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OLÝGARÞÝ NEDÝR?

GÝRÝÞ

Günümüzde oligarþi kavramý, sol çevrelerde en çok adý geçen kavram durumuna gelmiþtir. Bunun nedeni, silahlý mücadeleyi yürüten THKP-Cnin ideolojik çözümlemeleri içinde oligarþinin
önemli bir yer tutmasý ve mücadelenin hedefi olarak emperyalizm
ve oligarþinin ele alýnmasýdýr. 1971de yürütülen silahlý devrimci
hareketin yenilgisiyle birlikte, yenilginin nedenleri araþtýrýlmaya
baþlandý. Tabii ki, bütün devrim hareketlerinin yenilgisinden sonra
ortaya çýkan, yenilginin nedenlerini devrim teorisinde arama
alýþkanlýðý, ülkemizin solunda da devam etmiþtir. Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin temel kavramlarý teker teker gözden geçirildi. Her türlü oportünizmin ve pasifizmin varlýk þartý, bu temel
kavramlara saldýrmak haline geldi. Marksist-Leninist ideolojinin özü
karmakarýþýk hale getirildi.
Bu þartlar içinde karmakarýþýk edilen Marksist-Leninist teorinin özünün kavranýlmasý, Türkiye devriminin yolunun iyi bilinmesi, her zamankinden daha önemli olmuþtur. Oligarþi kavramýnýn
iyi anlaþýlmasý, devrim teorisindeki nitelik belirleyiciliði ve mücadele biçiminin seçimi ve de mücadelenin nasýl yürütüleceði açýTHKP-C/HDÖ
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sýndan çok büyük önem taþýr.
Ýçinde bulunduðumuz aþamada stratejik hedef olarak antiemperyalist, anti-oligarþik devrim kavramýnýn açýlmasý ve bunlardan neler anlaþýldýðýnýn ortaya konulmasý gereklidir. Bu konuda
emperyalizm tahlilleri yapýlmýþ ve her türlü (iðrenç iliþki ve dedikodular içinde) yorumlarý getirilmiþtir.
Biz bu konudaki görüþlerimizi Türkiye Devriminin Acil
Sorunlarý-Ide etraflýca koyduðumuzdan, burada tekrar bu konuya
girmeyeceðiz. Yazýnýn konusu, oligarþi, sömürge tipi faþizm ve suni
denge olacaktýr.
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BÝRÝNCÝ BÖLÜM
GENEL KAVRAMLAR

Ülkemizdeki kapitalizm kendi iç dinamiði ile geliþmediðinden ve tekelci burjuvazi baþtan emperyalizmle bütünleþmiþ olarak doðduðundan, stratejik hedefimiz antiemperyalist ve anti-oligarþik devrimdir.
Ülkemizdeki baþ çeliþki halkýmýzla oligarþi arasýndadýr. (Bunun pratikteki görünümü halkýn devrimci öncüleriyle oligarþi arasýndadýr.)
Halkýn tepkileriyle oligarþi arasýnda suni bir denge
kurulmuþtur ... Bu suni dengeyi bozmanýn temel yolu
silahlý propagandadýr.
Mahir Çayan yoldaþýn bu koyuþ tarzý, mücadele açýsýndan,
kitle çizgisi açýsýndan ve kadrolar açýsýndan oligarþi-suni denge
kavramýnýn önemini açýkça belirtmektedir. Bu nedenle biz, Öncü
Savaþýný savunan Türkiye devrimcileri açýsýndan, oligarþinin oluþumunu tarihsel geliþimini, uygulamalarýný ve ülkemizdeki oligarþinin ayýrýcý niteliklerini bilmek, Öncü Savaþýný yürütmek açýsýndan büyük önem taþýr.
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Günümüzde emperyalizmin III. bunalým döneminde, geribýraktýrýlmýþ ülkelerde kapitalizm iç dinamikle deðil de, emperyalizm tarafýndan geliþtirildiðinden, ülkemizdeki kapitalizm çarpýktýr.
Bu emperyalist üretim iliþkileri nedeniyle sistemin çeliþkileri ülkeye þiddetle yansýr. Ülke alt yapýsýndan üst yapýsýna kadar bir milli
kriz içindedir. Fakat bu milli kriz tam anlamýyla olgun deðildir. Þu
ya da bu düzeyde vardýr. Bu ise, bizim gibi geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde evrim ve devrim aþamalarýnýn iç içe girmesi (pratikte çalýþma
tarzýna yansýr), yani silahlý mücadelenin objektif þartlarýnýn mevcudiyeti demektir. Bu ise, ülkede barýþçýl mücadele yöntemlerinden
silahlý aksiyona kadar bütün mücadele yöntemlerinin kullanýlabileceði demektir. Ülkede silahlý mücadele þartlarýnýn olmasý demek, ülke içindeki kitlelerin devrim saflarýna çekilebilmesinde silahlý
mücadelenin nitelik belirleyici olmasý demektir. Bir baþka ifade
ile, silahlý aksiyon metotlarýyla kitlelerin devrim saflarýna çekilebileceði ve silahlý eylemlerin kitleleri harekete geçirebileceði demektir.
Ülkemizdeki kapitalizmin, emperyalizm taleplerine göre geliþtirildiðini söylemiþtik. Emperyalizm, III. bunalým döneminde yenisömürgecilik yöntemlerini uygulamaya baþlamýþtýr. Yeni-sömürgecilik, emperyalizm tarafýndan önceden planlanarak yapýlan bir uygulamadan daha çok, çeliþkilerin gelmiþ olduðu seviye sonucunda,
bu uygulamaya baþvurmak zorunda kalmasýnýn bir sonucudur. Yeni-sömürgecilik, emperyalizmin çirkin yüzünü saklayarak açýk iþgale
son verip, ülkedeki anti-emperyalist mücadeleyi engellemek ve
kendi pazar sorununu halletmek için, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde
pazar geniþletilmesini amaçlamaktadýr. Yeni-sömürgecilik uygulamasý sonucunda, ülke içinde kendisi ile baþtan bütünleþmiþ yerli
tekelci burjuvazi geliþtirilmiþ ve yerli tekelci burjuvazi oligarþi içinde yer alarak, emperyalizmin dayanaðý olmuþtur. Bunun paralelinde oligarþi daha da güçlendirilerek, ülkede merkezi bir otorite haline
getirilmiþ ve gerek ülkede kapitalizmin dýþa baðýmlý olarak geliþtirilmesiyle ortaya çýkan nispi refahý, gerekse oligarþinin ordusu, polisi
ve çeþitli pasifikasyon araçlarýyla halkýn tepkileri pasifize edilerek,
oligarþi ile halk arasýnda suni bir denge kurulmuþtur.
Suni denge kavramýnýn ne anlama geldiðinin bilinmesi ve
suni dengeyi oluþturan temel unsurlarýn neler olduðunun kavranýlmasý, mücadele biçimi ve bu mücadele biçiminin uygulanmasý
açýsýndan büyük öneme haizdir.
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Suni dengenin oluþturulmasýnda oligarþinin rolünün, ayný
zamanda anti-emperyalist anti-oligarþik mücadele açýsýndan incelenmesi gereklidir.
Oligarþi kavramý, kelime olarak, küçük bir azýnlýðýn yönetimindeki devlet biçimidir. Bu açýdan ele alýndýðýnda, oligarþi kavramý, devlet aygýtýnýn bütün kademelerinin küçük bir azýnlýðýn
kontrolünde olmasý demektir. Fakat sýnýflý toplumlarda (sosyalizm
dýþýnda) ekonomik hayata egemen olan sýnýfýn siyasi iktidara da
egemen olduðu gerçeðinden hareket edersek, küçük bir azýnlýðýn
devleti ele geçirmesinde, temelde de, yani ekonomik alt-yapýda
da egemen olmuþ olmasý gerekir. Bu nedenle oligarþinin ortaya çýkýþý ve geliþimini, toplumlarýn evriminde aramak gerekir. Oligarþinin
ortaya çýkabilmesi için iktisadi evrimin belli bir aþamaya gelmesi,
sýnýflar arasýndaki çeliþkilerin antagonizma kazanmasý, egemen sýnýflar arasýnda zümreleþmeninirileþmenin ortaya çýkmasý ve bu
zümreleþen tabakanýn ekonomik hayatý kontrolü altýna almasýyla
birlikte (ayný süreç içersinde geliþerek), siyasi hayatý da kontrolü
altýna almasý gerekir. Fakat siyasi hayatý kontrolü altýna almasý demek, devlet aygýtýnýn tamamýna bürokrasi ve militarizme hakim
olmasý anlamýndadýr. Bütün bunlarýn tamamlanmasýyla birlikte gerçek anlamda oligarþilerden söz edilebilir. Ama bu demek deðildir
ki, sürecin belli bir evresinden itibaren bu özelliklerden bazýlarýnýn,
özellikle ekonomik hayata egemen olan bir azýnlýðýn ortaya çýkmasý ve bunun siyasi alanda belirli bir etkinliðini saðlamýþ olmasý,
oligarþinin olmadýðý, ya da oligarþi kavramýnýn kullanýlmayacaðý
anlamýna gelmez. Diyalektik materyalizme göre, bir þey, birden ve
ani olarak deðil, nicelik birikimlerin niteliðe dönüþmesi sonucu
ortaya çýkar. Oligarþi, tam anlamýyla ortaya çýkmasýndan evvel belirli bir evrimden geçer. Bu evrimin iyi kavranýlmasý, özellikle bizim
gibi geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde oligarþinin ortaya çýkýþý ve geliþimi
açýsýndan büyük önem taþýr.
Oligarþi, üretici güçlerin geliþiminin mevcut üretim iliþkileri
tarafýndan engellenmeye baþlanýldýðý bütün sýnýflý toplumlarda mevcuttur. Toplumlarýn evriminin belirli bir aþamasýndan itibaren ortaya çýkan oligarþinin temel görevi, mevcut üretim iliþkilerini biraz
daha sürdürebilmek için sömürünün düzenlenmesi ve toplumsal
hareketlerin bastýrýlmasýdýr. Fakat þunu unutmamak gerekir ki, hiçbir güç üretici güçlerin geliþimini engelleyen üretim iliþkilerinin
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yýkýlmasýný ortadan kaldýramaz. Yapabileceði, bu yýkýlýþý biraz daha
geciktirmek ya da hýzlandýrmaktýr.
Ýþte oligarþinin tarihsel fonksiyonu, bu geciktirmeyi saðlamaktýr. Devrimcilerin tarihsel fonksiyonu da, bu yýkýmý hýzlandýrmaktýr.
Bu nedenle, toplumlarýn belirli bir geliþim seviyesinden sonra devrimcilerin karþýsýna oligarþi çýkmaktadýr.
Burada özellikle þunu belirtelim ki, emperyalist dönemdeki
oligarþilerle ve de III. bunalým dönemindeki geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki oligarþilerle, diðer sýnýflý toplumlarda ortaya çýkan oligarþiler
arasýnda nitelik farklarý vardýr. Bunun nedeni de, iktisadi evrimin
gelmiþ olduðu seviyedir. Bunu, emperyalist dönemdeki oligarþiler
kavramýný incelerken ortaya koyacaðýz.
Oligarþi kavramý, genel olarak sýnýflý bir toplumda nasýl ortaya çýkmýþtýr? Oligarþinin ortaya çýkýþ nedenleri, iktisadi evrimin hangi
aþamasýna tekabül etmektedir?
Bilindiði gibi üretici güçler, belirli bir üretim iliþkisi içersinde
hareket ederler. Toplumlarýn sýnýflara bölünmesiyle birlikte, üretici
güçlerin üretim iliþkileriyle zorunlu uygunluk kanunu daha da
belirginleþmiþtir. Mevcut üretim iliþkileri, üretim güçlerinin geliþme
seviyesine tekabül etmek zorundadýr. Fakat üretici güçler hýzla geliþtiðinden burada üretici güçleri geliþtiren birinci öðe üretim iliþkileridir mevcut üretim iliþkilerinin çerçevesiyle çatýþmaya baþlar.
Ýþte bu andan itibaren toplumlarda alt üst olmanýn, yani devrim olmasýnýn objektif þartlarý ortaya çýkmýþtýr.
Üretim güçleri nasýlsa, üretim iliþkileri de öyle olmak zorundadýr.1
... üretim iliþkileri çok uzun süre üretim güçlerindeki geliþmenin gerisinde kalmaz. Çünkü üretim iliþkilerinin,
üretim güçlerinin niteliðine ve durumuna uygun düþmesiyle ve üretim güçlerinin geliþmesine eksiksiz bir ortam
yaratmasýyladýr ki, üretim güçleri ancak o zaman tam
olarak geliþebilir. Bundan dolayý, üretim iliþkileri ... üretici güçlerdeki geliþme düzeyine ve üretim güçlerinin niteliðine uygun olmak zorundadýr ve gerçekten de böyle
olur. Aksi halde, üretim tümüyle sarsýntýya uðrar, üretim
krizi ve üretim güçlerinin yýkýmý gibi bir durum çýkabilir
1
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ortaya.2
Bu durumda üretimin sarsýntýya uðramasý ve üretim güçlerinin yýkýmýnýn ortaya çýkmasý, toplumsal huzursuzluðu ve toplumsal patlamalarý ortaya çýkarýr. Ve üretici güçlerin geliþim seviyesi,
mevcut üretim iliþkilerinin çerçevesi ile çatýþtýðýndan, kendisine
uygun üretim iliþkilerinin ortaya çýkmasýný zorunlu kýlar. Ve yeni
üretim iliþkilerinin ortaya çýkmasý, eski güçler tarafýndan en þiddetli
bir direnmeyle karþýlaþýr. Bu durum, sýnýflý bir toplumda sýnýfsal bir
niteliðe bürünür. Eski sömürücü sýnýflarýn direnmesi sözkonusu
olur ve bu direnme temel olarak yeni sýnýflara karþý zora baþvurmak
þeklinde kendini gösterir.
Eski sömürücü sýnýflar, kendi sömürülerinin ömrünün uzatmak amacý ile zora baþvururken, kendi içlerindeki çeliþkileri çözümlemiþ ya da belirli bir süre için ikinci plana indirmiþ olmalarý
gerekir. Bu nedenle, eski ya da mevcut diyebiliriz, sömürücü
sýnýflarýn kendi içlerinde daha fazla homojenleþmeleri gerekir. Ve
üretimin vardýðý seviye yüzünden homojenleþme, irileþme ya da
zümreleþme þeklinde ortaya çýkar. Mevcut sömürücü sýnýflarýn
zümreleþmesini zorunlu kýlan ikinci etken de, toplumdaki karþýt
sýnýflarýn hareketini engelleyebilmek amacýyla daha fazla merkezi
bir otoriteye gerek duyulmasý ve bunun da ancak homojenleþme
ve zümreleþme ile saðlanabilme zorunluluðudur. Ýþte iktisadi evrimin belli bir aþamasýnda ortaya çýkan bu durum ekonomik ve
politik hayatta ortaya çýkar ve kaçýnýlmaz olarak devletin yapýsýný
da belirler oligarþinin ortaya çýkmasýný saðlar.
Oligarþinin ortaya çýkýþýnda demek ki, toplumdaki üretici
güçlerin mevcut üretim iliþkileri ile çatýþmaya baþlamýþ olmasý gerekir. Bu çatýþmanýn ekonomik, politik ve sosyal planlarda yansýmasý sonucunda, mevcut egemen sýnýf ya da sýnýflar arasýnda bir
bütünleþme ve zümreleþme ortaya çýkar. Bir kýsým unsurlar ekonomik ve politik olarak tecrit edilirken, ekonomik ve politik egemenlik mevcut sömürücü sýnýflarýn belirli bir kýsmýnýn elinde
yoðunlaþýr. Ýþte, üretici güçlerin geliþiminin mevcut üretim
iliþkileri tarafýndan engellendiði dönemden itibaren ortaya çýkan ve ekonomik ve politik egemenlik kurarak, bu dönemde
devlete ki devletin yapýsý kaçýnýlmaz olarak sýnýfsaldýr hakim
2

Stalin, Diyalektik ve Tarihi Materyalizm, s. 33

THKP-C/HDÖ
Oligarþi Nedir?

15

olan egemen sömürücü sýnýf ya da sýnýflarýn irileþmiþ kesimine
OLÝGARÞÝ denir. Oligarþi, zümreleþmek demektir, merkezileþmek
demektir ve devletin bu zümrenin denetimi altýna geçmesi demektir. Oligarþinin fonksiyonu da, kendini oluþturan sýnýflarýn
ya da sýnýfýn sömürü düzenini biraz daha devam ettirmek için
toplumdaki patlamalarý engellemek ve toplumdaki dengesizliði geçici bir süre için düzenlemektir. Oligarþinin bu fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için de zora baþvurmasý gerekir. Her
sýnýflý toplumda iktisadi evrimin belirli aþamasýndan itibaren ve
iktisadi görevlere uygun siyasal zor uygulamasý vardýr. Fakat oligarþinin uyguladýðý siyasal zor, iktisadi evrime ters düþen ve kaçýnýlmaz olarak iktisadi evrim karþýsýnda yenik düþecek siyasal zordur.
Öyleyse zorun tarihte iktisadi evrim karþýsýnda oynadýðý rol açýktýr. Ýlkin her siyasal zor, önce toplumsal nitelikte iktisadi bir göreve dayanýr ve ilkel topluluklarýn daðýlmasýnýn toplum üyelerini özel üreticiler haline dönüþtürdüðü, yani onlarý ortak toplumsal yöneticilerine daha
az yabancý kýldýðý ölçüde artar. Ýkincil olarak toplumdan
baðýmsýz kýlýndýktan sonra, siyasal zor iki yönde etkili
olabilir; ya iktisadi evrim yönünde bu durumda ikisi
arasýnda çatýþma yoktur iktisadi evrimi hýzlandýrýr. Ya
da zor, iktisadi evrime karþý çýkar ve bu durumda birkaç
istisna dýþýnda, iktisadi evrime yenik düþer.3
Ýþte oligarþinin siyasal zoru, Engelsin söylediði ikinci durumdaki, yani iktisadi evrime ters düþen nitelikteki siyasal zordur.
Fakat burada þunu belirtelim ki, siyasal zor mutlaka açýk terör þeklinde kendini göstermez. Çeþitli dönemlere göre ve toplumdaki
çeliþkilerin keskinlik derecesine göre zor uygulamasýnýn þiddeti
artarak geliþir. Ve toplumdaki çeliþkilerin çözüm platformu olan
devrim durumlarýnda ise, siyasal zor, ikili haliyle birlikte en açýk
biçiminde ve en þiddetli haliyle ortaya çýkar. Ayrýca oligarþi, toplumdaki dengesizliði düzenlemede siyasal zor uygulamasýnda sadece açýk teröre baþ vurmaz Bunun dýþýnda kendisinin ömrünü uzatabilmek amacý ile siyasal zorun çeþitli görüntüsel uygulamasýný
da gerçekleþtirir. Yoksa, siyasal zor temeldir ve her dönemde siyasal zor vardýr, sözlerinden bunun her dönemde en þiddetli biçim3
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de ve terör þeklinde olduðunu zannetmek diyalektiðe aykýrýdýr.
Oligarþinin toplumdaki patlamalarý engellemek amacýyla
uyguladýðý siyasal zor çeþitli biçimlerde ortaya çýkar ve bu uygulamalarla birlikte, toplumdaki dengesizliðin düzenlenmiþ hali diyebileceðimiz, kendisi ile halk arasýnda suni bir denge kurar. *
Mevcut ekonomik ve politik egemenliðin belirli bir azýnlýðýn
eline geçtiði dönemlerde oligarþinin ortaya çýktýðýný söylemiþtik.
Bu dönemler, ayný zamanda siyasal zorun iktisadi evrime ters düþtüðü dönemlerdir. Bu nedenle mevcut azýnlýk, ya da oligarþi, kitlelerden tecrit olmaya baþlar. Bu demektir ki, oligarþi, kitlelerden tecrit olmaktadýr ve kitleler için artýk yýkýlmasý, deðiþmesi gereken bir
olgu durumundadýr.
Oligarþi, kelime anlamý itibarýyla, küçük bir zümrenin iktidarý anlamýna gelir. Eðer bir toplumda oligarþik
iktidarlardan söz ediyorsak, oligarþik yapý içinde hakim
sýnýf ya da sýnýflarýn aslýnda toplumdan (kitlelerden) soyutlandýðýndan, tecrit edilmiþliðinden söz ediliyor demektir.
Bu durum tarihte, Rusya otokrasisi (ki o da bir çeþit oligarþi idi) için, Ýspanya oligarþisi için geçerli olduðu gibi,
bugün metropollerdeki finans-kapital oligarþileri ve geribýraktýrýlmýþ ülke oligarþileri için de geçerlidir.4
* Burada daha ilerde etraflýca belirteceðimiz bir konudan kýsaca söz etmekte
yarar vardýr. Þöyle ki, emperyalist dönemde oligarþinin uyguladýðý siyasal zor, çeþitli
biçimlerde ortaya çýkar. Fakat suni dengeyi oluþtururken, oligarþi, siyasal zordan
baþka toplumdaki üretici güçlerin, frenlenmiþ haldeki geliþmesinin getirdiði toplumsal üretimin artýþýndan da yararlanýr. Fakat bu toplumsal üretimin artmasýný
da, üretimin artmasý þeklinde anlamamak gerekir. Toplumsal üretimin artmasýna
ayný zamanda bir kýsým sýnýflara zengin olma fikrini yaratmasýný da eklemek gerekir.
Ve Lenin, oligarþinin gücünü artýrmasý yollarýný anlatýrken ki bu, suni denge kurma
yollarýdýr þöyle der: ... burjuva sofistleri ve sözüm ona sosyal-demokrat oportünistler, hisselerin demokratlaþmasýyla sermayenin de demokratlaþacaðýný, küçük
üretimin öneminin artacaðýný rolünün büyüyeceðini umuyorlar (ya da umduklarýný
söylüyorlar). Oysa bu, aslýnda mali oligarþinin gücünü artýrma yollarýndan biridir.
(Lenin, Emperyalizm, s. 62)
Gerçekte ise bu, uygulamalarda iktisadi geliþmelerden yararlanmak ve siyasal
zorun þiddetinin azalmasý anlamýna gelir. Ama siyasal zor uygulamasý iktisadi evrime ters düþer anlamýnda uzun dönem açýsýndan toplumdaki dengeyi kurmakta
esastýr. Çünkü birinci söylediklerimiz belirli bir süreyi içerir ve uzun dönemde
etkisi yoktur.
4
Ýlker Akman, Mevcut Durum ve Devrimci Taktiðimiz
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ÝKÝNCÝ BÖLÜM
OLÝGARÞÝNÝN TARÝHSEL GELÝÞÝMÝ.
KÖLECÝ, FEODAL VE KAPÝTALÝST TOPLUMLARDA
OLÝGARÞÝK YÖNETÝMLER

Oligarþinin sýnýflý toplumlardaki yerinin incelenmesi gerçekleþmeden, oligarþinin fonksiyonlarý ve ortaya çýkýþ þartlarý tam olarak kavranamaz. Bu da, oligarþi konusunun tarihsel bir incelenmesini zorunlu kýlar. Bizim bu konuya yaklaþýmýmýz, uzun uzun alýntýlar
ve laf kalabalýðýndan daha çok, kýsa ve öz bir þekilde oligarþinin
köleci, feodal ve kapitalist toplumlarda nasýl ortaya çýktýðýný koymak olacaktýr.
Oligarþinin tarihsel bir incelemesini yaparken, soruna, ...
terim olarak oligarþinin kullanýmýna bütün toplumlarda rastlayabiliriz diyerek girmek, oligarþi kavramýna toplumlarýn iktisadi evriminden kopuk ve günümüzde emperyalistlerin kendi istekleriyle
oluþturduklarý bir þey gözüyle bakmak demektir. Oligarþi kavramýna terim olarak bütün toplumlarda rastlayabiliriz, diyeceklerine,
ilkokul Yurttaþlýk kitabýna bir göz atacak olsalar, orada terimin tarihsel (!) açýklamasýný bile bulabilirler! Oportünizm karakteri gereði, devrimci hareketi birincil dereceden etkileyen olaylarýn derinlemesine incelenmesine yanaþmaz. Sorunun derinlemesine inildikçe
olaylar daha iyi kavranabilmektedir. Oligarþi kavramýnda da ayný
durum sözkonusudur. Derinliðine incelendiðinde, oligarþi kavra18
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mýnýn ortaya çýkmasýyla birlikte, o sýnýflý toplumda devrimlerin objektif þartlarýnýn mevcut olduðunu görürüz. Milli kriz kavramýný çarpýtarak onun, bizim gibi ülkelerde ortaya çýkýþ nedeninin
emperyalizm ve onun bunalýmýndan kaynaklanmasýný, yani sistemin
çeliþkilerinin ülkenin iç yapýsýna yansýmasýný çarpýtan bu unsurlar,
bizim gibi ülkelerde çarpýk geliþim nedeniyle (ki bunu oligarþinin
durumundan da anlayabiliriz) emperyalizmin çeliþkilerinin ülkeye
en keskin biçimde yansýmasýndan baþka bir þey olmayan milli
krizin (Kesintisiz Devrim-I) ülkenin iç yapýsýndan kaynaklandýðýný iddia ederek, emperyalizmin çeliþkilerinin günümüzde aldýðý
yeni boyutlarý incelemekten kaçýnmaktadýrlar. Bu nedenle Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I yazýsýnda III. Bunalým Döneminde
Ortaya Çýkan Geliþmeler bölümüne karþý çýkmaktadýrlar. Oligarþi
kavramýna da ayný türden yaklaþmalarý, nedensiz deðildir. Bu, daha
ilerdeki, özellikle faþizm, sömürge tipi faþizm konularýndaki çarpýtmalarýna temel olmaktadýr. Bunu, daha ilerde etraflýca ortaya koyacaðýz.
Köleci toplumda üretim iliþkileri þöyle kurulmuþtur: Üretim
araçlarý gibi, çalýþan sýnýf olan köleler de, efendinin (kölecinin)
mülkiyetindeydi. Köleciliðin üretime uygulanmasýyla birlikte, toplumsal üretim artmýþ ve ilkel komünal toplum tarafýndan yeterli
þekilde geliþtirilmeyen üretici güçler geliþmeye baþlamýþtýr. Toplumsal üretimin artmasý, fakat bunun karþýlýðýnda bu ürünlerin
paylaþýmýnýn özel ellerde toplanmasý sonucu, toplumdaki çeliþkiler
keskinlik kazanmaya baþlamýþtýr.
Ýlk zamanlarda, köleci üretim tarzý, üretici güçlerin
geliþmesine elveriþliydi. Bu üretim tarzýnýn evrimi, üretici güçlerin yýkýmýný tahrik etti. Köle emeði üzerine kurulmuþ olan üretim iliþkileri, üretici güçlerin geliþmesine
engel oldu.5
Ve bunun paralelinde, üretimin yoðunlaþmasý, üretim birimlerinin (somutta kölelerin) merkezileþmesini beraberinde getirdi. Ýþte bu dönemle birlikte devlet yönetimi küçük bir aristokratýn
elinde yoðunlaþýyordu, oligarþi denen iktidar6 ortaya çýkmýþtýr.
Oligarþinin birinci özelliði, ekonomik hayatta ortaya çýkan
5
6

Nikitin, Ekonomi Politik, s. 32
Zubritski.., Ýlkel Toplum, Köleci Toplum, Feodal Toplum, s.115
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irileþme ve zümreleþmenin, politik hayatý da kontrolü altýna almasýdýr. Politik hayatýn kontrole alýnmasý demek de, devlet aygýtýnýn
bu zümrenin kontrolünde olmasý demektir.
Ýkinci özelliði, toplumdaki patlamalarý engellemek, toplumdaki dengesizliði düzenlemeye çalýþmasýdýr. Bunu gerçekleþtirebilmesi
için de, kontrolündeki devlet aygýtýnýn daha fazla merkezileþmesi
zorunludur.
Üçüncü özelliði, ekonomik ve politik hayatý kontrolü altýna alan sömürücü sýnýf ya da sýnýflarýn belirli bir kesiminin, bu
kontrollerini devam ettirebilmek ve toplumsal patlamalarý engellemek amacýyla siyasal zora baþvurma durumunda olmasýdýr.
Bu zor uygulamasý dýþýnda kalan bazý dönemlerde, yani
çeliþkilerin antagonizma kazanmadýðý, üretici güçlerin mevcut üretim iliþkileri içersinde olanca hýz ve bereketiyle geliþtiði dönemlerde, demokrasi uygulamalarý sözkonusudur.
Bu demokrasi uygulamalarý, devletin, bu dönemlerde toplumdan baðýmsýz kýlýnmasýyla ortaya çýkar. Fakat toplumdaki çeliþkilerin antagonizma kazanmalarýyla birlikte, zor baþrole çýkar ve
devlet de bu andan itibaren zor uygulayýcýsý durumuna gelir. Ýþte
bu zor uygulayýcý devlet, oligarþinin kontrolüne geçmesiyle birlikte,
oligarþik bir nitelik kazanýr. (Devletin toplumdan baðýmsýz kýlýnmasý ve bu dönemlerde demokrasi olmasý konusunda daha fazla
bilgi için, bkz: Engels: Ailenin, Özel Mülkiyetin, Devletin Kökeni)
Köleci toplumun yýkýlmasýyla birlikte, toplumun ekonomik
yapýsýna egemen olan feodal üretim iliþkileri, köleci üretim
iliþkilerinin yerini aldý. Feodal üretimin temel özelliði, toprak aðasýnýn
toprak üzerindeki mutlak mülkiyet hakký ile serf üzerindeki sýnýrlý
mülkiyet hakkýdýr. Bunun dýþýnda, toplumda köylülerin ve zanaatçýlarýn da üretim araçlarý ve evleri, özel iþletmeleri üzerinde
mülkiyet hakký vardý. Ýþte feodal üretim iliþkileri köleci üretim iliþkileri tarafýndan geliþimleri engellenen üretim güçlerini olanca hýz
ve bereketiyle geliþtirdi.
Köleci toplum yýkýlma sürecindeyken köle sahiplerinin uyguladýklarý siyasal zor, iktisadi evrime terstir; bunun karþýsýnda feodallerin iktidarý ele geçirebilmek için uyguladýklarý siyasal zor ise,
iktisadi evrim yönündeydi. Ýþte bu iki siyasal zorun karþýlaþmasý
sonucunda, köleci toplum yýkýlarak yerine feodal toplum kuruldu.
20
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Köleci toplumda ortaya çýkan oligarþi de, ayný þekilde yerini feodal
beylerin demokratik yönetimine býraktý. (Feodal demokrasi)
Feodal üretim iliþkileri de kaçýnýlmaz olarak, belirli bir dönemden sonra üretim güçlerinin geliþimini engeller nitelik taþýmaya
baþladý. Feodal üretim iliþkileri içinde ortaya çýkan kapitalist üretim iliþkileri ki bunun ilk biçimi olarak manüfaktür üretiminin
ortaya çýkmasýdýr yavaþ yavaþ geliþmeye baþladý.
Bu dönemle birlikte ticari sermaye geliþmeye baþladý. Ticari
sermaye, ilk önceleri meta deðiþiminde aracý rolünü oynamaktaydý. Daha sonra küçük üreticileri bir araya toplamaya, onlara hammadde saðlamaya, uygun biçimlerde borç para vermeye baþladý.
Tüccar, sanayi kapitalisti oluyordu.
Kapitalizmin kurulma süreci, ayný zamanda köye kadar uzandý. Ticaretin geliþmesi paranýn kudretini artýrdý.
Bu sebepten dolayý feodaller ayrý olarak aldýklarý rantý,
para-rant biçiminde istemeye baþladýlar. Para ile yapýlan
iþlemlerin artmasý, köylüleri, tarým burjuvazisi ve yoksul
köylüler olarak farklýlaþmaya itti.7
Feodallerin para-rant istemlerini karþýlayamayacak durumda olan köylüler, feodallere karþý tepki göstermeye ve onlarý devirmeye yönelik hareketlere geçtiler. (Tarihteki köylü isyanlarý gibi).
Diðer taraftan feodal üretim iliþkileri, kapitalizmin geliþmesini engellemeye baþlamýþtý. Bu zamandan itibaren burjuvazi, feodalizmin yýkýmýna doðru tarihi devrimci hareketine baþladý. Feodalizmin
yýkýlabilmesi için herþeyden çok, devlet aygýtýný elinde bulunduran,
yani siyasi iktidara hakim olan feodallerin elinden, bu alýnmalýydý.
Ýþte böylece, burjuvazi, köylü hareketlerinin önderi olmaya baþladý
ve onlarý belirli bir siyasi hedefe doðru yönlendirdi.
Bu dönemde, feodaller, düzenlerini devam ettirebilmek için
çeþitli tedbirler almak zorundaydýlar. Bu tedbirler, ikili yönde geliþmekteydi. Birinci yön, kendi içinde alacaðý tedbirlerdi. Her egemen sýnýf arasýndaki çýkar çeliþmesi, feodaller arasýnda da sözkonusuydu. Feodaller, kendi aralarýnda belirli bir disiplin oluþturmak
zorundaydýlar. Çünkü karþýlarýnda kendilerine yönelik ortak bir
düþman bulunmaktaydý. Ama feodaller arasýnda da servet daðýlýmý eþit deðildi. Büyük topraklarý ellerinde bulunduranlar arasýnda
7

Nikitin, Ekonomi Politik, s. 35
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belirli bir farklýlaþma ortaya çýkmaya baþladý. (Elbette ki bu farklýlaþmayý yaratan temel unsur, toprak rantýdýr. Ama ikincil unsur da
siyasal iktidarýn gücünden yararlanmaktýr.) Bu farklýlaþma sonucunda kendi içlerinde homojenleþirken, küçük bir azýnlýk, topraðýn
büyük bir kýsmýný elinde toplamaya ve bunun paralelinde de siyasal iktidarý kontrolleri altýna almaya baþladý. Bu þekilde kendi içlerinde zümreleþerek merkezileþirken, siyasi iktidar da, zümrenin
siyasi iktidarý ve daha fazla merkezi ve de siyasal zor uygulayýcý olmaya baþladý. Feodallerin dýþta aldýklarý tedbirler de, köylülerin
kendiliðinden gelme isyanlarýný zor ile bastýrmaya çalýþma, köylüler arasýnda bir takým unsurlarýn baðýmsýz iþletmeler kurmalarýna
izin verme ve de burjuvaziye kýsmi anlamda politik tavizler vermekti. Yani toplumdaki dengesizliði düzenlemeye ve kitlelerin tepkilerini pasifize etmeye ve de zorla bastýrmaya baþlamýþtýr. Bunlar
için de, içte zümreleþmiþ, merkezileþmiþ ve de homojenleþmiþ bir
yapýnýn olmasý gerekliydi. Ýþte feodal üretim iliþkilerinin üretici güçlerin geliþimini engellemeye baþladýðý andan itibaren ortaya çýkan
ekonomik yapýdaki zümreleþme, devlet aygýtýna da yansýmasýyla
birlikte, iktidar, oligarþik bir nitelik almaya baþladý. Ve ekonomik
ve politik hayatta egemenlik kuran küçük bir feodal azýnlýk, oligarþiyi
oluþturdu.
Feodal dönemdeki oligarþinin temel ayýrýcý özelliði, meþrutimonarþiye dayanmýþ olmasýdýr. Monarþiye dayanan bir oligarþi olduðundan, bunlarýn ayýrýcý niteliðini ortaya koymak amacýyla Lenin,
otokrasi kavramýný kullanýr. Otokrasi, feodal üretim iliþkilerinin hakim olduðu ülkelerde monarþinin bulunmasý ve buralarda ortaya
çýkan oligarþinin bu þekilde ele alýnmýþ þeklidir. Yani otokrasi,
monarþik nitelikteki oligarþidir. Bu ülkelerdeki oligarþik yönetim, monarþik nitelikte olduðundan, otokratik yönetimdir. Ve
otokrasi de, feodal düzendeki oligarþik yönetim de, köylülerin kendiliðinden ayaklanmalarýnýn, isyanlarýnýn çokluðu yüzünden bu tepkileri pasifize edebileceði gücün olmamasý yüzünden, çok daha
fazla açýk siyasal zor uygulamasýna girer. (Rusyada Leninin neden, emperyalist ülke olduðu halde, yönetimine finans-oligarþi ya
da oligarþi demediði, kolayca anlaþýlýr. Finans oligarþisi, emperyalist dönemin oligarþilerinin aldýklarý niteliði belirten kavramdýr. Yani
bu oligarþinin ayýrýcý özelliði, finans-kapital azýnlýðýn ekonomik ve
politik egemenliði olmasýdýr. Rusyada ise finans-kapital azýnlýðýn
22
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egemenliðinden çok, monarþinin egemenliði söz konusudur.)
Burjuvazi, köylü isyanlarýnýn baþýna geçerek, feodal yönetimleri yýkmýþ ve yerine demokratik yönetimleri çýkarmýþtýr. (Kapitalist demokrasi). Kapitalizmin serbest rekabetçi döneminde demokrasinin olmasý üretici güçlerin hýzla geliþmesi ve toplumda
burjuva anlamda bir refahýn bulunmasýdýr.
Siyasal zor uygulamasý burjuvazi tarafýndan iktisadi evrime
uygun bir siyasal zor olarak uygulanmýþ feodallere karþý, daha
sonra ise bu siyasal zor uygulamasý yerini demokrasi uygulamasýna býrakmýþtýr.
... siyasal zor ... ilkel topluluklarýn daðýlmasýnýn toplum üyelerini özel üreticiler haline dönüþtürdüðü, yani
onlarý ortak toplumsal görevlerin yöneticilerine daha da
yabancý kýldýðý ölçüde artar. Ýkincil olarak, toplumdan
baðýmsýz kýlýndýktan, hizmetkâr durumundan efendi durumuna geldikten sonra, siyasal zor iki yönde etkili olabilir.8
Burada ilkel topluluðun daðýlmasýndan sonra toplum üyelerinin özel üreticiler haline dönüþmesi ve bu özel üreticilerin ortak
toplumsal üreticilerine daha da yabancý kýlýnmasý ile birlikte siyasal zorun þiddetinin derecesinin arttýðý ifade edilir. Yani mevcut
egemen sýnýflarýn siyasal zor uygulamasýna, toplumdan tecritlik ve
üretici güçlerin geliþiminin engellenme derecesi belirlemektedir.
Daha sonralarý da hizmetkâr durumundan efendi durumuna geçenler, yeni toplumun efendi durumuna geçmeleriyle birlikte, siyasal
zor uygulamasýna girerler. Bu da, ilk dönemde, iktisadi evrimi
hýzlandýrýcý siyasal zordur. Yani topumun genelinin refahýný saðlayýcýdýr. Bu anlamda bu dönemdeki efendilerin kitlelerden tecrit
olmuþluktan daha çok (yani yabancý kýlýnmasýndan daha çok)
kitleselliði sözkonusudur. Ýþte bu dönemlerdeki uygulamaya demokrasi adý verilir. Ki bu demokrasi uygulamasý, sýnýflý toplumlarda sýnýfsal bir nitelik arzetmesine raðmen, üretimin sosyal karakteri
gereði, toplumun geneli içinde, kýsmi anlamda demokrasi olarak
ele alýnýr. Bu nedenle kapitalizmin serbest rekabetçi döneminde
serbest rekabet, milliyetçilik ve demokratik yönetim ilkeleri9
8
9

Engels, Anti-Dühring, s. 282
Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III
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uygulandýðýndan söz edilir.
... tekelci dönemde, kapitalizm, serbest rekabet, milliyetçilik ve demokratik yönetim ilkelerini bir yana iterek,
yerlerine tekel, kozmopolitizm ve oligarþik diktayý ikame
etmiþtir.10

10
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
EMPERYALÝST DÖNEMDE OLÝGARÞÝ

Üretimin yoðunlaþmasý ile, bunun sonucu olarak tekeller; sanayinin ve bankalarýn kaynaþmasý ve iç içe girmesi iþte mali sermayenin (finans-kapitalin) oluþumunun tarihi ve bu kavramýn özü.11
Þimdi geriye kapitalist tekeller yönetiminin meta
üretimi ve özel mülkiyet rejimi içinde, nasýl kaçýnýlmaz
bir þekilde, bir mali oligarþi egemenliði haline geldiðini açýklamak kalýyor.12
Bu açýklamalarda finans-kapital ve onun oluþturduðu
oligarþinin egemenliði haline dönüþen yönetim açýkça ortaya konulmaktadýr. Bunlarýn daha iyi anlaþýlmasý için emperyalist dönemin özelliklerinin iyi kavranýlmasý gerekir. Biz burada bu özellikleri
uzun uzun tekrarlamayacaðýz. Fakat temel olarak bilinmesi gereken bazý özellikleri tekrarlamakta fayda vardýr.
Kapitalizmin emperyalizme dönüþmesiyle birlikte tekeller
11
12
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ortaya çýkar. Tekellerin ortaya çýkýþý, beraberinde iki olguyu getirir.
Birincisi, kapitalist üretim iliþkileri, üretici güçlerin geliþimini engellemeye ve frenlemeye baþlamýþtýr. Ýkincisi, kapitalistler arasýnda
zümreleþme ve merkezileþme ortaya çýkmýþtýr. Ýþte bu zümreye finans-kapitalistler denir. Finans kapitalin ekonomik ve politik hayatý kontrolüne almasý demek, mali-oligarþinin ortaya çýkmasý demektir. Yani mali-oligarþi, ülke ekonomisine ve politikasýna egemen
olan bir gruptur. Mali-oligarþinin finans-kapitalden farký, ekonomik
ve politik hayata egemen olmasýdýr. Finans-kapitalin özelliði ise
ekonomik hayata egemen olmasýdýr. Ki bu durum kaçýnýlmaz olarak politik hayata da egemen olmayý getirir. Bunun sonucunda
mali-oligarþi ortaya çýkar. Ýþte, mali-oligarþinin yönetimi egemenlik
altýna almasýyla, oligarþik yönetim ortaya çýkar. Yani yönetim
oligarþinin yönetimidir. Ve bu nedenle oligarþik bir özellik kazanýr.
Leninin belirttiði gibi, tekellerin ortaya çýkýþýyla kapitalizmin
özgül çeliþkisi (üretimin toplumsal niteliði ile ürünlerin kapitalist
mülk edinilmesi arasýndaki çeliþki) sürekli olarak gündemdedir.
Toplumdaki sýnýf çeliþkileri antagonizma kazanmýþ ve üretici güçlerin geliþimi kapitalist üretim iliþkileri tarafýndan engellenmektedir.
Ve Marksýn ortaya koyduðu alt üst oluþ aþamasýnýn, yani devrim
aþamasýnýn objektif þartlarý mevcuttur. Bu, sýnýf çatýþmalarýnýn büyümesi ve kapitalizmin yýkýmýna doðru yönelmesi demektir ve bu
anlamda emperyalist aþamaya girilmesiyle birlikte kapitalizm, sürekli ve genel bir bunalýma düþmüþtür.
Ekonomik yapýda oluþan zümreleþmenin ortaya çýkmasý ve
bunun kaçýnýlmaz olarak politik hayatta da egemenlik kurmasý
sonucu ortaya çýkan oligarþi, diðer yandan toplumdaki patlamalarý
önlemek ve yaþamýný bir süre daha sürdürmek zorundadýr. Bu da,
halkýn tepkilerinin pasifize edilip, bastýrýlmasýný gerekli kýlar. Bu
gereklilik, oligarþinin merkezi bir otorite olduðu gerçeðinin somuttaki görünümüdür. Toplumdaki dengesizliði düzenlemek amacý
ile yapýlan uygulamalarýn temel olarak, siyasal zor uygulamalarý
olduðunu söylemiþtik. Emperyalist dönemde ortaya çýkan oligarþinin
farklý özellikleri incelendiðinde görülecektir ki, bu oligarþiler siyasal zor uygulamasýný, geçmiþ toplumlardaki kadar þiddetli uygulamazlar ve bunun dýþýnda kitleleri baþka yönlere pasifize ederek,
kendilerine yedeklemeye çalýþýrlar. Bu da, geçmiþ dönemdekiler26
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den daha açýk ve güçlü bir suni dengenin ortaya çýkmasýna sebep
olmaktadýr.
Görüldüðü gibi emperyalist dönemde ortaya çýkan oligarþilerin çýkýþ nedenleri, diðer sýnýflý toplumlarda olduðu gibidir ve
oligarþinin fonksiyonlarý da genel olarak aynýdýr. Fakat sorunu bu
þekilde kavramak yanlýþ olacaktýr. Çünkü emperyalist dönemdeki
oligarþinin niteliði, uygulamasý ve suni denge kurmasý, diðerlerine
nazaran daha güçlü ve daha belirgindir. Bu nedenle, emperyalist
dönemdeki oligarþilerin ayýrýcý özelliklerini de incelemek gerekir.
Finans-oligarþisinin birinci özelliði (diðerlerinden ayrý olarak), emperyalizmin temel özelliklerini içinde taþýmasýdýr; oligarþiyi
oluþturan en iri kapitalistlerden daha çok, bunlar üzerinde de egemenlik kurmuþ olan finans-kapitalin varlýðýdýr. Finans-kapital, irileþmenin ve zümreleþmenin ulaþtýðý en son aþamadýr.
Ýkinci özelliði, geçmiþ dönemlerdekinin aksine, salt siyasal
zora baþvurmamasý, zor yöntemleri dýþýnda çeþitli pasifikasyon ve
baský tedbirlerini de kullanmasýdýr.
Üçüncü özelliði, diðer dönemlerden daha fazla devlet aygýtýna egemen olmasýdýr. Ve bu nedenle (bunun bir nedeni de sosyalist üretim iliþkilerinin kapitalizmin baðrýnda geliþip egemen olmasýdýr) daha güçlü bir merkezi otoritedir.
Finans-oligarþisinin bu daha güçlü ve daha düzenli uygulamasýnýn nedeni, toplumlarýn geliþim seviyesi ve üretimin vardýðý
noktadýr. Elbette ki kapitalizmden çok daha geri ve üretimin daha
düþük olduðu diðer toplumlarda finans-oligarþisinin uyguladýðý yöntemleri uygulamasýný beklemek yanlýþtýr. Bunun için siyasal zor
konusunda, Engels þöyle der:
Burjuvazinin feodal soyluluða karþý mücadelesi, ...
burjuvazinin can alcý silahý da ... durmadan artan iktisadi
güç araçlarý olmuþtur.13
... zorun zaferinin silah üretimine ve silah üretiminin
de genel olarak üretime, yani iktisadi güce, iktisadi
duruma, zorun emrinde bulunan maddi araçlara dayandýðýný ...14 (abç)
Kýsaca söylersek, finans-oligarþisinin ayýrýcý niteliklerinin
13
14

Engels, Tarihte Zorun Rolü, s. 33
Engels, Tarihte Zorun Rolü, s. 37
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temelinde emperyalizmin toplumlarýn geliþiminde, günümüzde geliþim açýsýndan en üst düzeyde olmasý yatmaktadýr. Yani emperyalist dönemdeki zorun emrinde olan maddi araçlar çok daha yetkinleþmiþtir.
Ayrýca, finans-oligarþisinin zor yöntemlerini daha akýlcý ve
daha az tepki doðurucu, ama daha çok tepkileri saptýrýcý olarak
kullanmasýnda diðer bir neden de, emekçi kitlelerin mücadeleleridir.
Geçmiþ dönemlerde proletarya ve emekçi kitleler,
uzun süren kanlý mücadelelerle demokratik hak ve özgürlüklere sahip olmuþlardýr. Emekçi sýnýflar gerek nitelik olarak gerekse de nicelik olarak güçlüdür. Onun için
bu ülkelerdeki (emperyalist-kapitalist ülkelerdeki) oligarþi,
klâsik burjuva demokrasisini ve özgürlüklerini sýnýrlayabilmekte fakat asla özüne dokunamamaktadýr.15
Kitlelerin demokratik hak ve özgürlüklerinin tamamen ortadan kaldýrýlmasý, toplumda büyük patlamalara yol açar. Bu demokratik hak ve özgürlüklerin kýsýtlanabildiði ve hatta tamamen
ortadan kaldýrýldýðý dönemler, ekonomik bunalýmýn toplumda patlamalara yol açýlabileceði dönemlerde ortaya çýkan faþizm uygulamasý ile sözkonusu olabilir.
Yeri gelmiþken faþizm konusunda da birkaç söz söyleyelim.
Faþizm finans kapitalin en gerici, en þoven ve en emperyalist unsurlarýnýn açýktan açýða yýldýrýcý (terörist) diktatörlüðüdür.16
Dikkat edilirse faþizm yýldýrýcý özelliðe sahiptir.
Ne demektir yýldýrmak?
Kim yýldýracaktýr?
Yýldýrmak kitleler içindir. Kitlelerin tepkilerinin, düzeni devirmekten kaydýrýlmasý demektir. Kýsacasý tepkilerin pasifize edilmesi demektir. Bu da suni denge kurmak anlamýna gelir. Fakat
burada suni dengeyi kurmada temel yöntem, siyasal zorun en
gerici, en þovenist ve en terörist uygulamasýdýr.
Faþizm, kitleleri yýldýrmak için açýktan açýða terör uygular.
Bu terörünü uygularken, diðer taraftan da tepkileri pasifize edilen
kitlelere, saptýrýcý hedef gösterir. Bu da faþizmin ideolojik bir ya15
16
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nýnýn olmasý demektir. Bütün bunlar devlet aygýtý aracýlýðýyla gerçekleþtirilir. Yani devlet kurumlarýnýn kullanýlmasý demektir. Parlamentodan hükümet organlarýna, ordudan yargý organlarýna kadar
tüm kurumlarýn faþizmin hizmetinde olmasý demektir. Bir baþka
ifadeyle, oligarþinin kontrolünde olan bu kurumlarýn açýk terör için
ve bu yolla kitlelerin tepkilerini pasifize etmek için bu uy- gulamanýn
emrine verilmesi demektir. Bu nedenle kurumsal faþizm dönemi
ya da kurumsal faþizm diye bir kavram olamaz. Bu anti-marksist
ve sosyal oluþumdan habersizlik demektir. (Bu konudaki görüþler
için bkz: Devrimci Gençlik, Yeni Sömürgecilik broþürü)
Yine faþizm, oligarþinin açýktan açýða yýldýrýcý uygulamasý
olduðundan açýk faþizm den bahsedilemez. Faþizmin kendisi,
özünde açýktýr. Ama faþist uygulamalarýn, yani icranýn gizli olduðu,
demokrasi görünümü altýnda siyasal zorun uygulandýðý dönemler
sözkonusudur. (Geri-býraktýrýlmýþ ülkeler açýsýndan.) Bu dönemlerin ayýrýcý niteliðini ortaya koyabilmek için gizli faþizmden sözedilebilir. Bu konu üzerinde ilerde daha etraflýca duracaðýz.
Kýsaca özetlersek, emperyalist döneme girilmesiyle birlikte, oligarþiler ortaya çýkmýþtýr. Bu oligarþiyi oluþturan finanskapital olduðundan, bunun politik ve ekonomik hayatta egemen
olduðu finans-oligarþisinden sözedilir. Finans-oligarþisi, yönetime oligarþik bir nitelik vermiþtir. (Her dönemde olduðu gibi)
(Oligarþik yönetim). Ve finans-oligarþisi, üretici güçler kapitalist üretim iliþkileri ile çatýþtýðýndan, toplumdaki patlamalarý
engellemek amacýyla, kitleleri siyasal olarak yedeklemekten,
onlarý zor yoluyla yýldýrmaya kadar çeþitli yöntemler uygular.
Amacý suni denge kurmaktýr. Kitleleri siyasal olarak yedekleme
de, açýk terör uygulamasý ile, yani faþizm ile olabileceði gibi,
sosyal-demokrasinin zoruna kadar çeþitlilik göstermektedir. Bunun nedeni de, iktisadi evrimin geldiði seviye yüzünden zorun
emrindeki maddi araçlarýn çok çeþitli olmasýdýr.
Sonuç:
Oligarþilerin emperyalist dönemde, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki durumuna geçmeden (ki bizim pratiðimizi birinci dereceden etkilemektedir), genel olarak oligarþi kavramý ve ortaya çýkýþýný
özetlersek:
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1) Toplumlarýn geliþimi içinde üretici güçlerin geliþimi mevcut üretim iliþkileri tarafýndan engellendiði andan itibaren, ilk önce
ekonomik hayatta ortaya çýkan zümreleþme (irileþme), politik hayatý da egemenliði altýna almasýyla birlikte, ekonomik ve politik
hayatta egemen olan bir azýnlýk ortaya çýkar. Buna oligarþi denir.
2) Oligarþi, yönetime kendisinin özelliklerini kazandýrdýðýndan, bu dönemlerdeki yönetimler oligarþik nitelik kazanýr. Buna
oligarþik yönetim denir.
3) Siyasal yönetim sýnýfsal bir karakter kazandýðýndan, ya da
devletin, egemen sýnýflarýn baský aracý olmasýndan, toplumda diðer sýnýflar üzerinde (egemen sýnýflar dýþýndakiler için) bir diktatörlük vardýr. Bu dikta uygulamasý, oligarþilerin ortaya çýkmasýyla birlikte, onun özelliklerini taþýmaya baþlar. Yani oligarþik bir nitelik
kazanýr. Buna oligarþik dikta denir. Oligarþik diktanýn ayýrýcý özelliði, sömürücü sýnýflar içinde oligarþiyi oluþturanlarýn, dýþýndakiler
için de diktatörlük olmasýdýr.
4) Oligarþi, toplumdaki patlamalarý (çünkü üretici güçlerle
üretim iliþkileri çatýþtýðýndan, toplumda devrimin objektif þartlarý
mevcuttur) engelleme amacýyla (yukardaki nedenler yüzünden,
bu patlamalar kendisinin yýkýlmasýný getirir) kitlelerin tepkilerini
pasifize etmeye çalýþýr. Toplumdaki dengesizliði düzenlemeye ve
kontrolüne almaya çalýþýr. Bu nedenle devlet otoritesini daha fazla
merkezileþtirirken, bunun aracýlýðýyla (oligarþik devlet aygýtý) kendisi ile halk arasýnda suni bir denge kurar.
5) Bir yandan merkezi otorite yaratýlýrken, diðer yandan toplumda dengesizliði düzenleyerek suni denge kurulur. Bunlar için
temel olarak, iktisadi evrime ters düþen geliþmesinin getirdiði üretim fazlasýndan da yararlanýlýr.
6) Üretici güçler, toplumlarýn geliþimi içinde sürekli olarak
daha çok geliþtiklerinden ve daha çok yetkinleþtiklerinden, oligarþilerin güçlerinin merkezi olma durumu ve suni denge kurmasý,
deðiþik toplum biçimlerinde deðiþiklikler arz eder. Emperyalist dönemdeki oligarþinin gücüyle köleci toplumdaki oligarþinin gücü
çok farklýdýr. Bunun nedeni de iktisadi evrimdir.

30

THKP-C/HDÖ
Oligarþi Nedir?

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SÖMÜRGE, YARI-SÖMÜRGE VE
GERÝ-BIRAKTIRILMIÞ ÜLKELERDE OLÝGARÞÝ

Sanayi devriminden geçmiþ emperyalist-kapitalist ülkelerdeki yönetim de, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki yönetim de, oligarþik yönetimdir.17
Þimdiye kadar toplumlarýn genel olarak geliþimini ve bunlarýn belirli bir evresinden itibaren oligarþilerin ortaya çýktýðýný gördük. Fakat ayný toplumun içindeki farklý kesimlerde bir homojenlik
ya da eþitlik sözkonusu deðildir. Emperyalist dönemde bu eþitsizlik
kendini daha çok belirgin bir þekilde ortaya koyar. Leninin kapitalizmin eþitsiz ve sýçramalý geliþim kanununda ortaya koyduðu
gibi, kapitalist ülkeler eþit bir þekilde geliþmemektedir. Bir kýsmý
geri iken, bir kýsmý ileri durumda olmaktadýr. Bunun dýþýnda birtakým ülkeler, emperyalist olurken diðer bir kýsým ülkeler sömürge
durumuna düþmektedir. Ýþte ülkelerin bu eþitsiz geliþimi, çeþitli
olaylarda kendini gösterdiði gibi, oligarþi konusunda da kendini
17
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gösterir. Bir kýsým ülkelerde emperyalist-kapitalist ülkeler açýsýndan finans-oligarþi daha önce ortaya çýkmýþ, egemenliðini çok
daha fazla geliþtirmiþtir. Diðerlerinde ise belirli bir gecikme ile ortaya çýkmýþtýr. Ayrýca ülkelerin ekonomik durumlarý da eþitsiz geliþim
yüzünden, eþitsiz olduðundan, bir kýsým ülkelerde buhranlardan
kurtuluþ yolu faþizm olurken, diðer bir kýsým ülkelerde daha liberal
bir politika uygulanmýþtýr. (Örneðin 1929 buhranýndan kurtulabilmek için ABD New-Deal politikasýný uygularken, Ýtalya ve Almanyada faþizm uygulanmýþtýr.) Ayrýca her ülkedeki oligarþi, kendi
ülkesinin tarihi, gelenek göreneklerine uygun ve bunlara ters düþmeyecek uygulamalara girerler. (Ki Dimitrovun faþizm konusunda faþizm için genel bir taným yapýlamaz demesi buradan kaynaklanýr.)
Oligarþilerin ortaya çýkýþlarýnýn maddi temelini, üretici güçlerin mevcut üretim iliþkileri tarafýndan engellenmesi olarak ortaya
koymuþtuk. Bu duruma göre sömürge, yarý-sömürge ve geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde de oligarþilerin bulunmasý gerekmez mi? Çinde,
Vietnam da devrimcilerin karþýsýnda oligarþik dikta mý vardý? Meseleye bu þekilde bakmak, sorunlarýn derinliðine incelenmesi yerine, yüzeysel tahlillerle yetinmektir. Öz ile biçimi karýþtýrmaktan
kaynaklanýr. Evet, sömürge ve geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde de oligarþiler ortaya çýkmak zorundadýr. Ama oligarþiyi salt bir azýnlýk yönetimi þeklinde ele almamak gerekir. Oligarþinin, bundan baþka
yerine getirdiði çeþitli görevler vardýr. Oligarþi demek, ülkenin politik ve ekonomik yapýsýna azýnlýðýn egemen olmasý, merkezi bir
otoritenin ortaya çýkmasý ve de halkýn tepkileri ile kendisi arasýnda
suni bir denge kurmuþ olmasý demektir. Bütün bunlarýn ortaya
çýkmasý aniden deðil, belirli bir evrim (süreç) gerektirir. Bu
evrimin, ya da sürecin özelliði de, ülkenin içindeki durumun az
çok iyi olmasý ve toplumdaki patlamanýn yavaþlamýþ olmasý,
yani bir çeþit barýþ döneminin hüküm sürmesidir. Sömürge ülkeler açýsýndan ise, mevcut yönetim ile halk arasýndaki nispi
bir dengenin olmasý gerekir. Kýsacasý toplumdaki dengesizliðin az çok düzenlenmiþ olmasý þarttýr.
Bunun dýþýnda, tam anlamýyla oligarþinin belirginleþmesi için,
belirli bir azýnlýðýn ekonomik hayatý kontrol altýna almasý yetmez.
Ayný zamanda, politik hayat ve devlet aygýtýný da kontrolüne almasý gerekir. Bunun belirli bir boyutta gerçekleþtirilmiþ olmasý,
32
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oligarþinin olduðunu söylememizi saðlar. Bunun dýþýnda, emperyalist dönemin ayýrýcý özelliklerini taþýyan bir yapýya sahip olmasý,
gerçek anlamda oligarþilerden bahsedebilmeyi gerekli kýlar. Emperyalist ülkelerde ve sömürge ülkelerde oligarþilerin ortaya çýkabilmelerinin objektif þartlarý mevcuttur. Fakat bu ülkelerdeki
çeliþkilerin keskinlik derecesi, bu þartlarýn olgunlaþmasý için iki
yönde etkili olabilmektedir. Birinci yönden, oligarþinin ortaya çýkýþýný
hýzlandýrýr. Çünkü çeliþkiler çok keskinleþmiþtir. Ýkinci yönden ise,
oligarþinin geliþimini engeller. Çünkü toplumdaki patlamalar, önü
alýnamaz hale gelebilmektedir. Bu konuda en iyi örnek Çin ve
Vietnamdýr. Mao, 1929 yýlýnda Komintang hükümetinin oligarþik
bir nitelik aldýðýný belirtmiþtir. Fakat ülkede kýzýl siyasi iktidarlar
kurulmuþ olduðundan toplumda suni anlamda bile olmayan bir
denge durumunun olmamasý, bu oligarþinin geliþimini engellemiþ
ve devrimin zaferiyle ortadan kalkmýþtýr. Bu oligarþi, asla kendinden istenen görevi yerine getirememiþtir. Bu da, yýkýlmasýný
kolaylaþtýrmýþtýr. Ayný durum Vietnamda da yinelenmiþtir.
I. ve II. bunalým döneminde sömürge ve yarý-sömürge ülkelerde oligarþiler ortaya çýkmýþ, ama asla gerçek anlamda oligarþi
olmamýþlardýr. Çünkü emperyalist dönemin özelliklerini tam anlamýyla yansýtmamaktadýrlar. Bu nedenle bu ülkelerde hakim sýnýf
ya da sýnýflar ittifakýndan sözedilir.
Sömürge ve yarý-sömürge ülkelerde yukarda belirttiðimiz
þartlar içinde oligarþiler geliþebilmiþtir. Bunun geliþtirilmesi de, emperyalizm tarafýndan ülke içinde kapitalizmin geliþtirilmesine ve
kendisi ile baþtan bütünleþmiþ yerli tekelci burjuvazinin (ki bu
burjuvazi baþtan itibaren zümreleþerek doðmuþtur) geliþtirilmesiyle
birlikte olmuþtur. Fakat ilk þart olan üretici güçlerin geliþimi engellendiðinden, buralarda belirli bir anlamda azýnlýk yönetimi biçiminde oligarþi vardýr. Ve ülke içinde geliþimini etkileyen ikinci
þart, nispi dengenin ya da suni dengenin olmasý, tekelci burjuvazinin yaratýlmasý için ve bu oligarþi içinde yer alarak, emperyalist
dönemin oligarþisi haline dönüþmesi için uygun koþullar mevcuttur. Bu ikinci þartýn olduðu ülkelerde oligarþilerin geliþimi ve halk
ile kendi arasýnda suni denge kurmasýný kolaylaþtýrmýþtýr. Bu konuda Mahir Çayan yoldaþ þöyle der:
Ülkemizin ekonomik, sosyal ve tarihi geliþmesinin
sonucu olarak, bir baþka deyiþle geçmiþ dönemlerde
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devletin niteliðinden dolayý halkýmýzýn tepkileri ile devlet
arasýnda bir suni denge süregelmiþtir. Emperyalizmin III.
bunalým döneminde istismar metodlarýnda yaptýðý
deðiþiklik de böyle bir suni dengeyi kurmayý amaçlamaktadýr. Bu bakýmdan Amerikan emperyalizmi ülkemizde çok iyi bir zemin bulmuþtur.18 (abç)
Ve bu uygun ortam içersinde tekelci-burjuvazi oligarþi içinde etkinliðini artýrmýþ, diðer yandan oligarþinin oligarþik niteliðini
devlet aygýtýna daha da sokmuþ ve günün þartlarýna uygun bir hale
getirmiþtir.
Özellikle 1960 þartlarýndan sonra, emperyalist üretim iliþkilerinin derinlemesine yayýlmasýna paralel olarak
yerli tekelci burjuvazi de, oligarþi içinde emperyalizmin
temel dayanaðý olmuþtur.19
Ayný dönemde, yani yerli tekelci burjuvazinin bir yandan
palazlanýrken diðer yandan oligarþinin içinde güçlendiði dönemlerde, yönetimin oligarþik niteliði kesinlik kazanmýþtýr.
Oligarþi bu dönemde devlete tam anlamýyla egemen deðildir.20
Ayrýca Mahir Çayan yoldaþ, oligarþinin eskiden bulunduðunu ve daha sonra yönetime kendi niteliðini (oligarþik niteliðini) kazandýrmasýný þöyle belirtir:
... ülkeye Amerikan emperyalizminin, ekonomisinden politikasýna, kültüründen sanatýna kadar damgasýný
vurduðu ve bizzat oligarþi içinde yer aldýðý yýllardýr. (Emperyalizmin içsel bir olgu haline gelmesi)21
... küçük-burjuva diktatörlüðü yerini oligarþik diktaya terk etmiþtir22
Eðer ki bir sýnýfýn politik olarak etkin olabilmesi için (proletarya hariç) ekonomik olarak güçlü olmasý gerçeðinden hareket
edersek, oligarþinin, diktaya oligarþik nitelik vermesinden önce ortaya çýktýðýný görürüz.
Emperyalizm döneminde geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde
18
19
20
21
22
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oligarþilerin temel özelliði, emperyalist üretim iliþkilerinin geliþtirilmesi ve korunmasýdýr. Bu durum da, yani emperyalist üretim
iliþkilerinin geliþtirilmesi, III. bunalým döneminde ortaya çýkmýþtýr.
... emperyalist üretim iliþkilerinin egemen olduðu
oligarþinin gayri milli ekonomisine dönüþmüþtür.23
Bu süreç baþtan itibaren þu þekilde geliþir (saydýðýmýz uygun koþullar altýnda):
Ülke içinde üretimin seviyesi ve toplumdaki çeliþkilerin seviyesine göre, yerli sömürücü sýnýflar feodaller ve ticaret burjuvazisi arasýnda zümreleþme baþlar. Ve bu zümrenin ekonomik ve
politik hayatý kontrolüne aldýðý görülür. Ama oligarþi olarak bütün
fonksiyonlarý yerine getiremez. (Yukarda belirttiðimiz gibi geribýraktýrýlmýþ ülkelerdeki temel özelliði yoktur.) Fakat tam anlamýyla olmasa da, bir oligarþiden sözedilebilir. Emperyalizmle baþtan
bütünleþmiþ olan yerli tekelci burjuvazi geliþtirilirken, emperyalizm, sömürüsünü bu azýnlýkla tam anlamýyla olmasa da oligarþi
ile ittifak kurarak sürdürür. Palazlanan yerli tekelci burjuvazi, baþtan
zümreleþerek (tekelci olmasý) doðduðundan, oligarþi için gerekli
objektif þartlarý içinde taþýr ve yukarda sözünü ettiðimiz yerli
oligarþinin içinde yer alýr. Fakat belirli bir dönem etkisi azdýr. Oligarþi
içinde yönlendirici güç deðildir. Bir taraftan diðer sömürücü sýnýflar içersinde zümreleþme artarken ki nedeni emperyalizmdir,
yerli tekelci burjuvazi güçlenir. Bu zaman içinde oligarþi, devlet
aygýtýnda kademe kademe gücünü artýrýr. Tekelci burjuvazinin
geliþmesiyle ve ülke içinde emperyalist üretim iliþkilerinin
yerleþmesiyle, ülke içinde emperyalizmin temel dayanaðý olur ve
oligarþi içinde yönlendirici güçtür. Oligarþinin devlet aygýtýndaki
gücünde (önceleri yürütme organlarýnda, daha sonralarý yasama,
yargý organlarýnda ve giderek de bürokrasi ve ordu içinde) artar ve
devlet oligarþik bir nitelik alýr. Burada dikkat edilmesi gereken þudur:
Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde kapitalizm yukardan aþaðýya
geliþtirildiðinden, oligarþinin gücünün artmasý için ilk þart, yürütme
organlarýnda (hükümette) etkili olmak, ya da bizatihi hükümet
olmaktýr. Ancak bu þekilde devlet aygýtýný ele geçirebilir. Yine bu
þekilde, emperyalist üretim iliþkilerini koruyabilmesi için de, devletin, oligarþik bir nitellik almasý ve halk ile kendi arasýnda suni bir
23
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denge kurabilmesi mümkün olur.
Bu süreç devam ederken, sömürücü sýnýflar arasýndaki zümreleþme daha da artar. Bunun birinci nedeni, yerli tekelci burjuvazinin feodaller ve ticaret burjuvazisini eritmesi ya da tecrit etmesidir. Ýkinci nedeni de, emperyalist üretim iliþkilerinin, bu sýnýflarýn
dayandýðý gerici emperyalist üretim iliþkilerine nazaran üretim
iliþkileri tarafýndan engellenmesidir.
Bu süreç, yerli-tekelci burjuvazinin oligarþiye tek baþýna egemen olduðu (oluþturduðu) ve hatta yerli tekelci burjuvazi içinde
sanayi burjuvazisi tek baþýna egemen olduðu yapýya doðru devam
eder. Bunun gerçekleþmesi için emperyalizm ve yerli tekelci burjuvazi, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde çeþitli giriþimlerde bulunmaktadýr. (Ülkemizde 12 Mart gibi) Þimdiden bu sürecin ne zaman sona
ereceðini söyleyemeyiz. Ama þurasý kesindir, tekelci burjuvazi,
oligarþi içinde iyice hakimdir. Ve sonuçta tekelci burjuvazi oligarþiye
tek baþýna (elbette emperyalizmle baþtan bütünleþtiði için) hakim
olacaktýr.
Günümüzde, bizim gibi ülkelerde oligarþik dikta ise, sadece finans-kapitalin damgasýný taþýmaz. Çünkü ülkedeki kapitalizm
kendi iç dinamiði ile deðil yukardan aþaðýya geliþtirilmiþtir. Dolayýsýyla yerli tekelci burjuvazi, daha baþtan, çekirdek halindeyken
emperyalizmle bütünleþerek geliþmiþtir. (Emperyalizmin içsel bir
olgu haline gelmesiyle o da oligarþi içine girer.) Ancak bu tekelci
burjuvazi, tek baþýna emperyalizmle ittifaký sürdürecek emperyalist üretim iliþkilerini muhafaza edecek güçte deðildir. Dolayýsýyla
yabancý ve yerli tekellere zorunlu olarak baðlý bulunana toprak
burjuvazisi ve feodal kalýntýlarla yönetimi paylaþmaktadýr.24
Burada belirtilen toprak burjuvazisi ve feodal kalýntýlarýn özelliði, yerli ve yabancý tekellere zorunlu olarak baðýmlý olmaktýr. Ve
baðýmlý olanlar da, bu sýnýfýn belirli bir kesimidir. Yani oligarþi içinde yer alan toprak burjuvazisinin ve feodal kalýntýlarýn emperyalizmle iþbirliði yapan ve bu nedenle irileþmiþ olan kesimidir.
Oligarþik yönetimin fonksiyonlarý ise, bizim gibi geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde, merkezi bir güçlü otorite oluþturmak ve bu yolla
ülkedeki emperyalist üretim iliþkilerini geliþtirmek ve korumak,
halkýn tepkilerini pasifize ederek onlarla kendi arasýnda suni bir
24
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denge kurmak ve bu tepkilerin bir nedeni olan emperyalist iþgali
gizlemektir. Bütün bunlarýn gerçekleþtirilmesi için, oligarþinin daha
fazla merkezileþtirilmesi ve daha fazla homojenleþmesi gerekir.
Bu yüzden de oligarþi içinde yere alan sýnýflarýn bir kýsmý tasfiye
edilirken, bir kýsmý tekelci burjuvazi içinde eritilmeye çalýþýlýr. Oligarþi, bu görevleri yerine getirebilmek için yönetimin oligarþik niteliðini daha da artýrmak zorundadýr. Ve oligarþik yönetim, bunu gerçekleþtirebilmesi için, çeliþkilerin keskinlik derecesine göre çeþitli
uygulamalara girmek zorundadýr.
Bizim gibi ülkelerde oligarþik yönetim, rahatlýkla iþçi
ve emekçilerin demokratik hak ve özgürlüklerinin olmadýðý tam bir dikta yönetimi ile ülkeyi yönetebilmektedir.
Buna sömürge tipi faþizm de diyebiliriz. Bu yönetim, ya
klâsik burjuva demokrasisi ile uzaktan yakýndan ilgisi
olmayan temsili demokrasi ile icra edilir (gizli faþizm),
ya da sandýksal demokrasiye itibar edilmeden açýkça
icra edilir. Ancak açýk icra sürekli deðildir. Genellikle
ipin ucunu kaçýrdýðý zaman baþvurduðu bir yöntemdir.25
Ülkedeki suni dengenin kuruluþu, oligarþi içindeki sýnýflarýn
bileþiminin düzenlenmesi ve sömürünün disipline edilmesi için
yapýlan uygulamalar, sömürge tipi faþizmin durumunu ortaya koyar. Oligarþinin, temel olarak, yönetimden beklediði ikilidir: Birincisi, halkýn tepkileri pasifize edilerek çeþitli yöntemlerle oligarþi
ile halk arasýnda suni bir denge kurmak; ikincisi, oligarþi içinde
daha fazla homojenleþme saðlamak ve emperyalist üretim iliþkilerini daha fazla geliþtirmek ve daha güçlü korumaktýr. Bu görevi
yerine getirebilmesi için siyasal zor uygulamasý bizim gibi ülkelerde daha fazla yer tutar. Uygulamalar daha þiddetlidir. Yani oligarþinin yönetiminin (oligarþik yönetim) uygulamalarý, açýk þiddete,
teröre daha yakýndýr. Fakat bu, sürekli açýk terör uygulamalarý
biçiminde olmaz, faþist uygulamalara yakýndýr. Bu iki durumda da uygulama, klâsik faþizmden farklýlýk gösterir. Bu nedenle bizim gibi ülkelerde oligarþik yönetimin uygulamalarý faþizme
yakýn, ama tam anlamýyla faþizm deðildir. Ýþte bu nedenden dolayý sömürge tipi faþizm diyebileceðimiz bir faþizm vardýr. Ve bu
nedenle bizim gibi geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde oligarþik yönetimin
25
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uygulamalarýna, sömürge tipi faþizm denir. Ve bu uygulama dikta
biçimindedir.
Ülkede sömürge tipi faþizm uygulamasý (gizli faþizm ve açýk
icra) süreklidir. Yani bizim gibi ülkelerde, sürekli bir sömürge tipi
faþizm vardýr.
Bazý sol tahlillere göre, ülkemizde sürekli faþizm vardýr.
Ancak, bu faþizmin niteliði açýklanmamaktadýr. Gerçekte ise, bizim gibi ülkelerde klâsik faþizmden farklý ve ülkedeki çeliþkilerin
sertlik derecesine göre bir uygulama vardýr. Bu uygulama, yukarda
belirttiðimiz gibi, gizli faþizm dönemlerinde, klâsik burjuva demokrasisi ile uzaktan yakýndan iliþkisi olmayan bir uygulama olarak
ve açýk icra denilen dönemlerde de ,klâsik faþizmden farklýdýr,
yani ideoloji ve bunun gerekli kýldýðý kurum ve aþaðýdan yukarý
doðru örgütlenen faþizmden deðiþiktir. Yani uygulama her dönemde faþizme yakýn, ama tam olarak faþizm deðildir; bu nedenle
sömürge tipi faþizm denir.
Yine bu sol (!) tahlillere göre ülkede açýk icra olduðunda,
açýk faþizm vardýr. Ve bu, klâsik faþizm biçiminde ortaya çýktýðýndan, devlet aygýtý, yani yönetim, oligarþik niteliðini kaybeder.
Yeni bir karakter kazanýr. Bu da faþist karakterdir. O zaman þöyle
bir oligarþi ve oligarþik tanýmý getirilir: gizli faþizm dönemi olarak
adlandýrdýðýmýz OLÝGARÞÝK YÖNETÝM bu ülkelerde iktidar biçimidir.26 Yani ülkede bir dönem, gizli faþizm dönemlerinde, oligarþik
yönetim ve oligarþi vardýr. Bir dönem, yani açýk faþizm dönemlerinde bu olgu ortadan kalkar. Tabii ki bu þeklide ayrýma tabi tuttuðumuz zaman, gizli faþizm dönemlerinde anti-oligarþik mücadele
öndedir. Ve demokratik devrim programýmýzla çakýþýr.27 Diðer
dönemlerde ise anti-oligarþik mücadele ortadan kalkarak anti-faþist
mücadele öne geçer. Ve bu açýk faþizm dönemlerinde silahlý mücadele þarttýr. Ve anti-faþist cephe öndedir. Gizli faþizm dönemlerinde anti-oligarþik mücadele ve legal olanaklardan yararlanmak
ön plana geçer. Silahlý mücadele talidir.
Bu gibi tahlillerin saptýrdýklarý hedef açýktýr. Ülkede ortaya
çýkan uygulamalar, yani sömürge tipi faþizm uygulamalarý, halkýn
tepkilerini pasifize ederek halk ile oligarþi arasýnda suni dengeyi
26
27
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kurmak için deðildir. O zaman, suni dengeyi bozmanýn temel yolu, silahlý propagandadýr28 þeklinde tespit geçersiz olmaktadýr. Ve
anti-faþist mücadele, anti-emperyalist ve anti-oligarþik mücadele
ile özdeþ kýlýnarak, her dönemde anti-faþist birlikler oluþturmak temeldir kabul edilir.
... ülkemizde anti-faþist mücadelenin sürekli gündemde olduðudur. Bu, anti-oligarþik mücadelenin ta kendisidir.29
Ýþte silahlý propagandayý reddetmenin en kestirme yolu budur. Ne de olsa, anti-faþist mücadele Kesintisiz Devrim II-IIIde
konulan anti-oligarþik mücadeleden farklýdýr. Öyle ise, silahlý propagandayý temel almak gereksizdir. Yapýlacak silahlý mücadele,
faþizme karþý silahlý direniþten baþka bir þey deðildir. Hem Dimitrov öyle yapmamýþ mýdýr? *
Ülkedeki yönetim, oligarþik bir nitelik aldýðýndan ve oligarþik
yönetimin uygulamasý, temel olarak suni denge kurmak olduðundan, mücadele, anti-oligarþik mücadeledir. Emperyalizm de oligarþi
içinde yer aldýðýndan ve ülkenin emperyalist sömürü altýnda olmasýndan, mücadele, anti-emperyalist ve anti-oligarþik mücadeledir.
Bu mücadelenin örgütü de, THKPnin önderliðinde oluþturulan
THKCdir. THKC mücadelesini temel olarak silahlý propaganda ile
yürütür. Ve emperyalizmin III, bunalým döneminin özelliklerinden
dolayý Halk Savaþý, Öncü Savaþý aþamasýndan geçecektir. Öncü
Savaþýnýn hedefi, her dönemde halkýn kurtuluþ cephesini oluþturmak ve halk ile oligarþi arasýnda oluþturulmuþ suni dengeyi
bozmaktýr. Oligarþi suni dengeyi çeþitli yöntemlerle devam ettirmeye çalýþtýðýndan, gizli faþizm ve açýk icra dönemlerinde gerilla
savaþýnýn hedefi deðiþir. Açýk icra dönemlerinde, oligarþinin zor
kuvvetlerine saldýrmak ve onlarý psikolojik olarak yýpratmak, gizli
faþizm dönemlerinde ise, oligarþinin bu niteliðini kitlelere gösterMahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III
DG, Emperyalizm ve Yeni Sömürgecilik, s. 97
* Zaten bu sözde sol tahlile iyi bakýlýrsa, faþizm ile ilgili olarak geri-býraktýrýlmýþ
ülkeler için þu kavramlar geçer: Sömürge tipi faþizm, gizli faþizm, açýk faþizm,
kurumsal faþizm, sürekli faþizm ve kapalý faþizm... Bütün bu kavramlarla
anlatmak istedikleri öz olarak sömürge tipi faþizmin içindedir. Ama amaç, kavramlarý karýþtýrýp, bu yolla samimi unsularýn kafalarýný karýþtýrarak, kývýrta kývýrta silahlý
propagandayý, Öncü Savaþýný reddetmektir.
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mek ve bu yolla kitle katýlýmýný saðlamak esastýr. Yoksa bu dönemlerin farklýlýðý, bir dönem anti-faþist mücadele, bir dönem antioligarþik mücadele, ya da bir dönem silahlý direniþ, diðer dönem
legal mücadele, demokratik mücadele öndedir tespitleri, temelden sakat ve yanlýþ görüþlerdir. Bu tespitlerin tek amacý, pasi- fizme ideolojik kýlýf geçirmektir.
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