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19 Kasým 1999 günü Ýstanbulda AGÝT üyesi ülkeler tarafýndan imzalanan AGÝT anlaþmasýnýn
önemli bölümleri.
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1 Aralýk 1999 günü ABDnin Seattle kentinde
toplanan Dünya Ticaret Örgütünün globalizm söylemindeki gerçek yeri.
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PKKNÝN TASFÝYE SÜRECÝNDE
SON SÖZLER

18-19 Kasým 1999 günü Ýstanbulda toplanan
Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilatýnýn tarihsel geliþimi ve günümüzde emperyalist sistem
içindeki yerini ele alan bir yazý.
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Globalizm propagandistlerinin teknolojik geliþmenin yeni bir dünya düzeni yarattýðý ve
ulusal devletlerin tarihsel olarak sona erdiði iddialarýný irdeleyen bir yazý.

Globalizm propagandist ve ideologlarýnýn,
günümüz koþullarýnda baðýmsýz bir devletin
varolamayacaðý, dolayýsýyla anti-emperyalist
mücadelenin anlamý kalmadýðýna iliþkin iddialarýnýn genel eleþtirisi.

Anti-emperyalist devrimci bir iktidarýn günümüz
koþullarýnda nasýl yaþayabileceðinin THKC/
HDÖ programýndaki izdüþümleri.

Küçük-burjuva milliyetçileri tarafýndan tasfiye
sürecine sokulan PKKnin ortaya çýkardýðý tablo.

Kurtuluþ Cephesinin halkýn katkýlarýna iliþkin
olarak açtýðý kampanya bildirisi.

Ýnternet Adresi:
http://www.kurtuluscephesi.com
E-Mail Adresi:
kurcephe@kurtuluscephesi.com
Bu sayý ÝLKER Matbaasýnda
basýlmýþtýr.
Baský Tarihi: 2.12.1999

Ederi: 200.000 TL.
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Abone Ederi:
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AGÝTin
Oluþumu ve Geliþimi

AGÝTin oluþumu, geliþimi ve bugün geldiði yer, 1917 Ekim Devrimi ile birlikte baþlayan ve 1991 yýlýnda SSCBnin daðýtýlmýþlýðýyla
yeni bir evreye giren tarihsel evrimle büyük
ölçüde çakýþmaktadýr.
1917 Ekim Devrimi ile kurulan Sovyetler
Birliði, emperyalist ülkelerin kuþatmasý altýnda sosyalizmin inþasýna giriþen ilk ülke olarak, emperyalist sisteme karþý sosyalist alternatifi oluþturmuþtur. II. emperyalist savaþa kadar emperyalist sistemin kendi iliþki ve çeliþkileri üzerinde dolaylý etkide bulunan Sovyetler Birliði, savaþ sonrasýnda Doðu-Avrupa ülkelerinde sosyalist iktidarlarýn kurulmasý ve Çin
Devriminin zaferiyle birlikte, emperyalist sistemin çeliþkileri üzerinde belirleyici bir yere sahip olmuþtur. Dünya pazarlarýnýn 1/3nün emperyalist sömürünün dýþýna çýkmýþ olmasý,
emperyalist ülkeleri tarihlerinin en büyük pazar sorunuyla yüzyüze býrakmýþtýr.
Emperyalizmin pazarlarýnýn 1/3ünü yitirmesi, ayný zamanda onun saldýrganlýðýný daha
da artýrmýþtýr. Amerikan emperyalizminin
atom bombasýný Hiroþima ve Nagazakide
kullanmasýyla birlikte ortaya çýkan nükleer
silahlar sorunu, emperyalizmin saldýrganlýðýnýn
en önemli unsuru olmuþtur. Ýþte Amerikan
emperyalizminin atom bombasýnýn yýkýcý etkisine dayanan sosyalist ülkelere yönelik tehdidi, 1945 sonrasýnda uluslararasý iliþkilerin en
önemli olgusu durumuna gelmiþtir. 1949 yýlýnda SSCBnin ilk atom bombasýný yapmasýyla birlikte Amerikan emperyalizminin nükleer
tehdidine karþý bir denge durumu ortaya çýkarmýþtýr.
4 Nisan 1949da Amerikan emperyalizmi,
Avrupanýn emperyalist ülkeleriyle birlikte Kuzey Atlantik Paktýný (NATO) oluþturdu. NATO,
emperyalizmin saldýrganlýðýnýn yeni bir orga-

ný olarak, ayný zamanda emperyalist ülkelerin IMF ve Dünya Bankasý gibi ekonomik
kurumlarýna paralel olarak oluþturulmuþ askeri alanda kurulmuþ olan sürekli ve resmi örgütlenmesi olmuþtur.
Ýþte bu koþullar altýnda Batý-Avrupa ülkelerinde baþlayan barýþ eylemleri AGÝT düþüncesinin ortaya çýkmasýný saðlamýþtýr. Baþýný
Fransýz Komünist Partisi ile diðer Batý-Avrupa
nýn emperyalist ülkelerinin komünist partilerinin çektiði barýþ eylemleri karþýsýnda Sovyetler Birliði 1950 yýlýnda Vladivostoktan Atlantike kadar bir barýþ bölgesinin oluþturulmasýný önermiþtir. Temel ilkeleri Stalin tarafýndan belirlenen bu barýþ önerisi, Avrupa güvenlik anlaþmasý olarak tanýmlanmýþ ve 1954 yýlýnda somut hale getirilmiþtir.
Sovyetler Birliðinin Avrupa güvenliðine iliþkin olarak geliþtirdiði öneri, devletlerin egemen eþitliði, karþýlýklý sorunlarda kuvvet kullanýlmasýndan ve kuvvet kullanma tehdidinden
kaçýnma, devlet sýnýrlarýnýn dokunulmazlýðý,
devletlerin iç iþlerine karýþmama ve uluslarýn
kendi kaderlerini tayin hakký temelinde, Avrupada 50 yýllýk bir barýþ anlaþmasýnýn imzalanmasý þeklinde somutlaþmýþtýr.
Stalin, bu barýþ önerisini ve Batý-Avrupa
daki kitlesel barýþ eylemlerini Sosyalizmin
Ekonomik Sorunlarýnda þöyle deðerlendirmektedir:
Bugünkü barýþ hareketinin amacý,
halk yýðýnlarýný barýþý korumak için
savaþýma sürüklemek ve böylece yeni
bir dünya savaþýný önlemektir. Bu yüzden, bu hareketin amacý, kapitalizmi
devirmek ve sosyalizmi kurmak deðildir  o, barýþý sürdürmek için demokratik savaþým amaçlarýyla yetinmektedir. Bu bakýmdan, bugünkü barýþýn ko-
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runmasý uðruna hareket, Birinci Dünya
Savaþý sýrasýndaki emperyalist savaþý iç
savaþa dönüþtürmeyi hedef tutan ve
daha ileri giderek sosyalist amaçlar
güden hareketten farklýdýr.
Olabilir ki, koþullarýn yardýmý ile, barýþ için savaþ, orada ve þurada sosyalizm için savaþýma doðru geliþsin, ancak o zaman, bu, bugünkü barýþ uðruna hareket olmayacaktýr, ama kapitalizmi devirmek için bir hareket olacaktýr.
En olasý olaný, bugünkü barýþ uðruna hareketin, barýþýn sürdürülmesi için
hareket olarak baþarý kazandýðý takdirde, belirli bir savaþý önlemeye katkýda
bulunmasý, onu bir süre için ertelemesi, bir süre için belirli bir barýþý sürdürmesi, savaþçý bir hükümeti istifa ettirmesi ve onun yerine barýþý geçici olarak sürdürmek eðiliminde olan bir hükümetin geçmesini saðlamasýdýr. (*)
Sovyetler Birliðinin bu barýþ giriþimi 1970
lere kadar emperyalist ülkeler tarafýndan hiç
bir biçimde kabul edilmemiþtir.
1970lere gelindiðinde emperyalist bloktaki Amerikan emperyalizminin mutlak hegemonyasýnýn sarsýlmýþ ve Amerikan emperyalizminin efsanevi dolarýnýn dokunulmazlýðý
sona ermiþ ve devalüe edilmiþti. Baþýný Alman
emperyalizminin çektiði Batý-Avrupanýn emperyalist ülkeleri, kendi pazar sorununa kýsmi bir çözüm bulabilmek amacýyla Sovyetler
Birliði ile iliþkileri geliþtirmeye yönelmiþtir.
Politik planda, Alman Sosyal-Demokrat Partisinin (SPD) baþkaný Willy Brandtýn ostpolitik adý verilen giriþimleri, Sovyetler Birliðinin
1950lerdeki barýþ önerisi temelinde baþlatýlmýþtýr. Böylece Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði
Konferansý (AGÝK) için gerekli hazýrlýklara
giriþilmiþtir.
3 Temmuz 1973de Helsinkide yapýlan
ABD ve Kanadanýn da katýldýðý dýþiþleri bakanlarý toplantýsýyla birlikte AGÝK için ön hazýrlýklar baþlatýlmýþ ve 30 Temmuz-1 Aðustos
1975de Helsinki toplantýsýnda AGÝK kurulmuþ
ve Helsinki Nihai Senedi imzalanmýþtýr. (Arnavutluk dýþýnda tüm Avrupa ülkeleri ile ABD ve
Kanada)
Helsinki Nihai Senedi üç ayrý bölümden
oluþmuþtur:
Karþýlýklý güvenlik iliþkilerini belirleyen birinci bölüm, Sovyetler Birliðinin yýllardýr savunduðu temel ilkeleri önemli ölçüde içer-
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(*) Stalin: Son Yazýlar, s: 94-95

miþtir. Buna göre:
 Devletlerin egemen eþitliði
 Karþýlýklý olarak kuvvet kullanma ve
kuvvet kullanma tehdidinden kaçýnma
 Sýnýrlarýn dokunulmazlýðý
 Devletlerin toprak bütünlüðü
 Sorunlarýn barýþçýl yöntemlerle çözümü
 Devletlerin iç iþlerine karýþmama
 Halklarýn eþitliði ve kendi kaderlerini tayin hakký
 Temel hak ve özgürlüklere saygý
 Uluslararasý hukuki yükümlülüklerin iyi
niyet ilkesi çerçevesinde yerine getirilmesi
karþýlýklý olarak kabul edilmiþtir.
Helsinki Nihai Senedinin ikinci bölümü,
ülkeler arasýnda ekonomik, bilimsel ve teknolojik alanda iþbirliði yapýlmasýný; üçüncü bölüm ise, insani boyut baþlýðý altýnda, ülkeler
arasýnda insani temas, bilgi alýþveriþi, kültürel ve eðitim alanlarýnda iþbirliði ve deðiþimin
düzenlenmesini içeriyordu.
Böylece, Stalin tarafýndan temel ilkeleri
belirlenmiþ olan Avrupa güvenlik anlaþmasý,
1975 yýlýnda imzalanarak, somut bir belge haline getirildi. Ancak Helsinki Nihai Senedinin
imzalanmýþ olmasý, salt fiili bir durumun belgelenmesinden öte bir deðere sahip olmamýþtýr. Emperyalizmin dünya çapýndaki saldýrganlýðý Amerikan emperyalizminin Vietnam yenilgisiyle birlikte önemli ölçüde geriletildiðinden,
AGÝK belgesi, son tahlilde, Sovyetler Birliði ile
emperyalist ülkelerin ekonomik iliþkilerinin
geliþtirilmesinin politik bir güvencesi olmaktan öteye gidememiþtir. Ancak, Helsinki Nihai Senedi, 1 Mayýs 1975de Vietnam Halk Savaþýnýn zaferinden iki ay sonra Amerikan emperyalizmi tarafýndan da imzalanmasýyla, emperyalizmi gerileten temel etmenin ulusal ve
halk kurtuluþ savaþlarý olduðu gerçeðini de
açýkça ortaya koymuþtur.
Bundan sonraki yýllarda AGÝK çerçevesinde gerçekleþtirilen en önemli geliþme 1990 yýlýnda Pariste yapýlan toplantýda imzalanan
yeni anlaþma olmuþtur. Paris Þartý olarak bilinen bu anlaþma, Doðu-Avrupadaki sosyalist
iktidarlarýn yýkýldýðý ve SSCBnin daðýtýlma koþullarý içinde bulunduðu bir sýrada yapýlmýþtýr.
Bu anlaþmanýn en önemli yaný, serbest seçimleri izleme bürosu kurulmasýnýn kabulü
olmuþtur. Böylece, AGÝKin, Sovyetler Birliði
üzerinde emperyalist ülkelerin sürekli bir denetim ve izleme organý haline dönüþmesi kabul edilmiþtir. Bu, ayný zamanda, AGÝKin sürekli bir kurum haline dönüþtürülmesi yönünde atýlmýþ ilk adýmý oluþturmuþtur.
1992 yýlýnda yapýlan Helsinki Zirvesinde
Sovyetler Birliði içinde yer alan ülkelerin ba-
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ðýmsýz olarak AGÝKe katýlmalarý kabul edilmiþ
ve böylece AGÝK, Sovyetler Birliðinin daðýtýlmýþlýðý koþullarýnda ortaya çýkan yeni pazarlarýn politik istikrarýnýn saðlanmasý konusunda yeni bir misyon üstlenmiþtir. Bu, ayný zamanda, AGÝKin AGÝTe (Avrupa Güvenlik ve
Ýþbirliði Teþkilatý) dönüþümünün baþlangýcý
olmuþ ve Ýstanbul Zirvesiyle birlikte resmiyet
kazanmýþtýr.

Ýstanbul Zirvesinde kabul edilen Ýstanbul
Þartý ile, AGÝK süreci resmen sona ererken,
AGÝKin temelini oluþturan ilkeler, yerini emperyalizmin yeni pazarlarý denetlemesi ve
kendi çýkarlarýna uygun siyasal yönetimler
oluþturmasýnýn resmi ilanýna ve 1950lerin
barýþ hareketi ise, emperyalizmin yeni pasifikasyon araçlarý durumunda olan NGOlara
býrakmýþtýr.

AGÝT
Ýstanbul Þartý
19 Kasým 1999

1. Biz AGÝT üyesi devletlerin devlet ya da hükümet baþkanlarý, 21. yüzyýlýn þafaðýnda özgür, demokratik ve birleþik bir AGÝT bölgesi oluþturma kararlýlýðýmýzý bildiririz.
Bu yükümlülüðümüzü gerçekleþtirmek için, bir dizi yeni adým atmayý kararlaþtýrdýk.
Bizler;
* AGÝT ile öteki uluslararasý örgüt ve kurumlarla, onlarýn kaynaklarýný daha
iyi kullanmak amacýyla, iþbirliðini güçlendirmek için bir Güvenlik Ýþbirliði Platformu kurmakta;
* AGÝTin, güvenliðe kapsamlý yaklaþýmýný daha iyi yansýtmak amacýyla,
barýþý koruma operasyonlarýndaki rolünü geliþtirmekte;
* Geniþ ölçekli sivil operasyonlar nedeniyle gelen yardým taleplerine AGÝTin
hýzla karþýlýk vermesi amacýyla Acil Uzman Yardým ve Ýþbirliði Timleri (Rapid
Expert Assitance and Co-operation Team-REACT) oluþturmakta;
* Hukukun üstünlüðünün korunmasýna yardýmcý olmak için, polisiye faaliyetleri yürütme yeteneðimizi geniþletmekte;
* AGÝTin saha operasyonlarýný planlayacak ve uygulayacak bir Operasyon
Merkezi kurmakta;
* AGÝT Daimi Konseyine baðlý bir Hazýrlýk Komitesi kurarak AGÝT içinde
danýþma sürecini geliþtirmekte anlaþmaya vardýk.
Bizler, nerede olursa olsun, çatýþmalarý en baþýndan önlemeye kararlýyýz. Üzerinde anlaþmaya vardýðýmýz bu Þarttaki adýmlar, AGÝTin bu baðlamdaki yetkilerinin yaný
sýra, çatýþmalarýn bitirilmesini ve savaþ ve felaketler nedeniyle tahrip olmuþ toplumlarýn rehabilitasyonu kapasitesini güçlendirecektir. Þart, genel ve bölünmez bir güvenlik
alanýnýn oluþumuna katkýda bulunacaktýr. Farklý güvenlik düzeyleri olan hatlarýn ve
sýnýrlarýn bölmediði bir AGÝT alanýnýn yaratýlmasýný geliþtirecektir.
2. Paris Þartýný imzaladýðýmýzdan bu yana, güvenliðimize yönelik tehditlerin, devletler arasý çatýþmalar kadar devletlerin iç çatýþmalarýndan da beslendiði daha açýk
görülür oldu. Çoðunlukla AGÝT norm ve ilkelerinin rezilce ihlal edilmesinden kaynaklanan çatýþmalar yaþadýk. Devletlerin iç çatýþmalarý, devletler arasý güvenliði de tehdit
ediyor.
3. Güvenlik ve barýþ, iki temel unsuru birleþtiren bir stratejiyle zenginleþtirilmeli:
devletlerin sýnýrlarý içindeki halkta güveni kurmak ve devletler arasýnda iþbirliðini güçlendirmek. Bu nedenle, zor geçiþ sürecinden geçen ülkelere danýþma ve destek saðlamak için var olan araçlarý güçlendirecegiz ve yeni araçlar geliþtireceðiz. Ulusal
azýnlýklara mensup kiþilerin haklarý dahil, insan haklarýna ve temel özgürlüklere tam
saygýyý saðlama çabalarýmýzý takviye edeceðiz.
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4. Uluslararasý terörizm, þiddete dayalý aþýrýlýklar (extremism), organize suçlar ve
uyuþturucu trafiði büyüyerek güvenliðe meydan okumaktadýr. Terörizm, nedenleri ne
olursa olsun, hiçbir biçimde ve görünüþte kabul edilemez. Ülkelerimizdeki terörizmin
hür türden hazýrlýðýný ve finanse edilmesini engellemek için çabalarýmýzý artýracaðýz
ve teröristlere güvenli sýðýnaklar saðlamayacaðýz. Küçük çaplý ve hafif
silahlarýn
aþýrý ve dengesiz varlýðý ve denetlenememesi barýþ ve güvenliðe karþý bir tehdit
oluþturmak- tadýr. Savunmalarýmýzý bu yeni risklere ve tehditlere karþý güçlendireceðiz;
güçlü demokratik kurumlar ve yasalar bu savunmanýn temelini oluþturmaktadýr. Bu
tehditlere karþý karþýlýklý aktif bir iþbirliðini geliþtirmeye karar verdik.
5. Aðýr ekonomik sorunlar ve çevre tahribatý, güvenliðimiz için ciddi karýþýklýklar
çýkarabilir. Ekonomi, bilim, teknoloji ve çevre alanlarýnda iþbirliði kritik önem taþýyacaktýr.
Bu tehditlere tepkimizi, sürdürülen ekonomik ve çevresel reformlarla, ekonomik faaliyet için þeffaf ve istikrarlý çerçeveler ve bir yandan ekonomik, sosyal haklara dikkat
gösterirken, bir yandan da pazar ekonomisini destekleyerek güçlendireceðiz.
6. Özellikle Akdeniz bölgesi ve Orta Asya cumhuriyetleri gibi üye devletlerin yakýnýndaki alanlarýn güvenliðinin, AGÝT için yükselen önemde olduðunu teyid ederiz.
Bu alanlardaki istikrarsýzlýðýn, AGÝTin güvenliðini ve refahýný doðrudan etkileyecek
tehditler yarattýðýný görmekteyiz.
7. Birleþmiþ Milletler Sözleþmesine, Helsinki Nihai Senedine, Paris Þartýna ve
imzaladýðýmýz öteki AGÝT belgelerine baðlýlýðýmýzý yineleriz. Bu belgeler, üye devletlerin birbirlerine ve sýnýrlarý içinde yaþayan bireylere karþý muamelelerinde açýk standartlar oluþturdu. Bütün AGÝT yükümlülükleri eksiksiz olarak bütün üye devletlere eþit
olarak uygulanýr. Bunlarýn uygulanmasýndaki iyi niyet, devletler arasýndaki, hükümetlerle halklarý arasýndaki ve bunlar kadar, devletlerin üye olduðu örgütler arasýndaki
iliþkilerde önem taþýr. Üye devletler, AGÝT yükümlülüklerini yerine getirme konusunda
yurttaþlarýna hesap verirler ve öteki devletlere karþý sorumludurlar. Bu yükümlülükler,
herhangi bir devletin iç iþleri dýþýndaki alanlarla sýnýrlanamaz. Bütün üye devletlerin
hemen uygulayacaðý meþru hükümlerdir.
AGÝTin BM Sözleþmesinin 8. Bölümü çerçevesinde, bölgesel bir düzenleme ve
kendi bölgesindeki sorunlarý barýþçý çözüme kavuþturacak birincil örgüt ve erken uyarý, çatýþmalarý önleme kriz yönetimi ve çatýþma sonrasý yeniden yapýlandýrmada anahtar
araç olduðunu yineleriz.
...
9. Her bir üye devletin güvenliði, ayrýlmaz biçimde bütün öteki devletlerinkiyle
iliþkilidir. Güvenliðin insani, ekonomik, siyasi ve askeri boyutlarýnýn bir bütün olduðunu savunacaðýz.
...
11. Uluslararasý barýþ ve güvenliðin sürdürülmesi ve bölgemizdeki güvenlik ve istikrara büyük katkýda bulunan Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyinin ana sorumluluðunu kabul ediyoruz. Birleþmiþ Milletler Þartý'ndaki güç kullanýlmamasý veya güç kullanma
tehdidi sorunundaki taahhüdümüz dahil olmak üzere, tüm hak ve yükümlülüklerimizi
bir kez daha teyit ederiz. Bu çerçevede, Birleþmiþ Milletler Þartý'nde belirtilen, uyuþmazlýklarýn barýþçýl çözümünü arama tahhüdümüzü de yineleriz.
Bu kuruluþlara dayanarak, bize yönelen tehditlere etkin karþýlýk vermek için, ortak
tavrýmýzý güçlendireceðiz, ortak araçlarýmýzý geliþtireceðiz.
12. Bu Þarta ekli operasyonel belgeler olan Güvenlik Ýþbirliði Platformu Ýlkeleri,
üyeleri tek tek ve toplu olarak bu ilkeleri benimseyen örgütlere ve kurumlara uygulanýr. Bunlar, güvenliðin siyasi-askeri, insani ve ekonomik bütün boyutlarýný kapsar. Bu
Platform aracýlýðýyla, paylaþýlan deðerler temelinde, hem belirli krizlere karþý tavýr almada, hem yeni risk ve tehditlere karþý tutum belirlemede, güvenlikle ilgili öteki bütün
organlarla uyumu sürdürmeyi ve geliþtirmeyi isteriz. AGÝTi, birlik konusunda oynayacaðý anahtar rolü dikkate alarak, farklý örgütlerin kendi kabuklarýndan sýyrýlýp birbirini
takviye etmesi yoluyla, iþbirliðini güçlendirecek esnek bir çerçeve olarak sunuyoruz.
...
14. Bölgemizde barýþ ve demokrasinin en iyi garantisi, her üye devletin demokrasiyi uygulama, hukuk düzenine uyma ve insan haklarýna saygý gösterme konularýndaki yeteneði ve gönüllülüðüdür. Her birimiz tek tek, yükümlülüklerimizi tam olarak yerine
getirme gönüllülüðümüzü teyid ederiz. Toplu olarak da AGÝT ilkelerini destekleme sorumluluðumuz var.
Bu nedenle de, AGÝT içinde ve AGÝT kurum ve temsilcileriyle iþbirliði yapmakta
kararlýyýz; AGÝT araç, gereç ve mekanizmalarýný kullanmaya hazýrýz. Üye devletlerin
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yardým isteðini etkin olarak karþýlamak için var olan iþbirliði araçlarýný güçlendireceðiz,
yenilerini geliþtireceðiz.
15. Ýç düzeni ve hukuk yapýsý çöken üye ülkelerden yardým isteði geldiði taktirde,
üye ülkelere yardýmýn yollarýný araþtýrmada kararlýyýz. Birlik içinde durumun doðasýný
ve sorun içindeki devlete olasý destek saðlama araç ve yollarýný ele alacaðýz.
16. Güvenlik için Siyasi-Askeri Araçlar Kullanma Kararýnýn geçerliliðini teyid ederiz.
...
18. Demokratik Kurumlar ve Ýnsan Haklarý Bürosu, Ulusal Azýnlýklar Yüksek Komiserliði, Medyaya Özgürlük Temsilciliði, insan haklarý, demokrasi ve hukuk düzenine
saygýyý güvence altýna alan araçlardýr. AGÝT Sekreteri Dönem Baþkanýna ve özellikle
cephedeki örgütümüzün faaliyetlerine can alýcý destek saðlar.
19. Ýnsan haklarýnýn ve düþünce, vicdan, din ve inanç özgürlüðünü de kapsayan
temel özgürlüklerin ihlali, fikir açýklamaya hoþgörüsüzlük, saldýrgan milliyetçilik, ýrkçýlýk, þovenizm, yabancý düþmanlýðý ve semitizm düþmanlýðý gibi güvenlik tehditlerine
karþýlýk vermekle yükümlüyüz.
Ulusal azýnlýklara mensup kiþilerin haklarýna saygý ve bunlarýn korunmasý, hem
bunlarýn, hem de üye devletlerin demokrasi, barýþ, adalet ve istikrarýnýn önemli faktörleridir. Bu çerçevede, 1990 Kopenhag Ýnsani Boyut Belgesini ve 1991 Ulusal Azýnlýklar Uzmanlar Toplantýsýnýn Cenevre Raporuna iliþkin taahhütlerimizi yineliyoruz. Ulusal
azýnlýk mensubu kiþilerin haklarý dahil insan haklarýna saygý, ülke bütünlüðünü ve
egemenliðini tahrip etmez, tersine güçlendirebilir. Ülkelerde, ulusal, anayasal ve hukuki durumlarýna baðlý olarak çeþitli otonomi biçimleri uygulanmaktadýr. Azýnlýklara
þiddet uygulanmasýný kýnýyoruz. Her yerde hoþgörü ölçüleri ile etnik köken ayrýmý yapýlmaksýzýn herkese eþit haklar tanýyan çoðulcu toplumlarýn kurulmasýný taahhhüt ediyoruz. Biz, ulusal azýnlýklarla ilgili sorunlarýn mevcut yasal düzen sýnýrlarý içinde
demokratik politik bir çerçevede çözümlenebileceðini kabul ediyoruz.
Temel yurttaþlýk hakký ve devleti olmayan kiþilerin uluslararasý korumasý konusundaki kararlýlýðýmýzý yineleriz. Devletsiz kiþilerin çoðalmasýný önleme çabalarýmýzý sürdürmekte kararlýyýz.
22. Etnik temizlik ve toplu sürgün politikalarýný reddederiz... Çatýþma dönemlerinde sivilleri korumayý güçlendirmek için, uluslararasý insani yasalarý uygulatacak gerekli yollarý bulacaðýz.
...
27. Hükümet dýþý örgütler (NGOlar), insan haklarý, demokrasi ve hukuk düzenini
oluþturmada can alýcý rol oynayabilir. Bunlar, güçlü sivil toplumun birleþik parçalarýdýr.
Bizler, insan haklarý ve temel özgürlüklere saygý gereði, sivil toplumun daha da
geliþtirilmesine katký yapmalarý için, NGOlarýn etkinliklerini yükseltme sözü veririz.

%
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Globalizmin Gözdesi:

WORLD TRADE ORGANIZATION

&

1 Aralýk 1999 günü ABDnin Seattle kentinde kitlesel protestolarla ve çatýþmalarla
WTO [Dünya Ticaret Örgütü] toplantýsý baþladý. Globalizmin en çok sözü edilen, ancak
ne olduðu konusunda pek çok kiþinin fazlaca bilgisi bulunmayan bu örgüt, emperyalist
tekellerin dünya ticareti üzerindeki denetimini süreklileþtirmenin ve yoðunlaþtýrmanýn uluslararasý resmi kurumu olarak dünya
gündemine girmiþtir.
Dünya Ticaret Örgütü [WTO], Uruguay görüþmeleri sonunda 1995 yýlýnda GATTýn [Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaþmasý] yerine kurulmuþtur.
GATT, WTO kurulana kadar, uluslararasý
ticarete iliþkin yapýlan düzenlemelerin örgüt
olarak, özellikle gümrük tarifelerinin emperyalist ülkeler lehine düzenlemesinin bir kurumu olarak ortaya çýkmýþtýr. Dünya ticaretinin
liberalizasyonu adýyla, emperyalist metalarýn
geri-býraktýrýlmýþ ülkelere kolay ve hýzlý giriþini
saðlamaya yönelik yapýlan gümrük düzenlemeleri, 1990lý yýllara girildiðinde emperyalist
ülkelerin karþý karþýya bulunduklarý aþýrý-üretim buhranýna karþý geliþtirilmiþtir. GATT, emperyalist sermayenin aþýrý-üretim buhranýndan
çok, metalarýn aþýrý-üretimine yönelik liberalizasyon düzenlemelerini geliþtirmiþtir. Týpký
AGÝKin AGÝTe dönüþümü gibi, GATT da,
1995 yýlýnda sürekli ve resmi bir kurum haline getirilerek Dünya Ticaret Örgütü [WTO]
adýný almýþtýr.
133 üyeli WTO, GATTdan farklý olarak
global ticari kurallarý uygulamak için ekonomik yaptýrýmlara baþvurma olanaðýna
sahiptir. Ayrýca WTOnun kurallarý gýdadan
çevreye, hizmetlerden patent hakkýna, tarým
politikasýna kadar çok geniþ bir alaný kapsamaktadýr.

MAInin, kültürel haklar konusunda Fransanýn itirazlarý yüzünden OECD bünyesinde
sonuçlandýrýlamayýnca, MAIye iliþkin düzenlemeler de WTO bünyesine aktarýlmýþtýr.
WTOnun en önemli özelliði, dünya ticareti üzerinden kamu yararý konularýnda da
üyeleri baðlayýcý ve uyulmasý zorunlu kararlar alabilmektedir. Bu çerçevede, bugüne kadar WTO deðiþik kararlara imza atmýþtýr.
WTO Saðlýk Önlemleri Anlaþmasý, saðlýkla
ilgili yeni önlemler getirmiþtir. Buna göre devletler, kamu saðlýðý ya da çevre gerekçesini
ileri sürerek, bir yabancý ürünün piyasalarýna
girmesini engelleyemeyeceklerdir. Örneðin,
ABD siyasal yönetiminin kamuoyunun baskýsýyla benzinin rafinesi için belli standart saptamasý üzerine harekete geçen WTO, bunun
GATT kurallarýna aykýrý olduðuna karar vererek, daha fazla hava kirliliðine yol açan benzin üretiminin ve daðýtýmýnýn engellenemeyeceðine karar vermiþtir.
Ayný þekilde Avrupa Birliði hormonlu etin
saðlýða zararlý olduðu gerekçesiyle, ABDden
hormonlu et ithalatýný yasaklamasý üzerine,
WTO hormonlu etin zararlarýna iliþkin kesin
delil bulunmadýðý gerekçesiyle AByi hem tazminata mahkum etmiþ, hem de ithalat yasaðýnýn kaldýrýlmasýný istemiþtir. ABnin, bu yýl
sonuna kadar hormonlu etin saðlýða zararlý olduðunu tam olarak kanýtlayamamasý halinde, ithalat yasaðýný kaldýrmasý gerekmektedir.
Diðer bir örnek, ABDde Türü Tükenen
Hayvanlar Yasasýna karþý WTOnun aldýðý karardýr. Deniz kamlumbaðalarýnýn olduðu yerlerde, onlara zarar verecek aðlarla yakalanan
karideslerin ithalini yasaklayan ABD yasasýna,
WTO, diðer devletlerin egemenlik hakkýna zarar verdiði, ABDnin piyasasýna girecek mallarý tek baþýna belirlemeye hakký olmadýðý ge-
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rekçesiyle bu yasaya karþý çýkmýþtýr.
Görüldüðü gibi, WTO, emperyalist devletler de dahil olmak üzere, her türlü devletlerin iç hukuklarýna yönelik düzenlemeler
getirmektedir. Ýlk bakýþta devletler üstü gibi
görünen, dolayýsýyla emperyalist ülkeleri özel
olarak ayýrmayan WTO, gerçekte emperyalist tekellerin ticaret örgütü durumundadýr.
Yukarda verdiðimiz örnekler, siyasal yönetimlerin deðiþik kamuoyu baskýlarýyla çýkarmak
durumunda kaldýklarý yasalarla ilgilidir. WTO
nun bunlar karþýsýndaki tutumu, siyasal yönetimlerin popülist politikalar izlememeleri yönünde bir tutumdur. Popülist politika,
globalistlerin sözlüðünde, siyasal iktidarlarýn
seçim kazanmak amacýyla kamu yararýný
gözeten politikalar izlemelerine iliþkin kullanýlan bir deyimdir. Bu boyutu ile WTO, geribýraktýrýlmýþ ülkelerde düzen partilerinin kamuoyu baskýsýndan korunmalarý için bir þemsiye görevi görmektedir.
WTOnun bünyesinde yapýlan diðer bir
anlaþma da, Ticarette Teknik Sýnýrlarýn Kaldýrýlmasý Anlaþmasýdýr. Bu anlaþmaya göre,
devletler ithal ettikleri metalarýn üretiminin
nasýl yapýldýðýna bakmayacaklardýr. Yani ister
çocuk iþçilere yaptýrýlmýþ olsun, ister doðayý
tahrip eder biçimde üretilsin, her türlü metanýn ithaline karþý çýkýlamayacaktýr.
WTOnun ticaretle ilgili yatýrýma iliþkin önlem alma yasaðý (TRIM), 133 üye devletin yabancý sermayeye karþý herhangi bir önlem
almasýný engellemektedir. Bu kurallara göre,
devlet, yabancý þirkete yerli iþgücü kullanma,
teknoloji getirme, yerli malzeme kullanma
gibi koþullar getiremez.
WTO Hükümetlerin Ýhale Þartlarý Anlaþmasý, ihalelerde yabancý devletlerin davranýþ-

larýnýn dikkate alýnmamasýný öngörür. Yani bir
þirket dün ya da herhangi bir zamanda askeri yönetimlerle ya da askeri darbelerle iliþki
içinde olsa bile, bu þirketin açýlan ihalelere
girmesi engellenemeyecektir. Özellikle LatinAmerika ülkelerinde 1990lara kadar gerçekleþtirilen darbelerin arkasýnda ABDnin büyük
uluslararasý tekellerinin bulunmasý bu anlaþmanýn gündeme getirilmesine neden olmuþtur. Darbe sonrasýnda kurulan sivil yönetimlerin halktan gelen baskýyla, darbeyle iliþki
içinde olan þirketlerin ülke içindeki yatýrýmlarýný sýnýrlama giriþimleri bu yolla engellenmiþ olmaktadýr.
WTO iþçilere iliþkin konularý ise, kendi alanýnýn dýþýna çýkarmýþ ve yaptýrým gücü olmayan Uluslararasý Çalýþma Örgütü (ILO) bünyesinde deðerlendirilmesine býrakmýþtýr.
WTO kararlarý, tüm emperyalizmin uluslararasý sürekli ve resmi örgütlenmelerinde olduðu gibi, emperyalist ülkeler arasýndaki ön
görüþmelerle belirlenmekte ve genel toplantýda oylanmaktadýr. Yine de oylamanýn hiçbir deðeri bulunmamaktadýr. Çünkü, neoliberalizmin bu yeni gözdesi, toplantýya katýlacak ülke temsilcilerinin masraflarýný kendilerinin ödemesi kuralý getirmiþ oluduðundan, Afrika ve Asyanýn pekçok ülkesi temsilci gönderememektedir.
Ocak 1999da Japonya ile Avrupa Birliði,
WTOnun 1 Aralýkta Seattleda baþlayan
New Millenium Round görüþmelerinde uluslararasý yatýrýma iliþkin kurallarýn ele alýnmasýný ABDye kabul ettirmesiyle birlikte
WTO toplantýsý emperyalist ülkeler arasýnda
dünya pazarlarýnýn yeniden paylaþýmý konusunda büyük pazarlýklarýn yapýlacaðý bir toplantý haline gelmiþtir.

'
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Teknolojik Geliþim,
Emperyalizm
ve Emperyalist Sömürü



1980den günümüze kadar süregelen pasifikasyon ve depolitizasyon olgusunun en popüler söylemi, ideolojilerin öldüðü ve sýnýf
mücadelesinin önemini yitirdiði olmuþtur.
Bu söylem, 1980lerin ortalarýna kadar 20. yüzyýlda görülmüþ en geniþ ve yoðun kitle pasifikasyonu ile birlikte gündeme getirilmiþtir.
Mevcut düzenlerin þu ya da bu biçimde deðiþmesi ya da deðiþtirilmesi gerektiðini düþünen kitleler üzerinde yoðunlaþtýrýlan emperyalist baský ve terör ortamýnda, her türden
ideolojik belirlemenin ve sýnýf perspektiflerinin deðersizleþtirilmesi, ayný zamanda emperyalist baský ve terörden çýkýþ noktasý olarak
kitlelere sunulmuþtur. Bir baþka deyiþle, Amerikan emperyalizminin demokrasi projesi
(project democracy), emperyalist baský ve
terörden kurtulmak isteyen halk kitlelerine
kurtarýcý bir yol olarak sunulmuþtur. Her türlü ideolojik ve politik iliþki ve düþünceden
uzak durmak, bu kurtuluþ yolunun en temel
unsuru olmuþtur.
Emperyalizmin III. bunalým dönemiyle birlikte büyüyen ve globalleþen pazar sorununun 1980 dünya ekonomik buhranýyla birlikte
en üst boyuta çýktýðý bir evrede, kitlelere yönelik emperyalist baský ve terör ve bunun paralelinde sunulan çýkýþ yolu, ayný zamanda
emperyalist metalarýn tüketimine yönelik bir
talebin yaratýlmasýyla birlikte geliþmiþtir. Böylece, her türlü ideolojik ve politik düþünce ve
faaliyetten uzak duran, buna paralel olarak
her türden emperyalist metanýn tüketicisi olarak ortaya çýkan bir halk kitlesi, günümüze
kadar gelen sürecin en belirgin olgusu olmuþtur.
Artýk, tüketmekten baþka bir düþüncesi
olmayan ve tükettiði oranda itibar gören kitle, tüketici kredileriyle emperyalist metala-

ra yeni ek bir talep yaratarak, 1980 dünya
ekonomik buhranýnýn aþýlmasýnda belirleyici
bir yere sahip olmuþtur.
Emperyalizmin geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde
uyguladýðý baský ve teröre paralel olarak geliþtirilen tüketim, diðer yandan emperyalist ülkelerde küçük ve orta ölçekli iþyerlerinde üretici güçlerin nispi bir geliþimini saðlamýþtýr.
Teknolojik deðiþim olarak propagandasý yapýlan bu geliþim, emperyalizmin sosyalizme
karþý baþlattýðý yeni ideolojik saldýrýda en yaygýn olarak kullanýlan olgu olmuþtur. Emperyalist propaganda mekanizmasý, her türlü aracý
kullanarak, kapitalist üretim iliþkilerinin üretici güçleri geliþtirdiðini en geniþ ölçekte iþlerken, iletiþim ve bilgisayar teknolojisindeki geliþmeleri bir kanýt olarak sunmuþtur.
Bu ideolojik propagandayla, halk kitlelerini sömüren, onlarý yoksulluk, açlýk içinde tutan emperyalizmin yerini kitlelere refah,
bolluk sunan bir yeni dünya düzeni aldýðý þeklinde bir kaný toplumlara yerleþtirilmeye
çalýþýlmýþtýr. Böylece salt tüketen ve tükettiði
kadar itibar gören bireyler, emperyalist-kapitalizme iliþkin her türlü bilgi ve tahlile itibar etmemiþ, geleceðe yönelik her türlü belirlemeyi ve uyarýyý bir yana býrakmýþtýr. Bu
geliþimin en belirgin sonucu ise, emperyalizm
ve emperyalist sömürü kavramlarýnýn bir yana
itilmesi olmuþtur.
1980 sonrasýnda dünya çapýnda geliþen bu
olaylarýn geldiði boyut, her türden sömürünün
hiçbir tepkiyle karþýlaþmadan sürdürülebilmesidir. Ülkelerin ve kitlelerin emperyalizm tarafýndan sömürüldüðünün ortaya konulmasý ve
bunun yarattýðý ve yaratacaðý her türlü olumsuzluðun sergilenmesi karþýsýnda gösterilen
tepki ise, alan memnun-satan memnun
þeklinde bir vurdumduymazlýk olmaktadýr.
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Emperyalizme iliþkin her türlü uyarý, tahlil ve
söz, bu vurdumduymazlýk içinde bir yana itilirken, bunlarý kitlelere ileten devrimciler çaðdýþý kalmakla suçlanmýþtýr. Özellikle küçükburjuva aydýnlarý tarafýndan yazýlý ve görüntülü basýn-yayýn araçlarýyla yaygýnlaþtýrýlan bu
suçlamalar, teknolojik geliþmeler ve buna
paralel olarak ortaya çýkan modernizasyon
görüntüleriyle birlikte halk kitlelerinin koþullandýrýlmasýnda en geniþ ölçekte kullanýlmýþtýr. Ülkemizde görüldüðü gibi, böyle bir ortamda vizyon sahibi olmak, kiþileri her türlü sömürüden muaf tutan bir sihirli deðnek gibi
görülmeye baþlanmýþtýr.
Böylece, kitlelerin karþýsýna yeni bir söylemle çýkma, kitlelere yeni projeler sunma
türünden bir kaný, solda yaygýnlaþmýþtýr. Bu
durumda, emperyalizmden, emperyalist sömürüden, baðýmsýzlýktan, devrimden, sosyalizmden vb. söz eden her kiþi ve örgüt, dünya deðiþti, siz hâlâ ayný þeyleri mi söylüyorsunuz söylemiyle karþýlaþýr olmuþtur. Sovyetler Birliðinin daðýtýlmýþlýðý koþullarýnda emperyalizmin tek sistem olarak dünya çapýnda
egemen hale gelmesiyle birlikte, bu durum,
emperyalizmin evrenselliðini düþüncelerin
temeline yerleþtirmiþtir. Artýk evrenselliði tartýþýlmaz bir emperyalizm olgusu ile birlikte
yaþamak gündemdedir! Ve dogmatik olmayan sol, bu veriyi esas alarak, yani emperyalizmin evrenselliðini kabul ederek, sistemin
nasýl dönüþtürülebileceðini, insanlara ve toplumlara nasýl daha iyi bir þeyler sunulabilineceðini belirleyen ve bunun projesini yapan
sol olarak geliþen yan olacaktýr. Bunun sloganý ise, kahrolsun dogmatizm, yaþasýn globalizm olmaktadýr. Devrim ve devrimcilik bu
sloganla tarihe gömülürken, burjuvazinin
kendi tarihi yeniden yazýlmaya baþlanýlmýþtýr.
Böylece, emperyalizm evrensel bir dünya
sistemi olarak kabul edilirken, Amerikan emperyalizmi de, bu sistemin tek lideri olarak
önsel olarak kabul edilir olmuþtur. Ve tüm
büyük politikalar ve büyük politikacýlar,
bu gerçeði gören ve kabul eden kiþiler
olarak sunulmuþtur. Bu durumda, emperyalist sömürü mekanizmasýnýn ne olduðu ve nasýl iþlediðine iliþkin belirlemeler, büyük politikacýlarýn büyük politikalarý için veri haline getirilmiþ ve emperyalist sömürü mekanizmasýna uygun ve uyumlu projeler gönüllü
olarak yapýlmaya baþlanmýþtýr. Örneðin, artýk
emperyalist sömürü mekanizmasýnýn en temel kurumlarýndan birisi olan IMFye karþý
olmak söz konusu deðildir. Bunun yerine, bilinen IMFnin bilinen istikrar tedbirlerine
uygun politikalar belirlenmesi gündemdedir.

Büyük politikacý ya da ülkesini seven bir
vatansever, IMFye karþý çýkmak gibi ucuz
ve ideolojik bir tutum sergileyerek çaðdýþý
kalmak yerine, ÝMFyi sosyalleþtirmeye
çalýþan ve bu yönde IMFyle görüþmeleri yönlendiren kiþiler olmaktadýr.
Ama, dünya dönmeye devam etmektedir.
Emperyalizm, kapitalizmin tekelci evresi olarak varlýðýný sürdürmekte; dünya çapýnda bir
avuç tekelin çýkarlarý egemen kýlýnmakta ve
toplumlarýn ve ülkelerin gelecekleri daha büyük ölçüde ve daha kalýcý bir biçimde ipotek
altýna alýnmaktadýr. Emperyalist ülkelerle yapýlan her türlü görüþme ve anlaþma, bu olgularý daha da güçlendirmekte ve gelecek daha
karanlýk hale gelmektedir. Kahrolsun emperyalizm sloganý, her dönemdekinden daha
çok temel slogan olarak ortaya çýkmaktadýr.
Nesnel gerçeklik bu olmasýna karþýn, kitlelerin bilinci, yani öznel kavrayýþ, bunun tam
tersi durumda olmasý, günümüzdeki keþmekeþin, belirsizliðin nedeni ve devrimci mücadelenin çözmek zorunda olduðu temel sorun
durumundadýr. Bir baþka deyiþle, günümüzde, dünya çapýnda devrimlerin nesnel koþullarý, her dönemdekinden çok daha fazla olgun olmasýna karþýn, öznel koþullar her dönemdekinden çok daha fazla geri durumdadýr. Bu gerilik, nesnelliðin öznellik tarafýndan
önsel olarak reddediliþiyle belirlenmektedir.
Ýnsanlarýn tarih bilinci yokedilmiþtir. Geçmiþi
olmayanlarýn geleceði olamayacaðý gerçeði,
bu koþullarda iþlemiþ ve salt aný yaþayan,
yarýnlarý düþünmeyen ve de herþeyin bu an
daki gibi süreceðini düþünen bireyler, deðiþik
olaylarla þaþkýnlýða düþmüþ, yarýnlarýn kaygýsýný duymaya baþlamýþlardýr. Ancak, yýllardýr
sürdürülen propagandayla çarpýlmýþ olan bilinçleri, bu þaþkýnlýk içinde hiçbir iþe yaramamaktadýr. Bu olgu, ülkemiz somutunda öylesine geniþ ölçekte ortaya çýkmýþtýr ki, mevcut düzen bile kitlelere kendi tarihini diziler
vb. aracýlýðýyla anlatmak zorunda kalmýþtýr.
Örneðin, 10. yýl marþý bu baðlamda yeniden güncelleþtirilmiþtir.
Þüphesiz, devrimci mücadele açýsýndan
bu olgularýn belirlenmesi tek baþýna yeterli
deðildir. Yapýlmasý gereken, bu olgularýn ortaya çýkardýðý durumu doðru tahlil etmek ve bu
tahlile paralel olarak kitlelerin öznel kavrayýþlarýný deðiþtirmek yönünde devrimci propagandayý geliþtirmektir. Yani kitlelerin bilinçlendirilmesi için, mevcut durumun doðru bir tahliline dayanarak siyasi gerçekleri açýklama
kampanyasýný yürütmektir. Bu çerçevede sergilenmesi gereken temel siyasi gerçek, emperyalizm ve emperyalist sömürü olmaktadýr.



KURTULUÞ CEPHESÝ Kasým-Aralýk 1999



Bilinmesi gereken temel gerçeklerden birisi, emperyalizmin, bir ya da birkaç kapitalist ülkenin dünya imparatorluðu kurmasý ve
bu yöndeki eylemidir. Kapitalist üretim iliþkilerinin geliþiminin belirli bir evresinde (tekelci
evresinde) ortaya çýkan emperyalizm, dünyanýn birkaç kapitalist ülke tarafýndan paylaþýlmasý ve yeniden paylaþýlmasý demektir. 20.
yüzyýlýn baþlarýnda bu olgunun belirlenmesi,
tahlil edilmesi ve bunun kitlelerin bilincine
yerleþtirilmesi, devrimci propagandanýn en temel konusu olmuþtur. Geliþen olaylar, I. ve
II. paylaþým savaþlarý ve ulusal ve halk kurtuluþ hareketleri, devrimci propagandanýn kitleler üzerindeki etkisini açýk biçimde ortaya
çýkarmýþ ve emperyalizm olgusunu tartýþmasýz
bir biçimde görünür kýlmýþtýr. Bu görünür olgu, emperyalizmin, bir avuç tekel dýþýnda,
tüm dünya ülkeleri ve halklarý için geri kalmýþlýk, yoksulluk, eðitimsizlik, kültürsüzlük,
kýsacasý üretici güçlerin geliþiminin ulaþmýþ
olduðu evreye uygun olmayan ve bundan çok
daha geri bir düzeye denk düþen yaþam koþullarýný kabul etmek anlamýna geldiðinin kitlelerce kavranýlmasýný getirmiþtir.
Emperyalizm olgusunun kitlelerce görünür
ve kavranýlýr olduðu koþullarda, emperyalizmin sömürge ve yarý-sömürge ülkelerde geçmiþ dönemlere kýyasla ortaya çýkardýðý geliþmeler, bu ölçü temelinde ele alýnmýþ ve olmasý gereken yerden ne denli uzak olunduðu
saptanmýþtýr. Yapýlan tüm bilimsel tahliller,
emperyalist sömürünün ortadan kaldýrýldýðý
koþullarda ülkelerin ne denli hýzla geliþebileceði ve bunun toplumun refah düzeyini ne
ölçüde artýrabileceði noktasýnda yoðunlaþmýþ
ve bunlar bilimsel olarak belirlenmiþtir. Bu belirlemeler, devrimci örgütlerin programlarýnda
özlü ifadelerini bulmuþ ve devrim mücadelesi bu program hedeflerini gerçekleþtirmeye
yönelik bir kitleselliðe ulaþmýþtýr.
Tüm bu olumlu geliþmeler, öznel planda,
1980 sonrasýnda ortaya çýkan deðiþik olgularla birlikte deðiþmeye baþlamýþ ve 1991 sonrasýnda SSCBnin daðýtýlmýþlýðý koþullarýnda
tümüyle tersine dönmüþtür. Artýk, emperyalist ülkelerle iliþkilerin daha da geliþtirilmesi
gerektiði, bu olmaksýzýn ülkelerin geliþmesinin olanaksýz olduðu, üretimin artýrýlmasý için
daha fazla teknolojiye sahip olmak gerektiði ve bunun ise sadece emperyalist ülkelerde olduðu, dolayýsýyla buralardan alýnmasý
gerektiði, bunun yolunun ise emperyalist ülkelerle iliþki kurmaktan geçtiði, kahrolsun
emperyalizm sloganlarý atarak ülkenin kalkýnmasýnýn sözkonusu olamayacaðý, baðýmsýzlýk gibi söylemlerle ülkenin geri kalmasý-

na neden olunduðu söylenmeye baþlanýlmýþtýr. Bu söylem, Sovyetler Birliðinin daðýtýlmýþlýðýný da kendisine dayanak yaparak, koskocaman Sovyetler Birliði bile emperyalizm
karþýsýnda dayanamadýðý, emperyalizme karþý
olmanýn Küba gibi ülkelerde halký nasýl yoksulluða ittiði türünden eklentilerle geliþtirilmiþtir.
Bu söylemlerin daha bilimsel görünenleri ise, 1980 dünya ekonomik buhranýyla birlikte emperyalist ülkelerde yeni teknolojilerin
üretim sürecine uygulanmasýný kendilerine
çýkýþ noktasý yaparak, kapitalizmin üretici
güçleri geliþtirdiðini; Sovyetler Birliðinin, yani
sosyalizmin ise bunu baþaramadýðýný, çünkü
emperyalist ülkelerin þirketleri halka açarak
demokratikleþtirdiðini, Sovyetler Birliðinin
ise demokrasiyi engellediðini, ekonomik geliþme ile demokratikleþmenin birbirine paralel
geliþtiðini vb. ileri sürmüþlerdir. Ve tüm bunlar, küçük-burjuva aydýnlarýnýn geçmiþ dönemdeki sol görünümlerinden yararlanýlarak yapýlmýþtýr.
Tek tek yanlýþlýðýnýn gösterilmesi ve çürütülmesi kesin olan bu söylemler ve iddialar
karþýsýnda, yüzyýlýn en büyük baský ve terörüyle yüzyüze bulunan dünya sol hareketinin fazlaca birþey yapamamasý, kaçýnýlmaz olarak bu
söylemin kitlelerce benimsenmesini getirmiþtir. Küçük-burjuva aydýnlarýnýn sol görünümleri, bu geliþimde, söylemin yeni sol bir söylem olarak algýlanmasýný da getirdiðinden,
yarattýðý sonuç çok daha yýkýcý olmuþtur. Dünya sol hareketinin önemli bir kesiminin (ki
aðýrlýklý olarak revizyonistlerin), içinde bulunulan baský ve terör ortamýnda, birazcýk soluklanmak ve sesini legal planda duyurabilmek amacýyla, bu yeni sol söylemle ittifaka girmesi, sonuçlarýn uzun dönemde kalýcý
olmasýný getirmiþtir.
Globalizm, yeni dünya düzeni, karþýlýklý baðýmlýlýk iliþkileri gibi kavramlarýn günümüzdeki yaygýnlýðý ve yaygýnlaþtýrýcýlarý, böyle bir geliþimin sonucu ortaya çýkmýþtýr.
Böylece, örneðin, dünya çapýnda meta fiyatlarýnýn dolarizasyonu, yani dolar ile belirlenmesi gibi bir olgu karþýsýnda kolayca kayýtsýz kalýnabilmektedir. Wall Streette belirlenen
meta fiyatlarýyla geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki
ücretler arasýndaki farkýn, uzun dönemde
nasýl bir sonuç ortaya çýkaracaðý ve toplum
ve bireylerin yaþamlarýnda nasýl bir yýkým yaratacaðý unutturulmuþtur.
Geçmiþ dönemlerde bu ve benzeri olgularý en geniþ ölçekte ortaya koyan ve tahlil
eden dünya sol hareketi, bu yeni dönemde
emperyalist propaganda mekanizmalarýnýn
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olaðanüstü geliþkinliði karþýsýnda çaresiz kalmýþ ve geleneksel yayýnlarýnýn yetersizliðinden
baþka bir sonuç çýkaramamýþtýr. Revizyonizmin ideolojik egemenliði, bu durumda belirleyici bir yere sahip olmuþtur.
Dünya çapýnda meta fiyatlarýnýn dolarizasyonu örneðinde de görüleceði gibi, bu geliþim
1980lerde ortaya çýkmýþ ve asýl olarak Sovyetler Birliði ile yapýlan ticarette egemen kýlýnmýþtýr. Sovyetler Birliði, bu tarihe kadar takas
sistemini kullanýrken, Amerikan emperyalizminin dolara baðlý ticaret dayatmasýný kabul
etmiþtir. Revizyonistler, bu geliþme karþýsýnda
sessiz kalarak, geliþmenin tahlil edilmesini
önemli ölçüde engellemiþlerdir. Birkaç Marksist aydýnýn bu yöndeki çalýþmalarý ise, okuyucusu az dergilerin sayfalarý arasýnda kaybolmuþtur. Böylece, meta fiyatlarýnýn dünya çapýnda dolara göre belirlenmesi, neredeyse
doðal bir durum gibi algýlanýlmaya baþlanmýþtýr.
Benzer bir örnek olarak bilimsel ve teknolojik alandaki geliþmeler verilebilir.
1980 yýlýnda emperyalist sistemin içine girdiði ekonomik buhran, 1980lerin baþlarýnda
dünya sol hareketi tarafýndan geniþ ölçekte
tahlil edilmeye ve deðerlendirilmeye baþlanmýþtýr. Özellikle buhranýn temel dinamiklerinin geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin büyük borç
stoklarý ve bunlarýn ödenemez boyutlara ulaþmasýndan kaynaklandýðý, bu dönemde en
açýk biçimde tespit edilmiþtir. Bu borçlarýn nedeninin ise, emperyalist sömürü mekanizmasýndan
kaynaklandýðý,
yani
yeni-sömürgecilik yöntemlerinin bir sonucu
olduðu
tartýþýl- maz bir kesinlikte
belirlenmiþtir. Ve bu belirlemelerden sonra,
tüm dikkatler emperyalist sistemin bu aðýr
ekonomik buhrandan nasýl çýkacaðý
noktasýnda toplanmýþtýr. Revizyonizmin
ideolojik etkisi bir kez daha kendisini
göstermiþ ve dünya sol hareketinde bu tartýþma monatarizm mi, keynescilik mi tartýþmasý haline dönüþerek, sistemin kendisini
nasýl restore edeceði tahliline yönelmiþtir.
Bu geliþim karþýsýnda olaylarý ve tartýþmalarý izleyen kitleler, emperyalist sistemin iþleyiþ
mekanizmasýný anlamaya yönelmiþ ve bu
mekanizmanýn mantýðý içinde tartýþmalarý deðerlendirmeye çalýþmýþtýr. Dünyanýn önde gelen sol ekonomistleri bu tartýþmada keynesçi çözümün en doðrusu ya da sistem
için ehven-i þer olduðu yönünde tavýr belirlemiþlerdir. Amerikan ve Ýngilterede Reagan
ve Teacher yönetiminin uyguladýðý sýký para
politikasý, yani monatarizme karþý sol bir
tavýr olarak sunulan bu belirleme, 1980lerin

ideolojik tartýþmasý olmuþtur. Ve herkesin açýkça gördüðü gibi, sonuçta monatarizm
kazanmýþtýr. Bu da, solun, emperyalizm karþýsýnda ideolojik yenilgisi olarak görülmüþtür.
Günümüzde küçük-burjuva aydýnlarýnýn hiçbir bilimsel deðeri olmayan görüþleri kolayca
söyleyebilmesinin arkasýnda bu ideolojik yenilgi yatmaktadýr.
Kendisini 1980lerde Cumhuriyet gazetesinin ekonomi yazarý olarak tanýtan ve T.
Özalýn vizyonunu paylaþan, monatarizmin
savunucusu Osman Ulagay, madem insanoðlunun gördüðü en radikal teknolojik deðiþimle karþý karþýyayýz, öyleyse herþey deðiþecektir ve deðiþiyor, gelin bunu tartýþalým söylemiyle globalizmin sözcüsü olarak þöyle diyebilmektedir:
Bence Marks günümüzde yaþasaydý benzer bir tahlil yapacaktý. Yani, üretim araçlarýndaki (teknolojideki) muazzam deðiþikliklerin üretici güçleri ve
üretim iliþkilerini de hýzla deðiþtirmekte
olduðunu söyleyecekti büyük bir heyecanla. Sadece bu deðil tabii: Küreselleþmenin yol açtýðý eþitsizlik ve adaletsizlikler de Marksýn inceleme alanýna
girecek, ona da kafa yoracaktý.
Türkiyedeki Marksistlerin Marksýn
temel tahlil araçlarýný kullanmamasýnýn nedeni ise açýk: Teknolojideki deðiþiklikleri vurgulamaya baþlarsanýz Peki, bu deðiþim üretim iliþkilerini ve toplumsal iliþkileri nasýl deðiþtiriyor sorusunu sormak zorunda kalýrsýnýz. Bu soruya Hiç deðiþtirmiyor diye cevap verirseniz Marksist kalmaya devam edemezsiniz. Çok þeyi deðiþtiriyor olmalý
diye cevap verirseniz de küreselleþmenin olgularýyla karþý karþýya kalýrsýnýz. (*)
Ekonomist Osman Ulagay, bu giriþten
sonra, günümüzde ulus-devletin aþýldýðýný,
dolayýsýyla baðýmsýzlýk gibi kavramlarýn anlamý kalmadýðýný söylemektedir. Ve bunun
için temel dayanak olarak teknolojik deðiþimi almakta ve þöyle söylemektedir:
Mesela elektronik ticaretin çok
yaygýnlýk kazanmasý durumunda ulusdevletlerin vergi almasý bir problem
halinde ortaya çýkacak. (**)
Ýþte emperyalizmin evrenselliði böylesine gerekçelerle ve söylemlerle dile getirilebilmektedir. Sol için geriye tek bir þey kalmaktadýr: Emperyalizmin varlýðýný kabul etmek ve
(*) Osman Ulagay, Aktüel, 25.11.1999
(**) Osman Ulagay, Aktüel, 25.11.1999
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onun içinde yaþamak.
Tüm bu söylemlerin, Marksizmin üretici
güçler ile üretim iliþkileri arasýndaki zorunlu
uygunluk yasasýna dayandýrýlmaya çalýþýldýðý
açýktýr. Teknolojik alandaki geliþmelerin kapitalist üretim iliþkileri tarafýndan engellenmesinin artýk sözkonusu olmadýðý, dolayýsýyla
yeni teknolojilerin kapitalist üretim iliþkilerini
daha da geliþtirdiði ve geliþtireceði, bu temel
yasaya dayandýrýlarak sola kabul ettirilmeye
çalýþýlmaktadýr. Ancak bugün bunu sola kabul ettirmenin amacý deðiþmiþtir. Ýstenilen, solun emperyalizmi kabul etmesi ve anti-emperyalist mücadelenin öncülüðünü yapmaktan
vazgeçmesidir. Kýsacasý, günümüzdeki geliþmelerin, anti-emperyalist mücadelenin baþarýlý
olmasýný olanaksýz kýldýðýnýn kabul edilmesi
istenmektedir. Öyle ya, anti-emperyalist mücadele baþarýya ulaþsa ve geri-býraktýrýlmýþ ülkeler baðýmsýzlýklarýný elde etseler bile, elektronik alandaki teknolojik geliþme karþýsýnda
bunu koruyamayacaklardýr, çünkü kendi ulusal devlet sýnýrlarý içinde ticaretten vergi bile
almasý olanaksýzdýr!
Ýþte günümüzdeki emperyalist ideolojik
propaganda ve demagojinin en tipik örneði
böylesine basit bir akýlyürütmeye dayandýrýlmakta ve ilan edilmektedir: Salt bir elektronik ticaret, yani Ýnternet ortamýndan mal
alým-satýmý bile artýk ulusal devletlerin varlýðýný
anlamsýz kýlmýþtýr, bu amaç için mücadele etmenin, ölmenin bir anlamý yoktur!
Ve hiç kimsenin þunu sormayacaðý varsayýlmaktadýr: Pekala, ulusal devletler elektronik alandaki geliþmeler nedeniyle ticaretten
vergi alamayacaklardýr, ama ticarete konu
olan mallar nereden alýnacaktýr? Doðal olarak
sanal ortamdan sanal mal ticareti yapýlmayacaðýna göre, bu mallarýn üretildiði bir
yer, üreten birileri ve bunlarýn daðýtýmýnýn yapýldýðý bir yer olmak zorundadýr. Herkesin de
bileceði gibi, elektronik ticaret hangi ülke
üzerinden yapýlýyorsa, o ülke üzerinden bu ticaret gerçekleþtirilecektir ve dolayýsýyla vergiyi de, kârý da realize eden o ülke olacaktýr.
Günümüzde Ýnternet alanýnda Amerikan þirketlerinin, özellikle Microsoftun egemenliði,
bu ülkenin hangisi olduðunu Osman Ulagay
ýn bile göreceði kadar kesin bir olgudur. Dolayýsýyla ABD, bu alandaki tüm ticari faaliyetlerden ve gelirlerden vergi salma ve alma olanaðýný kendi tekelinde tutmaktadýr. Burada
vergi kaybýna uðrayan, elektronik ticaret alanýnda Amerikan emperyalizminin hegemonyasýna boyun eðen ülkeler olmaktadýr. Bunun
ekonomik ifadesi ise, tekil ülkelerin ticari vergi gelirlerinin bir bölümünün bu yolla ABDye

transfer edilmesidir. Bu ise, emperyalist ülke
metalarýnýn doðrudan pazarlanmasýndan
baþka bir anlama gelmemektedir. Bundan çýkartýlabilecek tek sonuç ise, geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerde emperyalizmin iþbirlikçisi kesimler
içindeki ticaret burjuvazisinin giderek eski
gücünü yitireceðidir. Ve iþin en hoþ yaný ise,
bu geliþmenin en çok Osman Ulagay gibi küçük-burjuva ekonomistlerini etkileyecek olmasýdýr. Özellikle 1980 dünya ekonomik buhranýyla birlikte geri-býraktýrýlmýþ ülkelere yönelik emperyalist ülke metalarýnýn ihracýndaki
büyük artýþ sonucu ortaya çýkmýþ olan yeni
pazarlama þirketleri (ticaret burjuvazisinin
yeni unsurlarý), ayný zamanda Osman Ulagay
gibilerinin maddi varlýk koþullarýný oluþturmuþtur. Bunlarýn güçten düþmesi, kaçýnýlmaz
olarak Osman Ulagayýn iþsiz kalmasýna neden olacaktýr. Tabii, kendisine sözcülüðünü
yapacak yeni bir iþbirlikçi kesim bulmakta
fazlaca zorlanmayacaðý da kesindir. (*)
Emperyalizm ve emperyalist sömürünün
bu þekilde ambalajlanmasý karþýsýnda solda
görülen sessizlik, ayný zamanda bu sunuþun
mantýðýnýn kabul edilmesini de beraberinde
getirmektedir. Monatarizm-Keynesçilik
tartýþmasýnda taraf olarak ideolojik yenilgiye
uðrayan solun, bu sunuþ mantýðýný kabul etmesi, kaçýnýlmaz olarak sunulan her þeyi
büyük bir abartýyla öne çýkarmasýna ve tüm
dikkatlerin bu yöne yönelmesine neden
olmaktadýr. Bugün için elektronik ticaret konusunun öne çýkartýlmasý, solda Ýnternet konusunun temel gözlem ve tartýþma konusu
haline getirmektedir. (Bu konunun solda
tartýþýldýðý kadar uygulandýðýný söylemek elbette olanaksýzdýr. Ancak bunun nedeni, sözkonusu alanýn elektronik ticaret alaný haline
dönüþtürülmüþ olmasýdýr. Solda bu alanda
pazarlanacak bir þey bulunmadýðý için, Ýnternet ortamýnda birþeyler yapýlmasý çok fazla revaçta deðildir.)
Bilinmesi zorunlu olan gerçek ise, elektronik alandaki geliþmelerin dünya çapýnda üretim ve tüketimin merkezileþtirilmesi ve merkezi bir planlamayla yürütülebilmesinin nesnel koþullarýnýn her dönemdekinden çok
daha fazla olgunlaþtýðýdýr. Bu ise, dünya çapýnda sosyalizmin inþasýnýn daha fazla olanaklý olduðu demektir.
Emperyalist sistemden kopan ülke ya da
(*) Ýlgilisine not: Osman Ulagay, Hasan Cemal ve Asaf
Savaþ Akat ile birlikte, Cumhuriyet gazetesini, Uzanlar baþta olmak üzere ticaret burjuvazisinin 1980 sonrasýnda yeni palazlanan kesimlerinin bir organý haline
getirme giriþiminin asli faillerinden birisidir.
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ülkelerin, ayný teknolojik araçlarla, ister tekil
ülke çapýnda, isterse birkaç ülke çapýnda üretim, daðýtým ve tüketimi merkezileþtirebilme
olanaðýna sahiptirler. Emperyalist tekellerin
elektronik ticaret alanýnda kullandýklarý teknoloji, emperyalist sistemin dýþýna çýkan ülkeler tarafýndan, ülkesel ölçekte, mallarýn üretim ve daðýtýmý (stok kontrol sistemleri olarak)
için kullanýlabilir bir araçtýr. Bu aracýn, iletiþim
teknolojisinin olanaklarýyla baþka ülkelerin
üretim ve daðýtým iliþkileriyle baðlantýlandýrýlýp baðlantýlandýrýlmayacaðý sorunu, o ülkenin
kendi metalarýný satýþ koþullarýyla iliþkilidir.
Metanýn deðeri ile fiyatý arasýnda büyük farklýlýklarýn ortaya çýktýðý ve tekel fiyatýnýn egemen
kýlýndýðý bir ticaretin, salt ülkeler için deðil, bireyler için bile elveriþsiz bir ticaret olduðu
da açýktýr. Bu nedenle, sözkonusu olan, bilimsel ve teknolojik alandaki geliþmeler deðil,
bunlarýn hangi üretim iliþkileri çerçevesinde
ve hangi amaçlar için kullanýlacaðý sorunudur. Bir tek pazara ve bu pazarda tekelin
belirlediði (azami kâr oranýna göre) fiyatlarla
satýlan metalara baðýmlýlýk emperyalist sömürünün en tipik görünümüdür. Neo-liberalizmin
tüm iddialarýna karþýn, bu baðýmlýlýk iliþkisi
serbest pazarý deðil, tekelci bir pazarý ifade
eder. Ýþte emperyalizm de, üretim sürecinde
olduðu kadar, pazarda da bir kaç emperyalist ülkenin ve tekelin bu egemenliðinden baþka birþey deðildir.
Bugün hiçbir ülke, salt teknolojik geliþmeler ortaya çýktý diye, kendi zararýna iþleyen bir
ticari iliþkiyi kabul etmek durumunda deðildir. Teknolojik geliþme, üretimin daha düþük
maliyetle ve daðýtýmýn daha hýzlý gerçekleþtirilmesini olanaklý kýlmýþtýr. Diðer taraftan ayný
teknolojik geliþme, bürokratik iþlerin alabildiðine basitleþtirilmesinin gerçekleþtirilmesini
saðlayacak boyutlara ulaþmýþtýr. Bu iki alandaki geliþme, üretim ve daðýtým sürecine iliþkin olduðu kadar, devletin aygýtýna iliþkin sonuçlar yaratmaktadýr. Sorun, bunlarýn nasýl ve
hangi koþullarda toplumun yaþam koþullarýný
sürekli iyileþtiren yönde kullanýlacaðý sorunudur. Revizyonistlerden legalistlere kadar pek
çok kesimin sol adýna yeni projeler üretilmelidir söyleminin boþ bir söylem olmasýnýn somut gerçekliði de burada bulunmaktadýr.
Biz diyoruz ki,
Emperyalizme ve emperyalist sömürüye
karþýyýz. Uluslar ve devletler arasýnda eþit olmayan, adil olmayan iliþkilere karþýyýz. Ürünlerin üretiminden daðýtýmýna kadar her alanda
toplumun gereksinmelerini esas almak durumundayýz. Halkýn gereksinmelerinin azami

ölçüde karþýlanabilmesinin yolu, bunlarýn üretiminin artýrýlmasý ve maliyetinin en aza indirilmesinden geçmektedir. Yeni teknolojilerin
üretime uygulanmasýnda kapitalist ölçülerin
kabul edilmesi, toplumun gereksinmesine
göre deðil, kâr oranlarýnýn yüksekliðine göre
yatýrým ve üretim yapýlmasýný getirmektedir.
Bu ise, kapitalist üretim iliþkilerinin doðasýndaki üretim anarþisini alabildiðine artýrmakta
ve aþýrý-üretim buhranlarýna neden olmaktadýr. Böylece, toplumun büyük bir kesimi (ki
bu ülkesel ölçekte ya da dünya çapýnda ele
alýnabilir) temel gereksinmelerini karþýlayamazken ya da çok yüksek fiyatlarla karþýlayabilme koþullarýnda bulunurken, baþka mallarýn üretiminde salt kâr oraný yüksek olmasýndan dolayý aþýrý-üretim ortaya çýkmaktadýr. Bu
da, emek-gücünden ekonomik kaynaklara
kadar pekçok unsurun tüketilmesine neden
olmaktadýr. Kapitalist üretimin teknoloji
karþýsýndaki yeri, kâr oranlarýný azamileþtirmekle sýnýrlýdýr. Emperyalist hegemonya, bu
koþullarda, emperyalist tekellerin metalarýnýn
toplumun gereksinmeleri bir yana býrakýlarak,
topluma pazarlanmasýný getirmektedir. Ellerinde tuttuklarý tüm yazýlý ve görüntülü basýn-yayýn araçlarýyla bu metalarý topluma bir gereksinme gibi sunabilmektedirler. Bu nedenle sorun, teknolojik geliþmelerin üretim sürecine uygulanmasý deðil, üretimin hangi amaçlarla gerçekleþtirileceðidir. Marmara depreminde de görüldüðü gibi, sözkonusu olan
ucuza, yani kâr oraný çok yüksek çok miktarda konut üretmek deðildir. Olmasý gereken, insani gereksinmelerin en iyi biçimde
karþýlanabildiði konutlarýn ucuza, yani toplumsal kaynaklarýn en verimli kullanýlmasýyla
üretilmesidir. Örneðin, hazýr beton duvar üretim teknolojisindeki geliþme ve bunlarýn kolayca konut alanýnda montajýnýn yapýlabilmesi
ile ayný hazýr beton duvarýn en yüksek kâr
getirecek þekilde üretilmesi birbirinden farlý
iki üretim iliþkisini ve yönetimi gerektirir. Bir
üretim sürecinde toplumsal maliyetin düþürülmesi ile kâr oranýný maksimilize etmek amacýyla maliyetin düþürülmesi bir ve ayný þey deðildir.
Emperyalizmi evrensel ilan eden ve globalizmin kaçýnýlmazlýðýnýn kabul edilmesi
gerektiðini söyleyen, buna paralel olarak ulusdevletin aþýldýðýný, ulusal baðýmsýzlýðýn anlamsýzlaþtýðýný ileri sürenlerin diðer bir dayanak
noktasý ise, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin ekonomik kalkýnma için gerekli kaynaklara sahip
olmadýðý ve dolayýsýyla bunu dýþardan bulmak zorunda olduðu savýdýr.
Bu sava göre, kaçýnýlmaz olarak, ulus-dev-
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letler ekonomik olarak geliþmek için emperyalist ülkelerde birikmiþ olan büyük sermaye
stokundan yararlanmak zorundadýr. Bu ise,
emperyalist ilan edilen ülkelerden kredi
alýnmasý demektir ve emperyalist ülkelerin
kredi alým koþullarý da IMF tarafýndan belirlenmektedir. Dolayýsýyla kahrolsun emperyalizm ya da kahrolsun IMF sloganlarý gerçekçi deðildir, günümüzdeki geliþmeleri kavrayamamanýn ifadeleridir!
Sava güncellik katmak için de, Marmara
depreminin meydana getirmiþ olduðu yýkýmýn
boyutlarý ve bu bölgenin yeniden imarý için
gerekli olan kaynaklarýn büyüklüðü örnek olarak verilebilir. (*)
Dünyanýn en büyük 24. ekonomisine ve
kendine yeterli hammadde kaynaklarýna
sahip 7 ülkeden biri olan ülkemizin bile,
Marmara depreminin yýkýmý karþýsýnda dýþarýya ihtiyacý vardýr. Öyleyse  diyecektir globalist, dünyanýn diðer geri-býraktýrýlmýþ ülkeleri için emperyalizmden baðýmsýz bir ekonomik geliþme hayaldir.
Ýþte bu savda ve kanýtlarda gizlenen, söylenmeyen yanlar vardýr. Konumuzla kendimizi
sýnýrlayarak bunlarýn belli baþlýlarýný þöyle sýralayabiliriz:
Ýlkin, emperyalist ülkelerdeki büyük sermaye birikiminin kaynaðý ortaya konulmamaktadýr. Böylece emperyalist ülkelerdeki
büyük bir sermaye birikiminin mevcudiyeti
ve sürekliliði, önsel olarak tüm savýn dayanaðý
yapýlmaktadýr. Ve çok iyi bilinmektedir ki,
emperyalist ülkelerdeki sermaye birikiminin
temel kaynaðý geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin sömürülmesinden saðlanan kârlardýr. Emperyalizme baðýmlý ülkelerin hammadde kaynaklarýnýn ucuza alýnmasý, verilen kredi ve borçlarýn koþullarý ve faizleriyle elde edilen gelirler, emperyalist metalarýn tekel fiyatlarýyla bu
ülkelere satýlmasýyla ortaya çýkan tekel kârý
ve baðýmlý ülkelerde oluþturulmuþ olan doðrudan yatýrýmlardan elde edilen kârlarýn emperyalist ülkelere transferi, emperyalist ülkelerdeki sermayenin birikimini saðlamaktadýr. Bu
da, emperyalist sömürünün görüngüleridir.
Ýkinci olarak, geri-býraktýrýlmýþ ülke içi üretimden elde edilen katma deðerler ve kârlar, emperyalist sömürü mekanizmasýyla, ülke
içinde sermaye birikimini engellemektedir. Bu
nedenle, geri-býraktýrýlmýþ ülkeler kendi eko-
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(*) Bu ve benzeri savlarý ileri sürenlerin en geniþ
ölçekte kullandýklarý yöntem demagoji yapmakdýr. Bu
nedenle, herhangi bir sav, tarihsel ve güncel bazý olgularla çürütüldüðünde, hemen yeni bir olgu karþý
kanýt olarak ileri sürülmektedir.

nomik geliþimleri için mevcut bir sermaye birikimine sahip deðillerdir.
Üçüncü olarak, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki emperyalist hegemonya, ülkelerin kendi
gereksinmelerine ve koþullarýna uygun olarak
(iç dinamikle) geliþimini engellediðinden,
bilimsel ve teknolojik alanda yeni geliþmeler
saðlamalarý olanaksýz kýlýnmýþtýr. Bu ülkelerde yetiþmiþ insan gücü, beyin göçü yoluyla
emperyalist metropollere aktarýlmýþtýr. Ülke
içindeki eðitim, tümüyle emperyalizmin içinde bulunduðu koþullara baðlý olarak düzenlendiðinden, bilimsel ve teknolojik alanda
araþtýrma faaliyetinde bulunabilecek insan
gücü en aza indirilmektedir.
Dördüncü olarak, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde, þu ya da bu nedenle bilimsel ve teknolojik alanda bir geliþme yaratýlabilindiðinde ise,
patent haklarý þemsiyesi altýnda kolayca iþe
yaramaz hale getirilmektedir.
Beþinci olarak, ihracat ve ithalat iþlemlerindeki eþitsizlik, ülke içi kaynaklarýn dýþarýya transferini saðlayarak sermaye birikimini
engellemektedir.
Bu belli baþlý yanlar, dýþ ticaretin devletleþtirilmesinden emperyalist ülkelerden alýnan
kredi ve borçlarýn iptaline kadar bir dizi önlem alýnmadýkça, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin
ekonomik kalkýnma için gerekli kaynaklara
sahip olamayacaklarýný göstermektedir.
Salt bir Marmara depreminin ortaya çýkardýðý yýkým bilançosuna bakýldýðýnda, dýþardan saðlanan kaynaklarýn 4-5 milyar dolar civarýnda olduðunun hükümet tarafýndan övünerek ilan edildiði görülmektedir. Ülke içi
kaynaklardan saðlanamayacaðý iddia edilen
bu miktarýn iki-üç katý ise, her yýl dýþ borçlarýn faiz ve ana para ödemeleri olarak emperyalist ülkelere aktarýlmaktadýr.
Diðer yandan günümüzde, geçmiþ dönemlerden farklý olarak, meta fiyatlarýnýn dolarizasyonu yoluyla emperyalist ülkelere yönelik kaynak akýþý daha da artýrýlmýþtýr. Özellikle emperyalist ülkelere hammadde ve yarýmamul madde satmak durumunda olan
geri-býraktýrýlmýþ ülkeler, fiyatlarýn dolarizasyonu ile büyük kayýplara uðratýlmaktadýr. Ulusal paralarýn konvertibl kýlýnmasýyla birlikte,
dolar karþýsýnda sürekli deðiþen ve uluslararasý borsalar tarafýndan belirlenen düþük deðerlere sahip olmalarý, ülke içi kaynaklarýn
emperyalist ülkelere daha fazla oranda transferini olanaklý kýlmýþtýr. (Tabii burada karþýsav olarak, emperyalist ülkelerin mal satýþýnda
dolarý esas aldýklarý gibi, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin de kendi ürünlerini dolarla sattýklarý
ileri sürülerek, alýmda yitirilenin satýmda geri
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alýndýðýný ve bunlarýn da birbirini dengeleyeceði söylenebilir. Ancak geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin iç üretim mallarýnýn maliyeti ve fiyatý,
ülkenin kendi ulusal parasý ile hesaplandýðý
gibi, bu mallarýn uluslararasý pazar fiyatlarý
emperyalist ülkelerin talepleriyle belirlenmektedir. Birinci durumda dolar karþýsýnda ulusal paranýn deðer yitirmesiyle ortaya çýkan
ürünlerin fiyatlarýnýn düþmesi; ikinci durumda alýcýnýn belirlediði düþük fiyat sözkonusudur. Bu iki durum, alým-satým iþlemlerinin
dolar üzerinden yapýlmasýnýn hiçbir kayba
neden olmayacaðý savýný çürütmektedir.)
Tüm bunlardan sonra emperyalizmin evrenselliði savunucularýnýn elinde kalan tek
þey, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde ortaya çýkan
modern yaþam görüntüleridir. Çok katlý evler, gökdelenler, son model arabalar, renkli
televizyonlar, buzdolaplarý, çamaþýr ve bulaþýk
makineleri, cep telefonlarý, hiper marketler
vb., emperyalizmin hiç de kötü olmadýðýnýn,
geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin geliþimini belli ölçüde engellemiþ olsa bile, uzun dönemde
çaðdaþ bir seviyeye getirdiðinin kanýtlarý olarak gösterilecektir. Halk kitlelerinin siyasal yönelimleri, olaylar karþýsýnda tepkisiz kalýþý,
devrimci mücadelenin duraðanlýðý ve demokratik kitle örgütlerinin etkisizliði, hep bu kanýtlarýn ne denli doðru olduðunun olgularý olarak sunulabilmektedir.
Ýþte emperyalist sömürünün gizlenmesine
yönelik ideolojik propagandanýn son sýðýnaðý
ve kitleler üzerinde en fazla etki yaptýðý yer
de burasýdýr.
Salt ülkemiz tarihine bakýldýðýnda görülecektir ki, emperyalist üretim iliþkileri, benzer
bir geliþmeyi 1950li yýllarda yaratmýþ ve kitleleri geniþ ölçüde etkilemiþtir. Geçmiþ dönemlere kýyasla geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde
pazarýn geniþletilmesi ve buna paralel olarak
toplumsal üretimin artýþý ve nispi bir refahýn
ortaya çýkýþý 1950li yýllarýn en temel olgusu
olmuþtur. Ve bu geliþmenin sonucu ise, geribýraktýrýlmýþ ülke içindeki çeliþkilerin görünüþte yumuþamasý, halk kitlelerinin düzene
karþý tepkisi ile oligarþi arasýnda suni bir dengenin kurulmasý olmuþtur. Mahir Çayan yoldaþ bu durumu Kesintisiz Devrim II-IIIde þöyle özetlemiþtir:
Ülke içinde pazarýn geniþlemesine
paralel olarak þehirleþme, haberleþme
ve ulaþým çok geliþmiþ ve ülkeyi að
gibi sarmýþtýr. Eski dönemlerdeki halkýn üzerindeki zayýf feodal denetim 
emperyalizmin fiili durumu bütün ülke
çapýnda deðil, ticari merkezlerde ve
ana haberleþme yerlerindeydi yerini,

çok daha güçlü oligarþik devlet otoritesine býrakmýþtýr. Oligarþik devletin
ordusu, polisi ve de her çeþit pasifikasyon ve propaganda araçlarý ülkenin her
köþesinde egemenliðini kurmuþtur.
Bütün bunlara, I. ve II. genel bunalým dönemlerindekilerle kýyaslanmayacak þekilde, bu ülkelerde emperyalizmin ve oligarþinin propaganda araçlarýný korkunç seviyeye getirmesini, pasifikasyon yöntemlerini geliþtirmesini
ve geçmiþ dönemlerde milli kurtuluþ
savaþlarýndan edindiði tecrübeleri ilave etmek gerekir.
Artýk geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki
oligarþik devlet aygýtý, mevcut üretim
iliþkilerini buna ülkedeki kapitalizm
iç dinamikle geliþmediði için, emperyalist üretim iliþkileri demek yanlýþ olmayacaktýr uzun bir süre koruyabilecek
seviyeye gelmiþ, bu ülkelerdeki halk
kitlelerinin, özellikle geniþ emekçi yýðýnlarýnýn tepkileri pasifize edilerek, bu
tepkiler ile oligarþi arasýnda suni denge kurulmuþtur. (Bu durum, pasifizmin, revizyonizmin bu ülkelerdeki
maddi dayanaðýný teþkil etmektedir.)
Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde halk kitlelerinin
mevcut düzene karþý tepkileri ile oligarþi arasýnda kurulmuþ olan suni denge, bir yandan
üretim artýþýna paralel olarak geliþen nispi refaha dayanýrken, diðer yandan ve temel olarak emperyalizmin ve oligarþinin zoruyla sürdürülmektedir. 12 Eylül askeri darbesiyle birlikte kitlesel ölçekte sürdürülen baský ve terör, oligarþinin bozulmaya yönelen suni dengeyi yeniden kurma amacýna yönelmiþtir. Oligarþinin askeri baský ve terörü ile pasifize edilmiþ olan kitleler, 1985 sonrasýnda dünya ekonomik buhranýnýn þiddetinin azalmasýna paralel olarak ortaya çýkan ekonomik geliþmelerle yüzyüze gelmiþlerdir. Günümüzdeki tüm
ideolojik ve politik olgular, bu ikili geliþimin
ürünü olmuþtur. Bu ikili yönün birisi ihmal
edilerek olgularýn doðru bir biçimde belirlenmesi ve tahlil edilmesi olanaksýzdýr.
Diyebiliriz ki, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin
ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel vb. her
alanda gerçek ve kalýcý bir geliþmeye ulaþabilmesinin önündeki en temel engel, emperyalizm ve emperyalist sömürüdür. Emperyalizmden ve emperyalist sömürüden kurtulabilmenin tek yolu ise, ülkenin baðýmsýzlýðýný elde
etmesidir. Bu da, günümüzde bir halk kurtuluþ savaþý verilmeksizin gerçekleþtirilemez.
Bu savaþýn verilebilmesinin en büyük engeli
ise, halk kitlelerinin düzene karþý tepkisi ile
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oligarþi arasýnda kurulmuþ olan suni dengedir. Suni dengenin bozulmasý, devrimci mücadelenin günümüzdeki en temel görevi
durumundadýr. Bu görev, kaçýnýlmaz olarak,
suni dengenin oluþumu ve sürdürülmesini
saðlayan temel etmenlere karþý mücadele
edilmesini gerektirir. Globalizm propagan-

&

dasýna ve demagojisine karþý mücadele, suni
dengeyi bozmaya yönelik savaþýn ayrýlmaz bir
parçasýdýr. Bu da, emperyalizmin ve emperyalist sömürünün niteliðinin ve günümüz koþullarýnda biçimleniþinin kitlelere açýk ve net
biçimde gösterilmesi ve kavratýlmasýný gerektirir.
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Globalleþen Dünyada
Anti-Emperyalist Bir Ýktidar
Yaþayabilir mi?

1980 yýlýnda emperyalist sistemin içine girdiði ekonomik buhranla birlikte ortaya çýkartýlan neo-liberalizmin en büyük iddiasý, günümüz koþullarýnda klâsik anlamda bir baðýmlýlýk/baðýmsýzlýk olgusunun sözkonusu olmadýðý, bunun yerini karþýlýklý baðýmlýlýk iliþkisinin aldýðý olmuþtur. Neo-liberalizme göre, global olarak ulusal ekonomiler birbirleriyle ayrýlmaz baðlar kazanmýþtýr ve bu baðlar 3. dünya ülkelerinin metropollere baðýmlýlýðý yanýnda, metropollerin 3. dünya ülkelerine baðýmlýlýðýný da getirmiþtir. Bu karþýlýklý baðýmlýlýk, 3. dünya ülkelerinin metropollere sanayi mallarý ihracýný artýrarak,
metropollerdeki sanayilerle rekabet edebilme koþullarýný da yaratmýþtýr. Güney Kore,
Tayvan, Singapur, Endonezya gibi ülkelerin
metropol ülkelerle olan ticaretlerinde sanayi
ürünleri ilk sýrada yer aldýðý gibi, dýþ ticaret
dengesi bu ülkeler lehine büyük fazlalýklar
vermektedir. Üretim için gerekli girdilerin bir
kýsmýnýn dýþ ülkelerden gelmesi, bu tür sanayilerin dýþa baðýmlýlýðýný kaçýnýlmaz kýldýðý gibi
(uluslararasý iþbölümünün bir sonucu olarak),
ürünlerin metropol ülkelere satýlma zorunluluðu, ayný zamanda metropol ülkelerinin
bu ürünleri satýn alma zorunluluðu ile birlikte geliþmiþtir. Bu koþullarda, tekil ulusal ekonomilerin kendi baþýna yeterli olmasý ve geliþebilmesi olanaksýzlaþmýþtýr.
Bu neo-liberal iddialar, 1990 sonrasýnda
Sovyetler Birliðinin daðýtýlmýþlýðý koþullarýnda,
daha büyük ölçüde ileri sürülmeye ve propagandasý yapýlmaya baþlanmýþtýr. Artýk bu iddialar yeni bir söylem ortaya çýkarmýþtýr: Globalizm ve yeni dünya düzeni. Neo-liberalizm, emperyalist hegemonya altýndaki ülkelerin içinde bulunduklarý sömürü iliþkilerini
karþýlýklý baðýmlýlýk söylemiyle meþrulaþtýrýr-

ken, diðer yandan bu yeni kavramlarý, bu
meþruiyetin yeni destekleri olarak kullanmaya baþlamýþtýr.
Tüm bu söylemlerin ve savlarýn amacý,
emperyalist sömürü altýndaki ülkelerin baðýmsýzlýk istemlerinin günümüz dünyasýnda
hiç bir deðere sahip olmadýðýný ve globalleþen dünyada, bu dünyadan baðýmsýz olarak yaþamanýn ve kalkýnmanýn olanaksýz olduðunu kitlelere kabul ettirmektir. Sovyetler
Birliðinin daðýtýlmýþlýðýndan Kübanýn emperyalist ambargo koþullarýnda karþý karþýya kaldýðý ekonomik sorunlara, Nikaraguada Sandinistlerin iktidarý yitiriþlerine, Vietnamýn
Amerikan emperyalizmiyle ve IMF ile iliþki
kurmasýna kadar her somut olgu, bu amaç
için kullanýlýr olmuþtur.
Öz olarak denilmektedir ki, Globalleþen
dünyada anti-emperyalist (ve anti-oligarþik)
bir devrimci iktidar uzun süre ayakta kalamaz ve ülke içinde ekonomik geliþmeyi
saðlayamaz.
Dikte ettirilmeye çalýþýlan bu vargý, antiemperyalist bir ekonomik kalkýnma programýnýn ne denli insani, toplumsal niteliðe
sahip olursa olsun, uygulanabilmesi için gerekli ekonomik kaynaklarý bulamayacaðý iddiasýyla sona erdirilmektedir. Böylece, salt
anti-emperyalist bir devrim programýnýn gerekli ekonomik kaynaklarý nereden bulacaðý
sorusuyla sýnýrlý kalýnmayarak, her türden antiemperyalist ekonomi-politikalarýn kaynak
sorunu nedeniyle uygulanamayacaðý söylenmektedir.
Ülkemiz somutunda T. Özal döneminde
yaygýnlaþtýrýlan bu neo-liberal söylem, bir
yandan devrim mücadelesinin politik iktidarýn
ele geçirilmesiyle sonuçlansa bile, ekonomik
kalkýnmayý saðlayamayacaðý için boþ ve
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soyut bir gelecek hayali olduðunu ilan ederken, diðer yandan düzen partilerinin seçim
propagandalarýndaki vaadlerinin gerçekleþtirilebilmesi için gerekli kaynaðýn bulunamayacaðý propagandasýyla birlikte yürütülmüþtür.
Bu söylem, 1980 sonrasýnda reel ücretleri
sürekli olarak düþen iþçi sýnýfýnýn sendikal
mücadelesinin yükseldiði bir evrede ücret artýþý istemlerine karþý da geniþ ölçüde kullanýlmýþtýr. En yüzsüz ifadelerle bulun kaynaðý
istediðinizi verelim denilmeye baþlanýlmýþtýr.
Zaman içinde bu söylem ve onun içerdiði
demagoji öylesine kabul görür hale gelmiþtir
ki, her türlü toplumsal, ekonomik, kültürel vb.
istem karþýsýnda kaynak sorunu ortaya atýlmaya baþlanmýþtýr. Sonuçta, geniþ halk kitleleri bu demagojinin etkisi altýna girmiþ ve kendi
çýkarlarýný doðrudan ilgilendiren konularda
bile kaynaðý nereden bulacaksýn sorusunu
sorar hale gelmiþtir. Giderek bu kavrayýþ günlük yaþamlarýn içine girmiþ, iþ yerlerinden ev
içlerine kadar her yerde istekler ve öneriler
kaynaðý nerede sorularýyla kolayca bir yana
itilir olmuþtur. Artýk her talep ya da öneri, kendi içinde kendi kaynaðýný bulmaksýzýn ileri
sürülemez ve söylenemez hale gelmiþ- tir.
Tüm bunlar giderek mizah (gülmece) konusu olabilecek düzeylere inmiþ, aile iliþkileri
içinde çocuðun en çocuksu istemleri bile,
anne ve babalarý tarafýndan kaynaðý nereden
bulacaz? sözleriyle karþýlaþýr olmuþtur. Bunun
günümüzdeki en son bulucularýndan birisi de
tasfiye sürecindeki PKK olmuþtur.
Ayrýlmak, ayrý devlet kurmak,
emperyalist sistemden gelen egemenlik yaklaþýmýna karþý cephe almak, bütünüyle sistem dýþýna çýkmak
ve kendi kabuðuna çekilmek, uluslarý geliþtirmiyor, geliþtirmedi de.
Yüzyýlýn sonuna geldiðimiz bir süreçte,
artýk uluslarýn kendi kaderlerini tayin
hakký ilkesi, çözüm yöntemi olarak
esas alýnmamasý gereken, geliþme açýsýndan yeterlilik arzetmeyen, ulusun
bütün yönleriyle geliþimine denk düþmeyen bir yöntem olarak kalýyor.
Nitekim bunu esas alan uluslar geri
kaldýlar. Þimdi bu devletler yýkýlýyor. Bu
tür baðýmsýzlýk anlayýþý, içinde bulunduðumuz dünyaya denk düþmüyor. (Serxwebun, Aðustos 1999, sayý: 212)
(abç)



Sözün özü, emperyalist sistemden ayrýlarak ekonomik geliþmenin saðlanmasý olanaksýzdýr yargýsý en geniþ ölçekte yerleþtirilmiþtir.
Ve bu yargý, anti-emperyalist bir devrimci iktidarýn bulamayacaðý bir ekonomik kayna-

ðýn, mevcut düzen tarafýndan nasýl bulunacaðýný da bir yana býraktýrdýðýndan, kadercilik ve tevvekkülcülük yaygýnlaþmýþtýr.
Soru þudur: Anti-emperyalist devrimci bir
iktidarýn, ülkenin ve toplumun geliþebilmesi
ve kitlelerin yaþam standardýný sürekli artýrabilmesi olanaklý mýdýr? Bunlarý gerçekleþtirebilmek için gerekli ekonomik kaynaklar var
mýdýr? Nereden bulunacaktýr?
DEVRÝMCÝ ÝKTÝDARIN EKONOMÝK
KAYNAKLARI
THKP-C/HDÖ Demokratik Halk Devrimi
Programýnýn belirlemeleriyle söylersek, devrimci iktidar, gerçek ve baðýmsýz bir sanayileþme ve ileri bir tarýmsal ekonomi yaratarak,
halkýn yaþam koþullarýný sürekli yükseltmeyi
amaçlar. Bu amaç, ayný zamanda, nüfus artýþýný gözönüne alarak, bu artýþý aþan düzeyde
ve kiþi baþýna düþen miktarý zaman içinde
artýran ve de bunun sürekliliðini güvence altýna alan bir üretim artýþýný da içermek durumundadýr.
Sorun, neo-liberal söylemle ifade edersek, bu amacý gerçekleþtirmek için gerekli
ekonomik kaynaklarýn bulunup bulunamayacaðýdýr.
En genel ifadeyle söylersek, ekonomide
kaynak, mevcut üretim birimlerinin üretimlerini sürdürebilmeleri için gerekli girdiler (kapitalist ölçekte, hammadde, yarý-mamul madde, makine, techizat vb. olarak deðiþmeyen
sermaye ile ücretler ve diðer giderler için deðiþen sermaye) ile yeni gereksinmelerin karþýlanmasý için üretimin artýrýlmasý amacýyla üretim alanýnýn geniþletilmesi ya da yeni üretim
birimlerinin kurulmasý için gerekli yatýrým
araçlarýný kapsar.
Kapitalist ölçekte bu kaynaklar, sabit ve
döner sermaye olarak tanýmlanýr. Sözkonusu
olan tekil kapitalistin yatýrýmý olmadýðýndan,
ülkesel ölçekte bu sermayenin bulunmasý
ekonomik kaynak olarak tanýmlanmaktadýr.
Emperyalist sistem içinde ele alýndýðýnda
bu ekonomik kaynak, yani yatýrým ve üretim için gerekli sermaye, ülkenin emperyalist sistem içindeki yerine göre deðiþkenlikler
gösterir.
Eðer emperyalist bir ülke sözkonusu olursa (metropol ülkeler), sermayenin tarihsel
birikimi ve yeniden üretimi ekonomik kaynaklarýn çerçevesini belirleyecektir.
Emperyalist-kapitalist ülkeler açýsýndan,
ekonomik geliþim için, öncelikle bir sermayenin varolmasý gereklidir. Bir baþka deyiþle, kapitalist üretimin baþlayabilmesi için, öncelik-
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le kapitalistin bir ekonomik kaynak, yani
sermaye bulmasý þarttýr. Bu yüzden, emperyalist-kapitalist ülkelerde kapitalizmin ilk ekonomik kaynaklarý ilkel sermaye birikimi olarak ortaya çýkar. Hiçbir þey yoktan varedilemeyeceðine göre, kapitalist üretim için ilk
ekonomik kaynak bir yerden gelmiþ olmak
zorundadýr. Bu ilk ekonomik kaynak, yani
ilkel sermaye birikimi olmaksýzýn, kapitalist
üretimden söz etmek olanaksýzdýr. Aksi halde, mevcut olan, yani birikmiþ olan bir sermayenin nereye ve nasýl yatýrýlacaðý sorusu
ortaya çýkar ki, bu da kaynaðý nereden bulacaksýn sorusunu soran herhangi bir neoliberalizm yanlýsýnýn demagojisi için hiçbir iþe
yaramayacaktýr. Onlarýn demagojisinin temeli, gerçekleþtirilmek istenen amaç için mevcut olmayan bir kaynakýn nereden bulunulacaðý sorusunda yatmaktadýr. Dolayýsýyla,
emperyalist-kapitalist ülkelerin bugün ellerinde mevcut olan olaðanüstü sermaye birikimi
deðil, baþlangýçta mevcut olmayan sermayenin nasýl biriktirildiði sorusu yanýtlanmak
zorundadýr.
Karl Marks, Kapitalde kapitalist üretim
sürecini ayrýntýlý olarak tahlil ederken, ayný
zamanda sermayenin ilkel birikimi ve büyüme sürecini de ayrýntýlý olarak ele almýþtýr.
Sermayenin ilkel birikimini Marks þöyle ortaya koymaktadýr:
Sermaye birikimi, artý-deðerin varlýðýný; artý-deðer, kapitalist üretimi; kapitalist üretim ise, meta üreticilerinin
ellerinde daha önceden oldukça büyük
bir sermaye ve emek-gücü kitlesinin
bulunmasýný öngörür. Buradaki hareketin bütünü, bu yüzden bir kýsýr döngü
gibi görünür ve bundan ancak kapitalist birikimden önce, bu üretim tarzýnýn sonucu deðil, çýkýþ noktasýný oluþturan bir ilkel birikimin (Adam Smithin
deyimiyle, daha önceki birikimin) bulunduðunu kabul etmekle kurtulmak
mümkündür.
Ekonomi politikte, bu ilkel birikim,
aþaðý yukarý teolojide ilk günahýn oynadýðý rolü oynar. Adem baba elmayý
ýsýrmýþtýr ve insanoðlu günaha bulanmýþtýr. Günahýn baþlangýcý güya böylece, geçmiþe ait bir masal gibi anlatýlarak açýklanmýþ oluyor. Evvel zaman
içinde, iki çeþit insan vardý; birisi çalýþkan, akýllý ve daha önemlisi tutumlu bir
seçkinler topluluðu; diðeri, ellerine geçeni ve hatta daha fazlasýný harvurup
harman savuran tembel serseriler topluluðu. Teolojinin ilk günah efsanesi,

bize, kuþkusuz, insanýn ekmeðini alnýnýn teriyle yemeðe nasýl mahkûm
edildiðini anlatýyor, ama ekonomik ilk
günahýn tarihi ise, bize, yeryüzünde,
buna hiç de gerek duymayan insanlarýn bulunduðunu açýklýyor. Ne zararý
var! Böylece ilk tür insanlar servet biriktirmiþ oldular, ikinci türdekilerin ise,
ellerinde kendi postlarýndan baþka satacak bir þeyleri kalmadý. Ve iþte, bütün çalýþýp didinmelerine karþýn, kendilerinden baþka satacak hiç bir þeyleri
olmayan biiyük çoðunluðun sefaleti ve
uzun süredir çalýþmayý býraktýklarý halde, küçük bir azýnlýðýn durmadan artan zenginliði, bu, ilk günahla baþlar.
Bu çocukça yavanlýklar, mülkiyetin savunulmasýnda, bize her allahýn günü
yinelenir durur. Örneðin, M. Thiers, bir
devlet adamýnýn bütün ciddiliðiyle, bir
zamanlar her tür inceliðe sahip Fransýz halkýný buna inandýrmaya çalýþýr.
Ama propriéte sorunu ortaya çýkar çýkmaz, bir çocuðun zihinsel gýdasýnýn,
her yaþa ve ve geliþmenin her aþamasýna uygun düþeceðini öne sürmek,
kutsal bir ödev halini alýr. Oysa tarihte, ele geçirmenin, köleleþtirmenin,
soymanýn, öldürmenin, kýsacasý zorun
büyük rol oynadýðýný herkes bilir. Ekonomi politiðin þefkatli sayfalarýnda sevimli bir saflýk çok eskiden beri sürer
gider. Hak ile emek her zaman için
zenginliðin, tek aracý idiler, ama, içinde bulunulan yýl, her nedense hep bu
kuralýn dýþýnda tutulur. Oysa, aslýnda,
ilkel birikim yöntemleri saf ve sevimli
olmaktan çok uzaktýr.
Üretim ve geçim araçlarý kendiliklerinden nasýl sermaye deðilse, para ve
metalar da kendiliklerinden sermaye
deðildir. Bunlarýn sermayeye dönüþmeleri gerekir. Ama bu dönüþümün kendisi, ancak belli koþullar altýnda olabilir, yani birbirinden çok farklý türden iki
meta sahibinin, yüzyüze ve temas haline gelmesi gerekir; bir yanda, baþkalarýna ait emek-gücünü satýnalarak, ellerindeki deðerler toplamýný artýrmak
isteðinde bulunan, para, üretim aracý
ve geçim aracý sahipleri: öte yanda,
kendi emek-güçlerini ve dolayýsýyla
emeklerini satan özgür emekçiler. Ýki
anlamda özgür emekçiler: çünkü bunlar, ne köleler, serfler vb. gibi üretim
araçlarýnýn ayrýlmaz bir parçasýdýrlar, ne
de mülk sahibi köylüler gibi üretim
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araçlarýna sahiptirler; demek ki, bunlar, kendi üretim araçlarý bulunmayan,
böyle bir engel ve yükten kurtulmuþ
kimseler olmalýdýrlar. Meta pazarýndaki bu kutuplaþma ile kapitalist üretimin
temel koþullarý saðlanmýþ olur. Kapitalist sistem, emekçilerin, emeklerini gerçekleþtirebilecekleri araçlar üzerinde
her türlü mülkiyet hakkýndan tamamen ayrýlmýþ ve kopmuþ olmalarýný öngörür. Kapitalist üretim, ayaklarý üzerinde doðrulur doðrulmaz, yalnýz bu ayrýlýðý sürdürmekle kalmaz, bunu gitgide
artan boyutta yeniden-üretir de. Bu nedenle, kapitalist sistemin yolunu açan
süreç, emekçinin elinden üretim
araçlarýnýn sahipliðini alan süreçten
baþkasý olamaz; bu süreç, bir yandan
toplumsal geçim araçlarýný sermayeye
dönüþtürür, öte yandan, doðrudan üreticileri ücretli emekçilere dönüþtürür. Ýlkel birikim denilen þey, bu nedenle,
üreticiyi üretim araçlarýndan ayýran tarihsel süreçten baþka bir þey deðildir.
Ýlkel olarak görünür, çünkü, sermaye
ve buna uygun düþen üretim tarzýnýn
tarih-öncesi aþamasýný oluþturur...
Ýlkel birikimin tarihinde, bütün devrimler, kapitalist sýnýfýn oluþmasý yolunda kaldýraç görevi gören çað açýcý devrimlerdir; ama her þeyden çok, büyük
insan yýðýnlarýnýn birdenbire ve zorla
geçim araçlarýndan kopartýlarak, özgür
ve baðlantýsýz proleterler olarak emek
pazarýna fýrlatýlýp atýldýðý anlar önem
taþýr. Tarýmsal üreticilerin, köylülerin
mülksüzleþtirilmeleri, topraktan ayrýlmalarý, bütün bu sürecin temelidir. (K.

Marks, Kapital, Cilt: I, s: 729-732)

Ýþte bu sermayenin ilkel birikimi, emperyalist-kapitalist ülkelerin bugünkü olaðanüstü
sermaye birikimlerinin kökenini oluþturur. Bu
sermaye birikimi, kýrsal alandan kentlere göçetmek zorunda kalan milyonlarca insaný
proleterleþtirerek, onlarýn ürettiði artý-deðere
elkonulmasýný saðlayarak geliþmiþtir. Sermayenin bundan sonraki birikim süreci, artý-deðer üretimini artýrma ve artý-deðer oranýný yükseltme süreci olarak iþlemeye baþlamýþtýr.
Günde 12-15 saat çalýþtýrýlan iþçilerin, 5 yaþýndan itibaren fabrika ve madenlerde çalýþmaya
zorlanan çocuklar ve kadýnlarýn ürettiði artýdeðer kapitalist tarafýndan sermayeye eklenerek büyüyen ve yoðunlaþan bir sermaye birikimi ortaya çýkarmýþtýr.
Ancak kapitalist sermayenin emperyalistkapitalist ülkelerdeki olaðanüstü birikimi, salt

iþçi sýnýfýnýn ürettiði artý-deðere elkonulmasýyla
gerçekleþmemiþtir. 19. yüzyýlda kolonyalist
yöntemlerle Asya, Afrika ve Amerika kýtasýnýn sömürgeleþtirilmesi ve buralardaki hammadde kaynaklarýna elkonulmasý, kapitalist
ülkelerdeki sermaye birikimini hýzlandýrmýþ ve
boyutlarýný büyütmüþtür. 19. yüzyýlda Ýngiliz
sermaye birikiminin en önemli halkalarýndan
birisi Hindistanýn sömürgeleþtirilmesi olmuþtur. Ýngiliz tekstil sektörünün geliþimi, bir yandan Hindistan ve diðer sömürgelerden temin
edilen ucuz hammaddelerle, diðer yandan bu
ülkelerdeki her türden dokuma tezgahlarýnýn
yokedilmesiyle birlikte olmuþtur.
20. yüzyýla girildiðinde, sermayenin olaðanüstü yoðunlaþmasý ve merkezileþmesiyle birlikte ortaya çýkan tekellerin ekonomiye egemen olmalarýyla birlikte baþlayan emperyalist
sömürgecilik, geçmiþ dönemlerin kolonyalist
sömürgeciliði üzerinde yükselmiþtir. 1945lere
kadar emperyalist sömürü, dünyanýn her yanýnda (global olarak) ülkelerin ve halklarýn
sömürgeleþtirilmesiyle birlikte geliþmiþtir.
Sömürge ve yarý-sömürge ülkelerin ekonomik
hammadde kaynaklarý, emperyalist ülkeler
tarafýndan gaspedilmiþ ve karþýlýðýnda bu ülkeler emperyalist metalarýn açýk pazarý haline getirilmiþtir. Hammaddeleri ucuza (yokpahasýna) alýp, mamul mallarý yüksek fiyatlarla
sömürge ve yarý-sömürge ülkelerde pazarlayan emperyalist ülkeler, bu iliþkiler içinde
kendilerine artý-deðer yanýnda tekel-kârý saðlamýþlardýr.
Böylece kapitalizm tekelci kapitalizme dönüþmüþ ve sermaye ihracý dönemine girilmiþtir. Ýþte emperyalist-kapitalist ülkelerdeki olaðanüstü sermaye birikiminin tarihsel geliþimi
ve ellerinde tuttuklarý ekonomik kaynaðýn
oluþumu böyle gerçekleþmiþtir.
Burjuva ekonomistlerinin ve ideologlarýnýn
özenle gözden kaçýrmaya çalýþtýklarý bu tarihsel temel, ayný zamanda bugünkü sermaye
birikiminin eþitsizlik ve adaletsizlik üzerinde
yükseldiðini gösterir.
Dün olduðu gibi bugün de, emperyalistkapitalist ülkelerdeki sermaye birikimi, yani
ekonomik kaynaklar, tüm iyimser deðerlendirmelere raðmen, kitlelerin yaþam düzeylerini yükseltmek amacýyla deðil, dýþ ülkelere,
geri-býraktýrýlmýþ ülkelere sermaye ihracý yoluyla mevcut kârlarýný daha da artýrmak amacýyla kullanýlýr. Bu nedenle de, emperyalist-kapitalist ülkelerdeki ekonomik kaynaklarýn
halkýn yaþam koþullarýný sürekli yükseltmek
amacýyla kullanýlmasý sözkonusu deðildir.
Kapitalist sermaye birikiminin bu tarihsel
geliþimiyle birlikte ortaya çýkan ekonomik
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kaynaklar, günümüzde emperyalist-kapitalist
olmayan bir ülkenin sahip olabileceði kaynaklar deðildir ve ayný biçimde saðlanabilmesi de olanaksýzdýr.
I. ve II. yeniden paylaþým savaþlarýyla görüldüðü gibi, dünya emperyalist ülkeler tarafýndan toprak olarak paylaþýlmýþtýr ve yeniden paylaþýlmasý gündeme gelmektedir.
Herhangi bir 3. dünya ülkesinin bu paylaþým
içinde yer alabilmesi ve paylaþýmdan pay
kapabilmesi, bazý istisnalar dýþýnda, olanaksýzdýr. Çünkü sözkonusu olan, bu ülkenin emperyalist ülkeler tarafýndan paylaþýlmasýdýr. Bir
baþka deyiþle, günümüz koþullarýnda, herhangi bir geri-býraktýrýlmýþ ülkenin, kendisi için gerekli sermaye birikimini baþka ülkeleri sömürgeleþtirerek saðlayabilmesinin koþullarý
mevcut deðildir. (Tarihsel olarak sömürge sahibi olmuþ ülkeler için de geçerlidir.)
Yine de, bunun olanaklý olduðunu düþünen ve savunan kesimler de mevcuttur. Ülkemiz somutunda görüldüðü gibi, faþistler, 2.
Cumhuriyetçiler, yeni kemalistler ve PKK
büyük boyutlarda sermaye birikimine sahip
olabilmek için (ekonominin büyümesi için
gerekli kaynak için) baþka ülkelerin sömürgeleþtirilmesinin olanaklý olduðunu savunmaktadýrlar. PKKnin misak-ý milli sýnýrlarýný
saðlamaya katký sunmaya hazýr olduðunu
ilan ediþi; faþistlerin, 2. Cumhuriyetçilerin ve
yeni kemalistlerin Türki cumhuriyetlerini
Türkiyenin bir hinterlandý haline getirerek
bu sermayenin saðlanabileceðine iliþkin teorileri, tümüyle emperyalist-kapitalist ülkelerdeki sermaye birikiminin tarihsel temelleriyle
baðlantýlandýrýlmaktadýr.
Bu öneriler ve teoriler, Sovyetler Birliði
nin daðýtýlmýþlýðý koþullarýnda ortaya çýkan geçiþ döneminden yararlanmayý amaçlamakta ve bu dönemde Türki cumhuriyetlerin en
hayasýzca talan edilmesini öngörmektedir. Ve
somut geliþmelerin de açýkça gösterdiði gibi,
bu hiç de kolay olmamaktadýr. Azerbaycan
dan Türkmenistana kadar pekçok yerde darbe giriþimlerinin baþarýsýzlýðý, bu ülkelerin sahip olduklarý doðal ekonomik kaynaklarýn
(petrol, doðal gaz vb.) emperyalist ülkelerin
izni olmaksýzýn kullanýlamayacaðýnýn açýða çýkmasý (Bakü-Ceyhan boru hattý, Türkmenistan doðal gazý olaylarýnda görüldüðü gibi), bu
öneri ve teorilerin gerçekdýþýlýðýný ve çaðdýþý olduðunu göstermiþtir.
Anti-emparyalist (ve anti-oligarþik) devrimci bir iktidar açýsýndan kapitalist sermayenin
ilkel birikimine benzer bir birikim sürecinin
gerçekleþtirilmesi, gerek nesnel olarak, gerekse etik olarak olanaksýzdýr ve sözkonusu bile

edilemez. Bu nedenlerden dolayý, devrimci
iktidarýn programýný uygulayabilmesi için gerekli ekonomik kaynaklar sorununun yanýtý
baþka yerlerde bulunmak durumundadýr.
Kapitalist ekonomik iliþkilerin çerçevesi
içinde yeni kaynaklar ya da taze para saðlamanýn iki yolu vardýr: Dýþ borçlanma ve iç
borçlanma.
Anti-emperyalist devrimci bir iktidarýn emperyalist-kapitalist ülkelerden borç (kredi vb.
olarak) para alabilmesi sözkonusu deðildir.
Herþeyden önce, anti-emperyalist devrimci
iktidar, emperyalist ülkelerin doðrudan ve
dolaylý her türlü yatýrýmlarýný ve þirketlerini tasfiye etmek (millileþtirmek) durumunda olduðundan, bu ülkelere borçlanmak
sözkonusu deðildir. Diðer yandan, emperyalist
ülkelerin geri-býraktýrýlmýþ ülkeleri mali baðýmlýlýk iliþkisi içine sokmanýn en temel yöntemi
olan dýþ borçlanma sistemi, emperyalizmden
baðýmsýz bir ekonominin yaratýlmasý hedefiyle çeliþir.
Bu durumda, geriye sadece iç borçlanma yolu kalmaktadýr.
Ýç borçlanma ise, doðrudan devletin tahvil ve bono çýkartmak yoluyla ülke içinde belirli bir para birikimine sahip olanlardan nakit para temin ederek, bunu sermayeleþtirmesi demektir. Ýþbirlikçi-tekelci burjuvazi ile toprak ve ticaret burjuvazisinin tasfiye edildiði devrim koþullarýnda, iç borçlanma yoluyla el- de
edilebilecek kaynak çok küçük olmak durumundadýr. Dolayýsýyla, bu küçük kaynak,
sýnýrlý ölçülerde kullanýlabilir bir kaynak durumundadýr.
Bu durumda neo-liberalizm yanlýlarýnýn
en ateþli savunucusu olduklarý özelleþtirme
yapýlmasýnýn ya da mevcut özelleþtirme uygulamalarýnýn devam ettirilmesinin yeni kaynaklar saðlayabileceði ileri sürülebilir. Bu çerçevede, devrimci iktidarýn, demokratik halk
devrimi programýnda, geçici bir süre için, deðiþiklikler yapmasý yeterli görülebilir. Örneðin, millileþtirilecek ve devletleþtirilecek þirket
ve kuruluþlarýn kapsamýnýn daraltýlmasýnýn
bunu olanaklý kýlacaðý ve bu yolla önemli bir
üretim kapasitesi ile birlikte kaynak saðlanabileceði ileri sürülebilir. Ve bu konuda, Sovyetler Birliðinin ilk kuruluþ yýllarýnda uygulamaya
sokulan NEP teorik bir dayanak olarak gösterilebilir.
Bugün ülkemiz solunda geliþen vatansever söylemi, kendi teorik temellerini kendikendine bulamamýþ olsa da, bu düþünceye
dayanmak durumundadýr. Bu da, anti-emperyalist devrimci iktidarýn, küçük ve orta sermaye ile bazý emperyalist ülkeler karþýsýnda da-
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ha liberal bir tutum takýnmasýný gerektirir.
Sonal olarak, ekonominin liberalleþtirilmesi
anlayýþý ile, emperyalizmin tekil ülkelerin uyguladýklarý bir dýþ politika olarak kabul edilmesi demektir ki, tümüyle kapitalizmin tekelci evresi olduðunun reddi anlamýna gelir.
Tüm bunlardan sonra geriye kalan yeni bir
seçenek ise, Refah Partisinin yýllardýr savuna geldiði Ýslam Ortak Pazarý projesi olmaktadýr. Tümüyle gerçekleþtirilmesi olanaksýz
olan bu proje, Ýslam ülkelerinin emperyalizmin hegemonyasý altýnda ülkelerden oluþtuðu ve iþbirlikçi-tekelci burjuvazinin egemen
olduðu gerçeðini görmezlikten gelir. Öte yandan, gerçekleþebileceði tek boyutu ise, bir ya
da birkaç islam ülkesinin, emperyalizmin
desteðinde, diðerlerini kendine baðlý birer
sömürge haline getirmesi koþuluna baðlýdýr.
Bu da, sonal olarak, emperyalist sömürgeciliðin bir baþka biçim ve görünümde sürdürülmesi demektir.
Anti-emperyalist (ve anti-oligarþik) devrimci iktidar, gerçek ve baðýmsýz bir sanayileþme ve ileri bir tarýmsal ekonomi yaratarak,
halkýn yaþam koþullarýný sürekli yükseltmek
amacýyla, ekonomik büyüme ve kalkýnmayý
planlamak durumunda olduðundan, herþeyden önce planlý bir ekonomiye dayanmak zorundadýr.
Ekonominin merkezi bir plan çerçevesinde düzenlenmesi ve yürütülmesi, öncelikle
mevcut kaynaklarýn rasyonel kullanýmýný,
kaynak savurganlýðýný ve fazla üretim kayýplarýný ortadan kaldýracaktýr. Kapitalist sermayenin kâr oranlarýný azamileþtirme özelliðiyle
ortaya çýkan sektörler arasýndaki eþitsiz geliþim, merkezi planlama ile önlenerek, kaynaklarýn uygun bir daðýlýmý olanaklý olacaktýr.
Merkezi planlamanýn mevcut ekonomik
kaynaklar ile yeni kaynaklarýn kullanýmýnda
ne büyüklükte bir yeni kaynak yaratacaðýný
bugünkü düzenin ekonomik verileriyle saptamak olanaksýzdýr. Bu durum, bazý kesimlerce soyut bulunarak, gerçek bir kaynak
yaratýmý olarak kabul edilmemesinin nedenidir. Ancak dünya devrim tarihinin pratiði, bu
alanda tahminleri çok aþan bir kaynak saðlanabildiðini göstermiþtir. Bunun birimsel olarak hesaplanmasý, devrimci iktidar koþullarýnda olanaklýdýr.
Anti-emperyalist (ve anti-oligarþik) devrimci iktidarýn ikinci büyük ekonomik kaynaðý, eski düzenden devralýnan mevcut kaynaklarýn ve üretim birimlerinin yeniden düzenlenmesiyle ortaya çýkmaktadýr.
Bu düzenlemeler temel olarak,
1° Toplam kaynak kullanýmýnda,

parasal kaynaklarýn dýþýnda kalan gerçek üretim kaynaklarýnýn kullanýmýnda,
bir geniþleme saðlanmasý. Bu çerçevede, baþta toprak devrimiyle tarýmsal
üretim baþta olmak üzere, hammadde kaynaklarýnýn düzenlenmesi ve geliþtirilmesi,
2° Girdi baþýna mevcut verimliliðin,
iþgücünün yeniden ve demokratik biçimde örgütlenmesiyle artýrýlmasý,
3° Eskimiþ ve aþýnmýþ, dolayýsýyla
verimliliði düþük olan fabrika ve donanýmýn deðiþtirilmesini içermektedir.
Ülkemiz somutunda ele aldýðýmýzda bu
düzenlemelerin yaratacaðý yeni kaynaklar þu
þekilde belirginleþmektedir:
Ýlkin, toprak aðalarý, büyük toprak ve sürü
sahipleri ile toprak burjuvazisinin kýrsal alandaki egemenliðini sona erdirmek, köylülüðün insanca yaþama ve çaðdaþ yaþam koþullarýna kavuþmasýný saðlamak, geri býraktýrýlmýþ
bir tarýmsal ekonomiden, ileri ve kollektif bir
tarým ekonomisine geçmek amacýyla toprak
devriminin yapýlmasý zorunludur.
Dünya Bankasýnýn yýllar boyu tarýmýn yeniden düzenlenmesine iliþkin verdiði proje kredileri gözönüne alýndýðýnda, GAPa iliþkin
lehte ve aleyhte söylenen söz ve tutumlara
kadar tarýma iliþkin bir dizi olgu gözönünde
tutulduðunda, toprak devriminin ne denli
önemli bir yere sahip olduðu kolayca görülecektir.
Türkiyede kýrsal alan ölçüleri 1984 sonrasýnda büyük ölçüde revize edilmiþ ve deðiþtirilmiþ olmasýna karþýn, kýrsal bölgelerde
yaþayanlar ve üretimde bulunan kitleyi (toprak aðalarý, tefeciler, toprak burjuvazisi hariç)
oluþturan köylülük, nüfus içinde ve GSMHda
hâlâ önemli bir yere sahiptir.
Ortalama 30.000.000 hektar tarýma elveriþli
bir araziye sahip olan ülkemizde, üretim yapýlan toprak miktarý 23.451.099 hektar büyüklüðünde hesaplanmaktadýr. Bunun 21.449.482
si iþlenen alan olup, yýllýk olarak 3 ile 4 milyon hektarlýk arazi nadasa býrakýlmaktadýr.
1991 Genel Tarým Sayýmý sonuçlarý esas alýndýðýnda, tarýmsal üretimin yapýldýðý toplam topraðýn %18ine denk düþen 3.819.177
hek-tarlýk arazi nadas vb. nedenlerden dolayý
yýllýk olarak üretim dýþýnda kalmaktadýr.
Ülkemizde ekilen arazinin 14.444.550 hektarlýk bölümünde tahýl ekimi yapýlmakta olup,
buðday olarak yýllýk üretim miktarý (1995) 18
milyon tondur. 1999 yýlý fiyatlarýyla (185 dolar/ton) bu üretim miktarý 3,4 milyar dolardýr.
Ülke içi fiyatlarla üretim fiyatý 4 milyar dolar
düzeyindedir. Amerikan emperyalizminin ta-
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(Hektar)

Toplam iþletme sayýsý

3.966.822

Toplam arazi

23.451.099

.............Nadas

3.203.411

.............Tarýma elveriþli olup kullanýlmayan arazi

615.766

.............Daimi çayýr ve otlak arazisi

922.094

.............Koruluk ve orman arazisi

196.822

.............Tarýma elveriþsiz arazi

266.933

Ýþlenen toplam alan

21.449.482

Sulanan arazi

3.093.545

Sulanmayan arazi

18.355.937

[1991 Genel tarým sayýmý; Tarýmsal iþletmeler (hanehalký) araþtýrma sonuçlarý]

rým ürünlerinin dünya ticareti üzerindeki hegemonyasý sonucu dünya buðday fiyatlarýndaki büyük düþüþler, kaçýnýlmaz olarak üretim deðerlerinde önemli bir farklýlýk yaratmaktadýr. Buna raðmen, salt buðday üretiminin mevcut üretim koþullarý içinde 4 ile 5 milyar dolar civarýnda olduðunu kabul edebiliriz.
Bu durumda, nadasa býrakýlan ve ekimi
yapýlmayan topraklarýn tarýmsal üretime katýlmasýyla, mevcut üretim iliþkileri içindeki en
yüksek hektar baþýna 2.200 kg düzeyinde olan
verimlilik hesabýyla 8 milyon ton ek buðday
üretiminin saðlanmasý sözkonusudur. Bunun
emperyalizmin belirlediði dünya fiyatlarýyla
deðeri 1.5 milyar dolardýr.
Diðer taraftan, tarýmsal üretimdeki mevcut
düzeyin geliþtirilmesiyle, bugünkü durumda
hektar baþýna 1.900 kg olan ortalama verimliliðin yarý oranýnda artýrýlmasý durumunda
bile, tüm üretim deðerleri iki katýna çýkabilecektir. Bugünkü düzen içinde buðdayýn ton
baþýna ortalama maliyeti 200 dolardýr. Verimlilikte meydana gelecek her artýþ, bu maliyeti
aþaðýya çekebileceði gibi, mevcut tekniklerin
yaygýn olarak kullanýlmasý durumunda bu
miktar 150-160 dolar seviyesine indirilebilecek
durumdadýr.

Özet olarak ifade edersek, salt buðday
üretiminde mevcut tekniklerin yaygýnlaþtýrýlmasý ve yeni tekniklerin uygulamaya sokulmasýyla elde edilecek üretim fazlasý 2 milyar
dolar civarýnda olacak ve nadasa býrakýlan ve
ekilmeyen arazilerin kullanýmýyla ortaya çýkacak olan miktarla birlikte bu üretim 3.5 milyar dolar civarýnda olacaktýr. Bu miktar, bugün IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasýyla geleceði söylenen 4 milyar dolarlýk taze para
nýn yaptýrýmlarýný kabul etmemek için yeterli
bir miktardýr.
Ancak toprak devrimi ile gerçekleþecek
üretim artýþý, salt mevcut kaynaklarýn kullanýmýnýn ötesinde, topraðýn ýslah edilmesini ve
yeni tekniklerin kullanýlmasýný getireceði gibi,
mevcut topraklarýn eþitsiz daðýlýmýný da ortadan kaldýrarak üretimde çok daha büyük
artýþlar saðlamasý sözkonusudur.
Mevcut koþullarda topraðýn mülkiyet daðýlýmý, büyük bir kýrsal nüfusu çok küçük bir
toprak parçasý üzerinde düþük verim oranlarýyla üretim yapmak zorunda býrakmaktadýr.
100 dekara kadar topraða sahip olan köylü
nüfusu toplamýn %85ini oluþturmaktadýr. Bu
nüfusun üretim yaptýðý toprak miktarý ise, toplamýn %42.1i kadardýr. Bu eþitsiz toprak mülkiyeti koþullarýnda, yoksul ve küçük köylü,

Toprak Daðýlýmý
Ýþletme sayýsý

Oran

Toprak (dekar)

Oran

......0 - 19 dekar

1.385.129

%34.9

13.220.651

% 5.6

.....20 - 49 dekar

1.274.609

%32.2

38.668.961

%16.5

.....50 - 99 dekar

713.149

%17.9

46.750.693

%20

.....100 - 199 dekar

383.323

% 9.7

49.216.633

%21

.....200 - 499 dekar

173.774

% 4.4

46.487.432

%19.8

36.838

% 0.9

40.166.623

%17.1

3.966.822

%100

234.510.993

%100

.....500 + dekar
Toplam

[1991 Genel tarým sayýmý; Tarýmsal iþletmeler (hanehalký) araþtýrma sonuçlarý]
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rasyonal olmayan ölçekte üretim yapmak
zorunda kalmaktadýr. Gerek kimyasal girdiler,
gerekse makine kullanýmý açýsýndan, yoksul
ve küçük köylünün üretim yaptýðý topraklar
olabilecek en verimsiz üretim koþullarýný oluþturmaktadýr. Toprak mülkiyetindeki eþitsizliðin ortadan kaldýrýlmasý ve üretimde kooperatifleþme ve kollektivizasyonun gerçekleþtirilmesi ile birlikte saðlanacak üretim artýþlarý,
ülkenin tarým üretiminde büyük bir artýþ ortaya çýkaracaðý gibi, diðer yandan yoksul ve küçük köylünün yaþam koþullarýný iyileþtirecek
ve geliþtirecektir.
Diðer taraftan, toprak mülkiyetinin dengesizliði ve kýrsal nüfusun %85nin topraðýn ancak %42.1inde üretim yapabiliyor olmasý, bir
yandan küçük toprak parçasýnda makine kullanýmýný engellediði gibi, deðiþik nedenlerle
ve kullaným amaçlarýyla satýn alýnmýþ tarým
makinelerinin verimsiz kullanýmýna neden
olarak önemli bir kaynak kaybýna neden olmaktadýr.

$

Tarým alet ve makineler [1994]
Traktör
Kulaklý traktör pulluðu
Tarým arabasý (römork)
Sýrt pulverizatörü
Kuyruk milinden ha. pulverizatör
Motorlu pulverizatör
Hayvan pulluðu
Kulaklý traktör pulluðu
Döner kulaklý traktör pulluðu
Ark pulluðu
Diskli traktör pulluðu
Diskli anýz pulluðu (tek yönlü)
Anýz pulluðu
Diþli týrmýk
Karasaban
Krema makinesi
Kültüvatör
Motopomp (termik motorlu)
Kimyevi gübre daðýtýcýsý
Döven
Diskli ve diðer týrmýklar
Harman makinesi
Yaðmurlama tesisi
Kombine tahýl mibzeri
Motopomp (elektrik motorlu)
Atomizör
Traktörle çekilen çapa makinesi
Diskli traktör pulluðu
Sapdöver
Týnaz makinesi
Orak makinesi

757,505
724,409
719,837
476,398
154,159
55,121
462,480
724,409
22,145
37,724
65,568
26,460
18,529
344,630
340,020
319,819
317,099
213,722
208,826
186,874
175,528
137,508
122,485
117,008
112,094
106,149
96,161
65,568
64,249
49,863
45,742

Merdane
Derin kuyu pompa
Kendi yürür biçer döver
Biçer baðlar makinesi
Tarýmsal mücadele uçaðý

45,060
43,814
11,649
3,529
61

Bugün ülkemizde üretim yapan köylü açýsýndan her 5 aileden biri traktöre sahip bulunmaktadýr. Günümüz somutluðu açýsýndan
ele alýndýðýnda bir traktörün kullanýlabildiði ortalama toprak miktarý 28.3 hektar olmaktadýr.
Normal koþullarda bir traktörün ortalama 70
hektarlýk toprak üzerinde verimli olarak kullanýlabilme durumu vardýr. Bu yüzden, ülkemizde traktör sayýsý ile verimlilik arasýnda üç
misline yakýn bir farklýlýk mevcuttur. Diðer
yandan, mevcut traktör baþýna düþen ortalama kullaným miktarý olan 28.3 hektar (283 dekar), nüfusun %85nin 100 dekarýn altýnda
topraða sahip olduðu, 200 dekardan daha az
topraða sahip olanlarýn ise toplam tarýmsal
nüfusun %94.7 sini oluþturduðu bir mülkiyet
iliþkisi içinde kesinlikle gerçekleþmeyen bir
kullanýmý ifade etmektedir. Bir baþka deyiþle,
ülkemizde bugün mevcut olan traktörlerin büyük bir bölümü ülke ortalamasýnýn çok daha
altýnda bir toprakta kullanýlmaktadýr. Böylece,
toprak mülkiyetinin mevcut yapýsý içinde tarýmsal üretimde kullanýlmak durumunda olan
makineler büyük oranda atýl durumdadýr. Bunun meydana getirdiði üretim kaybý ile traktöre yatýrýlmýþ olan atýl kaynak, çoðu durumda
üçte bir oranýnda hesaplanabilmektedir. Yani
toprak devriminin gerçekleþtirildiði koþullarda,
mevcut tarýmsal makinelerin rasyonel kullanýmý olanaklý olmasýna paralel, üretimde üç
katý kadar bir artýþ saðlanmasý sözkonusudur.
Bunun parasal büyüklüðü ise 12 milyar dolar civarýndadýr.
Böylece, toprak devriminin mülkiyet iliþkilerinde meydana getireceði deðiþiklik ve makine kullanýmýnýn rasyonalleþtirmesiyle ortaya çýkacak ek kaynak miktarý, en genel belirlemeyle 9.5 milyar dolar olabilecektir.
Burada, tarýmsal üretim için gerekli traktör miktarý içinde atýl durumdaki traktörlerin
üretimi için otomativ sektöründe tüketilmiþ
olan kaynaklar da gözönüne alýndýðýnda, mevcut durumdaki kayýplarýn giderilmesi koþullarýnda saðlanacak kaynaklar çok daha büyük
olmaktadýr. En genel belirlemeyle mevcut
traktörlerin yarýsý (350-400 bin) tarýmsal üretim dýþý amaçlarla alýnmýþ ve elde bulundurulmaktadýr. Bunun parasal karþýlýðý ise,
ortalama 2 milyar dolardýr.
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Bütün bunlarýn yanýnda, bugün yýllýk olarak ithal edilen tarým ürünleri için tüketilen
kaynaklar sözkonusudur. Tarým ve hayvancýlýk
ürünlerine 1997 verileriyle 2.4 milyar dolar
döviz ödenmiþtir. Tarýmsal üretimin verimli ve
rasyonel hale getirilmesi, bu kaynaðýn ülke
içinde kalmasýna neden olacaktýr.
Toprak devriminin gerçekleþtirilmesiyle
birlikte kýrsal alanda iþsiz durumda bulunan
nüfusun emek-gücünün üretim sürecine girmesiyle birlikte, hem iþsizlikte büyük bir düþme ortaya çýkacak, hem de atýl emek-gücü
üretken hale getirilecektir. Bu üretken hale
getirilen emek-gücünün saðlayacaðý ekonomik kaynak, mevcut düzenin verileriyle hesaplanamayacak boyuttadýr.
Anti-emperyalist (ve anti-oligarþik) devrimci iktidar, tüm bunlarý gerçekleþtirmek amacýyla topraðý millileþtirmek durumundadýr. Bu
millileþtirme eylemi, ayný zamanda ülkenin
yeraltý ve yerüstü kaynaklarýnýn emperyalist
ülkeler tarafýndan ucuza kapatýlmasýnýn da
önüne geçecektir.
Diðer taraftan, mevcut düzen içinde kullanýlmayan ya da belli bir azýnlýk tarafýndan
kullanýlan kaynaklarýn üretime sokulmasý gerçekleþtirilecektir.
Bu kaynaklar,
1° Topluma dayatýlan ve körüklenen aþýrý üretimin sýnýrlandýrýlmasý ve
lüks tüketimin önlenmesi,
2° Niteliksiz iþgücünün toplumsal ve
poli-teknik eðitimle yeniden örgütlenmesi,
3° Ýrrasyonal üretim aygýtýnýn yeniden düzenlenmesi ve bürokratik iþlemlerin azaltýlmasý,
4° Ýþsizliðin ortadan kaldýrýlmasý ile
saðlanacak yeni kaynaklardýr.
Bu düzenlemeler, parasal maliyeti en az
olan,dolayýsýyla toplumsal ekonomik kaynaklarýn artýþýný saðlayan düzenlemeler durumundadýr.
Anti-emperyalist (ve anti-oligarþik) devrimci iktidarýn en önemli ekonomik kaynaklarýndan birisi de, emperyalizme baðýmlýlýk ve bu
baðýmlýlýðýn yaratmýþ olduðu çarpýk ekonomik
yapýnýn sürekli olarak tükettiði kaynaklarý üretken hale getirmektir.
Bunlarýn baþýnda emperyalist sömürü mekanizmasýnýn en temel unsurlarýndan olan yabancý sermayenin doðrudan ve dolaylý yatýrýmlarýndan elde edilen kârlarýn ülke dýþýna
transfer edilmesiyle ortaya çýkan kayýplarýn
önlenmesi gelmektedir. Dünya çapýndaki
anti-emperyalist propaganda ve ajitasyonda da önemli bir yere sahip olan kâr trans-

ferleri, ülkemiz somutunda belirgin bir biçimde yapýldýðý gibi, ekonomik verilerin üzerinde oynanarak sürekli olarak gizlenmeye çalýþýlmýþtýr.
Ülkemizde 1980 yýlýna kadar deðiþik ekonomik göstergeler ve veriler derlenirken, yabancý sermayenin ülkeye giriþi ve gerçekleþtirdiði kâr transferleri ayrý kalemde deðerlendirilirken, 1980 sonrasýnda özellikle kâr transferleri bölümü tümüyle kaldýrýlmýþtýr. Böylece anti-emperyalist ve anti-oligarþik mücadelenin önemli bir hedefi mevcut deðil hale
getirilmek istenmiþtir. Bu durumun bilincinde olan burjuva ekonomistleri, her bulduklarý fýrsatta, yabancý sermayenin ülkemize nasýl
katkýda bulunduðunu, ne oranda istihdam yarattýðýný yazýp çizerek, kitlelerin anti-emperyalist ve anti-oligarþik bir bilince sahip olmamalarý için ellerinden geleni yapmaktadýrlar.
Resmi verilere göre, 1980-98 yýllarý arasýnda 20,899 milyar dolarlýk yabancý sermayeye
ülkede doðrudan yatýrým yapma izni verilmiþ
ve ayný dönemde fiili yabancý sermaye giriþi
6,533 milyar olmuþtur. Ve nasýl derlendiði açýklanmayan resmi verilere göre, ayný dönemde 1,3 milyar dolarlýk kâr transferi gerçekleþmiþtir. Bir baþka resmi veriye göre,
bu dönemde fiili yabancý sermaye giriþi
11,234 milyar dolar olarak gözükmektedir. Ýlk
veriye göre kâr transferi %20 dolaylarýnda
gözükmekte; ikinci veriye göre ise %1,1 gibi
küçük bir oran olmaktadýr. Ýlk durumda %20
lik bir kârlýlýk oranýnýn, kapitalist ölçülerde
normal olduðu kabul edildiðinde, yabancý
sermayenin getirdiðinden çoðunu götürdüðünü iddia etmek olanaksýz olmaktadýr!
Ýþte ülkemizde 1980 sonrasýnda deðiþtirilen
ve çarpýtýlan pekçok gerçek içinde yabancý
sermayenin gerçekleþtirdiði kâr transferleri de
bulunmaktadýr. Özellikle neo-liberalistler,
yani globalizmin savunucusu ve ideolojik
propagandisti durumunda bulunan küçükburjuva aydýnlarý, oligarþik yönetimin emperyalist sömürü mekanizmasýný ortaya çýkaran
her türden bilgi ve veriyi ortadan yoketmiþ
olmasýndan büyük mutluluk duymaktadýrlar.
Böylece karþýlýklý baðýmlýlýk iliþkisi içinde bulunan iki eþit ülke sözkonusu olduðu savýný,
bu þekilde daha kolay kanýtlayabilecekleri
gibi, yeni yetiþen kuþak tarafýndan bilinmesini de önlenmiþ olmaktadýrlar.
Bu þirketlerden herhangi birinin yýl sonu
bilançolarý incelendiðinde, globalizmin tüm
iddialarýna karþýn, yabancý sermayenin ülkemizde çok büyük kârlar elde ettiði ve bunu
doðrudan ya da dolaylý yollarla kendi ülkesine transfer ettiði kolayca görülebilecektir.

%
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Türkiyenin 10 büyük yabancý sermayeli þirketi
Toplam
Yabancý
Sermaye
sermaye
$

oraný

Ýzmit Su A.Þ

16.000.000

50

Birecik Baraj ve Hidr. Sant.

13.080.000

50

Tofaþ Türk Oto Fab. A.Þ

12.600.000

38

Set Grup Holding A.Þ

9.550.000

100

Oyak- Renault Oto Fab. A.Þ.

8.437.000

51

Citibank

7.637.658

100

Uni-Mar Enerji Yat. A.Þ

7.500.000

99.99

R.J. Reynold Tütün A.Þ

6.556.000

100

GBS Emlak Ticaret A.Þ

5.622.000

100

Toyotosa

5.400.000

50

Bu þirketler içinden örneðin Tofaþ ele alýndýðýnda, 1997 yýlý blançosuna göre sermayesinin 1.524.596 milyon TL. olduðu görülmektedir. Yýl sonu itibariyle dolar kuru üzerinden
bu sermayesi 7.365.198 dolar olmaktadýr. 1998
yýlý blançosunda TOFAÞýn sermayesi deðiþmemiþ ve 1.524.596 milyon TL. olarak kalmýþtýr. Bunun yýl sonu ortalama dolar kuru üzerinden karþýlýðý ise 4.820.000 dolar olmaktadýr.
TOFAÞýn yeniden deðerlendirme deðer
artýþý ve yedeklere ayýrdýðý kâr kitlesi çýktýktan
sonra net dönem kârý, 1997 yýlýnda 1.396.889
milyon TL ve 1998 yýlýnda 2.039.007 milyon
TL. olmuþtur. Böylece TOFAÞ, ana sermayesi
üzerinde 1997 yýlýnda %91 ve 1998de %133
kâr elde etmiþ olmaktadýr. Bu durumda þirketin %38ine sahip olan yabancý þirketin (Fiat)
payýna düþen kâr kitlesi, 1997de 530 milyar,
1998de 780 milyar olmaktadýr. (Göreceli olarak TOFAÞýn kâr kitlesindeki düþüþ, 1995 sonrasýnda otomativ sektörünün içine girdiði bunalýmdan kaynaklanmaktadýr. Ancak burada
amacýmýz þirketin genel yapýsýný irdelemek
olmadýðýndan, konumuz açýsýndan bunu bir
yana býrakmak durumundayýz.)
Ýþte, soru burada ortaya çýkmaktadýr: Yabancý þirket ortaðý, her türlü sermayenin yeni-

den deðerlendirme artýþý ve yedekleri çýktýktan sonra kalan kârý ne yapmaktadýr? Yeniden sermayeleþtirdiði kâr miktarý, dönem sonu itibariyle sermayenin yeniden deðerlendirme artýþý ve yedekler bölümünde bulunduðundan (1998 itibariyle 3,5 trilyon TLdir) kalan miktar doðrudan ana þirkete transfer edilmekte ya da hazine bonosu vb. yollarla baþka
alana yatýrýlmaktadýr. Bu nedenle kâr transferinin günümüzdeki görünümü, geçmiþtekinden hiçbir biçimde farklý deðildir. Bu konuya iliþkin verilerin oligarþik yönetim tarafýndan gizlenmesinin nedeni de budur. Böylece
yabancý sermayenin getirdiðinden çoðunu
götürdüðü gerçeðinin üzeri örtülmektedir.
Kaba bir hesaplamayla ülkemize yatýrýlan yabancý sermayenin her yýl ortalama %100 kâr
elde ettiði ve bunu dýþarýya transfer ettiðini
tesbit etmek zor deðildir. Bu durum toplam
yabancý sermayenin miktarýna eþit olduðu
için, 1980 sonrasýnda yýllýk olarak ortalama 5
ile 6 milyar dolar dýþarýya kâr olarak transfer edilmektedir.
Emperyalist sömürü mekanizmasýnýn geribýraktýrýlmýþ ülkelerin kaynaklarýna el koymasýnýn ikinci ve en büyük unsuru ise, bu ülkelerin dýþarýya borçlandýrýlmasýdýr. Deðiþik biçimlerde ve adlarla geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin
dýþ borçlanmasý, ülke içi gelirlerin, bu borçlarýn ana para ve faiz ödemeleri yoluyla emperyalist ülkelere aktarýlmasýný saðlamaktadýr.
Oligarþik yönetimin dýþ borçlarý, tablodan
da görüldüðü gibi, 1991 yýlýndan 1998 yýlýna
gelindiðinde %100 artmýþ ve 103 milyar dolara çýkmýþtýr. Bu büyüklüðün daha net anlaþýlabilmesi için bazý ekonomik verilerle karþýlaþtýrmak gerekmektedir.
1991 yýlýnda devlet bütçesinin toplam gelirleri 96 trilyon 747 milyar lira olup, giderleri
130 trilyon 263 milyar liradýr. 1991 yýl sonu itibariyle dolar kuru 4.168 liradýr. Buna göre,
1991 yýlý bütçesinin toplam gelirleri 23 milyar
212 milyon dolar; giderleri 32 milyar 566 milyon dolardýr.

Dýþ Borç (Milyon $)
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

50.489

55.592

67.356

65.601

73.278

83.962

91.109

Yýl Ýçinde Yeni Alýnan

5.976

7.123

9.207

5.291

6.293

8.912

13.386

14.211

Yýl Ýçinde Geri Ödeme

7.551

8.511

8.227

9.993

11.897

11.418

12.418

16.513

4.121

5.294

4.653

6.070

7.594

7.218

7.830

11.690

Dýþ Borç Miktarý

Anapara

&

1998
103.956

Faiz

3.430

3.217

3.574

3.923

4.303

4.200

4.588

4.823

Net Transfer

-1.575

-1.388

980

-4.702

-5.604

-2.506

968

-2.302

Kaynak: Hazine Müsteþarlýðý, Dýþ Borçlar Bülteni
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1991 yýlý itibariyle dýþ borçlar bütçe gelirlerinin iki katýndan fazladýr. Bütçenin gelir-gider dengesi içinde yýl olarak açýðý 9 milyar
354 milyon dolar iken, ayný yýl dýþ borçlar için
yapýlan ana para ve faiz ödemelerinin tutarý
7 milyar 551 milyon dolar olmuþtur. Neredeyse bütçe açýðýna eþit miktarda olan dýþ borç
ödemesi, ayný zamanda ülkemizdeki sürekli
bütçe açýklarýnýn nedeni durumundadýr ve
her bütçe açýðýný kapatmak için yeniden dýþ
borç alýnmasý gündeme gelmektedir. 1991 yýlý
itibariyle borç ödemelerinden sonra 5 milyar
976 milyon dolar borçlanma yapýlmýþtýr. Bu
yolla bütçe açýðý büyük ölçüde kapatýlamadýðý gibi, dýþ borç miktarý da artmýþtýr.
1998 yýlýna gelindiðinde dýþ borçlarýn toplam miktarý 103 milyar 956 milyon dolara çýkmýþ ve yýl içinde yapýlan dýþ borç ödeme miktarý ise 16 milyar 513 milyon dolar olmuþtur.
1998 yýlýnda bütçe gelirleri 38 milyar 850
milyon dolar ve giderleri 50 milyar 933 milyon dolardýr. Ayný yýl gerçekleþen Gayri Safi
Milli Hasýla 51.625.143 milyar lira olup, 168
milyar 710 milyon dolardýr.
Buradan çýkan sonuç ise, oligarþik yönetimin hiçbir harcama yapmaksýzýn (devlet
memurlarýnýn maaþlarýndan her türlü askeri
harcamaya kadar) dýþ borçlarý ödeyebilmesi
için 2,5 yýl gerekmektedir. Ayný þekilde
GSMHnýn %61i dýþ borçlara eþdeðerdir. Basit olarak tüm ülkenin 7,5 ay hiçbirþey tüketmeksizin (su dahil) yaþayabildiði durumda dýþ
borçlar ödenebilmektedir.
Her türden globalizm yanlýlarýnýn hararetle savunduklarý devletin küçültülmesi talebi, bu koþullar altýnda dýþ borçlarýn nasýl
ödeneceðini dýþta býraktýðý gibi, KÝTler aracýlýðýyla ortaya çýkan devlet gelirlerinden mahrum bir bütçeyle devletin nasýl ayakta kalabileceðini de dýþtalamaktadýr. Oysa bunun anlamý çok açýktýr: Devletin küçültülmesi, dýþ
borçlarýn sürekli mevcudiyetini ve giderek
devlet harcamalarýnýn, salt sosyal harcamalarýn deðil, her türden harcamalarýnýn sürekli
olarak azaltýlmasýný öngerektirdiðinden, silahlý
kuvvetlerin varedilmesi de olanaksýz olacaktýr. Böylece herhangi bir durumda bir emperyalist ülkenin silahlý gücünün korumasýna ihtiyaç duyulacaktýr. Bunun açýk sonucu ise,
oligarþik yönetimin silahlý kuvvetlerinin, yani
ordunun tüm giderlerinin emperyalist devletler tarafýndan saðlanmasýdýr. Sýkça sözü
edilen ordunun mobilize edilmesi ve profesyonelleþtirilmesi söyleminin arkasýnda yatan
gerçek de budur. Doðrudan maaþlarý Amerikan emperyalizmi tarafýndan ödenen bir profesyonel ordu, bugün globalizmin temel he-

deflerinden birisi durumundadýr.
Tüm bu ve benzeri nedenlerle emperyalist sömürü mekanizmasýnýn en önemli ayaðýný oluþturan dýþ borçlarýn iptal edilmesi, bizim gibi ülkeler için bir varoluþ sorunu durumundadýr. Hiçbir ödeme yapýlmaksýzýn tek
yönlü olarak anti-emperyalist (ve anti-oligarþik) devrimci iktidarýn dýþ borçlarý iptal etmesi, iyiniyetli ve hümanistler açýsýndan bile
kabul edilir bir gerçektir. Borç verenleri, salt
borç verdikleri için suçlamanýn doðru olmadýðýný, asýl suçun bu borçlarý yerinde kullanmayan politikacýlarda olduðunu düþünen herkes, alýnan borçlarýn ülke içinde nasýl
paylaþýldýðýnýn yanýnda, bugüne kadar ana
para ve faiz olarak ödenen dýþ borç miktarýný
da gözönünde tutmasý gerekmektedir. 199198 yýllarý arasýnda ana para ve faiz olarak yapýlan dýþ borç ödeme miktarý 86 milyar 528
milyon dolardýr. Yaklaþýk olarak 10 yýllýk bir
zaman dilimi içinde biriken borç miktarý kadar miktar dýþ borç ödemelerine gitmiþtir.
Uzun vadeli ve düþük faizli krediler sözleriyle yutturulmaya çalýþýlan bu gerçek, uzun
vadeli bireysel tüketici kredisinden çok daha
yüksek bir faiz içermektedir. Dolayýsýyla, ülke
kaynaklarý her onar yýllýk periyotlarla %100
oranýnda dýþ borçlara faiz olarak verilmektedir. Bu yüzden, kayýtsýz-þartsýz tüm dýþ borçlarýn iptal edilmesi, sadece ülke kaynaklarýnýn
faiz adýyla yeniden ve yeniden emperyalist
ülkelere aktarýlmasýnýn önüne geçecektir. Emperyalist ülkeler bugüne kadar verdikleri tüm
borçlarý, onaryýllýk periyotlarla tümüyle geri
aldýklarý için, bu borç iptali hiç de adaletsiz
olmayýp, hiç kimsenin hakkýna tecavüz olmayacaktýr. Tersine iþleyen bu durumu sona
erdirecektir.
Dýþ borçlarýn iptalinin diðer bir önemli sonucu ise, döviz gereksinmesinin ana para ve
faiz ödemeleri miktarý kadar azalmasýdýr. Son
onyýllýk ortalama hesabýyla, yýllýk 8 ile 10 milyar dolar döviz çýktýsý ortadan kalkacaktýr. Bu
sayede, en elveriþsiz koþullarda dünya pazarlarýnda satýlan ülke ürünlerinin deðerlenmesi
saðlanabilecek ve pazarlýk gücü artacaktýr.
Öte yandan ihtiyaç duyulan döviz için ülkemizin doðal ortamýnýn bozulmasýný saðlayan
ucuz turizm dönemi de sona erecektir. Kýyýlarýmýzýn birkaç dolar için yaðmalanmasý ve turizme açýlmasý dönemi bitmiþ olacaktýr.
Anti-emperyalist (ve anti-oligarþik) devrimci iktidarýn kullanabileceði ekonomik kaynaklardan bir diðeri de, kapitalizmin kendi
niteliðinden kaynaklanan aþýrý-üretim buhranlarý ve pazar sorunuyla ortaya çýkan eksik kapasite kullanýmýdýr.
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Ýmalat Sanayi Kapasite Kullanýmý
YIL

KAMU

ÖZEL

[%]

[%]

TOPLAM
[%]

1978

70,6

60,2

61,6

1979

67,7

56,0

56,9

1980

59,6

54,3

55,2

1981

60,6

55,7

56,7

1982

67,2

58,0

59,4

1983

67,5

59,3

60,3

1984

79,3

73,3

74,3

1985

73,8

69,3

70,3

1986

72,5

69,1

70,0

1987

80,7

76,8

78,2

1988

78,4

75,9

76,7

1989

73,9

75,3

75,0

1990

73,7

77,3

76,2

1991

76,7

72,9

74,2

1992

77,8

75,6

76,4

1993

79,1

79,7

79,5

1994

78,1

70,9

73,0

1995

80,5

77,9

78,6

1996

82,0

76,5

78,0

1997

78,9

76,3

77,0

Kaynak: DÝE
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Yýllar itibariyle, ülkemiz koþullarýnda sanayi
üretiminde kapasite kullanýmý %60 civarýnda
olmuþtur. Aðýrlýklý olarak imalat sanayinde kapasite kullanýmýyla ortaya çýkan bu kapasite
oraný, açýkça üretim kapasitesinin %40a yakýn bir kesiminin kullanýlamadýðýný ortaya koymaktadýr.
Salt imalat sanayi verileri ele alýndýðýnda
kullanýlan kapasite üzerinden gerçekleþen istihdam miktarý (çalýþan sayýsý), 1998 yýlýnda
toplam 591.945dir. Bunun 97.937si devlet kuruluþlarýnda, 494.008i özel kesimde istihdam
edilmektedir. 1998 verileriyle 51.625.143 milyar lira (168 milyar 710 milyon dolar) olan
GSMHnýn 10.128.255 milyar liralýk kýsmý (32
milyar 959 milyon dolar) imalat sanayinin üretiminden gelmektedir. %40 oranýnda eksik kapasite üretken hale getirildiðinde ortaya
çýkacak üretim miktarý ortalama 20 milyar
dolar düzeyinde olacaktýr. Ki bu mevcut verilerin en genel deðerlendirmesiyle ortaya çýkan ekonomik kaynak durumundadýr. Bu
kaynaklarýn çok daha fazlalaþtýrýlmasý olanaklýdýr, çünkü, imalat sanayinde kapasite kullanýmýna iliþkin verilerin derlendiði alanlarýn
büyük bir bölümü kapitalizmin devrevi ekonomik bunalýmlarýndan doðrudan etkilenen

kesimlerden oluþmaktadýr. Dolayýsýyla kimi
zamanlarda ortaya çýkan yüksek kapasite kullanýmý (en yüksek olduðu dönemlerde hiçbir
zaman %80i geçmemektedir), uzun periyotlarda %50ler seviyesine düþmektedir.
Diðer yandan, salt imalat sektöründe tam
kapasite üretim yapýlabildiði koþullarda, istihdam miktarý da ayný oranda artýþ gösterecek
ve ortalama 400.000 yeni iþ olanaðý ortaya
çýkacaktýr.
Temel sektörler üzerinden anti-emperyalist (ve anti-oligarþik) devrimci bir iktidarýn, ülkemiz somut koþullarýnda sahip olacaðý ekonomik kaynaklar bu þekilde belirginleþmektedir. Bunlar, en kaba hesaplamayla, yýllýk olarak 50 milyar dolar yeni kaynak anlamýna
gelmektedir. Yine ayný sektörlerde gerçekleþtirilecek düzenlemelerle 2 milyon kiþiye yeni iþ olanaðý yaratýlmýþ olacaktýr. Tüm bunlarýn GSMH üzerindeki etkisi, yani yýllýk büyüme oranýna etkisinin en düþük düzeyde %30
dolaylarýnda olacaðý hesaplanabilir. Bu boyuttaki bir büyüme oraný sadece devrimci iktidar koþullarýnda saðlanabilecek niteliktedir.
Dünya tarihinde bu oranda bir büyüme hýzýnýn 1920-40 döneminde Sovyetler Birliðinde
gerçekleþtirilmiþ olmasýnýn nedeni de budur.
(D. Avcýoðlunun 1970 baþlarýnda tüm sektörler üzerinden yaptýðý hesaplamalardan çýkardýðý büyüme oraný %25 olmuþtur. D. Avcýoðlunun Türkiyenin Düzeninde ortaya koyduðu bu belirlemeler, küçük-burjuva devrimci-milliyetçi bir perspektifin ürünü olduðu için
pekçok alanda uzlaþmacýlýðýn sonucudur.)
Sonuç olarak, mevcut ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel yapý içinde kalkýnmanýn
önündeki en temel engel emperyalizme baðýmlýlýk ve emperyalizm ile iþbirlikçi oligarþilerin sömürüsüdür. Bunlarýn getirdiði ekonomik
geliþim engelleri, sömürü mekanizmasýnýn
ülke içinde üretimden elde edilen artýklarýn
ülkenin kalkýnmasý amacýyla kullanýlamamasýdýr.
Genel olarak ekonomik kalkýnma için kullanýlabilecek kaynaklarýn kaybýný þöyle özetleyebiliriz:
1° Yabancý sermayenin doðrudan
yatýrýmlarýnýn kârlarýnýn dýþarýya transferi,
2° Dýþ borçlanma ve bu borçlarýn
ana para ve faiz ödemeleriyle ülke içi
kaynaklarýn dýþarýya aktarýlmasý,
3° Patent hakký, lisans, know-how,
teknik bilgi, mühendislik hizmetleri için
emperyalist ülkelere yapýlan ödemeler,
4° Lüks tüketim mallarý üretimi için
ara-mallarý ve donaným ithalatý için tü-
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ketilen kaynaklar,
5° Lüks tüketim mallarý üretiminde
kullanýlan iþgücünden doðan kayýplar,
6° Doðrudan lüks tüketim mallarý
ithalatý için yapýlan ödemeler,
7° Karayollarý taþýmacýlýðýna verilen
önceliklerle kitle ulaþým olanaklarýnýn
dýþlanmasý ve bu nedenle ortaya çýkan
petrol giderleri,
8° Petrole dayalý elektrik santralleri,
9° Emperyalist tekellerin belirlediði
fiyatlarla yapýlan ihracatta uðranýlan
kayýplar,
10° Sanayide eksik kapasite kullanýmý ile uðranýlan kayýplar,
11° Sanayi üretiminin dýþa baðýmlýlýðý sonucu artan oranda ara mallarý ithalatý yapýlmasýyla uðranýlan kayýplar,
12° KÝTlerin ucuz sanayi girdisi saðlamasý paravanasý altýnda zarara uðratýlmasýyla ortaya çýkan kayýplar,
13° Sömürücü sýnýflarýn hizmetindeki gece kulübü, gazino, otel, lüks maðazalarýn tükettiði kaynaklar,
14° Yüksek ve rasyonel olmayan
askeri harcamalar,
15° Kýrsal alanda amaç dýþý kullanýlan tarým araçlarý,
16° Ekilmeyen ve ekime açýlmýþ topraklarda uðranýlan üretim kayýplarý,
17° Toprak mülkiyetinin daðýlýmýnýn
getirmiþ olduðu düþük üretim verimliliði nedeniyle uðranýlan kayýplar,
18° Ürün farklýlaþmasýyla uðranýlan
kayýplar
19 ° Yeraltý ve yerüstü doðal kaynaklarýn talan edilmesiyle uðranýlan kayýplar,
20° Yüksek iþsizlik nedeniyle emekgücünde ortaya çýkan kayýplar.
Anti-emperyalist (ve anti-oligarþik) devrimci bir iktidar koþullarýnda tüm bu ve bundan
kaynaklanan bir dizi kayýplar merkezi planlama çerçevesinde ve yapýlan düzenlemelerle
ortadan kaldýrýlarak ekonomik geliþme için
gerekli kaynaklar ülke içinde saðlanabilmektedir.
Þüphesiz devrimci iktidarýn yeterli ekonomik kaynaklara sahip olabileceðinin ortaya
konulmasý tek baþýna yeterli deðildir. Neoliberalizm yanlýlarý, globalleþen dünyada
baþlangýçta anti-emperyalist bir iktidarýn mev-

cut kaynaklarý kullanabileceðini, zorla da olsa
kabul ettikten sonra þöyle diyebilmektedirler:
Bu kaynaklarýn sürekliliði nasýl saðlanacaktýr? Geliþmiþ ülkelerle her türlü iliþkiyi keserek, ekonominin gerektirdiði ve ülke içinde
mevcut olmayan kimi üretim girdileri (techizat, makine, ara mallarý olarak) nereden temin edilecektir? vb. vb.
Globalizm propagandistlerinin, emperyalizmden baðýmsýz bir ülkenin ekonomik kalkýnma için gerekli kaynaklarý bulamayacaðý
konusunda sýkýþtýklarý her zaman ve durumda ortaya sürdükleri bu sorular, ayný zamanda, emperyalist ülkelerin baðýmsýz ülke/ülkelere karþý uygulayacaðý her türden sabotaj ve
ambargoyu haklý ve mazur göstermeyi amaçlamaktadýr. Öyle ki, globalizm propagandistleri için ülkenin baðýmsýzlýðýný istemek, dünya
ticaretinde eþit ve adil bir iliþkiyi savunmak
bir suçtur, dolayýsýyla emperyalizm tarafýndan cezalandýrýlacaktýr. PKKnin son tasfiye
süreciyle birlikte A. Öcalan tarfýndan da dile
getirilen bu türden suçlarý iþleyenler, emperyalizme karþý iþlenmiþ suçlar olarak uluslararasý insan haklarý mahkemesinde yargýlanacaktýr!
Tüm bunlar, safsata ve totolojiden baþka
birþey deðildir. Emperyalizmin ve oligarþilerin
kitlelere yönelik demagoji, yaygara ve gözdaðýnýn birer unsuru olarak ortaya çýkan bu safsatalar, anti-emperyalist mücadelenin uluslararasý boyutlarýný kolayca bir yana itebilmektedir. Ayrý bir yazýnýn konusu olabilecek
kadar kapsamlý olan bu safsatalar, dünya çapýnda devrimci mücadelenin gerilediði her
dönemde ortaya çýkan deðiþik safsatalarýn bir
devamýdýr. Yine de, herkes bilmek durumundadýr ki, baðýmsýzlýk kolayca elde edilebilen ya da baþkalarý tarafýndan verilen birþey
deðildir. Ýþbitirici, köþedönmeci zihniyetler için, herþeye bedel ödenmeksizin sahip olmak gerekir. O yüzden, onlar, emek
harcamadan, emek ürünlerine elkoymanýn
yollarýna kafa yorarlar. Çünkü onlar, sömürücü- dürler, sömürünün sürdürücüsü ya da
yan- daþlarýdýrlar. Onlarýn yaþam koþullarý
sömü-rüyle birlikte vardýr. Dolayýsýyla, anti-emperyalist (ve anti-oligarþik) devrimci iktidar
onlarýn içinde yaþayamayacaklarý bir ülke yaratacaktýr. Tüm karþý çýkýþlarýnýn, demagojilerinin, safsatalarýnýn temelinde yatan, bunun
gerçek- leþmesinden korkmalarýdýr. Ama herkes bilir ki, korkunun ecele faydasý yoktur!
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THKC/HDÖ
Demokratik Halk Devrimi
Programýndan

VII. SANAYÝ VE EKONOMÝ-POLÝTÝKA

!

Baþta ABD emperyalizmi olmak üzere, tüm emperyalist ülkelerin ve çokuluslu tekellerin açgözlü sömürüsünün ve yerli iþbirlikçilerinin talanýnýn
sonucunda ortaya çýkmýþ olan çarpýk ve geri bir sanayiye sahip ülkemizde, demokratik halk devrimi, gerçek ve baðýmsýz bir sanayileþme ve ileri bir tarýmsal
ekonomi yaratarak, halkýn yaþam düzeyini sürekli yükseltmek amacýyla, halkýn
öz insiyatifine, emeðine ve örgütlü gücüne dayalý bir ekonomik yapý oluþturmaya
olanak saðlar.
Halka dayalý, demokratik katýlýmý esas alan ve emeði tüm deðerlerin yaratýcýsý olarak gören halk iktidarýnýn ekonomi-politikasý, herþeyden önce yenisömürgeciliðin hýzla tasfiyesini amaçlar. Reformist deðil, devrimci nitelikte olan
bu ekonomi-politikanýn yürütülmesinde, halk iktidarý, yeni-sömürgeciliðin tasfiyesi ve oligarþik sömürünün ortadan kaldýrýlmasý için gerekli önlemleri alacaktýr.
Bu amaçla:
a) Sanayi, tarým, madencilik, mali ve hizmetler sektöründe yabancý þirketlerin doðrudan yatýrýmlarýna son verilecektir. Bu sektörlerde emperyalist ülkelere
ait tekelci þirketlerin ve filyallerinin tüm mal varlýklarý, tazminat ödenmeksizin
millileþtirilecektir. Diðer ülkelere ait þirketlerin mal varlýklarý, gerçekleþtirdikleri
kâr transferleri ve ana sermayeleri gözönünde tutularak hesaplanacak bir tazminat karþýlýðýnda millileþtirilecektir.
b) Ýstisnasýz tüm sektörlerde faaliyet gösteren, yerli tekelci ve iþbirlikçi
sanayi ve ticaret burjuvazisine ait tüm þirketler ve kuruluþlar ile bunlarýn kiþisel
ya da ailesine ait mal varlýklarý, tazminat ödenmeksizin millileþtirilecektir. Bu
þirket ve kuruluþlarýn, yabancý þirket ve kuruluþlarla ortaklýk halinde olmalarý
durumunda, yabancý ortaklara hiçbir tazminat ödenmeyecektir. Ýþbirlikçi tekelci burjuvazinin yabancý þirket, kuruluþ ya da devletlerle yapmýþ olduklarý her
türlü anlaþma, sözleþme ve garantiler iptal edilecektir.
c) Emperyalist devletlere, þirketlere, mali kuruluþlara ya da uluslararasý
finans kurumlarýna (IMF, Dünya Bankasý, IFC vb.) oligarþinin özel ya da devlet
adýna yapmýþ olduðu, kýsa, orta ve uzun vadeli her türlü borçlar iptal edilecektir.
Diðer ülkelerle yapýlmýþ olan ekonomik ve sosyal amaçlý devlet kredi ve borçlarýnýn ödenmesinde ise, uzun vadeli bir plan dahilinde, ana para olarak tasfiyesi
esas alýnacaktýr. Ancak, Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesinin açýk çaðrýsýndan
sonra, devrimci savaþ sürecinde bu ülkelerin oligarþinin devletine vermiþ olduklarý ekonomik ve sosyal amaçlý borç ve krediler hiçbir biçimde ödenmeyecektir.
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d) Kimya, madencilik, metalurji, petrol ve petrol ürünleri, otomotiv, inþaat,
askeri malzeme üretimi, ulaþým, haberleþme, ilaç, tütün, çay üretimi ve diðer
temel ihtiyaç maddeleri sektöründe þirket ve kuruluþlarýn faaliyetlerine son
verilecektir. Diðer sanayi kollarýnda, 30dan fazla iþçi çalýþtýran tüm þirket ve
kuruluþlar devletleþtirilecektir. Bunlara ödenecek tazminat miktarý, Ýþçi Komitelerince belirlenecektir. Halk iktidarýnda karþý-devrimci faaliyette bulunan
ve toplumsal çýkara aykýrý faaliyet sürdüren özel sanayi kuruluþlarý, tazminat
ödemeksizin devletleþtirilecektir.
e) Dýþalým ve dýþsatým devletleþtirilecektir.
f) Tüm özel bankalar, mali kuruluþlar ve özel sigorta kuruluþlarý devletleþtirilecektir. Bunlar ve diðer devlet bankalarý birleþtirilerek tek bir merkez bankasý
oluþturulacak ve bu banka ülkedeki tüm bankacýlýk iþlemlerini yerine getirecektir.
Altýn, gümüþ vb. deðerli madenlerin ticareti sýnýrlandýrýlacak ve bu alanda faaliyet gösteren kuyumcu, sarraf vb. kiþi ve kuruluþlarýn elindeki stoklar kamulaþtýrýlarak Merkez Bankasýna devredilecektir.
g) Lüks tüketim malý üretimine son verilecek ve bu mallarýn ithalatý yasaklanacaktýr.
h) Gece kulübü, bar, pavyon, gazino ve büyük özel maðazalar kapatýlacaktýr.
i) Büyük özel marketler, özel turizm tesisleri devletleþtirilecektir. Deniz
kýyýlarýnýn yaðmalanmasýyla yapýlmýþ olan tüm özel lüks konutlar, villalar vs.
kamulaþtýrýlacaktýr.
j) Önemli bir ekonomik gücün ve emeðin yok olmasýna yol açan bürokrasi yeniden düzenlenecek ve bürokratik iþlemler basitleþtirilecektir.
k) Sanayi ürünlerinde standartlaþmaya gidilecektir.
l) Özel sanayi kuruluþlarýnýn merkezi plana göre üretim yapmalarý saðlanacaktýr. Bu kuruluþlarýn plan hedefleri üstünde üretim artýþlarý saðlamalarý için
gerekli teþvikler yapýlacaktýr. Küçük-sanayiler için, organize sanayi bölgeleri oluþturulacak ve var olanlar yeniden düzenlenecektir. Alýnan bu ekonomik önlemlere
paralel olarak merkezi planlamaya özel önem verilecektir.
Alýnan önlemler ve uygulamalarla ortaya çýkacak toplumsal sermaye ve
emek-gücü, mevcutlarýyla birlikte merkezi plana göre kullanýlacaktýr. Merkezi
planýn amacý, halkýn genel yaþam düzeyini sürekli yükseltmek ve bireylerin
maddi ve zihni gereksinmelerini karþýlamak olacaktýr.
Merkezi plan þu temel ölçütlere göre yapýlacaktýr:
1) Nüfus artýþý gözönüne alýnarak, bu artýþý aþan düzeyde ve kiþi
baþýna düþen miktarý zaman içinde artýran ve de bunun sürekliliðini
güvence altýna alan bir üretim artýþý saðlamak,
2) Üretimde daha fazla doðal kaynak kullanýlmasýný saðlamak,
3) Üretimi rasyonelleþtirerek ve demokratik biçimde örgütleyerek,
kaynak baþýna mevcut verimliliði artýrmak,
4) Eskimiþ, aþýnmýþ ve verimliliði düþük fabrika ve donatýmý yenilemek ve ileri teknoloji kullanmak,
5) Tüketim mallarý üretiminde ileri teknoloji kullanýmýna hýzla ve
öncelikle geçmek,
6) Tarýmsal verimliliði arttýrmak için makinalaþmaya ve kimyasal
girdi kullanýmýna aðýrlýk vermek, üretim kooperatifleri ve kollektif çiftlikler yoluyla büyük üretim alanlarý yaratmak,
7) Temel tüketim mallarý (dayanýklý) üretiminde artýþlar saðlamak
amacýyla üretim mallarý üretimine öncelik vermek,
8) Sanayi yatýrýmlarýnda sermaye-yoðun teknikler kullanýlmasýna
aðýrlýk vermek,
9) Toplumsal ve kültürel alanlarda, saðlýk, eðitim ve konut üretimi
öncelikli olmak üzere, yatýrýmlarda mevcut kaynaklarý ve emek-gücü-
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nü kullanmak,
10) Çalýþma durumundaki tüm bireylere iþ bulmak.
Bu ekonomi-politikanýn uygulanmasýnda, her düzeyde devlet gelirleri olarak vergiler yerinde düzenlenecek ve vergi sistemi deðiþtirilecektir.
Bu nedenle :
aa) Baþta KDV olmak üzere, tüm vasýtalý vergiler kaldýrýlacaktýr,
bb) Her türlü bürokratik iþlemden alýnan harç ve resimler kaldýrýlacaktýr,
cc) Gelir vergisinde asgari geçim miktarý vergi dýþý tutulacak ve
bunun üstündeki gelirden artan oranlý vergiler alýnacaktýr. Her durumda, gelir vergisi oranlarý, ücretli iþçiler ve devlet ya da kamu kuruluþunda çalýþanlar için % 20nin; özel bireysel iþinde çalýþan esnaf,
zanaatkar ve özel meslek sahipleri için % 25in; ücretli emek kullanan
esnaf ve zanaatkarlar için % 35in; özel sanayi kuruluþ sahibi ve hissedarlarýndan % 45in üstünde olmayacaktýr. Tarýmdaki özel üreticilerden, asgari geçim miktarýnýn yýllýk tutarýnýn üstündeki gelirlerinden,
Tarým ve Köy Geliþim vergisi olarak % 20 oranýnda tek bir vergi alýnacaktýr.
dd) Kurumlar vergisi, üçten fazla iþçi çalýþtýran tüm özel iþyerlerinden, Genel Ýþçi Komiteleri Konseyine baðlý iþyerlerinden ve büyük
tarýmsal iþletmelerden alýnacaktýr. Net ürün geliri üzerinden alýnacak
bu vergi % 50yi geçemeyecektir.
ee) Dýþalým ve dýþsatýma iliþkin vergiler kaldýrýlacaktýr. Ýç ticaretten
alýnan vergi oraný % 50 olacaktýr.
ff) Miras ve intikal vergisi, mirasýn konusuna baðlý olarak ve yýllýk
asgari geçim miktarý gözönünde tutularak, beþ yýllýk zaman için tahakkuk edecek gelir vergisi, kurumlar vergisi, emlak vergisi miktarý düþüldükten sonra, kalan kýsým üzerinden %70 olarak alýnacaktýr.
gg) Bireysel mülkiyete ait (kentlerde) seksen metrekarenin üstündeki konutlardan, özel iþyerlerinden, perakende ticaret ve hizmet binalarýndan, deðeri üstünden ve artan oranlý olarak emlak vergisi alýnacaktýr.
Kiraya verilmiþ bireysel mülkiyete ait konutlardan, iþyerlerinden,
depolardan vb. emlak vergisi yanýnda, yýllýk kira geliri üzerinden, artan oranlý ek gelir vergisi alýnacaktýr.
hh) Özel binek otolarýndan, traktörlerden, motorsikletlerden vb.
alýnan Motorlu Taþýtlar Vergisi tümüyle kaldýrýlacaktýr. Taþýtýn niteliðine ve çalýþma konusuna baðlý olarak ticarette kullanýlan araçlar ile
lüks binek otolarýndan alýnacak Motorlu Taþýtlar Vergisi, sürücüler birliði temsilcileri ile Genel Halk Komiteleri Konseyi temsilcilerinin oluþturacaðý bir kurul tarafýndan belirlenecektir.
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PKKnin Tasfiye Sürecinde
Son Sözler

A. Öcalan, 3 Ekim 1999, Ýmralý, Akt. Serxwebun, Ekim 1999, Sayý: 214
Daha önemli görülen silahlý güç ve mücadeleyi terk ettiðimize iliþkin de karar
düzeyinde sorun yoktur; ama gerçekleþtirme biçimine iliþkin planlama gereðini gerçekçi kýlmak gerekir. Bu husus tek tek gelmelerle olmayacaðý gibi, klasik piþmanlýk
mantýðý ile de olmaz. Bunun onurlu bir barýþ uðruna ve demokratik cumhuriyete güç
verme temelinde yapýldýðý anlaþýlmak durumundadýr. Burasý önemlidir. Bu dar, teknik
bir konu deðildir. Devletin de bunu görerek, kabul ediliyorsa gelinir, edilmiyorsa zaten
anlamý kalmaz. Temas grubunun çalýþmalarý ve yürütülecek tüm çalýþmalar bu yönlü
aydýnlatýlmalý, öyle hareket edilmelidir. Demokratikleþmeye baðlý hareketlilik söz konusudur. Burada þu kadar demokratikleþme saðlansýn, Kürtçe eðitim, radyo, TV vs.
biçiminde talepler dayatýlmýyor. Bunun mücadelesi, hatta önemli oranda devrimciliði
de yapýlmýþtýr. Ýstenilen; artýk yasalara uygun, barýþ içinde mücadele hakkýný kullanmaktýr. Sanýyorum ilkede devlet zirvesi bu konuda tavrýný özellikle olumlu biçimde
vurgulamýþtýr. Ýzlediðiniz için açma gereðini duymuyorum. Ýstenilen, payýmýza düþeni
meþru ve yasalara uygun yerine getirmektir....
Ýlkede adalete baþvurmadan çekinilmiyor. Düþünülen barýþ için af niyeti tatminkar
kýlýnmalýdýr. Yani þu anlayýþlarý aþmak gerekir: Devlet, hele hepsi gelsin sýðýnsýn, sonra
düþünürüz; PKK, tatminkar bir barýþ affý çýksýn, ondan sonra geliriz diyor. Bu iki
yaklaþým meseleyi kilitler. Yine anti-terör yasasý çýkmýþ, niye yararlanmýyorlar; demek
ki iyi niyetli deðiller yaklaþýmý da doðru eleþtirilir. Kapsamý dar; kurucu, merkez ve
silah kullanan dýþtalanýyor. Geriye kim kaldý? Ayrýca ceza aðýrlýklarý bu sorunlarda
aðýrdýr, fazladýr. Kaldý ki, devlet 91de tek taraflý ve bundan daha geliþkin bir tavrý
göstermiþti. Oysa kapsamý dar, yararlanacaklarýn oraný az. Þartlý salýverme biçiminde veya Ceza Ýndirim Yasasýnda göstermiþti. Buna benzer bir çözüm üzerinde durmak daha doðru olur. Gündemde bir af yasasý var, bu yasa terör için galiba geniþletilmeyecek. Aslýnda bu bir fýrsattý. Üzerinde yine de durulabilir. Bu olmazsa, antiterör yasasýndaki deðiþiklikle kolaylýk saðlanmak istenirse, yasanýn genel uygulanmasý ve cezanýn makul bir düzeye getirilmesi talep edilir. Ceza Ýndirim Yasasý bundan
daha da tercih edilebilir. 91 benzeri yaklaþým üzerinde durulabilir.
Muhtemel bir rehabilite, yani sosyal ortama uyma için denetim altýnda kalma
reddedilemez. Bu süreçte hem ruh, hem adaptasyon, bunun için eðitim, hem de
yeni yaþama bir meslek temelinde hazýrlanmak için, bir süre toplu veya gruplar
halinde uygun ortamlarda kalýnabilir. Bu, güven sorununu da halledebilir. Örneðin
Güney-doðuda bir çiftlik çalýþmasý, yeni köy kuruluþlarýnda çalýþma, belediyelerde projelerde yer alma biçiminde öneriler geliþtirilebilir...
Kýþýn gittiler, yazýn yine gelirler deniliyor. Böyle olmadýðýný göstermek için, gayriresmi de olsa yetkilileri davet edersiniz. Politik pratik olarak ve eðer çizdiðimiz çözüm
planýnda samimi yürürsek, Güneydeki çalýþmalarýmýz potansiyel tehlike olma þurada
kalsýn, gerçek olumluluðu geliþtiren ve bu anlamda Misak-ý Milli çizgisinde Türkiyeyi
tamamlayan ve güçlendiren bir çizgidir. (abç)
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Osman Öcalan, Serxwebun, Ekim 1999, Sayý: 214
- Barýþ ve demokratik çözüm sürecine yönelik parti içerisinde farklý yaklaþýmlar
var mý?
Diðer tarafta ise savaþý sürdürmek isteyen devletin rantçý kesimlerinin yönlendirmesini kabul etmiþ kesimlerdir. Zaten marjinal solun çabalarýyla devletin savaþta çýkar saðlayan ve bundan dolayý da savaþý sürdürmek isteyen kesimlerin çabalarý
örtüþüyor. Bu iki öðe de çoktan partiden koparak, bir tarafta marjinal solun yoðun
etkisini ve yönlendirmesini yaþýyor, diðer taraftan ise savaþýn rantçý kesiminin içerisine girmektedirler. Çoktan beri böylesi bir eðilimi yaþamaktadýrlar. Bu eðilimlerini de
cezaevi yapýsý içerisinde yersiz çekiþme ve sürtüþmeleri yaratarak, suni cepheleþmeler
oluþturarak baþarmak istiyorlar. M. Can Yüce ve Meral Kýdýr uzun süreden beri hazýrlanmaktadýrlar. Meral Kýdýr kendisi de Demokratik Halk Partisi grubunun, böylesi bir
oluþumun daha ilk aþamasýnda partimize yazdýðý mektuplarla ayrýlýðýný ilan etmiþti.
Kendisini önderlik gibi lanse etmeye çalýþmýþtý. Partimiz o dönemde de bunu ciddiye
almamýþ, ama ayný zamanda yanlýþ bir yaklaþým olarak görmüþtü.
Bu kiþi Devrimci Halk Partisini geliþtirmediði gibi, tasfiyeyi yaþattý; cezaevlerinde
tasfiye etti, ulaþabildiði kadarýyla yurtdýþýnda tasfiye etti. Yani tartýþmalarla, yine
yoldaþlarý birbirine karþý çýkarýp, çatýþtýrarak tasfiyeci bir konum yaþadý. Þimdi bu kadýn bir de Kürt erkeðinin zaafýný iyi görerek, onu tahrik ederek parti karþýtý bir konuma
getirmiþtir.
Murat Karayýlan, Serxwebun, Haziran 1999, Sayý: 210
Tabii ki, mücadelenin tasfiye edilmesi, gerilla gücünün tasfiye edilmesinden geçmektedir. Bunu biz nasýl biliyorsak, karþý tarafta biliyor. Dolayýsýyla gerilla gücünün,
gerilla varlýðýnýn hedeflenme durumu var, bu yönlü saldýrýlarý sözkonusudur. Elbette
TC planý, baþta Önderlik üzerinde yoðunlaþarak, o halkadan bazý sonuçlar almaya
çalýþarak, gerillayý ezmeyi planlýyordu. Genelde Önderlik üzerinde yürüteceði uygulamalardan alacaðý sonuçlarla, yaratacaðý psikolojik ortam ile özel savaþ tarzlarýný
geliþtirerek tasfiye ortamýný hazýrlamaya çalýþýyordu. Ayný zamanda gerilla cephesinde de gevþemeyi bekliyorlardý.
Fikret Baþkaya, Roja Teze, 5 Kasým 1999
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Kürt hareketinde de ilginç geliþmeler yaþanýyor, 15 yýldýr silahlý mücadele yürüten PKK¹nin geldiði noktayý, Kürtler ve Türkiye geneli bütünlüðü açýsýndan nasýl deðerlendiriyorsunuz?
- Tabi þu anki tablo, bir yenilgi tablosudur. Hareket, bir dönem Molla Mustafa
Barzaninin yükseliþ ve düþüþüne benzeyen bir durumda. Elbette çok farklý bir konsept, çok farklý bir coðrafyada, farklý aktörler tarafýndan yürütülen mücadeleler olmaktan ileri gelen farklýlýklarý bir yana býrakýrsak, bir çok açýdan benzerlikler var. Açýkca
belirtmek gerekir ki, bir yenilgi tablosu ortada duruyor, bunun adýný koymak lazým.
Eðer bunun adýný koymaz da birtakým gerekçelerle hiçbir þey olmamýþ gibi bir gayretin içine girilirse, Kürtler bundan kýsa ve orta vadede zarar görür. Onun için iyimserlik
havasýna kapýlmamak lazým. Efendim Türkiyede bir Demokratik Cumhuriyet olacak,
Kürtler de bu oluþumda yerini alacak, çatýþmanýn olmadýðý bir ortamda yaþayacak,
gibi beklentilerin içine girmemek lazým. Bu rejimden demokratik açýlýmlar beklemek
yanlýþtýr, iyimserliktir. Kaldý ki bu rejimin demokratikleþme gibi bir niyeti olamaz, isterse Avrupa onlara bir takým baskýlar uygulasýn. Bu baskýlarýn da hiç bir ürünü olamaz.
Bence Kürtlerin þu anda yapacaðý þey, mevcut sürecin bir yenilgi olduðunu açýk yüreklilikle kabul edip bundan sonra ne yapýlacaðý konusunda kafayý yormaktýr. Yoksa
son zamanlarda yaygýn olarak dillendirilen Demokratik Cumhuriyet problematiði önce
meselenin esasýna ait deðil, sorunun adýný koymamakla ilgili ideolojik bir manipülasyondur.
Öcalanýn devlete dönük tanýmlamalarý, devlete hizmet etme ifadesi, sorunu kültürel haklara indirgeme yaklaþýmýný nasýl deðerlendiriyorsunuz? Demokratik Cumhuriyet söylemi hakýndaki düþüncelerinizi biraz daha açabilir misiniz?
- Tabi, Abdullah Öcalanýn Imralýya getirildikten sonraki demeçleri, þaþýrtýcý demeçlerdir. Mesela Türkiyedeki rejimin niteliðine dair, aslýnda keþke öyle olsa demek-
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le olacak þeyler deðil. Herþeyi adýyla çaðýrmak lazým, herþeyi neyse o þekilde ifade
etmek lazým. O açýdan bu yaklaþýmlarý tasvip etmek, onlardan bir ideolojik, siyasal,
teorik, etik ve moral bir olumlama mümkün deðil. Herkesinde bunu görmesi ve anlamasý lazým.
Demokratik Cumhuriyet meselesine gelirsek, bence orada ideolojik bir manipülasyon var. Demokratik Cumhuriyet, sizin keþke olsa demenizle olacak bir þey deðildir,
olmasý da mümkün deðildir. Ne zaman demokratik bir rejim olabilir; bu ülkenin emekçileri, Kürtler, bu düzenden zarar görenler, emperyalizmin baskýsý altýnda olanlar, demek ki çoðunluðunun mücadelesiyle ancak o tip mevziler kazanýlabilir. Oysa þu anki
yaklaþým, mevcut rejimden bunlarý beklemeyi öngörmüþtür ki, bunun hiçbir teorik, ideolojik tutarlýlýðý temsil etmesi mümkün deðil.
Haluk Gerger Özgür Bakýþtan ayrýldý, Aydýnlýk, 5 Eylül 1999 / Sayý: 633
Özgür Bakýþýn köþe yazarý Doç. Dr. Haluk Gerger, artýk yazmayacaðýný açýkladý.
Gerger, 2 Eylül günü yazýsýnda, Öcalanin silahlý mücadeleye son verme kararýndan
sonra girilen Yeni Süreçte, yazýlarýnýn istenmediðini ima ederek þunlarý yazdý: Yeni
Süreçte rejime yönelik eleþtirileri bile yük kabul edilen....yük sayýldýðý yerlerde durmayan bir yoldaþýnýz... Yol üzerinde engel olduðumuzda, cehenneme giden taþlarý
döþemeyi reddederiz ama çekilmesini de biliriz.
Haluk Gerger, Özgür Bakýþ, 2 Eylül 1999
Merhaba-Rojbaþ
Sizlerle yeniden yeni bir kavþakta buluþuyoruz. Bu sütunda artýk sözleþip dertleþemeyeceðiz... Bunu bir ayrýlýk olarak almayýnýz. Bu, bir veda deðil. Bakýn, anlatayým:
Ben, ilk Özgür Gündemde haftada beþ gün yazý yazdým, onun ateþten gömlek
giydiði emekleme döneminde Yazý Kurulu Baþkanlýðýný yaptým. Devamýnda, þimdi
yüreðim acýlý anýmsýyorum, gözleri gurbet buðulu þehit Gurbetelliyi ve Kürt bilgesi
dostum Ferdayý üzme pahasýna, tam tamýna altý uzun yýl onun sütunlarýnda yazmadým.
O kavþakta ayrýldýk siz okurlarla. Baþka dönemeçlerde buluþarak... Bunun net iki
yýlý dört duvar arasýndaki birliktelikle, gerisi baþka yazgýsal kucaklaþmalarla geçti.
Gafillerin ayrýlýk sandýðý, özünde bir baþka büyük buluþmaydý... Yüreðimi Kürt Varlýðýna
gömdüðüm... Þimdi, yeni bir kavþakta buluþuyoruz.
Artýk yazmýyorum...
Benim size her vedam, bir ayrýlýk deðil, daha üst düzeyde bir baþka birleþme. Bu
kez de öyle olacak...
Þimdi beni, bir aydýn (ya da isterseniz sözde aydýn) olmayý çoktan reddetmiþ,
omuzlarýnda aðýr yükler, bir dosttan öte dostunuz olarak düþünün...
Ýleriye çekilen...
Yeni Süreçte, rejime yönelik eleþtirileri bile yük kabul edilen ama yük olmayý
deðil, yükün altýna girmeyi yaþam biçimi yapmýþ, yük sayýldýðý yerlerde durmayan bir
yoldaþýnýz...
Bir aðabey, bir kardeþ, bir hoca, bir öðrenciniz...
Yol üzerinde engel olduðumuzda, cehenneme giden taþlarý döþemeyi reddederiz
ama çekilmesini de biliriz... Ýleriye... Sizinle her yeni buluþma, daha ilerlerde konumlanmak anlamýnadýr kuþkusuz...
Bir ayrýlýk deðil bu.
Attýðýmýz her adým, gelecekte bir mahþer buluþmasý... Bir bayram sözleþmesi...
Bir þölen randevusu. Daha üst düzeylerde ve karmaþýk formlarda baþka türlü bir
kucaklaþma...
Umarým aydýnlýk günlerin sýcaklýðýnda yeniden beraber olacaðýz. Hayat yine kalleþlik
yaparsa...
(Biz kara gün dostuyuz)
Siz ateþ topu olursunuz, ben mum...
Elvada deðil...
Merhaba... Rojbaþ...
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KURTULUÞ CEPHESÝnden
Çaðrý
Ýþçiler,
Köylüler,
Ýlerici, Yurtsever ve Demokrat Tüm Halkýmýza!
Hepinizin bildiði gibi, ülkemiz alt yapýsýndan üst yapýsýna kadar tam bir keþmekeþ içerisindedir.
Yýllardýr baþta Amerikan emperyalizmi olmak üzere, tüm emperyalist ülkelerin yaptýklarý talanlar,
bir yandan ülkemizin her türlü varlýðýný tüketirken, diðer yandan tüm çalýþanlar, emek verenler gittikçe
daha da yoksullaþmaktadýr.
Her türlü baský, zulüm ve katliamlar yaþantýmýzýn neredeyse ayrýlmaz bir parçasý olmuþtur.
Yýllar boyu bizlerin ürettikleri ile varedilen KÝTler, özelleþtirme söylemiyle el çabukluðuyla
bir avuç zengini daha da zengin etmek ve emperyalist tekellere yeni kârlar saðlamak amacýyla
satýlmaya çalýþýlmaktadýr. Binlerce KÝT iþçisi, iþsizlikle, açlýkla yüz yüze bulunmaktadýr.
Kürt halký, küçük-burjuva milliyetçiliðinin tasfiyesiyle yüzyüzeyken, kendi ulusal haklarýndan
söz edemeyecek hale getirilmek istenmektedir.
Binlerce devrimci, yurtsever, demokrat cezaevlerine atýlmakta ve en zor koþullar altýnda
yaþamaya zorlanmakta ve en insani talepleri için vahþice öldürülmektedirler.
Bütün bunlarý biliyorsunuz.
Bu düzen hep böyle sürüp gitmeyecektir. Emperyalistlerin ve oligarþinin sömürü ve baský
düzeni yýkýlacaktýr. Ve bunun tek yolu, devrimci mücadeleden geçmektedir.
Bu devrim mücadelesi, emperyalizm ve oligarþinin her türlü saldýrýsýna karþý, devrimci ilkelere
baðlý ve devrimci bir stratejiye dayanarak, yaþamýn her alanýnda sürdürülmek durumundadýr.
Onlar, emperyalistler ve onun yerli iþbirlikçileri, bugün ellerinde tuttuklarý siyasal iktidar
aracýlýðýyla her türlü araca sahiptirler.
Onlar, dünyanýn en geliþmiþ silahlarýný istedikleri gibi almakta ve kullanmaktadýrlar.
Onlar, en geliþmiþ propaganda aygýtlarýna milyarlarca dolar verebilmektedirler.
Onlar, kendilerine kiralýk katiller tutabilmek için trilyonlar harcayabilmektedirler.
Onlar, trilyonlar harcayarak, istedikleri yalaný yazabilecekleri, istedikleri yalaný söyleyebilecekleri, istedikleri görüntüleri gösterebilecekleri onlarca gazete, televizyon kurabilmektedirler.
Onlarýn, binlerce tankýna, topuna, askerine, gazetelerine, televizyonlarýna karþý, bizlerin, sadece
devrime olan baðlýlýðýmýz ve devrimci bilincimiz vardýr.
Bizler, iþçilerin, köylülerin, emekçilerin mücadelesiyiz.
Bizler, ezilenlerin, sömürülenlerin, baskýya uðrayanlarýn, iþkenceye tabi tutulanlarýn, yýllarca
tutsak edilenlerin sesiyiz.
Bizlerin mücadelesi, hepinizin, hepimizin mücadelesi olarak, yoksulun mücadelesidir.
Bizler, onlar gibi, milyarlarca dolara, silaha sahip deðiliz. Elimizdeki her türlü araçla, onlara
karþý savaþmanýn gerekli olduðunun bilincindeyiz ve bu amaçla mücadele ediyoruz.
Binlerce silahýmýz, milyonlar satan gazetelerimiz yok, ama onlarýn tüm zenginliklerini ve
güçlerini alacak olan yine bizleriz.
Bizler, yoksulun hakkýný almak için mücadele ediyoruz. Ve bu mücadelemizde, sizlerden
baþka dayanaðýmýz bulunmamaktadýr.
Bizler, iþçiyiz; bizler, köylüyüz; bizler, emekçiyiz. Ve mücadelemiz devrime kadar, kurtuluþa
kadar sürecektir.
Bugün sizleri Türkiye devrimci mücadelesinin geliþtirilmesi ve yükseltilmesi için, maddi ve
manevi her türlü desteðinizi ve katkýnýzý vermeye çaðýrýyoruz.
Bu zorlu mücadelede, hepinizin, hepimizin küçük büyük demeden yapacaðý çok þey vardýr.
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SEÇME
YAZILAR
I

SEÇME
YAZILAR
II

ERÝÞ YAYINLARI

ERÝÞ YAYINLARI

DEVRÝMCÝ
MARÞLAR
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EZGÝLER
ERÝÞ YAYINLARI
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