarca zarara u¤ratt›¤›n›” söyledi¤i an, Çin ile aralar›nda ciddi
sorunlar ç›km›ﬂ ve diplolamtik iliﬂkiler kesilme noktas›na gelmiﬂtir. Böylesi bir durumda, ABD denetiminde bulunan di¤er emperyalist güçlerden
de istedi¤i deste¤i alamayan Çin’in, Rusya’ya daha çok yak›nlaﬂmas›na
uygun ortam do¤muﬂtur. Yan› s›ra t›pk› Rusya gibi, Çin’ de ABD’nin dünya politikas›nda tek egemen güç olarak hareket etmesi ve kendisinin ciddiye al›nmamas›na büyük tepki duymaktad›r. Yani esas sorun egemenlik
olgusudur. Zaten bu iki gücü birbirine yak›nlaﬂt›ran esas neden de budur.
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Bu yak›nlaﬂmadan Çin’in daha kazançl› ç›kaca¤› kesindir. Neden sorusuna gelince! Günümüz Çin’i emperyalist rekabette en çok neye ihtiyac›
vard›r? Güçlü savaﬂ sanayisine ve bol enerjiye. Bat›l› emperyalistler ile
ciddi oranda çeliﬂkileri olan Çin, böylesi bir aﬂamada bu önemli ihtiyaçlar›n› en iyi nereden kaﬂ›layabilir? Bat›l› emperyalistler taraf›ndan art›k çok
fazla ciddiye al›nmayan, fazla destek görmeyen ve ciddi ekonomik kriz
girdab›nda bulunan Rusya’dan. Çin’in Rusya’ya yak›nlaﬂmas›nda ki esas
etken, hiç ﬂüphesiz stratejik önemi büyük olan siyasi-ekonomik ve askeri
ç›karlard›r. Bu yak›nlaﬂmadan Rusya’ya k›yasla Çin büyük oranda avantajl›d›r. Rusya’ya bat›l› emperyalistlerin sermaye ihrac› azal›rken Çin’e
sürekli artmaktad›r. Rusya’da ekonomi dibe vururken Çin’de %8 ile 10
aras›nda büyüme göstermektedir.
Çin’in geliﬂmiﬂ savaﬂ teknolojsine sahip olmas› durumunda, Asya Pasifik’te en büyük güç olaca¤› ve burnu alt›ndaki G.Kore, Japonya ve Tayvan için çok ciddi tehlike oluﬂturaca¤›na kesin gözle bak›lmaktad›r. ﬁu an
Portekiz sömürgesi olan Macau’nun da 1999’da Çin’e geçmesi ile, k›ta
sahanl›¤›n›n 200 mile ç›kar›laca¤› ve bu durumda aç›k sahillerin tamamen
Çin’in denetimine girece¤i ve Tayvan’›n Çin’e dahil edilmesi çabalar›n›n
daha da yo¤unlaﬂaca¤› belirtilmektedir. Çin’in çabalar› bu yönde olmas›na
ra¤men, bat›l› emperyalistler ne ciddi ekonomik, ne de siyasi bir yapt›r›m
uyguluyorlar. Peki neden?
Nedeni ﬂudur: 1997 sonbahar›nda gerçekleﬂecek burjuva-revizyonist
ÇKP kongresi sonras›, RSE gibi olmasada Çin’in büyük oranda çözülece¤i ve serbest piyasa ekonomisine gecebilece¤i umududur.Bu umudun
dahada büyütülmesi için bat›l› emperyalistler Çin’e resmen para ve teknoloji pompal›yorlar. Emperyalist medya, yat›r›mlar› sürekli pohpohlamakta
ve göz kamaﬂt›ran abart› haberler ile ortal›¤› tozu dumana katmaktad›r.
Bunda ki amaç, bu ‘dönüﬂ’ün çok ciddi sorun ç›karmadan baﬂar›lmas›d›r.
Rusya ve Çin’de baﬂka bir ortak sorun, islam dininin bölgelerinde güçlü biçimde yayg›nlaﬂmas›(Kazakistan, Tacikistan, Çecenistan, Do¤u Uygur vs.) her iki gücünde ortak kayg›s› olmuﬂtur. ‹slamc› örgütlere ‹ran,
Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, Afganistan devletlerinin yard›m etmelerine bu güçlerin tepkileri artmaktad›r. Bu sorunun zengin yer alt› kaynaklar›n›n oldu¤u bölgede cereyan etmesi, kayg›lar›n› büsbütün derinleﬂtirmektedir. Hiç kuﬂku yoktur ki, Orta Asya ülkeleri 21 yy.da dünya enerji havzas› durumunda olacakd›r.
Bu bölgenin enerji potansiyeli hala yeterince ölçülememiﬂ ve yer üstüne ç›kar›lmam›ﬂt›r. Bat›l› emperyalistler gibi, Rus ve Çin emperyalistleri
de kendileri aç›s›ndan bu bölgenin güvenlik sorununa çok büyük önem
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vermektedirler. Rusya, kendi nezdinde bu sorunu belli oranda ‘çözmüﬂ’tür. Çin ise, bölge güvenli¤ini sa¤lamak için islamc› düﬂünce ve örgütlerin güçlü oldu¤u bu bölgeye büyük oranda Çinlileri yerleﬂtirerek
çözmeye çal›ﬂmaktad›r.
Çin’in ekonomik geliﬂmesi sürdükçe enerji ihtiyac› dahada artacakt›r.
Bu geliﬂmenin böyle devam etmesi durumunda 2005 y›l›nda Çin’e, bugünden 70 milyon ton daha fazla petrol ve bir o kadar da do¤al gaz gereksinimi olacakt›r. Çin bu ihtiyac› en rahat Orta Asya Bölgesinden sa¤layabilir. Bunun için Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan’dan Çin’in do¤u k›y› ﬂehirlerine (ﬁangay, Nanjing vb.) kadar inﬂa edilecek sekiz bin
km’lik gaz ve petrol boru hatt› üzerinde yo¤unlaﬂmaktad›r. ﬁimdi bütün
güçler Çin ile ortak hareket etmenin ve Çin’e ekonomik ‘destek’ yapman›n yar›ﬂ› içerisindedirler.
Çin’in Asya bölgesi ve pazar› üzerinde etkinli¤i giderek artmaktad›r.
Çin s›n›rlar› d›ﬂ›nda bulunan yaklaﬂ›k 52 milyon Çinlinin 700 milyar dolarl›k sermayeye sahip olduklar›,alt›n-hisse senetleri vb. de¤erli eﬂya ve
ka¤›tlar ile birlikte bu meblan›n 2.5 trilyon dolar oldu¤u söylenmektedir.
Çin’in kap›lar›n› d›ﬂar›ya daha çok veya tamamen açmas› ve özelleﬂtirme
önünde ki engelleri belli oranda kald›rmas› durumunda bu sermayenin
Çin’e büyük oranda kayaca¤› ifade edilmektedir. Filipinler, Singapur, Malezya, Endonazya ve Tayland’l› Çinliler’in bu ülke ekonomilerinde çok
güçlü olduklar› ve pazarda büyük pay sahibi olduklar› bilinmektedir.
1999’da Macau’nun da Çin’e geçmesi ile Çin’in, Asya-Pasifik bölgesine en etkin güç olaca¤› ve di¤er emperyalist güçler ile bir çok alanda rahatl›kla yar›ﬂaça¤› belirtilmektedir. Orta Asya petrol ve do¤al gaz pazar›n›
kapma ve da¤›t›m› yapma dalaﬂ›nda Japonya’n›n stratejik ç›karlar› nedeniyle ABD ve di¤er bat›l› tekellere karﬂ› Çin’in CNPC (China National
Petroleum Corp.) tekelini destekledi¤i herkesçe bilinmektedir. Japonya’n›n Itochu, Malezya’n›n Petronas ve Endonezya’n›n Medco petrol tekellerinin Çin önderli¤ini takip ettikleri ve CNPC’nin projesine destek
verdikleri her yönüyle gözlenmektedir. Orta Asya’dan Çin do¤u sahillerine ulaﬂacak petrol ve do¤al gaz›n, Do¤u Çin Denizi alt›ndan Japonya’ya
geçirilece¤i de bilinen gerçekler aras›ndad›r.
Bu iki güçten bir olan Rusya, gücünün esas›n› savaﬂ teknolojisinden
al›rken, Çin ise ekonomik geliﬂme gücünden almaktad›r. Siyasal aç›dan
Rusyan›n istikrars›zl›¤› üst düzeyde olup, durumu karmaﬂ›k ve çetrefillidir. Hasta Yeltsin’in ölmesi sonucu do¤acak boﬂlu¤u dolduracak kapasitede tek bir insan görünmemektedir. Klik çat›ﬂmalar›, kurumlar aras› cebeleﬂmeler, ordu içi yolsuzluk ve ciddi rahats›zl›klar Yeltsin sonras› çok büPART‹ZAN 36
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yük problemler getirecektir. Böylesi bir durum burjuva parti, klik ve kurumlar aras› çat›ﬂmay› çok daha üst seviyeye ç›kartacakt›r.
Çin bu durumda Rusya’ya göre daha az problemli gözükmektedir. En
büyük avantajlar› hala tek partinin olmas›, ordunun tek merkez ve kumandadan yönetilmesi, ekonomik istikrar› belli oranda sa¤lamas›, merkezi
otoritenin hala çok güçlü olmas› vb. olgular, Çin’in Rusya’ya k›yasla art›lar›d›r. Ancak bilindi¤i gibi bu son baharda burjuva-revizyonist ÇKP’nin
Deng”siz ilk kongresi gerçekleﬂecektir. Parti içi klik çat›ﬂmalar›n›n ne durumda oldu¤unu pek iyi biliyoruz ki ancak belli sorunlar›n yaﬂanaca¤› kesindir. Deng”in, Zemin’i kendisine halef olarak çok önceden göstermesi,
Deng yaﬂ›yorken Zemin’in partiye önderlik etmesi ve son 1.5 y›l içinde
Zemin’in parti kongresinde ipleri elinde toplamak ve koltu¤unu sa¤lama
almak için ciddi haz›rl›klara giriﬂmesi kongrede Zemin’e büyük avantaj
sa¤lamaktad›r.
E¤er Zemin kongre öncesi klikleri toparlayamaz ve koltu¤unu sa¤lama
alamaz ise, rakipleri büyük olas›l›kla ﬂu an baﬂkbakan olan Li Peng, halk
kongresi baﬂkan› Qiao Shi, baﬂkan yard›mc›s› Zhu Rongji, baﬂbakanl›k
sözcüsü Li Langing ve politbürodan parti örgütü sorumlusu Hu Jintao
olacakt›r. Ya da son y›llarda burjuva-revizyonist ÇKP’yi ‘ciddi’ eleﬂtiren,
s›k› önlemlerin al›nmamas› durumunda Çin’in de RSE gibi olaca¤› tehditlerini savuran MK üyesi, eski propaganda bürosu direktörü ve 1995’te kaleme ald›¤› o meﬂhur “On Bin Karakterli Deklerasyon”un mimar› Deng
Liqun ve çevresi kongrede sorun ç›karabilir. Burjuva-revizyonist ÇKP tarihinde bu kongrenin önemi çok büyüktür. Bakal›m bat›l› emperyalistlerin
ikiz kardeﬂlerine yapt›klar› umutlu yat›r›mlar›n ne kadar› ürün verecektir.
Bu k›sa bölümde, iki emperyalist gücün genel durumlar›n›, avantaj ve
dez-avantajlar›n› çok k›sa biçimde orataya sermeye çal›ﬂt›k. Emekçiler
cephesinde bakt›¤›m›zda, dünya jandarmal›¤›na soyunan bu güçlerin co¤rafyalar›nda iﬂsizlik, yoksulluk, açl›k ve sefalet korukunç boyuttad›r. Sosyal hizmet ve sosyal kurumlar serbest piyasa ekonomisine uygun biçimde istila edilmiﬂ, en verimli, kar getiren devlet teﬂekkülleri tekellere özelleﬂtirilme ve serbest ticari bölgeler alt›nda peﬂkeﬂ çekilmiﬂtir. Ve bir ekmek parças›, baﬂ›n› sokacak bir kulübe için gangasterlik, h›rs›zl›k, fuhuﬂ
korkunç düzeye getirilmiﬂtir Her iki ülke emekçileri aç›s›ndan yaﬂanan
ortak olgu, sosyalizmin ne kadar kaç›n›lmaz ihtiyaç ve gerekli oldu¤udur.

Tekellerin aﬂ›r› kar ve sömürü h›rs›
co¤rafik s›n›r tan›maz
Kapitalistin küreselleﬂme diye emekçilere sundu¤u tek ﬂey, iﬂsizli¤i ar56
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t›rmas›, sömürü ve vahﬂeti yo¤unlaﬂt›rmas› ,toplumu açl›k ve sefalete daha güçlü biçimde sürüklemesidir. Üretimi lokal veya bölgesel düzeyde
gerçekleﬂtirmek art›k kapitalistin kar h›rs›n› karﬂ›layamamaktad›r. Kapitalist üretti¤i herﬂeyin dünya ölçekli pazarda hakim olmas›n› istemektedir.
Boing’in uça¤›, Pepsi Co’nun Pizza Hut’u, Sony’nin radyosu, Toshiba’n›n
bilgisayar›, Ericson’un el telefonu, Intel’in Çipsi, Walt Disney’in filmi,
Coca-Cola’n›n içece¤i, International Paper’›n ka¤›d›, Metro’nun süper
marketi, Microsoft’un program›, Allianz’›n sigorta ﬂubesi, Toyota’n›n arabas›, Exxon’un petrolü, Novartis’in ilac›, Bertelsmann’›n dergisi, Protector ve Gamble’›n sabunu, Philips-Morris’in sigaras› vb. mallar›n Srilanka’da, Türkiye’de, Kongo’da, Paraguay’da, Gana’da, Burma’da, Azerbeycan’da, Afganistan’da, Çin’de, Rusya’da, Belçika’da, M›s›r’da, Haiti’de
vs. yerlerde pazarda hakim olmas›n› istiyor. Yani efendiler “made ›n...”
leri de¤il “made by...”lara uygun bir üretim ve pazar› tercih ediyorlar.
Geliﬂmiﬂ teknoloji ile üretimin bir çok alanda yap›l›yor olmas›, onu
küçük üniteler haline getirmekte ve taransferi çok daha kolay yapmaktad›r. Kapitalistler bu yaklaﬂ›m do¤rultusunda Meksika, Arjant›n, Brezilya,
Malezya, Tayvan, Singapur, G. Kore vb kendisine direkt ba¤›ml› ülkelerde üretimi rahatl›kla gerçekleﬂtirmektedir. Dünya ölçekli rekabet, üretimi
en üst seviyeye ç›kar›rken toplumun sosyal standard›n› ise en alt düzeye
indirgemiﬂtir. Volkswagen, Daimler-Benz, G. Motor, Ford, Toyota vb. tekellerin kurduklar› yeni fabrikalarda çal›ﬂan iﬂçilerin % 70’i ya geçici ya
da iﬂe ön anlaﬂmal› al›nm›ﬂt›r. Malezya, Tayvan, G. Kore, Singapur gibi
ülkeler ise zaten uzun süredir çok yönlü emperyalizmin tahakkümü alt›ndad›r. Üretimin dünya ölçekli olmas› birbirine ba¤›ml›l›¤› art›rmakta, hareketli sermaye ço¤almakta ve üretimin toplumsal karekteri ise en tepe
noktaya ç›kmaktad›r.
Kapitalist ayn› üretimi birden fazla alanda yaparken öncellikle ﬂu
olgular› kriter al›r. Üretimi gerçekleﬂtirece¤i ülkenin emperyalizmin
direkt egemenli¤i alt›nda olmas›n›, en feodal, komprador ve faﬂistlerin yönetimde olmas›n›, sendikalar›n ve sendikal mücadelenin ya çok
zay›f ya da direkt devletin denetimi alt›nda olmas›n›, ülke s›n›rlar›
içerisinde kalifiye elemanlar›n bulunmas›n›, çok ucuz iﬂ-gücü ve hammadde kaynaklar›n›n bulunmas›n› ve metay› sunacak pazara yak›n
olmas›n› bu kriterler aras›nda sayabiliriz. Dünya ölçekli ve çok uluslu
tekeller özellikle ciddi siyasal risklerin oldu¤u ülkelere yat›r›m yapmaktan kaç›n›rlar. Bu gibi ülkelere ancak IMF ve WB’n›n garanti ve
teminatlar›n› alarak yat›r›m› gerçekleﬂtirirler.
Günümüzde dünyan›n en büyük 500 tekeli, dünya ekonomisinin %
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33’üne sahip iken, dünya çal›ﬂ›r nüfusun sadece %0.04’ün biraz üzerinde
iﬂçi çal›ﬂt›rmaktad›r. Dünyan›n en büyük 100 banka ve finans kurumu,
dünya stok kapitalinin % 65’ine yak›n olan 25 trilyon dolar› egemenli¤inde tutmaktad›r. Dünyan›n en büyük tekellerinin 1996 y›l›nda ki sat›ﬂlar›,
dünyan›n en küçük 105 ülkesinden çok daha fazlad›r. Sadece G. Motor’un 1996 y›l› sat›ﬂ› 168 milyar dolard›r ve bu rakam 500 milyon nüfusa
sahip 10 ülkenin y›ll›k üretiminden daha yüksektir. 1996 y›l›n›n en büyük
500 tekelin ilk 16’s›n›n gelir ve iﬂçi say›s›na çok k›sa bir göz atal›m.
Tekel ‹smi
General Motor
Ford Motor
Mitsui
Mitsubishi
Itochu
R. Dutch/Shell
Marubeni
Exxon

Gelir (mil)
168. 369.0
146. 991. 0
144. 942.8
140. 203. 7
135. 542. 1
128. 174. 5
124. 026. 9
119. 934.0

‹ﬂçi Say›s› (bin)
647.000
371. 702
41. 694
35. 000
6. 999
101. 000
65. 000
79. 000

Tekel ‹smi
Gelir (mil) ‹ﬂçi Say›s› (bin)
Sumitomo
119. 281.3
26. 200
Toyota
108. 702.0
150.000
Wall-Mart Stores 106. 147. 0
675. 000
General Electric
79. 179. 0
239. 000
Nishho Iwai
78. 921. 2
17. 497
NTT
78. 320. 7
230. 300
IBM
75. 947. 0
268. 646
Hitachi
75. 669. 0
330. 152

Dünyan›n en büyük 200 tekelinin 1996 y›l› sat›ﬂ› 7.1 tirilyon dolar
iken, ekonomisi en büyük 9 ülke hariç (ABD, ALM, FRS, Ç‹N, CAN,
‹TAL, ‹NG, BREZ, JPN) di¤er tüm ülkelerinin y›ll›k sat›ﬂ› ise 6.9 tirilyon
dolard›r. Dünya sigara ve tütün tekeli Philip-Morris Yeni Zellanda’dan,
dünyan›n en büyük araba tekeli Toyota Norveç’ten, Ford Motor Güneye
Afrika’dan, Mitsubishi dünyan›n en kalabal›k 4. ülkesi olan Endonezya’dan daha büyüktür. Daha aç›k bir ifade ile bu tekeller dünyan›n 162
ülkesinden daha güçlüdür.
Dünyan›n en büyük yiyecek ve içecek tekeli olan PepsiCo, 100 ülkede faaliyet yürütmekte olup 500 alanda üretim yapmakta ve 400 binin
üzerinde iﬂçi çal›ﬂt›rmaktad›r. Dünyan›n en büyük yiyecek sa¤layan tekellerin baﬂ›nda gelen Nestle 126 ülkede faaliyet sürdürmekte ve 220 bin iﬂçi
çal›ﬂt›rmaktad›r. Dünyan›n en büyük 500 tekelinin hegomanyas› karﬂ›s›nda insanl›k kendi tarihinde hiç karﬂ›laﬂmad›¤› bir zulüm imparatorlu¤u ile
karﬂ› karﬂ›yad›r. Bu imparatorluk önceki imparatorluklara k›yasla çok daha vahﬂi, sald›rgan, kudurgan ve sinsidir. Önceki hiç bir imparatorlu¤un
bu imparatorluk gibi ne gücü, ne silah›, nede kontrol mekanizmas› vard›.
Bu imparatorluk, insanl›¤›n yüzkaras› olan Hitler, Musolini, Franko vb’lerinin toplam›n›n yüzlercesidir. Ve bu imparatorluk üretimden giderek
uzaklaﬂmakta, ka¤›t ve kuponlara yak›nlaﬂ›p parazitlenerek çürümekte ve
58
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kendi sonunu daha çok h›zland›rmaktad›r.

Emperyalist ülkelerde iﬂsizlik ço¤almakta,
yoksulluk artmaktad›r
Aﬂ›r› üretim kapitalist-emperyalist ülkelerde krizi derinleﬂtirmekte, küçük ve orta ölçekli on binlerce iﬂletme iflas etmektedir. Pek çok iﬂyerlerin
iflas etmesi iﬂsizli¤i art›rm›ﬂ, y›¤›nlar›n al›m gücünü düﬂürtmüﬂtür. Stoklar
ise alabildi¤ince ﬂiﬂmiﬂtir. Kar oranlar›n› sürekli yüksek tutmak isteyen tekeller, baz› sektörlerde üretim, hammadde ve iﬂ gücünün çok ucuz oldu¤u
ba¤›ml› ülkelere kayd›rm›ﬂlard›r. Bu durum emperyalist ülkelerde toplumun refah düzeyini ciddi oranda etkilemiﬂtir. Kapitalist üretimin esas
amac› en yüksek kar› sa¤lamak oldu¤undan, ülkesinin refah sorunu ve
herkese iﬂ bulma gibi esasl› bir derdi olamaz. O, üretim maliyetini her zaman en düﬂük seviyeye indirmek, kar› en üst düzeye ç›karmak ister.
Kapitalist için iﬂsizlik, ücretleri düﬂürmenin en iyi ve güçlü kozudur.
Kapitalist ekonomi bu yönüyle kendi pazar›n› daraltmaktad›r. Emperyalist
ülkeler iç pazar›n daralmas›, iﬂsizli¤in artmas› ve al›m gücünün düﬂmesi
ile sermaye ihrac› d›ﬂar›ya daha h›zl› akmaktad›r. Esas faktörlerin (ucuz
hammadde ve iﬂ gücü, pazar) yan›s›ra iletiﬂim ve ulaﬂ›m teknolojilerinin
alabildi¤ince geliﬂmesi, h›zlanmas› sermayenin d›ﬂar›ya akmas›na yard›mc› olan di¤er etkenlerdir Üretimi geri b›rak›lm›ﬂ ülkelere kayd›r›lan
sektörler, genelde fazla kar getirmeyen, eski klasik sanayi dallar›,
hantal ve ekolojik tehlike gösteren sektörlerdir. Tabi bunlar›n yan›nda
kutup ve bölge pazar›na hakim olma stratejisine uygun biçimde az iﬂçi
çok kar sa¤layan otomotiv, elektronik, finans vb. geliﬂkin sektörler de
kayd›r›lmaktad›r.
Yüksek teknolojiye sahip olan kapitalist, ya kendi ülkesinde iﬂçi say›s›n› azaltma ve ücretleri düﬂürme yoluna gider ya da çok fazla stratejik
öneme sahip olmayan üretimi ülkesinden ba¤›ml› ülkelere kayd›rarak üretim maliyetini düﬂürerek yüksek kar elde etme yoluna gider. Son y›llar
emperyalizmin içine düﬂtü¤ü kriz sonucu pek çok iﬂletme iflas etmiﬂ, büyük tekeller ise üretimi belli ölçüde Orta ve Güney Amerika’ya, Uzak
Do¤u Asya’ya, Orta Avrupa’ya kayd›rarak kendi ülkelerindeki bir çok iﬂletmeye kilit vurmuﬂlard›r. Bu durum ABD, Almanya, Fransa, ‹ngiltere,
Japonya, Hollanda vb. emperyalist ülkelerde yo¤un biçimde yaﬂanmaktad›r. Aﬂa¤›da ki çizelgede, Avrupa Birli¤i üyesi 6 ülkenin 1990 ile 1996
y›llar› aras› iﬂsizlik ve yar›m gün (part-time) iﬂçi yüzdeleri verilmiﬂtir.
Egemenler taraf›ndan ifade edilmeyen gerçek rakamlar, ifade edilenin
üzerindedir. Özellikle yar›m gün ve anlaﬂmal› iﬂçi say›s› belirtilenden çok
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yüksektir.
Ülke
Belçika
Fransa
Almanya
Hollanda
‹ngiltere

‹ﬂsiz 1990
% 7.2
8. 9
4. 7
7.5
6. 9

Yar›m Gün ‹ﬂçi
% 11.2
13. 1
15. 2
32. 3
21. 7

‹ﬂsiz 1996
% 9. 9
12. 5
9. 4
6. 8
8. 4

Yar›m Gün ‹ﬂçi
% 14. 8
16. 7
17. 8
39. 5
26. 2

Örne¤in ‹ngiltere’de çal›ﬂan nüfusun % 43’ü yar›m gün veya k›sa süreli sözleﬂmelidir. Bu ülkede 1960’l› y›llar›n sonlar›nda 9 milyona yak›n iﬂçinin çal›ﬂt›¤› a¤›r sanayi sektöründe, bugün çal›ﬂan iﬂçi say›s› 3.5 milyonun biraz ürezindedir. ‹ngiliz egemen s›n›flar›n›n 1994 ve 96 y›llar› aras›nda ‘iﬂsizli¤e çare bulduk’ söylemi tamamen bir abart›dan ibarettir.
Çünkü bu süre içinde bulunan 140 bin iﬂin, 105 bini yar›m gündür.
Hollanda’da çal›ﬂan iﬂçilerin %50’si yar›m gün veya geçici statüde
anlaﬂmal› iﬂçidir. Teknoloji geliﬂip üretime girdikçe iﬂsiz say›s› h›zla
ço¤almakta, yoksulluk artmaktad›r. ‹ki binli y›llar›n baﬂ›ndan itibaren emperyalist ülkelerde iﬂçilerin en az % 50’si yar›m gün veya sosyal haklar› hemen hemen olmayan özel anlaﬂmal› iﬂçi olacakt›r.
Itochu, Nike, Microsoft, Intel, Samsung vb. tekeller her y›l milyarlarca
dolar gelirleri oldu¤u halde, en fazla bir kaç bin iﬂçi çal›ﬂt›rmaktad›rlar.
daha önceden ‘çok’ iﬂçi çal›ﬂt›ran IBM ve General Motor gibi tekeller de
son gazla iﬂçi k›y›m›na gitmektedir. Örne¤in IBM 1987’de 420 bin iﬂçi
çal›ﬂt›r›rken, bu say› 1995’te 268 bine düﬂmüﬂtür. Bu örnekler daha da ço¤alt›labilinir ancak, bu bir iki örnek dahi gelecekte iﬂsizli¤in ve yoksullu¤un ne düzeye varaca¤›n› göstermeye yeterlidir. Art›k emperyalist ülkede
iﬂçiler, sömürge ve yar›-sömürge ülke emekçilerine daha çok yak›nd›rlar.
ABD’de iﬂsiz say›s›, resmi a¤›zlarca 10 milyon gibi çok düﬂük bir say›
söylense de, gerçek rakam en aﬂa¤› 15 milyondur. Bu ülkede çal›ﬂan nüfusun en az 36 milyonu da yar›m gün veya k›sa süreli anlaﬂmal›d›r. Aﬂa¤›daki çizelge bir kaç ABD tekelinin 1990 ile 1995 y›llar› aras› kar oran› ile
ayn› tarihler aras› iﬂçi say›s›n› göstermektedir.
Tekeller
Digital Eguipment
McDonnel Douglass
General Electric
Kmart
IBM
General Motor

60

1990-95’te Kar
+ % 83
+ % 44
+ % 39
+ % 38
+ % 33
+ % 7

1990-95’te ‹ﬂçi
-% 51
- % 48
- % 26
- % 33
- % 33
- % 24
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Bu gidiﬂat karﬂ›s›nda, emperyalist ülkelerde iﬂçi s›n›f› iﬂsizli¤e, deregulasyona, özelleﬂtirmeye, ücret kesintilerine, sosyal haklar›n›n k›s›tlanmas›na karﬂ› yo¤un eylemlilikler gerçekleﬂtirmektedir. Emperyalizmin bu yönelimi do¤al olarak iﬂçi s›n›f› ve emekçileri daha da radikalleﬂmeye çekmektedir. Özellikle son y›llar, AB ve ABD’de iﬂçi
aristokrasisine ra¤men iﬂçi s›n›f›nda ciddi k›p›rdan›ﬂlar olmaktad›r.

Geri b›rak›lm›ﬂ sömürge ve yar›-sömürge
ülkelerde emperyalist vahﬂet
Emperyalizm taraf›ndan geri b›rak›lm›ﬂ, sömürge ve yar›-sömürge ülkelerin emperyalizme olan borçlar›, her y›l milyarlarca dolar geri ödedikleri halde günümüzde bir trilyon 850 milyar dolar civar›ndad›r. Borçlu ülkeler her ay emeperyalistlere 13 ile 14 milyar dolar aras› borç ödemektedir. Bu rakam›n e¤itim ve sa¤l›k alan›na harcanmas› durumunda dünya
insanl›¤›n›n e¤itim ve sa¤l›k gibi bir sorunu kesinlikle kalmayacakt›r. Geri b›rak›lm›ﬂ ülkeler emperyalizme 1971’de 70 milyar dolar borçlan›r iken
1981’de bu rakam 600 milyar dolara ç›kt›. Emperyalist verdi¤i borç ve faizine ek olarak, verilen borcun bir iﬂlem ve muhasebe servisinden geçti¤ini iddia ederek bunuda borçluya dayatmaktad›r. Emperyalist 1981’de 600
milyar dolar borç verirken, bu borcun faizi hariç, 1970 ile 1981 aras› borcun servis ve muhasebe iﬂlemleri için 120 milyar dolar alm›ﬂt›r.
Örne¤in Uganda 1995 y›l›nda bir insan›n 2.5 dolar olan sa¤l›k ihtiyac›n› karﬂ›layamazken, ayn› y›l bir insan baﬂ›na emperyalistlere 30 dolar
ödeme yapm›ﬂt›r. Aﬂa¤› Sahra (Nijer, Çad, Mali, Sudan vb.) bölgesinin
emperyalistlere olan borcu ﬂu an 220 milyar dolara yak›nd›r. Bu rakam
tüm Afrika k›tas›n›n y›ll›k ihracat›ndan iki buçuk kat daha fazlad›r. Bu
Afrika’ya giden yard›m›n % 60’l›k bölümünün emperyalistlere tekrar geri
döndü¤ü anlam›na gelir. Su ve kuru ekmek dahi bulamayan, açl›k ve sefalet içerisinde b›rak›lan Afrika emperyalistlere her y›l 400 ile 550 milyon
dolar aras› borç ödemektedir. Dünyan›n en fakir 40 ülkesi borcunun muhasebe iﬂlemine ödedi¤i (e¤er ödeyebilirse) mebla ihracat›ndan üç kat daha fazlad›r.
Hindistan’da 1993’te WB ve IMF bask›s›yla ekonomik ‘reform’
yap›lmadan hemen önce, ülkede kay›tl› iﬂsiz say›s› 36 milyon iken ‘reform’ sonras› 10 ay içinde kay›tl› 7 milyon iﬂsiz daha artt›. Ve ﬂimdi
Hindistan’da kay›tl› iﬂsiz say›s› 60 milyonu çok aﬂ›yor. Asya’da bugün 680 milyon insan mutlak yoksulluk s›n›r›ndad›r. Dünya’da 4 milyar insan yoksulluk ve sefalet içinde iken, 1 milyar›n üzerinde insan
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da mutlak yoksulluk girdab›ndad›r. Günümüz dünyas›nda 2 milyar
insan susuzluk sorununu ile yaﬂarken, 150 milyor dolay›nda insan›n
da baﬂ›n› sokacak bir kulübesi dahi yoktur. Her y›l açl›k ve bulaﬂ›c›
hastal›ktan 14-15 milyon çocuk ölmektedir.
21.y.y›l›n “dünya bar›ﬂ ve kardeﬂlik asr›” olaca¤›n› söyleyen egemen
s›n›flar, bunun alt yap›s› için her y›l en aﬂa¤› 1.5 trilyon dolar› savaﬂ araçlar›na yat›rmaktad›rlar. Biz insanl›¤a ‘bar›ﬂ’ ve ‘kardeﬂlik’i hediye edecek
olan bu vampirler, sürekli toplu katliam, soyk›r›m ve iﬂkence metodlar›
üzerinde araﬂt›rma yapmaktad›rlar. Zalimlerin tüm amaçlar›, derdi ve fiiliyatlar›, biz emekçileri daha vahim zulüme u¤ratmak, k›rd›rtmak, sefalet
ve cehalet k›skac›nda inim inim inletmektir. ‹ﬂte kapitalist-emperyalizmin
sistemin 21.y. y›l ‘refah’l› ve ‘kardeﬂlik’ dünyas›!
Dünyada emperyalizme en çok borçlu olan k›ta hiç ﬂüphesiz Latin
Amerika’d›r. Bugünkü borcu 620 milyar dolara yak›n olup, sadece faizi
25 milyar dolar›n üzerindedir. Bu oran tüm Latin Amerika K›tas›n›n
GSMH’n›n % 45’i demektir. Latin Amerika’da mutlak yoksulluk s›n›r›nda bulunan insan say›s› 200 milyon civar›nda olup, bu oran toplam nüfusun % 50’sini oluﬂturmaktad›r. 11 milyonluk Ekvator’da 1.5 milyon insan
açl›kla karﬂ› karﬂ›yad›r. Pazar›n emperyalist güçler taraf›ndan istila edildi¤ini, en çok kar getiren kamu mallar› ve pek çok do¤al zenginlik kaynaklar›n›n da özelleﬂtirme ad› alt›nda bu ejdarhalara beﬂ kuruﬂa peydahland›¤›n› düﬂünürseniz, vahﬂi emperyalist kapana k›st›r›lm›ﬂ bir Latin
Amerika de-regulasyon ve özelleﬂtirme yapmas›nda kim yaps›n!
Özellikle Arjantin ve Brezilya’n›n tar›m ve hayvanc›l›kta dünyan›n en
önemli merkezlerinden olduklar› söyleniyor. Ancak, burada, bu sektörlerde Iowa Beef, ConAgra, Kroger, PepsiCo, Sara Lee, Unilever, Nestle,
Metro, Benetton, Carrefour vb. emperyalist tekeller taraf›ndan ele geçirilmiﬂtir. Bu tekellerin et, süt, ya¤, deri ve yün bak›m›ndan 100 binler ve
milyon ile ancak say›labilen hayvanlar› (tavuk, hindi, koyun, dana, domuz
vb.) içeren çok büyük çiftlikleri, tar›m alan›nda ise binlerce hektarl›k onlarca köyleri var. Evet Brezilya’n›n araba ihracat›nda dünyan›n 5. Ülkesi
oldu¤u gibi, Arjantin de dünyan›n en büyük tar›m ve hayvanc›l›k mamüllerini ihraç eden ülkesidir. Evet ama! Buradaki pazar›n, üretenin ve satan›n sahibi, gelen paray› kapan kim? Brezilya’dan Carlos, Colombia’dan
Horacio, Arjantin’den Miguel’mi? Yoksa! ABD’den William, Japonya’dan Masamitsu ve Almanya’dan Hans’m›d›r.
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Milyarlar›n eme¤i üzerinde parazitlenen
ve can çekiﬂerek çürüyenler
Kapitalizmin emperyalist aﬂamas›; insanl›¤›n iﬂsizlik, evsizlik, yoksulluk ve sefaletine çare bulamaz. Çünkü dünya insanl›¤›na bu cefay› bir kadermiﬂ gibi çektiren, do¤uran, geliﬂtiren ve say›s›n› h›zla ço¤altan kendisidir. Golf zevki için y›lda 40 milyar, de¤iﬂik ülkelerde damak tad› için
350 milyar, enteresan ﬂeyler görmek için 780 milyayr, modaya uygun giyinmek için 1.5 trilyon dolar harcayan emperyalizm zevki-i sefas›, ﬂan-›
ﬂöhreti, ‘asil ve asalet’in tad›n›, yoksulluk girdab›nda yaﬂam ile ölüm aras›nda bo¤uﬂan 5.5 milyar insan›n eme¤i üzerinden ç›karmaktad›r.
Kapitalizmin emperyalist aﬂamas›; insanl›¤›n her an yaﬂad›¤› iﬂkence,
katliam, zulüm, soyk›r›m ve savaﬂlara çare bulamaz. Çünkü aﬂ›r› kar ve
sömürü h›rs›yla her yerde haks›z ve gerici savaﬂlar ç›kartan, insanl›¤› haks›z-gerici savaﬂlara sürükleyerek katleden, toplu katliamlaradan ve soyk›r›mlardan geçirten emperyalizmin kendisidir.Yeni zulüm ve soyk›r›m metodlar› için trilyonlarca dolar harcayan, en tatl› rüyalar›m›za, en derin düﬂlerimize sa¤anak ya¤mur misali bomba ya¤d›ran, insana düﬂünüyor-duyuyor-görüyor-yürüyor diye olmad›k vahﬂeti yaﬂatt›ran, insan› kendisinetopluma-do¤aya ve uzaya düﬂman yetiﬂtiren emperyalizmin kendisidir.
Kapitalizmin emperyalist aﬂamas›, ç›rp›nd›kça bat›yor, yedikçe çürüyor,
kudurdukça can çekiﬂiyor.
Kapitalizmin emperyalist aﬂamas›; insanl›¤a gerçek anlamda bir bar›ﬂ,
kardeﬂlik, mutluluk ve refah getiremez. Çünkü yaﬂam› üreten ve örgütleyenler, zenginli¤i yaratan ve ilerletenler, her çeﬂit arac› üreten ve geliﬂtirenler, dünyay› kuran ve yaﬂatanlar, toplumsal bir varl›k olan insan› mutlu
edecek, toplumu refah, bar›ﬂ ve kardeﬂlik içinde yaﬂatacak insanl›k, kendisini çepe çevre saran emperalizmin esaret zincirlerinden baﬂka hiç bir
ﬂeye sahip de¤ildir. Zorunlu uyutulmalar, zorunlu uyanmalara daha çok
gebedir. Uyutanlar ile zorunlu uyutulanlar aras›nda s›n›f çeliﬂkileri çok
daha keskin, fark çok daha büyük, aç› çok daha geniﬂtir.
Çünkü 5.5 milyar insan›n bar›ﬂ ve kardeﬂli¤ini, mutluluk ve refah›n›,
umut ve ümidini katleden, süngüleyen emperyalizmdir. Bir avuç insan›n
refah sicili, 5.5 milyar insan›n mutsuzlu¤u, yoksullu¤u, sefilli¤i, sefaleti
ve esareti üzerinde inﬂa edilmiﬂtir. Bir avuç zümrenin bar›ﬂ tuza¤›, 5.5
milyor insan› sömürü, bask›, zulüm ve köleli¤inin dipçik zoruyla itaat ettirilmesi üzerinde kurulmuﬂtur. Bir avuç çetenin kardeﬂlik aldatmacas›,
5.5 milyar insan›n art›-de¤eri, eme¤i ve tüm yarat›c›l›¤›n›n esareti üzerinde tesis edilmiﬂtir. Tüm bunlar; biz emekçilere emperyalizm ve uﬂakl›kta
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yeminli iﬂ-birlikçilerin yald›zl› zehiri ve “Sam Amca”n›n afsunlu son entrikalar›d›r. Tüm bunlar; biz ezilenlere kuzu postuna girmiﬂ aç kurtlar›n ve
‘insan haklar›’ görünütülü zifiri karanl›k sahibi zebanilerin i¤renç sald›r›lar›d›r.
Y›¤›nlar zulüme bir avuç insan görünümlü yarat›¤›n aﬂa¤›l›k kahkahalar› aras›nda götürülüyor... ‹nsanl›k iﬂkenceye bir kaç despotun zevkiyle
al›n›yor. Soyk›r›mlar, bir avuç vampirin emrinde ço¤al›yor. Sefalet, bir
kaç tok kurtun hükümranl›¤›nda geliﬂiyor. Milyarlar›n açl›¤›, sefaleti,
yoksullu¤u art›yor... ve de bilinçli öfke, cürret ve cesaret inad›na ço¤al›yor. Bir avuç insan kupon keserek, ka¤›t ve para al›p satarak çürümeye
yüz tutarken; milyarlar zam-zulüm, kan-revan, cefa-çile, yokluk ve yoksulluk içerisinde can bedeli nice badireler aﬂarak boy veriyor...

Ve sonuç...
Yaz›m›z içerisinde emperyalizmin baﬂ çeliﬂki ve yap›sal bunal›mlar›na,
de-regulasyona, teknolojinin önemine ve emperyalistin teknolojiye olan
ihtiyac›na, kapitalist sistemde teknolojiye yüklenilen misyona, iletiﬂim
teknolojisinin günümüzdeki önemine ve icraatlar›na, bölüﬂülmüﬂ pazardan
yeni pay kapma dalaﬂlar›na, bankac›l›k-finans, savaﬂ ve iletiﬂm sektörlerindeki somut geliﬂmelere, emperyalistlerin kutup oluﬂturma nedenlerine,
NAFTA-AB-APEC emperyalist kutuplar›n durumlar›na, avantaj-dezavantajlar›na, kutup liderlerinin daha çok nerede ve niçin yo¤unlaﬂt›klar›na,
gerici medya taraf›ndan ﬂiﬂirilen “Asya Kaplanlar›” balonuna, ilerki süreçte gündeme gelebilecek yeni emperyalist güçlere, avantaj-dezavantajlar›na, aﬂ›r› kar ve sömürü h›rs›n›n dünya emekçilerine ve ezilen dünya halklar›na getirdiklerine, kapitalist ülkelerde iﬂçi s›n›f›n›n durumuna, teknolojinin buradaki icraatlar›na, geri b›rak›lm›ﬂ sömürge ve yar›-sömürge ve ülkelerde emperyalist ya¤ma ve vahﬂete, ve de en son olarak da can çekiﬂen, çürüyen emperyalizmin nelerin kayna¤› oldu¤una ve ‘yeni’ entrikalar›na çok k›sa vurgular yapt›k.
Emperyalizmin bunal›m› çok daha derin ve daha çok can çekiﬂiyor.
Geliﬂmiﬂ teknolojinini sanayide kullan›lmas› iﬂsizlik, yoksulluk ve sefaleti
daha çok art›r›yor. ‹ﬂçi k›y›m›, ücret ve sosyal yard›m kesintileri h›zla ço¤al›yor. Üretimin toplumsall›¤› en tepe noktaya ç›kmas› ile dünya emekçilerinin birbirine yak›nlaﬂmas› sürekli art›yor. Dünya emekçileri ve ezilen
halklar için enternasyonalizmin önemi, üretim faaliyetinde çok daha iyi
anlaﬂ›y›l›yor.
Baﬂta enternayonal proletarya olmak üzere, dünya ezilenleri birbirine
daha çok yak›nlaﬂ›yor. Emperaylist zincirin her bir ülke somutundaki hal64
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kan›n parçalanmas› kaç›n›lmazl›¤›n› daha çok dayat›rken, zincirin bölgesel halklar› aras›ndaki dayan›ﬂma önemini art›r›yor. Meksikal› emekçi
Türkiye’den, Türkiyeli emekçi Malezya’dan, Malezyal› emekçi Fransa’dan Fransal› emekçi Arjantin’dan fazla uzak de¤ildir art›k. Tersine her
geçen gün yak›nlaﬂma ve dayan›ﬂman›n önemi daha çok art›yor.
Evet... ne demiﬂtik! Üretimden uzaklaﬂan, kupon kesen, ka¤›t alansatan, tuﬂa basan, spekülatör dedikosu ile türetti¤i pazarla yaﬂanan
emperalizm, çürüyen ve can çekiﬂen kapitalizmdir. Yeniyi, diriyi, güzeli ve özgür gelece¤i muﬂtulayan proletarya, bu gün herﬂeye ra¤men
çok avantajl›d›r. Kapitalizmin dünya emekçilerine sefalet ve vahﬂetten baﬂka verece¤i hiçbir ﬂeyi yoktur. Teknoloji ilerledikçe, iﬂsizlik ve
yoksulluk ço¤al›yor. Bir avuç zümrenin zenginli¤i korkunç boyuta
eriﬂirken, milyarlar›n açl›¤› art›yor. Mars’a gidilecek bir yüz y›lda, insanl›k yer yüzünde mars ediliyor.
Uydular yükselirken semaya, canl› yüz binler topra¤a gömülüyor. Birileri için fezada ﬂehirler kurulurken, milyonlar dünyada baﬂ›n› sokacak kulübe bulam›yor. Çok düﬂürülenler uzun zamand›r çok yükselenler taraf›ndan uyutularak al›klaﬂt›r›ld›. Çok yükselenler fazla yükseldi¤inden afallanarak çürümeye yüz tutarken, çok düﬂürülenler fazla düﬂürüldü¤üne ﬂaﬂ›rarak aya¤a do¤rulmak için h›zla direﬂmekte. Fazla olup çok düﬂürülenler,
düﬂürüldükçe, az oldu¤u halde çok yükselenleri aya¤›ndan tutup boynundan yere çakacaklar.
Çeliﬂkiler en çok sömürge ve yar›-sömürge ülkelerde keskinleﬂiyor. Bu
ülkelerde devrimci ve komünist güçler önderli¤inde sürdürülen silahl›
mücadele giderek güçlenmekte ve taban toplamaktad›r. Mao sonras›, Maoist güçlere her zamandan daha çok güven vermektedirler. Dayan›ﬂma,
güç ve eylem birlikleri artmakta, silahl› mücadeleye yönelim noktas›nda
destekler ise ço¤almaktad›r. Anti-emperyalist zeminde devrimci-komünist
güçler daha çok biraraya gelmekte, emperalizme karﬂ› ortak mücadele zemini güçlenmektedir. Dünya Maoistleri, kendilerine ve güçlerine güvenmeyi esasa alarak, kavga dostlar› ile bundan böyle daha çok kenetlenecek
ve kavgay› daha güçlü vereceklerdir.
Emperyalizmi her aç›dan tan›mada, tahlil etmede, gidiﬂat›n› anlamada
ve gerçekli¤ini ap-aç›k ortaya sermede, enternasyonal proletaryan›n ölümsüz önderlerinden Lenin yoldaﬂ›n emperayilzmin tahlili bugün daha çok
önem ve de¤er taﬂ›maktad›r. Marks-Engels, Lenin, Stalin ve Mao yoldaﬂlar›n k›z›l güzergah› bu gün daha çok anlaml› ve elzemdir. Enternasyonal
proletarya ve ezilen dünya halklar›n›n Marksizm-Leninizm-Maoizm’e
olan ihtiyaçlar› her zamandan daha çok gerekli ve zorunludur. Dünya gePART‹ZAN 36
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nelinden ülkemiz somutuna ustaca uyarlanan ve uyarlanacak olan Kaypakkaya güzergah› ülkemiz iﬂçi s›n›f›, Kürt ulusu ve tüm ezilenler için zaruruyeti kaç›n›lmazd›r.
Hayat› ve herﬂeyi yaratan, geliﬂtiren ve yetkinleﬂtiren biz oldu¤umuza
göre, bugün oldu¤umuz durumdan çok daha iyi durumda olabiliriz. Her
bask› ve zulmü gören, ölen biz; aya¤a do¤rularak örgütlenmesi ve silah›
kuﬂanmas› gereken de biziz. S›k›nt› ve yoksullukla dolu bir yaﬂam künyemize kaz›lm›ﬂken, k›sa sürede mücadelede “doyduk” diyen biziz. Düﬂman›m›z, düﬂman› olan bizlerin örgütlemeye ç›rp›n›rken, önemini bildi¤imiz
halde kendimizi örgütlemeyen biziz. Gelece¤in sahipli¤inden dem vururken, bugünü sahipsiz b›rakan biziz. Mahale ve ﬂehirleri örgütleyece¤iz
derken, evimizi örgütlemekten sürekli uzak kaçan biziz. Bekle-gör, bilsakla, iste-verme, sor-sorulma, o yürüsün-sen konuﬂ politikas› en büyük
ç›kmaz›m›zd›r. Tüm bunlar ayd›nl›kta konuﬂup karanl›¤a kaçman›n teorisidir. Mücadelede ‘kararl›’ bir avuç zebani düﬂman›m›z karﬂ›s›nda, mücadelede karars›z milyonlar biziz. Düﬂman›m›z›n en güçlü ve en büyü¤ü,
hiç ﬂüphe yoktur ki mücadelede ikilemli, tereddütlü ve karars›z oluﬂumuzdur.
Microsoft, Intel, Dijital Satalit, Boing, Xerox vb’leri... emperyalizm bir
hiçtir.... çünkü onlar›da üreten, yetirtiren, geliﬂtiren ve aç›klar›n› bilen biziz. S›n›rs›z bir sistem kurma iddiam›z, ilk önce kendi s›n›rlar›m›z› aﬂma
ve parçalama ile baﬂlar. Sömürüsüz bir toplum yaratma cürretimiz ise ilk
etapta içinde oldu¤umuz sömürücü sisteme baﬂ kald›rmaktan geçer. ‹stemek cürret etmekle, arzulamak cesaret etmekle, bunlara yönelmek mevcut
sistemi isyan edip baﬂkalad›rmakla olur. Bunlar zor de¤ildir. En büyük
zor, bizim zorluk ç›karmam›zda... ‹nan›n, beyin ve yürekten yan›n... Zorluklar› aﬂt›km›, proletaryan›n zorunluluklar›nda buluﬂmak ve zoru zor ile
y›kmak hiçte zor de¤il. Yeterki emek sömürüsüne karﬂ› verilen mücadelede kendimize dirayetli bir yer bulal›m! Yeter ki düﬂman›m›z gibi, birazda
biz kararl› olal›m! Gerisi mi? O çok rahat gelir ve kendisini, sana fazlas›yla anlat›r...
Ve milyarlar... insanl›ktan uzaklaﬂan, kokuﬂan ve çürüyen... ve can çekiﬂen bir avuç vampir düﬂman› ile... s›n›f bilinçli kinlerini örgütleyerek,
öfkeleri kuﬂanm›ﬂ zorunlu voltan›n son turlar›n› atarlarken... doruklar›n
patika yolunda mavzerli ad›mlar h›zlan›yor ve ad›mlar h›zla ço¤al›yor...
cephemizde... bask› alt›nda yürüme turlar› k›salmakta, özgürlü¤ü muﬂtulayan güzergah belirginleﬂmekte... hemen yan›baﬂ›m›zda aniden ç›k›veriyor
bilge mavzerli... da¤lar›n doruklar›ndan heybetlice.. özgür gelece¤e... ayd›nl›k yar›nlara uzanan patika yol... ovaya ustaca süzülürken coﬂkunlu¤u
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artmakta... ve patika yol, s›n›rs›z ovalara ulaﬂ›rken Partizan sab›rs›zl›¤›yla
taﬂ›p coﬂmakta... s›n›f bilinçli hasret, özlem ve sevday› yüre¤in korunda
çarpmakta.. doruklardan filizlenen ve Astenosfer ‘e kök salan mavzerli
patika... hücumlarda milyonlar›n görkemlili¤i ile hemen geniﬂleyerek...
son h›za ve tam gaza uygun vaziyet almakta... ve as›rl›k bilinçli sevda, tarihinin en büyük cürret ve cesareti ile... as›rlar›n esaretini, tarihin çöplü¤üne atarak... iddias›n› büyüterek ilerliyor...
Yararlan›lan Kaynaklar (kitap, dergi, makale...)
A journal of wold affairs-Orbis-1997
A journal of theoretical politics-1997
A national security strategy of engagement ve enlargement- 94
Aviation week and space technology-1996
Beijing’s reach in the south China Sea-Orbis-1996
Crime and employment- 1995
Current politics and economics of Japan-1997
Direction of trade statistics-1997
European management journal- 1997
European economic review- 1996
Friends or Rivals? US-Japan relations- 1996
Foreign direct invesment and trade in Eastern Europe- 1996
Foreign affairs- 1994
Global village or global pillage- 1993
Global dreams imperial corp. and the new world order- 1994
Inter-economics (üç say›)- 1997
In globalization technology and competiton- 1993
In future competition intelecommunications- 1997
Managing the global economy- 1995
Mergers ans acguisitions 1986 to 1996- 1997
National review; stand up and fight- 1994
Predicast (iki say›)- 1997
Re-building military ties to Tokyo- 1995
Stuctural change on economics dynamic- 1997
Social trends- 1994
The American yearbook- 1996
The Bretton Woods system, concept and practice- 1995
The bulletin of the atomics scientist (iki say›)- 1997
The conflict environment of 2016- 1996
The European Union structure and process- 1996
The European Union and world- 1997
The New pasific community- 1996
The US-Japan security allience in an Asian context- 1997
The World ecomomy- 1995
The World yearbook- 1996
Tokyo business today; can it save the US-Japan allience- 1995
Us security strategy for the East Assia Pasific region- 1995
When corp. ruli the world- 1995
World power and world money- 1993
World transport policy and practice- 1997
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Düzenli yararlan›lan haber-yorum- araﬂt›rma dergileri
Business Week , Convergence , Euromoney, European Business, Fortune, Far Eastern Economic Review, Information Stretegy, News Week, New Europe, South , The Banker , The Ekonomist, The European , Time
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Emperyalistler aras› keskinleﬂen rekabetin ortaya ç›kard›¤› askeri oluﬂum;
Avrupa Ordusu
Avrupa Ordusu
oluﬂturma çabas› emperyalistler aras›
dalaﬂ›n ekonomik alandan,
askeri bir alana s›çramas›n›n olas›l›¤›n›n
giderek artt›¤›n›, emperyalist-kapitalizmin yap›s›ndaki çürümenin
dibe vuruﬂunda görmek
mümkündür.
Krizi çözebilme, atlatabilme becerisi
yerine krizi
yönetme ile
durumu idare
etmeye çal›ﬂan
emperyalistler
1. ve 2. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂlar› öncesindeki
sürece benzer
bir süreci yaﬂamaktad›rlar.
PART‹ZAN 36

Avrupal› emperyalistler 2. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ›’ndan günümüze, ABD emperyalizmine teslim ettikleri güvenliklerini, art›k kendileri gerçekleﬂtirmenin ve
böylece ekonomik anlamda gerçekleﬂtirmeye yöneldikleri at›l›m›, askeri alanda taﬂ›man›n ad›mlar›n› h›zland›rd›lar. Almanya, ‹ngiltere ve Fransa’n›n baﬂ›n› çekti¤i
AGSK (Avrupa Güvenlik ve Savunma Konseyi) geçti¤imiz günlerde 60 bin kiﬂilik ortak bir güç oluﬂturmak için
ciddi bir ad›m att›. Modern revizyonist ve sosyal emperyalist diktatörlüklerin çöküﬂüyle birlikte ABD’nin askeri
himayesine ihtiyaç duymayan Avrupal› emperyalistler ilk
önce NATO’yu tart›ﬂma konusu yapt›lar. Varﬂova Pakt›’n›n da¤›lmas› nedeniyle varoluﬂunun temel gerekçesi
“komünizm tehdidine karﬂ› hür dünyay› savunmak” olan
NATO’unun da¤›t›labilece¤i gerekçesini öne süren Avrupal› emperyalistlerin bu yönlü çabalar›, ABD’nin denetiminde olan ve ABD’nin ihtiyaçlar› ve yapmaya çal›ﬂt›¤›
düzenlemelerde, askeri operasyonlarda önemli iﬂlevi olan NATO’yu da¤›tamad›larsa da, tek baﬂlar›na rekabet
edemedikleri ABD emperyalizmine karﬂ› böylece bir
blok halinde oluﬂturduklar› AB çat›s›n› ilk etapta 60 bin
kiﬂilik ortak bir askeri güçle donatmay› kararlaﬂt›rd›lar.
AB dönem baﬂkan› Finlandiya’n›n Avrupa Güvenlik
ve Savunma Konseyi (AGSK) konulu rapor tasla¤› AB
devlet ve hükümet baﬂkanlar›n›n yapt›¤› toplant›da al›nan kararlarla kabul edildi. Kabul edilen raporda
AB’nin AGSK çerçevesinde siyasal ve askeri organlar
oluﬂturma, NATO ile iﬂbirli¤i çerçevesinde, “bar›ﬂ”› koruma gibi operasyonlarda yer alma iste¤i belirtilirken,
AB üyesi olmayan yahut NATO içerisinde yer alan
devletlerle ve AB’ne aday ülkelerle bu noktada iﬂbirli¤i, dan›ﬂmadiyalog güvenceleri verilece¤ini iﬂaret etmektedir. Fakat AGSK’n›n tek karar mercii oldu¤u ve
karar mercii içerisinde de yaln›zca AB üyesi ülkelerin
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yer alaca¤›n›nda alt› çizilmiﬂtir.
Bu rapora göre 2003 y›l›na kadar oluﬂturulacak Avrupa Ordusu’nun iﬂleyiﬂ mekanizmas› da ﬂöyle olacak; AB üyesi her devletin üst düzey yetkililerinden oluﬂacak bir “Sürekli Güvenlik ve Politika Komitesi”, genelkurmay baﬂkanlar›ndan oluﬂacak bir “Askeri Komite” ve bir “Genelkurmay” yap›s›.
Türkiye’nin karar mekanizmas› içinde yer almad›¤› için tepki gösterdi¤i AGSK, Türkiye gibi aday ülkeleri karar mekanizmas›na katmazken yapaca¤› operasyonlarda bu ülkelerden yararlanmay› hedefledi¤i aç›kt›r.
ﬁimdilik NATO bünyesinde de yer alan AB ülkeleri att›klar› bu ad›mla
birlikte önümüzdeki süreçlerde ABD ile k›z›ﬂacak pazar dalaﬂlar› paralelinde NATO bünyesinde yer alan bir çok ülkeyi de yanlar›na çekerek NATO’nun y›llard›r üstlendi¤i misyonu kendi denetimlerinde olan AGSK’ne
yüklemek istemektedirler. Bu durum paylaﬂ›lm›ﬂ sömürü alanlar›n›n
yeniden paylaﬂ›m› mücadelesinin sertleﬂtirdi¤i emperyalistler aras›
rekabetin do¤al sonucu olacakt›r. Ekonomikörgütsel alanda devam eden kap›ﬂma askeriörgütsel alana taﬂ›nmaktad›r.
ABD, AB bünyesinde yaﬂanan bu geliﬂmeden oldukça rahats›zd›r.
AB’ne aday üyeli¤i kabul edilmesi için yo¤un bir destek sundu¤u Türkiye’yi burada bir Truva At› iﬂlevine büründürerek Türkiye üzerinden
AGSK içine müdahale etme çabalar› da sonuçsuz kald›.
NATO üyesi D›ﬂiﬂleri Bakanlar›’n›n yapt›¤› toplant›ya kat›lan NATO
Avrupa Kuvvetler Komutan› General Wesley Clark ABD’nin rahats›zl›¤›n› ifade etmiﬂtir. Wesley Clark, bas›na yapt›¤› aç›klamada üstü kapal›
bir biçimde de olsa konuﬂmas›n›n önemli bir bölümünde Fransa’n›n yaklaﬂ›m›n› eleﬂtirmiﬂtir. Çünkü; Fransa ba¤›ms›z bir Avrupa Savunma kapasitesinin geliﬂtirilmesi gerekti¤ini en fazla savunan ve bu noktada çaba
gösteren ülkedir. Fransa’n›n askeri ba¤›ms›zl›¤a bu kadar a¤›rl›k verme
çabas›n›n alt›nda genel anlam›yla ABD’nin vesayetinden tümüyle kopuﬂ
yatsa da bu özgülde dünyan›n üçüncü büyük askeri sanayisine sahip olan
Fransa’n›n, Avrupa özgülünde ve karar mekanizmas›nda kendisinin ciddi
anlamda a¤›rl›¤›n›n oldu¤u bu oluﬂumun askeri donan›m›ndan büyük bir
kaynak kazanm›ﬂ olacakt›r. Di¤er taraftan da, ABD’nin askeri alandaki
gücünün etkisiyle pervas›zca ve kimi zamanlar Avrupal› emperyalistleri
bir oldubittiye maruz b›rakan yaklaﬂ›mlar›n› da frenlemeyi hesaplamaktad›r.
Avrupa Birli¤i, Avrupa Ordusu’nun oluﬂumu noktas›nda bu ad›mlar›n›
daha h›zland›r›rken NATO’nun Kuzey Atlantik Konseyi toplant›s› sonuç
bildirgesinde AGSK oluﬂumu da de¤erlendirilerek ABD’nin bu oluﬂuma
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karﬂ› tutumu da ana hatlar›yla belirtildi. Bildirgede, AB’nin oluﬂturaca¤›
askeri güce karﬂ› ç›k›lmazken, bu oluﬂumun NATO’nun imkanlar›ndan
yararlanmas›n›n ancak NATO ülklerinin oy birli¤i ile ve her talebin ayr›
ayr› onaya sunulmas›yla mümkün olabilece¤i belirtildi. Yine bu bildirgede AB’nin NATO’dan ba¤›ms›z NATO imkanlar›yla hareket etmesi için
bir tak›m ön koﬂullar s›raland›. “AB’nin, NATO’nun kat›lmad›¤› askeri
eylemlerde de¤erlendirmek üzere, kendine özgü bir savunma yetene¤i geliﬂtirme iradesini not ediyoruz. AB’nin bu çerçevede NATO imkan ve yeteneklerini kullanmas›na yönelik yöntemleri belirlemeye haz›r›z. AB’nin
Avrupa Güvenlik ve Savunmaya ba¤l› konularda AB üyesi olmayan Avrupal› müttefikleriyle diyalog-dan›ﬂma ve iﬂbirli¤i için uygun yap›laﬂmaya
yönelik iradesini de not ediyoruz. AB üyesi olmayan Avrupal› NATO üyelerinin AB taraf›ndan yönetilecek askeri operasyonlara kat›l›m›, bu operasyonlar›n etkisini artt›racak ve ittifak›n Avrupa kanad›n› güçlendirecektir.”
Avrupa Ordusu oluﬂturma çabas› emperyalistler aras› dalaﬂ›n ekonomik alandan, askeri bir alana s›çramas›n›n olas›l›¤›n›n giderek artt›¤›n›, emperyalistkapitalizmin yap›s›ndaki çürümenin dibe vuruﬂunda görmek mümkündür. Krizi çözebilme, atlatabilme becerisi yerine
krizi yönetme ile durumu idare etmeye çal›ﬂan emperyalistler 1. ve 2.
Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂlar› öncesindeki sürece benzer bir süreci yaﬂamaktad›rlar. “Yo¤unlaﬂan rekabet, mali geniﬂleme ve yap›sal istikrars›zl›k, belli bir kapitalist geliﬂmenin geçiﬂ döneminden baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Dünya ticaretinin bir önceki geniﬂleme döneminin lideri, dünya çap›ndaki kapitalistin birikim sürecinin zirvesinde bulunmas›n›n meyvelerinide
bu dönemde toplar. Ancak bu dönem ayn› zamanda bu liderli¤in yükselmeye baﬂlayan bir baﬂkas› taraf›ndan, dünya ekonomisindeki egemen yerinden yavaﬂ yavaﬂ indirildi¤i bir dönemdir.” (Braudel’den aktaran E. Y›ld›zo¤lu)
ﬁimdilik bölgesel savaﬂlar ve sömürüyü daha da derinleﬂtirerek durumu idare etmelerine ra¤men görünen odur ki emperyalistler aras› rekabetin boyutu tüm dünya halklar› aç›s›ndan daha büyük felaketlerin de ön
iﬂaretlerini bizlere sunmaktad›r. Dünya halklar› 1. ve 2. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ›’nda ve sonras›ndaki bölgesel savaﬂlarda yaﬂad›¤› y›k›m›n
daha da büyü¤ü olacak bu tür tehlikeleri ancak, kendi örgütlü güçleriyle
hem bulunduklar› ülkelerde hem de uluslararas› alanda oluﬂturacaklar›
birlikteliklerle engelleyebilirler. Bu güçleri de vard›r. Talan ve ya¤ma düzeninin ekonomikaskeri sald›rganl›¤›n›n her geçen gün daha da boyutland›¤› günümüz koﬂullar›nda AB çerçevesinde oluﬂturulan AGSK, söylemiPART‹ZAN 36
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nin aksine, t›pk› NATO gibi dünya halklar›na Avrupa merkezli bir sald›r› ayg›t› olarak örgütlenmektedir. Son aylarda özellikle liberal sol ve
Kürt milliyetçileri taraf›ndan adeta demokrasi da¤›tanlar olarak sunulan
ve zenginliklerine ve görece demokratik ortamlar›n› dünya halklar›n›n sömürü, talan ve katliam›na borçlu olan Avrupal› emperaylistler bu askeri
gücün oluﬂmas›yla sald›rganl›klar›n› daha da artt›racaklard›r.

AB ordusunda kullan›lacak silahlar
Rafale: (Frans›z yap›m›) Dassault firmas›n›n çift motorlu savaﬂ uça¤›.
Ordunun uçak filosunu oluﬂturacak.
Eurofigther Tayfun: (‹ngiliz, Alman, ‹spanyol, Frans›z yap›m›) Rafale savaﬂ uçaklar›n›n farkl› modeli. ‹ngiltere, Almanya, ‹talya ordular›nda
kullan›lacak.
Saabjas 39 GR‹PEN: (‹sveç yap›m›) ‹sveç tasar›m›, ‹ngiltere yap›m›
ve Amerikan motoruyla güçlendirilmiﬂ benzerlerine kafa tutuyor.
Tiger(Kaplan): (Alman, Frans›z yap›m›) Savaﬂ helikopteri. Tanklar ve
destek birlikleri gibi kara birliklerini donatacak.
A 129 Mangusto: (Frans›z yap›m›) Kaplan’dan bir önceki helikopter
modeli. ‹talya üretiyor.
Helios: (‹talya, ‹spanya, Fransa yap›m›) Fransa’n›n uydu projesi. Helios 1A ve 18 ad›nda iki askeri haberleﬂme uydusu kurdu.
Lepopard 2: Almanya 1979 y›l›nda üretti. En az 8 Avrupa ülkesinin
ordusunda bulunuyor.
Komandolar: (‹ngiliz) Avrupal› ülkelerin en temel askeri gücünü oluﬂtururlar. Kosova harekat›na da kat›ld›lar.
Challenger 2: (Frans›z) Loclero tanklar›ndan farkl› olarak obüs mermilerini otomatik olarak doldurmaz.
Aster: (‹ngiliz, ‹talyan, Frans›z) Füzesavar. Amerikan Patriot füzelerinin AB ordusunda kullan›lacak modeli olacak.
Özel Birlikler: (Fransa) denizci ve da¤c› birlikleriyle ön plana ç›kan
özel birlikler. AB ordusunun temel taﬂlar› olacak.
Uçak Gemilleri: (‹ngiliz ve Frans›z yap›m›) ‹ngiltere ve Fransa 60 bin
tonluk uçak gemileri için proje baﬂlatt›.
SNLE: (Frans›z) Güçlü motorlar› bulunan ve güdümlü füze atabilen
nükleer denizalt›lar.
Apache: (Frans›z‹ngiliz yap›m›) Frans›z‹ngiliz iﬂbirli¤iyle üretilen Apache füzeleri AB’yi kurtaracak.
Leclerc: (‹ngiliz yap›m›) 40 dereceden, 54 dereceye kadar s›cakl›klarda bile sorunsuzca çal›ﬂabilmesiyle, Avrupa ordusunun en güçlü vurucu
birliklerini oluﬂturacak.”
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NATO’nun konsept de¤iﬂikli¤i ve
Avrupa devletlerinin yeni stratejisi
Son kertede, ya
devrim ya da karﬂ›
devrim kazanacakt›r. Ancak, bu gerçekleﬂene kadar
yürtülecek çetin bir
mücadele ve y›¤›nla ayr›nt› vard›r.
Ezilenlerin nesnel
ç›karlar›n› etkileyen geliﬂmeler, onlar›n toplumsal bir
özne olarak müdahalesini gerektiren
geliﬂmelerdir ayn›
zamanda. Bu düzeyde bir müdahale
s›n›f bilincini, proleter siyaseti, s›n›f
yetene¤ini kazanmay› gerektirir.
Bunun için, içinde
oldu¤umuz sürecin
niteli¤ini kavramada hiçbir yetersizli¤i kabul etmeyelim. Dayat›lan emperyalist hegemonyay› izlemekle yetinmeyip kendi gelece¤imize ›ﬂ›k tutan s›n›f mücadelesine yüklenelim.
Çünkü tarihin motoru s›n›f mücadelesidir ve tarihi ancak ve ancak kitleler yaratabilir, ezilenler yaratabilir,
biz yaratabiliriz.

“Sosyalist yay›lmac›l›¤a engel amaçl›” kurulmuﬂ oldu¤u
iddia edilen NATO, Rus Sosyal Emperyalizmi’nin y›k›lmas›
ile beraber iddias›ndaki hakl›l›¤› yitirdi¤inde varl›k koﬂulunu
yeniden tart›ﬂmaya baﬂlad›. Bu tart›ﬂmada, ABD en büyük
emperyalist güçlerden biri olarak gücünü devam ettirdi¤inden, bunun zay›flat›lmas›na karﬂ› durarak NATO’nun iﬂlevine dair yeni ad›mlar att› ve ciddi müdahaleyle NATO’ya yeni bir konsept haz›rlad› ve karﬂ›m›zda, ABD taraf›ndan geliﬂtirilen, ﬂimdilik büyük oranda kabul görmüﬂ olan yeni
NATO konsepti bulunuyor. Bu yeni konsept ile beraber ayn›
zamanda AB’nin kendi bölgesel ç›karlar›n› gözönüne alarak
geliﬂtirdi¤i yeni güvenlik ve savunma perspektifi de son
NATO zirvesiyle sunulmuﬂ durumdad›r. Emperyalistlerin
birbirleriyle olan çat›ﬂmalar›n›n günümüzde özellikle ABD
ve AB devletleri aras›nda oldu¤unu göstermesi aç›s›ndan bu
geliﬂmeler önemlidir.
Öncelikle, bu yeni konseptin yaratt›¤› manipülasyona
dikkat çekmek gerekmektedir. Bir savunma gücü oldu¤u iddia edilen NATO, kuruldu¤u andan itibaren böyle bir nitelikte olmad›¤›n› defalarca göstermiﬂtir. Bir çok ülkede egemenlik kuran faﬂist diktatörlüklerin NATO taraf›ndan desteklendi¤i, güçlendirildi¤i, hatta faﬂist diktatörlükle sonuçlanan kimi darbelerin bizzat NATO taraf›ndan planlan›p hayata geçirildi¤i, yine bir çok ülkede örgütlendirilmiﬂ olan
kontrgerilla (Gladio K›sa K›l›ç) örgütlenmelerinin ülke halklar›ndan gizli olarak NATO taraf›ndan kurulup güçlendirildi¤i son y›llarda tamamen deﬂifre olmuﬂ gerçeklerdir. ‹tiraflar› dahi yap›lm›ﬂ bu gerçeklerin ﬂimdi unutturuldu¤unu görüyoruz. Bunlar› ak›ldan ç›karmamak gerekiyor. NATO’nun
baﬂ›nadan itibaren bir sald›r› örgütü oldu¤u ve bir çok defa
bunu ispatlam›ﬂ oldu¤u gerçe¤i ile bugün iddas›nda bulunulan “savunmadan sald›r› süreci”ni bir manipülasyon olarak
kabul etmek ve öyle de¤erlendirmek gerekiyor. Sadece bunun daha aç›k bir hal ald›¤›ndan bahsedilebilir. T›pk›, son
Filistin-‹srail anlaﬂmalar›nda CIA’n›n aç›k bir denetleyici kabul edilmesi gibi. ABD’nin merkezi haber alma örgütünün di¤er ülkelerde gizli devlet gibi çal›ﬂt›¤› bilinmiyor
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de¤ildi, ancak bu hep gizli kald›, ortaya ç›kanlar skandal kabul edildi. Ama günümüzde çok ola¤an bir ﬂeymiﬂ gibi ülkesi d›ﬂ›ndaki bir bölgede “denetleyici”
olabiliyor.
50. y›l kutlamalar›n›n gerçekleﬂtirildi¤i bu y›lki NATO zirvesinde hem yeni
konsept tart›ﬂmalar› hem de AB’nin süreçteki perspektifi yo¤un tart›ﬂ›lmas› beklenen konulard›. Ancak, bu zirve sonunda iddia edilen “birlik, bütünlük” çok iyi
yürüdü¤ünden (!) tart›ﬂmalar Yugoslavya’ya müdahale meselesi ile s›n›rl› kalmak durumunda kald›. Gelecek tart›ﬂmalar› için uygun koﬂullar yarat›lamam›ﬂ,
tam tersi, içinde bulunulan ortam NATO için tali say›lmas› gereken bir konuya
yo¤unlaﬂm›ﬂt›r. Baﬂlan›rken k›sa sürede bitece¤i savlanan savaﬂ, daha a¤›r faturalarla devam ediyor. Tart›ﬂmalar bu a¤›r fatura ekseninde yürütüldü.
Bu durum, asl›nda NATO içinde de yaﬂanan bir kutuplaﬂman›n göstergesidir.
Savaﬂ içindeyken ilan edilmiﬂ olan “birlik ve bütünlük devam ediyor” sözleri
savaﬂ›n do¤al söylemi olarak ortaya ç›kmaktad›r. Oysa gelece¤e iliﬂkin bir saptaman›n olmay›ﬂ› bu birli¤in ve bütünlü¤ün kaybedilmiﬂ oldu¤unun alt›n› çizmektedir. Bu son zirveye biçilen, yeni konsept de¤iﬂikli¤inin tam bir kabul görmesiydi. ABD’nin kendi egemenli¤ini zaruri gösterme hedefi baﬂar›s›zl›kla sonuçlanm›ﬂ bulunuyor. Bu hedef ertelenmiﬂ, ertelenmekle kalmam›ﬂ zay›flam›ﬂt›r.
Sürecin genel özelli¤ini ﬂöyle ifade etmek olanakl›d›r: SSCB’nin RSE’ne
dönüﬂmesi ve sonras›nda ad de¤iﬂtirerek güçsüzlü¤ünün ortaya tamamen ç›kmas›ndan sonra ABD tart›ﬂmas›z tek “süper güç” oldu¤unu ilan etti. Devam
eden süreçte di¤er emperyalist devletler kendi geleceklerinin yeni perspektiflerini oluﬂturmaya baﬂlad›lar. Girildi¤i san›lan tek kutuplu dünya “YDD” ile formüllendirilirken özellikle AB kendi bölgesel ç›karlar›n› her aç›dan önemsemeye ve ABD denetimini yavaﬂ yavaﬂ geriletmeye baﬂlayarak çok kutuplulu¤a geçiﬂin sinyallerini vermeye baﬂlad›. K›sa süren ‘tek kutuplu dünya’ emperyalizmin içinde sürekli bar›nd›rd›¤› çat›ﬂman›n krizle birlikte artmas›yla yerini yeniden ‘çok kutuplu dünya’ya b›rakmaya yöneldi. Ulus-devletlerin gerçekliklerini yitirdikleri ve art›k uluslararas› bir entegrasyonunun gerçekleﬂti¤i demagojilerinin manipülasyondan öte anlam taﬂ›mad›¤› ortaya ç›kt›. Henüz netlik
kazanmasa da kutuplaﬂman›n ana çizgileri giderek berraklaﬂ›yor. Art›k ABD tek
ve herﬂeyi istedi¤ince yapabilecek bir güç de¤il. Son savaﬂ ABD’nin bir zorlanma yaﬂad›¤›n› apac›k gösteriyor. Yugoslavya’da savaﬂ› zorunluluk kabul ettiren
ABD, bu savaﬂtan istedi¤i sonucu ç›karamamas›n›n s›k›nt›lar›n› çok net yaﬂ›yor.
Bunun da etkisiyle NATO’nun son zirvesinde egemenli¤ini yeni konsept ile beraber resmileﬂtiremedi. “Emperyalistler aras› çat›ﬂma esast›r” Leninist tezinden hareketle; yaﬂam›n do¤as› gere¤i düﬂmanl›klar›n ve pazar dalaﬂlar›n›n olaca¤› kesindi, dura¤anl›k, bar›ﬂ, entegrasyon olamazd›.
Bu süreçte ABD karﬂ›s›ndaki alternatifin daha h›zl› bir ﬂekilde ortaya ç›kaca¤›n› ifade edebiliriz. So¤uk savaﬂ dönemi sonras›nda, düﬂmanl›klar›n nas›l ﬂeklilenece¤ini belirlemek ise anl›k, bir dönemlik bir iﬂ olamazd›. Bunun zaman alaca¤› bilinmekteydi. Ne de olsa ABD hakimiyet koﬂullar›n› yitirmesi, bunun kar74
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ﬂ›s›ndaki gücün de kendi hakimiyet koﬂullar›n› haz›rlamas› gerekiyordu. ﬁu anda ABD karﬂ›s›nda ittifaklar oluﬂmaya baﬂlam›ﬂ durumda. Burada en öne ç›kan
AB’dir. Rusya’n›n buna yedeklenmesini bekleyebiliriz. Ancak, ayn› zamanda
Çin-Hindistan eksenli geliﬂtirilmeye çal›ﬂ›lan bir ittifa¤›n da oldu¤u bilinmektedir. Keza Japon’ya önemli ekonomik bir atak içerisindedir, derinden bir güçleniﬂtir bu. AB kendi rotas›n› daha net çizmiﬂ gözükmektedir. Rusya ise henüz zay›fl›¤›n› tersine çevirecek bir yönelim kazanamam›ﬂ durumda.
Hegemonya krizinin kendini apaç›k olarak taraflar›yla, her düzeydeki
çat›ﬂmalar›yla ortaya koydu¤u yer özellikle Avrupa’d›r. Avrupa bu yüzy›l›n
iki emperyalist paylaﬂ›m savaﬂ›n›n da göbe¤i olmuﬂtur. Bunun nedeni, paylaﬂ›lmak istenen topraklar›n esas›n›n burada olmas›, petrol havzalar›, maden yuvalar› vs. de¤il. Avrupa’da devletler aras› dalaﬂlar›n gerçek nedeni bu k›ta ülkelerinin dünya üzerindeki hegemonya kavgas›nda etkin rol oynayan siyasal güçler
olmas›d›r. Dünyada, ekonomik statüleri en geliﬂkin olan devletlerin önemli bir
k›sm› bu k›tada bulunmaktad›r. Avrupa’daki siyasal hakimiyet, netlik, hegemonya sorununda önemli bir yer tutmaktad›r. Hegamonya savaﬂ› bu k›tada
her zaman en dorukta yaﬂanm›ﬂt›r. Bu nedenle Ortado¤u, Ortaasya veya bir baﬂka bölgedeki savaﬂlar, ekomomik dalgalanmalar Avrupa’y›, özellikle siyasi aç›dan ilgilendirir, Avrupa’y› etkiler.
Bilindi¤i üzere, uzun zamand›r ABD ve AB devletleri bir karﬂ› karﬂ›ya geliﬂ
yaﬂamaktad›r. 1980’lerden baﬂlayarak, belli zamanlarda doru¤a ulaﬂan ve dünya
ekomomisinde alt-üst oluﬂlara neden olan mali kriz, temelde, tüm dünyada yaﬂanan aﬂ›r› üretim ile ilgili olarak devam ediyor. Fazla kapasite yo¤unlaﬂt›kça
rekabetin arataca¤› ve bu durumda da devletlerin tekellerini istemlerine göre
daha da darlaﬂaca¤› ve karﬂ› karﬂ›ya gelece¤i Lenin taraf›ndan 1920’lerde belirtilmiﬂti. Bu belirtilenin günümüzde yeniden ve daha karmaﬂ›k olarak yaﬂand›¤›na tan›k oluyoruz. Eldeki pazarlar› korumak, yeni pazarlara aç›lmak devletlerin
müdahalesi ile gerçekleﬂtirilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Bu özellik ABD’nin ticaret
savaﬂ›n›, özünü ortaya koyuyor. AB ile ABD aras›ndaki bu çat›ﬂma dünya ekonomisinin ve özel olarak da bu ülke ekonomilerinin kriz sars›nt›lar› yaﬂamas›yla
ve bunun devam edecek olmas›yla geniﬂleme e¤ilimi taﬂ›maktad›r. ABD ekonomik olarak geliﬂme gösterirken ithalat ve ihracat› aras›nda bir uçuruma
tan›k oluyor. ﬁu anda ithalata aç›k olan ekonomisi gelecek için tehlike sinyalleri veriyor. Bu nedenle önce Japonya’y› sürekli uyaran ve bu ülkeye belli ad›mlar att›ran ABD, son aylarda da AB’yi zorlamaktad›r. Ancak AB bu konuda ekonomideki durgunlukla beraber yetersiz kalmaya devam etmektedir. Avrupa ithalat› azalt›rken ihracata a¤›rl›k vermeye devam ediyor. ABD’nin Avrupa ihracat
ürünlerine kota koymas›yla yo¤un tart›ﬂmalar yaﬂand›. Sorun, Dünya Ticaret
Örgütü’ne kadar geldi. Bir ara Muz Savaﬂlar› olarak ifade edilen çat›ﬂma bu eksende yaﬂand›. WTO’nun ABD hakimiyetindeki iﬂleyiﬂi biraz olsun ABD’yi rahatlatsa da geliﬂmeler yönelim olarak ABD aleyhine. ABD, genelde yaﬂanan
ve kendisinin de yaﬂayaca¤› ekonomik bunal›ma önlem olarak silahlanmaya a¤›rl›k verdi¤ini son savaﬂlarla gösteriyor. Bu savaﬂla ABD hem silah taPART‹ZAN 36
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n›t›m› yap›yor hem de silaha ihtiyac›n yo¤un olarak devam etti¤i ABD taraf›ndan kabul ettiriliyor. Yugoslavya’daki savaﬂ›n ayn› zamanda silahlanma ile beraber ABD ekonomisine getirdi¤i veya getirece¤i rahatlama bu savaﬂ›n baﬂka bir
gerçekli¤i ve hatta nedenidir. Çünkü, ABD silahlanmada halen en önde olan ülkedir. Silahlanmak isteyenler ABD silah tekellerinin önünde kuyruk olmaya
devam ediyor. Savaﬂtaki baﬂar›s›zl›k ABD’nin silah gücünü gölgelese de bu
böyledir.
ABD ve AB aras›ndaki savaﬂ›m›n h›zland›¤› bu son dönemde h›zland›r›lan
baﬂka önemli bir olgu daha var. Ki, bu da çat›ﬂmaya netlik kazand›ran bir olgudur. AB devletleri birleﬂmektedir. Para birli¤i yönünde at›lan ad›m büyük yank› uyand›rd›. Ve ﬂimdi de savunma birli¤i oluﬂmaktad›r.
Son zirvenin önemli kabul edilmesi gereken bir yan› da AB’nin Avrupa Savunma ve Güvenlik Kimli¤i (ESDI) oluﬂturmas›d›r. BAB ile at›lan ad›m ESDI
ile netleﬂiyor. TC’nin itirazlar›yla kendince büyük diplomatik zafer naralar› att›¤› bu mesele ABD karﬂ›s›nda AB’nin girdi¤i rotan›n izlerini sunmaktad›r. AB,
ABD’yi Avrupa’dan uzaklaﬂt›rmaya ve bu yönde ABD denetimini azaltmaya
çal›ﬂmaktad›r. ABD’nin has adam› olan TC’nin bunun d›ﬂ›nda kalmas›n›n baﬂka
nedenleri aranabilir mi? TC’nin itirazlar›yla baﬂard›¤›, sadece NATO olanaklar›n›n ESDI kararlar›yla bu kurum taraf›ndan otomatikmen kullan›lamas›n› engellemek yönünde oldu. Ki, bu da asl›nda netleﬂen bir karar de¤il, ﬂimdilik ertelenen bir karar niteli¤ine dönüﬂtürüldü. ABD, ESDI’ye karﬂ› bir tepki geliﬂtirmedi
aç›k olarak. Ancak TC’nin arkas›nda oldu¤u bilinmektedir. Sonuç olarak ESDI’nin hedefini bilmeyecek kadar meseleye uzak da de¤il. Tam tersi, öncesinde
att›¤› ad›mlar buna engel olma çabas›n›n kendisiydi. Yugoslavya savaﬂ›n› boﬂ
yere zorlamad›. Ondan önce de Bosna-Hersek savaﬂ›nda önemli müdahalelerde
bulundu. Rusya ile karﬂ› karﬂ›ya gelme yönelimi de Avrupa denetiminden vazgeçmek istemeyeﬂinin baﬂka bir göstergesiydi. NATO’nun geniﬂletilmesi çabas›
bu eksende düﬂünüldü¤ünde durum aç›kt›r.
TC devletinin kitleleri aldatma çabas›daki yo¤un u¤raﬂ› ne yaz›k ki bu meselede de esasta baﬂar›l› olmuﬂtur. Att›¤› zafer ç›¤l›klar›n›n karﬂ›s›nda varl›¤›n› koruyan yetersizlik Avrupa’dan d›ﬂlanan, misyonu daralan TC’nin egemenli¤ini,
aldatmalarla üst düzeyde devam ettirmesine neden olmaktad›r. Bunu; özellikle
son seçimlerde geliﬂmiﬂ olarak gördü¤ümüz ﬂovenizmle ele ald›¤›m›zda durumun içaç›c› olmad›¤› görülmelidir. Emperyalizme ba¤›ml›l›¤›n›n daha da meﬂrulaﬂaca¤›, çevre ülkelere sald›rganl›¤›n daha da kan›ksanaca¤›, devrimci her
harekete uluslararas› bir meﬂrulukla yönelinece¤i bu kadar aç›kken, bu yetersizli¤i aﬂamamak ciddi bir tehlike olarak yan›baﬂ›m›zda durmaktad›r.
Bugünün ABD-AB dengesinin TC’nin belli güç gösterilerine izin verdi¤ini kabul edebiliriz. AB, ABD ile iliﬂkilerinde henüz tam bir karﬂ›tl›k ortaya
koyacak düzeyde de¤il. Özellikle ‹ngiltere’nin ESDI için büyük ›srar göstermesine karﬂ›l›k TC’nin itirazlar› ile ESDI’nin NATO olanaklar›n› kendi karar mekanizmas› içinde otomatikmen kullanabilme istemini yumuﬂatmas› ve bunun
için NATO onay›n›n olmas› gerekti¤ini kabul etmesi ABD’nin varl›¤›yla ger76
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çekleﬂebilmiﬂtir. Yoksa TC’nin özellikle Lüksemburg’dan sonra AB taraf›ndan
tamamen istenmeyen ülke oldu¤u, devletin ideolojik görevlileri taraf›ndan da
itiraf edildi. Hatta kimileri “Ama bizim AB ile entegrasyon sürecimiz var, bu
zarar görmesin” diyen Ercan Karakaﬂ’› eleﬂtiriyor ve böyle diyenleri elmalarla
armutlar› kar›ﬂt›ranlar olarak suçluyorlar (28/04/1999, Cumpuriyet, Erol Manisal›). TC için ESDI bir d›ﬂlanmad›r. TC için ABD bayraktarl›¤›n›n getirece¤i
olanaklar›n daralmas›d›r ve tabi ki AB ile iliﬂkilerde eski rahatl›¤›n da yitimidir.
Bir zamanlar›n “AB kap›lar›n› açan fatihler” propagandas› yerini AB düﬂmanl›¤›na b›rakmaya baﬂlam›ﬂt›r. Endiﬂe gösterilen meseleler hemen s›ralan›yor;
Ege ve K›br›s, Yunanistan ile iliﬂkiler, Kürt sorunu. Avrupa daha da rahats›z
edecek deniyor...
TC’nin ABD ve ‹srail ile geliﬂtirdi¤i ittifakta yeterli dirayeti gösteremedi¤ini
A. Öcalan’›n yakalanmas› sonras›nda gösterdi. Kaypak bir zemin taﬂ›yan bu ittifak ‹srail’in içinde bulundu¤u kaos ile ele al›nd›¤›nda ve yönelim gösterdi¤i
Ortado¤u’nun yeniden ﬂekillenen görüntüsü gözönüne getirildi¤inde durumun
iç aç›c› olmad›¤› görülecektir.
Görünen, TC’nin ABD ile iliﬂkilerinde daha da uysal ve itaatkar davranaca¤›, Ortado¤u ve Kafkasya özlemlerinde daha ajitatif davranaca¤›, AB
düﬂmanl›¤›n›n körüklenece¤i vs. dir. Türkiye’de geliﬂtirilen ﬂovenizmle ele al›nd›¤›nda bunun tehlikeli geliﬂmeleri bar›nd›rd›¤› ve devletin daha merkezi ve ve
militarist örgütlenmesi hedefi ile de uyum kazanaca¤› ortada.
Bütünlüklü olarak, uluslararas› düzeyde her geliﬂme direkt ya da dolayl› tüm
dünya devletlerini ve bu devletlerin egemenli¤indeki kitleleri etkilemektedir.
Ekonomik, siyasal ve ideolojik düzeyde gerçekleﬂen bu etkileﬂim günümüzde
daha karmaﬂ›k ve daha etkili bir hal alm›ﬂ durumdad›r. Emperyalizmin egemenli¤ini sürdürdü¤ü sürece geliﬂtirece¤i bu özellik taraf›m›zdan anlaﬂ›lmal› ve
kavgam›z›n önemli bir gerçe¤i olarak kabul edilmelidir. Burjuvazinin egemenli¤ini sürdürüﬂ tarz›ndaki her ayr›nt›y› görebilmek ve s›n›f savaﬂ›m›n›n siyasal
düzeyde kavran›ﬂ›na tekabül eden proleter s›n›f bilinciyle mücadele gücü
yaratabilmek, kabul edilmelidir ki varl›¤›m›z›n temel unsurudur. Çünkü, kitlelerin gücüne sahip olabilmek, ancak bu mücadele ile gerçekleﬂebilirdir.
Ve, devrim ile karﬂ› devrimin ayakta kal›ﬂ› ancak kitle gücü ile aç›klanabilir.
Son kertede, ya devrim ya da karﬂ› devrim kazanacakt›r. Ancak, bu gerçekleﬂene kadar yürtülecek çetin bir mücadele ve y›¤›nla ayr›nt› vard›r. Ezilenlerin
nesnel ç›karlar›n› etkileyen geliﬂmeler, onlar›n toplumsal bir özne olarak müdahalesini gerektiren geliﬂmelerdir ayn› zamanda. Bu düzeyde bir müdahale s›n›f
bilincini, proleter siyaseti, s›n›f yetene¤ini kazanmay› gerektirir. Bunun için,
içinde oldu¤umuz sürecin niteli¤ini kavramada hiçbir yetersizli¤i kabul etmeyelim. Dayat›lan emperyalist hegemonyay› izlemekle yetinmeyip kendi
gelece¤imize ›ﬂ›k tutan s›n›f mücadelesine yüklenelim. Çünkü tarihin motoru
s›n›f mücadelesidir ve tarihi ancak ve ancak kitleler yaratabilir, ezilenler
yaratabilir, biz yaratabiliriz.
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YDD ekseninde küreselleﬂme stratejisi:
MAI ve TAHK‹M
Yine dünyan›n en zengin
ve en yoksul
ülkeleri aras›ndaki kiﬂi
baﬂ›na gelir
fark› 1960’de
30 kat,
1990’da 60
kat, 1995’te
74 kat artm›ﬂt›r. Bu paralelde dünyan›n varl›kl›
200 kiﬂisinin
toplam geliri,
dünya nüfusunun
%41’ine eﬂit.
Yani 4.5 milyon insan›n
toplam gelirinden daha
fazla varl›¤a
sahiptir.
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Sanayileﬂme süreciyle baﬂlam›ﬂ olan ve çeﬂitli geçiﬂken
aﬂamalar›n bütünselli¤ini günümüze taﬂ›m›ﬂ olan sermaye,
küreselleﬂme stratejisiyle gün itibariyle doruk noktas›na
ulaﬂm›ﬂt›r. Bahsetmiﬂ oldu¤umuz geçiﬂken aﬂamalar›n belirleyici k›staslar›, sermayenin ilkel birikimi, emtia dolaﬂ›m›
ve tekelleﬂmiﬂ sermaye (sermaye ihrac›) ﬂeklinde kabaca da
olsa belirtilebilir.
Dünya co¤rafyas› do¤uﬂundan beri, “bo¤az›na kadar
pisli¤e bulaﬂm›ﬂ” sermayenin en pervas›z haliyle karﬂ› karﬂ›yad›r. Öyle ki bu hal birkaç ülke veyahut k›ta gibi bölgesel say›labilecek s›n›rlar›n ötesine taﬂ›nm›ﬂ, tüm dünya ölçe¤inin varolan gerçekli¤i halini alm›ﬂt›r. Tekelleﬂmiﬂ biçimiyle tedrici olarak, kartelleﬂme, tröstleﬂme, konsorsiyum...
vb. biçimleriyle kendisini yeniden ﬂekillendiren sermaye,
kendi ihrac›yla beraber yeni hedefler de belirlemiﬂtir.
17 Ekim Devrimi’yle dünya halklar›na yepyeni bir pencere aç›lm›ﬂt›r. 2. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ›’ndan sonra
bloklaﬂmaya dönüﬂen ve 1 Ekim 1949 Çin devrimiyle iyice
güçlenen sosyalist blok, sermaye hareketlili¤ini nispeten de
olsa kendini frenleme ihtiyac›n› hissettirmiﬂtir. Çünkü; karﬂ›s›nda kendisine karﬂ› güç unsuru teﬂkil eden bir alternatif
yap› vard›. Fakat, sosyalist iktidar›n revizyonistlerce ele geçirilmesi, bürokrat burjuvalar›n iktidar›nda sosyal-emperyalist politikalar›n uygulan›ﬂ› ve sonuçta sosyalist maskeli revizyonizmin çöküﬂüyle beraber sermayenin önünde kendisine engel teﬂkil edecek herhangi bir güç de kalmay›nca,
sermayenin “sosyal devlet”, “refah devleti” gibi kamuflaj›n›
taﬂ›ma zorunlulu¤u da ortadan kalkm›ﬂt›r.
Sermaye günümüze taﬂ›nm›ﬂl›¤›n› kendi ekseninde Yeni
Dünya Düzeni (YDD) olarak belirlemiﬂtir. Peki bu düzen
içerisinde neler vard›r? Ana hatlar›yla belirtmek gerekirse,
emperyalizmin YDD ekseni etraf›nda belirledi¤i politikalar
küreselleﬂme stratejisi ve bunlara destek pro¤ram› ﬂeklinde
entegre edilen MAI (Çok Tarafl› Yat›r›m Anlaﬂmas›), TAHK‹M vb. ﬂekillenmelerdir.
Yaﬂam›n her alan›nda neo-liberalizasyon hedefiyle yola
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ç›kan küreselleﬂme stratejisi kendisine engel teﬂkil eden, hareket sahas›n› daraltan yönleri de budama içerisine girmiﬂtir. Sermaye hareketlili¤inin önünü
açan giriﬂim GATT (Ticaret ve Tarifeler Üzerine Genel Anlaﬂma) ile 1948 y›l›nda ivme kazanm›ﬂt›r. (Bu durum geçmiﬂteki çal›ﬂmalar›n niteliksel boyutudur.) Daha güçlü, sistematik olmuﬂ haline MARRAKESH Anlaﬂmas› ile oluﬂturulan DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) ile kavuﬂmuﬂtur. Ayr›ca oluﬂturulan AHC
ile de önü aç›lmak istenen neo-liberalizmin hedeflenen amaç için anlaﬂmazl›k
olarak tabir edilen fakat niteli¤i itibariyle “yoluma ç›kan› temizlerim” mant›¤›
oldu¤u da aç›kt›.
Küreselleﬂme yaklaﬂ›m›nda sermaye sistemi, dünyadaki tüm do¤al zenginliklerin/kaynaklar›n, kendisinin oldu¤unu, yine tüm emek gücünün sadece kendisine biat etmesi gereklili¤ini vs. yaklaﬂ›mlar›ndan hareketle bunlar üzerindeki tasarrufun tek sahibinin de kendisi oldu¤unu ifade etmektedir. Bundan ötürüdür ki, kendisinin geliﬂtirdi¤i her türden ekonomik, politik geliﬂmelerin, kültürel oluﬂumlar›n da kendi tasarrufunda oldu¤unu, olmas› gerekti¤ini ifade
eder.
Dünyay› tek bir pazar olarak gören küreselleﬂme stratejisi, MAI gibi oluﬂumlarla bunu yayg›nlaﬂt›rmakta, fiili hale sokmaktad›r. MAI’nin ne oldu¤unu
en iyi ifade eden ise DTÖ Genel Müdürü Renato Rueiero olmuﬂtur. “Tek bir
küresel ekonominin anayasas›”; sermayeye her türden hareket serbestisi kazand›ran bu anlaﬂma baﬂl›ca; üretim sahas›ndan pazarlamaya, tüm madde
kaynaklar›, iﬂgücünü vs. yat›r›m baz›nda ise ister do¤rudan yat›r›m, isterse
menkul k›ymetler, telif haklar› gibi portföy yat›r›mlar olsun, aﬂ›r› serbesti ve
s›n›rs›zl›k içerisinde zuhur etmektedir. Ulusal ölçekte ülkenin kendi üreticilerini büyük tekellere karﬂ› korudu¤u, birtak›m korumac› politikalarda bu anlaﬂma
gere¤i ço¤u korunmuﬂtur. Yani, ba¤›ml› ülkelerin kendi ekonomik yap›lar›n›
oluﬂturma, nispetende olsa ekonomik yeterlilik kazanma koﬂullar›n› ortadan
kald›rm›ﬂt›r. Ba¤›ml› ülkelerin ekonomik faaliyet sahalar› k›s›t alt›na al›nmak
istenmektedirler. Bu ülkeler, sadece primer mal ihraç eder konumda b›rak›lmak istenmekte, do¤al kaynaklar ve iﬂgücü tamamiyle küreselleﬂen ekonominin anayasas›n› yazanlarca hizmet eder durumda b›rak›lmak istenmektedir.
Ekonomik güç dengesizli¤inin bu kadar bariz oldu¤u bu ortamda tekelleﬂmiﬂ ülkelerin sermaye sahiplerinin ayr›yeten istedikleri ülkelere korumac› politikalar uygulayamayaca¤› gibi kendi yat›r›mc›s›na yapaca¤› her türden yard›m
yabanc› yat›r›mc›lardan soyutlanamayacakt›r. Bu tür yaklaﬂ›mlar sergileyen
kapitalistler, halen daha meﬂhur mukayeseli üstünlükler teorisini ba¤›ml› ülkeler için bir referans olarak sunma aymazl›¤›, piﬂkinli¤i içerisindedirler. Bu aymazl›k öyle bir hal içerisine düﬂmüﬂtür ki, sermayenin piﬂmiﬂ oldu¤u ülkelerde
do¤ay›, çevreyi tahrip etmelerini önlemek için konulan birtak›m s›n›rlamalar
karﬂ›s›nda istedikleri ise veriminden mahrum olduklar› karlar›n finanse edilmesidir. Bu anlaﬂman›n di¤er bir boyutu ise geçmiﬂ süreçte az da olsa ba¤›ml› bir
tak›m haklar›n›n gasp edilmesi bu ülkelerin ekonomik imkanlar›n›n iyice yonPART‹ZAN 36
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tulmas›d›r.
ﬁöyle ki, geçmiﬂ süreçte yabanc› bir ülkede yat›r›m giriﬂimlerinde bulunan
uluslararas› ﬂirketlerin teknolojik yenilik götürme zorunlulu¤unun ortadan kald›r›lmas›, yine yat›r›ma giriﬂilen ülkenin iﬂgücü istihdam›na belirli imkanlar tan›mas› zorunlulu¤u, do¤rudan yat›r›m için gerekli birtak›m zorunlu unsurlar
vb. gibi etmenlerde ortadan kald›r›lm›ﬂt›r.
Baﬂat yönü ekonomik ve ard›l olarak siyasal, politik, kültürel olarak her ﬂeyiyle tüm dünya co¤rafyas›n› kendisine benzetmek ve tasarrufuna hakim olmaya çal›ﬂan sermaye sistemi, MAI sürecine kat›l›m gösterecek olan ülkelerin
kamburlar›n› daha da çekilmez hale getirmiﬂtir. Zira anlaﬂmay› imzalayan ülkelere biçilen kaftan, anlaﬂmay› imzalad›ktan sonra, anlaﬂma kapsam›ndan
ç›kmak istemelerini ilk beﬂ y›l içinde bildirmedi¤i zaman bir daha ç›kamamas›d›r. Ç›kmakta ›srarl› davranan ülkeleri ise ne gibi akibetlerin bekledi¤ini nüanse edilmiﬂ haliyle bildikleri var say›lmaktad›r. Daha ötesi ise ilk beﬂ
y›l› içerisinde anlaﬂma içerisinden ç›kmak istediklerini bildiren ülkelerin
anlaﬂma gereklerini 15 y›l yerine getirme zorunlulu¤udur.
Küreselleﬂme politikalar›n›n bir baﬂka önemli aya¤› ise MAI kapsam› içerisinde vuku bulan Tahkim sürecidir. Transnasyonaller (çok uluslu ﬂirketler)
Tahkim’i özellikle yabanc› ülkelerde yat›r›m yapan çok uluslu ﬂirketlerin
ç›kabilecek olas› potansiyel ihtilaslara karﬂ› kendilerini güvence alt›na almak ve yat›r›m yap›lan devletin mahkemelerinin yanl› davranaca¤› kayg›s› olarak dile getirilmektedir. Oysa ki Tahkim’den çok uluslu ﬂirketlerin
umdu¤u kesinlikle risk pay›n›n s›f›r olmas› koﬂuludur. ‹ﬂte bu tarzda devlet ile
yat›r›mc› ﬂirketler aras›ndaki bu güven bunal›m›n› ve öncelikle de farkl›l›¤› aﬂmak için uluslararas› düzeyde genel ilkeler çerçevesinde oluﬂturulma ihtiyac›
olarak Tahkim öne sürülmektedir. Yeni oluﬂumu sa¤layan güçler; küresel anayasay› yazan güçlerle ayn› olan tahkime genel hatlar›yla de¤inmek gerekirse:
Tahkime göre ortaya ç›kabilecek anlaﬂmazl›klar›n çözümü; taraflar›n anlaﬂt›¤› kurallar çerçevesinde hakem ya da hakemler kurulu karar› verecektir. Bu
kurallar silsilesi, taraflardan bir taraf›n veya ortak al›nan kararlar›, uluslararas›
tahkim kurumlar›ndan birinin kurallar›n› içeren kurallar bütünü olabilmektedir.
MAI süreci içerisinde hiçbir s›n›rlamayla karﬂ›laﬂmayan çok uluslu ﬂirketler,
Tahkim deste¤iyle de önlerine ç›kabilecek di¤er baz› engellerin kald›r›lmas›,
anlaﬂmazl›k, çeliﬂkiler durumunda ise kendi yönlendirmesine tabi bir hakem,
hakemler kurulu ile istedi¤i gibi hareket etme olana¤› bulmuﬂ, karﬂ›s›ndaki k›s›tlamalarda ortadan kalkm›ﬂ olmaktad›r. (Bu konuda hiçbir ﬂüpheleri yoktur.
Çünkü ekonomik gücü elinde bulunduran yapt›r›m gücüne de sahiptir.)
Tahkim’in en can al›c› noktas› ise hakemlerin, hakem kurullar›n›n alacaklar› kararlar ticari mahiyet taﬂ›d›¤› için “ticari s›r” olarak gizli olmas› ilkesidir.
Zira toplumdaki her insan› fena halde etkileyen geliﬂmeler hakk›nda bilgi sahibi olmas› beﬂeriyetin en özlük haklar›ndand›r. Geniﬂ toplumsal kesimleri her
yönüyle ilgilendiren ve toplumun kaderi üzerinden tayinde bulunan Tahkim ta80
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raflar› her nedense yaﬂananlar›n as›l muhataplar›n› konu d›ﬂ›na itmede ve geniﬂ
halk y›¤›nlar›na ra¤men kararlar alabilmekte ve kararlar› tenfiz (al›nan hakem
kararlar›n›n aynen yerine getirilmesi) edilmesi güvence alt›na al›nabilmektedir.
Tahkim kararlar›n›n gizlilik çerçevesinde halktan s›r gibi saklamas›n›n ciddi
nedenleri olmal›d›r. ‹kili bir ayr›ma tabi tutarsak:
Birincisi; çok uluslu ﬂirketlerin kararlar›nda, kararlardan direkt olarak etkilenecek halk y›¤›nlar›n›n görüﬂünün önemli olmad›¤› ve aslolan›n çok uluslu
ﬂirketlerin kar marjlar›n›n ne derece art›rabiliyor olmas› (azami kar teorisi).
‹kincisi; ve önemli olan ise Tahkim kararlar›n›n, kararla yüzyüze gelecek olan
toplumsal kesimlere kabul edilmemesi ﬂeklinde geliﬂece¤inin kesinli¤idir. Zira
tahkimle özellikle, toplumsal yaﬂant› üzerinde etkisinin çok aç›k ve ihtiyaç itibariyle birinci dereceden say›lacak bir tak›m “kamu hizmetleri” üzerindeki hesaplar›d›r. Somuta indirgersek enerji, iletiﬂim, sa¤l›k, e¤itim, baraj, köprü vb.
gibi sektörler üzerinde halk›n alaca¤› kararlar ile çok uluslu ﬂirketlerin menfaatleri çeliﬂki arz edece¤inden ve kar marjlar›n› baltalayaca¤›ndan gizlilik ilkesi
“ticari s›r” ile emperyalistler için daha elzem olmaktad›r.
Ülkemizde, enerji sektöründe yap›lmak istenen ve yasal engellerden dolay›
gerçekleﬂmeyen özelleﬂtirme, tahkim yoluyla aﬂ›lmak istenmektedir. Neo-liberal politikalar› benimseyen burjuva politikac›lar›; yabanc› sermaye ve özelleﬂtirmenin olmad›¤› Tahkim’de dünyan›n sonunun gelece¤i imaj›n› yaratmakta
ve halk›n bilincinde çarp›kl›k yaratmak istenmektedir. Bu da olay›n ideolojik,
politik ve psikolojik boyutudur. Bu yönünü üstlenmek de sözümona; toplumda
karizma sahibi olan devletin en üst düzey yöneticilerinin seçilmesi tabi ki tesadüf de¤ildir. Küreselleﬂme stratejisine tam teﬂekküllü olanak sunan Tahkim’in,
bu anlaﬂmay› imzalayan ülkeleri geliﬂmiﬂ kapitalist ülkelerin ve çok uluslu ﬂirketlerin tahakkümü alt›na sokmas› kaç›n›lmazd›r.
Tarihsel geliﬂimi içerisinde ele al›nd›¤›nda uluslararas› düzeyde haz›rlanan
ilk ciddi Tahkim anlaﬂmas› 1923 Cenevre Protokolü’dür. Daha sonra 1927
y›l›nda imzalanan Cenevre Sözleﬂmesi ile protokolün kapsam› geniﬂletilmiﬂtir.
1958 y›l›nda New York Sözleﬂmesi haz›rlanm›ﬂt›r. Cenevre Sözleﬂmesi’nde
Cenevre Protokolü’nde Tahkim baz›nda var olan bir tak›m dezavantajlar bu
sözleﬂmede daha sistemli hale getirilmiﬂtir. Bu tarihsel çerçevede dünya halklar›ndan yana hiçbir karar almayacak olan bu finans çevrelerinin oluﬂturduklar›
Tahkim kurumlar›nda bu iﬂleyiﬂi çok uluslu ﬂirketler ve geliﬂmiﬂ kapitalist-emperyalist ülkelerin lehine sürdürmektedir.
Kurumsal ve özel hakem kurulu olarak ayr›lan Tahkim’in yerli ve yabanc›
temsilcilerine bak›ld›¤›nda bu durum daha ç›plak bir ﬂekilde görülecektir.
Uluslararas› Tahkim kurumlar›; “Milletleraras› Ticaret Odas› Tahkim Divan› (ICC)”, “Dünya Bankas› Tahkim Kurulu”, “Uluslararas› Yat›r›m ‹htilaflar› Çözüm Merkezi (ICSID)”, “Birleﬂmiﬂ Milletler Uluslararas› Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAC)”d›r.
Konumuz gere¤i emperyalist sermaye taraf›ndan oluﬂturulmuﬂ olan Dünya
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Bankas›, Birleﬂmiﬂ Milletleraras› Ticaret Odalar› ve bunlar›n denetimindeki
hakemlik kurullar›n›n verece¤i karar›n ne derece adil olaca¤› konusunda herkes fazlas›yla fikir sahibidir.
Gerek küreselleﬂme, gerek MAI ve gerekse de Tahkim birbirinden ayr›lmaz
konulard›r. Fakat yaln›z baﬂlar›na ele al›n›p incelenecek konular olmakla beraber, yaz›m›z›n çerçevesi itibariyle birarada daha çok yüzeysel olarak ele al›nm›ﬂt›r. Son bölümde küreselleﬂme, MAI ve Tahkim konumuza ›ﬂ›k tutacak, daha çok istatistiki verilerini tart›ﬂaca¤›z.
MAI konusundaki en iyi ifadeyi Dünya Ticaret Örgütü Genel Müdürü’nden
aktarm›ﬂt›k. Küreselleﬂme konusunda da yine yetkili bir a¤›zdan dinleyelim:
Avrupa kökenli, çok uluslu ﬂirket olan ABB’nin patronu aynen ﬂunlar› söylemektedir; “Kendi grubu içinde istedi¤i zaman, istedi¤i yere yerleﬂme, istedi¤ini üretme, istedi¤i yerde al›p, istedi¤i yerde satma, iﬂ mevzuat›, sosyal yükümlülük konusunda olabildi¤ince zorlay›c› bir düzenlemeyle karﬂ›laﬂmama...” (Chesmoris 1996). Bu anektodda YDD ekseninin küreselleﬂme stratejisi, MAI, Tahkim gibi konumuz ba¤l›l›klar›n›n hepsinin bünyesinde bar›nd›rd›¤› gözden kaçmayacak kadar alenidir. Merkez-çevre iliﬂkisini çok daha netleﬂtiren, küreselleﬂme stratejisi, so¤uk savaﬂ dönemindeki “çevre liberalizmi” yap›s›n› terketmiﬂ, “yap›sal uyum” çerçevesinde kompradorlaﬂma ray›na yeniden, daha sa¤lam oturtulmuﬂtur. Di¤er taraftan küreselleﬂme dünyay›, tabiri caizse k›yamete do¤ru sürüklemeye çoktan baﬂlam›ﬂt›r. BM 1999 y›l› ‹nsani Geliﬂme Raporu’na göre gerek ekonomik, gerekse de sosyal paylaﬂ›m aç›s›ndan
tarihin en kötü dönemi yaﬂand›¤› ifade edilmektedir. Dönemin vahametini BM
Kalk›nma Program› Yöneticisi’nden dinleyelim: “E¤er mevcut e¤ilim devam
ederse, sanayileﬂmiﬂ ülkeler ile geliﬂmekte olan ülkeler (merkez-çevre)
aras›ndaki ekonomik farkl›l›k eﬂitsiz olma aﬂamas›ndan, gayri-insani aﬂamaya geçecektir.” (Le Monde Diplomatique, A¤ustos 1997) Asl›nda durumun
çoktan gayri-insani aﬂamay› geçti¤i son derece aç›kt›r. Di¤er taraftan mevcut
e¤ilimin daha boyutlu ve derin bir ﬂekilde devam etti¤ini göstermektedir.
“Çevreleme libarilazmi”ni terk edip ve küreselleﬂme (tek pazar) iddias› bu gerçe¤i güçlendirmektedir.
Bölgesel bütünleﬂmeler bab›nda, merkez-çevre ülkeler aras›ndaki iliﬂkinin
küreselleﬂme e¤ilimindeki bu gerçe¤i iyice perçinler niteliktedir. NAFTA oluﬂumuyla, Meksika’n›n ABD etkinli¤ine sokulmas›, ACPCKE ile Afrika ülkelerinin Avrupa Toplulu¤u ülkelerine ba¤lanmas› ve ASEAN’la Güney Do¤u Asya’da bir Japon egemenli¤inin ad›m ad›m oluﬂturulmas› aﬂamalar› küreselleﬂmenin boyutsal geliﬂimini peyderpey daha anlaﬂ›l›r k›lmaktad›r. Bu bölgesel
bütünleﬂmeyi sa¤layan ülkelerin en büyük 200 çok uluslu ﬂirketin dünya
GSY‹H’nin %31.2’sini ellerinde tuttuklar› görülmekte olup, bu çok uluslu ﬂirketlerin yine bölgesel bütünleﬂmede etkin (bask›n) rol oynayan geliﬂmiﬂ ülkelere ait oldu¤unu da görmekteyiz.
Japonya 62, ABD 53, Almanya 23, Fransa 19, ‹ngiltere 11, ‹sviçre 8 tablo.
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Ayr›ca bu 200 transnasyonellerin y›ll›k kar› 251 milyar dolard›r. Bugünkü
e¤ilimlerin devam etmesi FP Clairmant’›n tahminine göre bu ﬂirketlerin iﬂlem
hacminin (cirosunun) 2000 y›l›nda 10.000 milyar dolara yükselece¤idir.
Dünyan›n en büyük gücü olan ABD’nin GSY‹H’nu 7.600 milyar dolar oldu¤u hat›rlan›rsa bu durum daha iyi anlaﬂ›lacakt›r. (F.Baﬂkaya)
Yine dünyan›n en zengin ve en yoksul ülkeleri aras›ndaki kiﬂi baﬂ›na gelir
fark› 1960’de 30 kat, 1990’da 60 kat, 1995’te 74 kat artm›ﬂt›r. Bu paralelde
dünyan›n varl›kl› 200 kiﬂisinin toplam geliri, dünya nüfusunun %41’ine eﬂit.
Yani 4.5 milyon insan›n toplam gelirinden daha fazla varl›¤a sahiptir.
Tüm bu veriler bize küreselleﬂme denen emperyalist ç›lg›nl›¤›n, dünyay›
sürükledi¤i k›yamet gününün ipuçlar›n› vermektedir. Sermayenin hiçbir
ﬂekilde s›n›r tan›mad›¤›, s›n›rlamayla karﬂ›laﬂmad›¤›, tüm dünya halklar›n›
hoyratça kulland›¤›, eme¤iyle geçinen dünya emekçilerinin korkunç bir k›skaca al›nd›¤› ve dünyan›n co¤rafik, ekolojik olarak tam bir felaketle karﬂ› karﬂ›ya
oldu¤unu göstermektedir.
Yüksek faiz oranlar›, spekülatif amaçl› sermaye transferleri, üretimin ucuz
iﬂgücünün ve hammaddenin bulundu¤u ülkelere kayd›r›lmas›, her türden sosyal hakk›n budanmaya çal›ﬂmas›n›n, sendikas›zlaﬂt›rma, örgütsüzleﬂtirme, yabanc›laﬂt›rman›n son kertelere varmas› vb. gibi sonuçlar yine küreselleﬂmenin
nimetleri olarak görülmektedir.
Asl›nda küreselleﬂen sermayenin baﬂlatm›ﬂ oldu¤u topyekün sald›r› emek
cephesinde de enternasyonalist ba¤lar›n daha fazla güçlenmesinin sa¤lanmas›na hizmet edecektir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken önemli unsurlar
vard›r. Bunlar›n baﬂ›nda objektif ﬂartlara uygun geliﬂtirilecek subjektif faaliyetlerin olgunlu¤udur. Zira emperyalizm ideolojik, politik, kültürel anlamda hiçbir ﬂekilde boﬂ durmamakta, bilakis tüm gücüyle yüklenmektedir. Bu ve
benzeri iﬂçi s›n›f›n›n dayan›ﬂma gücünü k›rmaya yönelik sald›r›lar› boﬂa ç›kartmak, iﬂçi s›n›f›n›n, eme¤iyle geçinen tüm güçlerin örgütlülü¤üyle gerçekleﬂecektir. Enternasyonalist dayan›ﬂmay› teorik dozlardan kurtar›p pragsist yaklaﬂ›m temelinde yaklaﬂmal›, bu durum ülkeleraras› komünist, devrimci partiler,
sendikalar, demokratik kitle örgütleri taraf›ndan inﬂa edilmelidir.
Kapitalist üretim ile eme¤i toplumsallaﬂt›ran sermaye sistemi bugün de
kendisine daha büyük bir düﬂman cephesi yaratarak, kendi sonlar›n›n baﬂlang›c›n›n daha h›zl› yol almas›na katk› sunmuﬂtur.
“Pasl› tüfek, sahibini vurur”, kapitalizmin dünya halklar›n› esir hale getirmek istemesi bugüne has yaﬂanan bir durum de¤ildir. Küreselleﬂme çabalar›
kapitalist formasyonda her zaman bulunmuﬂ (günün ﬂartlar›na uygun haliyle),
daha fazla zorland›kça kendi sonuna daha fazla yaklaﬂm›ﬂt›r.
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Kontr-gerilla örgütlenmesi ve
uyuﬂturucu ticareti münferit mi?
Kontr-gerilla,
bu karﬂ›-devrimci savaﬂ
yöntemleriyle, halk hareketlerine, iﬂçi grevlerine,
yürüyüﬂ ve
mitinglere,
devrimciyurtsever ve
komünistlerin
faaliyetlerine
karﬂ›, resmi
ve sivil güçlerini kullanarak katliam ve sabotajlar yoluyla geliﬂen
halk muhalefetini bo¤maya çal›ﬂm›ﬂlard›r. 12
Mart ve 12
Eylül AFC’lar›nda, kontrgerilla faaliyetleri aleni
bir ﬂekilde
uygulanm›ﬂt›r.
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Son süreçte; estirilen “demokratikleﬂme”, “Kopenhag
Kriterleri”, “AB’ne uyum” rüzgarlar› eﬂli¤inde yine “ilginç”
(!) aç›klamalara tan›k olmaktay›z. Faﬂist M. Ali A¤ca’n›n
Türkiye’ye getirilmesiyle yeniden alevlenen bu tart›ﬂmalar,
bütünlüklü bir konseptin uygulanmas› olarak de¤erlendirilmelidir.
18 Nisan seçimleriyle iﬂbaﬂ›na gelen ve “istikrar” söylemleri ad› alt›nda günümüze kadar devam ettirilen koalisyon hükümeti arac›l›¤›yla egemen s›n›flar yo¤un bir “de¤iﬂim”(!)
söylemi içerisine girdiler. Cumhurbaﬂkan›’n›n de¤iﬂtirilmesi
ve yeni Cumhurbaﬂkan›’n›n k›rm›z› ›ﬂ›kta durmas› bile bu de¤iﬂim’in bir örne¤i olarak kitlelere yans›t›lmaya çal›ﬂ›ld›. Ya
da sistemli bir devlet politikas› olarak sürdürülen iﬂkencenin
“varl›¤›” 4 y›l önce çekilen bir filmle “kan›t›lanmas›”(!) gibi.
Meclis ‹nsan Haklar› Komisyonu”nun 2 y›l önce haz›rlad›¤›
raporun yeniden ›s›t›larak gündemleﬂtirilmesi vb. örnekler ço¤alt›labilinir.
Son olarak M. Ali A¤ca’ n›n Türkiye’ye getirilmesi de bu
örnekler aras›nda say›labilir. Daha çok M. Ali A¤ca çerçevesinde medya arac›l›¤›yla gündemleﬂtirilen bu faaliyetle, egemen s›n›flar›n halka, devrimcilere, komünistlere yönelik yürüttükleri karﬂ›-devrimci terörün üstü örtülmek isteniyor. Devletin kontr-gerilla faaliyeti gözlerden kaç›r›larak, yap›lanlar
bir kaç kiﬂinin üzerine y›k›lmak isteniyor. Yine tam da bu süreç içerisinde bununla ba¤lant›l› olarak MHP Genel Baﬂkan
Yard›mc›s› faﬂist ﬁ. Bülent Yahnici’nin “uyuﬂturucu ticaretini
devlet yap›yor” aç›klamalar› gündemde yerini almakta gecikmedi. Aç›kt›r ki, bu ve benzeri aç›klamalar TC’nin “Yeniden
Yap›land›r›lmas›’ndan” ba¤›ms›z de¤ildir. Böylelikle egemen
s›n›flar, halk kitleleri üzerinde tam bir bilinç bulan›kl›¤› yaratmak istiyor.
Hat›rlanaca¤› üzere Susurluk kazas›ndan sonra medyaya
aktar›lan M‹T kaynakl› haberler, MGK kaynakl› yorumlar,
geniﬂ halk kitlelerinin sisteme tepki duymas›na yol açan katliamlar›n, iﬂkencelerin, yolsuzluklar›n, “faili meçhul”lerin, cinayetlerin, faili olarak A. Çatl› ve grubunu ve bunlarla “çete”
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ba¤lant›s› içerisinde olan bir kaç üst düzey bürokrat› “suçlu” olarak ilan ediyorlard›.
“Yeniden Yap›land›rma” sürecinde, yeni düzenlemeler için üç-beﬂ katilin icraatlar›n› k›smi boyutuyla (o da bir y›¤›n çeliﬂkiyle dolu) ortaya dökerek, üç-beﬂ
katilini gözden ç›kararak geniﬂ halk kitlelerinin oluﬂan tepkilerini karﬂ›lamaya
çal›ﬂt›lar. Ard›ndan “Umut”, “Malazgirt”, “Paraﬂüt” vb. göstermelik operasyonlarla devleti aklama, karanl›k iliﬂkileri aç›¤a ç›kart›yormuﬂ izlenimi verme, “faili
meçhul”leri, kirli iliﬂkileri çözüyormuﬂ imaj›n› oluﬂturarak ve bunun yan›nda
eski kulland›klar› kontr-gerilla katillerini, uyuﬂturucu tacirlerini, yurt d›ﬂ›ndan
komik cezalarla yarg›lama, sorgulama yapmama ﬂart› ile getirerek, baz›lar›n›
serbest b›rakmas›, devletin bir dönem kitleler nezdinde teﬂhir olmuﬂlu¤unu düzeltmek amac›yla, bunlar› yaparak art›k birﬂeylerin “de¤iﬂti¤i”ni ve böylelikle
tespit edilen iç düﬂmana yani yurtsever-devrimci-komünistlere karﬂ› MGK çevresinde devletin kurumlar› olan polis, M‹T, ordu, siyasi partiler vb. ulusal bir
kenetlenme sa¤lanarak, kitleler kazan›lmaya, kitleler nezdinde yitirilen güven
yeniden kazan›lmaya çal›ﬂ›l›yor.
Tam da bu noktada, üzerinde pek çok spekülasyon yap›larak mu¤laklaﬂt›r›lan ve egemen s›n›flar›n, halka, devrimcilere, yutseverlere, komünistlere karﬂ›
yürüttü¤ü savaﬂ ve bunun bir aya¤› olan kontr-gerilla örgütlenmesi üzerinde
durmak gerekiyor. Çünkü, gerek M. A¤ca ve gerekse A. Çatl› gibi “sivil” unsurlarca desteklenen bu örgütlenme, burjuva-feodal sistemin ve onun öncülü olan
Osmanl› Devleti’nin resmi güçlerin de kulland›¤› bir örgütlenmedir.
Bugün yaﬂad›¤›m›z co¤rafyada kontr-gerilla ve devletin çelik çekirdek gücünün oluﬂturulmas›n›n köklerinin Osmanl›’ya dayand›¤›n› görüyoruz. 1878’de
Osmanl› Meclis’i Mebusan›’n› kapatan Abdülhamit, polis ve jandarma örgütünü
devletin çelik çekirde¤i haline getirerek; yeni kurdu¤u jandarma dairesinin baﬂ›na bir ‹ngiliz’i (Baker Paﬂa) getirir. Ayr›ca Baker Paﬂa d›ﬂ›nda çok say›da yabanc› subaylar ça¤r›lm›ﬂt›r. 1908’de ‹talyan De Georgies komutas›nda jandarma
örgütü daha da geliﬂtirilir. “Gayri Nizami Harp” veya “Özel Savaﬂ” olarak adland›r›lan ﬂiddet yöntemlerinin merkezileﬂtirilmesinin temelinin de Abdülhamit
döneminde at›ld›¤›n› görüyoruz. “Hamidiye Alaylar›”n›n kuruluﬂ amac›na dair
1891 y›l›nda Macar Prof. Vanbery’e ﬂöyle demektedir: “Sizi temin ederim, Ermenileri pek yak›nda dize getirece¤im. Onlar›n sesini kesmenin yolunu biliyorum.” Ard›ndan Anadolu co¤rafyas›nda yüzbinlerce Ermeni, devletin bizzat
çelik çekirde¤ince planlan›p yürütülen operasyonlarla katledildi.
Tarihsel olarak miyad›n› dolduran Osmanl› Devleti’nin ard›l› olan TC devleti de faﬂist bir ideoloji olan Kemalizm çerçevesinde, Osmanl› devlet örgütlenmesini emperyalizmle iﬂbirli¤i içerisinde, daha modern bir ﬂekilde, koﬂullara da
uyarlayarak yetkinleﬂtirmiﬂtir. Bu yetkinleﬂmenin bir sonucu olarak, M. Suphi
ve yoldaﬂlar› Karadeniz’de katledilmiﬂtir.
II. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ› sonras› y›llara geldi¤imizde TC devletinin
kontr-gerilla örgütlenmesinin emperyalizmle iliﬂkisi çerçevesinde yeniden
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ﬂekillendirildi¤ini görüyoruz.
Bu anlam›yla o tarihlerde ABD Baﬂkan› Truman’›n 12 Mart 1947’de ABD
kongresine sundu¤u ve Truman Doktrini olarak adland›r›lan doktrine de¤inmekte yarar vard›r. Esasen, temelini ekonomik politikalar›n oluﬂturdu¤u Truman Doktri’ni Sovyetler Birli¤i’nin II. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ›ndan emperyalizme karﬂ› zaferle ç›kmas› ve Sosyalist Kamp›n giderek güçlenmesi üzerine emperyalist devletlerin “K›z›l Tehlike”ye karﬂ› yeni bir ﬂekillenmeye gitmeleriyle ilgilidir. Bizleri burada ilgilendiren ise, girilen yeni ekonomik ﬂekillenmeyle birlikte, TC devletinin de “yeniden yap›land›r›lmas›” ba¤lam›nda
kontr-gerilla örgütlenmesinin de daha bir “modern”leﬂtirildi¤idir.
Truman Doktrini’nin ard›ndan, TC ile ABD aras›nda 12 Temmuz 1947’de
bir anlaﬂma imzalanarak, askeri ve teknik yard›m iﬂlemeye baﬂlam›ﬂt›r.
Kararlaﬂt›r›lan program uygulamaya konularak, 1947 Kas›m’›ndan itibaren
ABD’deki muhtelif kontr-gerilla e¤itim merkezlerine çok say›da subay-astsubay, polis, emniyet müdürleri ve sivil bürokratlar gönderilmiﬂtir. Emperyalistler
taraf›ndan e¤itilen kontr-gerilla elamanlar› stratejik hammadde kaynaklar›na sahip olan Ortado¤u’da, efendilerinin ç›karlar›n› savunmak için hizmete sokulmuﬂtur. Gerekçe ise “dost ve ba¤›ms›z” ülkeleri komünist yay›lmadan kurtarmakt›r.
TC devleti, yar› resmi olarak sürdürdü¤ü kontr-gerilla faaliyetlerini, “27 Eylül 1952’de Özel Harp Dairesi (ÖHD) Baﬂkan› Tu¤general Kemal Y›lmaz taraf›ndan, Seferberlik Tetkik Kurulu’nun 17/C say›l› karar›yla kurulmuﬂtur.” (Güneﬂ Gazetesi 4 Aral›k 1991) haberinde de görülece¤i üzere resmileﬂtirmiﬂtir. Kontr-gerilla örgütlenmesinin sivil unsurlar›n›n faaliyete geçirilmeside
bu plan çerçevesinde birlikte yürütülmüﬂtür.
“‹kinci Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ› sonras›nda ABD, anti-komünizmi örgütlemiﬂ, bu düﬂünceyi miliyetçilik diye tüm ülkelere ihraç etmiﬂ ve bu amaçla
neo-nazi ve neo-faﬂist partileri CIA, dolarlar›yla beslemiﬂ, ç›kar›na ters gelen
parti, örgüt ve kiﬂileri maﬂalar kullanarak etkisiz hale getirmeye çal›ﬂm›ﬂt›r.
Fransa’da yay›mlanan ve Patricie Charoff taraf›ndan kaleme al›nan yap›tta
MHP, Avrupa faﬂist partileri aras›nda say›lm›ﬂ ve ‘MHP ve Ülkü Ocaklar›’n›n
CIA’dan önemli ölçüde yard›m ald›¤›’ aç›klanm›ﬂt›r. An›lan yap›t› inceledi¤imizde dünyada ki bütün neo-nazi ve neo-faﬂist partilerin isimlerinin içinde ‘movement’ yani ‘hareket’ sözcü¤ünün bulundu¤unu hayretle görmekteyiz.” (Talat
Turhan Özel Savaﬂ Terör ve Kontr-gerilla sf. 55)
Kontr-gerilla teröristlerinin iki aﬂamal› terör yaklaﬂ›m›n› benimsediklerini
görüyoruz. Bunlar, “ﬂuursuz terörizm” ile “seçilmiﬂ terörizm” aﬂamalar›d›r.
“ﬁuursuz terörizm”den maksat... alaka toplamak, halk›n dikkati bir defa çekildikten sonra gizli olarak bulunan taraftarlar› cezbetmekti. Bu da geliﬂi güzel
yap›lan terör hareketleriyle, bombalar›n patlat›lmas›, yang›n ç›kartmakla, suikastlar yapmakla ve mümkün oldu¤u kadar fazla seyirci cezbedebilecek ﬂekilde toplu olarak, koordine edilerek ve ayarl› bir ﬂeklide yap›l›r. Bu tip hareketler
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için gayet az say›da insana ihtiyaç vard›r.
Seçilmiﬂ terörizm ise, çarçabuk ﬂuursuz terörizmi takip eder. Bundan maksat halk› mücadeleye sokmak ve asgari olarak halk›n pasif suç ortakla¤›n›
temin etmektir. Bu, memleketin muhtelif yerlerinde baz› kimseleri, halka en
yak›n temas› olan küçük rütbeli hükümet memurlar›n›, polis, postac›, belediye
reisi, belediye meclis azas› ve ö¤retmen gibi insanlar› öldürerek yap›l›r. Yüksek
derecede ki hükümet memurlar›n›n öldürülmesiyle gayeye hizmet edilmiﬂ olmaz. Çünkü, yüksek derecedeki hükümet memurlar› halktan uzakta bulunduklar›ndan bunlar›n öldürülmesi halk için bir misal teﬂkil etmez” (David Galula,
Ayaklanmalar› Bast›rma Harekat›. sf. 52)
Yukar›daki her iki terörist yöntem, “ﬂuursuz terörizm” ile “seçilmiﬂ terörizm” yaﬂad›¤›m›z co¤rafyada Osmanl›’dan günümüze de¤in uygulana gelmiﬂtir
ve halen de uygulanmaktad›r.
ﬁuursuz terörizme örnek olarak Dersim ve ﬁeyh Sait isyanlar›nda onbinlerce
Kürdün katledilmesi, 24 Aral›k 1978’de yap›lan Maraﬂ Katliam›, 12 mart 1995
Gazi ve ard›ndan 14 Mart 1995’te Ümraniye Katliam› vb. örnek olarak verilebilir.
Seçilmiﬂ terörizme örnek olarak ise, Prof. Cavit Orhan Tütengil, U¤ur
Mumcu, Savc› Do¤an Öz, Abdi ‹pekçi, D‹SK Genel Baﬂkan› Kemal Türkler,
Musa Anter vb. ayd›n, yazar, gazetecilerin katledilmesi verilebilir.
Devletin çelik çekirde¤ini oluﬂturan kurumlardan ordunun kurmaylar›ndan
Tüm General Cihat Akyol “Kontr-gerillan›n psikolojik savaﬂ›n›n hedeflerini
ﬂöyle belirtmektedir: “a) Ayaklanman›n sebebini ortadan kald›rmak b) Asiler
aras›nda anlaﬂmazl›k yaratarak bölünmeler meydana getirmek, bunu istismar etmek, liderleri bertaraf etmek. c) Ayaklananlar›n moralini bozmak, mukavemet
azimlerini y›kmak. d) Asileri tecrit etmek, mahalle halk›n›n deste¤inden mahrum etmek, bilakis mahalle halk›n›n deste¤ini karﬂ› koyma kuvvetleri taraf›na
kazanmak. e) Asilere yabanc› ülkelerden gelecek deste¤e mani olmak destekleyen ülkeleri has›m devlet kavram› içinde propaganda vas›tas›yla y›k›c› faaliyetlerde bulunmak. f) Asileri en zay›f zamanlar›nda ciddi ve kesin sonuçlu bir harekete teﬂvik ve tahrik etmek. g) Ayaklanmalar› bast›rma kuvvetlerinin moralini
yükseltmek, hareketini muaffak k›lacak ﬂekilde desteklemek. h) Hükümet otoritesinin tahribini önlemek, icray› kolaylaﬂt›racak surette hükümeti desteklemek”
(Ayaklanmaya Karﬂ› Koyma Harekat›nda Psikolojik Harp, sf. 4.)
Kontr-gerilla, bu karﬂ›-devrimci savaﬂ yöntemleriyle, halk hareketlerine, iﬂçi
grevlerine, yürüyüﬂ ve mitinglere, devrimci-yurtsever ve komünistlerin faaliyetlerine karﬂ›, resmi ve sivil güçlerini kullanarak katliam ve sabotajlar yoluyla geliﬂen halk muhalefetini bo¤maya çal›ﬂm›ﬂlard›r. 12 Mart ve 12 Eylül AFC’lar›nda, kontr-gerilla faaliyetleri aleni bir ﬂekilde uygulanm›ﬂt›r. Bu süreçlerde
kontr-gerilla faaliyetleri resmi ve yasal bir statü kazanarak katliamlar ve idamlar
“meﬂrulaﬂt›r›larak” iﬂkence ve her türlü terör, devletin çelik çekirde¤i eliyle (ordu, polis ve bürokratlarla, M‹T, J‹TEM) arac›l›¤›yla aç›ktan uygulanm›ﬂt›r.
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Komprador patron-a¤a devleti T. Kürdistan›’nda Ulusal Kurtuluﬂ Mücadelesi’ne ve yine devrimcilere ve komünistlere karﬂ› yürüttü¤ü savaﬂ›mda kendi
ömrünü uzatmaya, kurumlar›n› ayakta tutmaya çal›ﬂ›rken, bu haks›z savaﬂ› baﬂta uyuﬂturucu ticareti olmak üzere, devlet ihaleleri, ihracat kredileri ya da vergi
iadesi ad› alt›nda finanse ederek esas olarak zorbal›¤a ve silah gücüne dayanarak ya¤ma, talan, ﬂantaj, hile ve entrikaya baﬂvurarak ekonomik kaynaklar yarat›p, kontr-gerilla katillerinin ve ülkücü faﬂist çetelerin her türlü giderlerini rutin
ve “rutin d›ﬂ›” yollarla teknik ve ekonomik olarak donat›p kullanm›ﬂlard›r. Ayn›
zamanda bu yolla sa¤lanan kaynaklar esasen haks›z savaﬂ›n sürdürülmesine hizmet ederken, öte yandan emperyalistlere olan d›ﬂ borçlar›nda ödenmesinde kullan›lmaktad›r.
Bugün, dünya üzerinde ABD’nin yürütmüﬂ oldu¤u kontr-gerilla faaliyetlerinin, önemli bir k›sm› uyuﬂtucudan finanse edilmektedir. ABD emperyalizmi,
özellikle ‘arka bahçesi’ olarak sayd›¤› Latin Amerika ülkelerinde yürüttü¤ü haks›z savaﬂlarda bu konuda oldukça teﬂhir olmuﬂtur. Örne¤in son süreçte Kolombiya’daki uyuﬂturucu kartelleri ile iliﬂkisi ayyuka ç›km›ﬂt›r.
Bugün dünya kamuoyunda uyuﬂturucu cenneti olarak an›lan TC’nin devlet
düzeyin de uyuﬂturucu üretmeye baﬂlamas› ve bu yönlü kurumlaﬂmaya gitmeside 12 Mart 1971’le baﬂlam›ﬂt›r. MHP Genel Baﬂkan Yard›mc›s› ﬁevket Bülent
Yahnici Türkiye’de eroin ticaretinin devlet taraf›ndan örgütlenmesini ﬂu sözlerle ifade ediyor: “Türkiye’de çok büyük ‘dükkanlar’ kuruldu. Bu büyük dükkanlar›n büyük ortaklar› oldu. Emniyet ve M‹T’i çatlatacak kadar büyük dükkanlar var... Çok net söylüyorum: Yüksekova, Marsilya yolunda 100 milyar dolarl›k uyuﬂturucu üleﬂilir... Polis yol verir, t›rlar yürür. Önde polis arabalar› gider, arkada bilmem neler bunlara eskortluk yapar. Bu uyuﬂturucu bu ﬂekilde 2530 senedir gider.” (Radikal Gazetesi 12 Haziran 2000)
Yine ‘terörizmle” mücadele maskesi alt›nda, uyuﬂturucu ticaretini devletin
kurumlaﬂt›r›p (Polis, M‹T, Korucular, J‹TEM ve sivil faﬂist çeteler arac›l›¤›yla)
kendi hukuk çerçevesinde dokunulmazl›k z›rh›na büründürmesini beraberinde
getirmiﬂtir. Terörizmle mücadeleden kastedilen ise bilinece¤i üzere yurtseverlere, devrimcilere, komünistlere karﬂ› yürüttükleri haks›z savaﬂtan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Uyuﬂturucu ticareti art›k devlet gelene¤i haline getirilmiﬂtir.
Baba mesle¤i gibi, babadan o¤ula geçer gibi, istisnas›z tüm TC yöneticileri bu
kirli iliﬂkilerin bir parças› haline gelmiﬂtir. Bu kirli iliﬂkilerin d›ﬂ›nda olmalar›
düﬂünülemez. Bu konuda Do¤u Ergil Radikal Gazetesi’nin 19 Haziran 2000 tarihli say›s›nda Neﬂe Düzel’le yapt›¤› röportajda ﬂöyle diyor: “... Uyuﬂturucu, terörizmin finansman›n› sa¤layan ana kaynaklardan biri oldu¤u için, terörizmi
uyuﬂturucudan ba¤›ms›z tutmak mümkün de¤ildir. Mesela; kaynaklarla orada
çal›ﬂ›rken (Yurt d›ﬂ›n› kastediyor bn.) Hollanda ‹nterpol ﬁefi bana ‹nterpol’ün
kaçakç›l›k ﬂubesinin ‹stanbul polis ﬂefine bilgi vermedi¤inden ﬂikayetetmiﬂti.
‘Verdi¤imiz bilgi kaçakç›lara gidiyor, kaçakç›larla istedi¤imiz gibi mücadele
edemiyoruz’ demiﬂti... ülkücü gençli¤in bir ‘k›sm›, Çatl›’lar falan hepsi kara iﬂ88
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lere, uyuﬂturucu kaçakç›l›¤›na bulaﬂt›lar... Uyuﬂturucu kaçakç›s› Baybaﬂin söyledi: Ne zaman ki s›k›yönetim ilan edildi, bir yerler güvenlik alt›na al›nd›,
normal hukuk koﬂullar› içinde denetlenemeyen alanlar yarat›ld›, orada kaçakç›l›k engellenemeyecek bir biçimde yerleﬂti. Yahnici’nin dedi¤i gibi
1980’den sonra büyük dükkanlar kuruldu. 80’ler ola¤anüstü halin yayg›nlaﬂt›¤›
zamanlard›r. Kara koalisyon oluﬂtu¤u dönemlerdir. Bu büyük kaçakç›l›k bu kara
koalisyonun kurulmas›ndan sonra oldu. 70’lerde baﬂlad›. 80’lerde kurumlaﬂt›.
Daha önce kaçakç›l›k aile geçimi biçimindeydi.”
Devlet çeteleri olarak telaffuz edilen kontr-gerilla ve hizbi kontran›n çeﬂitli
kanatlar›na iliﬂkin haberler medya arac›l›¤›yla kamuoyuna yans›t›ld›. ﬁimdiye
kadar üzeri örtülüp geçiﬂtirilen katliamlar›n failleri ortaya dökülmeye baﬂland›.
U¤ur Mumcu, Bahriye Üçok vb. kimler taraf›ndan öldürüldü¤ü, kimlerin
uyuﬂturucu kaçakç›l›¤› yapt›¤› “faili meçhul”lerde teti¤i kimin çekti¤i ve d›ﬂ
ba¤lant›lar›, onlarca yüzlerce insan›n “domuz ba¤›yla” nas›l öldürüldü¤ü... ve
daha yüzlerce olay. Herﬂeyin birbirine kar›ﬂt›r›larak kamuoyunun aldat›lmaya
çal›ﬂ›ld›¤› bir süreçten sonra ﬂimdi egemenler taraf›ndan faﬂist medya kullan›larak bütün “faili meçhul”lerin çözüldü¤ü izlenimi yarat›lmaya çal›ﬂ›l›yor. Devleti
töhmet alt›ndan kurtarmak ve aklay›p temize ç›karmak için egemenler kimi piyonlar›n› göstermelik yarg›lamarla “cezaland›r›yor.”
Faﬂist katillerden ﬁ. Bülent Yahnici’nin aç›klamalar› da bu çerçevede de¤erlendirilmelidir. Uyuﬂturucu ticareti ve kirli iliﬂkiler, sanki bir k›s›m “çürük elma”n›n iﬂi gibi gösterilip hem devletin aklanmas› hem de MHP’nin bu iliﬂkilerdeki as›l rolünü gizleme amaçl›d›r. Böylelikle sicili tescilli katiller sürüsünün
kirli iliﬂkilere karﬂ› mücadele verdi¤i izlenimi yarat›larak sözde “ba¤›rsak temizleme” operasyonu devam ettiriliyor.
Sonuç olarak; TC hukuku yasalar›, esasta kontr-gerilla hukuku ve yasalar›d›r. Görünürdeki demokratik biçim gerçekte bunu gizleyen maskeden öte birﬂey
de¤ildir. Zaten ihtiyaç duyuldu¤unda o maskeyi de kald›r›p bir kenara atabiliyorlar. Bizimki gibi ülkelerde kontr-gerilla bizzatihi devlettir. Biçimsel olarak hukuk devleti görünümüne bürünmesi onun iﬂkenceci, katliamc›, kontr-gerillac› içeri¤ini gizleyemez.
Çünkü; tüm bu insanl›k d›ﬂ› pislikleri üreten sistem y›k›lmad›kça de¤iﬂen
yanl›ﬂca figüranlar olacakt›r. Baﬂta iﬂçi s›n›f› olmak üzere, tüm emekçi halk›n
pay›na iﬂsizlik, yoksulluk ve zulüm düﬂme gerçe¤i artarak devam edecektir. Bugün yaﬂanan da budur. Pislikleri yaratanlar çözüm gücü olamazlar.
Çözüm; iﬂçi s›n›f› ve halk›n örgütlü gücünde yat›yor. Çözüm, mücadelenin
her alan›nda Parti saflar›nda örgütlenerek siyasal iktidar perspektifi ile faﬂist diktatörlü¤e karﬂ› mücadeleyi yükseltmekten geçiyor.
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Emperyalizmin “bar›ﬂç›l” sald›r›lar› ve
anti-emperyalist mücadele görevimiz
Sorunlar›n ve
felaketlerin
mimarlar› ve
yarat›c›lar›
olanlar bu
sorunlar› çözebilir mi?
Böylesi yalanlarla ve
masallarla
kimi kand›rabilirler?
Geçici olarak
bilinçlerde
yaratt›klar›
bulan›kl›k ve
burjuva ideolojisinin yaratt›¤› siyasal yozlaﬂma
ve umutsuzlaﬂt›rma d›ﬂ›nda dünya
halklar›n› bu
yalanlar›na
uzun süre
inand›rmalar›
mümkün olabilir mi?
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Kapitalizmin en üst aﬂamas›n› ifade eden ve onun bir
dünya sistemi olarak yaﬂam bulmas›n›n ad› olan emperyalizm özünde bir avuç emperyalist tekelin dünyan›n bütün
zenginliklerini sömürmesi, dünya halklar›n› ve mazlum
uluslar› köleleﬂtiren bir sömürgecilik siyasetinin uygulanmas›d›r. K›sacas›, bir avuç geliﬂmiﬂ emperyalist devletin
dünyan›n geri kalan k›sm› üzerinde kurdu¤u ekonomik-siyasal hegemonyad›r. Geri b›rakt›r›lm›ﬂ uluslar›n ve halklar›n bir avuç haydut devlet taraf›ndan ekonomik ve mali
olarak ba¤›ml› duruma getirilmesi ve tüm yeralt›-yerüstü
zenginliklerinin ars›zca talan edilip, ya¤malanmas›d›r.
Mali sermayenin dünya üzerinde kurdu¤u bu zalim diktatörlük ve sömürü iliﬂkileri eskisinden farkl› olarak fetih
ve ilhak yerine daha “uygarca” yap›lmaktad›r. Görünürde
devletlerin birbiriyle kurduklar› eﬂit ve adil ekonomik-ticari iliﬂkiler yoluyla gerçekleﬂen “özgür ve sayg›n” iliﬂkilerdir, fakat özünde yaﬂanan emperyalist güçlerin di¤erleri
üzerindeki mutlak hegemonyas› ve onlar› ba¤›ml› duruma
getirmesidir. Sömürü ve hegemonyas›n› esas olarak maliekonomik ve siyasal temelde gerçekleﬂtiren ve buna uygun düﬂen yar›-sömürge (ya da yeni-sömürge) siyaseti izleyen emperyalizm görünürde “uygar ve bar›ﬂç›l”d›r.
Fakat gerçekte de böyle mi? Tarihin tan›kl›k etti¤i en
gerici ve barbar düzen olan emperyalizm dünya halklar›na ve insanl›¤a büyük ac›lar ve felaketler yaﬂatm›ﬂt›r. I.
ve II. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂlar› baﬂta olmak üzere
ç›kart›lan bölgesel savaﬂlar, askeri müdahaleler ve özgürlük mücadelelerini bast›rmak için gerçekleﬂen operasyonlar ve sald›r›lar, s›k s›k baﬂvurduklar› darbe ve provokasyonlar vb. örneklerde yaﬂand›¤› gibi emperyalistler dünya
halklar›n›n kan›n› oluk oluk ak›tm›ﬂt›r ve halen bu suçlar›
iﬂlemeyi sürdürmektedirler. Yaln›zca II. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ›’nda 40 milyon insan›n öldü¤ünü, Vietnam,
Kore, Kamboçya, Laos, Cezayir, Irak vs. bir dizi ülkede
milyonlarca insan›n; özgürlük talepleriyle emperyalistlere
PART‹ZAN 36

kafa tutan ezilen dünya halklar›n›n emperyalistler ve suç ortaklar›nca katledildi¤ini hat›rlamak bile emperyalizmin niteli¤ini anlamak için yeterli
olacakt›r.
Konumuz bir bütün olarak emperyalizmin, bu insanl›k d›ﬂ› sistemin
suçlar›n› deﬂifre etmek olmad›¤› için daha fazla ayr›nt›ya girmek gerekmez. Biz daha çok “bar›ﬂç›l müdahaleler” ve “bar›ﬂ süreçleri” olarak bilinen ve pek çok bölgedeki ulusal, dinsel ve s›n›fsal temelde yaﬂanan çat›ﬂmalara müdahale edilerek gerçekleﬂtirilen emeperyalist hegemonyay› geliﬂtirme ve yayg›nlaﬂt›rma politikalar› üzerinde durmaya çal›ﬂaca¤›z.
Bilindi¤i gibi emperyalist-kapitalist sistem; Rus Sosyal Emperyalizmi’nin (RSE) çöküﬂünden sonra, Körfez Savaﬂ›’n›n hemen akabinde yeni
bir süreci baﬂlat›yordu. ABD emperyalizminin liderli¤inde geliﬂen bu yeni
süreç, gerek emperyalist güçler aras›ndaki iliﬂkilerin gerekse yar›-sömürgelerle kurulan iliﬂkilerin yeniden düzenlenmesini içermekteydi. RSE’nin
dünya sahnesinden aktif bir özne olarak çekilmesiyle beraber, emperyalist
haydutlar taraf›ndan ABD patronlu¤unun onaylanmas› ve güç iliﬂkilerinin yeniden düzenlenmesi ﬂeklinde geliﬂen bu yeni süreçle “Yeni Dünya Düzeni” ilan ediliyor ve art›k tek kutuplu bir dünyan›n oluﬂtu¤undan
dem vuruluyordu. Di¤er kutbun (RSE) art›k olmad›¤› yeni düzende insanl›k art›k “çat›ﬂmas›z” bir dünyada yaﬂayacakt›. “YDD” ile birlikte “tarihin
sonu” ilan ediliyor, s›n›f çat›ﬂmalar›n›n art›k tarihe kar›ﬂaca¤›(!) ve ideolojilerin öldü¤ü(!) vaaz ediliyordu. Art›k yerküremizde evrensel bar›ﬂ ve uzlaﬂma dönemi baﬂlam›ﬂt›(!) Bütün düﬂmanl›klar son bulacak ve “küreselleﬂen” dünyada art›k demokrasi, refah ve zenginlik gibi kavramlar bütün ülkelerin ve insanl›¤›n ortak de¤erleri olacak, “YDD”ye uyum sa¤land›¤›,
“Küreselleﬂen” dünyaya ayak uydurulup yasalar›na uygun davran›ld›¤› ölçüde herkes bu de¤erlerden ortak ve eﬂit olarak yararlanabilecekti. Tüm
dünya “YDD”ye ayak uydurmaya, bütün insanl›k onun kurallar›na uygun
yaﬂamaya ça¤r›l›yordu. Aksi durumda ça¤a ayak uydurulmazd›, geliﬂme
gerçekleﬂmez ve büyük felaketlerle yüzyüze kalmak kaç›n›lmaz bir kader
olurdu(!) Böylesi bir eski kafal›l›k, ça¤ d›ﬂ›l›k ve gericilik olarak mahkum
ediliyordu.
Emperyalist neo-liberal vaazlar, korolar halinde ‘90’lardan bugüne dek
seslendirilip durdu hep. Anlat›lan “Küresel” masallar ile dünya halklar›n›n
bilinci çarp›t›ld› ve sosyal-emperyalizmin çöküﬂü sosyalizmin, devrim ve
sosyalizm davas›n›n nihai yenilgisi olarak gösterilerek halklar›n bilincinde
ve duygular›nda yarat›lan tahribatla ve ele geçirdikleri moral-siyasal üstünlükle son h›z sald›r›ld›.
RSE’nin sahnede oldu¤u koﬂullarda yeterince inisiyatif kuramad›klar›
Ortado¤u ve Afrika; RSE’nin çöküﬂüyle yeni pazar ve hegemonya alanlar›
olarak gündeme gelen Balkanlar, Do¤u Avrupa ve Kafkaslar emperyalistler
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aras›nda büyük bir rekabete ve dalaﬂa sahne oluyordu. Tüm bu alanlarda
etnik, ulusal, dinsel temelde gerçekleﬂen ve onbinlerce insan›n ölümüne-y›k›m›na neden olan çat›ﬂma ve savaﬂlar gündeme geliyor ve buralar adeta
her taraf›ndan kan s›zan bir kan deryas›na dönüﬂtürülüyordu. Dünyan›n her
köﬂesi bölgesel savaﬂ ve çat›ﬂmalarla an›l›r olmuﬂtu. Emperyalizm taraf›ndan körüklenip ç›kart›lan, çeliﬂkiler k›ﬂk›rt›larak boyutland›r›lan ve dünyan›n hemen her taraf›n› kapsayan bölgesel savaﬂ ve çat›ﬂma tablosu ayn› zamanda emperyalizm taraf›ndan bu bölgelere müdahalede bulunman›n uygun birer f›rsat› durumundayd›. Her çat›ﬂmal› bölge ayn› zamanda bir emperyalist müdahale alan› olarak de¤erlendiriliyor ve askeri operasyon ve
müdahaleler yoluyla haydutlar buralara müdahale edip üsleniyor-kurumsallaﬂ›yorlard›. “‹nsani ve bar›ﬂç›l müdahaleler” ad› alt›nda “BM”de, emperyalizmin hukuksal meﬂruiyet organ› olan bu kurumunda al›nan kararlar ile
meﬂrulaﬂt›r›lan bu müdahale ve operasyonlar emperyalist hegemonyan›n
pekiﬂmesinin birer arac› olarak iﬂlev görüyordu. Bu paralelde Somali’de,
Bosna’da, Irak’ta, Endenozya’da, Yugoslavya’da vs. bir dizi ülkede operasyonlar ve müdahaleler gerçekleﬂtirildi. Sözkonusu operasyon ve müdahalelerde onbinlerce insan›n kan› ak›t›ld›. Binlerce bebek katledilip yüzbinlercesi açl›¤a mahkum edildi, milyonlarca insan evsiz, yurtsuz ve açl›k çeken
bir duruma getirildi. Emperyalistler buralarda yerleﬂik askeri üsler kurarak
kurumsallaﬂ›p-kal›c›laﬂt›lar.
“YDD”nin ilan›yla yaﬂananlar gerçekte tam bir emperyalist sald›rganl›k
ve dünya halklar›n›n her taraftan kuﬂat›lmas›yd›. “Tarihin sonu” diye ilan
ettikleri ﬂey ak›ld›ﬂ› kapitalist-emperyalist sistemin ve onun hayas›z egemenli¤inin ölümsüzlü¤ünü ilan etmekten, bunu dünya halklar›na onaylat›p
meﬂrulaﬂt›rma çabas›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildi. ‹deolojilerin ölümünün
ilan› ise gerçekte tek gerçerli ideoloji olarak burjuva ideolojik hegemonyas›n›n ezilen halklar üzerinde kurulmas› çabas›yd›. Epeyce mesafe ald›klar›n› söylemek abart› olmayacakt›r bu çabalar›nda. ‹deolojik sald›r›lar ve uygulanan neo-liberal emperyalist politikalar ile emperyalist sermayenin dünya soygununda önündeki bütün engelleri ortadan kald›rma konusunda
epeyce baﬂar›lar elde ettiler. Ezilenlerin örgütsüzleﬂmesinde, bilinçlerinin
maniple edilip sürecin pasif-edilgen unsurlar› durumuna getirilmesinde ve
hatta uygulanan emperyalist politikalar›n ezilen halklara onaylat›lmas›nda
epeyce mesafe ald›lar. Emperyalist haydutlar bir yandan enerji-petrol ve
jeo-politik konumu kilit roldeki stratejik bölgelere etkili müdahaleler yaparken ve bu müdahaleleri insan haklar› ve bar›ﬂ demagojileriyle meﬂrulaﬂt›r›rken di¤er taraftan emperyalist merkezler dahil olmak üzere tüm yerkürede özelleﬂtirmeler, halklar›n ekonomik ve sosyal kazan›mlar›n›n tasfiyesi,
siyasal hak ve özgürlüklerin k›s›tlanmas›, vb. vb. uygulamalarla hem dizginlerinden boﬂalm›ﬂ bir sömürü ve talan gerçekleﬂtiriyor hem de ideolojik
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sald›r›lar, siyasal terör ve yozlaﬂt›rma yoluyla “yeryüzünün lanetlilerini”
örgütsüz, umutsuz ve gelece¤i olmayan bir yaﬂama mahkum ediyorlard›.
Emperyalist neo-liberal sald›rganl›k, tarihlerinde görülmedi¤i kadar yo¤unlaﬂt›r›lm›ﬂ sömürü, eﬂitsizlik ve zulüm dönemiydi. Bir kaç dolar milyarderinin gelirinin 50’ye yak›n ülkenin ve milyarlarca insan›n gelirine eﬂit
oldu¤u, dünyadaki zenginliklerin ezici bölümünün belli baﬂl› birkaç tekel
ve çok uluslu ﬂirketin elinde toplan›p milyarlarca insan›n iﬂsizlikten, açl›ktan, bar›naks›zl›ktan, hastal›klardan vs. k›vrand›¤›, kahroldu¤u bir süreçti.
Fakat ayn› zamanda tüm bu gerçeklerin yo¤un ideolojik manipülasyonlarla
ve emperyalist propaganda merkezlerinin denetledi¤i araçlar yoluyla gizlendi¤i, gerçeklerin tersyüz edildi¤i bir süreçti ayn› zamanda. Yalan›n ve
sahtekarl›¤›n alt›nça¤› yaﬂan›yordu. Emekçi milyonlar›n bilinçleri ve duygular› emperyalistler taraf›ndan kontrol ediliyor ve yönlendiriliyordu. Devrim ve sosyalizmdeki gerileme ve s›n›f mücadelelerindeki dura¤anl›k emperyalizme uygun bir zemin sunmuﬂtu.
Emperyalizm dizginsiz sald›r›lar›n› sürdürürken izledi¤i politikalar›ndan biri de yar›-sömürge f›rt›na merkezlerinde yürütülen ve yaratt›¤› moral-siyasal devrimci etki yan›nda fiili-pratik olarak da emperyalist egemenli¤i tehdit eden, sald›rganl›¤›n› dizginlemek zorunda b›rakan sosyal ve ulusal temellerde verilen devrim ve ulusal özgürlük savaﬂ›mlar›n› “bar›ﬂ, uzlaﬂma ve siyasal çözüm” stratejisi yoluyla ehlileﬂtirme, denetleme ve giderek mücadeleye önderlik eden güçler üzerinde geliﬂtirdikleri ideolojik-siyasal etki ile “YDD”nin beklentisi ve dayana¤› pozisyonuna getirip tasfiye
etme, devrimci ve anti-emperyalist dinamiklerini tamamen yoketme politikas›yd›. Sözkonusu politika ile emperyalizme karﬂ› mücadele ve direnç
merkezleri olan devrimci-demokratik ve ilerici güçlerin geriletilmesinde ve
tasfiyesinde kimi baﬂar›lar kazand›klar›n› söylemek gerekiyor.
Birçok yerde sözkonusu strateji ekseninde iliﬂkiler geliﬂtirdiler ve epeyce mesafe ald›lar. ‹rlanda sorunu ekseninde geliﬂtirdikleri iliﬂki ve politikalar sonucu ulusal burjuva konumdaki IRA’y› tasfiye edip silahl› mücadelesini bitirdiler. Filistin sorununda FKÖ ve Y.Arafat üzerinde kurduklar› etki
ve geliﬂtirdikleri “Ortado¤u Bar›ﬂ Süreci” ile Filistin ulusal devrimci dinamikleri yok edilmesinden, en az›ndan “YDD” aç›s›ndan tehdit olmaktan
ç›kar›lmaya çal›ﬂ›lmas›ndan sözetmek gerekir. Keza Kürt ulusal-devrimci
savaﬂ›na önderlik eden PKK ve yaratt›¤› emperyalizmi tehdit edici etkinin
bertaraf edilmesi amac›yla yap›lanlar ortada. Bu noktada PKK üzerinde
yarat›lan “bar›ﬂç›l çözüm” ve “siyasal uzlaﬂma” rotas›yla, bu do¤rultuda
geliﬂtirdikleri iliﬂkiler ve ortaya koyduklar› çabalarla PKK üzerinde nas›l
bir etki oluﬂturduklar› ve nas›l sonuç ald›klar› bilinmektedir. Devrimci ulusal zeminden reformist zemine kaym›ﬂ olmas›na ra¤men 15 y›ll›k devrimci
savaﬂ sürecinde biriken ve halen muazzam dinamikler taﬂ›yan devrimci
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potansiyelin tamamen yokedilip tasfiyesi için tüm emperyalistlerin nas›l bir koalisyonla çabalad›klar›n› ve seferber olduklar›n› yine biliyor
ve izliyoruz.
Baﬂka bir örnek Latin Amerika co¤rafyas›ndan verilebilir. Önce Sandinistler ve FSLN üzerinde kurulan etki ile Nikaragua’da baﬂlayan süreç giderek El Salvador, Uruguay gibi ülkelerde verilen küçük burjuva nitelikli
gerilla mücadelelerini bar›ﬂ ve uzlaﬂma çizgisine çekilip tasfiyesine uzanm›ﬂt›r. Son olarak Kolombiya ve Meksika’daki devrimci-demokratik güçler üzerinden geliﬂtirilmye çal›ﬂ›lan süreçlerde benzeri taktikler yoluyla bu
mücadeleleri tasfiye etmeyi hedeflemektedir. Proleter devrimci çizgideki
Peru-PKP üzerinde denenip gerçekleﬂtirilemeyen tasfiye operasyonu ﬂimdi
Kolombiya ve Meksika devrimci güçleri üzerinde uygulanmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
Özetleyecek olursak, emperyalist-kapitalist sald›rganl›k bütün insanl›k
d›ﬂ› vahﬂetiyle hükmünü sürdürüyor. Ve yeryüzü; “YDD” denilen neo-liberal sald›rganl›k dönemiyle emperyalizm, tarihinin en aﬂa¤›l›k zulüm ve
barbarl›k dönemine, en koyu sümürü ve talan politikalar›na tan›kl›k ediyor.
Ayn› zamanda, tüm bunlar büyük yalan bombard›manlar› ve demagojiler
eﬂli¤inde gerçekleﬂiyor. Emperyalist haydutlar bar›ﬂ ve demokrasi ad›na,
insan haklar› ve özgürlük ad›na gerçekleﬂtiriyorlar tüm bu sald›r›lar›n›. Bir
taraftan gelmiﬂ geçmiﬂ en adaletsizce ve eﬂitsizlikçi iliﬂkiler yaﬂan›r, ars›zca bir sömürü ve talan gerçekleﬂtirilirken, di¤er yandan “bar›ﬂ süreçleri”,
“diyalog”, “uzlaﬂma” vb. tuzaklarla emperyalist hegemonya pekiﬂtirilmeye, kurumsallaﬂt›r›l›p-meﬂrulaﬂt›r›lmaya ve emperyalizme karﬂ› mücadele
ve direniﬂ odaklar› etkisizleﬂtirilip tasfiye edilmeye, giderek “YDD”nin
destek dayanak güçleri olarak yozlaﬂt›r›l›p gericileﬂtirilmeye çal›ﬂ›l›yor.
Fakat nerede görülmüﬂtür ki, insanl›¤›n baﬂ›na büyük belalar açan ve
felaketlere neden olan emperyalistler insanl›k için iyi ﬂeyler yaps›n. ‹nsan
haklar›n›, bar›ﬂ›, adaleti ve eﬂitli¤i emperyalistler getirebilir mi? Savunup,
koruyabilir mi? Halklar›n boynuna kölelik zincirini takan bir sistemin,
halklar›n özgürlü¤ünü ve demokratik geliﬂimini bo¤an insanl›k d›ﬂ› bir düzenin özgürlü¤ü ve demokrasiyi savunmas›n›, gerçekleﬂtirmesini beklemek
gerçekçi olur mu? Sorunlar›n ve felaketlerin mimarlar› ve yarat›c›lar› olanlar bu sorunlar› çözebilir mi? Böylesi yalanlarla ve masallarla kimi kand›rabilirler? Geçici olarak bilinçlerde yaratt›klar› bulan›kl›k ve burjuva ideolojisinin yaratt›¤› siyasal yozlaﬂma ve umutsuzlaﬂt›rma d›ﬂ›nda dünya
halklar›n› bu yalanlar›na uzun süre inand›rmalar› mümkün olabilir mi?
Kuﬂkusuz ki bunu baﬂaramazlar ve hiçbir zaman da buna güçlerinin
yetmeyece¤i aç›kt›r. Halklar›n boynunda sallanan emperyalist kölelik zincirinin a¤›rl›¤› ve keskin gerçekli¤i tüm bu demagoji ve yalanlara inat orta
yerdedir. Ezilen halklar›n yaﬂamlar›ndaki katlan›lmaz ac›lar ve yokluklar,
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ölümler ve iﬂkenceler sanal bir dünyan›n pembe yalanlar›na ve yay›lmaya
çal›ﬂ›lan liberal hayallere inat halklar›n bilincini sürekli zorlamakta ve hayat›n keskin çeliﬂkileri onlar› emperyalizme ve köle yaﬂama karﬂ› isyan ve nefret duygular›yla bilemektedir. Halklar›n bilincinde ve yüre¤inde yo¤unlaﬂan bu duygular›n emperyalizme karﬂ› mücadele bilincine ve
anti-emperyalist mücadele dalgas›na dönüﬂmesinin olanaklar› yüksektir.
Dünyan›n her köﬂesinde emperyalizme karﬂ› muazzam bir savaﬂ potansiyeli birikmekte ve giderek olgunlaﬂmaktad›r.
Seattle, Washington, Davos, Prag ve Melbourn gibi merkezlerde yo¤unlaﬂan ve kapitalist-emperyalist sistemin sözünü etti¤imiz uygulamalar› ve
esasta sonuçlar›na yönelen öfke bu birikimin ve potansiyelin izlerini yans›tmaktayd›.
Keza, “Pax Amerikan” patentli ‹srail-Filistin bar›ﬂ sürecinin daha do¤rusu “Ortado¤u Bar›ﬂ Süreci” balonunun patlayarak Filistin’in baﬂlayan yeni intifada ile yang›n yerine dönmesi, sözünü etti¤imiz geliﬂimin en son
halkas› olarak karﬂ›m›zda durmaktad›r ve günceldir. Son 20 y›l›n pratik deneyimine sahip olan dünya halklar›n›n emperyalist demagojilere ve bar›ﬂ
ﬂarlatanl›klar›na karn› toktur art›k. Filistin’de baﬂlayan intifadan›n görkemi
ve siyasal-moral etkisi tüm Ortado¤u ve bölgeyi baﬂta olmak üzere dünyan›n pek çok yerini etkileyecek, yeni bir anti-emperyalist mücadele sürecininin dönemeci olarak görülebilir. Filistin intifadas› “21.yüzy›l›n ayaklanmalar yüzy›l›” olabilece¤i yönlü emperyalistlerin yapt›klar› tespitleri ve
duyduklar› endiﬂe ve korkunun boﬂuna olmad›¤›n›n örneklerinden biri olmuﬂtur daha ﬂimdiden. Haydutbaﬂ› katil Clinton’›n günlerce süren ve gecesinin gündüzüne kar›ﬂt›¤› Filistin ‹ntifadas›’n› bitirme ve yeniden “bar›ﬂ
sürecini” baﬂlatma çabalar› umutsuz çabalar olarak kalmaya mahkumdur.
Nitekim E. Barak ve Y. Arafat’la yap›lan sözlü ateﬂkes anlaﬂmas› sonras›
yapt›¤› kapan›ﬂ konuﬂmas›yla fazla umutlu olmad›¤›n› ortaya koymuﬂtur
Clinton. “Fazla hayale kap›lmayal›m” sözleriyle d›ﬂa vurulan bu umutsuzluk ABD liderinin geliﬂimin yönünü gördü¤ünü, y›k›lan›n yaln›zca Ortado¤u bar›ﬂ› de¤il “YDD”nin ciddi bir dönemece girdi¤inin k›sacas› durumun
vehametinin fark›nda oldu¤unu göstermektedir.
Tüm bu geliﬂmelerin co¤rafyam›zda ve bütün dünyada ortaya ç›karaca¤›, dahas› daha ﬂimdiden ç›kard›¤› kimi gerçekleri görmek önemlidir. Bu
ayn›zamanda geliﬂimin yönünü de do¤ru olarak görmekle eﬂ anlaml›d›r.
Yaﬂananlar neyi gösteriyor? Bölgede ve dünyada yaﬂananlardan tek bir sonuç ç›kmaktad›r. Halklar›n özgürlük, eﬂitlik ve demokratik talepleri
capcanl›d›r. Emperyalist sistem bu talepleri karﬂ›layamaz. Tersine tüm bu
taleplerin varl›¤›n›n nedeni emperyalizmin halklar üzerindeki bask›s›d›r.
Sorunlar›n yarat›c›s› olanlar çözüm gücü olamazlar. Bu gerçeklik tüm demagoji ve yalanlara inat her geçen zaman halklar›n bilincinde daha belirPART‹ZAN 36
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gin olarak yer etmektedir.
Halklar›n bu hakl› ve meﬂru taleplerinin tutarl› savunusu temelinde emperyalizme karﬂ› mücadele ve geliﬂecek olan yeni anti-emperyalist savaﬂ›mlar dünya gericili¤inin “terörizm” demagojisine inat halklar›n bilinç ve
yüreklerinde derin bir sayg›nl›¤a ve meﬂruiyete sahiptir. Bu gerçe¤in daha
da pekiﬂece¤i bir süreçten geçilece¤i konusunda kuﬂku duymamak gerekiyor. Tersine, bu hakl› ve meﬂru taleplere s›rt›n› dönen bar›ﬂ, uzlaﬂma ve
diplomasi tezgahlar›nda emperyalizin yörüngesinde hareket ederek halklar›n öfke ve isyan›na yan›t olamayanlar süreçten tecrit olmayla yüzyüze kalacaklard›r. Örne¤in; Filistin halk›n›n özgürlük ve ulusal ba¤›ms›zl›k talebine yan›t olamayan, bu hakl› ve meﬂru talebi emperyalistlerin bar›ﬂ süreçlerinde pazarlayan Arafat ve FKÖ böylesi bir süreçle yüzyüze bulunmaktad›r. Keza ayn› durum baﬂka biçimde A. Öcalan ve PKK için de sözkonusudur. Kürt halk›n›n özgürlük, ulusal demokratik haklar›n›n kazan›lmas› vb.
taleplerine net yan›t olunamad›¤› durumda, baﬂka bir ifadeyle “bar›ﬂ, uzlaﬂma ve demokratik cumhuriyet” politikalar› ad›na Kemalist faﬂist TC’ye ve
emperyalizme karﬂ› onur k›r›c›, pasif ve Kürt halk›n›n savaﬂkanl›¤›yla z›t,
p›s›r›k tutum sürdürüldü¤ü ve bu politikalarda ileriye do¤ru bir geliﬂim olmad›¤› sürece PKK ve A. Öcalan’›n kaderi de Arafat ve FKÖ’den farkl›
olmayacakt›r. Nas›l ki Filistin’de ‹slamc› temelde de olsa Hamas gibi radikal ve ulusal taleplerini tavizsizce savunup buna uygun pratik bir duruﬂ
sergileyen güçler geliﬂiyorsa ve FHKC emperyalizme ve siyonist sald›rganl›¤a karﬂ› kararl› tutumuyla geliﬂim sürecine giriyorsa co¤rafyam›zda
da hakim ulus bask›s›na ve emperyalizme karﬂ› uzlaﬂmaz bir savaﬂ›m veren inatç› devrimci güçlerin baﬂta Kürt halk› olmak üzere halklar›m›z taraf›ndan kabul görüp desteklenece¤i aç›kt›r.
Sonuç olarak; 21. yüzy›l›n emperyalistler aç›s›ndan oldukça s›k›nt›l›
bir süreç olaca¤›n›n bütün belirtileri mevcuttur. Geliﬂmeler, yerküremizin; devrimci f›rt›na merkezlerinden (yar›-sömürgeler ve ve ba¤›ml› uluslar) esecek yeni anti-emperyalist güçlü f›rt›nalar›n habercisi durumundad›r.
Bu f›rt›nalar› Maoizm biliminin kumandas›nda zaptedilemez devrim kas›rgalar›na dönüﬂtürmekle; emperyalizmi ve düya gericili¤ini temellerinden sarsmakla mükellefiz. Co¤rafyam›zdaki f›rt›na jeo-stratejik konumu
nedeniyle etkili ve kapsaml› olacakt›r. Bütün Ortado¤u’yu, Kafkaslar›
ve Balkanlar› sarsacak olan bir ülkenin devrim f›rt›nas›nda esmek ve
coﬂmak gerek.
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ﬁnurov, yine ayn› broﬂüründe ﬂunlar› söylüyor:
“Türkiye’nin en büyük kapitalistleri, yabanc›lard›r.
Bütün maden iﬂletmelerinden baﬂka, bir de demiryolar›n›n büyük bir k›sm› ve tar›m ürünlerini iﬂleyen
fabrikalar›n ço¤u yabanc›lar›n elindedir.
Türkiye ulusal ekonomisine 1.100 milyon frank
yabanc› sermaye yat›r›lm›ﬂt›r. Sermayenin 450 milyonu Alman, 350 milyonu Frans›z, 200 milyonu
‹ngiliz ve 100 milyonu di¤er ülkelerin sermayesidir.”
(sf. 72-73)
ﬁnurov, broﬂürünün bir baﬂka yerinde Türkiye’nin
yar›-sömürge oldu¤unu da belirtiyor.
“Türkiye, az geliﬂmiﬂ, yar›-sömürge olan bir ülkedir.
Türk iﬂçisi ve köylüsünün s›rt›ndan Fransa, Almanya
ve ‹ngiltere kapitalistleri servetler sa¤l›yorlar...” (sf.
57)
Gerek Jön Türkler, gerekse Kemalistler emekçi
s›n›flar›n s›rt›ndan iktidara geldiler. Fakat her ikisi
de, Türkiye’nin yar›-sömürge yap›s›n› aynen korudular. Jön Türk devrimi Sultanl›¤› da korudu¤u halde,
Kemalist devrim Sultanl›¤› kald›rd› ve bir de iﬂgal
alt›ndaki topraklar›, yani sömürgeleﬂtirilmiﬂ topraklar› kurtard›. Böylece sömürge, yar›-sömürge ve yar›feodal düzen, yar›-sömürge ve yar›-feodal bir düzen
haline geldi.
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