
Emperyalizmin 
En Sinsi Ve 

Daha Saldırgan
Hali

YENİ SÖMÜRGECİLİK

Derleyen:
Bilgehan Karpat

b o r a n  y a y ı n e v i



2



Emperyalizmin En Sinsi 
Ve Daha Saldırgan Hali 

YENİ SÖMÜRGECİLİK

Derleyen: Bilgehan Karpat

Boran Yayınevi
2019

3



Emperyalizmin En Sinsi 
ve Daha Saldırgan Hali

YENİ SÖMÜRGECİLİK

ÖNSÖZ

Yeni sömürgecilik tarihin gördüğü en sinsi, en tehlikeli, en onursuz ve
en azgın-kanlı sömürü ilişkisinin adıdır. Çünkü emperyalizm, sömürge
ülkelerin bağımsızlığını sözde tanırken, özde kendine işbirlikçi kader or-
takları hainler yaratarak içsel olgu haline gelmiş, sömürgeci ilişkilerini
ve işgalini gizlemiş, böylece halkın gerçekleri görmesini ve tepkisini
göstermesini engelleyen bir tarz geliştirmiştir.

Pirinç içindeki beyaz taş siyah taştan daha tehlikelidir.

Bu kitabımızda 2. Emperyalist Paylaşım Savaşı sonrası emperyalist cep-
hede, emperyalizmin sömürü ilişkilerinde değişen koşulları, ortaya çıkan
yeni ilişkileri yani yeni sömürgecilik ilişkilerini genel hatlarıyla ele aldık.

Özelde ise ülkemizde yeni sömürgeciliğin gelişimini ortaya koyduk.

Yeni sömürgecilik hangi koşulların ürünü ve sonucudur?

2. Paylaşım Savaşı sonrasında dünyanın 1/3’ü emperyalist pazarın dı-
şına çıkmıştı. Emperyalizm karşısında yeni bir kamp (sosyalist kamp) or-
taya çıkmış dünya da belli başlı dört ana çelişki şekillenmişti;

-Emperyalizm ile ezilen dünya halkları arasında çelişki
-Emperyalizm ile sosyalist kamp arasındaki çelişki
-Emperyalizm ile metropol ülkeler işçi-emekçileri arasındaki çelişki
-Emperyalistlerin kendi aralarındaki çelişki
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Bu çelişkiler içinde belirleyici olan baş çelişki durumunda olan emper-
yalizmle ezilen dünya halkları arasındaki çelişkiydi. Emperyalistler için
ölümcül tehlike işte bu çelişkiydi. Yani ulusal-sosyal kurtuluş savaşları.

1945 İkinci paylaşım savaşının hemen ardından Asya, Afrika ve Latin
Amerika’nın sömürge halkları içinde hızlı bir uyanış başlamıştı. Çin, Hin-
distan, Vietnam, başta olmak üzere Asya’nın bozkırları tutuşmuş, ba-
ğımsızlık için ayağa kalkmıştı. Cezayir, Angola, Mozambik, Gine Bisseau
başta olmak üzere Afrika kaynıyordu. Latin Amerika’da Simon Bolivar
ruhu canlanmış, özgürlük ve bağımsızlık hareketleri gelişiyordu. Kısaca
açık sömürgecilik artık yürütülemez durumdaydı.  

Dönemin ABD Başkan Yardımcısı Humprey duydukları korkuyu benzer
sözlerle dile getiriyordu: 

“Askeri bakımdan, önemi barutun keşfi ile kıyaslanabilecek ve en cüret-
kâr bir saldırı biçimiyle karşı karşıyayız. Ulusal kurtuluş savaşlarından
söz ediyorum. Bu yeni ve karmakarışık harp biçimi, güvenliğimiz için
belli başlı bir tehlike oluşturmaktadır.”

İşte emperyalistleri yeni sömürgeciliğe götüren koşullar ve ihtiyaç bura-
daydı; Bağımsızlığı isteyen halkların sosyalizme doğru yürüme tehlikesi
vardı. Bu sürecin önüne geçmek için, emperyalist ülkeler açık işgalleri
terk ederek, yeni bağımlılık yöntemleri geliştirdiler. 

Ne yapılmalıydı ki devrim tehlikesi önlensin? Eldeki pazarlarda derinle-
mesine bir sömürü yaratılırken diğer yandan yeni pazarlar kazanılsın?

Yeni sömürgecilik bu soruya verdikleri cevap oldu emperyalizmin.

Açık işgallerin yerine,  sömürücü imtiyazlarını korumanın farklı yollarını
geliştirdiler. 

Bu kitapta okuyacaklarınız emperyalistlerin sözde bağımsızlıklarını tanı-
dıkları ülkeleri nasıl bağımlılaştırdığının, emperyalist sömürüyü nasıl ye-
niden kurumlaştırdıklarının ve halkların geleceklerini nasıl çaldıklarının
kısa bir anlatımıdır. 

Ülkemizdeki gelişmeler de dünyadaki gelişmelerin bir parçasıdır.

Emperyalizmin En Sinsi ve Daha Saldırgan Hali
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Emperyalizm dünyada yeni sömürgecilik ilişkilerini geliştirirken, ülkemi-
zin egemen sınıfları ise,  kurtuluş savaşıyla kapıdan kovduğumuz em-
peryalizme kapıları ardına kadar açmışlar, emperyalist şirketler başta
olmak üzere tüm emperyalist kurumları ülkemize davet ederek, ülkemi-
zin yeraltı ve yerüstü zenginliklerini, emek gücünü ve geleceğini emper-
yalizme peşkeş çekmişlerdir. 

Bağımsızlık giderek anlamını kaybetmiş, emperyalizm, ülkemiz egemen
sınıflarının açık daveti ve işbirliği sonucu ülkemize çöreklenmiş, ülke-
mizi gizlice işgal etmiştir.  

Bu kitapta, egemen sınıfların işbirlikçilik yaparak adım adım geliştirdik-
leri ihanet sürecini, sanayileşme ve gelişme adına ülkemizi nasıl emper-
yalist tekellere peşkeş çektiklerini kendi ağızlarından okuyacaksınız.

Ancak bu vatan sahipsiz değildi.

Bu ülkede işbirlikçiler yoktu sadece. Sömürünün, işgalin, faşizmin ol-
duğu yerde bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm diyenler de vardı. 

Yoksulluğumuzun, açlığımızın, yozlaşmanın, işsizliğin, baskının, adalet-
sizliğin kısacası sömürü ve zulmün baş sorumlusu emperyalizm ve oli-
garşiye karşı Mahirler, Denizler, İbolar... 
Yolumuz Çayanların Yoludur diyen Dayılar, Niyaziler, Sinanlar... Bayrağı-
mız ülkenin her yanında dalgalanacak diyen Sabolar, Edalar... Selçuklar,
Alişanlar... Ülkemizin dağlarında şehirlerinde hapishanelerinde emper-
yalizme ve oligarşiye karşı silah elde savaşan Cepheliler vardı.

Bu kitap sadece bir durum tespiti yapma amacında değildir. Ülkemizin
nasıl sömürgeleştirildiğini, işbirlikçi vatan hainleri tarafından nasıl peş-
keş çekildiğini, halkımızın emeğinin nasıl çalındığını, baskı, zulüm ve sö-
mürü düzeninin nasıl kurulduğunu açıkça ortaya koyarken, bu
gerçeklerden hareketle “ Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye!” sloganlarıyla
emperyalist ahtapotun kollarını koparma mücadelesini büyütmek için
bir çağrı niteliği taşımaktadır.

Ülkemizde ve dünyada, bağımsızlık demokrasi sosyalizm mücadele-
sinde şehit düşenlere saygı ile… ✰

Yeni Sömürgecilik

6



İ Ç İ N D E K İ L E R

GİRİŞ         ................................................................................................................ 12

BÖLÜM - 1     ......................................................................................................... 15
YENİ SÖMÜRGECİLİĞİ YARATAN OLGULAR
- 2. Paylaşım Savaşı Sonrası Emperyalizm Cephesindeki Zorunlu Deği-
şiklikler
- Emperyalistler Birliğe Zorlanıyor: Zorunlu Entegrasyon
- Emperyalist Ekonominin Askerileşmesi
- Emperyalistler Arası Değişen İlişkilere Yeni Kurumlar

BÖLÜM - 2 ........................................................................................................ 25
EMPERYALİZMİN 3. BUNALIM DÖNEMİ VE YENİ SÖMÜRGECİLİK
- 1945 Sonrası Dünyadaki Durum- Emperyalizmin Sömürgeler Cephe-
sindeki Gelişmeler
- Yeni Sömürgecilik Ekonomik, Politik, Askeri, Bağımlılıktır
- Yeni Sömürgecilik Yardım Adı Altında Emperyalist Borçlandırmadır
- Yeni Sömürgecilik Açık İşgalin Yerini Gizli İşgalin Almasıdır
- Yeni Sömürgecilik Sermaye İhracının Yerini İsim-Patent-Marka Hakkı-
nın Almasıdır
- Yeni Sömürgecilik Dışa Bağımlı Çarpık Kapitalizm Ve İşbirlikçi Tekelciliktir
- Yeni Sömürgecilik Sanayide Montajcılıktır
- Yeni Sömürgecilik, Çarpık Kapitalizmin Yarattığı Sosyal-Kültürel Yoz-
laşmadır
- Yeni Sömürgecilik Emperyalizmin İçsel Olgu Haline Gelmesi Ve Oli-
garşik Diktatörlüktür
- “Milli Ordu”dan İşbirlikçi Orduya; İşbirlikçi Ordu Gizli İşgalin Fiili Gücüdür

Emperyalizmin En Sinsi ve Daha Saldırgan Hali

7



BÖLÜM - 3       ........................................................................................................ 52
DÜNYA DEVRİMCİ ÖNDERLERİNDEN YENİ SÖMÜRGECİLİK 
TESPİTLERİ      
- Kwame Nkrumah Yeni Sömürgeciliği Tanımlıyor
- Che Guevara’dan Yeni Sömürgecilik Hakkında
- V. N. Giap Yeni Sömürgeciliği Anlatıyor
- Mahir Çayan’ın Tespitleriyle Ülkemizde Yeni Sömürgecilik

BÖLÜM - 4      ....................................................................................................... 61
TÜRKİYE’NİN YENİ SÖMÜRGELEŞTİRİLMESİ SÜRECİ
- ABD Yardımları Emperyalist Bağımlılığın Maskesidir
- Amerikan Yardımları, Yeni Sömürgelerde Politik-Askeri Nüfuz Sağ-
lama Aracıdır
- Marshall Yardım Mekanizmasının İşleyişi
- Amerikan Yardımları, Emperyalist ve İşbirlikçi Tekellerin Kullanması
için Yapılır
- Türkiye’nin Yeni Sömürgeleştirilmesinde Burjuvazinin İhaneti Ve Oli-
garşik Diktatörlüğün Oluşumu
- Yeniden Emperyalizmin Pençesine Düşmek
- “Oltaya Yakalanmış Balık”; Türkiye
- Ekonomik-Politik-Askeri Ve Sosyal-Kültürel Boyutlarıyla Emperyaliz-
min Yeni-Sömürgecilik Operasyonu
- Emperyalizmin Politik Alana Müdahalesi; Sömürge Tipi Faşizm Ya Da
Sömürge Tipi Demokrasi
- Yeni-Sömürgecilik İlişkilerinin Politik Kadroları; CIA Eliyle Yetiştirilmiş
Kadrolar
- Eğitim Alanında Operasyon Düzene Uygun Kafalar Yetiştirmek
- Bürokratik Çarkın Yeniden Düzenlenmesi
- Ekonomik Alanın Düzlenmesi; Bağımlılık İlişkilerinin Zincirleri
- Askeri Alandaki Düzenlemeler; Dünün İşgalcisi Bugünün “Dost Ve
Müttefik”i Oluyor
- Ordunun İşbirlikçileştirilmesi Süreci Ve Bağrımıza Saplanan Emperya-
list Üsler
- Türk Generallerine ABD’li Çavuşlardan Eğitim
- Halkların Baş Düşmanı NATO
- Devletin Baştan Aşağı Bir Kontrgerilla Devleti Tarzında İnşaası 
- Yeni-Sömürgeciliğin Sosyal-Kültürel Alandaki Şekillenişi

Yeni Sömürgecilik

8



BÖLÜM - 5      .......................................................................................................143
YENİ SÖMÜRGELEŞTİRMEYE ADIM ADIM; İKİLİ ANLAŞMALAR
- 23 Şubat 1945 Tarihli Anlaşma
- 27 Şubat 1946 Tarihli Anlaşma
- 6 Aralık 1946 Tarihli Ek Anlaşma
- 27 Aralık 1949 Tarihli Eğitim Komisyonunun Kurulması Hakkında Anlaşma
- 12 Kasım 1956 Tarihli Zirai Maddeler Ticaretinin Geliştirilmesi Hak-
kında Anlaşma
- 25 Ocak 1957 Tarihli Ek Anlaşma
- Kredi Anlaşmaları
- Türk Devletine Düşen Görev ABD Yardım Kuruluşlarına Jandarmalık
- ABD İle Yapılan Siyasi Anlaşmalar
- Bağdat Paktı
- Askeri Alanda Yapılan İkili Anlaşmalar
- “Bu Memleket Bizim Değil Sizin”

BÖLÜM - 6     ....................................................................................................... 158
ABD’NİN LATİN AMERİKA’DAKİ 
YENİ SÖMÜRGELEŞTİRME POLİTİKASINDAN ÖRNEKLER
- Kalın Sopa Politikası - “Big Stick” 
- İlerleme İçin İttifak Politikası
- Askeri Diktatörlükler Stratejisi - “Ulusal Güvenlik Stratejisi”
- Ayaklanmalara Karşı Mücadele – “Counter Insurgency”
- Ekonomik Zor
- Demokrasi Projesi - “Project Democracy” 
- Düşük Yoğunluklu Çarpışmalar Doktrini

BÖLÜM - 7   ...........................................................................................................173
DERİNLEŞEN YENİ SÖMÜRGECİLİK İLİŞKİLERİ
HALKLARIN DEVRİM ÖZLEMİNİN DE BÜYÜMESİ DEMEKTİR
- 21.Yüzyılda Da Yeni-Sömürgecilik İlişkilerinin Niteliğinde Hiçbir Deği-
şiklik Yoktur
- Emperyalizmi Ülkemizden Kovacak Bağımsız-Demokratik-Sosyalist
Türkiye’yi Kuracağız

BÖLÜM - 8    .........................................................................................................182
SÖMÜRGELEŞTİRME UYGULAMALARINDAN KISA KISA ÖRNEKLER
- Düyun-u Umumiye
- Jandarmalı Tütün Rejisi

Emperyalizmin En Sinsi ve Daha Saldırgan Hali

9



- Boraksın Hikayesi
- Bir Ağa’nın Doğuş Hikayesi
- Toprak Ağalarının İktidarda Olduğu Yeni sömürgelerde Toprak Re-
formu Yapılamaz
- Yabancı Sermaye Değil Emperyalist Sermaye
- Turizm Teşvik Kanunu Topraklarımızın, Sahillerimizin Emperyalistler
Tarafından Yağmalanmasıdır
- Petrol Kanunu Yeni Sömürgecilik Kendi Petrollerini Kendinin Çıkarta-
mamasıdır
- Banka Ve Sigortacılık Oyunları
- İthalat Ve İhracat Meclisten Çıkartılan Bir Yasa İle Vurgunculuğun
Aracı Olmuştur
- Yeni Sömürgelerde Yabancı Sermayenin Hakimiyeti Yatırdığı Sermaye
Miktarından Çok İsim Ve Patent Haklarıdır
- Yeni Sömürgecilik Kendi Eğitim Kadrolarını Yaratarak Sömürgeleştir-
miştir
- Yeni Sömürgeleştirme Sürecin de Basın da Burjuvazinin Egemenliği
Altına Girmiştir
- Yeni Sömürgelerde Yerli Sanayi Yoktur Hepsi Emperyalist Tekellerin
İşbirlikçilerinindir
- Yeni Sömürgecilik Teknolojik Bağımlılıktır
- Yeni Sömürgecilik Kaynakların Tekellerin Karı İçin Verimsiz Kullanımı-
dır
- Yeni Sömürgelerde Halkın Çifte Sömürüsü, İşbirlikçi Tekeller Tekelci
Karlarla Çalışmaktadır
- Emperyalizm Çağında Piyasayı Belirleyen Rekabet Değil Tekellerdir
- İthalatçılık Adı Altında İşbirlikçi Tekeller Halkı Soyuyor
- Vakıflar Vergi Kaçırmanın Aracıdır
- Tekelci Soygun Holdingleşme
- Kapitalist Sistem İnsan Emeğinin En Verimsiz Kullanıldığı Sistemdir
- Yeni Sömürge Burjuvazisi Güçsüzdür; Vatanı Değil, Çıkarlarını Düşünür.
- Yerli Burjuvazi, Batı Burjuvazisi İçin Dinlenme, Sağlık Ve Zevk Merkez-
leri Hazırlar
-Tüm Dünyada Gericiliğin Kaynağı Emperyalizmdir. Bir Örnek.
-Krizlerin Sorumlusu Emperyalizmdir.

SONUÇ          ........................................................................................................ 219
TEK ÇÖZÜM DEVRİM, TEK KURTULUŞ SOSYALİZMDİR

Yeni Sömürgecilik

<0



Emperyalizmin En Sinsi ve Daha Saldırgan Hali

<<

EMPERYALİZM

Katil Amerika, Ortadoğu’dan
defol!
Değil mi ki postallarınla 
girdin vatanıma?
Hoşgeldin mezarına!

Suriye’nin kentleri, yandı evleri
Katlediyor çocukları 
emperyalizmin dölleri

Emperyalizm, emperyalizm
Hem alçaksın hem de zalim
Suriye’dir vatanımız
Gömeceğiz seni zalim

Tüm dünyada döktüğün 
kanımızın 
bir hesabı var, soracağız!
Acımız kadar adaletli olacağız!

Irak’ta, Afganistan’da kükredin
halklara
Alişan’ın korkusuyla tırmandın
donla damlara

Emperyalizm, emperyalizm
Hem zalimsin hem alçaksın
Ne kadar kükresen de
Sen kağıttan bir kaplansın

Burası Filistin, evimiz!
Halkız biz, halk, en büyük aileyiz!
Anahtarlarımızı 70 yıldır 
saklıyoruz!
Her yıl, o gün, evimize dönmek
için yürüyoruz!

8 aylık bebemizle, 
tekerlekli sandalyemizle, 
ölüyoruz, ama yürüyoruz!
Çünkü Filistin vatanımız! 
Bizim büyük evimiz!
Dedemizden emanettir 
anahtarlar, sapanlar
İntifada çocukları, 
savaşarak büyüyoruz

Emperyalizm, emperyalizm
Hem alçaksın hem de zalim
70 yıllık acımızla
Kahrolacak siyonizm

Tarih biziz.
Önce dünyanın altıda birini, 
sonra üçte birini 
emperyalist zincirlerden 
koparan biziz.
İşte seni bu tarihe gömeceğiz!
Emperyalizmin kurbanı değil, 
celladı olacağız!
Çünkü biz halkız, haklıyız!

Adımız var tarihlerde
Vietnam’da, Sovyetler’de
Sileceğiz tüm dünyadan
Adını ebediyeten

Emperyalizm, emperyalizm
Hem alçaksın hem de zalim
Kıracağız çarklarını
Yaşasın sosyalizm!

(Grup YORUM) 



GİRİŞ
- “Yeni sömürgecilik emperyalist tekellerin açgözlü sömürü politikala-
rına cevap verecek şekilde sömürge ülkelerde meta pazarının genişletil-
mesi “yukarıdan aşağıya kapitalizmin” bu ülkelerde hakim üretim biçimi
olmasıdır.” (Mahir Çayan)
- “Yeni sömürgecilik emperyalizmin son aşamasıdır” (Kwame Nkrumah)
- Yeni sömürgecilik emperyalizmin 3. bunalım döneminin sömürge biçi-
midir.
- Yeni sömürgecilik sözde bağımsız sınırları olan ülkelerin-Türkiye’de
olduğu gibi 35 milyon metrekaresi ABD ve NATO üs ve tesisleriyle işgal
edilmesidir.
- Yeni sömürgecilik halk için olduğu söylenen bağımsız bir parlamento-
nun olması, ancak bu parlamentonun emperyalist ve işbirlikçi oligarşi-
nin çıkarları için çalışması demektir.
- Yeni sömürgecilik “yardımlar” adı altında ülkelerin borçlandırılarak
emperyalizme bağımlı hale getirilmesidir.
- Yeni sömürgecilik ormanlarımızın, akarsularımızın, denizlerimizin yağ-
malanması demektir.
- Yeni sömürgecilik işbirlikçi oligarşi tarafından halkımızın sömürülme-
sidir.
- Yeni sömürgecilik ağır sanayi yatırımlarının engellenmesi ve onun ye-
rine emperyalist tekellerin ihtiyacına göre montaj sanayinin geliştiril-
mesi demektir.
- Yeni sömürgecilik ülkemizin her karışının emperyalist ve işbirlikçi te-
kellerin pazarı haline dönüştürülmesidir.
- Yeni sömürgecilik oligarşik diktatörlüktür.
- Yeni sömürgecilik emperyalizmin devrim korkusuna önlemidir.
-Yeni sömürgecilik sosyalist olmayan, geri bıraktırılmış ülkelerin emper-
yalist sisteme göre kapitalistleştirilmesidir.
- Yeni sömürgecilik emperyalizmin, işbirlikçi oligarşi, işbirlikçi ordu-
polis ve işbirlikçi politikalar aracılığıyla içsel olgu haline getirilmesidir.
- Yeni sömürgecilik tüm yasaların emperyalistlerin ve işbirlikçi oligarşi-
nin çıkarlarına göre düzenlenmesidir.
- Yeni sömürgecilik açık işgalin yerini gizli işgalin almasıdır.
- Yeni sömürgecilik eski sömürgeciliğin “sömürge valileri”nin yerini iş-
birlikçi politikacıların almasıdır.
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- Yeni sömürgecilik bağımlı ülkenin kendi ordusu tarafından işgal edil-
mesidir.
- Yeni sömürgecilik yeni sömürge ülke ordusunun kendi halkına karşı
kullanılan iç savaş ordusuna dönüştürülmesidir.
- Yeni sömürgecilik devletin merkezi otoritesinin, yani baskı ve terörü-
nün en ücra köşelerine kadar götürülmesidir.
- Yeni sömürgecilik işbirlikçi tekellerle, işbirlikçi orduyla, polisle, emper-
yalizm adına ülkemizin gizli işgali demektir.
- Yeni sömürgecilik Kore’de 23 sentlik asker olarak ölmektir.
- Yeni sömürgecilik kendi ordusunun, polisinin emperyalistlerin ve işbir-
likçilerinin çıkarlarının “bekçi köpekliğini” yapmasıdır.
- Yeni sömürgecilik halkımızın emperyalizm ve işbirlikçi oligarşiler tara-
fından çifte sömürüsü demektir.
- Yeni sömürgecilik kendi madenlerini, yeraltı ve yerüstü zenginliklerini,
çıkartamamak, işletememek ve kullanamamak demektir.
- Yeni sömürgecilik yeni sömürgelerde kapitalizmin çarpık yaratılması-
dır. 
- Yeni sömürgecilik dışa bağımlı bir kapitalistleşme yaratarak daha
derin bir sömürgecilik biçiminin inşasıdır.
- Yeni sömürgecilik yüzölçümü değişmeyen pazarın daha fazla mal ve
sermaye emecek duruma getirilmesidir.
- Yeni sömürgecilik kendi kültürünü, değerlerini yitirip Amerikan em-
peryalizminin yoz kültürüyle yozlaştırılması demektir.
- Yeni sömürgecilik işbirlikçi sendikaların, işçi sınıfının mücadelesinin
önlemek için ABD eliyle örgütlenmesi demektir.
- Yeni sömürgecilik köyden kente göç demektir.
- Yeni sömürgecilik büyük şehirlerde gecekondulaşmanın oluşması de-
mektir.
- Yeni sömürgecilik çarpık kapitalizmin sonucu güçsüz işçi sınıfı demek-
tir.
- Yeni sömürgecilik ucuz işçilik ve yoğun işsizlik demektir.
- Yeni sömürgecilik tüketim toplumunun yaratılmasıdır.
- Yeni sömürgecilik TV dizileriyle halkın uyutulmasıdır.
- Yeni sömürgecilik eğitimin Amerikancılaştırılması demektir.
- Yeni sömürgecilik ABD eğitimiyle yetiştirilen toplumun kendi kimliğini
unutup “Küçük Amerika” olmaya özenmesidir.
- Yeni sömürgecilik halkın demokrasicilik oyunuyla, yani sömürge tipi
faşizmle yönetilmesidir.
- Yeni sömürgecilik “ipin ucunun kaçtığı” noktada 12 Mart, 12 Eylül gibi

Emperyalizmin En Sinsi ve Daha Saldırgan Hali

<3



cuntaların yapılması ve devrimci halk muhalefetine azgınca saldırılması-
dır.
- Yeni sömürgecilik işbirlikçi politikacıların daha iktidara gelmeden
ABD’nin onayını almasıdır.
- Yeni sömürgecilik ordusunun üst düzey generallerinin ABD’li çavuşlar
tarafından eğitilmesidir.
- Yeni sömürgecilik emperyalistler hapşırınca yeni sömürgelerin zatürre
olmasıdır.
- Yeni sömürgecilik devletin üst düzey yöneticilerinin CIA tarafından
eğitilmesi demektir.
- Yeni sömürgecilik anti-komünizm adı altında, gericiliğin, yobazlığın,
tarikatların CIA tarafından desteklenmesi, örgütlenmesi ve eğitilmesidir.
- Yeni sömürgecilik devrimci mücadelenin engellenmesi için kontrgeril-
lanın, sivil faşist hareketin örgütlenmesidir.
- Yeni sömürgecilik sahillerimizin, tarihsel mirasımızın halka kapatılıp,
turizm adı altında emperyalistlere açılması, peşkeş çekilmesidir. 
- Yeni sömürgecilik sürekli milli kriz demektir. Krizin faturasının emekçi
halkların sırtına yıkılması demektir.
- Yeni sömürgecilik emperyalizmin krizini ülkemiz ve halklarımıza ödet-
mesidir.
- Yeni sömürgecilik sürekli faşizm demektir.
Yeni sömürgecilik kaderimiz değildir. Emperyalizme ve oligarşiye karşı
birleşecek, savaşacak ve kazanacağız. ✰
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BÖLÜM  1

YENİ SÖMÜRGECİLİĞİ 
YARATAN OLGULAR

2. Paylaşım Savaşı emperyalizmin krizine geçici bir çözüm olmaktan
öteye gitmedi. Hatta savaşla birlikte daha derin krizlere gebe bir tablo
ortaya çıktı. Kapitalizm, savaşın temellerinden sarstığı dünyanın değişen
koşullarıyla, büyük toplumsal çalkantılar, alt-üst oluşlarla boğuşmak zo-
rundaydı artık. Daha da önemlisi emperyalizm yaşadığımız çağı tek ba-
şına belirleyecek bir güç olmaktan çıkmıştı. Artık sahnede yeni güçler
vardı. Bu güçler;

1. Sosyalist Devletler: 1. Paylaşım Savaşı’nın sonucunda Sovyet Sosya-
list Devrimi gerçekleşmiş ve dünya pazarlarının altıda biri emperyalist
pazarın dışına çıkmıştı. 2. Paylaşım Savaşı emperyalizme çok daha
büyük bir darbe vurdu. Doğu Avrupa ülkelerinin faşizmden kurtarılma-
sından sonra kurulan halk demokrasileri, ardından 1945’de Vietnam
devrimi ve 1949’da Çin devrimi ile emperyalizmin karşısına artık dünya-
nın üçte birini oluşturan dev bir sosyalist sistem çıktı. 

Bu, emperyalizm ile sosyalizm arasındaki çelişkinin yeni bir içerikle ve
daha bir keskinleşerek ortaya çıkmasına neden oldu. 

2. Ulusal-Sosyal Kurtuluş Savaşları: 2. Paylaşım savaşında güçlerini
Avrupa ve Pasifik’teki savaş alanlarında yoğunlaştıran emperyalistler,
sömürgelerdeki güçlerinin zayıflaması sonucu, ulusal başkaldırıları dur-
duramaz oldular. Savaştan sonra kısa sürede Asya’dan Afrika’ya, Orta-
doğu’dan Latin Amerika’ya kadar ulusal-sosyal kurtuluş savaşları tam
bir orman yangını gibi hızla tüm sömürgeleri sardı. 
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Savaş öncesinde bir tek sosyalist ülke varken, savaş sonrası bir dizi sos-
yalist ülkenin ortaya çıkması ezilen halklar arasında bağımsızlık hareket-
lerine ivme kazandırdı; savaş öncesine göre olağanüstü artan ulusal
kurtuluş savaşları yeni güç dengelerinin tayin edici unsurları oldular.

3. Metropol İşçi Sınıfı Hareketleri: Kapitalist üretim ilişkilerinin ege-
men olmasıyla metropollerdeki işçi sınıfının mücadelesi sürece etkide
bulunan önemli bir başka güç oldu. 

4. Emperyalistlerin Kendi Aralarındaki İlişki ve Çelişkileri: Dünya
pazarlarının daraldığı koşullarda, emperyalistlerin kendi aralarındaki
egemenlik mücadelesi de kızıştı. İngiliz emperyalizmi, ABD emperya-
lizmi karşısında eski etkisini kaybederken, Avrupa emperyalistleri kendi
aralarında birleşerek güç ve çıkarlarını korumak için ABD ile dünyada
egemenlik yarışına girdiler.

Savaş sonrasının nesnel koşullarında şu veya bu biçimde tabloya hakim
olan üç ana unsur üç ana çelişkiye kaynaklık etti. Bu üç ana çelişkiyi alt
alta sıralayacak olursak;

1. Emperyalizmin ile ezilen dünya halkları arasındaki çelişki. 
2. Emperyalizm ile sosyalist ülkeler arasındaki çelişki.
3. Emperyalistlerin kendi aralarındaki çelişki. 

Bu ana çelişkilerden birincisi, ezilen halkların emperyalizme karşı ulusal
ve sosyal kurtuluş mücadelesi, yani emperyalizm ile ezilen halklar ara-
sındaki çelişki BAŞ ÇELİŞKİ konumuna yükseldi. Dünyanın üçte birinin
emperyalist zincirleri parçalayarak bağımsızlıklarını kazanmaları, dünya-
nın geri kalan halklarını da derinden etkiledi. İngiliz, Fransız ve hatta
Portekiz, İspanyol ordularının açık işgalleri altında inleyen dünyanın sö-
mürülen ülkeleri birbiri ardına başkaldırmaya başladılar. Özgürlük ve
bağımsızlık mücadeleleri tüm dünyada hızla gelişti. Emperyalizm bu
sosyal uyanışı yeni sömürgecilik yöntemleriyle bastırmaya çalışırken,
ulusal kurtuluş savaşları, sürece damgasını vuran Baş Çelişki olma özel-
liğini devam ettirdi.

Kapitalist sistemin bütün süreçlere damgasını vuran Temel Çelişkisi
emek sermaye çelişkisidir. Sınıfsal düzlemde proletarya –burjuvazi çeliş-
kisi demek olan emek-sermaye çelişkisinin çözümü de doğal olarak
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tüm dünya halklarının emperyalizmden kurtuluş sürecine yayıldı. 

Emperyalistler arası çelişki, sistemin krizinin ağırlaştığı dönemlerde em-
peryalistler arası 1. ve 2. Paylaşım savaşlarına yol açtı. Savaş döneminde
baş çelişki haline gelen emperyalistler arası çelişki, savaştan sonra yer
yer önem kazansa da temel belirleyen olmaktan uzaklaştı. 2. Paylaşım
Savaşı sonrası ise, birbirleri ile egemenlik mücadeleleri, daha çok böl-
gesel savaşlarda ortaya çıkmaya başladı. Ancak bölgesel savaşlar, aynı
zamanda emperyalizme karşı ezilen halkların kurtuluş mücadelesine ev-
rilme süreçlerinde baş çelişki ile birleşti.

Ulusal kurtuluş savaşlarının tayin edici bir güç olarak öne çıkmasının bir
başka nedeni de, 2. Paylaşım Savaşı sonrası emek-sermaye temel çeliş-
kisinde emek cephesinin önemli bir siyasal güç haline gelmesidir.
Bunun sonucu olarak emek cephesini temsil eden sosyalist ülkeler ile
metropol işçi sınıfı ulusal kurtuluş savaşlarının yedek güçleri haline gel-
diler. 

2. Paylaşım Savaşı sonrası yeni güçlerin ortaya çıkması ve güçler denge-
sindeki değişiklikler, emperyalizm ile ulusal-sosyal kurtuluş savaşları
arasındaki çelişkiye bağlı olarak, kendini en açık biçimde emperyalistler
arası ilişki ve çelişkilerdeki değişimde gösterdi. Buna bağlı olarak em-
peryalizmin genel bunalımı derinleşerek yeni bir evreye, 3. bunalım ev-
resine girdi. 

Bu evrede sermaye cephesindeki değişikliklerin en somut ifadesi, em-
peryalizmin bunalımlarının derinleşmesi, aralarındaki çelişkilerin öldü-
rücü bir hal almasına rağmen yeni bir paylaşım savaşı çıkaramamaları
ve zorunlu entegrasyona gitmelerinde kendini gösterdi. 

Emperyalistler yeni egemenlik ve paylaşım savaşına gidemiyorlardı.
Ancak artan çelişkilerini de çözmek zorundaydılar. İşte bu noktada em-
peryalistler başta halk kurtuluş savaşlarının etkisi olmak üzere birçok et-
kenin bir araya gelmesiyle çelişkilerini ZORUNLU İTTİFAK’la çözmek
zorunda kaldılar.

Ulusal ve sosyal kurtuluş savaşları, emperyalistleri eski sömürge metot-
larını geliştirmeye-değiştirmeye zorladı. Ulusal ve sosyal kurtuluş savaş-
larıyla pazarlarının sürekli daralması ve sermayenin aşırı birikmesi
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karşısında talep yetersizliğinin üstesinden gelmek için içte ekonomile-
rini askerileştirip, militarize ederken, dışta yeni sömürgecilik metotlarına
başvurdular. 

İKİNCİ PAYLAŞIM SAVAŞI SONRASI EMPERYALİZM
CEPHESİNDEKİ ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER

a)- EMPERYALİSTLER BİRLİĞE ZORLANIYOR: 
ZORUNLU ENTEGRASYON

Alman, İtalyan ve Japon emperyalistleri 2. Paylaşım Savaşı’ndan yenil-
giyle çıktılar ve sahip oldukları pazarlarını kaybettiler. Ancak sömürge
ülkelerin bağımsızlığını kazanmasıyla pazarlarını kaybedenler sadece
bunlar değildi. Savaşın galibi olmalarına rağmen savaş sonrasında İngil-
tere ve Fransa da sahip oldukları pazarlarını kaybettiler. 2. Paylaşım Sa-
vaşı’nı kendi toprakları dışında geçiren ve savaşın galipleri arasında yer
alan ABD ise savaştan en karlı çıkan ülke oldu. Diğer emperyalist ülkele-
rin pazarlarına el koymakla kalmadı, savaşın yıkımını yaşayan Avrupa ül-
kelerinin kendi iç pazarlarında dahi “Avrupa’nın imarı” adı altında söz
sahibi oldu. 

Latin Amerika’nın Kesik Damarları kitabında Eduardo Galeano ABD’nin
savaş öncesi ve savaş sonrası ekonomik durumunu şöyle ortaya koyu-
yor:

“Latin Amerika ülkeler pazarının savaştan önce beşte birine sahip olan
ABD, savaş sonrasında dörtte üçünü ele geçirmişti. Savaş öncesinde Or-
tadoğu petrol rezervlerinin %72’sini İngiltere, %19’unu ABD kontrol
ederken yeni süreçte bu rakamlar ABD lehine %59’a %29 oranında de-
ğişmişti. İngiltere’nin Türkiye ve Yunanistan’ın vesayetini 1947’de
ABD’ye devretmesi yetmedi Uzakdoğu, Ortadoğu ve Afrika’daki birçok
sömürgelerinden de geri çekilmek zorunda kaldı. 1961 yılında büyük
ABD şirketlerinden 460 tanesinin Avrupa’da ya bir kolu ya da kendi
kontrolünde ortaklığı olduğu açıklanırken 1985’te otomotiv sektörünün
yarısından fazlasını, Almanya’da tüketime sunulan petrolün %40’ını,
Fransa’da telefon, telgraf ve elektronik araç pazarının %40’tan fazlasını
ABD şirketleri kontrol eder hale gelmiştir. Başka bir ifadeyle ABD tröst-
lerinin 1960 yılında yalnız ülke dışı üretimi, ABD ve SSCB’den sonra
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dünyada 3. büyük kapasiteye sahipti. Sonuç olarak 2. Paylaşım Savaşı
öncesinin güneş batmayan imparatorluğu İngiltere, 2. Paylaşım Sava-
şı’ndan sonra liderliğini ABD’ye devretti.”

Lenin, “Ya savaşlar devrimlere yol açar ya da devrimler savaşları engel-
ler” demişti. 2. Paylaşım Savaşı, Lenin’in tespitinin hayat bulmasından
başka bir şey değildir.

Emperyalistler, pazar sorunlarını çözmek için 2. Paylaşım Savaşı’nı çı-
karttılar. 2. Paylaşım Savaşı işgal altındaki Doğu Avrupa’da Polonya, Çe-
koslovakya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Yugoslavya ve Doğu
Almanya’da devrimlerin gerçekleşmesini sağladı. Asya’da Vietnam ve
Çin’de devrimler gerçekleşti. Dünyanın dört bir yanında sömürge ve
yarı sömürgelerde ulusal, sosyal kurtuluş savaşları başladı. 

Gerçekleşen bu devrimler ve sürmekte olan ulusal-sosyal kurtuluş sa-
vaşları, emperyalistler arası çelişkileri alabildiğine derinleştirmesine rağ-
men pazar sorunlarının çözümünü yeni bir paylaşım savaşıyla
çözmelerini imkânsız hale getirdi. 

Emperyalizm böylece yeni bir bunalım evresi olan 3. bunalım dönemine
girdi. Emperyalizm, artık iç çelişkilerini, kendi aralarındaki rekabetin şid-
detine göre değil, dünya halklarının kurtuluş mücadeleleri ve sosyalist
güçlerle arasındaki çelişkiye göre belirlemek zorundaydı. Bunun da tek
yolu, aralarındaki çelişkilerin derinleşmesine ve aralarında kıran kırana
rekabet etmelerine rağmen entegrasyonu sürdürmek ve bu temelde
yeni ilişkiler sistemi yaratmalarıydı. 

Emperyalistleri üçüncü bir dünya savaşından caydıran etkenlerden biri
de nükleer silahların gelişimi ve savaş araçlarının ulaştığı olağanüstü
tahrip gücüydü. Bu silahların sosyalist güçlerde de varlığı ve kullanıl-
ması durumunda kendilerini de yok edecek bir sonucu hesaba katmak
zorundaydılar. Teknolojik gelişim, emperyalistleri topyekün bir paylaşım
savaşını göze alamaz hale getirmiştir. 

İşte bunların sonucu olarak 3. bunalım döneminde emperyalizm kendi
iç çelişkilerinin çözümünde paylaşım savaşını bir tarafa bırakarak, sö-
mürgeleri açık savaş dışı yöntemlerle (entegrasyon) paylaşacak ve koru-
yacak iç ilişkiler sistemi yaratmak zorunda kaldı. Zorunlu entegrasyon,
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bu ilişkiler sisteminin ifadesi olarak şekillendi ve buna uygun yeni ulus-
lararası kuruluşlar oluştu. NATO, IMF, Dünya Bankası, GATT, AET vb. ku-
rumlar bunların başlıcalarıdır. 

Sonuç olarak 2. Paylaşım Savaşı sonrasında emperyalistleri kendi arala-
rında zorunlu entegrasyona götüren nedenler şunlardır. 

1. Kendi aralarındaki savaşların yeni devrimlere yol açması
2. Karşılarında dünyanın üçte birini oluşturan sosyalist devletlerin ve
halk cumhuriyetlerinin varlığı
3. Dünya halklarının sürmekte olan ulusal-sosyal kurtuluş savaşları
4. Nükleer silahların gelişimi ve savaş araçlarının ulaştığı olağanüstü
tahrip gücü, üstelik bu silahlara sosyalist ülkelerin de sahip olması.

b)- EMPERYALİST EKONOMİNİN ASKERİLEŞMESİ

2. Paylaşım Savaşı boyunca emperyalist tekeller, silah satışından elde
ettikleri korkunç kârlarla krizlerini bir nebze hafiflettiler. Ancak savaştan
sonra pazar alanlarının gerek içte gerekse dünya ölçeğinde daralması,
sanayi üretiminin azalması, kapitalizmin genel bunalımını daha da de-
rinleştirdi. Başını ABD’nin çektiği emperyalistler, çözümü yoğun bir si-
lahlanma yarışında, bir başka ifade ile ekonominin askerileştirilmesinde
buldular. 

“Hür dünya”yı yutacak komünizm karşısında savunmanın güçlendiril-
mesi propagandası yaptılar. Tüm eski sömürgelerde işbirlikçi ordular
kurarak, bunları baştan aşağı donattılar. Ekonominin askerileştirilmesini,
“soğuk savaş”ın işsizliğe çare olacağı demagojisiyle meşrulaştırmaya
çalıştılar. Oysa emperyalist merkezlerde açığa çıkan büyük sermaye faz-
lasının eritilmesi politikasının sonucuydu. Sermaye birikiminin büyüklü-
ğüne karşılık pazarların daralması, yeni koşullarda sermaye fazlasının
yatırıma dönüşmesini engelliyor, kapitalist ekonominin ve artı-değer
sömürüsünün can damarı olan sermaye dolaşımının önünü tıkıyordu.

Temel yasası daha çok kar olan tekelci burjuvazi silah sanayinin sürekli
pazar niteliği, yüksek teknolojinin sağladığı tekelci hakimiyeti, kar ora-
nının yüksekliği gibi nedenlerle elindeki sermaye fazlasını, ekonomisini
askerileştirerek kullanma yoluna gitti. Silah sanayi aynı zamanda doğru-
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dan devletlerarası bir pazar demekti. Başını ABD emperyalizminin çek-
tiği “Soğuk Savaş” stratejisi temelinde komünizm tehlikesi propagan-
dası arttırıldı. Savaş kışkırtıcılığı yapılarak, bölgesel savaşlar çıkartılarak,
savaş gerginliği yaratılarak korkunç bir silahlanma yarışı başlatıldı. 

Sovyetler Birliği Akademisi bulgularına göre ABD, 2. Paylaşım Savaşı
sonrası tüm kapitalist ülkelerin yaptığı silah harcamasının ortalama
dörtte üçünü yapıyordu. ABD, 2. Paylaşım Savaşı’ndaki son üç yıl içinde
silahlanma için 953 milyon dolar, yani o zamanki bütçenin %12’sini
oluşturan para harcarken savaştan sonra 1952-1954 yılları arasında her
yıl ortalama 50 milyar dolar harcama yapmıştır. Bu ise o dönemki büt-
çenin %70’ini oluşturmaktadır. 

Bugün tüm dünyanın silahlanmaya ayırdığı para 900 milyar dolardır.
Bunun 595 milyar dolarını tek başına ABD emperyalizmi yapmaktadır.
Sadece ABD değil 2. Paylaşım Savaşı’ndan sonra İngiltere, Fransa, İtalya
gibi emperyalist ülkeler de silahlanma için savaş öncesine göre en az iki
üç kat bütçe ayırmışlardır. 

Emperyalistler yıldan yıla demode olan silahları geliştirerek yeniden
üretmek için muazzam araştırma-geliştirme harcamaları yapmakta,
bilim ve teknolojinin en son buluşlarını silah sanayiinde kullanmaktadır-
lar. ABD’de bilimsel araştırmalara ayrılan kaynakların %70’i, yıldız savaş-
ları gibi projelerin geliştirilmesi için laboratuvarlardaki harcamalara
gitmekteydi. Silah tekelleri ile Pentagon’u ve diğer devlet kurumlarını
birbirinden ayırmak, en küçük birimlerine dek iç içe geçtiklerinden ola-
naksızdır. Örneğin CIA, ABD’deki silah tekelleri için müşteri bulan ya da
diğer emperyalist silah tekellerinin tekerine çomak sokan, başta kontr-
gerilla olmak üzere silah kaçakçılığını, sivil faşist hareketleri örgütleyen,
silahlandıran, eğiten bir kurum olarak da faaliyet yürütmektedir. Emper-
yalist devletlerin bakanları, başbakanları ya da ABD’de olduğu gibi baş-
kanları, silahları pazarlayan birer satıcı olmaları yanında çoğunlukla silah
tekellerinin temsilcileridir. Böylece devletle iç içe geçen silah tekelleri
bu yolla uluslararası politikaya girerken, ona önemli ölçüde yön ver-
meye de başlamış ve emperyalizmin saldırganlığı her geçen gün art-
mıştır. Ancak silah sanayiine bu kadar ağırlıklı bir yönelme, emperyalist
ülkelerin ekonomi ve sanayinin silah sanayiine dayalı tek taraflı geliş-
mesini de beraberinde getirdi. Öyle bir noktaya gelindi ki silah üretimi
ve satışı durduğunda başta ABD olmak üzere emperyalist ülke ekono-
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milerini bekleyen, derin bir bunalımdır. 

Durum böyle olunca silah satışını sürekli kılmak için emperyalistler sü-
rekli bir savaş kışkırtıcılığı yapmaktadır. Kendi aralarında zorunlu enteg-
rasyona gitseler de diğer ülke halkları arasında bölgesel savaşlar
çıkartmaktadırlar. Yine anti-komünizm propagandası, emperyalistlerin
yeni sömürgeciliği geliştirdikleri ülkelere silah satmak için en önemli
araçlardan birisi olmuştur. 

Bugün de sosyalist blok yıkılmış ancak silahlanma yarışı bitmemiştir.
Halkların kurtuluş mücadeleleri terör demagojisi altında kanla bastırıl-
makta, sosyalist blok dağıldıktan sonra tam olarak hakim olamadıkları
ülkeler “şer ekseni, teröre destek veren ülkeler” denilerek düşman ilan
edilmekte, Afganistan, Irak, Libya, Suriye’de olduğu gibi diktatörlüklere
demokrasi götürme demagojileriyle bölgesel savaşlar sürekli kılınarak
bütün dönemlerin en büyük silah satışları yapılmaktadır. 

Emperyalist Ekonominin Askerileşmesinin Nedenleri

Emperyalist ülkeler 1. ve 2. Paylaşım Savaşları’ndan önce de silah üreti-
yorlardı ancak o zaman kendilerini korumak ve rakip ülkelere üstünlük
sağlamak için üretiyorlardı. Rakip emperyalist ülkelere silah satamaz-
lardı. Sömürgeleri zaten kendi askerleri ile işgal etmişlerdi. Dolayısıyla
silah sanayi sınırlı bir pazar ve üretim alanıydı. 

Emperyalizmin 3. Bunalım Dönemi’nde bu durum değişti. Bu değişiklik-
leri sıralarsak:

1- 2. Paylaşım Savaşı sonrasında pazarlarının üçte birini kaybeden em-
peryalistlere yeni pazarlar gerekiyordu. 
2- Bilimsel teknolojik gelişmeler, nükleer silahlar başta olmak üzere çok
daha etkili imha silahlarını üretme olanağı sağladı. 
3- Emperyalistler arası savaş koşullarının ortadan kalkması ve zorunlu
entegrasyon, silah ihracı yapabilmelerine olanak sağladı. 
4- Sosyalist Blok karşısında askeri olarak üstünlük sağlamak isteği.
5- Sömürgecilik ilişkilerindeki değişiklik eski sömürge ya da yarı-sö-
mürge olan ülkelerin şimdi sözde “bağımsız” ama ekonomik, siyasi, askeri
olarak bağımlı ülkelerin ortaya çıkması ve bu ülkelerin ordularının emper-
yalizme bağımlı olarak silahlandırılması büyük bir silah pazarını yarattı.
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Yeni sömürgelere silah satışı, emperyalist ülkeler için,
Birincisi, ellerindeki, stoktaki eskimiş, hurda silahlarını tüketmek, 
İkincisi, askeri olarak kendilerine bağımlı ve kendi çıkarlarını koruyacak
işbirlikçi bir ordu yaratmak, Üçüncüsü, sattığı silahların bakımı, tamiri,
modernizasyonu için yedek parçasını satmak ve kendine bağımlı hale
getirirken aynı zamanda büyük kârlar elde etmektir.

c)- EMPERYALİSTLER ARASI DEĞİŞEN İLİŞKİLERE YENİ KURUMLAR

2. Paylaşım Savaşı’ndan sonra emperyalist kampın liderliğini ABD ele
geçirince yeni duruma uygun kurumlarını oluşturmakla işe başladı.

Savaş sırasında yıkıma uğrayan Avrupa ülkeleri ile yıkılmaya yüz tutan
sömürge ülke ekonomilerini uzun vadeli düzenleme işini Dünya Bankası
üstlendi. Bretton Woods para sistemiyle birlikte oluşan IMF ise bir mü-
fettiş gibi çalıştı. Dünya Bankası neyi, nerede, nasıl üreteceğini kararlaş-
tırırken, paranın değerinden ücretlerin saptanmasına dek günlük
ekonomik politikayı ise IMF belirleyecekti. Yeni sömürgeler önce IMF’yi
tanıdılar, sonra Dünya Bankası’nı. En açık Amerikan uşakları dahi
IMF’nin baskılarından, dayatmalarından yakınır oldu. Emperyalist sö-
mürü çarkının genelkurmayı olan bu iki örgüt, çantalarında bulundur-
dukları en uygun sömürme koşullarını, yeni sömürge ülkelerin
ekonomilerini düze çıkaracak istikrar programları adı altında sunarken,
bunu yeni sömürgelere götüren memurlarını iyi niyet heyetleri olarak
tanıtılıyordu. Gerçek maliye bakanları onlardı. İstedikleri kurumu inceli-
yor, yerine getirilmesini istedikleri emirlerini bildiriyorlardı. 

Emperyalistler dünya pazarlarını paylaşmışlardı ama birbirlerinin ege-
menlik alanlarına girmekten de geri kalmıyorlardı. Pazar ihtiyacının do-
ğurduğu rekabet ile oluşan çelişkileri çözmek, ticari sorunları belli
esaslara bağlamak için Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması
(GATT) kuruldu. GATT, ticaret kurallarını, kotaları belirlerken Zenginler
Kulübü olarak bilinen İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), em-
peryalistler arası ekonomik sorunları çözmek amacıyla kuruldu. 1974
petrol krizi sonrasında oluşturulan Uluslararası Enerji Ajansı, emperya-
list ülkelerin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) karşısındaki tav-
rını belirleyen bir üst organ olarak kuruldu. 
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Tüm emperyalist ülkelerin katıldığı örgütlerin dışında bölgesel çıkar bir-
liğine dayalı ekonomik siyasi kurumlar da kuruldu. Örneğin 2. Paylaşım
Savaşı sonrasında artan ABD hegemonyasına karşı güçlerini birleştir-
mek ve daralan pazar sorununu, iç pazarlarını karşılıklı birbirlerine aça-
rak hafifletmek amacıyla oluşturulan AET daha sonra Avrupa Birliği
olarak daha ileri bir birleşmenin ilk adımı oldu. 

Emperyalistler askeri alanda da birlikler kurdular. Örneğin askeri olma-
sının yanında siyasi bir işlev de taşıyan NATO sosyalist sisteme karşı bir
savunma örgütü olma iddiasıyla kuruldu, ancak esas işlevinin emperya-
lizmin dünya genelinde çıkarlarını korumak için saldırı örgütü olduğu
çok geçmeden anlaşıldı.

Emperyalistlerin uzun süreli bunalımlarını, ani şok kriz evrelerini ve bun-
larla orantılı artan çelişkilerini çözmek üzere en üst düzeyde oluşturulan
kurumu ise yediler zirvesidir. G-7 Zirvesi diye anılan bu birlik, sosyalist
blok yıkıldıktan sonra asıl üyeleri Rusya’nın katılımıyla 8 olurken toplam
G-22’ye çıkartılmıştır. Ancak aralarındaki çıkar çatışmaları nedeniyle
Rusya G-7’nin dışına çıkarılmıştır.

Doruk Toplantısı adıyla bilinen Yediler Zirvesi, entegrasyon politikaları-
nın en somut ürünüdür. Bu platformda bir araya gelen yedi emperyalist
devlet ekonomik, siyasi, askeri vb. tüm alanlarda sorunları tartışmakta,
ulusal sosyal kurtuluş hareketlerine ve sosyalist sisteme karşı strateji
belirlenmektedirler. Bir bakıma Doruk Toplantıları, ezilen dünya halkla-
rının kaderinin çizildiği organdır. ✰
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BÖLÜM  2

EMPERYALİZMİN 3. BUNALIM DÖNEMİ
VE YENİ SÖMÜRGECİLİK

Yeni sömürgecilik yöntemlerine girmeden önce emperyalizmin eski sö-
mürge yöntemlerine kısaca değinelim. Sömürgecilik, kapitalizmin em-
peryalizm öncesi serbest rekabetçi döneminde başlamıştır. 
Avrupa kapitalist devletlerinin elinde zaten feodal yönetimden devral-
dıkları, daha önce işgal edilmiş topraklar vardı. Doğal olarak bunlar on-
ların sömürgeleri haline geldi.

1850’lerden sonra bilim ve teknikteki ilerlemeler kapitalist gelişmenin
büyük hız kazanması, dünya topraklarının kapitalist devletler tarafından
talan edilmesini de hızlandırdı. Afrika’dan Asya’ya, Amerika kıtasına ve
Avustralya’ya kadar daha önce ayak basılmamış ne kadar toprak varsa
işgal edilmeye başlandı. Örneğin ABD, Kanada gibi devletler 1800’ler-
den sonra İngiltere ve Fransa’nın buraları işgal etmesi ve ardından Av-
rupa’dan buralara yüzyıl boyunca yoğun olarak akın eden göçmenler
tarafından kuruldu. Yine İspanyol ve Portekizliler Latin Amerika’da yerli
halk Kızılderilileri ve Mayaları katlederek topraklarını işgal ettiler.

İngiltere’den üzerinde güneşi batmayan imparatorluk diye söz edilir.
Çünkü bir zamanlar Amerika’dan Afrika’ya, Ortadoğu’dan Hindistan’a,
Uzak Asya’ya kadar dünyanın bir ucundan diğer ucuna sömürgelere sa-
hiptir. Yine Fransa’nın Afrika’da, Ortadoğu’da, Akdeniz kıyılarından As-
ya’ya işgal ettiği pek çok sömürgesi vardı. Belçika, Hollanda, Danimarka
gibi emperyalist ülkelerin de özellikle Afrika’da pek çok sömürgeleri
vardı. Japonya, Çin başta olmak üzere birçok Asya ülkesini işgal etmişti.
Çarlık Rusya’sı da koskoca bir sömürge imparatorluğuna sahipti.
1900’lerin başında dünyanın tüm toprakları ve pazarları emperyalist ül-
keler tarafından paylaşılmıştı.

Bu dönemde sömürgeleştirme yöntemi doğrudan askeri güce, yani ül-
kelerin açık işgaline dayanırdı. Sömürgeleştirilen ülke, işgal güçleri tara-
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fından atanan bir hükümet ya da vali tarafından yönetilirdi. Sömürge
ülkenin yeraltı, yerüstü zenginliklerine doğrudan el konularak emperya-
list ülkelere aktarılırdı. Bunlarla birlikte sömürgelere yapılan meta ihracı
da burjuvazi için önemli bir sömürü aracıydı. Kapitalizmin emperyalizm
aşamasıyla birlikte (1870-1880’lerden sonra) sömürü biçimine sermaye
ihracı, borç paralar verme, sömürgelerde doğrudan yatırımlar yapma,
bankalar açma gibi yöntemler ekleyerek emperyalistler daha büyük ka-
zanç olanakları elde etti.

2. Paylaşım Savaşı sonuna kadar emperyalistlerin açık işgal biçimi ve
sömürgeleştirme yöntemleri değişmedi. Emperyalistler askeri güçle-
riyle, baskı ve zorla sömürgeleri ellerinde tutuyordu. Ancak sömürge-
lerde ulusal bilincin gelişmeye başlaması, açık işgallerine karşı direnişi
de büyütüyordu. Anadolu’da kurtuluş savaşı, emperyalist işgale karşı
kazanılan ilk bağımsızlık savaşıdır. 

                                                
1945 SONRASI DÜNYADA DURUM
EMPERYALİZMİN SÖMÜRGELER CEPHESİNDEKİ 
GELİŞMELER

2. Emperyalist Paylaşım Savaşı sonunda dünyanın yaklaşık 1/3’ü emper-
yalist cephenin dışına çıktı... Rusya’da 1917’de Ekim Sosyalist Devrimi
ile başlayan devrimler süreci ulusal ve sosyal kurtuluş hareketlerinin bü-
yümesiyle birlikte artarak sürdü. 1945 sonrası sosyalist blokun varlığı bir
gerçeklik halini aldı. Emperyalistlerin karşısında artık tek bir sosyalist
ülke değil bir blok vardı.

Bu blokun varlığı ideolojik ve politik olarak bir umut kaynağı durumun-
daydı. Bunun anlamı şuydu; Sömürge ülke halkları özgürlük ve bağım-
sızlık talebi ile ayağa kalkıyor, Asya’da, Afrika’da, L. Amerika’da ezilen
haklar devrimci, ML hareketlerin öncülüğünde emperyalizme darbeler
indiriyordu. Emperyalist cepheden kopan her parça, onun krizini derin-
leştiriyordu.

Savaşın yıkımını yaşamış Avrupa “tehlike altında”ydı. ABD emperyaliz-
minin amacı 2. emperyalist paylaşım savaşından büyük yara alarak çık-
mış olan Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde prestiji artmış olan
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sosyalizmin etkinliğini kırmak için güçlü bir kapitalist cephe oluşturmak
ve bu cephenin liderliğini üstlenmekti. Bu amacın bir parçası olarak
1949 yılında NATO’nun kurulmasına öncülük etti. Birkaç yıl öncesi ve
aynı yıllarda IMF, Dünya Bankası gibi ekonomik-siyasi örgütlenmeler
kuruldu.

Emperyalist cephe içinde bir başka önemli gelişme kendi aralarında
açık savaş dışı ekonomik, askeri, siyasi birlikler oluşturmalarıdır. Emper-
yalistler arası çelişki ve çatışmalar artık NATO, IMF, Dünya Bankası vb.
emperyalist kurum ve kuruluşlarda devam edecektir.

Sömürgeler cephesinde de eski tarz ve politikalarda ısrar etmenin ko-
şulları kalmamıştı. Eski tarzda ısrar etmek eldekileri de kaybetmek
demek olacaktı.

Emperyalizm dünyayı belli süreçlere göre belli politikalarla yönetmekte-
dir. 45’ler sonrası dünya tablosunda emperyalizmin artan ekonomik
krizi; eski sömürgelerde birbiri ardına gündeme gelen devrimler; em-
peryalist pazarın daralmasına bağlı olarak kendi aralarında artan çelişki-
ler ve bu çelişkilerin savaşlarla çözülmesinin zorlaşması vb.
emperyalizme gerek kendi aralarındaki ilişkilerde gerekse de sömürge-
leriyle ilişkilerinde yeni ilişkileri gündeme getirmesini zorunlu kıldı.

Yeni-sömürgecilik ilişkileri; her şeyden önce daralan pazarların genişle-
tilmesi ve dünyanın sosyalist olmayan bölümünde kesin bir egemenlik
sağlama ihtiyacının ürünüydü.

Açık işgallere son verilen sömürge ülkelerde, bağımlılık ilişkilerini
devam ettirebilmek ve sömürgeci imtiyazlarını korumak için daha ince
yöntemler bulmak,  ekonomik ve siyasal hayata egemen olmanın yeni
yöntemlerini geliştirmek gerekiyordu. 

İşin anahtarı “dış yardım”lardı...  
ABD Başkanı J. F. Kennedy bu konuda şunları söyleyecektir:

“Dış yardım ABD’nin dünya çevresindeki; 
- etkili durumunu ve kontrolünü devam ettirmek,
- kesin olarak çökecek ya da Komünist Blok’a geçebilecek birçok
ülkenin yaşamasını sağlamanın bir yöntemidir.”
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Bir başka ABD Başkanı Eisenhower ise şöyle özetliyor dönemin ABD
politikasını:

“Hükümetimizin elindeki bütün olanakları seferber ederek dışarıya daha
çok özel sermaye akmasını sağlamak... Bu, bizim dış politikamızın en
ciddi ve gayet açık amacıdır. Bütün iş, yabancı ülkelerde böyle yatırım-
larımız için yeni ve daha iyi bir iklim yaratmaktır.”

Yardım ve yatırımların diğer işlevini ise dönemin Savunma Bakanı Mc
Namara açıkça itiraf ediyordu:

“Askeri dış yardım yatırımlarımızdan aldığımız en büyük karşılık, ABD ve
denizaşırı ülkelerdeki eğitim merkezleri ve askeri okullarda yetiştirilen
seçme askerler ve uzmanlardan gelmektedir. Bu öğrenciler, kendi ülke-
leri tarafından, ülkelerine döndüklerinde eğitmen olmaları için seçilmiş-
lerdir. Bunlar, ülkenin gelecekteki liderleri, iş yapmasını bilen ve bunu
liderlik ettikleri kuvvetlere öğretebilecek kişilerdir... Daha özel olarak
Latin Amerika’ya yapılan yardımın ana amacı, mümkün olan yerlerde
polis ve diğer güvenlik kuvvetleriyle birlikte gerekli ülke içi güvenliği
sağlayabilecek yarı-askeri ve askeri görevleri yerine getirebilecek güçle-
rin sürekli olarak geliştirilmesidir.”

Sonuç:
- Ekonomik, askeri “yardım” adı altında emperyalist hakimiyeti sağla-
mak... Emperyalist bağımlılık için uygun iklimi yaratmak. Bu iklimde iş-
birlikçi yetiştireceklerdir.

“Dış yardımlar” ve “özel sermaye akışı” adeta bir truva atı gibi kaleyi
içten fethetmek anlamına gelmektedir. “Dış yardımlar”ın önemini çok
iyi kavramış olan emperyalistler bunu politikalarının temeli yapmışlardır.
2. Emperyalist Paylaşım Savaşı sonrası ABD politikasının temeli olan
Truman Doktrini ve Marshall Yardımı yeni sömürgeciliğin gelişmesinde
önemli işlev görmüştür.

Marshall Yardımı için ABD Senatosu’nda kabul edilen Yardım Bedeli
isimli belgede şunlar ifade edilmektedir:

“ABD’nin II. Dünya Savaşı’ndan bu yana sürdürdüğü yardım politi-
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kasının başlıca amacı, öncelikle Amerika’nın güvenliğini sağlamak
ve Amerikan değerlerinin hakim kılınacağı bir dünya yaratmaktır.
Yardım politikasının müttefikleri kalkındırmaktan ziyade bizim güvenlik
ve savunma politikalarımıza hizmet ettiği bir gerçektir.”

Amerikan emperyalizmi imparatorluk hedeflerini daha o günlerde or-
taya koymaktadırlar. Böylelikle eski klasik sömürgeciliğin yanına yeni-
sömürgecilik ilişkileri inşaa edilmiş oldu. Öncekinden farklı olarak
emperyalizm sömürge ülke ekonomik-siyasi-sosyal yapısının doğrudan
bir parçası durumuna gelmekte, içsel bir olgu olmaktadır. Üstelik bunu
eski klasik biçimden farklı olarak gizlemektedir. Sömürgeci işgalci ye-
rine askeri-ekonomik olarak “yardım” eden görünümündedir. Sömür-
düğü ülkenin “dost ve müttefiki”, “stratejik ortağı” görünümündedir. 
Yeni sömürge ülkelerle ilişki kurarken, hiç bir işi şansa bırakmamakta,
olumsuz gelişmelere karşı gereken tedbirleri almak için her yolu mübah
görmekte, çıkarları söz konusu olduğunda ne bağımsızlık ne de de-
mokrasi ilkesi tanımayacağını belli etmekten çekinmemektedir.

Bir emperyalist iktisatçı olan August Maffry’nin yaptığı gibi:

“Dost ülkelerdeki yatırım iklimlerinin daha doğrudan tedbirlerle gelişti-
rilmesi Birleşik Devletler’in bütün diplomatik çabası olmalı ve bu çaba
sürekli olmalıdır. ABD’nin dış ekonomik kalkınma ile ilgili bütün kuru-
luşları gözlerini dört açmalı ve yabancı hükümetlerin Amerikan yatırım-
cılarına karşı ayrım gözetmelerini zamanında önlemelidir; böyle bir
durumda derhal eldeki bütün diplomatik baskılar kullanılmalı ve gerekli
engelleme yapılmalı, durumun bir çaresi bulunmalıdır.”

“Dış yardım” ya da başka bir ifadeyle özel sermaye yatırımı yeni sömür-
gecilik ilişkilerinin temelidir. Hemen her şey bu esas üzerine oturtul-
muştur. O halde ne yapıp edip sömürge ve sömürgeleştirilecek
durumdaki ülkelere “yardımlar” yoluyla girmenin zemini yaratılmalı,
zorlanmalı, bütün kapılar ardına kadar açılmalı, bunun olmadığı hal-
lerde “durumun çaresine bakılmalı” deniyor. Yani; diplomatik, ekono-
mik, siyasi, baskıların yanı sıra, askeri darbeler gibi zor yollarını da el
altında tutuyorlar.

Bu politikanın ifadesi, geçmişte yaygın olan “sömürge valiliği” ve “açık
askeri işgal” tablosunun artık değişerek “gizli işgal”e ve içselleşmiş,
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daha da derinleşmiş bir bağımlılık biçimine ulaşmış olduğudur. Bu, hem
emperyalist sömürüyü katmerlemiş oluyor hem de ulusal ve sosyal
kurtuluş hareketi tehlikesini frenlemiş oluyordu. Çünkü gizli işgalle bir
yandan “bağımsızlık” aldatmacası oluşturuluyor diğer yandan da yerli
işbirlikçiler aracılığıyla içsel bir olgu haline gelerek bağımlılığı
kökleştiriyordu. 

Yeni-sömürgeciliği iki kelimeyle özetlersek şunu deriz;

1- Yeni-sömürgecilik emperyalizmin daralan pazar ihtiyacına karşılık
DERİNLEMESİNE SÖMÜRÜ olanağı vererek sömürü alanını genişleten,
sömürüyü yoğunlaştıran ekonomik, sosyal, siyasal, askeri bir sistemin
adıdır.

2- Bu sömürü sisteminin uygulanabilmesi ve sürekliliğinin sağlanabil-
mesi; anti-emperyalist dinamiklerin etkisizleştirilip tasfiye edilmesi için
sömürge ülke insanlarına “YENİ DAVRANIŞLAR” kazandırmaktır. 

YENİ SÖMÜRGECİLİK EKONOMİK-POLİTİK-ASKERİ
BAĞIMLILIKTIR

Türkiye’nin 1946’lardan 1980’lere kadar yeni sömürgeleştirilmesi süre-
cini ayrıntılı olarak ele alacağız. Ancak bundan önce sözde bağımsızlığı
tanınan sömürgelerin nasıl yeni sömürgeleştirildiğini kısaca özetleyelim.

Emperyalist işgale karşı ulusal kurtuluş savaşı veren ve dünyada ilk za-
feri kazanan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucularından İsmet İnönü,
1945’lere gelindiğinde bir konuşmasında şöyle diyor: 

“Milletlerarası siyasi müzakerelerde ve herhangi bir devletin temsilcileri
ile bir masanın başında oturduğumuz zaman siyasi davaları ve davaları-
mızı, eşit şartlarda, açık dille ve gururla konuşuyor, savunuyoruz. Ama
bu konuşmalar bitip de iş iktisadi davalara geldi mi o zaman sesimizin
tonu değişiyor. Sesimiz kısılıyor. Çünkü iğneden ipliğe kadar her şeyi
onlardan istemeye başlıyoruz. İşte o vakit siyasi konulardaki sözlerimiz
de kıymetini kaybediyor. Küçülüyoruz.” (Doğan Avcıoğlu, Türkiye’nin
Düzeni, syf. 544)
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Emperyalistler 2. Paylaşım Savaşı’ndan sonra ulusal kurtuluş savaşları ve
direnişler karşısında yenilgiye uğradıklarında, yenileceklerini anladıkla-
rında veya direniş büyümeden, sömürgelerini hepten kaybetmektense
buralardan askeri güçlerini geri çekmek zorunda kalmışlardır. Ancak
bunu yaparken ekonomik ilişkilerini sürdürmek için o ülkenin başına
geçecek egemen sınıfın temsilcileriyle, yöneticileriyle ekonomik ilişkileri
sürdürecek anlaşmalar yapıyorlar. Veya böyle bir açık anlaşma yapma
olanağı bile o sömürge ülkedeki egemen sınıflarla ilişkilerini sürdür-
meye, onları işbirlikçileri haline getirmeye yetiyor. Kağıt üzerinde bazı
sömürgelere “bağımsızlık” tanınıyor ancak ekonomi emperyalizme ba-
ğımlı olunca kaçınılmaz olarak politik ve askeri bağımlılık onu takip edi-
yor. Yani ortada emperyalizmin gözle görünen açık bir işgali
olmamasına rağmen, ülke emperyalizm tarafından sömürülmeye
devam ediyor. 

Elbette bu süreç bütün yeni sömürgelerde aynı şekilde gelişmemiştir.
Kimi ülkelerde küçük burjuvazinin öncülüğünde gelişen ulusal kurtuluş
savaşları sonucunda bu ülkeler bağımsızlıklarını korumuşlardır. Ancak
küçük burjuvazi, onu sosyalizme yöneltecek güçlü bir dinamik oluşma-
mışsa, sosyalizme yönelmeyip -ki sınıf karakteri gereği genellikle de
böyle sonuçlanmaktadır- kapitalizmi geliştirmeye yöneldiğinde kaçınıl-
maz olarak bir süre sonra yine emperyalizmle ilişkilerini geliştirerek ona
bağımlı hale gelmeye başlamışlardır. Türkiye ve Cezayir bunun en bariz
örneğidir. Türkiye gibi ülkelerin bağımlı hale getirilmesinde emperya-
lizm de bu küçük-burjuva iktidarlarla ilişkilerini iyi tutup ekonomik iliş-
kilerini geliştirerek ya da çeşitli baskı yöntemlerini uygulayarak onların
sosyalizme yönelmelerini engellemeye, tekrar emperyalist sistem içine
dahil etmeye çalışırlar. 

YENİ SÖMÜRGECİLİK, “YARDIM” ADI ALTINDA 
EMPERYALİST BORÇLANDIRMADIR

1946’dan sonra savaştan en güçlü emperyalist ülke olarak çıkan ABD
emperyalizmi, Truman doktrini ve Marshall yardımlarıyla, kurulan askeri
paktlarla, ikili anlaşmalarla yeni sömürgeleştirme sürecini başlattılar. 

Sömürgelere veya politik bağımsızlığını kazanmış geri kalmış ülkelere
yardım, kalkınma adı altında verilen borçlarla, kredilerle bağımlılık ilişki-
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leri geliştirildi. Aldıkları borçları ödeyemeyecek durumda olan bu ülke-
ler de borçlarını ödemek, devletin acil ihtiyaçlarını karşılamak, silah ala-
bilmek, yatırım yapabilmek için daha çok borç alma yoluna giderek
bağımlılıklarını daha da pekiştirdiler. Yeni sömürgecilik ağına düştüler.

Borç büyüdükçe, borcun finansmanını sağlayan IMF, Dünya Bankası
gibi emperyalist kuruluşlar veya doğrudan emperyalist devletlerin yö-
netimleri, tekeller, yeni sömürgelerin ekonomik politikalarını istedikleri
gibi yönlendirirler. Artık yeni sömürge ülkenin ekonomisi, halkın ihti-
yaçlarına göre değil halkın yüzde yüz zararına da olsa emperyalist te-
kellerin çıkarlarına göre şekillenir oldu. Konumuzun ilerleyen
bölümlerinde ekonomi politikaların hangi alanlara yatırım yapıp hangi
alanları tasfiye ettiğine baktığımızda bunları çok daha açık göreceğiz. 

YENİ SÖMÜRGECİLİK AÇIK İŞGALİN YERİNİ 
GİZLİ İŞGALİN ALMASIDIR

Gizli işgal, emperyalist tekellerin bu
ülkelerin egemen sınıflarıyla geliş-
tirdikleri ilişkiler çerçevesinde bir İŞ-
BİRLİKÇİ TEKELCİ BURJUVAZİ
yaratmasıyla sağlanır. İşbirlikçi bur-
juvaziyle ortak yatırımlar yaparak
yeni sömürgelerde kapitalizmi em-
peryalizme bağımlı olarak yukarı-
dan aşağıya geliştirirler. 

Gelişen kapitalizmle birlikte işbirlikçi
tekelci burjuvazi güçlenip devlet
üzerindeki otoritesini güçlendir-
dikçe, doğal olarak emperyalizmin de yerli işbirlikçi burjuvazi vasıtasıyla
yeni sömürge ülkelerdeki denetimi artar. Bir başka ifade ile işbirlikçi
tekelci burjuvazi emperyalist tekellerle çıkar ve kader ortaklığı yaparak,
onların çıkarlarını temsil eden ve koruyan durumuna gelmiştir. Kendileri
de bunun karşılığında sömürüden pay alırlar. Emperyalist tekellerin po-
litikalarının uygulanmasını hükümetlere dayatırlar veya esas olarak
zaten bu politikaları uygulayacak olan partilerin hükümet olmasını sağ-
larlar. Bunun yanında emperyalizmle yapılan ekonomik, siyasal, askeri
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anlaşmalarla, kurulan paktlarla ülke kaynakları emperyalizme peşkeş çe-
kilir, ekonomik ve siyasal bağımlılık daha da güçlendirilir.

Gizli işgal, ekonomiden siyasete, eğitimden kültür alanına kadar tüm
alanlarda, emperyalizmin egemenliği gelişirken, emperyalist çıkarların,
açık işgale gerek kalmadan işbirlikçileşmiş orduyla koruma altına alın-
ması demektir. 

YENİ SÖMÜRGECİLİK, SERMAYE İHRACININ YERİNİ 
İSİM-PATENT-MARKA SÖMÜRÜSÜNÜN ALMASIDIR

Yeni sömürgeciliğin en önemli yöntemlerinden birisi de sermaye ihra-
cındaki değişikliktir. 

Kapitalizmin emperyalist aşamasıyla birlikte sömürgelerin sermaye ih-
racı ile sömürülmesi önemli yer tutmaktadır. Ancak İkinci Paylaşım Sa-
vaşı’ndan sonra sömürgelerin bağımsızlıklarını kazanması, demokratik
halk iktidarlarının kurulması, ulusal ve sosyal kurtuluş savaşları sonu-
cunda emperyalistlerin sermaye yatırımlarını tümden kaybetmesi nede-
niyle sermaye ihracı ile sömürü yönteminde değişiklikler yapmıştır. Bu
değişikliği Mahir Çayan şöyle ifade etmektedir:

“Bu politikanın esası, daha az masrafla daha geniş pazar imkânı sağla-
yan, daha sistemli ve ulusal savaşlara yol açmayacak, daha üst seviyeye
çıkmış emperyalizmin problemlerini daha fazla tatmin etmeye dayan-
maktadır. Sermayenin 5-6 elemanı arasında yeni bir oran yaratılmıştır.
Şöyle ki savaş öncesi nakit sermaye ihracı, sermayenin isim, patent
hakkı, yedek parça, teknik bilgi, teknik eleman vs gibi diğer elemanla-
rına kıyasla çok fazla yer tutarken, savaş sonrası dönemde özellikle
1960’dan sonra bu işleyiş tersine dönmüş, nakit sermaye dışındaki ser-
mayenin yukarıdan özetlediğimiz elemanları ağırlık kazanmıştır. 

Bugün geri bıraktırılmış ülkelerde, yabancı nakit sermaye oranının yerli
sermayeye oranla çok az olduğu, fakat mutlak dışa bağımlı birçok sa-
nayi kuruluşu mevcuttur (Örneğin oto sanayi). Birkaç yüzde yüz dışa
bağımlı temel sanayi tesisi kurulmakta ve bunlara bağımlı olmaya mah-
kûm hafif ve orta sanayi belli ölçülerde geliştirilmektedir.” (Kesintisiz
Devrim, II-III)
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Yani emperyalist tekeller artık yeni sömürgelere doğrudan kendi ser-
mayesiyle tesisler kurup, yatırım yapmıyor. Bunun yerine yerli işbirlikçi-
ler bulup diyor ki “ben sana otomotiv üretmek için gerekli makineleri
satayım, teknolojiyi vereyim, markayı vereyim, sen bunu üret sat. Fakat
karşılığında isim ya da patent hakkı için bana elde ettiğin karın şu kada-
rını vereceksin”. Bu, işbirlikçi burjuvazinin işine de geliyor. Çünkü o tek
başına bu işi yapabilecek teknolojiye, bilgiye sahip değil. Kendi başına
yapsa bile emperyalist tekellerle rekabet edecek gücü yoktur. Kendi
ürettiği markayla dünya pazarında yer bulması da mümkün değildir.
İşte bunun için dünya pazarında yeri olan uluslararası büyük bir tekel
adıyla üretim yapmak satışını kolaylaştırmaktadır. 

Burada emperyalist tekel, anlaşma yaparken kendisi de bir miktar nakit
sermaye koyabilir veya hiç koymaz, yönetime ortak da olmayabilir ama
verdiği teknoloji ve patent hakkı için kârın büyük kısmına el koyar. Ya
da doğrudan kurulacak fabrikanın, tesisin ortağı olur. Bu yapılan anlaş-
maya bağlıdır. Ancak şu bir gerçek ki, emperyalist tekeller sermayenin
büyük bir bölümünü ortaya koyup başkalarını buna ortak etmez. Sonuç
olarak ortaya fazla bir sermaye koymadan yeni sömürge ülkenin serma-
yesini de hem kendi çıkarı için kullanır hem de bağımlılık ilişkisi nede-
niyle o ülkeye yerleşir. Yapılan yatırımlar ise genellikle montaj sanayi
biçiminde gelişir. Yani üretilecek metanın önemli parçalarını, bir bölü-
münü veya tümünü işbirlikçisi burjuvaziye yine emperyalist tekel satar.
Böylece emperyalist tekeller hem bunları satarken hem de üretilen me-
tanın satışından elde ettiği payla çok daha büyük kârlar elde eder. 

Örneğin ülkemizde Koç Holding’in otomotiv alanında ürettiği araçlar
ABD’li tekel Ford ile işbirliği yaparak, Sabancıların ürettiği Toyota gibi
markalar Japon tekelleriyle, OYAK Renault Fransız tekelleriyle yapılan
patent anlaşmalarıyla üretilmektedir. Yine evlerimizde kullandığımız Ar-
çelik, AEG, Siemens, Beko, Vestel gibi beyaz eşya, elektronik aletlerin
hepsi emperyalist tekellerin patent hakkı satın alınarak üretilmektedir. 
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YENİ SÖMÜRGECİLİK, DIŞA BAĞIMLI ÇARPIK KAPİTALİZM VE 
İŞBİRLİKÇİ TEKELCİLİKTİR

Emperyalizmin 2. Paylaşım Savaşı sonrası geliştirdiği sömürü metotla-
rıyla yeni sömürgecilik ilişkilerinin gelişimi, sömürge ülkelerde bir dizi
ekonomik-sosyal değişiklikleri de beraberinde getirdi.

Eski sömürgecilik sisteminde komisyonculuk, acentacılık adı altında faa-
liyet yürüten komprador burjuvazi, emperyalizmin müdahalesiyle deği-
şime uğrayarak yatırımlara girişti, emperyalist tekellerin yatırım ortağı
oldu. Henüz nüve halindeki yaratılmaya çalışan ulusal burjuvazi, doğru-
dan bu sistem içinde emperyalizme bağımlılaştı. Çarpık kapitalist eko-
nomi üzerinde palazlanan yerli burjuva nüveler, emperyalist tekellere
göbekten bağımlı, onların işbirlikçisi, hizmetkârı, kader ve çıkar ortakları
haline geldi, kendi alanlarında tekel olarak büyüdüler. Emperyalizmin
denetiminde işbirlikçi tekelci burjuvazi oluştu.

Bu sınıf, yeni sömürgecilik ilişkilerinin ana eksenini oluşturan emperya-
lizmin ülkede içsel olgu olmasında ve gizli işgalin gerçekleşmesinde en
temel işlevi görmektedir. Sözde “ulusal” etiketlidir ancak emperyalizmin
adına hareket ederler, onun çıkarlarının temsilcileridir aynı zamanda.

Buna paralel olarak, egemen sınıfların yapısında da değişiklikler oldu.
Her sömürgede kendine özgü şekillenmeler içerse de işbirlikçi tekelle-
rin egemenliği altında, diğer sömürücü prekapitalist sınıfların en irile-
riyle oluşturulan oligarşik yapı ortaya çıkmıştır. Bunun nedeni,
yukarıdan aşağıya oluşturulan işbirlikçi tekelci burjuvazinin güçsüzlüğü-
dür. İşbirlikçi tekelci burjuvazi, diğer sömürücü sınıflarla iktidarı paylaş-
mak zorunda kalmaktadır. Emperyalizm hem işbirlikçi burjuvazi hem de
diğer sömürücü sınıflarla kurduğu bu ittifak sayesinde ülkeye daha
rahat sızma ve yerleşme imkânı bulmaktadır.

Emperyalizm ile her alanda gerçekleşen işbirliği, sömürge ülkelerde
emperyalizmi doğal olarak içsel olgu haline getirmiştir. Emperyalizm ile
daha fazla bütünleşme, daha fazla bağımlılık, daha fazla iç içe geçme
emperyalizmin yeni sömürgelerdeki etkinliğini de arttırmıştır. Emperya-
lizm, artık ordudaki atamalardan seçimlere, kültür sanat etkinliklerinden
eğitim sistemine kadar müdahale edip çıkarlarına uygun kurumlaşma-
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ları belirler hale gelmiştir. 

Yeni sömürgeciliğin en temel özelliklerinden birisi, emperyalizmin çar-
pık kapitalizmi kendine bağımlı olarak yukarıdan aşağıya geliştirmesidir.

Çarpık kapitalist yapının temel direği olan sanayileşme özünde çarpıktır,
emperyalizmin pazar ihtiyacına göre biçimlenen, tüketime hitap eden,
küçük ölçekli geri teknolojiye dayalı ve kapitalizmin tekelci karakterine
uygun olarak şekillenmiştir. Teknoloji başta olmak üzere, üretimin
temel parçaları açısından dışa bağımlıdır. Üretimin herhangi bir sektö-
ründe kurulan sanayi kuruluşu o alanda tekel durumundadır. Sırtını em-
peryalist tekellere dayadığından ve her türlü korumacılık tedbirleriyle
desteklendiğinden, kendi öz gücü ile gelişmeye ve rekabete kapalıdır. 

Çarpık kapitalist yapının bir diğer olumsuzluğu da yeni sömürge sana-
yisinin, madenleri mamul mala dönüştürecek entegre yapıya sahip ol-
maması nedeniyle yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin emperyalistlerce
yağmalanmasıdır. Zira çıkarılan madenlerden özellikle stratejik olanları,
temizlenme gibi basit bir işlemden geçtikten sonra metropollere yolla-
nıyor. Örneğin bor, wolfram, krom gibi stratejik maden üretiminde dün-
yada ilk sırayı alan Türkiye, bu madenleri kendisi kullanamıyor ama bu
madenlerden yapılan işlenmiş mamul metaları ithal ediyor.

Geliştirilen çarpık kapitalizmin en önemli özelliklerinden biri de hem
sektörler arasında, hem de bir sektörün çeşitli dalları arasındaki bağ-
lantı yokluğu, parçalanmışlıktır. Yani, hammaddelerin işlenerek nihai tü-
keticiye mamul mal olarak ulaşana kadar geçen ana evrelerin,
dolayısıyla ana sektörlerde bir bütünleşmenin (entegrasyon) olmaması-
dır. Aynı şey, tarım ve sanayiinin arasındaki kopuklukta da kendini gös-
terir. Birincisinden ikincisine yapılması gereken kaynak aktarmanın
olmamasının nedeni en başta sanayinin dışa bağımlı oluşunun yanında,
cılız ve kendini finanse edecek güçte olmamasıdır. 

Yeni sömürge ülke sanayilerinde sektörler, ülke halkının ihtiyaçlarına
göre değil, emperyalizmin ihtiyaçlarına göre geliştirildiğinden birbirini
tamamlamadığı gibi birbirine aykırı bile düşmektedir. 

Kendi kendini yeniden üretme yeteneğinden yoksun bu çarpık kapita-
list yapılanmalarda, artık değerin büyük kısmı dış tekellere aktığından

Yeni Sömürgecilik

36



sürekli bir sermaye gereksinimi sorunu vardır. Ve bu sorun, emperyalist
ülkelere bağımlılığı daha çok arttıran dış borçlarla giderilmeye çalışıl-
maktadır.

Yeni sömürgelerdeki ağır borç yükü, çarpık sanayileşmenin doğurduğu
bir sonuçtur. Sürekli sarmal bir şekilde büyüyen dış borç artık bugün
yeni sömürge ülkelerdeki ekonomik politikaları da biçimlendiren etken-
lerdir. Çünkü bu borçlar, yüksek faiz ve çeşitli ödeme koşullarıyla katla-
malı bir şekilde büyümektedir.

Sonuç olarak dışa bağımlı sanayileşme borçlanmayı, bu borçların öden-
mesi için daha fazla dış borç edinmeyi, dolayısıyla ekonominin daha
fazla emperyalist finans kuruluşlarına teslimini doğurmuştur. IMF heyet-
leri, dayatılan koşullar ve denetimler yeni sömürge ülkelerin ayrılmaz
parçası olmuştur. 

YENİ SÖMÜRGECİLİK SANAYİDE MONTAJCILIKTIR

Emperyalizmin yeni sömürgelere oluşturduğu sanayi, montaj sanayidir.
Montaj sanayi karakter olarak güçsüzdür. Güçsüz olmasının nedeni,
kendi iç dinamiğinden yoksun olmasıdır. Ülkedeki ekonomik gelişimin
bir sonucu veya ekonomik yapının biçimlendirdiği bir yapı olarak değil,
emperyalizmin pazar ihtiyacına göre oluşmasından altyapıdan, sermaye
ve teknolojik birikimden yoksun bir sanayi olmasındandır. Yedek parça-
sından sermayesine kadar dışa bağımlıdır. Cılız olma özelliği ise küçük
ölçekli, pazarın emme (tüketme) hacmine bağlı, kendini geliştirici ve
değiştirici özelikten yoksun olmasından ileri gelir. Kendini yenileme ola-
nağından yoksundur. 

Üretim araçları üreten sanayi değil, tüketim araçları üreten sanayi olma
özelliğinden dolayı pazarın kapasitesine bağlı özelliğe sahiptir. Emper-
yalizme göbekten bağımlı olduğu için kendi ayakları üzerinde duramaz. 

Yeni sömürgelerde geliştirilen kapitalizm, emperyalist ülkelerde verimli-
liği kaybetmiş sanayi dallarının yeni sömürgelere aktarımını ve ucuz
emek kullanımını içerir. Amaç tüketmeye yönelik bir ekonomik yapı
oluşturmak, maliyetleri düşürmek ve kar oranlarını arttırmaktır.
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Bilim ve teknolojideki gelişmeleri üretimde kullanma, üretim sürecini
evrelere bölebilme olanağının doğmasıyla birlikte yoğun teknoloji ge-
rektiren parçaların dışarıda üretilerek ülke içinde birbirine monte edil-
mesine dayanan montaj sanayinin geliştiği üretim sektörleri esas olarak
taşıt araçları, dayanıklı tüketim malları, kimya-elektronik malzemeleri
sanayiidir. 

Bu haliyle montaj sanayi, hammadde temel ve ana maddeler, makine
aksamı vb. teknolojik açıdan dışa bağımlı olduğundan kendini bağımsız
olarak yenileme ve geliştirme özelliklerinden de yoksundur. Emperyalist
tekellerle girilen yatırım ortaklığı bir yana esas olarak lisans, know-how,
patent vb. gibi sermayenin diğer bileşenleri açısından da dışa bağımlı-
dır. Örneğin, herhangi bir metanın üretim hakkının veya metanın üre-
timi için gerekli teknik bilginin satın alınması sonucu, işbirlikçilik
temelinde oluşan montaj sanayi üretilen metanın ana aksamının ve
yedek parçalarının ithal edilmesiyle de emperyalistlere çifte kar olanağı
sağlamaktadır. Böylece ekonominin geri kalmış niteliği yapısal bir hal
almaktadır.

Öte yandan, süreç içinde işbirlikçi tekelci burjuvazinin siyasi sözcüleri
zaman zaman “eskiden yüzde 50 sini yaptığımız bir malın artık yüzde
80 ini yapıyoruz” diyerek sanayileşmede ileri adımlar attıklarını iddia
ederler. Bu doğru değildir. Ekonominin çarpık ve montaja dayalı yapısı
öz itibariyle değişmez.

Sanayinin lokomotif sektörü geçmişte ağır sanayii idi. Makine yapan
makineler ve demir çelik fabrikaları belirleyici üretim sektörleriydi. Bu
sektörlerin sömürge ülkelerde kurulması söz konusu bile olamazdı.
Gelişmişliğin temeli olan bu sektörlerin varlığı aynı zamanda tüketim
malları satılan sömürge ülkelere karşı bir üstünlük ve sömürgeci bir
ayrıcalık konusuydu.

Üretim araçları geliştikçe makine yapan makineler ve demir çelik sanayi
belirleyici sektör olmaktan çıktı. Bacasız sanayii olarak adlandırılan, yarı-
otomasyon ve otomasyon sektörünün gelişmesi ile beraber demir çelik
fabrikaları üretici güçler içinde eski önemini kaybetti. 

DNA yapısına müdahale edebilen, atom molekül hareketlerini
yönetebilen teknoloji, akıllı robotlar, otomatik makineler, yüksek
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performanslı bilgisayarlar ve nihayet Nano teknoloji gelişti. Otomasyon
teknolojisi ve araçlarına sahip olan emperyalist ülkeler, üretim
sürecindeki imtiyazlarını ve sömürücü egemenliklerini korurken,
eskiden ihraç etmedikleri demir çelik ve makine fabrikalarını artık yeni
sömürge ülkelerde kurmaya başladılar.  Bu adımlar, sömürge ülke
ekonomisinin dışa bağımlı ve montajcı yapısını özünde hiç bir
değişikliğe uğratmadı. Ama yerli işbirlikçilere “sanayileşiyoruz” diye
yalan söyleme ve propaganda yapma imkânları verdi.

YENİ SÖMÜRGECİLİK, ÇARPIK KAPİTALİZMİN 
YARATTIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL YOZLAŞMADIR

Yeni sömürgelerin burjuva-
zisi daha baştan gerici, çürü-
müş, yoz tekelci burjuva
kültürü etkisi ve özentisi ile
şekillenir. Emperyalizm ken-
disiyle birlikte nüfuz ettiği
her şeyi de çürütür. Yeni sö-
mürgelerde çarpık kapita-
lizm, çarpık yoz bir kültürü
de yaratmıştır. Yeni sömür-
geleşme süreci, hayatın
bütün alanlarında olduğu

gibi sosyal hayat ve kültürde de büyük bir emperyalist istila demektir. 

“Kalkınma, uygarlaşma, çağ atlama” demagojisi sürerken en önemlisi,
sosyal bir değişimin yaşanıyor olmasıydı. Çarpık kapitalizmin gerektir-
diği yol, su, elektrik gibi altyapı yatırımları, iletişim araçlarıyla yaratılan
tüketim kültürünün propagandası, baskıyla sarmalanmış emperyalist
yoz kültürün yarattığı kişiliksizleştirme ve yabancılaşma yığınların dav-
ranışları ve ruhsal şekillenişlerindeki değişikliklerin nedenleri oldular. 

Yukarıdan aşağıya geliştirilen kapitalizmin hızla eski üretim biçiminin
yerini alması sosyal yapıda büyük değişimlere yol açtı. Yollar, kentler-
den köylere meta taşırken, köylerden kentlere emek taşıdı, kentlerin
çevresi baraka mahallelerle, gecekondularla sarıldı. 
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Yeni sömürgecilikle birlikte tüm dünya ölçeğinde köyden kentlere tari-
hin en büyük göç akını başladı. Dünya çapında ucuz iş gücü potansiyeli,
ulaşım olanaklarının da gelişmesiyle oradan oraya savrulup durdu. 

Bugün yeni sömürgelerde nüfusun yarıdan fazlası kentlerde yaşıyor.
Ancak nüfusu emecek bir sanayileşme olmadığından bu nüfusun büyük
bölümü işsiz ya da yarı işsiz durumdadır. Kırmızı ışıkta duran arabaların
camlarını silenler, kâğıt mendil, su vb. satanlar, işportacılar, yeni sömür-
gelerin ortak görüntüleridir. Ortak simge ise kentleri saran, her tür
planlamadan uzak, yoksul ve sefalet yuvası gecekondulardır. Ülkemizde
60’lardan ‘90’lara kadar uzanan bu görüntülerin yerini özellikle
2000’lerden sonra yeni görüntüler almaya başlamıştır. Gecekondular
şehir dışlarına itilmeye başlandı. Kentsel dönüşüm adı altında gecekon-
dular ve bir anlamda halkın kültürü tasfiye edilmeye yönelindi. Cadde
ve sokak ortalarında baly çeken, uyuşturucu içenlerin yerde can çekişen
görüntüleri aldı. Yozlaşma ayyuka çıktı. İşsizlik boyutlandı. Kapkaççılar
arttı…

Tarlada çapa tutan köylü, kendini bir anda kentlerdeki fabrikalarda işçi
olarak buldu. Sanayileşme ve kentleşmeyle birlikte işçi sınıfı da nicel
olarak gelişip büyüdü. Ancak belli bir mücadele pratiği olmadan sayısal
olarak hızla büyüyen işçi sınıfı bilinç ve örgütlülük olarak geri durumda
kaldı. İç dinamiğiyle gelişmiş güçlü bir sanayinin olmaması, adım adım
gelişen demokratik bir mücadele sürecinden geçmemesi, bir ayağı
kentte, bir ayağı kırda olması gibi nedenlerden ötürü kendisi için sınıf
olma bilincine ulaşamadı. Grev, örgütlenme hakkı, 8 saatlik işgünü gibi
hakları dişe diş kazanma pratiği olmadığı gibi, bunları koruma ve geliş-
tirme geleneği de olmadı.

Dışa bağımlı çarpık sanayileşme koşullarında, işci sınıfı büyümesine rağ-
men, çarpık, örgütsüz, geleneksiz bir görünümden çıkamadı. Zaman
zaman 15-16 Haziran gibi iz bırakan grevler yapılsa da yapısal çarpıklık
nedeniyle siyasal bir ağırlık kazanamadı.

Küçük burjuvazinin yaygınlaşması, kapitalizmin geri ve çarpık gelişimi,
doğal gelişiminin engellenmesi her ülkenin ortak özellikleriydi. Konfek-
siyoncular, mobilyacılar, tamirhaneler ve benzerlerinin oluşturduğu
küçük sanayi, yeni sömürge ülkelerin bir başka tipik görüntüsüdür. 
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Yeni sömürgelerde rejimin sübapı olarak görülen küçük-burjuvazi, “her
mahallede milyoner yaratma, köşeyi dönme” hayalleriyle beslenirken
oligarşi ile emekçiler arasında gerçek bir tampon görevi görmektedir. 

Ekonomik ve siyasal olarak sürekli kriz içinde olan yeni sömürgelerde
egemenler, “iyiye gidiyoruz, kalkınıyoruz” demagojisiyle halkta umudu
hep canlı tutmaya çalışırlar. Yoksul halkın çözümü mücadelede değil,
düzen içinde aramalarını isterler. Düzene duyulan tepkiler başka kanal-
lara akıtılır. 

1945’lerde yeni sömürgelerde sinemaları işgal eden Hollywood filmleri
1960’lar sonrasında uydularla, yaygın TV istasyonlarıyla evlerin içine
girdi. Tıpkı yemek kültürünün değişmesi gibi halkın yaşam alışkanlıkları,
karşılıklı ilişkileri, hatta hitapları değişti. Zenginlik hülyaları yaratılıyor,
sahtekârlık övülüyor, kötüleri yenen iyilerin temsilcileri gibi sunulan
Rambolar, kapitalizmin çürüyen, çöken kültürünü ahlaksızlıklarıyla göz-
ler önüne seren Dallas dizileri, toplumsal varlık olmaktan uzaklaşan bu
insan tipini olumluyorlardı. Kapitalizmin en örnek tipleri kendine ve
topluma yabancılaşmış, sorumluluk duygusundan yoksun insanlardı. 

Yeni sömürgelerde büyük kentler, açık bir batakhane halini alırken
küçük çocuklar fuhuşun turizm metası haline gelmeye başladı. 

Yeni sömürgeleştirme sürecinin en önemli sorunlarından birisi de bu
düzeni yönetecek kadroların yetiştirilmesidir. Daha işin başında, yani
“Küçük Amerika” olma hayalinin yaygın olduğu yıllarda ABD emperya-
lizminin “uzmanları” bu alanı da boş bırakmamıştır. Eğitimin yeniden
organize edilmesi için çalışmalar yürütülmüştür. “Barış Gönüllüleri” adı
altında Amerikan ajanları okullarında cirit atmış ve belli zeminlerin yara-
tılması için çabalamışlardır. Özellikle parlak öğrenciler avlanıp devşiril-
miş, yeni sömürge ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda mühendislik
fakültelerine özel bir önem verilmiştir. ODTÜ gibi ilerici öğrencilerin
okuduğu üniversitelerin büyük emperyalist umutlarla kurulup açılması,
dönemin başlıca olgularıdır. 

Bu çalışmalar özelikle 1960’ların büyük anti-emperyalist dalgalanması
içinde çok başarılı olmamış gibi görünse de aslında saman altından yü-
rüyen bir su vardır. En büyük anti-emperyalist dalgalanmanın yaşandığı
o yıllarda, diğer yandan da Denizlerin, Ulaşların okuduğu aynı okullarda
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ne kadar çok Amerikancı kadro yetiştiği çok sonraları, o kadrolar gö-
reve başladığında anlaşılmıştır. Öte yandan, eğitim ve okulların dışında
asıl büyük istila, politik dilde “kültür emperyalizmi” denilen biçimde
kendini ortaya koymuştur. 

Emperyalist-kapitalist ilişkiler gelişip Anadolu’nun en ücra köşelerine
dek uzandıkça oraya yeni tüketim ve yaşam alışkanlıklarını götürmüş,
eski feodal kültürün çözüldüğü her noktada onun yerini o yıllarda
“Amerikan Hayat Tarzı” denilen dejenerasyon doldurmuştur. Tam da
emperyalizmin karakteristik özelliğine uygun olarak bir yandan en ge-
rici, en yobaz tarikat güçleriyle sımsıkı bir işbirliği geliştirilmiş ve gerici-
lik özenle korunmuş diğer yandan da emperyalizme ait en yoz popüler
kültür değerleri orta sınıf üzerinden topluma pompalanmış ve böylece
ortaya tam bir ucube kültür çıkartılmıştır. Ucubedir çünkü emperyalist
ilişkiler üzerinden yeni sömürgelere akan kültür, bilinen anlamıyla bur-
juvazinin “aydınlanma” kültürü de değildir. Sömürge ülkelerin büyük
şehirleri, çarpık sanayileşmenin yarattığı çarpık kentleşme koşullarında,
her türlü yoz kültürün geliştiği, mafya çetelerinin, fuhuşun, kumarın,
uyuşturucunun rahatça gelişip büyüdüğü batakhanelere dönmüştür.

Özetle yeni sömürgecilik, sömürge ülkeleri sosyal-kültürel açıdan bi-
çimlendirirken bencilliği, bireyciliği, yozlaşmayı yerleştirmesiyle doğru-
dan insanın toplumsal varlık olma özelliğine de bir saldırıdır.

YENİ SÖMÜRGECİLİK EMPERYALİZMİN 
İÇSEL OLGU HALİNE GELİŞİ 
VE OLİGARŞİK DİKTATÖRLÜKTÜR

İkinci paylaşım savaşından sonra, emperyalizmin açık işgallere genel
olarak son vermek zorunda kalması, sömürge ülkelerde gerçek bağım-
sızlık sonucunu yaratmadı. Açık işgalci askerlerini geri çekerken, örne-
ğin Fransa ve İngiltere, geride bir dizi ikili anlaşma ile eli kolu bağlanmış
işbirlikçiler bıraktılar. Yeni bağımlılık sürecini örmeye, yeni sömürgeciliği
geliştirmeye ekonomiden başladılar.

Yeni sömürgelerde sözde yerli ama özünde yabancı ortaklı yatırımlar
kurulmaya başlandı. Tarıma dayalı sanayi, tekstil gibi emek yoğun sek-
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törler, maden ve enerji üretimi alanında yatırımlar yapıldı. 

Bu yatırımların özelliği, eskiden farklı olarak yerli görünmesiydi. Çünkü
yatırımın önde görünen ortakları geçmişin kompradoru yerli sınıflardı. 

Böylece Sabancılar Koçlar Eczacıbaşılar palazlandılar. Mahalle bakka-
lında peynir satmakla iş hayatına atılan Vehbi Koç gibiler, hızla ülkenin
önde gelen işadamları haline geldiler. Yukardan aşağıya emperyalistle-
rin desteği ile şekillenen bu yeni sınıf işbirlikçi tekelci burjuvazi idi. 

Emperyalist tekeller, sadece sermaye ihraç ederek değil, teknoloji, pa-
tent hakkı ve isim hakkı ihracı yöntemleriyle, yukardan aşağı geliştirdiği
bu yeni sanayileşme adımlarının mutlak egemeni durumundaydı. Ancak
kamuoyu önünde bu işletmelerin sahibi olarak görünenler yerli işadam-
larıydı, işbirlikçi tekelci burjuvazi idi.

Emperyalizm, kendi denetiminde ortaklık kurduğu bu yerli işbirlikçi sınıf
aracılığıyla aynı zamanda kader ortağı olmuştu. Artık bu yerli sınıf,
kendi çıkarlarını korumak için, canla başla emperyalist tekellerin çıkarla-
rının savunucusu ve koruyucusu bir misyon yükleniyordu. Böylece em-
peryalizm, bu yeni ilişkiler üzerinden ülkenin siyasetinden eğitimine,
ordusundan polisine, kültür sanattan basın yayın kurumlarına kadar her
şeye müdahale etme ve çıkarlarının gereği politikaları hayata geçirme
imkânlarını elde etti. 

Emperyalizmin denetimi hayatın her alanında artarken, emperyalist ku-
rumlar geçmişteki gibi işgalci yabancı bir güç olmaktan çıktı, yerli görü-
nümde içsel bir olgu niteliği kazandı.

Çarpık kapitalist gelişme egemen sınıfların biçimlenişini de çarpık ola-
rak şekillendirdi. Emperyalizme yaslanarak palazlanan işbirlikçi tekelci
burjuvazi, ülke ekonomisi ve siyasetini tek başına belirleyebilecek bir
güçte değildi. Geçmişten kalan ve tasfiye edilememiş, feodal toprak
ağaları ve tefeci tüccarların da belli ölçülerde güçleri vardı. İşbirlikçi tek-
elci burjuvazi toprak ağaları ve tefeci tüccarlarla ittifak kurarak, ekono-
mik ve siyasal kurumlarda işbirliği yaparak ülke yönetiminde egemen
hale geldi. Küçük burjuva diktatörlüğü tasfiye etti.

İşbirlikçi tekelci burjuvazi, iktidarı paylaştığı pre-kapitalist unsurlarla zo-
runlu ve çeşitli birlikler kurmak durumundaydı. İnisiyatif kendisinde ol-
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masına rağmen bu unsurların siyasal alandaki etkinliği, feodal, ideolojik
öğelerinin korunması nedeniyle, altyapıdaki zayıf etkinliklerine oranla
çok daha ileri düzeyde kendini hissettirmekteydi. Buna rağmen emper-
yalizmin ve işbirlikçi tekelci burjuvazinin, sömürü çarklarını sürdürmek,
halk muhalefetini bastırmak için üstyapıda bu gerici güçleri korumaktan
başka çareleri de yoktu. 

En genelde tüm yeni sömürgelerde hakim olan oligarşiler genelde aynı
özelikler göstermekle beraber, çeşitli ülkelerin tarihsel, kültürel, sosyal
özelliklerine, kapitalizmin gelişme derecesine ve şekline göre kendine
özgü biçimler de alabilir. Örneğin bazı Latin Amerika ülkelerinde sanayi
burjuvazinin çok güçsüz olması, Latifundistlerin esas gücü elinde bu-
lundurması ve büyük toprakların özellikle yeni sömürgeleştirme süre-
cinde ortaya çıkan diktatörlerin elinde toplanması nedeniyle, değişik
tipte aile oligarşileri olarak ortaya çıkabilmişlerdir. 

Öte yandan yeni sömürgelerde, ekonomik ve siyasal güçsüzlük, ege-
men sınıflar arası çelişkilerin yoğunluğu ve halk kitlelerinin düzene karşı
memnuniyetsizliğinden kaynağını alan sürekli bir milli kriz yaşanması
nedeniyle, düzenin kendi kendini idame ettirebilmesi ancak sömürge
tipi faşizmle mümkündür. Oysa bu gibi ülkelerde rejimin adı çoğunlukla
“demokrasi”dir, “cumhuriyet”tir. Ancak bu “demokrasinin bekçisi”, gidi-
şata dur demesi gerektiğine karar verdiğinde, hemen aktif savunma po-
zisyonu alıyor ve cuntalar iş başına geliyor. Gerekçe her yerde aynıdır
“siviller işi berbat etti” “ordu istemeye istemeye yönetime el koydu”,
“demokrasiyi korumak ve muhafaza etmek için geçici olarak müdahale
edildi” gibi gerekçelerle, o kutsal gösterilen, millet iradesi denilen parla-
mentonun kapısına kilit vurulur. 

Oligarşik diktatörlüğü Mahir Çayan şöyle açıklamaktadır: 

“Sanayi devriminden geçmiş olan emperyalist-kapitalist ülkelerdeki yö-
netim de, geri bıraktırılmış ülkelerdeki yönetim de oligarşik yönetimdir.
Ancak emperyalist-kapitalist ülkelerdeki kapitalizm gerici bir tarzda
değil (yukarıdan aşağıya değil), devrimci anlamı ile, iç dinamiği ile geliş-
miş ve yerleşmiştir. Dolayısıyla, sadece alt yapıda değil, üst yapıda da
burjuva demokratik ilişkiler egemen olmuş, feodal ilişkiler bertaraf edil-
miştir. Fakat tekelci dönemde, kapitalizm serbest rekabet, milliyetçilik
ve demokratik yönetim ilkelerini bir yana iterek, yerlerine tekel, kozmo-
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politizm ve oligarşik diktayı ikame etmiştir. 

Ancak geçmiş dönemlerde proletarya ve emekçi kitleler, uzun süren
kanlı mücadeleler ile demokratik hak ve özgürlüklerine sahip olmuşlar-
dır. Emekçi sınıflar gerek nitelik olarak, gerekse de nicelik olarak güçlü-
dürler. Onun için bu ülkelerdeki oligarşi, klasik burjuva demokrasisini ve
özgürlüklerini belli ölçülerde sınırlayabilmekte fakat asla özüne doku-
namamaktadır. Bu ülkelerdeki oligarşinin niteliği finans oligarşisidir.

Bizim gibi ülkelerdeki oligarşik dikta ise, sadece finans kapitalin damga-
sını taşımamaktadır. Çünkü ülkedeki kapitalizm, kendi iç dinamiği ile
değil, yukardan aşağıya geliştirilmiştir. Dolayısıyla yerli tekelci burjuvazi,
daha baştan, çekirdek halindeyken emperyalizmle bütünleşerek geliş-
miştir. (Emperyalizm içsel bir olgu durumuna geldiği için bu oligarşi
içindedir). Ancak bu gelişen tekelci burjuvazi tek başına emperyalizmle
ittifakını sürdürerek emperyalist üretim ilişkilerini muhafaza edecek
güçte değildir. Dolayısıyla, yabancı ve yerli tekellere zorunlu olarak
bağlı olan toprak burjuvazisi ve feodal kalıntılarla yönetimi paylaşmak-
tadır.

Oligarşik yönetim içinde, işbirlikçi tekelci burjuvazi, emperyalizmin
temel dayanağı olmasına rağmen, emperyalist üretim ilişkilerini muha-
faza eden tek yerli sınıf değildir.

Bizim gibi ülkelerdeki oligarşik yönetim, rahatlıkla işçi ve emekçi kitlele-
rin demokratik hak ve özgürlüklerinin olmadığı tam bir dikta yönetimi
ile ülkeyi yönetebilmektedirler. Buna sömürge tipi faşizm de diyebiliriz.
Bu yönetim, ya klasik burjuva demokrasisi ile uzaktan yakından ilişkisi
olmayan “temsili demokrasi” ile icra edilir (gizli faşizm) ya da sandıksal
demokrasiye itibar edilmeden açıkça icra edilir. Ancak açık icrası sürekli
değildir. Genellikle, ipin ucunu kaçırdığı zaman başvurduğu bir yöntem-
dir.” (Bütün Yazılar, sy 391-392) 

Mahir Çayan’ın “ipin ucunu kaçırdığı zaman” diye ifade ettiği dönemler,
yeni sömürgelerde devrim mücadelesinin yükseldiği ve oligarşinin yö-
netememe krizinin derinleştiği dönemlerdir. Emperyalizm, bu dönem-
lerde yeni sömürgelere doğrudan müdahale ederek işbirlikçilerine açık
faşizmi uygulatmıştır. ABD, özelikle 1960’tan 1980’lere kadar Latin
Amerika’dan Afrika’ya ve Asya’ya kadar işbirlikçi ordularına darbeler
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yaptırarak askeri faşist cuntaları gündeme getirmiştir. Ülkemizde de 12
Mart 1970, 12 Eylül 1980 faşist askeri darbeleri bizzat ABD’nin, CIA’nın
yönlendirmesiyle yapılan Amerikancı faşist darbelerdir. 

12 Eylül faşizmiyle birlikte ise açık faşizm başta faşist anayasa olmak
üzere anayasasıyla, Milli Güvenlik Kurulu’yla, Yüksek Hakemler Kuru-
lu’yla, mahkemeleriyle, YÖK vb. kurumlarıyla kurumsallaşmıştır. Ancak
bu yine de ihtiyaç duyduğunda faşist cuntaları tezgâhlamayacağı anla-
mına gelmez. 

Nitekim 28 Şubat 1997 müdahalesi, sözde koalisyon hükümetindeki
Refah Partisi ve islamcı kesimlere yönelik gibi gözükse de esas olarak
devrimcilere ve halka karşı oligarşi içi güçleri hizaya çekme operasyo-
nudur. Yine 15 Temmuz 2016 tarihinde Fethullahçılar’ın AKP hüküme-
tine karşı darbe girişimi, oligarşi içi iktidar kavgasıdır. Asıl darbe 15
Temmuz darbe girişimi gerekçe gösterilerek AKP faşizmi tarafından
halka ve devrimcilere karşı yapılmıştır. Devlet yönetimine tümüyle el
koyan AKP faşizmi, kanun hükmünde kararnamelerle Meclisi de devre-
den çıkararak her türlü muhalefete saldırı başlatmıştır. 

“MİLLİ ORDU”DAN İŞBİRLİKÇİ ORDUYA; 
İŞBİRLİKÇİ ORDU GİZLİ İŞGALİN FİİLİ GÜCÜDÜR

Eski sömürgecilikten farklı olarak yeni sömürgelerde sözde “milli” bir
ordu vardır. Ancak bu ordu bağımsız ülkenin çıkarlarını koruyan bir
ordu değildir. Yeni sömürge ülkenin ordusu da emperyalizmin çıkarla-
rına göre şekillenir. İşbirlikçi yerel ordular emperyalizmin yeni sömürge
ülkelere tanıdığı görünüşteki siyasal bağımsızlığın, gerçekte ise daha
sıkı bağımlılığın güvencesi, daha rasyonel ve daha avantajlı kurumudur. 

“Çok disiplinli, çok cesur” denilerek pohpohlanan, yıllık maliyeti kendi
askerinin 20-25 kat daha ucuz askerlerden oluşan bu işbirlikçi ordular
ABD’nin yeni sömürgelerdeki çıkarlarının bekçisi, elinin altında kullan-
dığı ordulardır. Roosevelt botları giyen, ABD silahlarıyla donatılmış, ABD
askeri malzemeleriyle hareket eden işbirlikçi ordular yaratılmıştır yeni
sömürgelerde. 

Emperyalistleri buna zorlayan en önemli etken, halkların emperyalist-
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lere olan ulusal tepkileridir. Sözde bağımsız yeni sömürgeleştirilen ülke
halklarının ulusal tepkilerini etkisizleştirmek için yerel ordular emperya-
lizmin ihtiyaçlarına göre yeniden organize edildi.

2. Paylaşım Savaşı’ndan sonra gelişen süreç, sömürgelerin emperyalist
bayraklar altında yönetilemeyeceğini ortaya koyunca sömürgeleri kendi
bayrakları altında sömürmek ve yönetmek tek çıkar yol oldu.

Öncelikle işbirlikçi yerel ordular, emperyalizmin her sömürgeye özgü
coğrafi-psikolojik koşullarına uygun düzenlenerek binlerce kilometre
öteye asker ve güç nakletmesini ortadan kaldırdılar. İkinci olarak, yerel
ordu “ülkenin dış düşmanlara karşı savunulması” demagojisine elverişli
zemini hazırlamaktadır. Ayrıca, emperyalizmin kendi ordularını kul-
lanma durumunda ortaya çıkacak maddi, manevi her türlü yük asgariye
inmektedir. Çünkü bu ordular, emperyalizme çok daha ucuza mal ol-
maktadır. 

Bu durumu Kore Askeri Müşavir Grubu Komutanı General W.L Roberts
bir demecinde şöyle ifade etmiştir: 

“Kore Askeri Müşavir Grubu savaşta pişmiş 500 Amerikalı subay ve ada-
mın, sizin için silah atacak 100 bin kişiyi geliştirerek gerçekleştirdikleri
zekice ve yoğun bir yatırımın şanlı örneğidir. Kore de Amerika’nın vergi
mükellefi, bu ülkede yatırılmış sermayeyi koruyan mükemmel bir BEKÇİ
KÖPEĞİ olan bir orduya sahiptir. Asgari maliyetle AZAMİ sonuç elde
edilmiştir.” (5 Haziran 1950, New-York Herald Tribune)

Aktardığımız alıntı, işbirlikçi orduların emperyalistler için anlamını çok
açık ifade etmektedir. Ülkemiz için ele alırsak, emperyalistler NATO’nun
“ikinci büyük bekçi köpeğine” sahip olmuşlardır. 

Emperyalistler bu orduların dizginlerini tamamen kendi ellerinde tut-
maktadırlar. Emperyalistler, işbirlikçi orduları yaratarak az masrafla
dünya çapında “çok güçlü” ordular ağına sahip olmuşlardır. Böylece
hem ulusal duyguların şiddetinden kendilerini korumuşlar, hem de ya-
pılan her türlü insanlık dışı uygulama, yerel ordulara mal olmuş, kendi
sorumlulukları gizlenmiştir. “İnsan hakları, demokrasi savunuculuğu”
gibi demagojilerine gölge düşmemiştir.
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Tıpkı ekonomik ve siyasal yapılanmanın, emperyalizme göbeğinden ba-
ğımlı olduğu halde “ulusal iktidar”, “ulusal pazar”, “ulusal sanayi”, “ulu-
sal şirketler” vb. biçiminde etiketler taşıması gibi yeni sömürgelerdeki
ordular da ulusallık etiketi ile nitelenmiştir. Ancak bu demagoji, onların
tepeden tırnağa emperyalizm tarafından donatıldıkları, kendi ülkelerini
emperyalizm adına İŞGAL eden işbirlikçi ordu oldukları gerçeğini değiş-
tirmez. Yapıştırılan ulusallık yaftası, sadece halkların gözünü boyamaya
yöneliktir. 

Emperyalizm, sömürü ilişkilerini garantiye almak için sömürge ülke or-
dularına her dönem özel bir önem vermiştir. Bu orduları her açıdan as-
keri kurmaylığına bağlayarak, emir komutasında hareket edecek
biçimde ilişkiler ağını yaratmıştır. Keza işbirlikçi ordular, tüm yeni sö-
mürgelerde emperyalizmin en güvenilir kurumları olarak sık sık sah-
nede boy göstermişlerdir. Kendi halkına karşı, hatta emperyalizmin
işbirlikçisi olmayan iktidarların hizaya getirilmesi için bile darbeler,
muhtıralar, operasyonlar gerçekleştirmişlerdir. 

Sıkıyönetimler, işkenceler, baskılar, yasaklar, idamlar, kayıplar, gözaltılar,
tutuklamaların olağan hal aldığı yeni sömürgelerde ordular işbirlikçi ik-
tidarlar dahil tüm kurumların üstünde tutulur. Emperyalizmin en son
tercih ettiği, fakat en güvendiği kurumlardır. Emperyalizm bunun için
lojistik, araç-gereç, uluslararası askeri pakt anlaşmaları, personelin ideo-
lojik eğitimi vb. özel anlaşmalara büyük önem vermektedir. 

Bu ilişki ağı içerisinde sömürge ülke orduları öyle hale gelmiştir ki de-
netim, yönetim ve eğitim tamamen emperyalizmin kontrolüne geçmiş-
tir. 

Bu ordular NATO, CONDECA (Orta Amerika Savunma Konseyi), SEATO
vb. uluslararası ve bölgesel askeri paktlarla ve ikili anlaşmalarla, bu em-
peryalist kurumların emir ve kumandasına doğrudan bağlanan ordular-
dır. Bu kurumların onayı ve denetimi dışında herhangi bir hareket planı
yapmak ve gerçekleştirmek hakları da yoktur. 

NATO şemsiyesi altında güya “dıştan gelecek komünist işgallere karşı
ülkeyi savunmak amacıyla” CIA tarafından hemen tüm yeni sömürge-
lerde gizli kontrgerilla örgütleri oluşturulur. Bu karşı-devrimci örgütlen-
melerin amacı, ordu ve devletin diğer militarist güçlerini emperyalizmin
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çıkarları doğrultusunda denetim altına almak, halkın devrimci muhale-
feti üzerinde sürekli baskı kurmak ve emperyalizme karşı olan, halkın çı-
karlarını savunan güçlerin iktidara gelmesini engellemektir. 

Bu amaçla ordu esas olarak iç savaşa göre, yani halka karşı savaşması
için örgütlenir. Böylece ordu ulusal bir ordu olmaktan çıkar, emperyaliz-
min çıkarlarını koruyan bir işgal ordusuna dönüştürülür.

Yeni sömürge ülke ekonomisi ve siyasal yönetim mekanizması üzerinde
büyük etkiye sahip olan ordunun emperyalist çıkarları koruyan bir güç
haline gelmesi, emperyalizmin eskiden olduğu gibi sadece dışsal bir
güç olmaktan çıkarak içsel bir olgu olarak nitelenmesinde bir başka
önemli olgudur..

Görünürde emperyalizm askeriyle, tankıyla, topuyla yoktur. Fakat ger-
çekleştirdiği gizli işgalle ülke yönetimini, politikaları belirleyen, sömüren
güç durumundadır. 

Bu orduların personeline uygulanan ideolojik ve askeri eğitim programı,
tamamen emperyalist merkezlerde hazırlanır. Subay ve diğer personel
yetiştirilen okullarda öğretim ulusal bilinci yok edecek, koyu bir anti-ko-
münizm ve devrim düşmanlığı, ABD hayranlığı yaratacak tarzda veril-
mektedir. Kilit noktadaki subayların ve personelin çoğu, emperyalizmin
askeri merkezlerinde ayrıca özel bir eğitime tabi tutulmaktadır. Bu eği-
tim ulusuna ihanet etmekte tereddüt göstermeyen, emperyalizme kö-
lece bağlı kafalar yaratmak amacıyla yoğun bir ideolojik eğitim ve
hükümet darbeleri, kontrgerilla, iç savaş ve anti-emperyalist halk hare-
ketlerini bastırma konularında uzmanlaşmayı içermektedir. 

Örneğin Latin Amerika, Uzakdoğu, Ortadoğu ve Afrika’daki faşist cunta
şeflerinin çoğu ya da onların yardımcılarının tamamı ABD’nin West
Point mezunudur. 

ABD’nin eski Savunma Bakanlarından ve daha sonra Dünya Bankası
Başkanlığı yapan Mc Namara’nın ABD parlamentosunda yaptığı şu ko-
nuşma, gerçeğin ifadesi bakımından ibretliktir:

“Askeri dış yardım yatırımlarımızdan aldığımız en büyük karşılık, Ame-
rika Birleşik Devletleri ve denizaşırı ülkelerdeki eğitim merkezleri ve as-
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keri okullarımızda yetiştirilen seçme askerler ve uzmanlardan gelmekte-
dir. Bu öğrenciler, kendi ülkeleri tarafından, ülkelerine döndüklerinde
EĞİTMEN olmak üzere seçilmişlerdir. Bunlar ülkenin gelecekteki lider-
leri, iş yapmasını bilen ve bunu liderlik ettikleri kuvvetlere öğretebilecek
kişilerdir. Liderlik mevkiinde, Amerikalıların hareket tarzlarını ve nasıl
düşündüklerini yakından bilen kişilerin olmasının değeri üzerinde fazla
durmamıza gerek yoktur…” (Çağdaş Kapitalizmin Bunalımı, Aktaran
Haklıyız Kazanacağız)

Emperyalizm, bu orduların ve güvenlik örgütlerinin üst kademelerini
kendisiyle ve işbirliği halinde bulunduğu yerli sınıflarla doğrudan kay-
naştırmak için ayrıca yatırım alanlarına ve mali alanlara da yönelmiştir.
Kooperatif, vakıf vb. kurumlarda emperyalizme bağımlı yatırımlar yapıl-
ması, krediler, yatırım destekleri vb. mali işlerin geliştirilmesi, üst ka-
deme subayların tekelci sermaye çevreleri ile sıkı ilişkiler içinde olması
bu amaca yöneliktir. Bunun en somut örnekleri ülkemizde işbirlikçi tek-
elci sermayenin önemli bir parçası haline gelen OYAK yatırımları, em-
peryalist silah tekellerine doğrudan bağlı TUSAŞ, ASELSAN vb.dir. 

Böylesi ilişkiler sistemi içindeki bir ordunun ulusallıkla, bağımsızlığın
güvencesi olmakla artık hiçbir ilgisi olamaz.

Tipik bir İÇ SAVAŞ ORDUSU olarak örgütlenen bu kukla ordular, em-
peryalizmin ve yerli işbirlikçi sınıfların çıkarını tehdit eden her geliş-
mede maskesini çıkartmakta da gecikmez. Ayrıca işbirlikçi sınıfların
emperyalizm tarafından denetimde ve bu sınıfların siyasi iktidarları üze-
rinde de sürekli bir tehdit aracı olarak dururlar. 

Bütün bunlarla birlikte emperyalistler, 3. Bunalım Dönemi’nde açık iş-
gallerden de tamamen vazgeçmemişlerdir. Kukla orduların yetersiz kal-
dığı, çıkarlarının ciddi olarak tehlikeye düştüğü durumlarda açık işgale
ve askeri operasyonlara başvurmaktadırlar. Lübnan, Libya, Irak, Afganis-
tan bunların yaşanan ve yaşanmakta olan örnekleridir. 

Yeni sömürgecilikle birlikte klasik sömürgecilik tümüyle ortadan kalk-
mamıştır. Ama artık dost ve müttefik ülkeler kılıfı daha yaygındır. Eski
sömürgeciliğin “savaş gemisi gönderme” yöntemi hala geçerlidir. Üste-
lik gemilerin boyutu, üzerlerinde savaş uçağı filoları bulunduracak şe-
kilde büyümüştür. 
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Sonuçta, yeni sömürgeci ilişkilere geçiş şu ya da bu ülkede hangi özgün
yoldan gerçekleşirse gerçekleşsin emperyalist yatırımlar ve sömürü me-
kanizmaları ile politik egemenliğin biçimleri birbirini izlemektedir. Böy-
lece geçmişte yaygın olan sömürge valiliği ve açık askeri işgal tablosu
artık değişerek gizli işgale dönüşmüş, daha da derinleşmiş bir bağımlı-
lık ilişkisi ortaya çıkmıştır.

Bu, hem emperyalizmin yeni sömürü ve talan ilişkilerine sermaye ihracı-
nın yeni biçimlerine daha uygun bir politik bağımlılıktır, hem de bağım-
sızlık isteyen bir halk hareketinin gelişmesi zeminini zayıflatacak bir
yönetim olarak düşünülmüştür. Çünkü böylece bir yandan bağımsızlık
yanılsaması yaratılırken, diğer yandan da yerli işbirlikçiler aracılığıyla ör-
gütlenen daha köklü bir bağımlılık yaratılmaktadır. ✰
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BÖLÜM  3

DÜNYA DEVRİMCİ ÖNDERLERİNDEN 
YENİ-SÖMÜRGECİLİK TESPİTLERİ

Broşürümüzün bu bölümünde emperyalizmin yeni sömürgecilik yön-
temlerine ilişkin dünya devrim önderlerinin tespitlere yer vereceğiz. 

KWAME NKRUMAH 
YENİ SÖMÜRGECİLİĞİ TANIMLIYOR

Orta Afrika ülkelerinden Gana’nın Halk Komis-
yon Partisi (PCP)’nin lideri Kwame Nkrumah,
emperyalistlerin sömürgesi olan ve 2. Paylaşım
Savaşı’ndan sonra bağımsızlığını kazanan Af-
rika ülkelerinin yeni sömürgecilik yöntemle-
riyle tekrar nasıl emperyalist sistemin parçası
haline getirildiğini “Emperyalizmin Son Aşa-

ması - Yeni Sömürgecilik” kitabında anlatmaktadır. 

Kwame Nkrumah’ın Emperyalizmin Son Aşaması - Yeni Sömürgecilik ki-
tabından alıntılarla Nkrumah’ın tespitlerini aktarıyoruz:

“Emperyalizmin sözcüleri, Afrika’nın sömürge yönteminden bağımsız-
lığa geçişini anlatırken sık sık pek gösterişli “dekolonizasyon” deyimini
kullanırlar. Ne var ki sömürgeciliğin temelindeki etken, hala bu ülkeler
için geçerlidir. Yeni devletler hala hammadde üreticisidirler, eskiler de
hala mamul üreticisi. Yeni bağımsızlık kazanan devletlerle bir zamanla-
rın efendileri arasındaki iktisadi ilişkilerin şekli değişti. Ancak sömürge-
cilik yeni bir kılıfa büründü. Kapitalizm, bu son döneminde yeni
sömürgeciliğe, emperyalizmin son aşamasına dönüştü, tekelci kapita-
lizm ya da emperyalizm son kozunu oynuyor.”
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“Baş çelişkinin ezilen-sömürülen dünya halklarıyla emperyalizm ara-
sında olduğunu görmezsek bağımsızlığını kazanan sömürge ve yarı sö-
mürge ülkelerin tekrar emperyalistlerin pençelerine düşmesi
kaçınılmazdır. Yeni sömürgecilik, sözde bağımsızlığını kazanan devletler
üzerinden bütün dünyaya yayılmıştır.”

“Yeni sömürgecilik bugün hızla, kıtanın sömürgeciliğe karşı başkaldır-
masından ve Afrika devletlerinin birliğe susamışlığından kendi çıkarla-
rına yararlanma çabasındaki konsorsiyumlar ve tekelci ortaklar kanalıyla
Afrika topraklarına kök salmaktadır. 

Bu çıkar ortaklığının ağırlık noktası Güney ve Orta Afrika’nın maden şir-
ketleridir. Madencilikten iç içe girmiş yatırım şirketlerine, petrol ve
kimya sanayilerine, nükleer tesislere ve sayılmayacak çeşitlilikte işlere
dal budak sarmışlardır. Bu ortaklıklar koca Afrika kıtasını bir boydan bir
boya kat edip, okyanusları aşıp ta Kuzey Amerika, Avusturalya, Yeni Ze-
landa, Asya, Karayipler, Güney Amerika, İngiltere, İskandinav ülkeleri ve
Avrupa’ya kadar uzanır.” (sy. 11-12)

“Afrika’nın zenginliğini Afrika’dan koparıp alan, bizim hammaddeleri-
mizi toplayıp karşılığında bize mamul madde veren ülkelerin daha ve
daha fazla zenginleşmesine yarayan, iki yanı keskin kılıç budur işte.”
(sy.13)

“Oysa Afrika devletlerinin özgür olup olmaması, tekellerle ilişkilerinin
niteliğine bağlıdır. Milli kuruluşlarımızın bağımsızlığını sağlayıp sürdü-
rebilirsek, temel projelerimizi emperyalist denetimden uzak tutabilirsek
yeni sömürgecilikten kurtulmak için olanak sağlamış oluruz kendimize.
(sy.13)

“Yeni sömürgeciliğin amacı iktisadi egemenliktir, ama onlar, faaliyetle-
rini iktisadi alanla sınırlanamazlar. Eski sömürgeciliğin kullanıldığı din,
eğitim, kültür yoluyla nüfus etmek yöntemine de başvururlar.”

Kwame Nkrumah, yeni sömürgeciliği ortaya çıkartan süreci de şöyle
açıklıyor:

“1. Dünya Savaşı’ndan sonra Sovyetler’in kurulmasıyla ilk darbeyi yiyen
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kapitalizm, ikinci savaşı izleyen dönemde Orta ve Doğu Avrupa’nın bir-
çok ülkelerinde ve Çin’de sosyalist rejimlerin yerleşmesiyle ikinci bir ye-
nilgiye uğradı. Geniş hammadde kaynakları, yatırım ve emtia alanları
sömürü alanının dışında kaldı. Başlarda Avrupa ülkelerinin ilgisi, kendi iç
yıkıntılarının onarılmasında toplamıştı. Savaş bölgesine uzaklığından
yararlanarak savaşa geç katılan Amerika Birleşik Devletleri, savaş dona-
tım ve hizmetlerinin başlıca kaynağı olmanın üretim ve araştırma gü-
cünü kazandırdığı büyük hızla öne geçmiş, milletlerarası mali tekelin
öncülüğünü İngiltere’nin elinden kapıp almıştır. 

Mali üstünlüğün desteklendiği Amerikan dış politikası, savaş öncesinin
tecrit politikasından tam tersine yönelmiş dünya olayları üzerinde ege-
menliğini kurma yoluna girmiştir. 

Sömürge topraklarında yeni devletlerin mantar gibi fışkırması, ortaya
çok önemli bir sorun çıkardı. Doğrudan egemenlik olanağı son buldu-
ğuna göre bu ülkeler nasıl denetim altında tutulabilecekti...

Böylece emperyalizmde yeni bir aşamaya varıldı sömürgeciliğin, sömür-
geci kuvvetlerin politik egemenliğine son veren yeni koşullarına uydu-
rulması ve başka yollardan sürdürülmesi dönemine girildi.

Bu demek değildir ki geçmişin doğrudan sömürgecilik yöntemi tü-
müyle bırakılmıştır. Emperyalistlerin eski sömürge topraklarına nasıl
kene gibi yapıştıklarını gösteren örnekler az değildir. Emperyalist dev-
letlerin, mali sermayenin dünyayı tekelci denetime almak için açtığı sa-
vaşta öncülüğü benimseyen Amerika’nın desteğiyle, sömürgelerinden
fiilen ayrılmamak için neleri göze aldıklarını Vietnam, Kore, Süveyş, Ce-
zayir örnekleri yeterince ortaya koyuyor.

Aslında dünyanın sosyalist bölümünün yeniden Batı mali tekelinin sö-
mürü düzeni içine sokulması amacıyla sürdürülen bu savaşa, anti-ko-
münizm cinleri tahrik edilerek, ideolojik bir nitelik vermek için büyük
gayretler harcanıyor. Güçlü mali tekellerin, anti-emperyalist dünyayı ye-
niden avucunun içine almak uğruna, stratejik birer kale saydıkları böl-
gelere yeniden pençelerini geçirmek uğruna yapamayacakları yoktur.”
(s.22-23)

“Hızla çözülmekte olan siyasi sömürgeciliğin herkesçe bilenen amaçla-
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rını (dünyanın daha az gelişmiş bölgelerinin, ucuz hammadde kaynak-
ları, yatırım alanları ve pahalı mamul maddeler ve hizmetler için pazar
olarak elde tutulması) sevimli bir kılığa sokmak için büyük gayretler
gösteriliyor.” (s.30)

“Eski sömürgelerin yağmasına yönelen bu yeni istila dalgası mali ve
sınai konsorsiyumlar, yardım örgütleri, mali yardım kurulları gibi millet-
lerarası ajanların arkasında çalışıyor. Yerli kalkınma yöntemlerini kötüle-
yerek gelişme çabalarına, tekelcilerin emperyalist amaçlarına uygun bir
biçim vermek için eğitimde, kültürde, çeşitli sosyal konularda dostça (!)
yardım eli uzatılıyor. Yeni bağımsızlık kazanan ülkelerin gerçek gelişme-
sini engellemekte başvurulan en yeni yollardır bunlar. Bunlar yüzeyde
yardım ve rehberlik teklifleri gibi görünürler ama tümünün temelinde
yardım verenin ve ülkesinin yararı gizlidir.” (s.34)

CHE GUEVARA’DAN 
YENİ SÖMÜRGECİLİK HAKKINDA

Emperyalizmin 3. bunalım döneminde
sömürü metodunda yaptığı değişikliği,
yani yeni sömürgeciliği, bu dönemin
muzaffer proleter devrimcilerinden
Che Guevara, 1968’de Verde Olive der-
gisinde yayınlanan “Küba Devriminin
Taktik ve Stratejisi” makalesinde şu şe-
kilde belirtmektedir:

“…Halâ ayakta duran eski feodal yapıları yıkmak ve milli burjuvazinin en
ileri unsurları ile ittifak kurmak, onların da (emperyalistlerin de) işine
gelmektedir. Bazı mali reformlar yapmaya, toprak mülkiyeti rejiminde
bazı değişiklikler meydana getirmeye, tercihen tekniği ve hammadde-
leri ABD’den ithal edilen tüketim mallarına dayanan mutedil sanayileş-
meye bir itirazları bulunmamaktadır.

En mükemmel formül, milli burjuvazinin yabancı tekellerle işbirliği yap-
masıdır, böylece birlikte o ülkede yeni sanayiler kurarlar, bunlar için
gümrük indirimleri elde ederek bu sayede rakip emperyalist ülkeleri ta-
mamen bertaraf ederler ve ayrıca bu suretle elde ettikleri kârların gev-

Emperyalizmin En Sinsi ve Daha Saldırgan Hali

55



şek kambiyo yönetmeliklerinin himayesinde ülkeden dışarıya çıkmasını
sağlarlar.

Bu çok yeni ve daha akıllıca sömürü sistemi sayesinde (milliyetçi) ülke-
nin bizzat kendisi, muazzam kârlara imkan veren imtiyazlı gümrük tarif-
leri çıkarmak suretiyle ABD’nin çıkarlarını korumayı üzerine alır (Tabii
Amerikalılar bu kârları gerisin geri ülkelerine götürürler). Malın fiyatı da
böylece ortada rekabet diye bir şey kalmayınca tekeller tarafından tayin
edilir. Bütün bunlar, “İlerleme İçin İttifak Projesi”ne yansır. Bu ittifak em-
peryalizmin ülkedeki devrim şartlarının gelişmesini durdurmak için, kar-
ların küçük bir kısmını milli sömürücü sınıflar arasında dağıtmak
teşebbüsünden başka bir değildir. Amaç, bu sınıfları en çok sömürülen
sınıflara karşı emperyalizmin sağlam müttefikleri haline getirmektir.
Başka bir söyleyişle ittifak, iç çelişkileri mümkün mertebe ortadan kal-
dırmaya çalışmaktır.” (Aktaran Mahir Çayan, Bütün Yazılar) 

V. N. GİAP 
YENİ SÖMÜRGECİLİĞİ ANLATIYOR

Vietnam Devrimi’nin muzaffer önderlerinden
V. N. Giap Halk Savaşının Askeri Sanatı kita-
bında Amerikan emperyalizmin yeni sömür-
geciliğini şu sözlerle ifade eder: 

“ABD emperyalizmi tarafından Güney Viet-
nam’da pratiği yapılan, yeni sömürgecilik, ça-
ğımız emperyalizminin ürünüdür. Dünya
sosyalist sisteminin artan etkisinden, birçok
Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkesinde fır-
tına gibi esen ulusal kurtuluş hareketlerinden

ötürü, emperyalistler sömürgelerini artık eski metotlarla yönetememek-
tedirler. Yerli gerici güçler de korkmuş olup, imtiyazları hususunda te-
laşa kapılmış bulunmaktadırlar. Yeni sömürgecilik, sömürgeci yönetimi
yeni biçim ve metodlar altında korumak gayesiyle, yabancı emperya-
listlerle, komprador burjuva ve gerici toprak ağaları kesimi arasın-
daki tam bir suç ortaklığı ve uzlaşmadan ibarettir.

“Yeni sömürgecilik, karakteri icabı, zayıf ve küçük ulusların köleleştiril-
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mesi, pazar ve hammaddelerin araştırılması, bunlar için mücadele edil-
mesi ve ulusların halklarının baskı altına alınıp sömürülmesi şeklinde,
kapitalizmin temel eğilimini yoğun bir şekilde ifade eder. 

Ana pratiği, şiddete dayanmaktadır. 

Köleleştirme politikasını ve şiddet kullanmayı doğrudan değil, sahte ba-
ğımsızlık ve sahte demokrasi kılığına bürünmüş kukla bir yönetim, kukla
bir ordu ve “yardım”, «ittifak» şeklindeki yollardan dolaylı olacak yap-
ması gerçeğinde, eski sömürgecilikten ayrılır. 

Bu bakımdan en tehlikeli ve hilekâr olanıdır, halkın uyanıklığını kolay-
lıkla yitirmesine sebep olur. Güneyde Fransız emperyalizminin yenilgi-
sinden sonra, zalim ve kurnaz yöneticileri, generalleri, yüksek yetkilileri
ve merhametsiz işgal birliklerinin, görüntüsüyle birlikte, göçüp giden
bu harap cenazeye, hayat vermekten aciz olan ve bu yüzden yeni sö-
mürgeciliğin hilelerine başvurmak zorunda kalan ABD emperyalizminin
arzusu hilafına, eski sömürgecilik öldü ve toprağa gömüldü.

“Yeni sömürgecilik bu politikasını uygulayabilmek için, işbirlikçi vatan
hainlerine dayandı. Gücünü, çoğu faaliyetin merkezine ait olan, ama
ekonomik ve siyasi bakımdan, güçlü olsun veya olmasın, gerici güçler
tarafından doğrudan doğru ya yönetilen geniş ekonomik ve askeri ola-
naklardan aldı.” (sy 204-205) 

“Yeni sömürgecilik; yeni biçim ve metodlar altında sömürge yönetimini
sürdürmek ve halk kitlesinin devrimci hareketini bastırmak için, bir
yanda yabancı emperyalistler öte yanda da mahalli komprador burju-
vazi ve toprak ağaları sınıfı arasındaki suç ortaklığı ve uzlaşmanın bir
sonucudur. Yeni sömürgecilik daha hilekâr ve daha tehlikelidir. Sal-
dırgan tabiatını gizlemek, köleleştirilmiş uluslara yabancı yöneticiler
arasındaki çelişkileri örtbas ederek, halkın uyanıklığını ve devrimci mü-
cadele verme isteğini felce uğratmak için, mümkün olan her yola baş-
vurur. (sy 247-248)

Vietnam Devrimi, emperyalizmin yeni sömürgecilik metoduna indirilen
güçlü bir darbe oldu. Dünya halklarına ve diğer devrimlere esin kaynağı
oldu.
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MAHİR ÇAYAN’IN TESPİTLERİYLE 
ÜLKEMİZDE YENİ SÖMÜRGECİLİK

Yeni sömürgeciliğin ülkemizdeki şekilleni-
şini en açık şekilde ortaya koyan ve dev-
rim stratejisini buna göre oluşturan Mahir
Çayan’ın tespitleriyle konuyu açalım:

“Yeni sömürgeci metotların temelinde,
emperyalist tekellerin aç gözlü sömürü
politikasına cevap verecek şekilde;

- Sömürge ülkelerde meta pazarının ge-
nişletilmesi,
- Yukarıdan aşağıya kapitalizmin bu ülkelerde hakim üretim biçimi ol-
ması, 
- Merkezi güçlü otoritenin egemen olması yatar. 

“Yukarıdan aşağıya demokratik devrim” belli ölçülerde gerçekleştirilmiş
üst yapıda feodal ilişkiler genellikle muhafaza edilirken (emeğin feodal
sömürüsü sürdürülüp, feodal ideolojiler muhafaza edilirken) altyapıda
kapitalizm egemen unsur haline gelmiştir (Pazar için üretim).

Bu da bu ülkelerde, hafif ve orta sanayinin kurulması ve yerli tekelci
burjuvazinin (emperyalizmin en gözde müttefiki olarak) oluşması ve ge-
lişmesi demektir. Ancak gelişen yerli tekelci burjuvazi iç dinamikle değil,
emperyalizmle baştan bütünleşmiş olarak gelişmiştir. Böylece 1. ve 2.
genel bunalım dönemlerinde bu ülkeler için dışsal bir olgu olan emper-
yalizm, bu dönemde aynı zamanda içsel bir olgu haline gelmiştir (Gizli
işgal esprisi).
( … )
Yankee emperyalizmi, özellikle 1946’dan sonra yeni sömürgecilik meto-
dunu geliştirdi. Ve bu yeni sömürgecilik politikasını Truman, Marshall
doktrinleriyle ve askeri paktlarla, ikili anlaşmalarla tezgâhladı. 

Bu politikanın esası daha az masrafla, daha geniş pazar yani sömürü im-
kânı sağlayan, daha sistemli ve ulusal savaşlara yol açmayacak, problem-
leri daha üst seviyeye çıkmış emperyalizmi rahatlatmaya dayanmaktadır. 
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En temel metodu, sermaye ihraç ve transferinin bileşenlerindeki deği-
şikliktir. Sermeyenin beş-altı elemanı arasında yeni bir oran yaratılmıştır.
Şöyle ki savaş öncesi nakit sermaye ihracı, sermayenin isim, patent
hakkı, yedek parça, teknik bilgi, teknik eleman vs. gibi diğer bileşenle-
rine kıyasla çok daha fazla yer tutarken savaş sonrası dönemde özelikle
1960’dan sonra bu işleyiş tersine dönmüş, nakit sermaye ihracının dı-
şındaki sermeyenin yukarıda özetlediğimiz bileşenleri ağırlık kazanmış-
tır. 

Bugün geri bıraktırılmış ülkelerde, yabancı nakit sermaye oranının yerli
nakit sermayeye oranla çok az olduğu fakat mutlak dışa bağımlı birçok
sanayi kuruluşu mevcuttur (örneğin oto sanayiinde). Birkaç bağımlı ol-
maya mahkûm hafif ve orta sanayi, belli ölçülerde geliştirilmektedir.”

Kısaca özetlediğimiz yeni sömürgecilik metodu, bir yandan emperyaliz-
min ülkeye iyice yerleşmesi, yani emperyalizmin sadece dışsal bir olgu
değil, aynı zamanda içsel bir olgu haline gelmesi sonucunu doğururken
öte yandan geri bıraktırılmış ülkelerde, feodalizmin etkin olduğu eski
sömürgecilik dönemine kıyasla belli ölçülerde pazarın gelişmesine pa-
ralel olarak toplumsal üretim ve nispi refahı arttırmıştır.

Bunun sonucu olarak geri bıraktırılmış ülke içindeki çelişkiler görünüşte
yumuşamış (feodal döneme kıyasla), halk kitlelerinin düzene karşı tep-
kisi ile oligarşi arasında suni bir denge kurulmuştur. Emperyalist işgal
gizlendiği için -emperyalizm aynı zamanda içsel bir olgu haline geldiği
için- halk kitlelerinin milliyetçi tepkileri, gavura alerjisi nötralize olmuş-
tur. Merkezi devlet aygıtı geçmiş döneme kıyasla çok güçlenmiş ve itti-
fak projeleri, ikili anlaşmalar askeri pakt ilişkileriyle oligarşik devlet
cihazı, devrimci iç savaş dikkate alınarak militarize edilmiştir (Emperya-
list yardımların dörtte üçü askeri yardımlardan oluşmaktadır).

Ülke içinde pazarın gelişmesine paralel olarak şehirleşme, haberleşme
ve ulaşım çok gelişmiş ve ülkeyi ağ gibi sarmıştır. Eski dönemlerde em-
peryalizmin fiili egemenlik durumu bütün ülke çapında değil ticari mer-
kezlerde ve ana haberleşme yerlerindeyken, bunun yerini çok daha
güçlü oligarşik devlet otoritesine bırakmıştır. Oligarşik devletin ordusu,
polisi ve de her çeşit pasifikasyon ve propaganda araçları ülkenin her
köşesinde egemenliğini kurmuştur. 
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Bütün bunlara 1. ve 2. genel bunalım dönemlerindekilerle kıyaslanama-
yacak şekilde, ülkenin emperyalizmin ve oligarşinin propaganda araçla-
rını korkunç seviyeye getirmesini, pasifikasyon yöntemlerini
geliştirmesini ve geçmiş dönemlerde milli kurtuluş savaşlarından edin-
diği tecrübeleri ilave etmek gerekir. 

Artık geri bıraktırılmış ülkelerdeki oligarşik devlet aygıtı, mevcut üretim
ilişkilerini -buna ülkedeki kapitalizm iç dinamikle gelişmediği için em-
peryalist üretim ilişkileri demek yanlış olmayacaktır- uzun bir süre koru-
yabilecek seviyeye gelmiş bu ülkelerdeki halk kitlelerinin, özellikle geniş
emekçi yığınlarının tepkileri pasifize edilerek bu tepkiler ile oligarşi ara-
sında suni bir denge kurulmuştur. Bu durum pasifizmin, revizyonizmin
bu ülkedeki maddi dayanağını teşkil etmektedir.” (Mahir Çayan, Bütün
Yazılar, Boran Yayınları) ✰
Yeni sömürgecilik metodu özet olarak şöyle şekillenmiştir. 

1- Emperyalizm ülkede işbirlikçi bir sınıf yaratarak ortak yatırımlara girdi
ve daralan pazarlarına çözüm olarak iç pazarı derinlemesine geliştirecek
politikalar hayata geçirdi.
2- Çarpık ta olsa kapitalizmin gelişmesi, feodalizmin etkin olduğu geç-
miş dönemlere kıyasla toplumsal üretim ve nispi refahı arttırmıştır. 
3- Emperyalizm içsel bir olgu haline gelirken, emperyalist işgal gizlen-
diği için halk kitlelerinin milliyetçi tepkileri, gavura alerjisi nötralize ol-
muştur. 
4-Emperyalist devletlerin sattığı, hibe ettiği silahlarla donatılan ordular
iç savaşa göre konumlanmış, polis ve istihbarat örgütleri bizzat emper-
yalistlerin denetiminde organize edilmiş, böylece merkezi devlet aygıtı
geçmiş dönemlere göre alabildiğine güçlenmiştir.
5- Tüm bunların sonucu olarak geri bıraktırılmış ülke içindeki çelişkiler,
feodal döneme kıyasla görünüşte yumuşamış, halk kitlelerinin düzene
karşı tepkisi ile oligarşi arasında suni bir denge kurulmuştur.
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BÖLÜM  4

TÜRKİYE’NİN 
YENİ SÖMÜRGELEŞTİRİLME SÜRECİ

Türkiye, emperyalistlerin işgaline karşı ulusal kurtuluş savaşını zafere
ulaştıran ilk ülke olarak bilinir. 

Ulusal kurtuluş savaşına küçük-burjuvazi önderlik etmiştir. Açık işgal
şartlarında emperyalizme tavır alan küçük burjuva Kemalistler, tam ba-
ğımsızlık şiarıyla çıktıkları yolda, yönlerini Batıya yani emperyalist kapi-
talist sisteme dönme hatasını yaptılar. Jön Türkler hareketi zamanında
Osmanlı ilerici kesimlerinde var olan Fransız devrimi hayranlığı, sonraki
yıllarda “Batının teknolojisini alalım, batı gibi olalım” politik tercihini
yapmaya yol açtı. Tabii “batı” kendine üstünlük sağlayan teknolojisini
vermek yerine, Türkiye’yi yeniden sömürücü sistemine bağlamanın tu-
zaklarını kurdu. 

1920’lerde on binlerce şehit verilerek kazanılan bağımsızlık, 1945’lere
gelindiğinde büyük çoğunluğu aynı kadrolar tarafından emperyalistlere
teslim edilmiştir. Kurtuluş Savaşının ikinci adamı olarak bilinen İsmet
İnönü’nün şu sözleri ibretliktir: 

“Milletlerarası siyasi müzakerelerde ve herhangi bir devletin temsilcileri
ile bir masanın başına oturduğumuz zaman, siyasi davaları ve davaları-
mızı, eşit şartlarda, açık dille ve gururla konuşuyor, savunuyoruz. Ama
bu konuşmalar bitip de iş iktisadi davalara geldi mi, o zaman sesimizin
tonu değişiyor. Sesimiz kısılıyor. Çünkü iğneden ipliğe her şeyi onlardan
istemeye başlıyoruz. İşte o zaman siyasi konulardaki sözlerimiz de kıy-
metini kaybediyor. Küçülüyoruz.” (Türkiye’nin Düzeni, Doğan Avcıoğlu,
Cilt 1, sy. 544)

İsmet İnönü bu sözleri 1945’lerde söylemiştir. Siyasi davaların henüz
“eşit şartlarda” konuşulduğu süreçtir. Ancak ekonomik bağımlılığın baş-
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ladığı yerde siyasi bağımlılık da kaçınılmazdır. Nitekim 1945’lerden iti-
baren yapılan ikili bağımlılık anlaşmaları ile yaşanan sürecin sonunda si-
yasi bağımsızlık da kaybedilmiştir. 

1945 yılında Kemalist kadrolar neden emperyalizme tüm kapılarını açtı-
lar? Bu sadece bir bilgi veya öngörü yetersizliği değildir. 1940 lı yıllar-
dan itibaren Türkiye hükümeti, “Batıya dönük” geleneksel politikasının
bir sonucu olarak hem İngilizlerle hem de Almanlarla yakın ilişki yürüt-
müş, savaşa girmese de hem İngilizlere hem de Almanlara yardım et-
mişti. Savaş sonunda Sovyetler Birliğinin zafer kazanması üzerine
iktidarını tehlikede gören Türkiye hükümeti, aynı hızla kendini güven-
ceye almak için emperyalist “Batının” kapısını çalmıştır. “Batı” adına bu
kez karşısındaki muhatap, savaştan en kazançlı çıkan ve emperyalist sis-
temin yeni patronu olan ABD’dir.

ABD “YARDIM”LARI EMPERYALİST BAĞIMLILIĞIN MASKESİDİR

ABD Türkiye ilişkileri, yardımlarla başladı ve hızla gelişti. Amerikan yar-
dımları aldatmacanın birinci adımıdır. 

Aldatmaca şudur ki ortada yapılan bir yardım yoktur. Yardım adı altında
yapılan, sömürgeleştirilecek ülkelerin bir daha yakalarını kurtaramaya-
cakları şekilde BORÇLANDIRILMASIDIR…

Marks’ın bir sözü var “kapitalistler gölgesini satamayacakları ağacı
keser”. Emperyalistler de daha büyük çıkarlar elde edemeyecekleri du-
rumlarda hiçbir ülkeye, bırakın yardımı, asla borç para vermezler. 

“Borçlandırma yoluyla siyasi, iktisadi, askeri çıkar sağlamada kural
borçlu ülkeyi daima yardıma muhtaç durumda tutmak ve en sıkıntılı
durumlarda azar azar borç vererek yeni yeni tavizler elde etmektir. Ni-
tekim ABD, bu politika sayesinde en az külfetle Türkiye’den istediklerini
fazlasıyla sağlayabilmiştir.” (Türkiye’nin Düzeni, Doğan Avcıoğlu, sy.
584) 

Alıntıdan da anlaşıldığı gibi amaç, borçlandırma yoluyla borç verilen ül-
keyi bağımlı hale getirmektir. Yapılan bir yardım yoktur. “Yardım” adı
altında verilen, en ağır ödeme şartlarıyla faizli borç paralardır. Emperya-
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listler sadece borç para vermekle kalmazlar verdikleri paraların nere-
lerde, nasıl kullanılacağına da karar verirler. Yardım adı altında verilen
faizli borçlar, esas olarak da emperyalistlerin kendi ihtiyaç duydukları
alanlarda kullanılır. Yaptıkları yardım değil, düpedüz tefeciliktir. Borçlan-
dırarak ekonomik-siyasi-askeri bağımlılığı sağlamaktır.

“Yardım” kavramı ise öylesine kullanılan bir kavram değildir. Emperya-
listlerin bağımlılık ilişkilerini gizleyen, özenle seçilen bir kavramdır. Ya-
pılan ikili anlaşmalarda bu bağımlılık ilişkilerinin maskelenmesi için ABD
‘yardım’larının özellikle devlet tarafından propagandasının yapılması,
anlaşma maddelerine sokulmuştur. 12 Temmuz 1947 tarihinde yapılan
Yardım Anlaşması’nın 3. maddesinin 2. bendinde şöyle denmektedir: 

“Türkiye Hükümeti bu yardımın amacı, kaynağı, mahiyeti, geniş-
liği, miktarı ve ilerleyişi hakkında Türkiye’de tam ve devamlı yayın
yapacaktır.” (Haydar Tunçkanat, İkili Antlaşmaların İçyüzü, syf, 191)

Ve anlaşma maddesinin gereğini, dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü
yayınladığı şu mesajla yerine getirmektedir: 

“Büyük Amerika Cumhuriyetinin, memleketimiz ve milletimiz hakkında
beslemekte olduğu yakın dostluk duygularının yeni bir örneğini teşkil
eden bu sevinçli olayı her Türk, candan alkışlamaktadır. İkinci Cihan Sa-
vaşı sırasında ve savaşın fiilen sona ermesinden sonra, milletimizin ispat
ettiği yüksek meziyet ve ideallerin dünya efkâr-ı umumiyesi tarafından
takdir edildiğini gösteren bu yardım, Türkiye’ye zaruri ve normal savaş
malzemesinin bir kısmını temin etmek suretiyle, savaş sonunda düşmüş
bulunduğumuz iktisadi güçlüklerin kısmen giderilmesinde de ferahlatıcı
bir etken olacaktır.”

ABD ile yapılan ekonomik, siyasi, askeri anlaşmaları ayrıntılı olarak ele
alacağız. Burada dikkat çekmeye çalıştığımız şudur, bugün de Türki-
ye’ye verilen her borç, “yardım” adı altında verilmektedir. Oysa ortada
yardım diye bir şey yoktur. Yardım adı altında Türkiye’nin boynuna ge-
çirilen, kölelik halkasıdır. ABD yardımlarında esas olan ABD’nin ekono-
mik, siyasi, askeri çıkarlarıdır. Bunu da açıkça ifade etmekten hiçbir
zaman çekinmemişlerdir. 1 Nisan 1947 tarihli New York Herald Tribune
gazetesinde Walter Lippman şöyle yazmaktadır:
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“Türkiye ve Yunanistan’ı, gerçekten yardıma muhtaç oldukları ya da de-
mokrasi modeli teşkil ettikleri için seçmedik. Bu ülkeleri, Sovyetler Birli-
ği’nin kalbine ve Karadeniz’e açılan stratejik kapılar olduğu için seçtik.”

Nitekim bu açıklamadan yaklaşık bir ay önce dönemin ABD Başkanı H.
Truman 12 Mart 1947’de kongrede yaptığı konuşmada şöyle diyordu:
“Türkiye’ye, Yunanistan’a gerekli yardımlar yapılmazsa bu ülkelerin de
Bulgaristan, Polonya, Romanya gibi totaliter bir baskı altına düşmeleri
önlenemez. Ortadoğu’nun istikrarı ve Amerika’nın çıkarları için Türkiye
ve Yunanistan’a yardım yapılması zorunludur.”

Türkiye ve Yunanistan’a özgü hazırlanan yardım programı, tarihe Tru-
man doktrini olarak geçti. 

TRUMAN DOKTRİNİ 

ABD Başkanı Harry Truman 1947 yılında, Sovyetler Birliğini hedef alan
yeni bir politika açıklaması yaptı. Sovyetler Birliğini yayılmacı bir devlet
olarak niteleyip, „komünizm tehdidi“ kavramını yeni politikada temel
ilke olarak ilan etti.
Somut olarak, Truman, Sovyetler Birliği’nin Yunanistan ve Türkiye’ye
yönelik sözde yayılmacı politikasına karşı, bu ülkelere mali ve askeri
yardım yapma gereğinden söz ediyordu. 
Yunanistan’da Nazilere karşı büyük bir direniş veren Yunan Komünist
Partisi ve ELAS, iktidarı alabilecek güce ulaşmıştı. Savaştan hemen sonra
Yunan burjuvazisinin yardımına koşan ve Yunanistan’ı işgal eden
İngiltere, halkın yeniden direnişe geçmesi karşısında ABD’nin desteğini
talep eder hale gelmişti. 
Türkiye ise savaş sırasında, önce Naziler ve sonra İngilizlerle yakın
ilişkiler yürüttüğü için, savaş sonrasında Sovyetler Birliğine şüphe ile
bakan bir yönetime sahipti. Stalin’in İstanbul ve Çanakkale boğazlarının
statüsüne ilişkin yaptığı birkaç konuşma, Ankara’nın paçalarının
tutuşmasına yetmişti. 
ABD Başkanı Truman’a göre,  hem Yunanistan’da devrimi engellemek
ve hem de Türkiye iktidarını yanına çekmek için, bu koşullarda
Yunanistan ve Türkiye için mali ve askeri yardım gerekiyordu. 
12 Mart 1947 yılında Kongreden bu amaçla 400 milyon dolar kullanma
izni istedi. Kongre’nin 22 Mayıs’ta bu isteği kabul etmesi üzerine
Türkiye’ye 100 milyon, Yunanistan’a ise 300 milyon dolar yardım
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yapıldı.
Truman Doktrini olarak tarihe geçen bu kararın Yunanistan açısından
sonucu, iç savaşta Yunan burjuvazisinin güçlenmesi ve kararsızlık
yaşayan Yunanistan Komünist Partisi’nin yenilgiye uğratılması oldu. 
Türkiye’de ise, ABD ordusunun ikinci dünya savaşında kullanılan
silahları bir kısmı hibe, bir kısmı kredi bedeli Türkiye’ye satıldı. TC
ordusu Amerikalılaşma sürecine girdi. Daha sonra Marshall
yardımlarının da başlaması ile Amerikalılara teslim olma süreci
derinleşti. İktidardaki CHP çok partili burjuva demokrasisine geçme
sözü vererek, ülke kapılarını Amerikan şirketlerine sonuna kadar açtı.  5
yıllık kalkınma planları ve Köy Enstitüleri gibi Sovyetlerden esinlenmiş
uygulamalar kaldırıldı.
Hemen ardından 1948 yılında başlayan Marshall yardımları ile Yeni
Sömürgeleşme süreci hızlandırıldı.

Tekrar konumuza dönersek; Türkiye’nin stratejik önemi ile ilgili, ABD
kuvvet komutanlarının yönetime sunduğu raporlarda da Türkiye’nin
Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’da Sovyetler’e karşı doğal bir engel olduğu
belirtiliyor ve “Rusya, Türkiye’yi barış döneminde emip yutarsa bizim
Ortadoğu’yu savaşla kazanma ihtimalimiz tümüyle yok olur” denili-
yordu.

Sovyetler Birliği’nin yanı başında Ortadoğu’ya, Asya’ya açılan bir kapı
olarak Türkiye’de gerçekleşecek bir devrim, emperyalist sistem açısın-
dan çok büyük bir tehlikedir. Çünkü Türkiye devrimi, bütün Ortado-
ğu’yu doğrudan etkileyecektir. Türkiye’nin emperyalist kampta
tutulması, sosyalist bloğu kuşatmak için de stratejik önemdedir.

Bunun için yardımlarla, ikili anlaşmalarla Türkiye emperyalizmin pençe-
sine düşürülmelidir. İleride ikili anlaşmaları incelerken ayrıntılı olarak
göreceğimiz ABD yardımları yardım değil, emperyalist bağımlılığın
maskesidir. Yeni sömürgeci politikalar ağırlıklı olarak krediler, ortak ya-
tırımlar ve dış yardımlar maskesi altında gerçekleştirilmiştir. 

ABD Başkanı J. F. Kennedy, “dış yardımların” amacını şöyle ifade etmek-
tedir: “Dış yardımlar ABD’nin etkili durumunu ve kontrolünü devam et-
tirmenin, kesin olarak çökecek ya da Komünist Blok’a geçebilecek
birçok ülkenin yaşamasını sağlamanın bir yöntemidir.”
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Yani bir ülke çökerse ya da komünist sisteme geçerse, ortada emperya-
listler için sömürülecek bir ülke kalmaz. Bir ülke ayakta kalsın ki, yani
kapitalist sistemin içinde kalsın ki sömürü sürsün. Yeni sömürgeleştir-
menin ilk araçlarından sayılan Marshall Yardımı için ABD senatosunda
kabul edilen “Yardım Bedeli” isimli belge de ABD yardımlarının amacını
çok açık ifade etmektedir. ABD’nin 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana sür-
dürdüğü yardım politikasının başlıca amacı, öncelikle Amerika’nın gü-
venilirliğini sağlamak ve Amerikan değerlerinin hakim kılınacağı bir
dünya yaratmaktır: “Yardım politikasının müttefikleri kalkındırmaktan
ziyade bizim güvenlik ve savunma politikalarımıza hizmet ettiği bir ger-
çektir.”

1950’lerin Amerikan iktisatçılarından August Maffry ise, Amerikan yar-
dım ve yatırımlarının amacını şöyle özetliyor: “Dost ülkelerdeki yatırım
iklimlerinin daha doğrudan tedbirler ile geliştirilmesi, Birleşik Devlet-
ler’in bütün diplomatik çabası olmalı ve bu çaba sürekli olmalıdır.
ABD’nin dış ekonomik kalkınma ile ilgili bütün kuruluşları gözlerini dört
açmalı ve yabancı hükümetlerin Amerikan yatırımlarına karşı ayrım gö-
zetmelerini zamanında önlemelidir, böyle bir durumda derhal eldeki
bütün diplomatik baskılar kurulmalı ve gerekli engelleme yapılmalı, du-
rumun bir çaresi bulunmalıdır.”

“Durumun çaresi” malumdur. Diplomatik yollardan ekonomik komplo-
lara, askeri darbelerden kanlı işgallere kadar bütün yöntemler kullanılır. 

AMERİKAN YARDIMLARI, YENİ SÖMÜRGELERDE 
POLİTİK-ASKERİ NÜFUZ SAĞLAMA ARACIDIR

Dönemin Amerikan Başkan Yardımcısı Nelson Rockefeller, raporunda
ABD dış yardımlarının amaç ve hedeflerini yazmaya devam ediyor: 

“Bu askeri paktları sağlamlaştırmak ve genişletmek için Marshall Pla-
nı’nın Avrupa’da bize sağladığı kadar ya da ondan daha büyük ölçüde,
politik ve askeri nüfus garantileyecek genişlikte bir ekonomik yayılma
planını Asya, Afrika ve diğer az gelişmiş bölgelerde uygulamak zorun-
dayız. Bunun için az gelişmiş ülkelere yaptığımız ekonomik yardımların
büyük kısmı, askeri paktlarımıza hizmet etmek üzere kurulmuş olan ka-
nallardan akmalıdır. Bu ise bizi, askeri paktlarımızı cazip hale sokmaya
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götürmelidir. Zorunlu hallerde bu paktların biçimlerinde belirli değişik-
likler düşünülmelidir. Başka bir deyişle, askeri paktların ekonomik yö-
nünü mümkün olduğu kadar belirgin hale getirmeliyiz. Bizim askeri
paktlarımıza çekmek istediğimiz ülkelere geniş ölçüde ve akıllıca yar-
dımlar yapmalıyız. Fakat bunu şimdiye kadar yaptığımızdan daha dik-
katli ve esnek bir biçimde yapmak gerekmektedir. Çok özel durumlarda
herhangi bir şart bile koşmamalıyız. İkinci dönemde hem politik, hem
de askeri şart ve taleplerimizi kabul ettirme yolu açılacaktır.” (Semih
Hiçyılmaz, Halklara Karşı Bir Örgütlenme: NATO, syf. 28)

Burjuva devletler, kapitalizmin emperyalizm aşamasıyla birlikte tekelci
burjuva devletleri haline dönüşmüştür. Devletin tüm mekanizmaları,
tekelci burjuvazinin çıkarları için çalışmaktadır. Devlet ile tekeller iç içe
geçmiştir. Nelson Rockefeller, başkan yardımcısı olarak Amerikan tekel-
lerinin çıkarları için ABD politikalarına yön vermiştir. Nelson Rockefeller,
ABD’nin ilk petrol devi Standard Oil Company’in kurucusu olan John
Rockefeller’in torunudur.

Avrupa, Asya, Afrika, Ortadoğu… Bütün yeni sömürgeler, onların pazar
alanıdır. Kurdukları Rockefeller Vakfı ile de verdikleri eğitim bursları gö-
rüntüsü altında dünyanın her köşesinde kendilerine sadık uşaklar yetiş-

tirmeye çalışırlar. Bir dönemin
CIA babası Dulles, Rockefeller
Vakfı’na da başkanlık yapmıştır.
Demirellerin, Türkeşlerin, Erba-
kanların döneminde Türkiye poli-
tikalarında on yıllarca yer almış,
köylü kasketiyle işçinin, köylünün
dostuymuş gibi görünen Bülent
Ecevit de Rockefeller Vakfı’nın
bursuyla ABD’ye götürülüp eği-
tim verilenler arasındadır.

„Yapılacak geniş iktisadi yardımlarla, ABD’nin karşılık beklemeden yar-
dım ettiği ve işbirliği yapmak isteğinde samimi olduğu intibâsı yaratıl-
malıdır. Elimizdeki bütün propaganda olanaklarıyla durmaksızın az
gelişmiş ülkelere yapılan Amerikan yardımının karşılıksız bir yardım ol-
duğunu, art niyet taşımadığını bütün kafalara sokmalı, bu konuda hiçbir
masraftan çekinmemeliyiz. Bu arada anti-komünist çalışmalarımıza,
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ideolojik çalışmalarımıza ara vermemeliyiz.“ (age, syf. 29)

ABD yardımlarının, kredilerinin hangi şartlarla verildiğinin ayrıntılarına
burada girmeyeceğiz. Ancak şunu söyleyebiliriz ki, “yardım” adı altında
yapılan düpedüz tefeciliktir. Alıntıda da gördüğümüz gibi Rockefeller,
bu tefeciliğin halk tarafından anlaşılmaması için “yardımların karşılıksız
yapıldığı şeklinde propagandasının durmaksızın yapılmasını” istiyor.

MARSHALL YARDIM PLANI

Marshall Yardım Planı 2. Dünya Savaşı sonrasında 1947 yılında önerilen
ve 1948-1951 yılları arasında yürürlüğe konmuş ABD kaynaklı
ekonomik yardım paketidir. 16 ülke, bu plan uyarınca ABD’den
ekonomik kalkınma yardımı almıştır. 

Hitler Faşizmine karşı zafer kazanılmasının ardından, tüm dünyada
olduğu gibi Avrupa’da da Sovyetler Birliğine yönelik büyük bir sempati
oluşmuştu. Doğu Avrupa ülkelerinde faşist iktidarların ezilmesinin
ardından, peş peşe Halk Cumhuriyetleri kurulmuştu.

Batı Avrupa’da savaşın yol açtığı yıkımın ardından gerek ABD ve
gerekse Batı Avrupalı emperyalistler açısından acil sorun, halkın
sosyalizme yönelik sempatisinin önüne geçip, burjuva kapitalist düzeni
restore etmekti. 

11 -13 Temmuz 1947 tarihinde Batı Avrupa devletleri ve ABD Paris’te
bir araya gelerek ekonomik yardım konusunu masaya yatırdılar. Savaş
sırasında başta silah üretimi olmak üzere sanayii üretimini önemli
oranlarda artıran ABD ekonomisi büyümüş, sermaye birikimi artmıştı.
Batı Avrupalı devletler, restorasyon için ekonomik yardıma ihtiyaç
duyarken, ABD de büyüyen sermayesini yeni alanlara gönderebilmek
için arayış içindeydi. Bu şartlarda ABD’nin yardım önerisinin kabul
edilmesi zor olmadı, „Avrupa Telafi Programı“ üzerine anlaştılar. Tabii
ABD’nin istediği koşullarda…

Verilen yardımlar, ABD şirketleri ile ortak yatırımlara, ABD şirketlerinin
mallarının satın alınmasına gidecekti.  Böylece ABD yardımı, ABD
ekonomisinin dünya genelinde büyük bir yatırım ve pazar alanı
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kazanması anlamına geliyordu. ABD tekellerinin hızla büyümesinin önü
açıldı.

ABD bu yardım anlaşmasıyla sadece ekonomik kazanç sağlamadı,
siyasal ve askeri açıdan da birçok imtiyazlar elde etti. Batı Avrupa’yı
Amerikan üsleri ve ajanları ile doldurdu. Batı Avrupa ülkelerinde
Sovyetler Birliği ve sosyalizm düşmanı parti ve kişileri destekledi. Anti
Stalincilik kampanyası başlattı. Amerikancı kültürü yayma olanakları
elde etti. Afrika ve Asya’da İngiltere ve Fransa’ya ait olan birçok
sömürgeye el attı. Sözde bağımsızlık hareketlerini desteklerken,
İngiltere ve Fransa’nın elini Marshall yardımları ile bir ölçüde
bağladıktan sonra, dünyanın birçok eski sömürgesinde kendi
denetiminde yeni sömürgeciliği geliştirdi. 

İngiltere ve Fransa hızla savaş öncesi konumunu kaybederken ABD
dünya genelinde hem ekonomik hem de siyasal açıdan güçlendi,
emperyalist kapitalist sistemde patronluğunu kabul ettirdi.

MARSHALL YARDIM MEKANİZMASININ İŞLEYİŞİ

ABD’li yardım heyeti, yardım verilen yeni sömürgeleştirilecek ülkelerin
topraklarına yerleşir. Yardım alan ülke, isteklerini ABD yardım heyetine
bildirir. 
İstekler, Washington’daki ekonomik işbirliği idaresine iletilir. 
Bu idare, uygun gördüğü istekleri Amerikan piyasasından satın alır. 
Bu yardımlar, özellikle Amerikan gemileriyle yardım edilen ülkeye sevk
edilir.  

Yardım miktarı ve yardımın hangi alanlara yöneltileceği konusundaki
tartışmalar ABD’ye, söz konusu ülkenin ekonomi politikasını etkileme
olanağını getirmektedir. Üstelik verilen yardımların, Türk parası karşılığı
merkez Bankası’nda ABD adına bir hesaba yatırılmaktadır. Karşılık para-
lar denilen bu fonun kullanılışı Amerikan’ın müsaadesiyle mümkün ol-
duğu için böylece ABD’ye ikinci bir müdahale olanağı sağlamaktadır. 

Şimdi soralım, bunun neresi yardım?

Marshall yardımları da Türkiye’ye, savaştan yıkılmış olarak çıkan Av-
rupa’nın tarım ve hammadde ihtiyacını karşılayacağı alanlara harcan-
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ması koşuluyla verilmiştir. Türkiye’ye yapılan yardım ve kredilerin nasıl
kullanılacağı, hangi alanlara yatırım yapılması gerektiğini, hangi işlet-
melerin tasfiye edilmesi gerektiğini tespit etmek amacıyla “büyük Türk
dostu” olarak propagandası yapılan Thornburg’un “Türkiye’nin Bu-
günkü Ekonomik Durumun Tenkidi” adlı raporuna da değinmek istiyo-
ruz. Raporda öncelikle belli sektörlerin tasfiye edilip işbirlikçi
burjuvazinin desteklenmesi isteniyor, bu amaçla: 

“Karabük Demir Çelik Fabrikası tasfiye edilmelidir. Karabük’ü Türk halkı-
nın hakiki ihtiyaçlarının temini uğruna feda etmek, ilgili Türk makamla-
rının cesareti ve gerekli değişikliğin tahakkuku için Türkiye’ye yardım
edebilecek Amerikalıların bilgi ve hünerleri için bir imtihan olacaktır.”
(Türkiye’nin Düzeni, Doğan Avcıoğlu, syf. 559) 

Ve tabii ki işbirlikçi yöneticiler, bu imtihandan geçmek için elinden ge-
leni yapacaklardır.

Lokomotif fabrikası senin neyine, önce sapan yapmasını öğren... Tür-
kiye, 125 lokomotif imal edebilecek bir fabrika kurmak için Amerikan it-
halat ve ihracat bankasından 14 milyon dolar kredi istemiştir. Ancak
“büyük Türk dostu” Thornburg projeyi şu gerekçeyle reddetmiştir: 

“Esas itibariyle ziraatçı olan ve ziraat için lüzumlu olan çelik sapan ve
sair malzemeyi henüz yapamayan bir memleketin lokomotif inşa etmek
arzusu mevsimsizdir. Türk makamları bu şekilde düşündükleri müd-
detçe dolarlarımızın ve bu gibi makinaları imal edecek fabrika malze-
melerimizin vatanımızda kullanılması daha iyi olacaktır.” (age, syf. 559)

“Büyük Türk dostu” Thornburg çok açık sözlü: Siz önce sapan yapmasını
öğrenin, lokomotif sizin neyinize diyor. Yine aynı şekilde Thornburg ta-
rafından makine ve motor imal projesi de reddedilmiştir:

“Uçak ve diesel motörleriyle sair girift makinalar imali için Ankara’da bir
fabrika tesis etmek tasavvuru da aynı sınıfa dahil edilebilir. Lokomotif
imaline ve bu sayfalarda zikrettiğimiz sair imalata ait tasavvurları da
aynı şekilde telakki etmemiz lazımdır. Bu gibi tasavvurları hazırlayan
veya mütalaa eden kimselere Amerikalılar iyi mesai arkadaşı nazarıyla
bakamayacakları gibi, memleketin mali kaynaklarını böyle projelere
tahsis eden bir hükümetin de yabancı sermayedarlara itimat telkin et-
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tiği iddia olunamaz.” (age, syf. 559)

“Büyük Türk dostu” Thornburg makinaymış, motor imalatıymış, uçak
imalıymış, bunları bırakın, siz basit tarım araçları imaliyle uğraşın, hatta
bunların bir kısmının montajından öteye gitmeyin diyor. Aksi durumda
Amerikalılar bu tür tekliflerle gelenlere “iyi mesai arkadaşı olarak bak-
mazlar” diyor. 

“Mahsulün istihsalinde, çoğu saban, el aletleri ve araba gibi basit alet
ve edevata lüzum vardır. Bunların bir kısmı Türkiye’de imal olunabile-
ceği gibi, diğerlerinin montajı da Türkiye’de yapılabilir... Amerika’da zi-
raat aletleri imali ile iştigal eden kimseler, hangi ziraat aletlerinin
mahallen imal olunması, hangilerinin montajının mahallen yapılması ve
hangilerinin de mamul olarak ithal olunması lazım geleceğini pek iyi
tayin edebilirler.” (age, syf. 559)

“Büyük Türk dostu”na göre Türkiye’de sınai gübre fabrikası kurmaya
dâhi şimdilik gerek yoktu. “Dostumuz” ne zaman lüzum görürse belki o
zaman kurulabilirdi.
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PİYER LOTİ

„Esrar!
Tevekkül!
Kısmet!
Kafes, han, kervan
şadırvan!
Gümüş tepsilerde
rakseden sultan!
Mihrace, padişah,
bin bir yaşında bir
şah.
Minarelerden
sallanıyor sedef
nalınlar,

burunları kınalı
kadınlar
ayaklarıyla gergef
dokuyor.
Rüzgarlarda yeşil
sarıklı imamlar
ezan okuyor!“
İşte frenk şairinin
gördüğü şark!
İşte
dakikada <.000.000
basılan
kitapların
şarkı!
Lakin
ne dün

ne bugün
ne yarın
böyle bir şark
yoktu,
olmayacak!
şark
üstünde çıplak
esirlerin
aç geberdiği toprak!
şarklıdan başka
herkesin
orta malı olan
memleket!
Açlığın kıtlıktan
öldüğü diyarı
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Ağzına kadar
buğdayla dolu
ambar!
Avrupanın ambarı!
Asya!
Amerikan
dretnotlarının tel
direklerine
senin Çinlilerin
uzun saçlarından
sarı mumlar gibi
asıyorlar kendilerini!
Himalayanın
en yüksek
en dik
en karlı tepesinde
Britanya zabitleri
cazbant çaldırıyorlar,
kara tırnaklı ayaklarını
daldırıyorlar,
Paryaların
beyaz dişli ölülerini
attığı Ganja!
Anadolu baştan başa
Armistrongun
talim meydanı oldu!
Asyanın bağrı doldu!
şark
yutmayacak
artık!
Bıktık be bıktık!
İçinizden biri
can verebilse bile
açlıktan ölen
öküzümüze,
burjuvaysa eğer

gözükmesin
gözümüze
Hatta sen
sen Piyer Loti!
Sarı muşamba
derilerimizden
birbirimize
geçen
tifüsün biti
senden daha yakındır
bize
Fransız zabiti!
Fransız zabiti sen,
o üzüm gözlü
Azadeyi
bir orospudan
daha çabuk unuttun!
Kalbimize diktiğin
Azadenin taşını
bir tahta hedef gibi
topa tuttun!
Bilmeyenler
bilsin:
sen bir şarlatandan
başka bir şey
değilsin!
şarlatan!
Çürük Fransız
kumaşlarını
yüzde beş yüz
ihtikarla şarka satan:
Piyer Loti!
Ne domuz bir
burjuvaymışsın
meğer!
Maddeden ayrı ruha

inansaydım eğer,
şarkın kurtulduğu
gün
senin ruhunu
köprü başında
çarmıha gerer
karşısında cıgara
içerdim!
Ben elimi size verdim,
size verdik biz elimizi
kucaklayın bizi
Avrupanın
sankülotları!
Sürelim yan yana
bindiğimiz al atları!
Menzil yakın
bakın
..kurtuluş günü artık
sayılı.
önümüzde şarkın
kurtuluş yılı
bize kanlı mendilini
sallıyor.
Al atlanmız
emperyalizmin
göbeğini nallıyor.

Nazım Hikmet
1925



AMERİKAN YARDIMLARI, EMPERYALİST VE İŞBİRLİKÇİ TEKELLERİN 
KULLANMASI İÇİN YAPILIR

“Büyük Türk dostu” Thornburg, emperyalist ve yerli tekellerin aleyhine
olacağını düşündükleri için Türkiye’ye gemi almak için bile kredi ver-
meyi uygun bulmamıştır:

“Türkiye’nin deniz sanayiinin inkişafında faydalı bir rol oynayabilecek
olan hususi teşebbüsün çok aleyhinde olacağı için Türk hükümetine
gemi mubayaası için dolar kredisi vermek doğru değildir.” (age, syf.
559)

Amerikan tekelleri adına konuşan Thornburg’a göre, Türk hükümetinin
yapacağı en iyi iş yabancı sermayeye de, yerli sermayeye de eşit haklar
tanıyan bir yabancı sermayeyi teşvik kanunu çıkarmaktır. Devam ediyor
Thornburg: 

“Aleyhte ve keyfi muameleye maruz kalmayacaklarına dair hükümetin
hususi teşebbüse teminat vermesi, ilk nazarda kapitülasyonlarla suni bir
benzerlik arz edeceğinden, Türkiye’de bidayette pek hoş karşılanmaya-
bilir. Mamafih, kapitülasyon ile bunun arasında büyük fark vardır. Kapi-
tülasyonlar sadece ecnebiler ve bunların Türk halkının zararına olan
imtiyazlarına müdahaleye karşı himaye etmiştir.” (age, syf. 559)

“Büyük dostumuz” hükümetten hem yabancı hem de yerli tekeller için
imtiyaz istemektedir. Thornburg ayrıca Amerikan sigorta şirketlerinin ve
bankalarının Türkiye’de şubeler açmalarını, kamyonla Türkiye’de yük ta-
şınması işinde Amerikan tecrübe ve müteşebbisliğinden yararlanılma-
sını, Türk iradesinde Amerikan müşavir firmalarının seçeceği uzmanlar
kullanılmasını istemektedir 

Thornburg’un istekleri bunlarla sınırlı değildir tabii ki, Amerikan yayın-
larının Türkiye’ye girip Amerikan düşünce yapısı ve kültürünün yerleş-
mesi için de önerileri vardır. Başka türlü “Küçük Amerika” olmak
mümkün mü?

“İyi seçilmiş Amerikan kitap ve mecmualarının daha büyük sayılarda bu-
lundurulması esaslı bir ihtiyacı karşılayacaktır. Amerikan romanları, milli
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bir vasıf olan yeni bilgi ve fikirleri aksettirmek veya bazı hallerde yarat-
mak bakımından faydalıdır. Her ne kadar kitap ve mecmualarda ileri sü-
rülen bütün fikirler, Amerika’da bile faydalı sayılmazsa da, sağlam bir
camiada iyi fikirler, kötülere her zaman galebe çalar... Kitap ve mec-
muaların muhteviyatından birçok Türk yayınları da istifade edebilir.”
(age, syf. 560)

Thornburg’un raporu gibi, Dünya Bankası heyetinin hazırladığı rapor da
verilen “yardım”ların nereye nasıl harcanacağı konusunda tavsiyelerde
bulunmaktadır. Heyet Başkanı Barker’in adıyla anılan Barker Raporu
özetle şöyle diyor: 

“Kalkınmada ağırlık, tarıma ve hammadde üretimine verilmelidir. Dev-
letçilik tasfiye edilmeli, özel teşebbüse her alan açılmalı, yabancı serma-
yeyi engelleyen mevzuat değiştirilerek yabancı sermaye getirilmelidir…”
(age, syf. 561). 

Görüldüğü gibi, rapor oldukça açıktır. Amerika, bir yandan kendi tekel-
lerinin çıkarlarını gözetirken diğer taraftan işbirliği yaptığı yerli tekelleri,
büyük toprak sahiplerini, ticaret burjuvazisini geliştirmek, onları kendi
tekelleri ile işbirliği halinde ve genellikle de hafif tüketim sanayiine yö-
neltmek için “yardım”ları kullanmaktadır. 

TÜRKİYE’NİN YENİ SÖMÜRGELEŞTİRİLMESİNDE
BURJUVAZİNİN İHANETİ VE 
OLİGARŞİK DİKTATÖRLÜĞÜN OLUŞUMU

Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte Kemalist iktidar fraksiyonları ve top-
rak ağaları arasında, Kemalistler lehine kurulan nispi denge ticaret bur-
juvazisiyle bürokrat burjuvazinin işbirliğinden doğan tekelci
burjuvazinin giderek güçlenmesiyle zorlanmaktaydı. 

Savaştan sonra bu iç gelişmeler üzerine artan emperyalist müdahale
Türkiye’de yeni sömürgeci ilişkilerin gelişmesini hızlandırılan bir sürecin
başlamasına yol açtı ve derinleşen sınıflar arası çelişkiler, Demokrat
Parti (DP) iktidarının doğumunu getirdi. 
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1940’ların başından itibaren Saraçoğlu hükümetinin uygulamalarıyla,
emperyalizmle işbirlikçi ilişkilere giren burjuvazi güçlenmeye başladı.
İktidar içindeki ağırlığı arttı, emperyalist tekellerle ortak olarak kurulan
şirketler, ortak yatırımlar, önce ekonomide kar ve çıkar ortaklığı yarattı,
giderek bu durum kader ortaklığı haline geldi. Devrim tehlikesine,
sosyalistlere, haklarını isteyen işçilere kadar her konuda kader ortaklığı
kuruldu. Böylece oligarşi, ikinci paylaşım savaşı bitince emperyalizmin
yardım ve korumasını istemeye gönüllü hale geldi. 

Kime yardım? Kimden korunma?

Egemen sınıfların tarihcileri ve gerici hükümetleri, bunu “savaş sonrası
bozulan ekonomik durumumuz”, “SSCB saldırganlığı karşısında hür
dünya ile daha sağlam ilişkiler kurmak, geliştirmek, güçlenmek için as-
keri ve ekonomik yardım almak”, “Batı’ya sığınmak” olarak açıkladı.

Oysa Kurtuluş Savaşı sonrasında ülkenin durumu ekonomik olarak çok
daha bozuktu. O koşullarda yardım istenmezken bu koşullarda yardım
istemenin anlamı neydi? 

Öncelikle 1923’te Kemalist iktidar karşısında işbirlikçi sınıflar güçsüzdü.
1940’larda ise bu durum değişmiştir. Gelişen ve palazlanan işbirlikçi
burjuvazi, ülkemiz halklarını ABD emperyalizmine soydurarak bu talan
ve yağma sofrasından kendisi de faydalanmak amacıyla işbirlikçilik poli-
tikasını öne sürmüş ve Kemalist iktidarı bu doğrultuda politika değişikli-
ğine zorlamıştır.

“Sovyet saldırganlığı” demagojiden ibarettir. Bu tür gerekçelerin arka-
sında koskoca bir işbirlikçilik ihaneti yatıyordu. Anti-emperyalist küçük
burjuva radikalizmi, giderek bürokrat burjuvazinin sözcülüğüne so-
yundu. Bürokrat burjuvazinin bir kanadı, ticaret burjuvazisi ile girdiği
ortaklık ilişkileri sonucu tekelleşmeye başladı. Savaş ekonomisi şartla-
rında giderek gelişen, savaş sonrası ise iktidara doğru uzanan yerli tek-
elci burjuvazi emperyalist sermaye ile tatlı ortaklıklar kurdu. 

Emperyalistler ile girilen ihanet ortaklığının ideolojik kılıfları ise önce-
den hazırlanmıştı. Temelini 2. Paylaşım Savaşı sonrası gelişen “soğuk
savaş” politikasında kendini bulan Sovyet düşmanlığı, anti-komünizm
ve tırmanan gericilik bu ideolojik kılıfın en temel motifleridir. 
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Geleceğin işbirlikçi egemen sınıfları 2. Emperyalist Paylaşım Savaşı bo-
yunca halkın kanını iliklerine kadar sömürerek güçlenmişlerdir. Savaş
döneminin tüm olumsuzluklarının faturasını Kemalistlere çıkarmışlar,
emperyalizmle girilen ilişkilere karşı “bağımsızlık elden gidiyor” diye çır-
pınan sosyalistleri susturmak için de azgınca saldırmışlardır. 1951 yı-
lında TKP tevkifatı olarak bilinen büyük bir solcu avı başlatılmış,
aydınlar, yazarlar dahil birçok sosyalist gözaltına alınıp, işkencelerden
geçirilerek tutuklanmıştır. 

Böylece efendileri Amerika’ya kapıları ardına kadar açıp, ikili ihanet an-
laşmalarıyla Türkiye’nin yeraltı ve yerüstü zenginliklerini peşkeş çekmek
için önlerindeki engelleri kaldırdılar. Diğer yandan ABD emperyalizmi
pusuya yatmış, bir taraftan geliştirdiği yeni sömürgecilik metotlarıyla
ülkemizi boyunduruğu altına almak için sinsi planlar tezgâhlarken,
diğer taraftan da uluslararası ilişkilerde buna uygun diplomatik, siyasi
manevralar yapmıştır. Örneğin İspanya, Yunanistan gibi diktatörlüklere
ve krallıklara dil uzatmayan ABD senatosundaki konuşmacılar, Türki-
ye’deki tek parti yönetiminden şikayet etmiş ve uluslararası güçlerden
Türkiye’ye baskı yapılmasını istemişlerdir. 

2. Emperyalist Paylaşım Savaşı sonrası geliştirilen yeni sömürgecilik me-
totları ABD emperyalizmi güdümünde Marshall-Truman planlarıyla,
ekonomik ve askeri yardım, ikili anlaşmalar ve paktlar aracılığıyla tez-
gâhlanmıştır.

Devlet yönetiminde gittikçe ağırlığını duyuran yeni güçler hala Kema-
listler lehine olan nispi dengeyi zorlamaya devam etmiş, ekonomi poli-
tika da buna göre biçimlendirilmiştir. Emperyalizmle girilen işbirliği
sonucu alınan bu yardımlar, ikili anlaşmalar ve ittifak ilişkileri tekelci
burjuvazinin ekonomik ve siyasi gücünü arttırmış ve adım adım iktidarı
ele geçirmiştir. Fakat bu gelişim birdenbire olmamış ve 1950’lere değin
sürmüştür. 

YENİDEN EMPERYALİZMİN PENÇESİNE DÜŞMEK

Bağımsızlıktan sömürgeci emperyalistlere teslimiyet! Yani 1900’lerin
yarı-sömürge Türkiye’sine, farklı tarihi ve toplumsal koşullarda, farklı bi-
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çimlerde geri dönmek... Yani ihanet! Egemen sınıfların tarihi, ihanetin
tarihidir.  

Emperyalizm çağında sosyalizme yönelmeyen tüm küçük-burjuva ikti-
darlarının kaçınılmaz yazgısıdır bu. Kemalist iktidarın yazgısı da bundan
farklı olmamıştır. Küçük burjuvazinin tipik özelliği olan yoksul halka gü-
venmeme, onun çıkarlarına hizmet eden adımlar atmama ömrünü iyice
kısaltmış ve sonuçta iki tarafa da yaranamadığı için tarihindeki devrimci
misyonunu tamamlama aşamasına gelmiştir. 

Bu sürecin gelişimini kısaca özetleyelim:

Çok partili döneme geçmeden önce tekelci burjuvazi, toprak ağaları ve
tefeci bezirgânlar, dönemin tek partisi olan CHP içinde yer almaktaydı-
lar. Fakat CHP içinde, önemli etkisi olmasa da henüz devlet bürokrasi-
sinde etkili olan Kemalist kadroların da bulunuyor olması işbirlikçi
sınıfların politikalarını istedikleri gibi hayata geçirmesini engelliyordu.
Örneğin Köy Enstitüleri girişimi ve 11 Haziran 1945’de, CHP içindeki Ke-
malistlerin daha sonra kuşa çevrilen ve uygulanmayan Toprak Reformu
Yasası’nı meclisten geçirmeyi başarmaları, bardağı taşıran son damla
olmuş sonuçta yasalaşan Toprak Reformu, özellikle toprak sahipleri ta-
rafından büyük tepkiyle karşılandı. Ve sonuçta toprak reformunu uygu-
latmamışlardır.

Uzun süredir çok partili rejimi isteyen burjuvazinin baskılarının giderek
güçlenmesi karşısında, 19 Mayıs 1945 tarihli bir konuşmasında İnönü,
rejimin liberalleşeceğinden ve muhalefet partilerinin kurulması gerekti-
ğinden söz etti. Bu değişimde hiç şüphesiz iç koşullar kadar dünyanın
üçte birinin, emperyalist sistemden koparak sosyalist sistemle ilişki kur-
malarının ardından, galip emperyalist ülkelerin, sosyalizme karşı burjuva
demokrasisini yerleştirmek için yaptığı çalışmaların rolü olmuştur. Çok
partili sistem,  “özgürlüğün” temel kriteri olarak ilan edilmiş, Türkiye’de
bu yönde adım atmanın koşulları yaratılmıştır.

Öte yandan Toprak Reformu yasasının çıkması sırasında, toprak sahip-
leri fiilen muhalif saflarda yer aldılar. Ve 7 Ocak 1946 günü CHP’den
tekelci burjuvazi ve toprak sahiplerinin temsilcisi DP doğdu. Ve 1946
seçimlerinde 65 sandalye kazandı. Yeni mecliste, Kemalistlerin ağırlığı
azalmış, emperyalizmin ve işbirlikçilerinin ağırlıkları artmaya başlamıştı.
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Çok partili dönemin, iddia edildiği gibi “insan hakları ve demokratik
hukuk devleti” gibi bir misyonu olmamıştır. Atatürk Üniversitesi’nde
doğu bölgelerinin toplumsal yapısı ile ilgili araştırmalar yapan genç bir
bilim adamının sözleriyle çok partili rejim şudur: 

“1945’te, yani çok partili rejime geçişle birlikte ağalar ve şeyhler iki yön-
den birden kuvvet almışlardır. Birincisi oy mekanizmasının kitlelere ve-
rilmesiyle birlikte halkın değer kazanması, ağa ve şeyhin halk üzerindeki
geniş nüfuzlarını kullanarak siyasi partiler için kıymetli bir kişi olmaya
başlamaları, ikincisi siyasal iktidarların lütuflarına mazhar olmaya başla-
yan ağa ve şeyhlerin halk önünde büsbütün kudretli kişiler haline gel-
meleri. Bir madalyonun iki yüzü gibi görünen bu unsurlar daima
birbirleriyle etki-tepki halinde olup, ağalık ve şeyhliğin daha kuvvetli bir
şekilde müesseseleşmesini sağlamaktadır. Çok partili rejimde, böylece
kudreti artan Doğulu ağa ve şeyhler kendi çıkarlarına göre, her iki parti-
nin saflarında yer almışlar, birinden ötekine geçmek ve partileri birbi-
rine karşı oynamak suretiyle, çok partili hayatın onlara getirdiği
olanaklardan azami ölçüde yararlanmayı bilmişlerdir.” (Doğan Avcıoğlu,
Türkiye’nin Düzeni, sy. 529)

Henüz iktidarını koruyan CHP, ona elinden kaçırmamak için hızla ege-
men sınıfları memnun edecek kararlar çıkarmaya ve daha da gericileş-
meye başladı. 

1947 Şubat’ında tekelci burjuvazinin temsilcisi bürokratlardan oluşan
bir komisyon, Türkiye İktisadi Kalkınma Planı (Vorner Planı) adıyla bir
plan hazırlayarak, 26 Mayıs 1947 tarihinde çıkartılan Türk Parasının Kıy-
metini Koruma Kanunu’nu, ek bir madde ile emperyalist sermayeyi
davet yasasına dönüştürdü. Yine bu dönem emperyalist ülkelerden ser-
maye ihracını teşvik edici önlemlerin yanında, kamu gelirlerinin, ağırlıklı
karayolu yapımı gibi, pazarı genişletici altyapı yatırımlarına yönelmesi
yeni sürecin ilk örnekleri oldu.

Ülkenin emperyalizmin yeni sömürgesi haline gelmesi süreci, Türki-
ye’nin Avrupa kapitalizminin imarı için planlanan 10 milyon dolarlık
payla Marshall Yardım Programına dahil edilmesiyle, Türkiye’nin em-
peryalist Avrupa’nın tahıl ve hammadde deposu haline getirilme politi-
kalarıyla sürdürüldü. Egemen sınıflar, ABD’nin hazırladığı uluslararası
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işbölümünde Türkiye için belirlenen bu rolü büyük bir istekle kabul etti-
ler. 

Yardımlarla birlikte ABD’nin öne sürdüğü ve kabul edilen şartlar şunlar-
dır:

1- Türkiye’nin aldığı borç ve bağışlarla Amerikan savaş sanayiine müş-
teri olması (ABD askeri yardımı alarak savunma masraflarından tasarruf
etmek, TC hükümetlerine bulunmaz bir lütuf gibi geldi ve kabul edildi)
2- Türkiye’nin tarıma ve tarıma dayalı özel sermaye ağırlıklı sanayileş-
meye öncelik verip, ağır sanayinin bir kenara bırakılması.
3- Yabancı sermaye ve mallarına kapıları açarak serbest dış ticarete
girme isteği.

Emperyalizm, Türkiye’den bu tür ekonomik imtiyazların yanı sıra NATO,
CENTO gibi emperyalist askeri ittifaklara girmek, üs anlaşmaları yapmak
gibi başka birçok tavizi de yine aynı yolla elde etti.

Yeni sömürgeleşme sürecinde
siyasal gelişmeler, CHP ve DP
arasındaki gericileşme yarışına
dönüşerek devam etti. CHP’nin
gerek 1947 Kurultayı’nda ve ge-
rekse 1950 seçimlerinde ilan
edilen parti politikası ve prog-
ramı, gericileşmenin en büyük
kanıtıydı. Bu doğrultuda hızlı
adımlar atmasına ve milli özel-
liklerini yitirmeye başlamış ol-
masına rağmen o günkü
koşullarda egemen sınıflar ve
ABD emperyalizmi, CHP’yi çı-
karlarına cevap verebilecek du-
rumda görmeyip daha güvenilir

siyasi bir dayanak olarak görülen DP’yi tercih ettiler.

1950 seçimlerinde ABD, açıkça DP’yi destekledi. Amerikan haber ajansı,
kitap ve broşürlerle DP’nin seçim kampanyalarına bizzat katıldı.
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Oligarşinin temsilcisi olarak kurulan DP, seçimlere büyük avantajla girdi.
Ve yıllar süren “Milli Şef” döneminin baskı ve zulmünden yılan, savaş
dönemi uygulamalarıyla iyice yoksullaşan halkın tepkilerini yedekledi.
Hürriyet ve demokrasi savunucusu yalanlarıyla 1950 seçimlerini ka-
zandı. Yeni meclis, 1923’lerin Kemalistlerin milli duygularıyla değil em-
peryalizm ve oligarşinin ayak sesleriyle açıldı. 

1950 seçimleri, sıradan bir iktidar değişikliği değildir. Bu iktidar değişik-
liği, Kemalistlerin iktidardaki etkinliklerinin son bulması ve oligarşinin
hakim güç olmasıdır. Darbesiz, kansız, silahsız ama mevcut koşulları çok
iyi değerlendirerek yalan ve demagojiyi temel alan bir propagandayla
“demokrasiye geçiş” maskesi altında gerçekleştirilen bu iktidar değişik-
liği ile birlikte, sivil ve asker aydınlar ile bağımsız kapitalist kalkınmadan
yana olan güçlerin tüm etkinliği yok edilerek emperyalizm ve oligarşi-
nin tam hakimiyeti sağlanıyordu. Adnan Menderes’in kişiliğinde ege-
men sınıfların işbirlikçi ihanet ilişkileri özgürlüğün, demokrasinin değil,
yeni sömürge Türkiye’nin açık işgal yerine gizli işgal zincirleriyle bağ-
lanmasının tarihsel dönüm noktasıdır.

Emperyalizmin de içinde dolaylı olarak yer almaya başladığı DP iktida-
rıyla, 1923’ten beri Kemalistler lehine olan nispi denge bozulmuş, oli-
garşiden yana değişmiştir. Ama buna rağmen Kemalistler uzun süre
tamamen tasfiye edilememiştir. Özellikle ordu içindeki güçlerini 1970’li
yıllara kadar büyük oranda muhafaza etmişlerdir.

“OLTAYA YAKALANMIŞ BALIK” TÜRKİYE

Ülkemizde yeni-sömürgecilik ilişkilerinin temelleri esas olarak 1940’lı
yıllarda atıldı. Amerikan emperyalizmiyle bilinen ilk resmi anlaşma 23
Şubat 1945 tarihlidir. ABD tarafından “Ödünç Verme ve Kiralama Ka-
nunu” çerçevesinde Türkiye’ye verilen askeri malzeme için, ABD ile 10
yıl vadeli 10 milyon dolarlık kredi antlaşması imzalanır.

Bu anlaşma öncesi olduğu gibi bu anlaşmadan itibaren de Amerikan
heyetlerinin biri gidip diğeri gelecek, borçlar, ikili anlaşmalar, askeri
üsler, düzenlemeler peş peşe birbirini izleyecektir. 6 Nisan 1946 yılında
Amerikan Missouri zırhlısının ülkemize geldiği günlerde ABD Başkanı Tru-
man Ortadoğu’ya açılan kapı olarak Türkiye’nin önemine işaret ediyordu: 
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“Orta Doğu’da muazzam doğal kaynaklar vardır ve en işlek kara, hava
ve deniz yolları bu bölgeden geçmektedir. Sonuç olarak bu bölgenin
büyük iktisadi ve stratejik önemi vardır... Dünya ticaret sisteminin te-
mellerini kurmak istiyoruz. Uluslararası ilişkileri zehirleyen ve iki harp
arası devrede hayat seviyesini bozan dar iktisadi milliyetçiliğe dönmek
istemiyoruz.” 

Kısa bir dönem içinde Türkiye kendisini yeniden emperyalizmin kuca-
ğında bulacaktı. 

Bu Noktaya Nasıl Gelindi?

20’li yıllardaki Kurtuluş Savaşı ile Kemalist küçük-burjuvazinin önderli-
ğinde politik bağımsızlık kazanılır. Kemalistler politik bağımsızlığın eko-
nomik bağımsızlıkla tamamlanmadan yetmeyeceğinin bilincindeydiler.
Gerek bu gerçeklik gerekse de millici karakteri gereği bağımsız bir eko-
nomik yapı geliştirmeye çalıştılar. Bu gelişmeye öncülük edecek milli bir
burjuvazi yoktu. Bunu da biz yaratırız dedi Kemalist iktidar ve “saksıda”
bir milli burjuvazi yaratmayı temel ekonomi politikası olarak belirledi.

Oysa emperyalizm koşullarında hele ki kapitalist yoldan bağımsız bir
ekonomi yaratmak olanaklı değildi. Bu ancak sosyalist yol izlenerek ba-
şarılabilirdi. Nitekim kapitalist yol tercih edildiği ve devrime öncülük
eden sınıfın karakteri nedeniyle Kemalist Devrim sonuna kadar götürü-
lememiş, tamamlanamamış bir Burjuva Demokratik Devrim olmuştur.

Sınıfsal karakteri gereği sosyalizmi değil kapitalizmi tercih etmiştir Ke-
malist iktidar. Bu önderlikle tersi de olamazdı zaten. Yönü “batıya” yani
emperyalizme dönüktü, ancak millici karakteri, geçmiş devlet gelenek-
leri, sosyalizmin dünya çapındaki prestiji nedeniyle emperyalist sisteme
uygun bir karakter de göstermiyordu.

Karma, merkezi, devletçi bir ekonomi vardı. Ekonomik bağımsızlık he-
deflenmişti. Ancak geçen süreç gösterdi ki bu boşuna bir çabadır. 

Sonuçta devletin seferber ettiği olanaklar ve tanıdığı ayrıcalıklarla,
doğrudan devlet yatırımlarıyla belli bir sanayi altyapısı sağlandı, belli bir
sermaye birikimine sahip ticaret burjuvazisi ve bürokrat burjuvazi
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ortaya çıktı. Bu kesimler yeni-sömürgecilik ilişkilerinde emperyalizmin
dayanacağı yerli işbirlikçi tekelci burjuvazinin öncüleriydi. Ve şiddetle
yabancı sermayeyle ortaklık kurmayı yani işbirliğini arzuluyor, özel
teşebbüse her türlü özgürlüğün sağlanmasını istiyordu. Kapitalist
gelişmenin birinci perdesi kapanıp ikinci perdesi açılacaktı.

Özetlersek;
KAPİTALİST GELİŞMENİN BİRİNCİ PERDESİ; devlet yardımı devlet
desteği ile saksıda burjuvazi yaratma çabalarının esas alındığı küçük-
burjuva Kemalist iktidar dönemi...

KAPİTALİST GELİŞMENİN İKİNCİ PERDESİ; yabancı sermayeli, dış
„yardımlı“ yeni-sömürgecilik; çarpık kapitalist sistem ve oligarşik
diktatörlük dönemi...

Emperyalistler yeni ve elverişli bir pazar gözüyle bakıyordu Türkiye’ye.
Üstelik stratejik bir bölgedeydi de... Emperyalizmin yerli işbirlikçisi
olacak olan ticaret burjuvazisi ise Kemalist devleti yabancı sermayenin
ülkeye girmesi için zorluyordu.

Elbette emperyalist sermaye güvenli ve karlı görmediği yere girmez.
Önce incelemeleri gerekmektir. Bunun için peş peşe raporlar hazırlarlar.
Bu raporlar sadece ekonomik raporlar değildir, politik, askeri, sosyal,
kültürel temelde raporlardır. Bu raporlarda işin aslı Türkiye ekonomisi,
siyasal, askeri ve sosyal yapısını bir bütün olarak nasıl ele
geçireceklerinin, nereleri nasıl düzenleyeceklerinin ayrıntıları vardır.

ABD emperyalizmi için Türkiye, Sovyetler Birliği’ni güneyden kuşatma-
nın ve Ortadoğu’ya açılmanın da adıdır. Bu jeopolitik durum Amerikan
emperyalizmin ilgisini baştan beri Türkiye’ye çekmiştir.

Savaş sonrası Avrupa ekonomik olarak iflas etmiş, siyasal olarak sosya-
lizmin tehlikesinin etkisi altındadır. Yunanistan’da faşist Albaylar Cuntası
işbaşındadır.

Tüm bunlar neticesinde Truman doktrini ile Yunanistan ve Türkiye ön-
celikli olarak seçilir. Emperyalist-kapitalist Avrupa ülkeleri Marshall yar-
dımları ile yeniden restore edilirken, Türkiye ve Yunanistan için gerekçe
başkadır. Emperyalist politikacılardan ABD Walter Lippman 1947 yılında
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yaptığı bir değerlendirmede bu gerekçeyi kendi ağızlarından şöyle
ifade etmektedir:

“Türkiye ve Yunanistan’ı gerçekten yardıma muhtaç oldukları ya
da demokratik modele teşkil ettikleri için seçmedik. Bu ülkeleri Ka-
radeniz’e ve Sovyetler Birliği’nin kalbine açılan stratejik kapılar ol-
dukları için seçtik.”

Dönemin ABD Savunma Bakanı Robert Mc Namara ise “Türkiye’nin
savunması ABD’nin kendi savunmasının bir parçasıdır” diyordu. 

CIA’ya bağlı bir örgütlenme olan Uluslararası Kalkınma Örgütü’nün
(AID) dış yardım için neden Türkiye’yi seçtiği ise şöyle özetlenmektedir:

“Örneğin, 30 milyondan fazla bir nüfusu olan Türkiye, ABD yardım
dağıtıcıları tarafından esas olarak askeri bir dayanak noktası şeklinde
düşünülmüştür. Bu ülkenin askeri cesareti birçok kere açığa çıkmıştır.
Coğrafi durumu, NATO ve Bağdat Paktı (CENTO) gibi savunma
paktlarında yer alma konusundaki eğilimi ve hatta az bulunan mineral
kaynakları, Türkiye’nin dağıtılacak herhangi bir tür dış yardım için
seçilmesine yardımcı olmuştur.” (Aktaran; Çağdaş Kapitalizmin
Bunalımı, Syf:184-185)

Dünya emperyalizminin jandarması ABD emperyalizmi 2. Paylaşım Sa-
vaşı sonrası sosyalizmin-devrimlerin yayılmasını önlemek, daralan pa-
zarlarına çözüm bulmak için arayışlar içindeydi. Örneğin NATO
generallerinden Aloe’ye göre o günlerde askeri strateji uzmanları
“genel bir savaş halinde, Ortadoğu’daki Sovyet ilerlemesinin birkaç
hafta, hatta birkaç gün geciktirilmesinin bile Türkiye’ye yapılan askeri
yardımın bedelini karşılamaya yeterli” olduğunu düşünmektedirler. 

Ancak burada hemen belirtmek gerekir ki, emperyalistler sosyalizm
tehlikesinden korkmakla birlikte bu durumu bilinçli bir propaganda
malzemesi haline de getirmişlerdir. “Anti-komünizm” malzemesiyle
hem sosyalist-ilerici ülkelere karşı psikolojik savaş yürütülürken hem de
egemenliği altına almak istediği ülkelere yayılmasına, oralara girmesine
de meşruluk zemini hazırlamak istemiştir. 

Dolayısıyla Türkiye’ye olan ilgisi Sovyetlerin Türkiye’ye yayılmasından

Emperyalizmin En Sinsi ve Daha Saldırgan Hali

83



çok Türkiye’nin Sovyetler Birliği’ne komşu durumunda olmasından do-
layı dinleme, casusluk ve sızma işleri, radyo yayınları, hayalet uçaklarla
yaratılan provokasyonlar için kullanma yanıdır esas olan... Ortado-
ğu’daki en büyük ABD üslerinden olan İncirlik Üssü ile ilgili anlaşma
1950’lerde yapılmıştır. 1951 yılında inşaatına başlanan İncirlik Üssü’nün
inşaatını bizzat Amerikan Mühendislik Grubu yapmış ve 1954 yılında üs
kullanıma açılmıştır.

Yeni-sömürgeciliğin ideolojik-politik, ekonomik, askeri zemini

şöyle oluşturulmaktadır:

1- Sovyet “yayılmacılığı” na karşı koruma ve anti-komünizm de-
magojisi;
2- Marshall Yardımları, ikili anlaşmalar, krediler, ortak yatırımlar;
3- Askeri anlaşmalar, bölgesel paktlar;
4- “Çok partili demokratik sistem” aldatmacası;

ABD emperyalizminin dev tekellerinin büyük başlarından Nelson Roc-
kefeller 1956’larda ABD Başkanı Eisenhover’a sunduğu raporda şunları
diyordu: 

“Bizim askeri paktlarımıza çekmek istediğimiz ülkelere geniş öl-
çüde ve akıllıca yardımlar yapmalıyız.”

Böylece ABD emperyalizmi yaratacağı “üslerle” hem söz konusu ülkede
bağımlılık zincirlerini kalınlaştırıyor, o ülkeyi tam denetimine almış olu-
yor hem de denetimi dışındaki güçlere, ülkelere karşı da bir saldırı
odağı yaratmış oluyordu. 

Nitekim 5 Mart 1959 tarihinde dönemin CIA Başkanı A. Dulles ile Türk
hükümeti adına Fatin Rüştü Zorlu arasında imzalanan anlaşma,
“ABD’ye ‘sızma, yıkıcı faaliyetler, sivil saldırı veya dolaylı saldırı’
halinde Türkiye’ye müdahale etme hakkı” tanımaktadır. Ki bu müda-
hale sadece Türkiye’yle sınırlı kalmamış, Türkiye’yi saldırı üssü olarak
kullanıp Ortadoğu’daki devrimci odaklara karşı da müdahale etme
hakkı anlaşmayla garanti altına alınmıştır. Nitekim ABD’nin İncirlik üssü,
Irak, Afganistan, Libya ve Suriye’ye yönelik emperyalist saldırılarda ya
doğrudan saldırı üssü olarak kullanılmış, ya da lojistik destek üssü ola-
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rak kullanılmıştır.

Emperyalizmin işbirlikçisi Türkiye oligarşisinin hizmetleri bu kadarla sı-
nırlı kalmadı. Önce NATO bünyesinde 2014 yılında yapılan toplantıda
dünyanın her yanında görev yapabilecek “Yüksek Hazırlık Seviyeli Müş-
terek Görev Kuvveti” oluşturulması kararı alındı. 1 Haziran 2016 yılında
ise AKP hükümeti çıkardığı bir kararname ile NATO bünyesinde emper-
yalizmin ihtiyacına göre dünyanın her yanına TC askerinin gönderilme-
sini yasalaştırdı.  Resmi gazetede yayınlanan bu yasaya göre, Türkiye,
Meclis kararına gerek duyulmaksızın NATO gücüne kendi askeri birlik-
lerini katacak. Üstelik aynı yasa ile NATO nun, bir kriz anında Türkiye’ye
de askeri birlik göndererek müdahale etmesi, yani işgal etmesi müm-
kün hale geldi. 

Tekrar Türkiye’nin yeni sömürgeleşme sürecinin başına dönersek; em-
peryalistlerin kendi sistemlerini tehdit eden en büyük tehlikenin, ezilen
halkların bağımsızlık mücadeleleri olduğu, dolayısıyla baş çelişkinin em-
peryalizm ile ezilen dünya halkları arasındaki çelişki olarak nitelendiği
bir süreç yaşanıyordu. Bu gerçeğin emperyalistler de farkındaydılar.
Yaptıkları yardıma, kurdukları bağımlılık ilişkilerine rağmen tüm korku-
ları ulusal kurtuluş savaşlarıdır. 

Japon işgalcilerini kovan Çin’e 1945 yılından itibaren ABD müdahale
eder, ama 1949 yılında Çin halkının zaferini engelleyemez, bozkırlar tu-
tuşmuştur. Hindistan, Cezayir, Küba, Vietnam, Angola, Mazombik başta
olmak üzere birçok Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkesinde ulusal ba-
ğımsızlık savaşları yükselir. ABD Başkan Yardımcılarından Humprey ulu-
sal kurtuluş savaşlarından korkularını şöyle ifade etmektedir: 

“Askeri bakımdan, önemi barutun keşfi ile kıyaslanabilecek ve en
cüretkâr bir saldırı biçimiyle karşı karşıyayız. Ulusal kurtuluş savaş-
larından söz ediyorum. Bu yeni ve karmakarışık harp biçimi, gü-
venliğimiz için belli başlı bir tehlike oluşturmaktadır.”

O halde saldırı üsleri yaratmak, gerici-faşist ittifakları iç ve bölgesel te-
melde güçlendirmek bunun için de askeri-siyasi bölgesel paktlar oluş-
turmak ABD emperyalizminin politikasının özüdür. Ve elbette Türkiye
egemen güçleri ideolojik ve politik olarak emperyalizmin safındadırlar
ve emperyalizme kapıları sonuna kadar açmışlar, bunun için her türlü
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teminatı vermişlerdir.

Daha 1951’de Türkiye’nin NATO’ya alınması tartışmaları sürerken Dışiş-
leri Bakanı Fuad Köprülü, mecliste, “Türkiye NATO’ya iltihak edince Orta
Şark’ta bize düşen rolü etkili bir biçimde yerine getirmeye ve gerekli
tedbirleri birlikte almak için ilgililerle derhal görüşmeler yapmaya hazır
olacaktır” diye garanti vermektedir. 

1955’te Türkiye, İran, Irak ve Pakistan’ın katılımı ile kurulan Bağdat Paktı
bu bakımdan önemlidir. NATO’ya bağlı olarak kurulan pakt sonradan
CENTO adını alarak varlığını sürdürmüştür ve bu gericiler ittifakının is-
tihbarat merkezi de Ankara’da konumlanmıştır. 

Baştan itibaren söylediğimiz gibi sorun sadece iç ve dış “komünist teh-
ditlerin” engellenmesi değildir. Bu elbette yeni-sömürgecilik ilişkilerinin
sadece bir yönüdür. Diğer temel yönü ise bağımlı ya da bağımlılaştırıla-
cak ülkelerde sömürüyü derinliğine geliştirmektir. Yani daralan em-
peryalist pazarı genişletmek...

Bunun ülkemizdeki karşılığı çarpık kapitalizmdir. 2. Paylaşım savaşının
hemen sonlarında ülkemize gelen ABD heyeti, ABD kongresi için hazır-
ladığı raporda: “... olası bir saldırgan kuvvetin bu ülkeye sızmak ve Türk
siyasal-ekonomik kurumlarını yolundan saptırmakta kullanabileceği
ciddi toplumsal tedirginliğin gelişmesini önlemek amacıyla Türkiye’de
ekonomik refahın korunması”na işaret ediyor. 

Olası bir saldırgan kuvvet diyerek, Sovyetler Birliğini işaret eden emper-
yalistler Türkiye’yi sözde koruma gerekçesiyle ekonomik, siyasi ve as-
keri varlıklarını sürekli artırdılar. Her türlü bağımlılık ilişkisi yardım
kavramının arkasına saklanarak halka şirin gösterildi.

Emperyalist “yardım” denilen şey gerçekte çarpık kapitalist gelişimin te-
mellerini atmaktı. Ve dönemin Dünya Bankası başkanı Eugene R. Black
bu gelişimle neyi amaçladıklarını açık biçimde ortaya koydu:

“a) Dış ülkelere yardım, Amerikan malları ve hizmetleri için doyurucu ve
doğrudan pazar sağlar. 
b) Dış ülkelere yardım, Amerikan şirketleri için yeni pazarların deniza-

şırı gelişimini hızlandırır. 
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c) Dış ülkelere yardım, yardımdan yararlanan ülkenin ekonomisini ser-
best teşebbüs sistemine yöneltir, bu sayede de Amerikan firmaları geli-
şebilir.”

Yeni-sömürge ülkede çarpık da olsa kapitalizm geliştirilmelidir ki Ame-
rikan tekelleri de bu zeminde sömürüsünü sağlayabilsin. 

Amerikan emperyalizmi yaptığı “yardım” ve verdiği kredilerin nereye
nasıl kullanılacağını da kendisi belirlemektedir. “Yardım” ve kredilerin
yeni-sömürgecilik ilişkilerinde kazandığı önemli muhtevalardan biridir
bu durum.
Kalkınma ya da sanayileşme adına kredi arayan ülkenin karşısına hemen
Dünya Bankası heyetleri çıkar. 
Dünya Bankası ya da onun kardeşi benzer bir organizasyondan o ül-
keye büyük bir kredi ayarlanır. Gerçekte asla para o ülkeye gitmez. Ülke
yerine o ülkede projeler yapan emperyalist şirketlere gider. Ancak bor-
cun sahibi o ülkedir. Bu borç ödeyemeyeceği kadar büyüktür ve bu da
planın bir parçasıdır. 
Borcunu ödeyemeyen ülkeye heyet gönderilerek borçları yeniden yapı-
landırmak için birçok koşul öne sürülür. Emperyalist şirketlere yeni karlı
yatırım imkânlarından ülkedeki toplumsal muhalefetin bastırılmasına,
askeri anlaşmalardan özelleştirmelere kadar birçok şey, heyetlerin ko-
şulları olarak masaya getirilir. Borçlu ülke hükümetinin fazla bir tercih
şansı kalmaz. “Acı reçete” diyerek o da kendi halkına bu koşulları kabul
ettirmenin demagojisini yapar. Böylece kredilerle borçlandırılan ülkeler
emperyalizme daha bağımlı hale gelirken, ülke kaynakları peşkeş çekilir,
halk ucuz emek gücü olarak katmerli bir sömürünün altına sokulur. 

Ülkemize yapılan Amerikan “yardım” ve kredilerinin nereye nasıl kulla-
nılacağı konusunda Amerikan emperyalist tekellerin en irilerinden Roc-
kefeller şu saptamaları yapmıştır:

“Bizimle dost olan ve bizimle uzun süredir sağlam askeri paktlarla bağ-
lanmış olan Türkiye gibi anti-komünist hükümetlerin iktidarda bulun-
duğu ülkelere yapılacak yardımlar ve açılacak krediler öncelikle askeri
nitelikte olmalıdır. Oltaya yakalanmış balığın yeme ihtiyacı yoktur.
Genişletilmiş ekonomik yardım, örneğin Türkiye’de bazı durumlarda
düşünülenin tersi sonuç verebilir, yani bağımsızlık eğilimini artırıp mev-
cut askeri planları zayıflatabilir.  Bu tür ülkelere -Türkiye gibi- doğrudan
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ekonomik yardım da yapılabilir ama bu, ancak bize uygun ve bağlı hü-
kümetleri iktidarda tutacak ve bize düşman muhalifleri zararsız bıraka-
cak biçim ve miktarda olmalıdır. 

“Bunlarla bağlantılı olarak özel sermaye yatırımlarını da ayarlamak ge-
reklidir. Bu yatırımlar yardımıyla birçok siyasal amaca ulaşılabilir. Bu tip
özel sermaye yatırımları, zamanla bütün gayrı meşru muhalefeti ve poli-
tikamıza karşı direnişi ortadan kaldırabilmeli ya da nötralize edebilmeli-
dir. Ayrıca bizi desteklemekte kararsız ve sallantılı olan bütün özel
girişim ve çıkar çevrelerini etkilemelidir. Aynı zamanda ABD ile işbirli-
ğine hazır yerli iş adamlarına da yardım artırılmalı ve böylece bu iş
adamlarının ilgili ülkenin ekonomisinde kilit noktalarını ele geçirmeleri,
buna dayanarak politik etkilerini artırmaları sağlanmalıdır.”

Tekelci Rockefeller’in söylediklerini özetlersek;

- Yardım ve açılacak krediler öncelikle askeri nitelikle olacak.
- Doğrudan yapılacak ekonomik yardımlar işbirlikçileri güçlendir-
mekte kullanılacak.
- Özel sermaye yatırımları emperyalist politikalara ayak direyen,
karşı çıkan kesimleri bertaraf etmekte, etkisizleştirmekte ve yeni
yandaşlar kazanmakta kullanılacak.
Böylece askeri anlaşmalar, politik kararlar, ekonomik kredi ve yar-
dımlar iç içe geçmekte ve emperyalist bağımlılığı tamamlamakta-
dır.

1950’lerden başlayarak yapılan “yardım” ve açılan krediler tam da bu
doğrultuda kullanılmıştır. Yani bu “yardımlar” emperyalistlerin ve işbir-
likçilerinin çokça demagojisi yaptıkları gibi ülkemizin kalkınmasına, hal-
kımızın refahına değil emperyalizm işbirlikçilerinin yaratılmasına ve
güçlendirilmesine hizmet etmek amacı taşımıştır.

Bu kredi ve yardımların, özel sermaye yatırımlarının kime nasıl kullandı-
rılacağı bizzat CIA’ye bağlı Uluslararası Kalkınma Ajansı (AID) isimli em-
peryalist organizasyon tarafından düzenlenmiştir.

1967’ye gelene kadar 22.5 milyon dolara ulaşan, 1986’da 881 milyon
dolar olan “yardımlar” ABD emperyalizmiyle işbirliğine hazır ve gönüllü
patronlara dağıtılmıştır. İşte kendilerini “yerli” göstermeye çalışan, dev-
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rimcilere her fırsatta “vatan haini”, “kökü dışarda” diyen işbirlikçilerin
karakteri budur. Onlar dünya halklarının katili emperyalist haydutların
çanağını yalayarak beslenmiş ve semirmişlerdir.

Sonuçta emperyalizm artık ülkeyi dıştan yöneten bir olgu olmaktan çık-
makta, kurduğu işbirlikçi ekonomik-politik-askeri mekanizma, bu işlevi
içsel bir olgu olarak yerine getirmektedir. Bu mekanizma, esasen bir oli-
garşik diktatörlük biçiminde kendisini ortaya koymaktadır. 

EKONOMİK-POLİTİK-ASKERİ VE SOSYAL-KÜLTÜREL
BOYUTLARIYLA EMPERYALİZMİN 
YENİ-SÖMÜRGECİLİK OPERASYONU

Yeni-sömürgecilik emperyalizmin zorunlu ancak aynı zamanda bilinçli
bir tercihidir. Emperyalistler bu zorunluluk üzerine sistemli bir politik-
ekonomik-askeri-kültürel ilişkiler ağı inşaa etmiştir.

Yeni sömürgecilik;
- pazarın genişletilmesi
- sosyalist blok dışında kalan 2/3’lük bölümde tam bir hegemonya
sağlama ihtiyacıdır...

“Yeni-sömürgeci metotların temelinde, emperyalist tekellerin aç
gözlü sömürü politikalarına cevap verecek şekilde sömürge ülke-
lerde meta pazarının genişletilmesi, ‘yukarıdan aşağıya kapitaliz-
min’ bu ülkelerde hakim üretim biçimi olması...” diyordu Mahir
Çayan. 

Ve bu kapitalist gelişmeyi “çarpık kapitalizm” olarak adlandırıyordu.
Çarpık kapitalizm yukarıdan aşağıya feodalizmin belli ölçülerde tasfi-
yesi, emperyalizme bağımlı tüketim ekonomisine yönelik hafif ve orta
sanayinin kurulmasıyla karakterize olmaktadır. 

Bu, emperyalizmin daralan pazar ihtiyacına bulduğu çözümdü. Eldeki
pazar alanını genişletmek için kapitalizmi geliştirmek zorundaydı. Ancak
bu doğal seyri içinde bir gelişim değil tepeden inme ve emperyalizmin
ihtiyaçları esasına göre bir gelişimdi.
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Bu gelişim, zayıf ta olsa var olan millici dinamikleri tümüyle bitirmek ve
emperyalizme bağımlılığı arttırmak sonucunu yatacaktı.

Emperyalizm sömürgelerinde kendi adına sömürüyü gerçekleştirmek
için ortaklık kurduğu işbirlikçi sınıfını da yaratmış olacaktı; işbirlikçi tek-
elci burjuvazi.

Emperyalizmin yeni-sömürgecilik ilişkileri çarpık kapitalist gelişimle sı-
nırlı olmamış bu gelişimle birlikte ve bu gelişimin üzerinde ekonomik,
politik, askeri, sosyal, kültürel, ideolojik ilişkiler ağını da hızla yarat-
mıştır.

Bu yeni-sömürgecilik ilişkileri emperyalizmi önceki süreçte olduğu gibi
dışsal bir olgu olmaktan çıkartıp içsel bir olgu haline getirmiştir.

İçsel olgu haline gelen emperyalizm yeni-sömürü ilişkilerine uygun
tarzda düzenlemeler yapması ve yeni-sömürü ilişkilerinin kendi doğa-
sına uygun tarzda zorunlu sonuçlar ortaya çıkması kaçınılmazdır.

Yeni-sömürgecilik ilişkileri bir anda ortaya çıkmadı. Tersine emperyaliz-
min ihtiyaçlarına, önceliklerine ve hedef seçilen ülkenin sosyal, siyasal,
ekonomik, askeri yapısına göre yıllara yayılan bir sürecin içinde şekil-
lendi, oturdu, gelişti ve yetkinleşti diyebiliriz.

Emperyalizmin yeni-sömürgecilikle neyi amaçladığını, öncelik sırasının
ne olduğunu yukarıda emperyalist sözcülerin, tekellerin sahiplerinin
kendi ifadelerinden aktarmıştık.

Emperyalizmin yeni sömürgecilik ilişkilerini oturtması için sömürge ül-
kelerde eski sosyal-siyasal-ekonomik-askeri yapının yeni tarzda düzlen-
mesi gerekecektir. Yeni-sömürgecilik ilişkileri asıl olarak bu düzlenmiş
yapı üzerine oturacaktır.
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EMPERYALİZMİN POLİTİK ALANA MÜDAHALESİ; 
SÖMÜRGE TİPİ FAŞİZM YA DA 
SÖMÜRGE TİPİ DEMOKRASİ

Emperyalizm ekonomik alanda tam hakimiyet sağlamak için borçları,
kredileri, “yardım”ları ve ikili anlaşmaları kullandı. Politik alandaki ope-
rasyonları için ise iki temel araç kullandı;

1- “çok partili demokratik rejim” yalanı ve
2- “komünizm tehlikesi” demagojisi

Sosyalizmin prestijinin, halklar üzerindeki etkisinin yerine konulan ideo-
lojik malzeme buydu; çok partili demokratik rejim... Emperyalist ideo-
loglar, demokrasi ve özgürlüğün nerede ise tek şartının çok partili rejim
olduğunu propaganda ediyorlardı. 

Bunun ülkemizdeki karşılığı tek partili sisteminin terk edilip çok partili
sisteme geçilmesinde sembolleşti. 

Emperyalist ABD, yardım ve kredileri de bu şarta bağlıyordu. “Önce de-
mokrasi” diyordu.

Oysa Türkiye ile Yunanistan’a “yardım” edilen süreçte Yunanistan’da fa-
şist Albaylar Cuntası vardı. İspanya halkı Franco, Portekiz’de Salazar’ın
faşist diktatörlüğü altında terörle yönetiliyordu.

Ve 12 Temmuz 1947’de Başbakan İsmet İnönü ünlü beyannameyi ya-
yınlayarak Kemalist sistemin tabutuna son çiviyi çakıyordu: Türkiye de-
mokrasi rejimine geçecektir. Demokrasinin önündeki engeller
kaldırılacaktır. Elbette ilk işaretler bu adımlardan önce oluyor. İnönü 1
Kasım 1945’de Meclis söylevinde emperyalistlerin beklediği sinyali veri-
yor. Ve 12 Temmuz 1947’deki beyannamede süreç tamamlanıyor.

Ne olmuştu buraya kadar?

1940’lı yılların başından itibaren SARAÇOĞLU hükümetinin uygulamala-
rıyla, emperyalizmle işbirlikçi ilişkilere giren burjuvazi güçlenmeye baş-

Emperyalizmin En Sinsi ve Daha Saldırgan Hali

9<



ladı. İktidar, savaşın sona ermesiyle birlikte ABD’nin koruyuculuğunu ve
yardımını istemeye yöneldi.

23 Şubat 1945’de “Ödünç Verme ve Kiralama Kanunu” çerçevesinde
Türkiye’ye verilen malzeme için, ABD ile 10 yıl vadeli 10 milyon dolarlık
kredi antlaşması imzalandı.

Hemen belirtelim, emperyalistler karşılıksız bir şey vermediler. Verdik-
leri borç ve kredi, belli şartlarda, belli ayrıcalıklar karşılığında verildi.
Yani 10 milyonluk kredinin verilmiş olması demek “belli konularda ayrı-
calık aldığı” anlamına geliyordu.

Devam edersek: 
- 1945 yılı içinde bir ABD senato üyesi ülkemizi ziyaret etti,
- 6 Nisan 1946’da ise Amerikan Missouri zırhlısı ve iki savaş gemisi İs-
tanbul Limanı’na geldi,
- Aynı yılın Nisan ayında Türkiye egemenleri ABD’den 500 milyon do-
larlık kredi talep etti.
Her borç ve kredinin, ekonomik ve dolayısıyla politik bağımlılık zinciri-
nin ülkeye dolanması anlamına geldiğini görmek için çok zaman geç-
mesi gerekmeyecekti.

-1946 yılında bir Amerikan filosu daha İzmir limanına geldi. Amerikan
filoları limanlarımızda dolaşıyor, askeri yardım heyetleri, ekonomi he-
yetleri ve uzmanları ülkemizde cirit atıyordu... Sadece turistik bir geziye
gelmiyor Amerikan filoları, cennet vatanımızın doğal güzelliklerini sey-
retmeye gelmiyorlar, askeri uzmanlarıyla, ikili askeri anlaşmalarla, askeri
üslerle, planları, amaçları, stratejileriyle yani bağımlılık zincirleriyle bir-
likte geliyorlardı. Hiçbiri tesadüfi değil, hiçbiri nedensiz değildi bunların.
Her adımı planlıydı emperyalistlerin. Ve her adımda ülkenin kapılarını
emperyalistlere açtıklarını, ülkeyi sattıklarını çok iyi biliyordu işbirlikçiler.

-3 Mart 1947’de Truman Doktrini gereğince Türkiye ve Yunanistan’ın
Marshall Yardımları programına dahil edildiği açıklandı. 

-11 Mart 1947’de Türkiye, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’na
(IMF) katıldı. Yeni-sömürge ülkeler önce IMF’yi, Dünya Bankası’nı tanı-
dılar. Kredi açan ülkeler adına ülkemize gelen heyetler, nerede nasıl ya-
tırım yapılacağını, nerede yatırım yapılmayacağını belirlemekten, işçi
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ücretlerine ve vergilere kadar her şeye müdahale etmeye başlayacak-
lardı. “Yardım”lar, borçlar alınıp verilirken, heyetler gelip gittikçe, em-
peryalizme bağımlı çarpık kapitalizm gelişti, sömürü ve talan düzeni
giderek oturdu.

-22 Mayıs 1947’de Amerikalı General L. E. Oliver başkanlığında 20 kişilik
bir askeri yardım kurulu Türkiye’ye geldi.

-14 Haziran 1947’de Amerikan İktisadi Heyeti, Türkiye’ye geldi.

Sıra politik yapının, işbirlikçi politikaları uygulayacak biçimde şekillen-
mesine geldi. 45’lere kadar hakim olan politik yapı değiştirilecek, yeni-
sömürgecilik ilişkilerine uygun bir politik sistem ve bu sistemin
kadroları yaratılacaktı.

Yaşanan basit bir tek parti, çok parti değişikliği değildi. Çok daha kök-
lüydü. “Laik, demokratik, hukuk devleti” yalanı bu değişiklik üzerine
inşaa edilecekti. Sömürge tipi faşizm ya da yeni-sömürge demokrasisi
bu zemin üzerinde kurumsallaşacaktı. Emperyalizmin müdahalesi ve
yeni-sömürgecilik ilişkileri temelinde ortaya çıkan politik yapı ve onun
ayakları şöyle şekillendi;

- Tek parti yerini çok partili sistemin alması,

- Ticaret burjuvazisi ve toprak ağalarının en irilerinin emperyalizmle iş-
birliği sonucu işbirlikçi tekelci burjuvazi haline gelmesi,

- Egemen sınıflar blokunun parçalı görüntüsünün yerini oligarşik blo-
kun alması,

- Kemalist asker-bürokratik küçük-burjuva diktatörlüğünden oligarşik
diktatörlüğe geçiş,

- Sömürge tipi faşizm ya da sömürge tipi “demokrasi”...

Bu değişim belli iç ve dış koşullarda gerçekleşmişti. Bu değişimin dış
koşulları emperyalizmin 2. Emperyalist Paylaşım Savaşı sonrası çıkarları
ve sisteminin devamı için yeni-sömürgecilik ilişkilerine yönelmek zo-
runda kalmasıydı. Bu değişimin iç koşulları ise çıkarları emperyalizmle
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ilişkide olan sömürücü egemen sınıflar blokunun emperyalizmin yeni-
sömürgecilik ilişkileriyle çakışması ve politik ortamı yeni sömürgeci ko-
şullara uygun tarzda zorlamasıdır.

Kemalist iktidar karşısında güçsüz olan işbirlikçi sınıflar yine bizzat Ke-
malist iktidar tarafından palazlandırılmış ve 1940’lara gelindiğinde geli-
şen ve palazlanan işbirlikçi burjuvazi, ülkemiz halklarını ABD
emperyalizminin soygun düzenine teslim ederek, bu talan ve yağma
sofrasından kendisi de nasiplenmek amacıyla, ihanet politikasını sah-
neye koymuş ve Kemalist iktidarı bu doğrultuda politika değişikliklerine
zorlamıştır.

Bürokrat burjuvazinin bir kanadı ticaret burjuvazisi ile girdiği ortaklık
ilişkileri sonucu tekelleşmeye başladı. Savaş ekonomisi şartlarında gide-
rek gelişen, savaş sonrası ise iktidara doğru uzanan yerli tekelci burju-
vazi, emperyalist sermaye ile tatlı ortaklıklar kurmak istiyordu.

ABD senatosundaki konuşmacılar, Türkiye’deki tek parti yönetiminden
şikayet edip Türkiye’de çok partili demokrasiye geçilmesi için ABD hü-
kümeti ve uluslararası güçlerden ülkemize baskı yapılmasını isterlerken
yerli işbirlikçileri de aynı paralelde politik yapıyı değişime zorluyordu.

Emperyalistler “yardım”lar, kredi ve borçlar için “demokrasinin” olmasını
şart koşarlarken yerli işbirlikçiler söz konusu yardım, kredi ve borçların
kendi kasalarına akacağını, ekonomik ve politik olarak güçlerini arttıra-
caklarını çok iyi bildiklerinden “demokrasi” yaygarası koparıyorlardı.

Kapı “tek partili sistemden çok partili sisteme geçiş” ile aralanacaktı. Ke-
malist iktidarın CHP’si Türkiye’yi 1923 yılından 1950’ye kadar 27 yıl ke-
sintisiz tek parti sistemi ile yönetmişti. Yeni-sömürgecilik ilişkileri bu
yapıyı parçalayacaktı.

1945 ve 1946’da on beş yeni siyasi parti kuruldu. Bunlardan CHP için-
den çıkan Celal Bayar, Fuat Köprülü, Refik Koraltan ve Adnan Mende-
res’in 1946’da kurduğu Demokrat Parti (DP) “ana muhalefet” partisi
haline geldi. Ve 1950 seçimlerinden galip gelerek CHP’nin yerine iktidar
oldu.

DP ve lideri Menderes, Kemalist dönemin eksiklerini, zayıflıklarını, aç-
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mazlarını çok iyi kullandılar. “Demokrasi, özgürlük getireceğiz” yalan ve
demagojilerini de bunların üzerine oturttular. Özgürlük, hürriyet, de-
mokrasi yalan ve demagojileriyle aydınlar da dahil mevcut Kemalist ikti-
dardan hoşnutsuz olan, hemen hemen tüm kesimlerin desteğini almayı
başardılar.

“Tek partili sistemden çok partili sisteme geçiş” basit bir değişim değil
işbirlikçi tekelci burjuvazinin artan siyasi-ekonomik gücünün, emperya-
lizmle birlikte Kemalist devlet yapısını değişime zorlamasının ifadesiydi.
Çünkü yeni-sömürgecilik ilişkileri önünde eski sistem engel teşkil edi-
yordu. Bu sınıfsal bir tutum olmaktan çok asıl olarak devletin, sistemin
yapısıyla ilgili bir durumdu. Nitekim 60’lı yılların CIA raporlarında “geliş-
menin ve yatırımların önünü kesen köhnemiş, hantal yapıdan” söz edil-
mektedir. Kemalist iktidarın devlet aygıtının kadroları da tümüyle
yeni-sömürgecilik ilişkilerine kafa olarak hazır değillerdi. 

İşte bu sistemin emperyalizm ve işbirlikçilerinin çıkarlarına uygun tarzda
kurumları ilişkileri kadrolarıyla yukarıdan aşağıya değişmesi zorunluydu.
Kendini göstermeye başlayan bu değişimin karakteristik özellikleri şun-
lardı:

- Açık Amerikan hayranlığı.
- Çok partili düzene geçiş.
- Milli menfaatler denilerek ABD’nin Ortadoğu planına destek vermek.
- Türkiye’nin ABD’nin bir pazarı, hammadde kaynağı olmasını kabul
etmek, dahası bunu milli çıkarlar adına desteklemek.
- Amerika aleyhtarı olan her şeyi herkesi kendi düşmanı olarak görmek.

DP’nin lideri Adnan Menderes, büyük toprak ağasıdır. DP’nin dayandığı
sınıfsal taban ise işbirlikçi tekelci burjuvazi ve büyük toprak sahipleridir.
DP iktidarı, geniş ve yoksul emekçi halk kitlelerinin çok da yararına ol-
mayan kimi düzenleme ve uygulamaları büyük bir demokrasi şovuyla
pazarlamış ve kitleleri aldatarak desteklerini almayı başarmıştır.

Hürriyet, demokrasi vb. bunlar birer aldatmacadır. Tüm bunlar egemen
sınıflar içindir. Sözünü ettikleri hürriyet, istedikleri koşullarda yatırım
yapma, halkı kölece çalıştırma ve ticaret hürriyetidir. Hür teşebbüs de-
dikleri özel sermayedir. Hürriyet vatanın yeraltı ve yerüstü kaynaklarını
talan etme hürriyetidir. Hürriyet, sadece parası olanlar için istediğini
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yapma hürriyetidir.

Emperyalist tekellerin ve yerli işbirlikçilerinin istedikleri koşullar sağla-
nırken, siyasal yapı da ona göre düzenlenmiştir. Emperyalistler ve işbir-
likçileri için hürriyet koşulları demek, işçiler köylüler ve tüm emekçiler
için kölece çalışma zorunluluğu demektir. Her türlü hak ve özgürlüğün
sınırlanması yok edilmesi demektir. Hak ve özürlükler için mücadele
edenlerin baskı ve zulüm ile sindirilmeleri ve bu baskı yönetiminin ku-
rumsallaştırılması demektir. Kısaca sömürge tipi faşizmin yukardan aşa-
ğıya örgütlenmesidir artık söz konusu olan.

10 yıllık DP iktidarı vatanseverlik, millici duygu ve düşünceler yerine iş-
birlikçiliği, emperyalizm hayranlığını yüceltmiştir. Ve bu gerçeklik ege-
men güçlerin yıllardır düşünü kurduğu “yatırım iklimini” yaratırken
emperyalizmin ülkemize sinsice girmesinin de temelini oluşturmuştur.

Emperyalistlerin başından itibaren DP’yi desteklemiş olmaları boşuna
değildir. Nitekim tek parti sisteminin yıkılması ve DP’nin 1950 seçimle-
rinde iktidar olmasını ABD emperyalizminin yetkilileri memnuniyetle
karşılamışlardır. Onlara göre tek parti sistemi Atatürk’ün kurduğu cum-
huriyetin ilkel bir esasıydı. Gelişme, ilerleme için bu yıkılmalıydı.

Amerikan emperyalizmi kârlı yabancı sermaye yatırımları için “uygun ik-
limi” arıyordu. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Kemalist iktidar da
emperyalist yabancı sermayeye hep açık olmuştur. Ancak yabancı ser-
maye elverişli-imtiyazlı yani kârlı koşulları bulamadığından beklendiği
ve istenildiği kadar gelmemiştir. Emperyalistler bu durumu „devletçili-
ğinizle, millî iktisat politikanızla yabancı sermayeyi ürkütüyorsu-
nuz“ diye ifade etmişlerdir. Değiştirmeye zorladıkları, ilkel diye
niteledikleri politik-ekonomik yapı buydu.

Yeni politik yapının sınıfsal temelini oligarşi bloku oluşturur. Oligarşi
bloku işbirlikçi tekelci burjuvazi, toprak ağaları, tefeci, tüccarların oluş-
turduğu egemen sınıf blokudur.

Eski sömürgecilik sisteminde, komisyonculuk, acentacılık adı altında
faaliyet yürüten komprador burjuvazi, emperyalizmin yeni-sömürgecilik
ilişkileriyle birlikte değişime uğrayarak işbirlikçi tekelleri oluşturmaya
başladı. Yerli pazar için üretim yapan ve ulusal burjuvazi olarak nüve
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halinde beliren burjuvazi, henüz dizlerinin üzerinde doğrulamadan bu
sistem içinde emperyalizme bağımlılaştı. 

İşbirlikçi tekelci burjuvazi, yeni-sömürgecilik ilişkilerinde emperyalizmin,
ülkede içsel olgu olmasında ve gizli işgalin gerçekleşmesinde en temel
işlevi görmekteydi. „Ulusal“ etiketli idi ama emperyalizm adına hareket
etmekten ve ortak çıkarlar adına emperyalizmin çıkarlarını savunmaktan
başka bir işlevi yoktu. 

Ancak yukarıdan aşağıya oluşturulan ve emperyalizme bağımlı işbirlikçi
tekelci burjuvazi güçsüzdü. İktidarını diğer sömürücü sınıflarla paylaş-
mak zorundaydı. Böylece işbirlikçi tekellerin egemenliği altında, diğer
sömürücü pre-kapitalist sınıfların en elit kesimleriyle oluşturulan oligar-
şik yapı ortaya çıktı.

Emperyalizmin asıl dayanağı işbirlikçi tekelci burjuvazi olmakla birlikte
bu oligarşik yapıyla ittifak kurarak ülkeye daha rahat sızma ve yerleşme
imkânı buldu. Sömürge ülkelerde emperyalizmin içsel olgu haline gel-
mesine zemin sundu. Emperyalizmin içsel olgu haline gelişi, oligarşik it-
tifakın kurulması merkezi yönetimin de güçlenmesini sağladı.

Yeni-sömürgelerde, ekonomik ve siyasal güçsüzlük, egemen sınıflar
arası çelişkilerin yoğunluğu ve halk kitlelerinin düzene karşı memnuni-
yetsizliğinden kaynağını alan sürekli bir milli krizin yaşanması nede-
niyle, düzenin devamı ancak, sömürge tipi faşizmle mümkündü. Oysa
bu gibi ülkelerde yeni baskıcı faşist düzenlemeler genellikle „demok-
rasi“ ve “çok partili sistem” demagojileriyle yapıldı; ekonomi gibi siyaset
de çarpık olarak şekillendi. 

Çok partili sistem yeni-sömürgecilik ilişkileriyle ortaya çıkan şekillen-
mede demokrasi vitrini olacak, sömürge tipi faşizmin maskelenmesine
hizmet edecektir. Çok partili demokrasi yalanı altında düzen partileri fa-
şizmin yüzünün gizlenmesine hizmet edecektir. Türkiye halkların nez-
dinde sağ, sol, muhafazakâr, milliyetçi, islâmcı, liberal vb sıfatlarla
sunulan burjuva düzen partileri birbirlerine alternatifmiş gibi gösterile-
rek halklarımızı düzen içinde tutmanın, düzen içi umutlar yaratmanın
araçları oldular. Parlamento, seçimler, düzen partileri üçgeni sömürge
tipi demokrasinin önemli ayaklarıdır. Emperyalizmin çıkarlarının hizme-
tindeki düzen partileri çabuk yıpranacak, yıprananların yerine hemen
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yenileri kurularak, koalisyonlar oluşturularak onlarca yıl halklarımızı al-
datacak ve aldatmaya devam edeceklerdir.

Sonuç; emperyalizmin politik plandaki düzenlemelerinin esası sö-
mürge tipi “demokrasi”yi, bir başka ifade ile sömürge tipi faşizmi
kurumsallaştırmasıdır.

YENİ-SÖMÜRGECİLİK İLİŞKİLERİNİN POLİTİK KADROLARI; 
CIA ELİYLE YETİŞTİRİLMİŞ KADROLAR

Politik plandaki ikinci temel adım kadrolaşmadır.

Politikaların uygulayıcısı kadrolardır. Kadrolar olmaksızın ne kadar isa-
betli politikalar üretilmiş olursa olsun yaşam şansı bulamazlar. Kadrolar
üretilen politikaların kitlelere benimsetilmesinde de önemli roller oy-
narlar. Ve en önemlisi kadrolar bir sistemin devamının da güvencesidir-
ler. O halde 

Emperyalist çıkarların savunucusu, işbirlikçi ve halk düşmanı kad-
rolar yetiştirmek yeni-sömürgeciliğin politik esaslarının başında
gelmektedir.

Bu kadrolar emperyalizmin gönüllü ajanları gibi çalışırlar. Emperyalist
yeni-sömürünün psikolojik ortamının hazırlanmasında ve devamında
belirleyici roller oynarlar.

- Halkın duygu ve düşünceleri emperyalist çıkarlara uygun tarzda bi-
çimlendirilip yönlendirilecek,
- Bunun her kademede, yaşamın her alanında yapılması için yeni bir ka-
lıba dökülmüş işbirlikçi kadrolar yetiştirilecek,
- Yaygın bir propaganda ağıyla emperyalist ideoloji-düşünce ve kültür
hakim hale getirilecek,
- Özellikle bunun için yazılı ve görsel basın yayın araçları en etkili tarzda
kullanılacak,
- Sömürge ülke Amerikan propagandası yapmaya yönlendirilecek;
bunun için ikili anlaşmalara özel maddeler konulacak...

Yerli işbirlikçi sınıfların kendi içinden çıkarttığı kadrolardan bazıları
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Adnan Menderes, Celal Bayar, Fatin Rüştü Zorlu gibi vatan hainleridir.

Bu işbirlikçi hainler kendi sınıf çıkarları gereği ülkemizi emperyalizme
peşkeş çekmekte elbette gönüllü-istekli olmuşlardır. DP iktidarıyla bir-
likte cumhurbaşkanı olan Celal Bayar “Amerika ne verirse alırız ne is-
terse yaparız” diyordu o günlerde. Adnan Menderes “Türkiye’de
demokrasinin kuruluşunun Amerikan çabaları sayesinde oldu-
ğunu” söyleyerek Amerikan hayranlığını ortaya koyuyordu. 

Sistemin kendi içinde çıkaracağı kadrolarla yetinemez emperyalistler.
Bunun için ABD emperyalizmi askeri, politik kadroların, ekonomik uz-
manların yetiştirilmesine özel önem vermiş bunun için ülkesinde okul-
lar, akademiler kurmuştur. Özellikle teknik elemanlar içinde gelecek
vaat eden unsurları seçip ayıklayarak yetiştirmiş, yükselmeleri için önle-
rini açmıştır.

Süleyman Demirel bu emperyalist yetiştirmelerin en bilinen örneklerin-
den biridir. 1965 tarihli Amerikan New York Times gazetesindeki bir yo-
rumda “Mr. Demirel, Eisenhower bursuyla bir zamanlar eğitim yapmış
olağanüstü zeki bir mühendistir. Kendisi ve partisi ABD ile yakın ilişkiler
kurmayı ve Türkiye’nin NATO’da kalmasını sağlamayı yüklenmiştir” de-
nilmektedir.

İşbirlikçilik gizlenmeye gerek olmayacak şekilde açık biçimde itiraf edil-
mektedir. Ve bundan sonra S. Demirel’in yükselişi başlayacaktır. Kapatı-
lan DP’nin yerine kurulan AP (Adalet Partisi)’nin Genel Başkanı
olduğunda yıl 1965’tir. Henüz gençtir, bir karizması da yoktur, oysa pek
çok ağır top vardır genel başkan olacak. Ancak Amerikan emperyalizmi
S. Demirel’i istemiştir. Yerli işbirlikçileri de elbirliğiyle onu desteklemiş-
lerdir. İşbirlikçi tekelci burjuvazinin en irilerinden olan Vehbi Koç anıla-
rında bundan söz etmektedir. Koç, anılarında, emperyalist “Ford ve
Mobil şirketlerinin isteği doğrultusunda taşradaki bayilere telkinde bu-
lunarak Demirel’in seçilmesini sağladıklarını” açık biçimde anlatıyor. 

Süleyman Demirel, AP Genel Başkanı seçilmesinden önce yayına başla-
yan Adalet gazetesinde şöyle tanıtılmıştır: “Türkiye’nin geniş halk kitle-
leri Süleyman Demirel’i henüz siyasi bir şahsiyet olarak tanımıyorsa da
Türk iş hayatı, geniş yatırım sahaları, yabancı muhitler, bilhassa tahsilini
yaptıktan sonra mevcut ilgilerini iş münasebetleriyle büsbütün artırdığı
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Birleşik Amerika, Başkan Johnson dâhil, bütün siyasi mehafil ve büyük iş
müessesleri bu başarılı, yüksek bilgili ve yapıcı insanı çok yakından tanı-
yor.” (Doğan Avcıoğlu, Türkiye’nin Düzeni, syf. 787,788)

Halk düşmanı S. Demirel, on yıllarca başbakanlık yaptı, cumhurbaşkan-
lığı yaptı, emperyalizme fazlasıyla hizmet ederek kendine güveni boşa
çıkarmadı.

Turgut Özal da emperyalizm yetiştirmesi kadrolardan biridir. ABD üni-
versitelerinde eğitim görmüş. DPT( devlet planlama teşkilatı)’de müste-
şarlık yapmış ve 12 Eylül 1980 sonrası önce başbakanlık sonrada
cumhurbaşkanlığı yaparak emperyalizm ve oligarşiye büyük hizmet-
lerde bulunmuştur.

Yeni sömürge ülkelerde yönetimlere kimin nasıl getirildiği ve iplerin
kimin elinde olduğuna ilişkin aynı kaynaktan şu bilgiyi de aktaralım: 

“İnönü hükümeti yabancı petrol şirketleriyle mücadeleye girişmiş, Tür-
kiye petrolleriyle Etibank’ın çıkarlarını yabancı şirketlere karşı korumaya
yönelmiş bulunmaktaydı. Bu nedenledir ki, iktidar değişikliği ile yabancı
şirketler yakından ilgilenmişlerdir. Mobil Genel Müdürü Fricker, Londra
merkezindeki şirket sorumlusu Solomon’a gönderdiği ve basına yansı-
yan Ağustos 1965 raporunda, ‘Türkiye’de seçimleri mutlaka AP’nin ka-
zanacağını, petrol şirketlerinin endişeye kapılmasına sebep
bulunmadığını’ belirtmiştir.” (age, syf. 789)

Kadrolaşma sadece devlet yönetimiyle de sınırlı kalmamıştır. Yetiştirme
kadrolar neredeyse emperyalist sömürü ağı da oraya kadar uzanmıştır.
Üniversiteler, sendikalar, kültür-sanat alanı, basın-yayın, eğitim, sağlık
vb... Bu alanlardan da işbirlikçi politikalarını destekleyecek, onun propa-
gandasını yapacak kadrolar devşirmiş, bizzat çekirdekten yetiştirip bu
alanlara yerleştirerek yeni sömürgeciliğin devamını sağlamıştır.

1950’lerde yeni-sömürgecilik ilişkilerinin başında gazeteci, aydın sıfatlı
emperyalizm işbirlikçilerinin bu sürecin gelişmesinde, halk kitlelerine
benimsetilmesinde önemli işlevleri olmuştur.

İşte bu işbirlikçi “aydın”lardan biri olan yazar Falih Rıfkı Atay o yıllarda
şöyle diyordu:
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“Amerika’nın ne istediğini biliyoruz: Hür, eşit ve egemen milletle-
rin ortaklaşa güvenliğine dayanan, harpsiz, saldırısız sadece ahlâk
ve kanun, bağlaşma ve antlaşmaların hüküm sürdüğü bir dünya!
Böyle bir dünyada yaşamak isteyen herkes Amerikan bayrağında
kendi talih yıldızını görür...”

Bir işbirlikçi gazeteci A. Emin Yalman’da Amerikan savaş gemisi Missou-
ri’nin ülkemize gelişini şu sözlerle karşılıyordu:

“Misosuri’ye ... bütün dünyanın güvenine haiz ortak bir silah gö-
züyle bakmak yerindedir... Bu koca dövüş gemisi bütün insanlara
ferahlık ve güven telkin edecek bir barış bayrağıdır.”

Aynı gazeteci ABD’nin Ortadoğu pazarına girmesini, Türkiye’nin bir
Amerikan pazarı olmasını büyük memnuniyetle karşılıyor bu durumu
çok meşru bir şeymiş gibi yansıtıyordu.

Türk-İş’in yönetici kadroları da ABD’de eğitilmiştir. Bu ilişki öylesine
açıktır ki daha o yıllardan itibaren Türk-İş bizzat ABD eliyle örgütlenmiş
Amerikancı sendika olarak yaftalanmıştır.

Devletin önemli kademeleri, tasfiyelerle yer açılarak çekirdekten ye-
tişme bu politik kadrolarla doldurulmuş sömürü sistemi güvenceye
alınmıştır. 

EĞİTİM ALANINDA OPERASYON: 
DÜZENE UYGUN KAFALAR YETİŞTİRMEK

Her sistem geleceğini garanti altına almak, varlığını sürdürebilmek için
kendi kadrolarını yetiştirmek zorundadır. ABD’nin yeni sömürgeleştirme
sürecinin en önemli operasyonlarından biri de eğitim alanında yaptığı
operasyondur. 

27 Aralık 1949 tarihinde henüz oligarşinin asıl temsilcisi DP-Menderes
hükümeti iktidara gelmeden önce imzalanan “Türkiye ve ABD Hükü-
metleri Arasında Eğitim Komisyonu Hakkındaki Anlaşma” ile eğitim ala-
nına operasyon yapılmıştır. Hatta eğitim alanındaki operasyonlar, bu
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anlaşmadan daha önce başlamıştır.

Nüfusun büyük çoğunluğunun köylerde yaşadığı yoksul köylü halkın
eğitimi için 1930‘ların başında CHP tarafından açılan Köy Enstitüleri, oli-
garşik yapının iktidardaki etkinliğini artırdığı 1948 yılında yine CHP ta-
rafından kapatılmıştır.

Köy Enstitülerinin mimarı İsmail Hakkı Tonguç, Milli Eğitim Bakanlığı
görevinden ayrılmak zorunda kalmış yerine Hitler’e hayranlığıyla bilinen
ve ilerleyen yıllarda Türkiye’ye Mc Carthy dönemi yaşatacak olan Reşat
Şemsettin Siner getirilmiştir. 

1948 yılında çıkartılan bir kanunla Köy Enstitüleri’nin beyin kadrosunu
yetiştiren Yüksek Köy Enstitüleri kapatılmıştır. 

9.5.1947 tarihli genelge ile kız ve erkek öğrenciler birbirinden ayrılmış-
tır. 20.05.1947 tarihli genelge ile öğrencilerin serbestçe okumalarına
karşı çıkılmış ve onların “seviyelerine uygun” kitaplar okumaları karar-
laştırılmıştır. Çoğu Milli Eğitim Bakanlığı’nca dünya klasiklerinden yapıl-
mış çeviriler, yine aynı bakanlık tarafından hazırlanan listelere göre Köy
Enstitüleri kitaplıklarından alınmış ve yakılmıştır. 

1948’de öğretim programı değiştirilmiş, iş eğitimi ilkeleri kaldırılarak
enstitüler klasik okullar haline getirilmiştir.

1950’den sonra, DP iktidarı zamanında Köy Enstitüleri, tüm kadrolarıyla
birlikte tamamen tasfiye edilmiştir.

Cumhuriyetin ilk kuruluşundan beri halkın eğitimi konusu, eşrafın di-
renciyle karşılaşmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında iki kez Milli Eğitim Ba-
kanlığı yapan Hamdullah Suphi, bu durumu şöyle izah etmektedir: 

“Eğitim masraflarını saptayıp dağıtanlar, il genel kurulunca üye olarak
gelenler kimlerdir? Genel kurulların şimdiki örgütlenişine göre üyenin
bir bölümü halkın okumasından korkan, midesini ve kesesini bütün tu-
feyliler gibi büyük kitlenin cahil ve gafleti sayesinde dolduran kimseler-
dir. Ben, sırtına bindiğim atın günün birinde beni düşürmesini ve bana
kendi arzularını söylemeye kalkmasını asla istemem. Nasıl düşünebiliriz
ki köylünün alın terini ve emeklerinin bütün mahsulünü hiçbir zahmet
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çekmeksizin elinden alan bu ağalar, halka eğitim verecek bir işte sami-
miyetle çalışabilsinler…”

1947 yılında yapılan CHP ve DP’nin kurultaylarında her iki parti de okul-
lara din dersi konulmasını programına almıştır. 

Bütün bu politikalarda ülkemizin yeni sömürgeleştirilme sürecine para-
lel olarak akın eden ABD’li uzmanların payı yadsınamaz.

27 Aralık 1949 tarihli Eğitim Komisyonu Kurulması hakkındaki anlaşma
ne ise eğitim alanına yönelik operasyon çok daha sistemli ve iradi ola-
rak sürdürülmüştür. 

İkili Anlaşmalar ile Eğitim ABD’ye Teslim Edilmiştir

27 Aralık 1949’da Türkiye ve ABD hükümetleri arasında Eğitim Komis-
yonu kurulması hakkındaki anlaşma şöyle diyor: 

“Eğitim sahasında yapılacak temaslarla bilginin ve mesleki istidat sahip-
lerinin daha geniş ölçüde mübadelesi suretiyle Türkiye Cumhuriyeti ve
Amerika Birleşik Devletleri milletleri arasında karşılıklı anlaşmayı daha
ziyade inkişaf ettirmek arzusunda bulunduklarında: (…) 

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. 

Madde 1: Türkiye’de Birleşik Devletler Eğitim Komisyonu namı altında
bir komisyon teşkil olunacak ve bu komisyon iş bu anlaşmanın hüküm-
leri devrinde T.C hükümeti tarafından temin edilen paralardan finanse
edilecek olan eğitim programının idaresini kolaylaştırmak için ihdas ve
tesis edilmiş bir teşekkül olarak T.C ve ABD hükümetleri tarafından tanı-
nacaktır. 

(…) 1- Türkiye’de tüm okul ve yüksek öğretim müesseselerinde ABD va-
tandaşları tarafından veya bunlar namına yapılacak tahsil, araştırma,
öğretim ve sair faaliyetlerini nakliye, tahsil ücreti, maişet ve öğretimle il-
gili diğer masrafların tediyesi de dâhil olmak üzere finanse etmek…”
(Haydar Tunçkanat, İkili Anlaşmaların İçyüzü, syf. 43-45)

Toplam 20 maddeden oluşan anlaşmanın maddelerinin özet olarak iç-
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eriği şudur: Emperyalizm, Türkiye’nin yeni sömürgeleştirilmesi için eği-
tim alanındaki ilk önemli tavizi bu anlaşmalar ile elde etmiştir.

ABD, bu anlaşma ile Türkiye’de Birleşik Devletler Eğitim Komisyonu adı
altında yeni bir organ kurmaktadır. Bu komisyonun sekiz üyesinden
dördü Amerikalı, dördü Türk olacaktır. Ve Amerika’nın Türkiye Büyükel-
çisi bu komisyonun fahri başkanıdır. Oyların eşit olduğu hallerde, baş-
kan oyunu kullanarak anlaşmazlığı çözecektir. Komisyon her türlü
davranışından ABD Dışişleri Bakanı’na karşı sorumlu olacak, bütçesini
orası vize edecek ve isterse komisyonun her husustaki kararlarını göz-
den geçirerek değiştirebilecektir. 

Anlaşmadaki bütün hükümler kurulacak olan Amerikan Eğitim Komis-
yonu’nun Türkiye’de Türk parası ile Türk hükümetinin himayesinde her
türlü denetimin dışında, Türkiye’nin eğitimi hakkında araştırma yap-
ması, bilgi toplaması, gerekli Amerikan memurlarını uzman ve araştır-
macı olarak okul, üniversite ve bakanlıklara yerleştirmesi ve benzeri
faaliyetlerini kolaylaştırmak amacını sağlamak için getirilmiştir. 

Türkiye’nin başkentinde Türkiye’nin eğitimi ile ilgili bir Amerikan Eğitim
Komisyonu kurulmuş fakat Türk hükümetine bu komisyonun çalışmala-
rını kontrol ve denetleme hakkı dahi verilmemiştir. 

Her alanda olduğu gibi eğitim hakkında da ABD’nin bilgiye ihtiyacı var-
dır. Bunun için de Amerika’dan uzman, araştırmacı, öğretim üyesi adları
altında, bu anlaşma ile kurulan Amerikan Eğitim Komisyonu marifetiyle
gerekli personeli bilgi toplama üzere görevlendirmiştir. Amerika’nın
Türkiye’de kendisine yardım edecek ve işbirliği yapacak, Amerika’da ye-
tiştirilmeye “uygun” Türk öğrenci, öğretim üyesi ve araştırmacılarına da
ihtiyacı vardır. Amerikalılar tarafından tespit edilen bu kişiler de “eğitim,
araştırma, görgü ve bilgilerini artırmak” üzere Amerika’ya gönderilirler.
Bunlardan bir kısmı -Amerika için Amerika’da yararlı olacaklar- dolgun
ücret ve görev teklifleriyle orada bırakılır, bir kısmı da süreleri bitince
Türkiye’ye dönerler. Türkiye’ye dönenler iki gruba ayrılmaktadır. Birinci
grup, Amerikan hayranı ve onların her şeyini benimseyip Amerikancıla-
şanlardır. İkinci grup da bunların dışında kalanlardır. Bunların her biri
hakkında Amerikalılar, hal tercümeleri ve albümleri hazırlarlar.

Birinci gruba dahil olanlardan en kabiliyetlilerinin gerektiğinde kullanıl-
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mak ve işbirliği yapmak üzere devletin, hükümetin en önemli yerlerinde
görev almaları veya tayinleri sağlanır. Bunlardan bir kısmı da Türki-
ye’deki Amerikan yardım kuruluşları, Amerikan şirketleri ve diğer Ame-
rikan örgütlerinde görevlendirilir. 

Hedeflenen açıktır, devletin bütün kurumlarının, Amerikan eğitim anla-
yışıyla “yeni davranışlar kazandırılan” yöneticiler tarafından yönetilme-
sini sağlamak. 

ABD, ayrıca Amerikan düşünce tarzını tüm dünyaya hakim kılmak için
dünyanın dört bir yanından seçtiği öğrencilere Amerikan burslarıyla
Amerika’da eğitim vermektedir. 

Dünyanın 145 ülkesinden 400 bin öğrenciye ABD bursuyla Amerika’da
eğitim vermektedir. 
Türkiye ise her yıl ABD’de Amerikan burslarıyla okuyan öğrenci sayı-
sında 12 197 öğrenciyle dünya sıralamasında 10. sırada yer almaktadır. 

BÜROKRATİK ÇARKIN YENİDEN DÜZENLENMESİ; 
HEDEF; HERŞEYİYLE EMPERYALİZMİN ÇIKARLARINI DÜŞÜNEN 
BİR AYGIT YARATMAK

Bürokrasi orduyla birlikte kapitalist düzen çarkının üzerinde yükseldiği
temellerin başında gelir. 

Bürokratik aygıtın yeniden düzenlenmesi demek sadece bürokratik ay-
gıtları yöneten yönetici ve kadrolar sorunu değil aynı zamanda bu bü-
rokrasinin sömürgeci ya da işbirlikçi anlayışa göre emperyalist
politikalar doğrultusunda yönetilmesi, işletilmesi sorunudur da... Yapıl-
mak istenen yeni bir şekilleniş yaratmaktır. Dolayısıyla bürokrasinin ele
geçirilmesi aynı zamanda devletin, iktidar ağının ele geçirilmesidir.

Bu konuda ne yaptı Amerikan emperyalizmi? Nasıl bir temizlik yaptı?
Neleri getirdi? Neleri yok etti?

Bürokratik aygıtın alt-üst oluş süreci özellikle DP iktidarıyla yani
1950’lerle birlikte başlar. Emperyalistlerin görünüşte kimi zaman “tavsi-
yeleri” kimi zaman ise açıktan dayatmaları ile düzenleme ve alt-üst
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oluşlar yaşanır.

Daha 1945’lerden başlayarak emperyalist kurum ve tekellerin hatta biz-
zat CIA’nın askeri, politik, stratejist, uzman heyetleri peş peşe ülkemize
gelip incelemeler yapmakta, raporlar hazırlamaktadır. Bu “heyetler” hiç
eksik olmayacaktır. 1965 tarihli gazetelerde “Türkiye’nin yirmi iki ken-
tinde de CIA’nın ajanları olduğu” haber olarak yazılacaktır.

Ve hazırlanan bu raporlar doğrultusunda adımlar atılır. İlk icraatlar ger-
çekleştirilir.

- Demiryolu yatırımları durdurulur bunun yerine karayollarının önü açı-
lır.

- Üretken sanayi yatırımlarının ilkleri olan ve ülke kalkınmasına ciddi
katkı sağlayan KİT (kamu iktisadi teşebbüsü) olarak bilinen, Sümerbank,
MTA gibi kurumlar işlevsizleştirilmeye, Demir-Çelik gibi fabrikalar atıl-
laştırılmaya çalışılır.

- Eğitim sistemi üniversitelerden başlayarak anti-bilimsel, gerici-faşist
tarzda yeniden düzenlenir.

- Köy Enstitüleri kaldırılır.

- Çoğu kurum ve kuruluş içinde tasfiyeler gerçekleştirilir; ilerici, yurtse-
ver, devrimci niteliğe sahip kadrolar geri plana atılıp uzaklaştırılırken
gelecek vaat eden emperyalizm yetiştirmesi kadrolar öne çıkartılır.

50’lerde başlayan bu süreçte ‘70’lere gelindiğinde çok ciddi adımlar
atılmıştır. Bu durumu bizzat emperyalist uzman heyetlerin raporları işa-
ret etmektedir. 1950’lerde bu amaçlarla ülkemize gelen ve ABD yardım
heyeti AID’de “uzman” olan, başta DPT olmak üzere belli başlı devlet
kurumlarında incelemeler yapan Richard Podol 1970’lerde Beyaz
Saray’a şu raporu sunuyordu: 

“Amerikan değerlerini benimsemiş Türk yöneticisi yetiştirme işi başarıya
ulaşmıştır. On yıldan fazla bir zamandır Türkiye’de faaliyette bulunan
Amerikan yardım programı, şimdi meyvelerini vermeye başlamıştır.
Önemli mevkilerde Amerikan eğitimi görmüş bir Türk’ün bulunmadığı
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bir bakanlık ya da bir iktisadi devlet teşebbüsü hemen hemen kalma-
mıştır. Halen bulundukları kuruluşlarda harici kuvvet niteliği taşımakta
olan bu kimselerin kısa zamanda müdürlük ya da müşavirlik mevkile-
rine geçmeleri beklenir. AID bütün çabalarını bu gruba yöneltmelidir.
(...) Buradan özellikle orta kademe yöneticilerin üzerinde durmak gere-
kir. Amaç bunlara yeni davranışlar kazandırmaktır. Bu grubun yakın
gelecekte yüksek sorumluluk mevkilerine gelecekleri düşünülürse,
bütün gayretlerin bu krizler üzerinde toplanması mantık açısından doğ-
rudur.”

Görüleceği gibi önce uzman heyetlerini gönderdi emperyalistler, sonra
yarının uşaklarını, işbirlikçilerini ülkemizde, kendi ülkesinde eğitti ve
artık kendi uzmanlarına gerek olmaksızın yerli işbirlikçi uzmanlarıyla sö-
mürü çarklarını döndürdü. Bu somut durum gizli işgal gerçeğinin de bir
parçasıdır aynı zamanda.

Sadece bugünü, yarını değil onlarca yılı planlıyor emperyalistler. Yöne-
tici kadrolarla yetinmiyor, gelecekte belli kademelere gelecek orta dü-
zeydeki kadrolar üzerine planlar, yatırımlar yapıyor. Üniversiteleri,
Amerikan Kültür Dernekleri’ni, yerli-yabancı kolejleri bunun için sefer-
ber ediyor.

Ve bu raporda en önemli vurgulardan biri de “yeni davranışlar kazan-
dırmak” diye özetlenen amaçtır. Emperyalist politikanın da özü özetidir
bu gerçek.

Nedir yeni davranışlar kazandırmak denilen şey? Ve hangi zemin
üzerinde yükselir?

Davranışı belirleyen ideolojidir, düşüncedir. Yeni-sömürgecilik anlayı-
şında empoze edilen ideoloji ve düşünce emperyalizmin damgasını
taşır; halk düşmanı, halka tepeden bakan, devrimci, ilerici, yurtsever her
türlü emperyalizm karşıtı, sömürü karşıtı muhalif düşünceyi yok edil-
mesi gereken bir düşman olanak gören bir düşüncedir. Bu düşüncede
milim vatan ve halk sevgisi yoktur. Sadece beynini değil tüm ruhunu
emperyalizme satmak vardır. Uşaklık vardır. Emperyalizmin çıkarları uğ-
runa devrimcileri, yurtseverleri alçakça katletmek vardır. Yok etmek var-
dır. Bunu biz söylemiyoruz, emperyalistler ve işbirlikçilerin kendisi
söylüyor, tarihin kendisi kaydetmiştir bizzat.
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Bu davranış ve düşünceler gerek devşirilmiş gerekse de özellikle çekir-
dekten yetişmiş kadrolarda vücut bulmuştur.

CIA vakıfları ve bursları bunun içindir. Özel fonlar bunun içindir. Gelecek
vaat eden parlak öğrenciler daha başta bu işler için eğitilip hazırlanır. 

Gerici-dinci tarikatların Kur-an kurslarından başlayarak aşama aşama
devlet kademelerinin tepe noktalarına nasıl hazırladıkları, nasıl kendi
adamlarını kilit noktalara koydukları AKP – FETÖ çatışmalarında açığa
çıktı. Ki emperyalistler bizzat bu tarikatları kendi amaçları için yıllarca
kullanmıştır. Fetöcüler devlet bürokrasisinden uzaklaştırılsa da, başka
tarikatlar adı altında Amerikancı kadrolar aynı etkinlikte ve yaygınlıkta
varlığını sürdürdü.

Emperyalistler öylesine yatırım yapmışlardır ki sistem içinde bir tane
devrimci çıkarken sessiz-sedasız onlarca da işbirlikçi, Amerikan uşağı
çıkmıştır. 
Amerikancılık aleni değer haline geldi.
Ulusal çıkar yerine ABD ile sözde ortak çıkarlar,
Halkın mutluluk ve refahı yerine şirketlerin büyümesi önemsenir oldu.
Askeri ve siyasal kadroların çıkar ortaklığı temelinde şekillenmesi
yönünde gönüllülük oluştu. Bunu isteyen sadece emperyalistler değil,
yeni sömürge ülkedeki yerli egemenlerdi.
Ülkede siyasal olarak güçlü olamayan oligarşi emperyalizmin desteğine
ihtiyaç duyuyordu. Emperyalizm bu destek talebini tabii ki iyi kullandı;
ulusal onuru olmayan sadık işbirlikçiler yetiştirmek için değerlendirdi.
Amerikan hayranı, Amerika için hizmet etmeye gönüllü, siyasal ve askeri
kadrolar yetiştirme programları yaptı.

CIA eğitimli kadrolar kimi zaman ilk stajlarını Dünya Bankası, IMF NATO
vb gibi emperyalist kurumlarda yaptılar. 

Bugünkü iktidarın tepe noktasındakiler, devletin askeri, bürokratik aygı-
tının önemli kademelerinde görev yapmış ve yapmakta olan askeri poli-
tik kadrolar hep temelleri 50’lerde atılan yetiştirmelerdir. Parayla,
mevkiyle satın alınmış, yetiştirilmiş bu kadrolar belli bir döneme damga
vurmuşlardır.
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S. Demirel, herhangi bir siyasi geçmişi olmadan AP’nin başına geçmiştir.
DPT müsteşarı olan ve ABD üniversitelerinde eğitim görmüş Turgut
Özal 12 Eylül 1980 sonrası siyaset sahnesine çıkmış önce ANAP’ın ba-
şına geçmiş sonra da oligarşinin ve emperyalizmin çıkarlarının bekçili-
ğini üstlenmiştir. Hikmet Çetinler, Mesut Yılmazlar, Hüsamettin
Özkanlar, Ali Babacanlar eski yeni emperyalizmin güvenilir hizmetçileri-
dir.

Emperyalizm, dinci tarikatları da komünizme karşı mücadele çağrısı ile
kendi kontrolü altına almış, dinci eğitimi anti komünist eğitime çevirmiş
ve bu alanda Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Cemil Çiçek, Bülent
Arınç gibi hem dinci hem Amerikancı kadrolar yetiştirmiştir. Dinci tari-
kat ve okullar, sadece Amerikan hayranı kadrolar yetiştirmemiş, aynı za-
manda faşizme kitle tabanı oluşturmak için yaygın eğitim kurumları
olarak kullanılmıştır.

Emperyalizmin “içsel bir olgu” haline gelmesi sorunu salt kurumsal bir
sorun olmanın ötesindedir. Tam da buralarda somutlanmaktadır.

Emperyalizm artık yeni-sömürgelerini esas olarak bu “yeni davranışlar
kazandırdığı” kurumları ve bu kurumların başındaki askeri politik, eko-
nomik uzman, yönetici ve kadroları ile yönetmektedir. Emperyalizmin
güvencesi esas olarak bu yetiştirme kadrolar ve emperyalist anlayışa
uygun dizayn edilen bürokratik aygıttır. Ve elbette tek güvencesi bunlar
da değildir. Her şeyden önce ekonomik ve askeri gücü ve yarattığı ba-
ğımlılık ilişkileriyle zaten sömürge ülkeyi bütünüyle kendine muhtaç
etmiş, emperyalizmin varlığı olmaksızın bunları sürdüremeyecek hale
getirmiştir. Bu yanıyla da dönüp dolaşılıp gelinecek yer yine emperya-
lizmdir. Ki zaten işbirlikçilerin emperyalizm dışında bir yönelimleri de
yoktur. Emperyalizmden kopma değil tersine her şeyiyle daha fazla bü-
tünleşme eğilimindedir.

Böylece kurumlarıyla, ilişkileriyle, çalışma tarzıyla, hedefleriyle, kadrola-
rıyla bir bütün olarak gizli işgal gerçeği böyle oluşmuştur. Bu süreç bir
anda olmamış on yıllar içinde pekişerek gelişmiş ve oturmuştur. Emper-
yalist işgal gerçeği böyle gizlenir işte. Bizim gibi konuşur, vatan der,
millet der, bayrak der, yüce meclis der, büyük ordumuz der... Ancak
beyni ve ruhu işbirlikçileşmiş, halka devrimcilere, ilericilere düşmanlaş-
mıştır. Bayrak, millet, vatan söylemleri emperyalist sömürüyü gizler.
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Büyük ordu dedikleri iç savaşa göre örgütlenmiş ve gerektiğinde sınır-
ların dışında emperyalist çıkarlar için operasyonlara çıkan işbirlikçi bir
ordudur. Kendi halkına karşı emperyalist çıkarlar için faşist terörün uy-
gulayıcısı olur. Evrenler, Pinochetler, Ziya Ülhaklar olur.

Halen, Türkiye’de bir seçim yaklaşırken, düzen partilerinin genel
başkanları ve yöneticileri, mutlaka Washington’u ziyaret ederler. Sanki
bir gelenek gibi bu ziyaretler basın tarafından da normal bir ziyaretmiş
gibi yansıtılır. Orada kimlerle ne görüşürler, kime ne söz verirler
açıklanmaz. Kamuoyundan saklanır. 
Herkes te bilir ki, oralarda aranan emperyalizmin desteğidir. ABD tekel-
lerinin ve siyasal güç odaklarının desteğini almak için ziyaretler yapılır.
Destek almak için işbirlikçiliğin ihanetin sözleri verilir. Amerikan güç
odaklarının desteğini almak için yapılan bu toplantılarda, ülke menfaat-
lerinin değil, Amerikan çıkarlarına hizmet etmenin sözlerinin verildiğini
tahmin etmek için kâhin olmak gerekmez. Bu nedenle kamuoyuna açık-
lanmaz. Emperyalizmin istek ve çıkarlarına göre sözler vermek işbirlikçi-
liğin ihanet düzeyine vardığı süreçlerden biridir.

Sonuç; 
- Devlet aygıtı içinde, siyasette ve şirket yönetimlerinde Ameri-
kancı, işbirlikçi kadrolar yetiştirilir.
- Hükümetler değişse bile, emperyalizmin çıkarlarını koruyan poli-
tikalar değişmez.

EKONOMİK ALANDA “DIŞ YARDIMLAR”, “KREDİLER”, 
“BORÇLAR”, “İKİLİ ANLAŞMALAR”; 
BAĞIMLILIK İLİŞKİLERİNİN ZİNCİRLERİ

Emperyalizmin askeri, ekonomik, borç, kredi ve “yardımları”nın nasıl po-
litik etkilere dönüştüğü ve bu yolla yönetimlerini nasıl gerçekleştirdiği-
nin somut örneği ülkemizin yeni-sömürgeleşme tarihidir.

Örnek mi?

23 Şubat 1945 tarihli “Ödünç Verme ve Kiralama Kanunu” anlaşması.
Anlaşma, savaş sırasında Amerika’nın Türkiye’ye verdiği savaş araç ge-
reçleriyle ilgilidir. Bu anlaşmada iki önemli madde vardır:
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1- Bu silahlar şartlı verilmiştir, Türkiye’ye ait değildir. (Nerede nasıl
kullanılacağı ABD’nin iznine bağlıdır.)
2- Bunun karşılığında Türkiye devleti Amerika’ya her türlü kolay-
lığı, bilgiyi, hizmeti sağlayacaktır. 

1946 Antlaşması; İkinci yardım antlaşmasıdır. TBMM tarafından 27
Şubat 1946’da onaylanır. Antlaşma kapsamında, 10 yılda geri ödenmek
koşuluyla ABD Türkiye’ye 10 milyon dolar kredi açmıştır. Gerçekte or-
tada bir kredi yoktur. Amerikan emperyalizmin elinde artık eskimiş si-
lahlar vardır. İşte sağladıkları 10 milyonluk krediyle elindeki silahların bir
kısmını satın aldırtır. Diğer kısmını ise kültürel ve eğitim amaçlı yatırım-
lar için kullanır. Kullanan emperyalistlerdir. Bu yatırımların halklarımızın
çıkarına, vatansever amaçlarla olmadığı açıktır. Tersine emperyalizmin
ülkemize sızması, işbirlikçiler yetiştirmesi, yeni-sömürgecilik ilişkilerinin
alt yapısının oluşturulması amacı taşımaktadır.

12 Temmuz 1947 Anlaşması; Türkiye’nin Yunanistan’la birlikte Marshall
Yardımları kapsamına alınması anlaşması. Bir anlamda kader anlaşması-
dır, yeni-sömürgecilik ilişkilerinin dönüm noktası anlaşmasıdır bu.

İnönü, tek partili sistemden çok partili sisteme geçildiğini bir beyan-
name ile açıklarken aynı tarihte Marshall-Truman yardım anlaşması Tür-
kiye adına Dışişleri Başkanı Hasan Saka ile ABD adına Ankara
Büyükelçisi Edwin C. Wilson’ın imzalamasıyla uygulamaya konuluyordu.
Bu anlaşmayla Türkiye geleceğini, kaderini açık biçimde Amerika’ya
ipotek etmiştir. Bağımsızlığını da Amerika’ya satmıştır. Bu süreci denet-
lemek için bir de Amerikalılardan oluşturulan bir Yardım Kurulu oluştu-
rulur. Adeta sömürge valisi görevi yapar bu kurul. 

Emperyalist yeni-sömürgecilik ilişkileri ekonomik planda bu araçlar (dış
yardım, kredi, borç, ikili anlaşmalar) üzerine otururken etkileri ekonomik
boyutla sınırlı kalmayıp politik, sosyal-kültürel sonuçları da beraberinde
getirmiştir. Ki amaç da zaten budur. Yeni-sömürge ülke bu araçlarla ter-
biye edilir hale gelmiştir. Ekonomik, askeri, politik bağımlılık böyle pe-
kiştirilmiştir. 

“Bir ulusu fethetmenin ve köleleştirmenin iki yolu vardır. Birisi kı-
lıçla, diğeri borçla.” (John Adams 1735–1826)
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Bu bağımlılık sistemi emperyalistler cephesinden yeni-sömürgelerini
daha güvenli, daha rahat yönetmelerinin de aracına dönüşür. İşbirlikçi
iktidarların, başbakanların, bakanların, bürokratların ağzından duyduğu-
muz pek çok ifade bu bağımlılık ve yönetim ilişkisinin de ifadesidir as-
lında. “Stand-by anlaşmaları”, “sıcak para”, “istikrar paketi”, “kemer
sıkma politikası”, “musluk açma-kapama”, “kredi notları”, “kredi anlaş-
maları”, “borç erteleme ve yeniden yapılandırma” vb... ekonomik
kavramlar dışa yansıyan ekonomik bağımlılık ve yönetim ilişkilerinin ifa-
deleridir.

Stand by; Ekonomi alanında, kriz anında bir destek programı
oluşturma anlamında kullanılıyor. Stand by anlaşmalarından söz
ediliyorsa, mutlaka borç ödemelerinde ya da üretim için gerekli olan
kredi miktarlarında bir tıkanma ortaya çıkmış, kriz oluşmuş ve bu kriz
üzerinden soruna çözüm aranıyor demektir. Emperyalistlerin stand by
anlaşmaları, her zaman kendi imtiyazlarını, kârlılık durumlarını daha da
artırmaya yönelik yeni kazanımlar elde etmeleri karşılığında borçların
ertelenmesi ve yeni kredi açılması anlamına gelir. Stand by anlaşmasıyla
borcunu geçici olarak erteleyen ya da ihtiyacı olan paraya kavuşan yeni
sömürge ülke, kendi halkının geri kalmışlığını, sömürülmesini ve
yoksulluğunu sürekli hale getirmiş olmaktadır.
Yeniden yapılandırma da hemen hemen aynı anlama gelir.
Ödenemeyen borçlar, daha uzun vadeye yayılarak ödenebilir hale
getirilir. Ancak emperyalistler alacaklarından vazgeçmezler, sadece
borçlarını uzun vadede tahsil edilebilir hale getirirler. Bunu yaparken
yeni imtiyazlar elde ederler. 

Emperyalizme göbekten bağımlı yeni-sömürge ülkenin bağımsız bir
ekonomisi yoktur; bu ekonomi  kendi ayakları üzerinde duramaz. Adeta
diyaliz makinesine bağımlı yaşayan ve makinenin fişi çekildiğinde öle-
cek bir hasta gibi borçsuz yaşayamayan, güncel ifadesiyle “sıcak para”
olmadan ekonomisi dönmeyen ölümcül bir hasta durumundadır. Dışa
bağımlı üretimin devam edebilmesi için, belli miktarlarda ithalat gider-
lerinin sürekli hazır olması gerekir. “Sıcak para” her an hazır olması ge-
reken paradır, ki olmadığında zincirleme tıkanmalar ortaya çıkar.
Dolasıyla borç ve “sıcak para”, “musluk açma-kapama” yöntemleri, çe-
şitli iç politik baskılanma ve çelişkiler nedeniyle emperyalist politikaları
hayata geçirmeyen iktidarlar üzerinde sallandırılan kılıç gibidir. Kredi
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notlarının düşürülüp yükseltilmesi de, ekonomik baskı ve yönlendirme
yöntemlerinden biridir. Böylece emperyalistler bağımlılığı daha da pe-
kiştirirken aynı zamanda borçların ödenmesini de güvenceye almak is-
terler.

Bağımlılığın pekişmesi, borçların geri ödenmesinin sağlanması ülkenin
hemen her şeyinin (toprakları, ormanları, nehirleri, madenleri, devlete
ait KİT’leri vb.) emperyalizme satılmasıdır bir yerde. İşbirlikçiler ülkemi-
zin tüm kaynaklarını satmakta gönüllüdür, özelleştirme adı altında ülke
zenginliklerinin peşkeş çekilmesi kendi çıkarlarına da uygundur. İşbir-
likçi iktidarlar, kaynak yaratamadıklarında ise işçi memur maaşlarından
emeklilere ödenecek fonlara, kıdem tazminatından diğer kazanılmış
haklara, kimi sosyal tesislere ve yatırımlara kadar uzanırlar. Emperyalist-
ler artık doğrudan bunlara müdahale eden, bunları belirleyen duru-
muna gelir.

IMF, Dünya Bankası, kredi ve finans kuruluşları vb ekonomik-politik un-
surlar haline gelmiştir. Bu unsurlar hükümet politikalarını belirlemekte,
hükümetleri düşürüp yeni hükümetleri getirmektedir. Sadece bu da de-
ğildir, süreçleri de belirlemektedir.

İstikrar paketinin en meşhuru 24 Ocak 1980 Kararları ve 4 Nisan Karar-
larıdır. IMF’nin dayattığı 24 Ocak Kararları halk muhalefetinin varlığı, iç
politik koşullardan kaynaklı uygulanamayan, uygulanması ertelenen
önemli yapısal kararlardandır. Öyle ki bu kararların uygulanması 12
Eylül askeri faşist cuntasının nedenlerinden biri olmuştur. Bu kararların
emekçi halklarımıza yıkım getirdiğini, ülkenin kendine yeten ekonomik
temellerine son darbeleri indirdiğini, emperyalist bağımlılığı daha da
büyüttüğünü söylemeye gerek yoktur.

Peki emperyalistler ekonomiyi bu hale nasıl getirdiler?

Yeni-sömürgeler önce Dünya Bankası’nı tanıdılar, ardından IMF’yi. En
açık Amerikan uşakları dahi IMF’nin baskılarından, dayatmalarından ya-
kınır oldu. Emperyalist sömürü çarkının genelkurmayı olan bu iki örgüt,
çantalarında taşıdıkları en uygun sömürme koşullarını, bu ülkelerin eko-
nomilerini düze çıkaracak „istikrar programları“ adı altında sunarken,
bunu yeni-sömürgelere götüren kontrolörleri ise „iyi niyet heyetleri“
olarak lanse ediliyordu. Gerçek maliye bakanları onlardı. İstedikleri ku-
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rumu inceliyor, yerine getirilmesini istedikleri emirlerini bildiriyorlardı.

Bir Ekonomik Tetikçinin Anıları kitabında IMF’nin, Dünya Bankası’nın
nasıl çalıştığı kendi yöneticilerinin ağzından şöyle itiraf edilmiştir:

“Biz ekonomik tetikçiler, küresel imparatorluğun yaratılmasında gerçek-
ten sorumlu olanlarız ve birçok farklı şekilde çalışırız. Belki de en sık
kullanılanı, öncelikle şirketlerimize uygun kaynakları olan ülkeleri bulur
ve gözümüzü üstlerine dikeriz, petrol gibi. Ardından Dünya Bankası
veya onun kardeşi başka organizasyondan o ülkeye büyük kredi ayarla-
rız...

“IMF ve Dünya Bankası bu şekilde çalışır. Ülkeyi borca sokarlar ve bu
öyle büyük bir borçtur ki ödenemez...

“Kendi otomobilini üretemeyen ülkeye borç verip otobanlar yaptırırız.
Sonra onlara arabalarımızı satarız. Sonra bankalarını satın alırız. O ban-
kalardan halka ucuz krediler verip daha çok araba almalarını sağlarız.
Böylece verdiğimiz o krediyi arabamızı satarak geri alırız, hem de fai-
ziyle. O ülkeye dünya bankası ya da kardeş kurumlardan kredi ayarlarız.
Ayarlanan kredi ASLA o ülkenin hazinesine gitmez. O ülkede „proje“
yapan bizim şirketlerimizin kasasına girer. Enerji santralleri, sanayi alan-
ları, limanlar, dev havayolları yapılır. Aslında insanların işine yaramayan
bir yığın beton. Bizim şirketlerimiz kazanır, o ülkedeki birileri de nema-
landırılır. Toplum bu düzenekten hiçbir şey kazanmaz. Ama ülke büyük
bir borcun altına sokulmuş olur. Bu o kadar büyük bir borçtur ki, öden-
mesi imkânsızdır. Plan böyle işler. Sonunda ekonomik danışmanlar/te-
tikçiler olarak gider onlara deriz ki; „Bize büyük borcunuz var
ödeyemiyorsunuz. O zaman petrolünüzü satın, doğalgazınızı bize verin,
askeri üslerimize yer gösterin, askerlerinizi birliklerimize destek olmaları
için savaştığımız bölgelere gönderin, Birleşmiş Millletler de bizim için
oy verin! Elektrik, su kanalizasyon sistemlerinizi özelleştirin! Onları
Amerikan şirketlerine ya da diğer çok uluslu şirketlere satın.“ Sosyal hiz-
metleri, teknik sistemleri, eğitim kurumlarını, sağlık kurumlarını hatta
adli sistemleri ele geçiririz. Bu, ikili, üçlü, dörtlü bir darbeler serisidir.“

Emperyalizm açık işgale son vermekle ve sermayenin yeni biçimlerini
etkin bir tarzda devreye sokmakla, göstermelik olarak siyasi bağımsızlık
tanıyor, ama ön kapıdan çıkarken, kendini gizleyerek daha güçlü bir bi-
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çimde arka kapıdan giriyordu. Öyle ki emperyalist şirketler, sömürge ül-
kelere ihraç ettikleri sermayenin tam 4 katını sadece kâr olarak ülkele-
rine aktarmaktadırlar. 

Sermayenin bileşenleri arasındaki değişiklik, yeni-sömürgeciliğin de
üzerinde yükseldiği zemini yarattı. ... Böylece emperyalizm ülke ekono-
misinde, sanayileşme üzerinde; az bir yatırımla ileri düzeyde denetim
sağlıyor, neyin ne kadar geliştirileceğini ve üretileceğini tamamen ken-
disi belirleyebiliyordu. İç pazarın genişletilmesi ve ucuz emek gücünden
yararlanmak amacıyla transfer edilen teknoloji geriydi. Bu teknoloji ile
üretim yapan montaj sanayi için gerekli donatım, makine ve yedek
parça dışında transfer edilen sermayenin diğer biçimleri, emperyalist
sömürgeciliğin en asalak biçimlerinden birini devreye sokmuş oldu. 

Daha az nakit sermaye ile daha büyük oranda artık-değer, emperyalist
merkezlere akmaya başladı. Emperyalistler üretim alanlarını ve sanayi
sektörlerini denetim altında tutmak için, yarıdan fazla hisseye sahip
olma ihtiyacı bile duymuyorlardı. Ortalama %10’luk bir nakit sermaye
yatırımı ve kağıt üzerinde yapılan anlaşmalarla, bu denetim rahatlıkla
sağlanabiliyordu. Teknik bilgi, patent vb. üretiminin merkezleri, zaten
metropollerdeydi. Bunları sömürge ülkelerde korumak için ayrıca bir
külfete girmek de gerekmiyordu. Nasılsa, sömürge ülke ekonomilerinin
bu kaynak kesildiği zaman işlemez duruma düşmesi, emperyalizmin ip-
leri elinde tutmasına yetiyordu. Ve tüm bu olanaklar için kağıt üzerinde
yapılan bir anlaşma ile geri teknolojileri o ülkeye aktarmaktan öte yapı-
lacak bir şey de yoktu. Ama yine de bu anlaşmalar, çoğu zaman koşul
olarak, hisselerin bir kısmı, tekniğin ve yönetimin denetimini emperya-
list şirketlere bırakmak şeklinde olurken, üretilen ürünün kimlere satıla-
cağı, dış pazar için mi yoksa iç pazar için mi üretim yapılacağı dahi, bu
anlaşmalarla belirlenebilmekteydi. Dahası, sermaye ihracında ortaya
çıkan yeni biçimler, ulusal sınırları ve gümrük duvarlarını, emperyalist
sömürgecilik önünde engel olmaktan çıkarmış, koruyucu hale getir-
mişti.

Borç ve Krediler sadece bir ülkeyi sömürgeleştirmekle, bağımlı hale ge-
tirmekle sınırlı etkiler yaratmaz, aynı zamanda yerli-yabancı tekellerin
karlarını büyütürken, halkın fakirleşmesinin, yozlaşmasının da en büyük
kaynağı durumuna gelir. Bütün yeni-sömürgelerde yaşanan bir gerçek-
tir bu durum… Borçlardan sermaye üretme üzerine kurulu emperyalist
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sistem yeni-sömürgelerde borç al borç öde üzerine kurulu bir ekonomi
yaratır... Borç denilen şeyler asla ülke için, halkın yararına kullanılmaz.
Emperyalist ve yerli tekellere gider krediler. Faturayı ise halklar öder.
Borç faizlerini ödemek için kazanılmış haklara saldırırlar, sosyal güven-
celer ortadan kaldırılır, hayat pahalanır, ücretler düşer, spekülasyonlar
artar vb vb. Sonuç zenginler daha zengin, yoksullar daha yoksul olur.

Yoksulluk-açlık örgütlenmediğinde, dayanışma geliştirilmediğinde, öfke
düzene yönelmediğinde bireycilik, kendini kurtarmak, yozlaşmak, halkın
sırtından geçinmek, mafya, çete işleri, uyuşturucu, fuhuş, piyango ve
şans oyunları olarak adlandırılan yasal kumar yaygın hale gelir.

Borçlanmadan yoksullaşmaya, yozlaşmaya, çürümeye, düzenle daha
fazla bütünleşmeye varan sistem böyle işler, kendini kurumlaştırır ve
süreklilik kazanır.

Sonuç; 
- Ekonomi her alanda emperyalistlerin denetimine girer ve bağımlı
hale gelir. Milli ekonomi diye bir olgu kalmaz.
- Emperyalizm ve işbirlikçi tekelci burjuvazinin çıkarlarını güven-
ceye alan bir sistem yerleştirilir. 

ASKERİ ALANDAKİ DÜZENLEMELER; 
DÜNÜN İŞGALCİSİ BUGÜNÜN “DOST VE MÜTTEFİK”İ OLUYOR

Ünlü spekülatör George Soros Sabancı Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği
bir toplantıda yabancı sermayeden dalgalı kura kadar pek çok konuda
fikirlerini aktarıyor. İzleyicilerden biri Soros’tan Türkiye ile Arjantin’i kar-
şılaştırmasını istiyor. Soros’un yanıtı şöyle oluyor:

“Türkiye’nin Arjantin’den tek farkı stratejik pozisyonudur. Bu stra-
tejik pozisyonuna bağlı olarak, Türkiye’nin en iyi ihracat ürünü or-
dusudur.” 

Emperyalistler yeni-sömürgecilik ilişkilerinin daha başlangıcında bu
gerçeğin farkındadırlar. Bu gerçeği çoğu yerde açıkça dile getirmişlerdir
de. Türkiye dünyanın en kalabalık ordusuna sahip ülkelerden biridir.
Emperyalizmin denetimine girmesi demek ucuz masrafsız ordu demek-
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tir. Emperyalizmin hem ülkede hem de ülke dışında hakimiyetinin gü-
vencesi demektir. Bunun için işe önce ordudan başlamaları şaşırtıcı de-
ğildir.

Devlet aygıtının en önemli kurumu ordudur.

Askeri bağımlılığın bir boyutu askeri üslerdir. İkili askeri anlaşmalar; böl-
gesel paktlar; NATO üyesi olması yanıyla NATO yükümlülükleri; Ordu-
nun üst düzey subaylarının Amerika’da yetiştirilip eğitilerek
işbirlikçileştirilmesi; ordunun tüm ekip, donanım, araç-gereç ve silahla-
rının Amerika’dan karşılanması; ordunun düzenlenme ve organizasyo-
nunda Amerikan tarzını esas alması; Ordunun üst düzey kesimlerinin
çeşitli şirketler aracılığıyla sömürüye ortak edilmesi askeri bağımlılığı ta-
mamlayan esas parçalarıdır.

* Tüm askeri malzeme ve ekipmanlar 1940’lardan itibaren ABD tekelle-
rinden karşılanmaktadır. ABD emperyalizmi bunu bir anlamda şart koş-
muştur. Kendisi için eskimiş silahları hibe ve düşük kredi faizleriyle
Türkiye’ye veren ABD emperyalizmi bu silahların modernizasyonu ve
yedek parçalarından milyar dolarlar kazanmaktadır. Sözde yerli üretim
diye sunulan askeri teknik malzemeler ise emperyalist tekellerin patent
ve proje onayı karşılığında gerçekleştirilmektedir.

* Türk ordusunun usullerinin ve organizasyonunun Amerikan emperya-
lizminin tercihlerine göre değiştirilmesi askeri bağımlılığın örneklerin-
den biridir. Dönemin Türk ordusunun subaylarından olan Orhan Erkanlı
anılarında şöyle anlatıyor:

“Ankara’da bir Amerikan Askeri Yardım Kurulu faaliyete geçti. Bu kurula
bağlı olarak tümenlere kadar her büyük askeri karargâha birer askeri
ekip (field team) verildi. (...) Kısa zamanda ordumuzun kuruluşunu da
değiştirdik. Kuruluşları Amerikalılara benzetirken, personel ve malzeme
kadrolarını da aynen aldık. Siyasi alanda hükümeti büyüleyen ‘Küçük
Amerika’ olma hayali askerleri de sardı ve ‘Kardeş Amerikan Ordusu’
olma hedefine doğru süratle yol aldık. (...) Kıyafetten kara kazana kadar
her şey değişti, bütün askeri okullarımız Amerikan askeri okullarına
benzetildi. Harp Akademileri dahi yön, tedrisat, stratejik ve taktik kon-
sept değiştirdi, Amerikanlaştı.” 
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* Anlı-şanlı Türk generallerinin eğitmenleri Amerikalı çavuşlardır. Ve gö-
rünüşe göre bundan hiçte memnuniyetsiz değillerdir. Bilakis Amerikan
hayranıdırlar. “Copla tecavüze ne gerek var, taş gibi askerlerimiz var”
sözleriyle tarihe geçen 12 Eylül’ün işkenceci halk düşmanı generallerin-
den Turgut Sunalp’in anılarında ifade ettiği şu sözler bu konuda hiçbir
belirsizliğe yer bırakmayacak kadar açıktır:

“Ben Türk Harp Akademisi’nden sonra Amerikan Harp Akademisi’nde
okudum. Kore’de harp ettim. Türkiye’de ilk NATO subayıyım. NATO’ya
hizmet ettim. Amerikalılarla haşır neşir oldum. Amerikalıları çok seve-
rim. Amerikalılar bana çok şey kazandırmışlardır. Hatta ikinci vatanım
addederim. Amerika Türkiye ile ittifaka doğru giderken askeri sahada
50 Amerikalı 50 Türk çalışmış ve bunlara rozet verilmişti. Bu 50 Türk’ten
birisiyim. O işe başladığım için Kurmay Yüzbaşı iken beni Amerika’ya
götürdüler, okuttular, getirdiler.”

Bütün ordu üst kademe mensupları NATO’nun, özel olarak da CIA’nın
eğitimlerinden geçmişlerdir. Bu eğitim ve raporların neticesinde gelece-
ğin Genelkurmay Başkanları, Kuvvet Komutanları ve önemli mevkiileri
belirlenmiştir... Bunlar artık bugün gizlisi saklısı kalmamış gerçeklerdir.
Ve bu eğitim tarzı 1945’den bugüne devam etmektedir.

* Türk ordusunun yapısını inceleyen askeri uzman heyetler bu ordunun
“denizaşırı hareket ordusu olmadığını” söyleyerek, “ordu bir kara hare-
katını gerilla savaşları içinde ve tabur üniteleri halinde idare edeceğine
göre Harp Akademileri’nin öğrenim süresinin 1 yılla sınırlandırılmasını”
istemiştir. 

Böylece Türk ordusu yeni baştan bir iç savaş ordusu esasına göre dü-
zenlenmiş, gerektiğinde de emperyalizmin bölgesel destek ve caydırıcı
gücü olarak kullanılması düşünülmüş, eğitimi ve silah donanımı buna
göre yapılmaya başlanmıştır.

Bütün işbirlikçi ordularda olduğu gibi Türk ordusunun maliyeti de çok
düşüktür. Emperyalistler o kadar pervasızdır ki maliyet hesapları yap-
maktan geri kalmamışlardır. Emperyalistlere göre işbirlikçi ordu “Ameri-
kan çıkarlarının yerli bekçi köpeği” durumundadır. 

Kore Savaşı sırasında “Türk askeri 136 dolara mal oluyor, Amerikan as-
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keri ise 5500 dolara” şeklinde hesaplar yapılmış ve Türk askeri “Cheap
Soldier” (Ucuz Asker) olarak nitelenmiştir.  1980’lere gelindiğinde ise bu
kez ABD Savunma Bakanı Richard Perle, aynı hesapları yeniden yapmış-
tır: 

“Bir tek Amerikan askerini Türkiye’de tutmak bize yıllık 90 bin dolara
mal oluyor. Oysa bir tek Türk askerinin Türk hükümetine maliyeti 6 bin
dolardır.”

Bu örnek yeni-sömürgeciliği somutluyor. Bu örnek milli Türk ordusunun
emperyalizmin çıkarlarının koruyucu ve kollayıcısı olması temelinde iş-
birlikçileştirilmesinin sebeplerine işaret ediyor.

* Ordunun üst kademeleri otomotiv, sigorta, petro-kimya alanlarındaki
emperyalist şirketlerle ortaklıklar kurarak OYAK adıyla kurumlaşmış, şir-
ketleşmiş ve işbirlikçi tekel durumuna gelmiştir.

* Ülkemiz askeri üslerle kuşatılmıştır. Öyle ki bu üsler Amerikan toprağı
olmuştur ve onlardan izinsiz hiçbir Türk yetkili giremez durumdadır.
Üsler içinde hiç kuşkusuz en bilineni ve meşhuru İncirlik Üssü’dür.

Bugün ülkemiz Amerikan üsleriyle dolmuştur. Amerikan üssü sayının
112 civarında olduğu tahmin ediliyor. Anadolu’muzun bağrında, üze-
rinde Amerikan emperyalizminin bayrağı dalgalanan 35 milyon metre-
karelik 112 kanlı hançer saplı. Bu “kanlı hançer”lerin emperyalistler için
ne kadar önemli olduğunu Amerikalı Hv. Org. George S. Brown şöyle
ifade ediyor.  “Türkiye’deki üsler, Birleşik Devletler için son derece
önemlidir. Gerçekte Ortadoğu’da (...) Amerika’nın doğrudan müdahale-
sini gerektiren bir olayda Türkiye’nin desteğini almaksızın ve bu üsleri
kullanmaksızın bunu gerçekleştirmek mümkün değildir.” (Aktaran
Emekli Amiral Sezai Orkunt, Türkiye-ABD Askeri İlişkileri S.268)

* Amerikan emperyalizmi, kendi işbirlikçisi iktidarları birbiriyle bölgesel
askeri paktlarla da bağlamıştır. Aralarındaki ilişkileri bu şekilde güçlen-
direrek hem iç hem de bölgesel açıdan tehdit unsuru haline getirmiştir.
CENTO bölgesel askeri paktlardan biridir örneğin.

* Türkiye NATO üyesidir. NATO’ya karşı yükümlülükleri vardır. NATO
askeri bir kurum olmanın ötesindedir. Politik bir muhtevası da vardır.
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Türkiye bir NATO üyesi ülkesi olması yanıyla yükümlülükleriyle de ba-
ğımlı durumdadır. Bunun bir yanı şudur; NATO üyesi ülkeler bir savaşa
girdiklerinde Türkiye’de bu savaşta yan tutacak ve savaşa girecektir. Bir
diğer yanı da şudur; Türkiye’ye yönelik iç ve dış bir tehlike ve tehdit
karşısında tüm NATO ülkelerinin Türkiye’ye müdahale etme hakları var-
dır.

Sonuç;
- Ordu emperyalizmin çıkarlarının savunucusu, halka düşman bir
işgal ordusu haline geldi,
- Askeri açıdan emperyalizme tam bağımlılık oluştu,
- Ülkemiz emperyalizmin saldırı üssü oldu.

ORDUNUN İŞBİRLİKÇİLEŞTİRİLME SÜRECİ VE 
BAĞRIMIZA SAPLANAN EMPERYALİST ÜS VE TESİSLER

Askeri üsler ve yerli ordunun emperyalist çıkarları savunacak şekilde ye-
niden düzenlenmesi, yeni sömürgeleştirme sürecinin temel politikala-
rındandır. 

1945’lerden beri ABD askeri üsleri yalnızca Türkiye’nin değil, bütün
dünyanın baş belasıdır. 

ABD üsleri meselesi, askeri bağımlılığın bir bölümüdür ancak asıl
önemli olan, yeni sömürge ordularının bağımlı hale getirilmesidir. Ba-
ğımlılığın özü Türk ordusunun yapısının yeni sömürgeciliğe göre biçim-
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lendirilmesidir. ABD emperyalizmin bu noktada yaptığı değişiklikleri
eski bir subay olan Orhan Erkanlı anılarında şöyle anlatıyor: 

“1947 senesinde Truman Doktrini ile başlayan Amerikan askeri yardımı,
birçok tabii neticeleri de beraberinde getirdi. Ankara’da bir ‘Amerikan
Askeri Yardım Kurulu’ faaliyete geçti. Bu kurula bağlı olarak tümenlere
kadar her büyük karargâha birer askeri ekip (Field Team) verildi. İkili an-
laşmaların çoğu, Amerikan Askeri Yardım Kurulu Başkanları ile Türk hü-
kümetinin yetkilileri arasındaki özel görüşmelerde vücut bulmuştur.

Amerikan silah ve malzemesinin kullanılmasını öğretmek için, ordumu-
zun çeşitli mekteplerinde Amerikalıların nezaretinde kurslar açıldı ve
birçok subay ve astsubayımız aynı maksatla Batı Almanya’ya, Ameri-
ka’ya kurslara gönderildiler. Bu arada biz de Batı Almanya ve Ameri-
ka’daki bütün kurs ve okullara gittik, geldik, bu dönemi teferruatıyla
yaşadık.

Harp dışında kalmamıza rağmen harbin bütün ağırlığını, sosyal ve eko-
nomik tahribatını sırtında taşıyan Türkiye her şeye muhtaç durumda idi.
Bu ihtiyaç ve bir an evvel güçlü bir orduya sahip olmak arzusu bizi,
Amerika ne verirse (bilgi, malzeme, silah ve hatta postal ve çorap) onu
almaya zorladı. Türkiye mutlak bir samimiyet ve sâfiyetle, silahlı kuvvet-
lerinin kontrolünü, eğitim, organizasyon ve lojistik destek bakımların-
dan Amerikalıların eline bıraktı. Fakat Amerika, cömert olduğu nispette
hesaplı ve geleceğe ait planlı bir çalışma içinde olduğundan malzeme,
silah ve bilgi ile beraber kendi askeri usullerini de Türkiye’ye getirdi,
bütün ikmal kaynaklarımızı elinde topladı. Tek satıcı, tek verici duru-
muna geldi.

Kısa zamanda ordumuzun kuruluşunu da değiştirdik. Kuruluşları Ameri-
kalılara benzetirken, personel ve malzeme kadrolarını da aynen aldık.
Siyasi alanda hükümeti büyüleyen ‘Küçük Amerika’ olma hayali, asker-
leri de sardı ve ‘Kardeş Amerikan Ordusu’ olmak hedefine doğru süratle
yol aldık.

Kuruluş ve kadrolar değişince eğitim ve ikmal usulleri, taktik (tabiye)
kurallarını değiştirmek de faydalı mütalaa edildi. Amerikan ordusunun
ikmal, eğitim ve tabiye ile ilgili bütün kitaplarını (talimnameler) tercüme
ettirerek aynen uygulamaya başladık. Hatta o kadar ki, Amerikan idare
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Talimatnamesinde ‘papaz’ yazılan yere biz ‘alay imamı’ koyacak kadar
tercümede sadık kaldık. Her şey değişti, bütün askeri okullarımız Ameri-
kan askeri okullarına benzetildi. Harp Akademileri dahi yön, tedrisat,
stratejik ve taktik konsept değiştirdi, Amerikanlaştı.” (Türkiye’nin Dü-
zeni, Doğan Avcıoğlu, syf. 553-554)

Emekli General Refik Tulga, 3. Ordu Komutanı iken Trabzon’daki Ameri-
kan üssünde 1963 yılında karşılaştığı durumu şöyle anlatıyor:

“Üs Komutanı Albay bize kulüp, yemekhane, mutfak gibi tesisleri gez-
dirdi. Biraz ötedeki etrafı demir kafesle çevrili ‘gerçek üsse’ doğru ilerle-
dim. Amerikalı subay yolumu kesti:
- Giremezsin! Buraya ancak Amerikan uyruklu yetkili kişiler girebilir. 
- Ben ordu komutanıyım. Bulunduğumuz bölgede giremeyeceğim yer
olamaz!
- Emir böyle.
- Bu hükümranlık hakkımıza tecavüz değil mi? 
- Ama ikili anlaşmalar var… Bir viski almaz mısınız sayın Paşam?
- Hayır… 
- Kıtayı denetleyecek misiniz?
- Hayır…” (Haydar Tunçkanat, İkili Anlaşmaların İçyüzü, syf. 353)

Bir başka subay Feridun Akkor ise 6 Aralık 1967 tarihli Cumhuriyet ga-
zetesinde açıkladığı bir anısında şöyle diyor: 

“Büyük geçmişe sahip, değerli kumandanlar yetiştiren Harp Akademileri
ile ilgilenip bir yıllık bir öğretim süresi tanımalarını, basit bir programla
yalnız Tabur Kumandanı seviyesindeki subayların yetiştirilmesindeki se-
bebi anlayamamıştık. 

Hâlbuki Türk Genelkurmayı da Batılı ülkelerde olduğu gibi, en az üç yıl-
lık bir eğitim devresi içinde, bilgili ve üstün nitelikte kurmay subaylar
yetiştirme arzusundaydı. Bu görüşümüzü karşı tarafa aktaracağımız sı-
rada bir gün, Yardım Kurulu Başkanı Generalin Harp Akademisi öğretim
süresinin bir yıla indirilmesini, aksi takdirde askeri yardımın kesileceğini
söylemesi bizleri şaşırtmıştı. Yapılan askeri yardımın harp akademisinin
bir veya üç yıl olmasıyla herhangi bir ilişki kuramadığımızdan, bunda bir
yanlışlık olacağı kanısıyla konuyu bir kez daha ilgililerle konuşup çöz-
meye karar verdik. Bu arada yetkili bir subayın ‘Türk ordusunun deniza-
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şırı bir harekât yapmayacağı ve büyük çaplı bir kara harekâtını gerilla
savaşları içinde ve tabur üniteleri halinde sevk ve idare edeceğine göre,
üç yıllık bir eğitime lüzum olmadığını’ söylemek suretiyle Amerika’nın
gerçek görüşünü 17 yıl önce bizlere anlatması bakımından önemlidir.”
(Türkiye’nin Düzeni, Doğan Avcıoğlu, syf. 554-555)
Amerikalıların bu tutumu, TC ordusunu nasıl gördükleri ve nasıl bir mis-
yon biçtiklerini anlamak açısından önemlidir.

Amerikan ve NATO üs ve tesisleri yeni sömürge ülkelerde emperyaliz-
min askeri varlığının hiç te küçümsenmeyecek büyüklüklere ulaştığını
göstermektedir.
Ülkemizin 35 milyon metrekaresi Amerikan ve NATO üs ve tesisleriyle
fiilen işgal edilmiş durumdadır. 

Bugün yaklaşık 150 ülkede 1000’e yakın ABD üssü ve ABD askeri mev-
cuttur. Bu ülkelerdeki toplam Amerikan asker sayısı yaklaşık 350 bindir.
Bu rakam, ABD ordusundaki aktif asker sayısının yarısıdır. Yani ABD or-
dusunun yarısı kendi topraklarının dışında konumlandırmıştır.

Dünya jandarmalığına soyunan ABD’nin üslerinin içinde en ünlülerinin
Filipinler, Türkiye ve Küba’nın burnunun dibindeki Guantanamo gibi
stratejik yerlerde olması kuşkusuz rastlantı değildir. Özellikle 11 Eylül
2001’de Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon’a yapılan eylemleri bahane
ederek Afganistan’ı işgal eden Amerika, daha önce burnunu sokama-
dığı Orta Asya ve Kafkas ülkelerine de (Özbekistan, Tacikistan, Gürcis-
tan gibi) üsler kurmaya başlamıştır. 

Türkiye’deki Amerikan askeri varlığı ise olağanüstü boyutlardadır. 

1940’lardan beri Türkiye ile 54 adet ikili anlaşma imzalanmış olan ABD,
bu süreçte yine ABD verilerine göre Türkiye sınırları içinde 101 askeri
tesis ve üsse sahiptir. Toplam 35 milyon metrekare toprak, resmen ABD
toprağıdır. 

Bu üslerden en stratejik olanı, İncirlik’teki Amerikan üssüdür. İncirlik Üs-
sü’nün dışında, Sovyetler Birliği’ne karşı Karadeniz sahillerinde uzun
süre dinleme ve ajanlık yapan tesisler kurulmuş ve kullanılmıştır. 

İncirlik Üssü ise Ortadoğu’nun bütününe hakim bir yerdedir. Bugüne
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kadar defalarca kez provokasyon ve müdahalelerde kullanılmıştır. Bun-
ların bazılarında göstermelik olarak Türk hükümetlerine danışılmıştır,
bazılarında ise olup bitenlerden kimsenin haberi bile olmamıştır. Yuka-
rıda emekli General Refik Tulga’nın anlatımından da anlaşıldığı gibi
ABD üsleri, Türk hükümeti ve ordusunun denetimine açık değildir.
1960’larda Türk subaylarının kapıdan kovulması gibi olaylar sık sık ya-
şanmış, daha sonra kamuoyunda tepki yaratan bu tür olayların önlen-
mesi için bazı küçük ayrıntılar değiştirilmiş ancak işin özü asla
değişmemiştir. İncirlik Üssü, hatta İncirlik kasabasının tamamı Amerika-
lılara aittir.

23 Haziran 1954 tarihli Askeri Kolaylıklar Anlaşması’na göre Amerikalı-
ların Türkiye’de uygun bulacakları yerde kuracakları üs ve tesislerin yer-
leri, Türk hükümeti tarafından istimlak bedelleri de ödenerek
sağlanmıştır. Üs ve tesislerde bulunan Amerikan Kuvvetleri de NATO’ya
değil, Amerika’ya bağlıdırlar. Bu anlaşma ile Amerikan Hava, Kara ve
Deniz Kuvvetleri’nin Türkiye topraklarını kullanmalarına izin verilmiştir. 

Savunma tesisleri, üs veya mevzi adları altında hangi çeşit askerî tesisin
nerelerden kurulacağı konusu da açık bırakılmıştır. Amerikan Hava Kuv-
vetleri’ne mensup uçakların Türk Hava Kuvvetleri’ne ait meydanlardan
uçuş yapabilecekleri, şartsız olarak kabul edilmiştir. Türkiye’de kurulmuş
veya kurulacak Amerikan üs, tesis veya mevzilerin geliştirilebilecekleri
ve Amerikalıların uygun görecekleri diğer mahallere de teşmili kabul
edilmiştir. Kurulacak Amerikan üs ve tesislerine, hükümetin müsaadesi
alınarak malzeme, teçhizat yerleştirilebilecek ve bunlar için gerekli gü-
venlik tedbirlerini Amerikalılar alacaktır.

Askeri kolaylıklar programının uygulanması için gerekli araziyi, mevcut
tesisler ve geçit hakları ile birlikte, Türk hükümeti ABD’ye bedelsiz ola-
rak temin edecektir. Yani bu maddeye göre Anadolu topraklarının 35
milyon metrekaresi ABD emperyalizmine bedava peşkeş çekilmiştir. 

Diğer taraftan Türkiye’de Amerikalılar tarafından geliştirilmiş veya ku-
rulmuş bütün tesisler, malzeme ve teçhizatların Türkiye’ye devredilmesi
halinde, o tarihteki değerleri üzerinden para ödenecektir.

Müşterek olarak kullanılacak (Adana, İncirlik Hava Meydanı gibi) üs ve
tesislerin bakım, malzeme ve ikmal maddeleri temini masrafları iki hü-
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kümet arasında paylaşılmaktadır. Esasında ‘müşterek kullanma’ diye bir
şey yoktur. Tamamen ABD’nin denetimi ve kontrolü altındadır. Sadece
masraflar ‘müşterek’ olur. 

Türkiye’de bulunan ABD personelinin disiplin, sağlık, rahatlık ve günlük
ihtiyaçlarını Amerika sağlayacaktır. Esasında Türkiye sınırlarına girdiği
andan itibaren ABD’li personele Türkiye hükümeti hiçbir suretle doku-
namayacaktır.

Savaş halinde Amerikalılar, Türk hava meydanlarını, tesislerini kullanabi-
lecektir.

- Adana hava meydanında üs destek, haberleşme, meteoroloji ve hava
kurtarma birlikleri ve personeli
- Adana civarında açık deniz akaryakıt terminalleri, akaryakıt depoları,
pipe-line ve liman nakliyat birliği
- Esenboğa havaalanında hava nakliye, hava muhabere, üs destek ve
meteoroloji birlik ve tesisleri
- Ankara destek tesisleri için Balgat’taki arsa muhabere birlikleri (önce-
den işgal ettikleri yerlerde kalacaklar ve kendilerine yeni yerler de bu
anlaşmaya göre verilecektir)
- İzmir, Güneydoğu müttefik hava kuvvetleri için karargâh, meteoroloji,
hava ulaştırma ve haberleşme tesisleri
- Karamürsel’de dinlenme tesisleri
- Diyarbakır’da Pirinçlik, Malatya’da Kürecik radar mevzileri hep bu ko-
laylıklar adı altında kurularak genişletilmiştir.

TÜRK GENERALLERİNE ABD’Lİ ÇAVUŞLARDAN EĞİTİM

Türkiye’de uzun yıllar incelemeler yapan bir Amerikalı profesör ise
Amerikan askeri yardımlarını şöyle değerlendirmektedir: 

“Truman Doktrini’ni uygulamak üzere, 1948’de Amerikan askeri yardı-
mının tesisiyle, Türk ordusu generallerinin, onlardan çok daha yüksek
ücret ve imtiyaza sahip Amerikalı çavuşlar tarafından eğitime tabi tutul-
ması gibi acayip bir durum karşısında kalmıştır.” (age, syf. 555)

ABD emperyalizminin ve yerli işbirlikçilerinin çıkarları için düzenlenen
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bir ordu, nerede ihtiyaç duyulursa orada kullanılacaktır. Esas olarak da
yeni sömürge ülkelerin orduları, kendi halklarına karşı “iç savaş ordusu”
olarak kullanılmak üzere eğitilmiş ve silahlandırılmıştır. 

Harp akademilerinin öğretim süresinin 1 yıla indirilmesi gibi bazı talep-
leri Amerikalılar da aşırı bulmuş olmalılar ki, Türkiye’nin bölgesel saldırı
gücü de olabileceğini hesaplayıp isteklerini geri çekmişlerdir. Ancak or-
duya bakış ve organizasyon değişmemiştir. Öyle ki o dönemlerde Türk
ordusu gibi orduların durumunu ifade etmek için “cheap soldier” (ucuz
asker) gibi tanımlar icat edilmiş, Kore savaşı sırasında “Türk askeri 136
dolara mal oluyor, Amerikan askeri ise 5500 dolara” gibi hesaplar yapıl-
mıştır.

1980’lere gelindiğinde ise ABD savunma Bakanı Richard Parley aynı he-
sabı yeniden yapmıştır: “Bir tek Amerikan askerini Türkiye’de tutmak
bize yıllık 90 bin dolara mal oluyor. Oysa bir tek Türk askerinin Türk hü-
kümetine maliyeti 6 bin dolardır.”

Öte yandan aynı dönem, Türk ordu kademelerinin ABD’de eğitilmesine
de hız verilmiştir. 12 Eylül 1980 askeri faşist cuntası döneminin önde
gelen generallerinden Turgut Sunalp’in sözleri bu konuda yeterince ay-
dınlatıcıdır:

“Ben Türk Harp Akademisi’nden sonra Amerikan Harp Akademisi’nde
okudum. Kore’de harp ettim. Türkiye’deki ilk NATO subayıyım. NATO’ya
hizmet ettim. Amerikalılarla haşır neşir oldum. Amerikalıları çok seve-
rim. Amerikalılar bana çok şey kazandırmışlardır. Hatta ikinci vatanım
addederim. Amerika, Türkiye ile ittifaka doğru giderken askeri sahada
50 Amerikalı, 50 Türk çalışmış ve bunlara rozet verilmişti. Bu 50 Türk’ten
biriyim. O işe başladığım için kurmay yüzbaşı iken beni Amerika’ya gö-

türdüler, okuttular, getirdiler.” (Semih
Hiçyılmaz, Halklara Karşı Bir Örgütlenme:
NATO, syf. 22)

Sunalp’in övünerek anlattığı bu süreç
daha sonra da devam etmiş, üst kademe
ordu mensuplarının tümü NATO eğiti-
minden geçirilmiştir. Öyle ki, bir süre
sonra artık NATO eğitiminden ya da
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NATO görevinden geçmemiş bir generalin yükselme şansı kalmamıştır.
Bugün açıkça bilinen gerçek, bütün Genelkurmay subaylarının bu eği-
timden geçmiş olduğudur. 

Süreç içinde bu kadarı da yeterli bulunmamış ordunun ekonomik an-
lamda da emperyalist-kapitalist sisteme bağlanması amacıyla, başlan-
gıçtan bir yardımlaşma kurumu olarak oluşturulan OYAK (Ordu
Yardımlaşma Kurumu) bir holdinge dönüştürülmüş, Goodyear lastikleri-
nin üretimiyle başlayan ve Renault ortaklığıyla devam eden bu süreç,
bugün devasa bir tekel noktasına kadar varmıştır. Bugün artık OYAK,
Türkiye kapitalizminin en büyük tekellerinden biridir ve bu yolla ordu-
nun üst ve orta kademelerinin tümüyle sisteme bağlanması amacına
ulaşılmış generallerin yalnızca maaş yoluyla değil, kapitalist kâr üzerin-
den de düzenin parçası olması sağlanmıştır. 

50 yıl içinde sık sık yapılan disiplin temizlikleriyle birlikte, bu operasyon
da ordu içerisinde anti-emperyalist fikirlerinin önünü kalıcı biçimde
kesmiştir. 

Sonuç olarak yeni sömürgeci politik bağımlılık, böylece en önemli dev-
let kurumu orduyu “düzene sokmuş” ve kendilerine” ulusalcı” diyen kıt
zekâlıların iddiaların tersine, ordu emperyalizmin Türkiye’deki en sağ-
lam müttefiki haline gelmiştir.

DÜNYANIN EN KANLI TERÖR ÖRGÜTÜ; HALK DÜŞMANI NATO

NATO: North Atlantic Treaty Organization (Kuzey Atlantik An-
laşma Teşkilatı): 2. Emperyalist Paylaşım Savaşı’ndan sonra ABD’nin
sosyalist ülkeler ve ulusal sosyal kurtuluş hareketlerine karşı kurulmuş
askeri-siyasi terör örgütüdür.

1949 yılında ABD’nin öncülüğünde
Belçika, İngiltere, Danimarka, Hol-
landa, Fransa, İtalya, İzlanda, Ka-
nada, Lüksemburg, Norveç ve
Portekiz’in katıldığı 12 ülke tarafın-
dan kuruldu.
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1952 yılında Türkiye ve Yunanistan’da NATO’ya katıldı. 1955 yılında Al-
manya, 1999 yılında Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya NATO
üyesi oldu. 2002 Prag zirvesinde alınan karar gereği olarak 2004 yılında
Bulgaristan, Estonya, Litvanya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Letonya
NATO’ya katıldılar.

NATO kuruluş amacını, “Sovyetler Birliği’ne karşı Avrupa’nın korunması”
olarak açıkladı. Buna göre, NATO üyesi ülkelerden birisi tehdit altında
olunca tüm üye ülkeler tehdit altında sayılıyor ve topyekûn olarak sa-
vaşa girmeleri hedefleniyordu. Oysa gerçek hazırlık başka yöndeydi.
Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı dağıldıktan sonra, ilk başka açıklanan
kuruluş nedeni ortadan kalkmasına rağmen NATO dağılmadı. Tersine
silahlanma ve savaş hazırlıklarına devam etti. Çünkü esas kuruluş ne-
deni, savunma değil, emperyalist devletlerin dünya genelinde çıkarlarını
savunmak, uluslararası tekellerin güvenliğini sağlamaktı.

“Türkiye’nin NATO’ya kabul edilmesinden sonra (13 Şubat 1952), Türki-
ye’de kurulan ABD’ye ait üs ve tesisler NATO Anlaşması’nın 3. maddesi
uyarınca yapılmış ikili anlaşmalara dayandırılmıştır. İkili anlaşmalara
göre Türkiye toprakları üzerinde kurulan üs ve tesisler, Amerikalılar ta-
rafından işgal edilerek yönetilir. 23 Haziran 1954 tarihli Askeri Kolay-
lıklar Anlaşması’na dayanarak yapılmış yüzden fazla uygulama
anlaşması vardır.

NATO adına Türkiye’de kurulmuş olan radar ve haberleşme tesisleriyle,
yakıt boruları, yakıt parkları gibi lojistik tesisleri, üsleri ve uçak meydan-
ları Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kontrol ve işgali altında olup Türkiye tara-
fından yönetilir. Türkiye NATO tesislerinin yapımı için gerekli olan arsa,
yol, bina, kanalizasyon, elektrik vs. için (o zamanın parasıyla) 3 milyar
lira harcamıştır.” (Haydar Tunçkanat, İkili Anlaşmaların İçyüzü, syf. 200)

NATO’nun ilk anlaşma metninde bir de gizli madde yer almaktadır. Bu
maddeye göre NATO’ya üye olmak isteyen her devlet, komünizmle mü-
cadele edecek bir devlet örgütlenmesi oluşturmak zorundadır. Bu ör-
gütlenme içinde ABD denetiminde gizli bir komite oluşturuldu. Her üye
devlet, 6 ayda bir toplanan bu komiteye delege vermek zorundaydı.

Sonuç olarak NATO üyesi bütün ülkelerde ulusal ve sosyal kurtuluş mü-
cadelesini önlemek için her ülkede farklı isimler alan kontrgerilla örgüt-
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lenmeleri oluşturuldu. Bu örgütlerin inşası, “Counter Guerilla Warfare”
adlı FM 31-20 kodlu talimnameye yapıldı. Amaç, “dost” ülkelerde istik-
rarı sağlamaktı. Pentagon’un FM 30-32 Ek B kodlu talimnamesinde sağ-
lanmak istenen istikrar şöyle tarif ediliyordu: 

“Eğer dost hükümet yeterince anti-komünist değilse, muhtemel yapısal
değişikliği gerektirecek durum yaratılmalıdır. Eğer dost ülkenin gayreti
yeterli olmazsa, ABD gizli servisinin denetimindeki gruplar harekatı baş-
latabilir.” (Semih Hiçyılmaz, Halklara Karşı Bir Örgütlenme: NATO, syf.
35-36)
                                                                                                             

DEVLETİN BAŞTAN AŞAĞI BİR KONTRGERİLLA DEVLETİ TARZINDA
İNŞAASI 

Faşizmin yukardan aşağı örgütlendiği yeni sömürge ülkelerde, siyasi
polis, ordu ve cezaevleri gibi baskı kurumları devletin en önemli organ-
ları durumundadır. Eğitimlerinden malzemelerine, yöntemlerine kadar
her şeyiyle emperyalist merkezlerce yönlendirilirler. Ülkedeki sömürü
düzeninin en önemli güvenceleri olan bu kurumlar, emperyalizm tara-
fından ikinci ellere bırakılmayacak kadar önemli görülen kurumlardır.

Ve temel nokta şudur; klasik burjuva diktatörlüklerinden farklı olarak
bizim gibi ülkelerde bu baskı kurumları, yasallaşmış ve sürekli bir hal al-
mıştır. Sürekli faşizm, kontrgerilla devleti dediğimiz şeydir bu.

Emperyalist tekeller ve yerli işbirlikçileri, sorunsuz ve engelsiz bir sö-
mürü ortamını güvence altına alabilmek için, her türlü işçi eylemini, hak
ve özgürlükler için direnişleri, sol ve devrimci sendikaların gelişip güç-
lenmesini büyük tehdit ve tehlike olarak görürler. Açıkça işçi düşmanlığı
yaparlar. Anti emperyalist devrimci bir hareketin gelişmesi ise kendileri
için ölümcül tehlikedir. Tüm devlet güçlerini bu tehditlerin engellen-
mesi üzerine örgütlerler.

Yeni-sömürgecilik ve gizli işgal gerçeği devletin yukarıdan aşağıya
yeniden inşaa sürecidir. Devlet kontrgerilla temelinde örgütlen-
miştir.

Kontrgerilla, devletinin vurucu askeri ve yarı-askeri güçleridir; devlet
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güvenliğinde temel öneme haizdir; adı Özel Harp Dairesi olarak anılan
kontrgerilla, polis, özel tim, jandarma. MİT, JİTEM, sivil-faşist hareket ve
ajan-muhbir ağıdır... 

Kontrgerilla salt askeri, dar-çekirdek bir yapı ve tarz değil tam tersine
askeri, politik, psikolojik bir yönetim tarzı ve örgütlenme ağıdır. Dolayı-
sıyla askeri örgütlenmeler yanında, düzenin tüm bürokratik aygıtlarına,
yargıdan yasamaya, yürütmeye, üniversitelerden, medyaya, düzen par-
tilerinden sendikalara kadar uzanır. Bunlar birbirlerinin tamamlayıcı un-
surlarıdır.

Tüm devlet teşkilatlarına yerleşen emperyalist uzmanlar hem devletin
bütün sırlarına, ilişkilerine sahip olurken hem de bu kurumları kendi ih-
tiyaçlarına, çıkarlarına göre yeniden inşaa edip düzenlediler. MİT, ordu,
jandarma, polis teşkilatı, İçişleri bakanlığı, Askeri okullar ve Polis akade-
milerinde kontrolü sağladılar. Eğitimleri, donanımları ve ilişkileriyle bu
kurumları kendilerine bağladılar.

Eski CIA ajanlarından Phillip Agee bu süreci şu sözlerle ifade etmiştir: 

“CIA uzun yıllardan beri Türk Milli İstihbarat Teşkilatı ile çok yoğun bir
işbirliği içindedir. Bu örgütün eğitimini, geliştirilmesini ve donatımını
CIA sağlar.”

Böylece Amerikan emperyalizmi kendisine bağlı ülkelerin istihbarat ve
polis aygıtlarını CIA’ya bağlamış bütün bilgileri, deneyimleri merkezde
toplayıp, gerektiğinde müdahale etmek üzere, kontrolü kendi eline al-
mıştır.

Halka, devrimcilere, yurtsever ve ilericilere yönelik baskı, işkence, kat-
liam ve terörün ideolojik zemini geçmişten beri olduğu gibi “anti-ko-
münizm” demagojisidir. Kemalist iktidar cumhuriyetin ilk yıllarından
itibaren halka yönelik baskı ve zulmünü bu demagoji ile meşrulaştır-
maya çalışmıştır. 

Şimdi aynı şeyi emperyalistlerle işbirliği halinde oligarşi yapmaktadır.
Anti komünizm demagojisi, emperyalizmin işgal ve emperyalist sömü-
rüsünü gizlemek için kullanılır. 
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Ordu içinde yapıldığı gibi, öne çıkan, üst düzey polis, istihbarat ve sivil
faşist unsurlar ABD’nin özel okullarında eğitimden geçirilirler.

Bunların en bilinenleri ABD’nin Kuzey Caroline eyaletindeki Fort Bragg
Özel Savaş Okulu ve Almanya’daki Obberammuga ABD 20. Özel Kuv-
vetler Komutanlığı, yine Almanya’daki “Ayaklanmalara Karşı Koyma
Okulu”, “İstihbarat Okulu”dur. Bunlar gibi emperyalist ülkelerde ve
yeni-sömürge ülkelerde pek çok kontrgerilla eğitim merkezi mevcuttur.

Amerikan emperyalizmi bu eğitim için FM 31-15 talimnamesi denilen
bir müfredat hazırlamıştır.

“Açık ve sinsi faaliyetler: Adam öldürme, bombalama, silahlı soyguncu-
luk, işkence, kötürüm bırakma, adam kaçırma yoluyla tedhiş, olayları
tahrik, misilleme ve rehinelerin alıkonulması, kundakçılık, sabotaj, pro-
paganda ve yalan haber yayma, zorbalık, şantaj. İktidarda ‘dost hükü-
metler’ varsa onlara karşı gelişebilecek devrimci hareketlerin ezilmesi;
‘düşman hükümetler’ durumunda da bu hükümetlerin yıpratılarak dev-
rilmesi için her türlü yolun kullanılması. 1948 yılında ABD Ulusal Güven-
lik Konseyi’nde karara bağlanan NSC 10/2 başlıklı belgenin de özü
budur.”

Halka ve devrimcilere karşı psikolojik savaş ve fiziki imhada uzmanlaşan
birer işbirlikçi katil, işkenceci haline gelen kontrgerilla elemanlarının
yükselmeleri katliam ve işkencede gösterdikleri başarıya göre olur.

Başta da dediğimiz gibi baskı kurumları emperyalist sömürünün en
büyük güvencesidir. Ve bu güvence sadece polis ve istihbarattaki dü-
zenlemelerle garanti altına alınamazdı. Emperyalist sömürünün yoğun-
luğu, yeni-sömürge ülkelerdeki istikrarsız kapitalist yapının doğurduğu
sürekli milli krizin varlığı koşullarında baskının da sürekli olmasını sağla-
yacak düzenlemeler gereklidir.

Böylece ABD emperyalizmi 1947 yılından başlayarak Avrupa başta
olmak üzere uluslararası kontrgerillayı örgütledi, finanse etti. NATO
bünyesinde faaliyet gösteren ve bütün ülkelerdeki ırkçı-faşist örgütlen-
meleri organize eden bu örgütler, Gladio (İtalya), Koyun Postu (Yuna-
nistan), Glavie (Belçika), vs. gibi çeşitli isimlere sahip olsalar da aynı
amaca hizmet etmektedirler: Devrimci güçlerin,  işçi hareketlerinin bas-
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tırılması ve emperyalist egemenliğin sağlamlaştırılması...

“-CIA Başkanı- Dulles ile DP’nin Dışişleri Bakanı F. Rüştü Zorlu arasında,
5 Mart 1959’da, Ankara’da imzalanan ve zamanın Büyük Millet Mecli-
si’nin bilgisine dahi -sunulmamış olan „Türk-Amerikan İşbirliği Antlaş-
ması“ gereğince, Amerika Birleşik Devletleri’ne, „sızma, yıkıcı faaliyetler,
sivil saldırı veya dolaylı saldırı“ halinde, Türkiye’ye müdahale etme hakkı
tanınmıştır.“

Ülkemizdeki adı Özel Harp Dairesi ya da Ergenekon olarak bilinen bu
karşı-devrim örgütü hakkında 12 Mart faşist cuntasının ünlü işkenceha-
nesini yöneten Tümgenaral Memduh Ünlütürk şunları söylüyor: 

“Bu Ergenekon, Genelkurmay’ın da hükümetlerin de, bürokrasinin de,
herkesin üstünde bir örgüttür. Yasayla falan kurulmuş bir örgüt değildir.
Bu, 27 Mayıs darbesinden sonra CIA-Pentagon tarafından kurdurtul-
muş. Bunun içindeki insanlar da buraya hizmet eden insanlardır. Özel-
likle Amerika’da kontrgerilla eğitimi görmüş olan, bu kurslardan geçmiş
generallerin bir bölümü yeri geldiğinde bu kontrgerilla içinde yer alır.” 

Bu örgütlerin başındaki Kemal Yamak, Sabri Yirmibeşoğlu gibi general
sıfatlı kontrgerilla şefleri bu örgütü ABD’nin finanse ettiğini de, halk
düşmanı çalışmalarını da inkâr etmemişlerdir. Kontrgerilla şeflerinden
aynı zamanda 12 Eylülcü General Turgut Sunalp bu ilişkiyi şöyle anlatı-
yor:

“Türkiye’de CIA’nın adamları yok değil ki, dünyanın her tarafında var.
Birincisi, CIA’nın burada olması mesele değil, ikincisi CIA’nın pekâla
bizim istihbarat teşkilatları ile ilgisi olabilir. Yani CIA mensupları affeder-
siniz o... çocuğu demek değildir. Memleketine istihbarat temin eden ki-
şilerdir.”

Kontrgerilla örgütlenmesinin yani faşist devlet ayağının en önemli bir
diğer ayağı da sivil-faşist çetelerdir. 

Bunun ülkemizdeki örneği MHP, Ülkü Ocaklarıdır. 1960’larda küçük bir
parti olan Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP), Türkeş ve çevresin-
deki emekli ırkçı subaylar tarafından bir gecede ele geçirilmiş, CIA ve
MİT’in desteğiyle MHP’ye dönüşerek (Komünizmle Mücadele Dernek-
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leri ve dinci akımlarla birlikte) kısa sürede bir cinayet örgütü haline gel-
miş, halklarımıza ve devrimcilere karşı saldırıların, katliamların odağı ol-
muştur. 

Sonuçta, zaman içerisinde yeni-sömürgeci gizli işgal olgusu, bütün
diğer ekonomik-politik sistemlerle birlikte baskı aygıtları bakımından
da pekişmiş, bu alanda da emperyalizme tamamen bağımlı, onun çıkar-
larını koruyan bir mekanizma kurulmuştur. 

Emperyalizmin “içsel bir olgu” haline gelmesi demek aynı zamanda ül-
kemizdeki tüm ekonomik, politik, askeri operasyonların doğrudan so-
rumlusunun emperyalizm olduğu anlamına gelir.

Emperyalizm, yeni-sömürgecilik döneminde, günümüzde „devlet terö-
rünün“ ve bununla doğrudan bağlantılı sivil faşist terörün kaynağıdır.
Zira yeni-sömürge ülkelerdeki faşist rejimlerin temel dayanağı, onları
yukarıdan aşağı oluşturan emperyalizm ve onun ülkedeki işbirlikçileri-
dir.

Akan her damla kanımızın, açlık ve yoksulluğumuzun sorumlusudur
emperyalistler.

Sonuç;
1- Devletin tüm aygıtları kontrgerilla tarzının üzerinde şekillenmiştir,
2- Devlet aygıtları, emperyalist merkezlerden yönetilecek tarzda bağım-
lılık ilişkileri üzerinde örgütlenmiştir.
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AMERİKA 

Önce Kristof Kolomb buldu 
Amerika’yı 
Sonra biz 
Umutlar azaldı günden güne,
mutluluklar 
Ve ekmeğimiz 

Bir çocuk ağlarsa dağ başında 
Gözyaşlarında Amerika akar 

Vurdularsa birini, 
kanı şorladıysa 
Bilin ki o kurşunlarda 
Amerika var 

Kişi kişeye köle tutulduysa 
Darağaçlarında Amerika var 
Ama biz yine de direneceğiz 
Sonuncumuza kadar

Cahit Külebi



YENİ-SÖMÜRGECİLİĞİN SOSYAL-KÜLTÜREL 
ALANDAKİ ŞEKİLLENİŞİ

Yeni-sömürgeciliğin; 
- Ekonomik altyapısı, emperyalizmin içsel olgu haline gelmesi ve çar-
pık kapitalist yapıdır. 
- Politik altyapısı, sömürge tipi faşizm ve gizli işgal olgusudur. 
- İdeolojik altyapısı, bireyciliğin, bencilliğin yüceltilmesidir. 

Sosyal-kültürel yapı da bu temellerden beslenir. Ve bu temeller üze-
rinde şekillendirilerek yeni biçimler kazanır. 

Bu tablonun altyapısı çarpık kapitalist yapıdır dedik. Çarpık kapitalizm
kendi iç dinamiğiyle gelişmemiş, emperyalizm eliyle yukarıdan aşağıya
gelişmiş kapitalizmdir. Kapitalizmin gelişme dinamiklerini bitiren bir
müdahaledir emperyalizmin müdahalesi. 

Kapitalizmin kendi iç dinamiğiyle gelişmesi, dinamiklerinin güçlenmesi
demek; sınıfsal ayrışma ve çelişkilerin keskinleşmesi demektir. Sınıf bi-
lincinin de gelişmesi demektir. Oysa çarpık kapitalist yapıda burjuvazi
işbirlikçi karakterinden ötürü burjuva anlamda bile demokrat olamaz,
ulusal çıkarlar diye bir sorunu da yoktur.  İşçi sınıfı ise bir ayağı köyde,
sınıf bilinci gelişmemiş, mücadele gelenekleri olmayan bir durumdadır.

Yeni-sömürgecilik çelişkileri yumuşatıcı etkiler yaratır. 

Peki yeni-sömürgecilikle birlikte emperyalizm sömürüsünü yoğunlaştı-
rıp derinleştirirken çelişkiler nasıl yumuşamış olur? Bu nasıl olmaktadır?

Emperyalist işgalin gizlenmesi, emperyalizmin içsel bir olgu haline gel-
mesi “emperyalizme tepkiyi nötralize eden” bu yanıyla çelişkileri yumu-
şatan bir sonuç yaratmıştır. Ancak yeni sömürgeciliğin halk içindeki
sosyal kültürel şekillenişi çok daha köklüdür.

Yeni-sömürgecilik, toplumları ekonomik, politik, askeri açıdan olduğu
gibi sosyal-kültürel açıdan da biçimlendirdi. İçsel bir olgu haline gelen
emperyalizm gerçeği kendi doğasına uygun sosyal-kültürel bir şekille-
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nişi de yaratacaktı. Ve bu şekillenişin yaratılması doğal bir sonuç olma-
nın ötesinde emperyalizmin iradi politikaları olarak biçim kazanır.

Yeni-sömürgeci ilişkilerin sosyal-kültürel alana müdahalesi ve yarattığı
şekilleniş esasta doğrudan insanın toplumsal varlık olma özelliğine bir
saldırıdır.

Özcesi insanın başta kendisi olmak üzere her şeye yabancılaşması diye-
bileceğimiz bu durum emperyalizmin sosyal-kültürel alana müdahalesi-
nin hem sonucu hem de başlıca amacıdır.

- Eski hayat tarzının yerine Amerikancı yeni bir hayat tarzı.
- Çarpık tüketim kültürü.
- Düşünmeyen, üretmeyen asalak kişilikler. Çizilen sınırlar içinde düşü-
nen, kendine güvensiz, zayıf karakterler.
- Dayanışma duygusunu yitirmiş sınıfsal yapı.
- Sınıf olma niteliğini bulamayan, sınıfsal ayrışmayı tamamlayamamış
toplumsal yapı.
- Keskinleşmemiş sınıf çelişkilerinin ortaya çıkardığı sınıf atlama özlem-
leri, düzen içi arayışlar.
- İdeolojik çarpıklık ve yanılsamalar.
- Adalet duygusu zayıflatılmış, tarihsel belleğini kaybetmiş, direnmeyen,
geleceği düşünmeyen, bugünü kurtarmaya çalışan halk gerçeği.
- Sevgisiz, bunalımlı bir insan tipi.
- Bencil, bireyci kültür.

Bu tablo halkın birbirine karşı güvensizlik kaynağıdır. Öyle ki hemen
herkes yanındakini yadırgarken, ucube görürken kendisinin de o tablo-
nun bir parçası olduğunun farkında değildir. „Bu halk adam olmaz“ der-
ken kendisinin de bu halkın parçası olduğunu unutmaktadır. 

Emperyalizm ideolojik alanı en az ekonomik ve siyasal yapılar kadar
önemsemektedir. Yeni sömürgeci sosyal kültürel şekilleniş için ideolojik
tercihine uygun bir dizi müdahale örgütler.

Başta eğitim alanı olmak üzere, TV, sinema, müzik, edebiyat, mizah vb
ile kültür-sanat, moda, giyim-kuşam, dil, spor, sendikalar, üniversiteler,
basın-yayın organları emperyalist kurumlar tarafından yönlendirilmekte,
denetlenmekte ve finanse edilmektedir. 
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Temel politikaların belirlenmesi ve uygulanmasında CIA’nın yönlendir-
mesi ve ağırlığı vardır. 

Milyar dolarlar harcanır bu alanlar için. Bu alanlardaki toplumsal deje-
nerasyonun kaynağı olan unsurlar teşvik edilir, milyonlarca dolarla
ödüllendirilip adeta maaşa bağlanırlar. Diğer yandan halkçı, devrimci,
yurtsever kişi, grup, örgütlenmeler ise tecrit edilir, baskı uygulanır, tas-
fiye edilmeye çalışılır.

Fuhuş, uyuşturucu, alkol, kumar gibi toplumsal dejenerasyon ve yozlaş-
tırma araçları planlı sistemli biçimde kullanılmakta ve yaygınlaştırmaya
çalışılmaktadır.

Emperyalizmin yaratmak istediği toplumsal-kültürel tablo budur. Bunda
küçümsenmeyecek bir başarı sağlamışlardır. Ve tam da bu yapı üze-
rinde sömürücü egemenliklerini kurmuşlar, kanıksatmışlardır.

Bu tabloda sol da sol olmaktan çıkartılmıştır. Halktaki bozulma, dejene-
rasyon ve yabancılaşmanın sol olma, devrimci olma misyonunu yitiren
kesimleri de etkilememesi kaçınılmazdır. Dahası solun kimi kesimleri
yozlaşmada, değer yitiminde, yabancılaşmada halkın önüne geçmişler,
yozlaşmanın bizzat yayıcısı, teşvik edicisi durumuna düşmüşlerdir.

Devrimci mücadelenin tüm bu gerçeklik üzerinde yürüdüğünü, kuşatma
altında sürdürüldüğünü düşünürsek devrimciliğin nasıl onurlu, tarihsel,
özverili bir durum olduğunu da kolaylıkla anlayabiliriz.

Kuşatma sadece fiziki bir kuşatma değildir. Kuşatma asıl olarak ideolo-
jik-kültürel bir kuşatmadır. 

„Vietnamlılar, düşmanlarını bulmak için yalnızca başlarını kaldırmak zo-
runda. Bu bizim için çok daha zor. Yeni-sömürgecilik bizimle aynı dili
konuşuyor, bizimle aynı renkten, aynı ırktan, aynı dinden. Düşmanı ayırt
etmek kolay değil. Arjantin’de çalışan, büyük bir dalavere olanağıyla iş
görür. İç dinamikler olanaklı kılmasaydı, yeni-sömürgecilik ortaya çık-
mazdı. Ülkemizde bu dinamikler, bugün tarımsal oligarşi ve büyük sa-
nayi burjuvazisidir. Ordu, siyaseti düzenler ve meşru kılar. Hepsinin
çıkarları tek bir başlık altında birleşir: sistem.“ (Kızgın Fırınlar Saati)
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Emperyalist işgal, halkın düşmanları gizlenmiştir. Tüm yeni-sömürge ül-
kelerde olduğu gibi ülkemizde de kıyasıya, şiddetli bir savaşım sürmek-
tedir. Ancak önünde gerçek düşmanını göremeyen halk kitleleri savaş
gerçeğinin de ayırdında değildir.  Biz savaştan, savaşmaktan söz ettiği-
mizde pek çoklarına göre bu „abartılı“ gelmektedir. Ne savaşı? Kime
karşı savaş?

Bu durumda savaşın açık, topyekün, fizik bir savaş olarak kavranmasının
da önemli bir etkisi vardır. Halk kitleleri hangi nedenle olursa olsun
kendi içinde yer almadıkları savaşı savaş olarak da görmemektedirler. 

Oysa savaş asıl olarak ideolojik-kültürel cephede sürmektedir. Bizim için
doğru olan „ideolojik zafer kazanılmadan siyasal zafer kazanılamaz“
gerçeği emperyalizm ve oligarşi açısından da geçerlidir.

„İdeolojik sınırlar, geleneksel olanlarla yer değiştirdi. 
Kitle iletişim araçları, geleneksel silahların yerine geçti. 

Yeni-sömürgecilik için kitle iletişim araçları, napalm bombasından daha
etkilidir. Psikologlar, sosyologlar, güdüleyici analistler ordusu, sendika-
ların siyasetini ve öğrenci örgütlerini bölmek ve ele geçirmek için çalışır.
Halk hareketleri boğulur ve karalanır, liderleri lekelenir. Filmler, dergiler,
radyo ve süreli yayınlar, halkı apolitikleştirmeye çalışır, kuşkuculuğu ve
gerçeklerden kaçmayı yaymak için. yerel olan her şeye karşı önyargılar
ve kafa karışıklıkları geliştirildi. Halka İngilizce düşünmek öğretildi.“
(Kızgın Fırınlar Saati)

„Kitle iletişim araçları napalm bombasından daha etkilidir.“ İşte sa-
vaşın görülmeyen yanı budur.

İşbirlikçiler, Amerikan emperyalizmi ne vermişse almışlar ne istemişlerse
yapmışlardır. Yeni-sömürgecilik işbirlikçiliğin kitleler nezdinde de meş-
rulaştırılmasıdır. DP iktidarıyla birlikte cumhurbaşkanı olan Celal Bayar
“Amerika ne verirse alırız ne isterse yaparız” diyordu 50’li yıllarda. Bir
başka eski cumhurbaşkanlarından Cevdet Sunay da „Donumuza kadar
her şeyi Amerika veriyor“ diyordu.

Amerika’dan aldıkları bunlardan ibaret olmadı. Her şeyleri Amerika’ya
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aitti. Silahları, eğitimleri, kültürleri, ideolojileri, politikaları, beyinleri de...
Ve bu işbirlikçi, satılmış beyinlerini her biçimde halka da taşımaya çalış-
tılar.

Emperyalizm açısından sömürünün devamlılığı esastır. Bunu da;
1- emperyalist politikalarla,
2- yetiştirdiği işbirlikçilerle,
3- geniş kitlelerde yaygın bilinç çarpıklığı yaratarak başarır.

1- Politika ihtiyaç ve sorunlara karşı üretilen çözümlerse, emperyalistle-
rin krizlerini hafifletmek için bulduğu çözümler, borçların yeniden yapı-
landırılması, stand by anlaşmaları eşliğinde acı reçeteler, kemer sıkma
programları dayatmak, emekçi halkı daha yoğun sömürme koşulları ya-
ratmak; bunun için  halkın direnişini engellemek, devrimci muhalefeti
bastırmak için ne gerekirse yapmaktır. 

2- Emperyalist metropollerdeki çoğu üniversite, emperyalist kadroların
yetiştirildiği önemli okulların başında gelir. Buralara gelen sömürge
ülke öğrencileri eğitilir, doktora dereceleri de verilerek ülkelerine ya da
ihtiyaç duyulan yerlere gönderilirler. Bu emperyalist ideoloji ve eğitimle
yetiştirilmiş kişiler gittikleri yerlerde yeni eğitmenler olurlar. Bulunduk-
ları yeri küçük bir Amerikan okulu haline getirirler. Toplumsal bilincin
çarpıtılmasında önemli rolleri vardır. Emperyalist politikaların propa-
gandasının yapılmasında halklara benimsetilmesinde rôl oynarlar.

3- Bilinç çarpıklığı; geçmişin, tarihin, köklerin unutturulmasıdır. Yani
sınıf bilincinin, tarih bilincinin, örgüt bilincinin yok edilmesidir. 

Emperyalist istihbarat ajanları 1951 yılında Kanada’nın Montreal ken-
tinde Ritz Carlton Otel’de akademisyenlerle bir araya geldi. Üniversite-
ler askeri finansmanla destekleniyordu. Bu bir araya gelişin amacı
„Duyusal Yoksunluk“ çalışmalarının etkilerini araştırmaktı.

„Duyusal Yoksunluk“; 
- Aşırı monotonluğu üretmenin bir yoludur.
- Kapasite kaybına yol açar.
- Düşünceler daha az berraklaşır.
- Ve buna konu olanlar hayal bile edememekten şikayetçidirler.
- Bu durum fiziksel rahatsızlık ve ağrıdan bile daha katlanılamaz bir du-
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rumdur. Fiziksel acı geçer ancak psikolojik manevi acının etkileri daha
ağır ve uzun sürelidir.

„Duyusal Yoksunluk“; bildiğimiz tecrittir aslında.

Emperyalistler bununla yetinmiyorlar. Formatlanabilir hafızaları silip boş
bir yazı tahtası haline getirmeye ve o yazı tahtasını kendileri doldur-
maya çalıştılar. Bilimi bu işe alet ettiler. „Kişilik gerilemesi“ yaratmaktı
amaçları. Ve bu durumu „şok doktrini“ olarak adlandırdılar.

Kişinin psikolojik şok veya felç olması arasında çok kısa bir zaman ara-
lığı vardır. Uzman bir işkenceci bu aralığı iyi yakalar. Ve bu aralığın iş-
kence gören hedefin dış telkinlere en açık olduğu en uygun an
olduğunu bilir. 

Söz konusu telkinlerin ne olduğunu da biz çok iyi biliriz; Teslim ol! So-
rumluluklarından kurtul! Hayatını yaşa! Bak herkes günü gün ediyor,
sen ise ser sefil yaşıyorsun! Direnme kendini ezdirme! İstediklerimizi ver
kurtul!

Şok! denilen bizim bildiğimiz işkencedir, terördür, emperyalist zorun
adıdır.

Şok! Yeni sömürgeciliğin özüdür. Klasik sömürgeciliği kaba fiziki iş-
kence olarak tanımlarsak Yeni sömürgeciliği de fiziki işkencenin son
çare olduğu öncelikle içten çökertmenin esas alındığı işkencenin psiko-
lojik, ideolojik yanlarının öne çıktığı yeni işkence biçimi olarak tanımla-
yabiliriz.

Ekonomik, politik, sosyal, fiziki terör ve tecritle emperyalizm halkları is-
tediği noktaya getirmeyi hedefler. „Terör“ sadece fiziki şiddet anla-
mında değildir. 

Akıldan çıkarılmaması gereken şudur;
- Kendi yaşam felsefesini hakim hale getirmek,
- Bilinç yanılgısı yaratmak, emperyalist politikanın özü budur.

Emperyalist yaşam felsefesinin temeli ise bireyciliktir. Bireyin yüceltil-
mesidir. Bireyin, bireyciliğin hakim hale getirilmesi demek sömürü dü-
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zeninin hakim hale getirilmesi demektir.

Başta da belirttiğimiz gibi bilinç yanılgısı, sınıf-tarih ve örgüt bilincinin
yok edilmesidir. İşte yeni-sömürgecilik bu iki temelden beslenir, bu ze-
minde düzen kendini kurumlaştırır, işgal ve sömürüyü gizler, her türlü hileyi
her türlü pisliği yaparak ömrünü uzatır.

YENİ SÖMÜRGECİLİK HİLE VE YALAN DEMEKTİR

Emperyalist burjuvazi ve işbirlikçi oligarşiler;

- Çok partili parlamenter sistem derler, seçimlere parasal desteğe
sahip, bol propaganda yapabilen düzen partileri katılır. Düzen partileri
arasındaki yarış, çoğu zaman kirli dosyalar savaşı ya da algısal
kampanyalardır. Seçimler asla hiçbir şeye çare olmaz. 

-Özgürlük en yüce değerdir derler. Özgürlükten anladıkları sadece
yatırım yapma, işçileri sömürme ve ticaret özürlüğüdür. Yaşamda
istediğini yapabilmek sadece parası olanlara ait bir özgürlüktür. 

-Uluslararası Hukuk’u savunurlar. Birleşmiş Milletler nezdinde bir
hukuk olduğu iddia edilir. Ama örneğin İsrail’in sivil katliamlarına karşı
yüz kere karar alır bir kez uygulatamazlar. Uluslararası Hukuk adına
kendi sömürü ve talan politikalarına meşruluk kazandırmaya çalışırlar. 

-Sömürdükleri tüm ülkelere „gelişmekte olan ülkeler“ derler. Bu
ülkeler ne hikmetse bir türlü gelişmelerini tamamlayamaz. Çünkü hep
sömürülmeye devam ederler. 

-Yüksek faizlerle ve ağır koşullarla para verirler, bunu „kalkınmak için
kredi verme“ olarak ifade ederler. Ama bu kredilerle o ülkenin
ekonomisini, işgücünü, pazarını ele geçirir ve sömürürler.

-Montaj sanayii kurarak tekelci egemenliklerini genişletirler ama bunu
sömürge ülkenin sanayileşmesine katkı olarak davullu zurnalı açılışlarla
yaparlar. 

-Yeni sömürge ülkenin bağımsızlık şovlarına ses çıkarmazlar. Ancak
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emperyalist çıkarlarından en küçük bir taviz vermezler. İstediklerini
yaptırır, istemediklerini engellerler. 

-Ordu ve polisin milli olduğunu ilan ederler. Oysa Ordu ve polisin
silahlarından eğitimine kadar her şeyleri emperyalistlerin
denetimindedir. 

- Başbakan kendi tankını yapmakla, ya da helikopterin yüzde bilmem
kaçını yapmakla övünür. Ancak, teknolojisini ve stratejik parçalarını
aldığı ülke ambargo koyarsa eli kolu bağlanır. 

-Uygar olmayı öğretmeye kalkarlar; Ülkede kalıcılaşabilmek için,
bireyci kültürlerini, duygusuz müziklerini, bencilliği kutsayan filmlerini,
mafyayı, uyuşturucuyu, kumarı, fuhuşu kısaca yozlaşmayı empoze
ederler. 

-Hak ve özgürlüklerden yana görünürler; İşçi ve emekçilerin hak ve
özgürlük mücadelelerinin önünü kesmek için baskıcı faşist hükümetleri
desteklerler. 

-Basın özgürlüğü olmazsa olmazları gibi konuşurlar. Ama basın
kurumlarının tekelleşmesi, devletin kontrolünde birer psikolojik savaş
mekanizmasına dönmesi için ellerinden geleni yaparlar. 

-Kültür ve sanata önem verir görünürler. Ama teşvikler, ödüller,
sponsorluklarla sadece soyut, bireyci, yoz kültür ve sanat ürünlerini
desteklerler. 

-Kaderci, küfürbaz, karamsar, bireyci müzik gruplarını desteklerler. Ama
her şeye rağmen devrimci bir müzik grubu karşılarına çıkarsa,  o zaman,
düzen içi gördükleri sözde solcu grupları desteklerler.

-Ülkede „huzur ve güven“ ortamı olmasını savunurlar. Onların huzur
ve güven dediği, işçi ve emekçilerin, sessiz itirazsız dayatılan çalışma
koşullarını kabul etmesi ve siyasetten uzak durmasıdır. 

-Devrimci bir hareket gelişirse, bu hareketi halkın gözünden düşürmek
için her türlü karalamayı yaparlar. Yanı sıra gizli servis eliyle her türlü
insanlık dışı baskı ve zulmü uygularlar.
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-Devrimci hareket yine de gelişiyorsa, onun karşısında „düzen içi sol,
sosyalist“ hareketlerin önünü geçici olarak açarlar. Seçimlere katılımı ve
uzlaşmacılığı teşvik ederler. 

-İsminde Devrimci olan işçi sendikasında devrimcilerin varlığı
tehlikelidir. Düzen solu ve her türlü reformistin bir araya gelerek, türlü
oyunlarla devrimcileri tasfiye etmeye çalışmasını memnuniyetle izler,
destek olurlar.

-Bir sendikada devrimcilerle reformistler arasında bir çelişki
gördüklerinde, gözü kapalı reformistleri destekler, devrimcileri tasfiye
etmek için uğraşırlar.  

-Devrimci silahlı mücadelenin büyüdüğü zamanlarda barış görüşmeleri
yapmayı severler. Ancak silahlı devrim tehlikesi azaldığı zaman, barış
kelimesinden nefret ederler. 

-Tarihi çarpıtırlar, tarih bilincini yok etmek için ırkçı milliyetçi tarihe
sarılırlar.

Yeni sömürgeci hilelerle başa çıkmak yine de mümkündür; 
bunun için;
Örgütlü devrimci olmak,
Bilimsel düşünceye, halka ve kendine güvenmek,
İlke ve kurallı olmak,
Kendi tarihini, köklerini, geçmişini öğrenmek,
Kendi değerlerine yönelmek,
Dayanışmayı büyütmek,
Direnişlerin bir parçası olmak,
Sınıf bilinci ve kinini geliştirmek,
Örgütlenmeyi sahiplenmek,
Emperyalizm ile uzlaşmaz olmak,
Bedel ödemekten korkmamak,
Meşruluk ve haklılık bilincine sahip olmak yeterlidir.

Sonuç;
Emperyalizmin sosyal-kültürel hayata müdahalesinin iki temel so-
nucu vardır:
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1- Sosyal hayatın kuşatılması ve emperyalist ideolojik-kültürel he-
gemonyanın hakim hale getirilmesi; yabancılaşma...
2- Amerikancı hayat tarzının hakim hale getirilmesi; bireycilik...
Yeni-sömürgecilik kendini bu zeminlerde kurumlaştırır, ömrünü
uzatır. ✰

BÖLÜM   5

YENİ SÖMÜRGELEŞTİRMEYE 
ADIM ADIM;

İKİLİ ANLAŞMALAR 
ABD ile yapılan ilk ikili anlaşma 2. Paylaşım Savaşı’ndan hemen sonra 23
Şubat 1945 tarihli, ABD’nin 11 Mart 1941 tarihli “Ödünç Verme ve Kira-
lama Kanunu”ndan yararlanmak için yapılan anlaşmadır. 

Bu anlaşma ile Amerika’nın 11 Mart 1941 tarihinde çıkardığı Ödünç
Verme ve Kiralama Kanunu’ndan yararlanan ülkeler arasına, savaşın so-
nuna yaklaşıldığı bir sırada Türkiye’de dahil ediliyor. Anlaşmada Türkiye
Cumhuriyeti savunmasının, ABD savunması için hayati öneme haiz ol-
duğu belirtilerek 1. maddede “ABD hükümeti, TC hükümetine, ABD
cumhurbaşkanının devir veya tedarikine yetki vereceği savunma mad-
delerini, savunma hizmetlerini ve savunma bilgilerini vermeye devam
edecektir” denilmektedir. 

Ancak genel terimlerle ifade edilen savunma maddelerinin cinsleri, nite-
likleri, eski veya yeni mi olacakları, sayıları, nerede ve nasıl teslim edile-
cekleri hakkında bilgi olmadığı gibi ABD’yi bu konuda bağlayıcı bir
hüküm de yoktur. Buna karşılık, anlaşmanın 2. maddesinde Türkiye’nin
yükümlülükleri şöyle sıralanmaktadır:

“TC hükümeti, sağlayabilmek vazifesinde bulunduğu ve müsaade ede-
bileceği maddeleri, hizmetleri, kolaylıkları veya bilgileri ABD’ye teslim
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edecektir. Bu maddeye göre Türkiye de Amerika’ya onun ihtiyaç duy-
duğu maddeleri, hizmetleri, bilgileri ve kolaylıkları sağlayacaktır.” (Hay-
dar Tunçkanat, İkili Anlaşmaların İçyüzü, syf. 24)

Bu maddedeki kolaylıklar sözü Türkiye’nin hava meydanları, limanları ve
yollarının Amerikalılar tarafından kullanılmasından Türkiye’de ABD’nin
üs ve tesisler kurmasına varıncaya kadar çok değişik anlamlar taşır. Bu
madde ile Türkiye, nerede başlayıp nerede biteceği belli olmayan çok
geniş bir yükümlülük altına sokulmuştur. 

Anlaşmanın diğer bütün maddeleri bilinmeyen savunma malzemeleri-
nin nasıl kullanılacağından geri verilmelerine ve patent haklarından
doğması muhtemel ödemelerin ABD’ye nasıl yapılacağına kadar, Ame-
rika’nın çıkarlarının korunması için Türk hükümetinin uyması gerekli
şartları kapsamaktadır.

Örneğin anlaşmanın 5. maddesinde şöyle denilmektedir:

“TC hükümeti ABD Cumhurbaşkanınca tayin edileceği veçhile, şimdiki
olağanüstü hal son bulduğu zaman, işbu anlaşmaya uygun olarak ken-
disine devredilmiş olan savunma maddelerinden yok edilmemiş, kay-
bolmamış veya kullanılmamış olan veya ABD Cumhurbaşkanı tarafından
ABD veya Batı Yarım Küresi savunmasına elverişli olduğuna veya
ABD’nin başka bir şekilde işine yarayacağı tespit edilecek olanları,
ABD’ne geri verecektir.” (age, syf. 25) 

Türkiye ile Amerika arasında sözde “eşitlik” ilkesine göre yapılan bu an-
laşmada Türkiye çok ağır yükümlülükler altına girerken, Türkiye’nin hak
ve çıkarlarını koruyan tek bir madde yoktur. 

27 ŞUBAT 1946 TARİH VE 4882 SAYILI KANUNLA KABUL EDİLEN 
10 MİLYON DOLARLIK KREDİ ANLAŞMASI

“TC Hükümeti ile ABD Hükümetleri arasında savaş sonrası yapılan bu ilk
İkili Anlaşmanın Birinci Bölümünde: Birleşik Devletler Dış Tasfiye Komis-
yonu tarafından Türk arazisi dışında satılığa çıkarılan teçhizat ve mal-
zeme fazlası meyazımdan, ihtiyaçlarına tekabül edenleri satın almak
arzusunda olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve bu malzemenin Türk
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Hükümeti tarafından on milyon dolar tutarına kadar mubayaalarını ko-
laylaştırmak arzusunda olan ABD Hükümeti, aşağıdaki hükümleri kabul
etmekte mutabık kalmışlardır.” (age. Sy 26) 

Diye başlayan anlaşma metninde denilen özeti şudur: 

“27 Şubat 1946 yardım anlaşmasıyla, Türkiye sınırları dışında bulunan
ve Amerika’nın işine yaramayan savaş artığı malzemeyi satın almak şar-
tiyle, Amerikan Hükümeti on yıl vadeli 10 milyon dolar krediyi Türkiye
Hükümetine açmaktadır. Gerçekte, Amerikan Hükümeti Türkiye’ye para
yerine on milyon dolarlık kullanılmış, savaş artığı tasfiye halinde mal-
zeme verecektir. Ayrıca bu borçlanma için % 2.3/8 faiz ödenecektir. Ve
bu faiz dahil olmak üzere yıllık taksitlerin, resmî kur üzerinden Türk Li-
rası olarak ödenmesini de, ABD istiyebilecektir.” (age, syf. 28)

Sonuç ne olmuş peki?

“10 milyon dolarlık Amerika kredisi ile borçlanan Türkiye, alınan ve
çoğu kullanılmış savaş artığı malzemenin büyük bir kısmından yararla-
namamış, yararlanmak imkânım bulduğu küçük bir kısmı için de, Ameri-
ka’ya yedek parça karşılığı 4 - 5 katında döviz ödemek zorunda
kalmıştır. (age, syf. 30)

Anlaşmanın yükümlülükleri bunlarla da sınırlı değildir: 

“Aynı anlaşmanın III. bölümünde ise, Amerikan Hükümeti istediği tak-
dirde Türkiye dışında veya
içinde bulunan malzeme fazlalarından bir kısmını Türkiye’de satın
almak istediği gayri menkullerle
trampa etme imkânına sahip olmaktadır. Bilindiği gibi yabancı elçilikle-
rin Türkiye’de sahip olabilecekleri gayrimenkul sayısı sınırlıdır. Kaldı ki
binaların trampa edileceği malzemenin mülkiyeti Türk Hükümetine ait
olmayacak, buna karşılık Türk toprağı üzerindeki gayrimenkulun
mülkiyeti Amerikanın olacaktır. (…) Türkiye tarafından satın alınacak
malzemenin mülkiyetinin Amerika’ya ait olması, Türkiye üzerinde Ame-
rika’nın politik baskı kurması için ardına kadar açık bırakılmış bir kapıdır.
Çünkü Amerikan Hükümeti Türkiye’ye sattığı malzemenin kendisine
lâzım olduğu veya veriliş maksadının dışında, kullanıldığı gerekçesiyle
her an geri almak imkânına sahiptir.” (age. Sy 32)
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6 ARALIK 1946 TARİHLİ, TC HÜKÜMETİ İLE ABD HÜKÜMETİ ARA-
SINDA KAHİRE’DE İMZALANAN ANLAŞMAYA EK ANLAŞMA

ABD Türkiye ile yaptığı her ikili anlaşmayı, bir sonraki anlaşmada daha
büyük tavizler kopartmak için kullanmıştır. 27 Şubat 1946 tarihinde Ka-
hire’de imzalanan anlaşmaya ek olarak 6 Aralık tarihinde Ankara’da im-
zalanan ek anlaşma da şöyledir:

“Madde 1: Eğer ABD hükümeti, sefarethane ve konsoloshane olarak
kullanılmak üzere kendisiyle Türkiye hükümeti arasında müştereken
uygun görülen gayrimenkuller satın almak isterse Türkiye’deki büyükel-
çiliği vasıtasıyla sahipleriyle bu gayrimenkullerin satın alınmasına müte-
allik sözleşmeler imza ederek, işbu sözleşmeler mucibince borçlu
olduğu meblağları ödemesi için Türkiye hükümetine tebliğ edecektir.”
(age, syf. 37-38)

ABD’nin elçilik binaları, bu anlaşmayı yapmadan öncesinde zaten vardır.
Ancak ABD’nin elçilik adı altında Türkiye’ye getireceği binlerce ajanı için
yeni binalara ihtiyacı vardır. Çünkü ABD Türkiye’yi hem ileri karakolu
hem de iyi bir pazar olarak görmektedir.

27 ARALIK 1949 TARİHLİ, TÜRKİYE VE ABD HÜKÜMETLERİ ARA-
SINDA EĞİTİM KOMİSYONU KURULMASI HAKKINDAKİ ANLAŞMA

ABD, Türkiye’de kültür emperyalizmini yaymak için ilk önemli tavizi bu
anlaşma ile elde etmiştir. Bu anlaşma ile ilgili “Eğitim” başlığı altında ay-
rıntılı yazmıştık. Burada anlaşmanın içeriğinden kısaca bahsetmekle ye-
tineceğiz:

“Türkiye’de kain okul ve yükseköğretim müesseselerinde ABD vatan-
daşları tarafından veya bunlar namına yapılacak tahsil, araştırma, öğre-
tim vs. eğitim faaliyetlerini kain Birleşik Devletler okul ve yükseköğretim
müesseselerinde Türkiye vatandaşlarının tahsil, araştırma, öğretim vs.
faaliyetlerini nakliye, tahsil ücreti, maişet ve öğretimle ilgili diğer mas-
rafların tediyesi de dahil olmak üzere finanse etmek...” (age, syf. 45)
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Bu anlaşmayla birlikte; 
- Eğitimle ilgili tüm masraflar Türkiye tarafından karşılanacaktır.
- Kurulacak Eğitim komisyonunda dördü ABD’li, dördü Türk olmak
üzere sekiz aza bulunacak ABD elçisi, komisyonun fahri başkanı olacak-
tır.
- Karar anında oyların eşit olması durumunda komisyon başkanının ka-
rarı tayin edici olacaktır.
- Komisyonun merkezi Ankara’da olacak ve adı, Birleşik Devletler Eğitim
Komisyonu olacaktır.
- Komisyon, her türlü davranışından ABD Dışişleri Bakanı’na karşı so-
rumlu olacaktır. Gerekli görürse komisyonun tüm kararları gözden geçi-
rilebilecektir, değiştirilebilecektir.
- Komisyon, Türkiye hükümetlerinin her türlü denetiminin dışında ola-
caktır. 

Sonuç olarak Eğitim Komisyonu anlaşması ile Türkiye’nin eğitim sistemi,
her şeyiyle ABD’lilere teslim edilmiştir. Sıkça söylenir “Eğitim yap-boz
tahtasına döndü, her yıl yeni bir eğitim sistemiyle karşılaşıyoruz” diye.
Bunun nedeni, eğitim programını yapanların ne yaptıklarını bilmedikle-
rinden değil emperyalistlerin ihtiyaçlarıdır. Eğitim programı ABD em-
peryalizminin çıkarları neyi gerektiriyorsa eğitim programı da ABD’li
Eğitim Komisyonu’nun raporlarına göre yeniden düzenleniyor. Elbette
ki ABD Eğitim Komisyonu Türkiye halklarının çıkarları için, halktan yana
bir eğitim istemeyecektir ve böyle bir eğitim programı yapmayacaktır. 

12 KASIM 1956 TARİHLİ ZİRAİ MADDELER TİCARETİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ VE YARDIMLAŞMA HAKKINDA ANLAŞMA

Anlaşmanın özü, ABD’nin elindeki ihtiyaç fazlası zirai malların Türkiye’ye
-ihtiyacı olup olmamasına bakmaksızın- satılmasını içermektedir.

Anlaşmada karşılıklı bir tarım ürünleri ticaretinin geliştirilmesi söz ko-
nusu değildir. Sadece ABD’nin ihtiyaç fazlası tarım ürünlerinin Türki-
ye’ye satışı söz konusudur. Örneğin 1957 yılı için ABD’den alınan
ürünler şunlardır: Buğday 31.6 milyon ton, Mısır 600 bin ton, don yağı
3.3 milyon ton, dondurulmuş et 4.4 milyon ton, nakliye 6.4 milyon ton.
Toplam 46.3 milyon ton ürün alınmıştır.
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Alınan bu ürünler, Türkiye’nin ihtiyacı olduğu için değil ABD’nin elindeki
fazla ürünler olduğu için satın alınmışlardır.

25 OCAK 1957 TARİHLİ VE 12 KASIM 1956 TARİHLİ ANLAŞMAYA
EK ANLAŞMA

25 Ocak 1957 tarihli anlaşma ile 12 Kasım 1956 tarihli anlaşmanın kap-
samı genişletilmiştir. Buğday, arpa, mısır, konserve sığır eti, peynir, süt
tozu, pamuk tohumu, soya fasulyesi yağı gibi ürünler aşağıdaki şart-
larda ABD’den alınacaktır:

“1- Türkiye’ye satılan Amerikan tarım ürünleri fazlası, Amerika’nın aynı
mallarının alıcısı bilinen pazarlara ve Amerika’nın düşman tanıdığı ülke-
lere satılmayacak ve yalnız Türkiye’nin iç tüketimi için kullanılacaktır.
2- Türkiye’ye satılacak malların dünya mahsul piyasa fiyatları üzerinde

tesir yapmaması için dünya piyasası üzerinden fiyat tespit edilecektir.
3- Türkiye’nin yetiştirdiği ve anlaşma adı geçen veya benzeri mahsulle-

rin Türkiye’den yapılacak ihracatı, Amerika tarafından kontrol edilecek-
tir.
4- Amerikan tarım ürünleri fazlası, Türk lirası ile satın alınacaktır. TC

Merkez Bankası’na yatırılacak olan bu paralar şöyle kullanılacaktır:

- 21.900.000 dolar karşılığı Türk lirası, ABD hükümetinin Türkiye’deki
masraflarıyla ABD tarım ürünleri için yeni piyasa imkânları temini, ulus-
lararası, eğitim mübadelesi, kitap ve gazetelerin tercüme, yayın ve dağı-
tımı çalışmalarının finansmanında kullanılmak üzere ABD hükümeti
emrine,
- 1.250.000 dolar karşılığı Türk lirası Türkiye’de Amerikan vatandaşları
tarafından kurulup işletilen okul, kütüphane ve cemaat merkezlerine
yardım için ABD hükümeti emrine,
- Geri kalan 23.150.000 dolar karşılığı Türk lirası, iktisadi kalkınma için
Türkiye’ye faizle aşağıdaki şartlarla borç verilecektir.” (age, syf. 67-68)

Sonuç olarak bu ek anlaşma ile Türk hükümetine borç olarak verilecek
Türk paralarının nerelerde, nasıl kullanılacağını da Amerika tayin etmek-
tedir. Öyle ki ABD emperyalizmi verdiği borç parayı da o ülkedeki kendi
ihtiyaçlarına harcanmasını şart koşuyor.
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Yine bu anlaşma ile kendi öz ürünümüz olan zeytinyağının sabun yapı-
mında kullanılması, bir kararname ile yasaklanıyor. Onun yerine
ABD’den satın alınan domuz karışımı don yağının kullanılması mecbur
kılınıyor. Pazar bulamayan yerli zeytinyağı üreticisi ise açlığa, yoksulluğa
mahkum ediliyor.

Tarım alanında yapılan ikili anlaşmalar ile ABD’nin elindeki ürün fazla-
sını almaya mecbur olduğumuz gibi, kendi ürünlerimizi satacak pazar
da bulamıyoruz. Amerika tarım üreticileri korunurken, Türkiyeli köylü
sefalete mahkum ediliyor.

Örneğin, 21 Şubat 1963 tarihli Zirai Maddeler Ticaretinin Geliştirilmesi
hakkındaki ikili anlaşmaya ilişkin ABD’nin verdiği bir nota ile Türkiye’nin
zeytinyağı ihracatı, 1 Kasım 1962 - 31 Ekim 1963 tarihleri arasındaki 12
aylık devrede 10.000 tonla sınırlanıyor. Eğer Türkiye’nin bu devredeki
zeytinyağı ihracatı verilen miktarı aşarsa Türkiye, kendi dövizi ile Ameri-
ka’dan aynı miktar nebati yağ almak zorunda bırakılıyor.

Amerikan notasının bir başka bölümünde ise Amerikan buğdayının it-
hali ve kullanılması sırasında Türkiye buğday ihraç edemeyecektir. No-
tanın 3. bölümünde ise ABD’den satın alınacak tarım ürünleri için
Merkez Bankası’na yatırılacak Türk liralarının Amerikalılar tarafından
nasıl ve hangi amaçla kullanılacağı belirtilmektedir. 

Özet olarak, yardım propagandası adı altında Türkiye halkları iliklerine
kadar sömürülmektedir. ABD’nin yukarıda değindiğimiz notasına Tür-
kiye hükümetinin verdiği cevabı da işbirlikçilerin ruh halini yansıtması
açısından aktarıyoruz:

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yukarıdaki hususlar üzerinde muta-
bık olduğunu bildirmekle şeref duyarım. Ekselanslarından en derin say-
gılarımın kabulünü rica ederim. Muhlis Efe” (age, syf. 86) 

TC VE ABD HÜKÜMETLERİ ARASINDA KREDİ ANLAŞMASI
(KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş. TÜRKİYE, 31 MAYIS 1968)

“Bölüm 1.01. Kredi: AID Bölüm 1.02’de tarif edilen proje için 30 milyon
500 bin ABD dolarına kadar olan bir meblağı Türk şirketi olan Karadeniz
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Bakır İşletmeleri A.Ş’ne borç vermeyi kabul eder.

Bölüm 1.02. Proje: Proje, Türkiye’nin muhtelif bölgelerindeki bakır ma-
denleri ile izabe tesisleri kompleksinin birleştirilmesini, tevsiini, geliştiril-
mesini, inşasını ve teçhiz edilmesini ve bu husus Murgul, Küre ve Espiye
madenlerinin bakır cevherleri istihsalinin artırılmasını, Samsun’da kuru-
lacak olan 40.000 ton/yıl blester bakır istihsal güçlü izabe tesisleri ve
bununla ilgili sülfürik asit fabrikasını ve bütün tesisler için gerekli nakil
manipülasyon ünitelerini ve izabe tesislerini besleyerek konsantratoru
kapsar.” (age, syf. 88-89)

Anlaşmanın bu maddelerinde ABD’nin ileri sürdüğü ve Türkiye’nin
kabul ettiği ağır şartları göstermesi bakımından uzun bir alıntı aktaraca-
ğız:

“1- Bu kredi ile sadece ABD’den pahalı olarak mal ve hizmet satın alına-
bilecektir.
2- Türk Hükümeti bu kredinin verilmesi için Karadeniz Bakır İşletmeleri
A.Ş. adlı özel teşebbüse ait ve ABD’nin kontrolü altında, fakat Türk hü-
kümetinin hiçbir suretle kontrol edemeyeceği bir şirket kuracaktır.
3- Verilecek 30.5 milyon dolarlık kredi, kurulacak bu yeni özel teşeb-
büse ait şirkete devredilecektir. 
4- Etibank, Ergani hariç elindeki bütün bakır kuruluşlarını bu şirkete
devredecektir.
5- Şirketin ileri gelen idarecilerinin ve idare heyeti üyelerinin isimleri
AID’e bildirilecek ve bütün bunlar AID’ce kabule şayan ve tatminkâr
olacak, aksi halde paranın ödenmesi için şartlar yerine getirilmedi deni-
lerek kredi verilmeyecektir.
6- Türkiye’de başarılı bir kamu kuruluşu olan Etibank sermayesini ve
elindeki kıymetleri yok pahasına bu yeni kurulacak Amerikan güdü-
mündeki şirkete devredecektir. Etibank, elinde kalan Ergani Bakır Tesis-
leri ve düşük tenörlü bakır cevheri madenleriyle verimsiz ve güçsüz bir
kuruluş haline getirilecek ve Türkiye’nin Etibank kanalıyla ürettiği bakır-
dan gelen döviz de ABD’nin kontrolü altında girecektir.
7- Mahkeme kararının da Amerikan Yardım Kurulu’nca şayanı kabul ol-
ması şartı Türk hükümetlerini kontrol etmek anlamını taşır ki böyle bir
anlaşma kabul edilemez.
8- Gerçekte kurulan bu şirketin sermayenin %73’ü devletindir, ancak
şirket tamamen Türk hükümetinin denetiminin dışındadır. Hükümet, bu
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imtiyazlı şirketin denetim ve kontrollerini 40 yıl süreyle yapamayacaktır.
9- Anlaşmanın 3.04 no’lu bölümünde para ödemelerine ait ön şartların
yerine getirildiğinin AID’in kendisi tarafından tespiti üzerine, Türk hükü-
metine bildirileceği şartını getirmektedir. Bu da AID’in Türkiye içinde
ayrı ve bağımsız bir hükümet gibi hareket ettiğinin Türk hükümetince
kabul edilerek bu anlaşma ile de tescil edildiğini göstermektedir.
10- ABD, verdiği 30,5 milyon dolarlık kredinin teminat mektupları ve
banka ödemelerinden doğacak vergi, harç ve resimlerin şirket tarafın-
dan ödenmemesi şart koşarken anlaşmanın 100.3 bölümünde, anapara
ve faizlerle, borçluluk belgelerinin TC sınırları içinde yürürlükte olan ka-
nunlardan doğacak vergi, resim ve harçlardan muaf olacağı kabul edili-
yor. Türk şirketleri ABD sınırları içindeki kanunlara uyacak ancak
Amerikan şirketleri Türkiye’deki kanunlara uymayacaktır. Böylece ABD,
Türk hükümetine açtığı kredinin bir kısmını vergi olarak almaktadır.
Diğer yandan ise vergiye verilen para için de Türkiye’yi borçlandırmakta
ve faiz almaktadır. Bunun adı yardım değil, düpedüz tefeciliktir.” (age,
syf. 89-90, 101-104, 115)

TÜRK DEVLETİNE DÜŞEN GÖREV; 
ABD YARDIM KURULUŞUNA JANDARMALIK

“Amerikan Yardım Kurulu, kendi arzusuna göre yapacağı teftişlerde
herhangi bir güçlükle karşılaşacak olursa şirketi kontrole ve teftişe yet-
kili olmayan Türk hükümeti, bu anlaşmaya göre kendisinin yükümlü tu-
tulduğu POLİS ve JANDARMA görevini yerine getirerek AID’in teftiş
işini kolaylaştıracaktır.” (age, syf. 116)

Türk polis ve jandarmasına verilen görev sadece teftiş işini kolaylaştır-
mak değildir. Aynı zamanda ABD’li şirketlerde çalışan işçilerin her türlü
hak arama eylemlerini ve grev girişimlerini de bastırmak, engellemektir.

“Anlaşmanın 200.1 bölümünde, bu kredi ile proje için sağlanacak mal
ve hizmetlerin ABD menşeli ve kaynaklı olacağı ve ABD sigorta şirketle-
rine sigorta ettirilerek, ABD gemileriyle taşınacağı kabul edilmektedir.
Böylece kredinin bir kısmı da yüksek navlun ve sigorta primi olarak
Amerikan şirketlerine ödenecektir.” (age, syf. 121)

Sonuç olarak sözde “yardım” adı altında verilen kredilerle ve yapılan
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ikili anlaşmalarla Türkiye’nin Etibank gibi bakır işletmeleri, bakır maden-
leri ABD’li tekellere peşkeş çekilmiştir.

ABD İLE YAPILAN SİYASİ ANLAŞMALAR

Broşürümüzün buraya kadar olan bölümlerinde ekonomik bağımlılık
ilişkilerinin kaçınılmaz olarak siyasi ve askeri bağımlılığı da getirdiğini
birçok örneğiyle gördük. Zaten başından beri emperyalizmle her türlü
işbirliğine hazır bir işbirlikçi burjuvazi vardır. 1950’de DP iktidarıyla iş-
birlikçi burjuvazinin yönetime gelmesiyle oligarşinin emperyalizme
uşaklığının önünde hiçbir sınır kalmamıştır.

“Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü, 20 Temmuz 1951’de TBMM’de yaptığı
konuşmada İngiltere’nin NATO’ya katılmasına razı olmasından duyduğu
memnunluğu belirttikten sonra hızını alamayıp uşaklığını şöyle ifade et-
miştir: “Şu noktaya da işaret etmek isterim ki, Orta Şark müdafaasının
gerek stratejik, gerek ekonomik bakımdan Avrupa’nın korunması için
zaruri bulunduğuna kaniyiz. Bu itibarla Türkiye, Atlantik Paktına iltihak
edince Orta Şark’ta bize düşen rolü müessir bir suretle ifa ve gerekli
tedbirleri müştereken ittihaz için ilgililerle derhal müzakereye girmeye
amade olacaktır.” (age, syf. 159)

İşbirlikçiliğin ruh halini görüyorsunuz. NATO’ya kabul edildikten sonra
Avrupa’nın stratejik, ekonomik güvenliği için Ortadoğu’dan görev al-
maya amade olduğunu bildiriyor. İşbirlikçiler göreve amade olunca em-
peryalistler de boş durmuyor. Amerika’nın teşebbüsleri sonucu
Ortadoğu’da kurulacak bir savunma teşkilatının liderliğini üzerine al-
maya Türkiye’nin hazır olduğu anlaşılınca bundan sonra geriye, savun-
maya katılacak diğer Ortadoğu ülkelerini bulmak kalıyor.

İlk önce 12 Haziran 1954’te Türkiye ile Pakistan arasında Karaçi Anlaş-
ması imzalanıyor. Türkiye, daha sonra Irak, Suriye ve Lübnan’ın da pakta
girmesi için çabalıyor fakat Irak dışındaki ülkeler ikna olmuyorlar.

BAĞDAT PAKTI

Türkiye- Irak arasında karşılıklı işbirliği anlaşması 24 Şubat 1955’te Bağ-
dat’ta imzalanmıştır.
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“Anlaşmanın 5. maddesine göre bu anlaşma, Arap Birliği üyesi bulunan
diğer devletlerin katılımına açıktır. İsmi yazılı olmadığı halde bu anlaş-
maya İngiltere de katılabilecektir. Bu da gösteriyor ki, bu anlaşmada
Türk hükümeti bir vasıtadır. Asıl amaç, İngiltere ve Amerika’nın Ortado-
ğu’daki çıkarlarını korumaktır.” (age, syf. 164)

Anlaşmanın bir maddesinde, Ortadoğu devletlerinde bulunan İngiliz
üslerinin yerlerinde kalmasını sağlayan hükümler bulunmaktadır. Nite-
kim 4 Nisan 1955’te Bağdat Paktı’na İngiltere de resmen katılmıştır. Irak
ile de oradaki üslerini muhafaza edecek özel bir anlaşma imzalamış Irak
ve İran’da işletmekte olduğu petrolü güvenlik altına almıştır. 23 Eylül
1955’te Pakistan, 2 Kasım 1955’te de İran’ın da katılımıyla pakt daha da
genişler.

Pakta tam üye olarak girmeyen ABD, Ortadoğu’da ekonomik destek ve
işbirliği adı altında ekonomik politikaları için gerekli bilgileri toplayarak
kendine pazar yaratma imkânlarını elde etmiş diğer taraftan da “Yıkıcı
Faaliyetleri Önleme Komitesi”nde aktif görev olarak, komünizmle mü-
cadele perdesi arkasında CIA’nın her türlü gizli faaliyetlerini örgütlemiş-
tir. Ancak Ortadoğu’da Komünizm tehlikesini önlemek amacıyla
kurulduğu ilan edilen Bağdat Paktı tam tersi bir işlev görmüştür. 

“Arapları birleştirmiş, Irak’ı zayıflatmış, Kral ve Hükümeti kendi ülkele-
rinde itibarsız ve desteksiz bırakmış ve 1958 ihtilaliyle de devrilmesine
neden olmuştur. Bundan sonra da sıra İngiliz üslerinin Iraktan çıkarıl-
masına gelmiş ve bu da İngilizlerin aleyhine sonuçlanmıştır. (…) Mısır,
Suriye ve daha sonra Irak’ın sola kaymasına ve bölgede Sovyet nüfuzu-
nun artmasına yardımcı olmuştur.” (age, syf. 167)

24 Mart 1959’da Irak pakttan çıkmasıyla Bağdat Paktı 21 Ağustos
1959’da CENTO (Merkezi Anlaşma Teşkilatı)’na çevrilir.

ASKERİ ALANDA ABD İLE YAPILAN İKİLİ ANLAŞMALAR

Bu başlık altında askeri alanda yapılan anlaşmaların ayrıntılarına girme-
yeceğiz. Çünkü broşürümüzün birçok yerinde ordunun işbirlikçileştiril-
mesini anlatırken, ikili anlaşmalara ve amaçlarına değinmiştik.
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Yapılan ikili anlaşmaların bazı maddelerinden örnekler vererek ele ala-
lım. Askeri alanda yapılan ilk anlaşma, 12 Temmuz 1947 tarihli “yardım”
anlaşmasıdır. “Yardım” kelimesini gördüğümüzde bunun altında yardım
değil, o ülkeyi bağımlı hale getirmenin, sömürgeleştirmenin bir aracı ol-
duğu anlaşılmalıdır. Emperyalist ülkelerin her türlü girişiminin sömür-
geci çıkarları için olduğu net ve açıktır.

12 Temmuz 1947 tarihli anlaşma da bir yardım anlaşması değildir. Fakat
emperyalizm, “yardım” olduğunun Türkiye oligarşisi tarafından propa-
gandasının yapılmasını özellikle istemiş ve bunu da anlaşmanın madde-
leri arasına koymuştur.

Madde 3-2 şöyle diyor: “Türkiye hükümeti bu yardımın amacı, kaynağı,
mahiyeti, genişliği, miktarı ve ilerleyişi hakkında Türkiye’de tam ve de-
vamlı yayın yapacaktır.” (age, syf. 191) 

İşbirlikçi oligarşinin yöneticileri de bu konuda elinden gelenleri artlarına
koymamışlardır. “Küçük Amerika” söylemleri, Amerikan süt tozları, “Bu
memleket bizim değil, sizin” pespayelikleri bunun gereğidir. Askeri yar-
dım anlaşmalarının özü ise şudur: 

“Bu anlaşmanın yapılmasından kısa bir süre sonra asker üniforması
içinde Amerikan subayı, astsubay ve erlerin uzman adı altında Türk Si-
lahlı Kuvvetleri karargâh ve birliklerine dağıtıldıklarına tanık oluyoruz.
Yardımdan verilecek Amerikan silah, amaç ve gereçlerinin kullanılması,
bakımı ve lojistik desteği hakkında Türk, subay, astsubay ve erlerine
kurslar açılarak eğitilmeleri ve bir kısmının da Amerika’da eğitilmek
üzere oraya gönderilmeleri gibi konular, öncelikle ele alınmaktadır. Bir
taraftan da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kadro, kuruluş ve teşkilatı, eğitim
sistemleri, talimnameleri, yürüyüşlerine kadar değiştirilmesi için geniş
bir hazırlığa girişildi... Amerikalılar ilk iş olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin
silahlarını, teşkilatını, eğitimini değiştirerek Amerikalaştırmayı ele aldılar
ve uygulamada da ufak birkaç direnmenin dışında başarıya ulaştılar.”
(age, syf. 198-199)

Sonuç olarak ikili anlaşmalarla, askeri paktlarla işbirlikçi bir ordu yaratıl-
mıştır. Ordunun asıl görevi ulusal çıkarları, kendi halkını korumak değil
ABD başta olmak üzere emperyalizmin ülkemizdeki ekonomik, askeri
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çıkarlarını korumaktır. Görevi, sadece ülke sınırlarımız içinde de değildir.
Aynı zamanda görevi, emperyalizmin bölgesel çıkarlarını korumaktır.

Topraklarımızın 35 milyon metrekaresi, ABD ile askeri alanda yapılan
ikili anlaşmalarla, ABD askerlerine TC. yasalarının üzerinde tanınan imti-
yazlarla donatılarak verilmiştir.

“Örneğin 24 Eylül 1968 tarihli nota ile Türkiye sınırlarından içeriye giren
bir Amerikalı, girdiği andan itibaren tekrar çıkıncaya kadar görevli ola-
cak, işlediği suçlardan dolayı Türkiye mahkemelerinde yargılanamaya-
cak, zarara uğrayan ve mağdur olan Türk vatandaşları da haklarını
arayacak bir makam bulamayacaklardır.” (age, syf. 277)

Yine 23 Haziran 1954 tarihli anlaşmalar zincirinin sondan ikinci halkasını
teşkil eden anlaşmaya göre ABD’li şirket ve şahıslar veya bunlar tarafın-
dan çalıştırılan ABD’li kişiler, vergi ve gümrükten muaftır. Vergi muafi-
yetleri anlaşması ile Amerikalılardan Türkiye hükümetinin bir kuruş bile
vergi alması mümkün değildir. Anlaşmanın 2. maddesi, ABD’lilerden
alınmayacak olan vergileri şöyle sıralıyor: 

“İthalattan alınan vergi, resim ve ücretler muamele vergisi nakliyat
resmi harçlar ve damga resmi elektrik cereyanı ve havagazı tüketimi
üzerinden alınan devlet ve belediye vergileri ve bunların zamları kazan
ve motorlardan belediyelerce alınan resimler dahilde tedarik edilen
akaryakıtlar üzerinden alınan vergiler telgraf, ve telefon üzerinden alı-
nan Milli Savunma Vergisi gemi ve uçaklar dolayısıyla liman ve mey-
danlardan alınan resim ve ücretler belediyelerce alınan ilan ve tellallık
resimleri şeker istihlak vergisi mamûl tütün ve içkilerden alınan inhisar
resmi, müdafaa ve hususi istihlak vergileri. Ayrıca ABD tabiyetindeki şir-
ket ve şahıslardan veya bunlar tarafından istihdam edilen ABD tabiye-
tindeki fertlerden gelir ve kurumlar vergileri de alınmayacaktır.” (age,
syf. 279-280)

Türkiye’nin bu anlaşmayla verdiği kayıplar, ABD’nin “yardım” diye ver-
diklerinden kat kat fazladır.

“23 Haziran 1954 Tarihli Askeri Kolaylıklar Anlaşması ise Türkiye toprak-
larının Amerikan kuvvetleri tarafından barışta ve savaşta kullanılması
için gerekli izni vermekte; savunma tesisleri ve kolaylıklar adları altında,
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barışta, Amerikalılar tarafından Türkiye toprakları üzerinde üs, tesis ve
mevziler kurulması, bunların Amerikan askeri ve sivil personeli tarafın-
dan işgal edilerek kullanılması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin de yine
kendileri tarafından alınması kabul edilmektedir. Bu üs mevzi ve kolay-
lıkların kumandanları Amerikalı olup, Amerika ya bağlıdırlar ve oradan
aldıkları emir ve talimatlarına göre hareket etmektedirler.” (age, syf.
319)

“BU MEMLEKET BİZİM DEĞİL SİZİN”

Bu sözler, işbirlikçi ordunun Genelkurmay Başkanı Org. Rüştü Erdel-
hun’un Amerikalılara söylediği uşaklık beyanıdır. Genelkurmay Başkanı
böyle olunca, kendi topraklarındaki Amerikan üstlerinde misafir gibi
davranılması doğaldır. Örnek olması açısından işbirlikçi ordu subayla-
rından, sözde “müşterek savunma tesisleri” denilen Amerikan üslerin-
den İncirlik Üssü’nün kullanımına ilişkin bir anlatım aktaracağız:

“6 Aralık 1954 tarihli müşterek talimatla Türk Hava Kuvvetlerinin bu
meydanı kullanmaları öyle sınırlandı ki, İncirlik’teki Türk birlikleri, kendi-
lerini adeta yabancı bir ülkede sanırlar. Türk Hava Kuvvetleri buraya sa-
dece eğitim birlikleri gönderebilir. Bu nedenle o meydandaki Türk
kumandanına verilen unvan, Atış Bombardıman Okul Komutanı’dır.

Konya ve Diyarbakır’daki av bombardıman filoları, atış izni için bu mey-
dana geçici olarak giderler. Türk ve Amerikalıların kullanacakları iniş
pistleri, hangarlar ve uçak durak yerleri dahi ayrılmıştır.

Meydandan yapılacak Amerikan uçuşları için Türklerden izin alınmaz ve
gelecek uçaklar hakkında bilgi verilmez. Bu meydandan ilmi uçuşlar adı
altından yapılan keşif uçuşları ve bunları yapan uçaklar gizlidir. Bunların
yanına Türkler sokulmaz, uçuşlar ve sonuçları hakkında Türk ilgililere
bilgi verilmez.
                                              
U-2 keşif uçağının Rusya’da düşürülmesinden önce, 1957 ilkbaharında
Hava Harp Akademisi ile Adana İncirlik Üssü’ne yaptığımız bir ziyarette
meydanın Amerikalı kumandanı, bize kantin ve gazinoları gezdirdikten
sonra, ‘burasının Amerikan Hava Kuvvetleri’nin nöbetleşe kullandığı
özellikle, stratejik bombardıman uçaklarının inip kalkması için yapılmış
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bir hava üssü olduğunu’ söyledi. İlmi keşif uçaklarından hiç söz etmedi.

Biz daha sonra, oradaki Türk meydan komutanına, buradan uçuş yapan,
kanatları çok geniş ve tekerlekleri olmayan, planör gibi bir uçak hak-
kında bilgisi olup olmadığını sorduk. Türk komutan, cevap olarak: ‘Evet,
böyle bir uçak var ve zaman zaman uçuşlar yapıyor, fakat biz ne yaptı-
ğını bilmiyoruz, Amerikalılar uçuştan biraz önce hangardan çıkarıp pist
başına getiriyorlar, oradan havalanıyor. İndikten sonra da hemen han-
gara sokuyorlar. Bizden kimseyi yanına yaklaştırmıyorlar’ cevabını verdi.
(…)  27 Nisan 1960’ta Adana’dan kalkarak Rusya üzerinde düşürülen
uçak bunlardan biriydi.” (age, syf. 319-321)

Sonuç olarak Türkiye, ikili askeri anlaşmalarla 1945’ten beri Ameri-
ka’dan savunma malzemeleri almaktadır. 1952’de NATO’ya girildikten
sonra TSK’nın 1947’lerden başlayan silah, teçhizat, araç, eğitim ve anla-
yış bakımından Amerikalaştırılması hızlandırılarak çatal kaşığından do-
nuna kadar USA damgası taşıması tamamlanmıştır.

TSK’nın bugün de bütün silah, araç ve gereçleri ABD kaynaklı olup -
diğer emperyalist ülkelerden alınanların da büyük çoğunluğu ABD kay-
naklıdır- bunların mülkiyeti TSK’ya ait olmadığı gibi, veriliş maksadının
dışında kullanılamazlar. Komünizm tehdidinin dışında her türlü kulla-
nımı, ABD’nin iznine tabidir.

Komünizm tehdidinden kastedilen, Sovyetler Birliği’nin ya da başka bir
sosyalist ülkenin Türkiye’ye saldırısı değildir. Esas tehdit olarak görülen
kendi halkının devrimci mücadelesidir. Yani ordunun bütün askeri gücü,
kendi halkının devrimci mücadelesini engellemek içindir ki, 1950’lerden
beri ordu da asıl misyonunu halka karşı saldırmakla, devrimci mücade-
leyi kanla, darbelerle, katliamlarla engellemekle göstermiştir. Çünkü
devrimci mücadeleyi bastırmak demek, aynı zamanda emperyalizmin
ülkemizdeki çıkarlarını korumak demektir. Emperyalizmin bekçiliğini
yapmak demektir. İkinci bir misyonu da işbirlikçi ordunun emperyaliz-
min uluslararası bölgesel çıkarlarının bekçiliğini yapmaktır! Kore’de, Or-
tadoğu’da bu konuda uşaklığını kanıtlamıştır. ✰
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BÖLÜM  6

EMPERYALİZMİN LATİN AMERİKA’DAKİ
YENİ SÖMÜRGELEŞTİRME 

POLİTİKASINDAN ÖRNEKLER

Alman gazeteci Gaby Weber, Latin Amerika ülkelerinde gerilla savaşı
veren devrimci örgütlerin liderleriyle yaptığı röportajında ABD’nin
1950’lerden 1990’lara kadar devrimci mücadeleyi hangi strateji, taktik
ve politikalarla engellemeye çalıştığını anlatmaktadır. 

ABD’nin devrimci gerilla savaşlarını engellemek için uyguladığı strateji,
taktik ve politikalar aynı zamanda Latin Amerika ülkelerinin yeni sömür-
geleştirme politikalarıdır.

Esasında ABD, bu politikaları dünyanın her yerindeki devrimci mücade-
leleri engellemek ve ülkeleri yeni sömürgeleştirmek için uygulamıştır.
Latin Amerika’da uygulanan politikalara baktığımızda, aynı süreçlerin
devrimci mücadelenin seyrine göre ülkemizde de uygulandığını gör-
mekteyiz.

Broşürümüzün bu bölümünde, yazar Gaby Weber’in Gerilla Bilanço Çı-
kartıyor kitabına yazdığı önsözdeki ABD’nin uyguladığı politikaları ince-
lerken, aynı dönemde ülkemizde uygulanan politikalara da bakacağız. 

Weber, 1950’lerden ‘90’lara kadar Latin Amerika’da uygulanan emper-
yalist politikalar sonucunda kıtanın tablosunu şöyle çiziyor: 

“60’lı ve 70’li yılların uyanış hevesi artık gerilerde kaldı, halklar yıkımla
karşı karşıya ve diktatörlükler sadece örgütleri değil, başka şeyleri de
yok etmişe benziyorlar. Kafalarda iktidar kurmuşa benziyorlar.” (Gaby
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Weber, Gerilla Bilanço Çıkartıyor, syf. 8)

‘90’lı yıllar Latin Amerika’da silahlı devrimci mücadelenin bitirildiği,
90’lardaki karşı-devrimlerle birlikte Latin Amerika’daki gerilla hareketle-
rinin de teslimiyet sürecine girdiği yıllardır. Ancak bu teslimiyeti sadece
‘90’lardaki karşı devrimlerde aramak yanlıştır. 1950’lerden 1990’lara
kadar uygulanan emperyalist politikalar adım adım sonuç vermiştir.

Ülkemizde de özellikle 12 Eylül 1980 askeri faşist darbesiyle kimi dev-
rimci örgütlerde teslimiyet ve ideolojik gerilemeler yaşansa da Devrimci
Sol’un direniş çizgisi, savaşma kararlılığı ve ideolojik sağlamlığı Latin
Amerika da ve Avrupa solunda olduğu gibi toptan teslimiyet önünde
barikat olmuştur. Devrimci hareket emperyalizmin ve işbirlikçilerinin
saldırılarına, politikalarına karşı politika üretmiştir. 

1- “BİG STİCK”: KALIN SOPA POLİTİKASI

İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’ndan sonra dünyanın jandarmalığına
soyunan ABD emperyalizmi 1945’lerden 1961 Domuzlar Körfezi çıkart-
ması ve orada aldığı yenilgiye kadar “yardım” adı altında yeni sömürge-
leştireceği ülkeleri borçlandırarak, işbirlikçiler yaratarak yeni
sömürgeleştirme politikalarını uygularken halkın devrimci mücadelesini
bastırmak için de “Big Stick” (Kalın Sopa) diye adlandırdıkları şiddet po-
litikalarına başvurmuştur. Ancak Küba devrimi ve 1961’de Küba’nın Do-
muzlar Körfezi’ne yaptığı çıkartmada aldığı büyük yenilgiyle
politikalarında değişiklik yapmıştır. 

1945-1960’lı yıllar arasında ülkemizde de çok ciddi bir devrimci müca-
dele, hatta muhalefet olmamasına rağmen sol, sosyalist kesime azgınca
saldırılmış; aydınlar, yazarlar, gazeteciler, öğrenciler, TKP’liler hapisha-
nelere atılarak Türkiye’nin Mc Carthy dönemi yaşanmıştır. Sol, sosyalist
düşünceye sahip olup da hapishaneyle tanışmayan kimse kalmamıştır.
Eğitim sistemi tümden değiştirilerek Amerikalılaştırılmıştır. Sol, toplum-
sal içerikli kitaplar yasaklanmış, yakılarak imha edilmiştir. Ancak ülke-
mizde emperyalist ve işbirlikçi politikalar halkın tepkisini büyütmüş ve
sonuç olarak 1961 ihtilaline neden olmuştur. 
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2- “İLERLEME İÇİN İTTİFAK” POLİTİKASI

Weber, İlerleme İçin İttifak Politikası’nın özünü şöyle açıklıyor: 

“1961 Ocak ayında henüz yeni seçilen ABD Başkanı John F. Kennedy, ilk
konuşmasında, Güney’deki ‘zavallı yeğenlerle’ yeni bir ilişkinin kurulaca-
ğını ve ‘ilerleme için ittifak’ı müjdeliyordu. Sorun, sonunda ‘sefaletin
zincirlerini parçalamaktır’ deniliyordu. Kendisinin yeni ‘ilerleme için itti-
fak’ı ABD’li güvenlik politikacılarının, devrimci akımların bir bütün ola-
rak sadece dünya komünizmi tarafından yönlendirilmediği, tersine
köklerinin ülkelerdeki sosyal adaletsizliklere dayandığı şeklinde düşün-
celerinden hareket ediyordu. 

“Sol düşünceleri henüz başlangıçta boğabilmek için artık baskı, sosyal
reformlarla birleştirilecekti. Washington artık gelecekte, şimdiye kadar
olduğu gibi sadece diktatörlükleri değil, demokratları da destekleyecek,
Güney Amerika’da ekonomik büyümeyi sağlayabilmek için uzun vadeli
krediler hazır tutulacak, fiyatlar istikrara kavuşturulacak, bir toprak re-
formu uygulanacak ve gecekonduları ortadan kaldırmak için konut ya-
pımı desteklenecekti. Halk eğitim programları cehaleti ve kırda
kurulacak sağlık merkezleri çocuk ölümünü kökünden kazıyacaktı. 

“Bunlar sadece güzel laflar olarak kalmadı, bunları çeşitli uygulamalar
da izledi. Aniden teknik yardım programları ve üniversiteler için burslar
sunulmaya başlanmıştı. Kennedy’nin son üç yıllık başkanlık döneminde
Latin Amerika’ya son 16 yıldan üç misli daha fazla para akmıştı. (…)

“O sırada basında çıkan haberlerde şöyle deniyordu: ‘Amerika’da şimdi
iki devrimci hükümet vardır Küba ve Washington.’ ‘Büyük biraderin’
kaba kavgacı müdahale politikasının artık köhneleştiği ve komünizme
karşı mücadele sadece askeri olmayan ince baskı metotlarının gerekli
hale geldiği, bu sırada görmezlikten geliniyordu. ‘İlerleme İçin İttifak’
politikalarıyla yoksulların en yoksullarına, bunları sistem değiştiricinin
kollarına itmemek için biraz yardım edilecekti ‘yukarıdan devrimle’,
‘aşağıdan devrimin’ önüne set çekilecekti.” (Gaby Weber, Gerilla Bilanço
Çıkartıyor, syf. 12-13)

1961’lerden itibaren “Kalın Sopa” politikasının yerine konan “İlerleme
İçin İttifak” politikası ile yeni sömürgeleştirilecek ülkelerde en yoksullara
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yönelik kısmen ekonomik yardımlarla yoksulları devrimci mücadele sür-
düren siyasi örgütlerin saflarına itmek yerine uzaklaştırmak hedefleni-
yordu. Çünkü bu yıllarda Küba ve Cezayir devrimleri dünyanın dört bir
yanındaki ulusal-sosyal kurtuluş hareketlerine çok büyük bir moral
olmuş ve Asya’dan Afrika kıtasına, Latin Amerika ülkelerine bütün ülke-
lerdeki silahlı devrimci hareketleri geliştirmişti. Emperyalizmin ve işbir-
likçi iktidarların zora dayalı politikaları tam tersi etkiye neden olmuş,
yoksul halkın, devrimci mücadele veren örgütlere daha fazla katılmala-
rına yol açmıştı. Amaç, ekonomik yardım politikalarıyla halkı devrimci
örgütlerden uzaklaştırmaktı. 

Bu dönemler emperyalizmin ülkemizdeki politikaları da aynı paralelde
gelişmiştir. 1961 ihtilaliyle yapılan yeni anayasa, örgütlenme ve hak
alma mücadelelerine olanak sağlayacak şekilde daha demokratiktir. 

Ancak “İlerleme İçin İttifak” politikasında açılan krediler, söylendiği gibi
en yoksullara daha fazla refah içinde yaşaması için verilmemiştir. Tam
tersine yeni sömürgelerde emperyalizme bağımlı kapitalist gelişmenin
yaratılması için verilmiş, büyük ve orta ölçekli kapitalist kuruluşlara pa-
ralar akıtılmıştır. Söz konusu ülkelerde yeni sömürgeleştirme politika-
sına uygun olarak iç pazarın genişletilmesi sağlanmıştır. 

3- ASKERİ DİKTATÖRLÜKLER STRATEJİSİ 
“ULUSAL GÜVENLİK DOKTRİNİ”

ABD’nin “İlerleme için İttifak Politikası”, 1960’lı yılların ortalarına kadar
devam etti. Küba devrimiyle Latin Amerika ülkelerinde gelişebilecek
devrimlerin önü kısmen alınmıştı. Ancak bu politika köklü bir çözüm ol-
madı. Latin Amerika’da coğrafi ve nüfus olarak büyük bir ülke olan Bre-
zilya’da halkçı söylemleri olan, toprak reformundan ve emperyalist
tekellerin kar oranlarının sınırlandırılmasından bahseden Joao Goulart,
seçimlerle iktidara gelmişti. Goulart’ın politikaları ABD’nin çıkarlarıyla
çatışıyordu. Goulart hükümeti 1 Nisan 1964’te ABD’nin yönlendirdiği bir
darbeyle devrildi ve Latin Amerika ülkeleri için askeri diktatörlükler say-
fası açıldı. 

Brezilya’daki darbe ile Washington’da yeni bir doktrin doğdu: Ulusal
Güvenlik Doktrini.
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“Bu doktrin, uluslararası komünizmin amacına ulaşmak için toplumu
içten çökertmeyi amaçladığını savunuyordu. Bu iç düşmanla tüm me-
totları kullanarak, yasaların dışında da mücadele edilmesi gerekiyordu.
Bilimsel yöntemlerle işkence, silahlı kuvvetlerin yüksek kumandasına
bağlı paramiliter çeteler ve rejim karşıtlarının öldürülmesi Ulusal Gü-
venlik Doktrini’nin ayrılmaz parçalarıydı. 

“Devlet sınırları artık geçerli değildir, geçerli olan ideolojik sınırlardır,
geçerli olan dünya komünizminin ve onun emrindeki iç düşmanın geri
püskürtülmesinden ibaret olan Batı’nın ortaklığıdır.

“Askerler çıkarlarının savunulmasında kendi devlet sınırlarının dışında
da Ulusal Güvenlik Doktrini’ne göre harekete geçebilirler, tüm devletle-
rin silahlı kuvvetleri ortak çalışabilir ve baskıyı koordine edebilirler.”
(age, syf.14)

Ulusal Güvenlik Doktrininin amacı çok açıktır: Devrimci hareketler yasal
yollarla engellenemiyorsa yasaların dışındaki paramiliter örgütlenme-
lerle, yani kontrgerilla ve sivil faşist örgütlenmelerle kontra yöntemlerle
engellenecektir. Bu politika kapsamında Latin Amerika ülkelerinde hızla
ölüm mangaları, işkence okulları ve merkezleri kurulmaya başlandı. Em-
peryalist politikalara engel olan ya da ayak sürüyen hükümetler, darbe
ya da çeşitli baskı yöntemleriyle iktidardan indirilerek daha işbirlikçi hü-
kümetler iktidara getirildi. 

Ülkemizde de yıllardır alttan alta inşaa edilen kontrgerilla, faaliyetlerini
arttırdı. Emperyalist politikalara ayak direyen İnönü hükümetinin yerine
bizzat ABD tarafından yetiştirilmiş olan ABD tekeli Morisson firmasının
Türkiye temsilciliğini yapan Süleyman Demirel, Adalet Partisi (AP)’nin
başına getirilerek AP’ye hükümet kurduruldu.

1965’lerden itibaren hızla gelişen devrimci gençlik hareketlerine karşı
bizzat CIA aracığıyla Milli Türk Talebe Birlikleri adı altında faşist gençlik
örgütlenmeleri yaratıldı. Faşizme kitle tabanı yaratmak amacıyla yine
ABD-CIA yetiştirmesi olan Alparslan Türkeş, faşist MHP’nin öncülü olan
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP)’nin başına getirildi.

Sonuç olarak Ulusal Güvenlik Doktrini kapsamında ülkemizde de devrimci
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mücadeleyi önlemek için, CIA eliyle, anti-komünist mücadele adı altında
kontrgerilla faaliyetleri arttırılarak sivil faşist örgütlenmeler yaratıldı. 

4- “COUNTER-INSURGENCY” 
AYAKLANMALARA KARŞI MÜCADELE

Ulusal Güvenlik Doktrini daha sonra ek bir unsurla, Ayaklanmalara Karşı
Mücadele Doktriniyle geliştirildi. Bu, 1960’lı yıllarda gerilla hareketleri-
nin ortaya çıkışına bir yanıttı. Gerilla hareketleri de Ulusal Güvenlik
Doktrini’ne bir cevaptı. Gaby Weber, bu doktrinin Latin Amerika’daki
uygulamasını şöyle anlatıyor: 

“Ayaklanmalara Karşı Mücadele Doktrini ağırlığı gizli servislerin geliştiri-
lip güçlendirilmesine, baskı metotlarının inceleştirilmesine ve basın faa-
liyetine verdi. İnsanların kafasını da fethetmek gerekiyordu. ABD dostu
medyalara milyonlar akıtıldı, sağ gazeteciler finanse edildi ve uluslar-
arası basın kuruluşları, insan hakları ve basın özgürlüğünün ABD yoru-
muyla donatılıp yetiştirildi. İlerleme İttifakı’nın eski fikri, toprak reformu
da yeniden mezardan çıkarıldı ve örneğin Guatemala ve El Salvador’da
-sınırlı bir şekilde- uygulandı.

Ayaklanmaya karşı önlem alıcı mücadelenin anlamı ‘BALIĞIN, GERİLLA-
NIN HAREKET ETTİĞİ SUYU ZEHİRLEMEK’ti.

Ulusal Güvenlik Doktrini ve Ayaklanmalara Karşı Mücadele konsepti, en
belirgin şekilde Uruguay’da ürün verdi. Washington ‘60’lı yılların so-
nunda buraya, yerli polisi Brezilya’nın işkence odalarındaki son buluş-
larla tanıştırmak üzere kalkınma danışmanı kılıfı altında işkence uzmanı
Daniel Mitrione’yi göndermişti. Ulusal Güvenlik Doktrini, silahlı örgüt-
lere karşı mücadelede etkili bir araç olarak kullanıldı. Bütün ülkelerde
gerilla aygıtları parçalandı…” (age, syf. 15)

Politikanın özü yazarın da belirtiği gibi, balığın yaşadığı suyu zehirle-
mek, yani gerillanın yaşadığı halkı sindirmek, gerilladan uzaklaştırmaktı.

Nasıl? Bir yandan en vahşi işkencelerle, katliamlarla yani CIA’nın örgüt-
lediği kontrgerilla örgütleriyle, paramiliter örgütlenmelerin tüm yasadışı
kontra yöntemleriyle halka dehşet ve korku salarak yıldıracak, korkuta-
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cak bir yandan da ideolojik propagandayla halkın bilinçleri çarpıtılıp
devrimcilerden uzaklaştırılacaktı. 

Bu amaçla milyonlarca dolar, yeni sömürge ülkelere anti-komünist mü-
cadele çerçevesinde aktarılmıştır. Doğrudan emperyalizmin ideolojik
propagandasıyla halkın bilinci zehirlenmeye çalışılmıştır. Latin Ame-
rika’da Venezuela ve Kolombiya dışındaki bütün ülkelerde devrimci ha-
reketleri bastırmak, yok etmek için askeri darbeler gerçekleştirilmiş ve
faşist cuntalar dönemi başlamıştır.

Ülkemizde de sosyalist düşüncelerin işçi-köylü-gençlik içindeki etkisini
kırmak için dinci ve milliyetçi faşist örgütlenmeler yaratılmış, ekonomik
olarak desteklenmiş, anti-komünist yayınlar çoğalmıştır. CIA tarafından
devrimcilere karşı faşist MHP ve gerici-islamcı kesimlerin gençlerini, pa-
ramiliter güçleri eğitmek için komanda kampları kurulmuştur. İşçi ey-
lemlerinin ve gençliğin anti-emperyalist mücadelesinin karşısına bu
güçler çıkartılmıştır. 

1960’ların sonu, 1970’lerin başında ülkemizde de devletin tüm saldırı-
lara rağmen, başta THKP-C olmak üzere THKO ve TKP-ML, silahlı dev-
rim mücadelesini başlattı. 

Türkiye’deki silahlı devrim mücadelesi 12 Mart 1971 askeri faşist cunta-
sıyla bastırılmaya çalışıldı. Ancak başta THKP-C olmak üzere gerek
THKO’nun, gerekse de TKP-ML’nin cuntanın katliamlarına, işkencelerine
karşı yarattıkları kahramanca direniş çizgisiyle bu devrimci örgütler fizi-
ken yok edilmesine rağmen 1970’lerden günümüze kadar gelen çok
güçlü ideolojik bir miras bırakmışlardır. 

1970’lere kadarki yıllar ABD’nin ülkemizde uyguladığı ekonomik-siyasi
politikalarla işbirlikçi tekellerin oligarşi içindeki hakimiyetini pekiştirdiği
yıllar olmuştur. 

5- 1970’LER: “ASKERİ ZOR”DAN SONRA “EKONOMİK ZOR”

Weber, ABD’nin yeni sömürgeleştirme sürecinin bu politikasını da şöyle
açıklıyor: 
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“Askeri zordan sonra ekonomik zor geldi. İnsanlar alım güçlerinde
büyük bir düşüşü kabullenmeye zorlandılar, orta tabaka yoksulluğa
itildi. Yine insanlar iyi bir geleceğe ilişkin rüyaları kurmak yerine günlük
yaşamlarını sürdürebilmek için çalışmaya zorlandılar. Artık devrimin
değil, ücretlerin ödeneceği günün özlemini çekmeliydiler. Parola şuydu
becerebilen kendisini kurtarsın!” (age, syf. 16)

“Becerebilen kendini kurtarsın...” Tam da emperyalizmin kültürüne
uygun bir politika. Sosyalizm, tüm halkın kurtuluşu için birlik olunmasını
ister, emperyalizm ise “başkasını boşver, kendini kurtar” diyor. Nasıl? En
yakınındakilerin omuzuna basarak, onların haklarını çalarak...

ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi ve Ayaklanmalara Karşı Mücadele politi-
kalarıyla, yani askeri diktatörlüklerle devrimci örgütleri bütün yeni sö-
mürgelerde önemli oranda fiziki olarak bitirmiştir. Halkta sindirilmişlik,
yılgınlık hakim olmaya başlamıştır. Ve devrimci mücadelenin bastırıldığı
yerlerde işçinin, köylünün, gençliğin hak alma mücadeleleri de geriletil-
miş ve halk daha da yoksullaştırılmıştır. Çarklar egemenlerin lehine
dönmeye başlamıştır. 

Ekonomik zor politikası ülkemizde iç dengeler nedeniyle emperyalist
politikalarla bire bir örtüşmese de, Ecevit hükümetlerini düşürmek için
kullanılmıştır. Ecevit hükümeti, 1974 ve 1978’de olmak üzere iki kez
ABD’nin kredi musluklarını kapatması ve işbirlikçi tekellerin mallarını pi-
yasaya sürmeyerek yarattığı kuyruklarla hükümetten düşürülmüştür.

Sonuç olarak gerek 1971 askeri faşist cuntası, gerekse emperyalizmin
uyguladığı ekonomik zor politikaları, ülkemizde devrimci mücadelenin
bitirilmesinde yeterli olamamıştır. Latin Amerika ülkelerinin tam tersi bir
gelişmeyle, ülkemizde 1970’ler boyunca devrimci mücadele daha da
güçlenerek kitleselleşmiştir. 

6- “PROJECT DEMOCRACY” (DEMOKRASİ PROJESİ)

1979 yılında ABD, arka bahçesi Latin Amerika ülkelerinde devrimci si-
lahlı mücadeleleri büyük oranda bitirdiğini düşünürken Nikaragua’da
Sandinistler, gerilla savaşıyla iktidarı ele geçirdiler. 
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Nikaragua Devrimi’yle birlikte ABD, uzun süreli diktatörlüklerin bütün
halkı kendilerine karşı birleştirdiğine ve diktatörlüklere karşı nefretin bir
devrimci duruma dönüşebileceğine dair tehlikenin bilincine vardı. Yeni
politikalar geliştirmeye ihtiyacı vardı. Yeni politikalar üzerine uzun süre
çalışan ABD, bu projeyi resmi olarak ancak 1983’te açıkladı. Yeni sö-
mürgelerde uygulanacak yeni emperyalist politikanın adı Project De-
mocracy, yani Demokrasi Projesi’ydi…

Projeyi açıklayan ABD Dışişleri Bakanı George Schultz ve ABD Enfor-
masyon Bakanlığı USIA’nın direktörü Charles Wick “Demokrasinin altya-
pısı, demokratik çabaların dünya çapında desteklenmesiyle
ilerletilecektir” diyorlardı.

ABD Demokrasi Projesi’yle birlikte devrimci hareketleri engellemek için
yıllardır her türlü desteğini sunduğu diktatörlüklerin yerlerine daha de-
mokrat-liberal görünümlü sivil iktidarların gelmesini desteklemeye baş-
ladı.

Aynı dönemlerde ülkemizde de “bizim çocuklar başardı” dediği 12 Eylül
cuntacıları gidip yerine demokrasi yaygaralarıyla yine kendi yetiştirme-
leri olan Turgut Özal’ın ANAP’ı iktidara gelecekti. Ancak Demokrasi Pro-
jesi’nin kapsamı, sadece cuntaların yönetimine son verip yerine sivil
iktidarları getirmekten ibaret değildi. ABD, yeni sömürgelerde demok-
rasi projesini hayata geçirmek için yine para musluklarını açtı… Weber,
bu dönemin politikalarını Gerilla Bilanço Çıkartıyor kitabının önsüzünde
şöyle açıyor:

“ABD Dış İlişkiler Bakanlığı, USIA ve Ulusal Kalkınma Dairesi (AID) tara-
fından vakfedilen paralar, hedeflenen şeye iyi bir şekilde ışık tutuyor:
- Sosyalist Enternasyonal’in uluslararası toplantılarına ABD sosyal de-
mokratlarının katılımını sağlamak için aşırı sağ Ulusal Strateji Enformas-
yon Merkezi’ne 50 bin dolar,
- Serbest piyasacılığı araştırma ve serbest piyasacılık üzerine aydınlatma
merkezi için 60 bin dolar,
- Latin Amerika diktatörlüklerinin basın sözcülerinin ABD’ye ziyaretlerini
finanse etmek üzere işadamları derneği “Mid-America Commitee”ye
(Orta Amerika Komitesi) 162 bin dolar,
- Ernest Lefever’in Etik Politika Merkezi için 200 bin dolar. (Lefever Rea-
gan tarafından Dışişleri Bakanlığı’nın insan hakları bürosuna Sovyetler
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Birliği’ndeki barış gruplarını pohpohlamak için atanmış ancak başarısız
kalmıştı.)

‘Project Democracy’ için 1984 yılında daha küçük bir miktar olan 65
milyon dolar ayrılması planlanmıştı bu para ile öncelikle partiler, ensti-
tüler, üniversiteler, sendikalar ve gazeteler finanse edilecek, ama ABD
sendikası AFL-CIO’nın uluslararası programları, yani yurt dışında demo-
kratik, daha doğrusu anti-komünist sendikalar Enteramerikan Basın Bir-
liği de desteklenecekti. Fiziği yabancı hükümetlerin parasal desteğini
yasaklayan kuruluşlara üçüncü örgütler aracılığıyla “kara para aklana-
rak” iletilecekti.

Tabii ki CIA de eksik kalmayacaktı. Dış İlişkiler Bakanlığı tarafından
CIA’nın katılımı kesinlikle reddedilmişse de sol eğilimli Amerikan dergisi
‘Counterspy’in yazdığı gibi, Charles Wick bir senato komisyonu önünde
gizli servisin planlamaya katıldığını kabul etmişti.
(…)
‘Project Democracy’ için şu miktarlar öngörülüyordu:
- Geri kalmış ülkelerdeki ordu önderlerinin demokratik prensipleri ve
demokratik hareket tarzları öğrenmeleri için 1.5 milyon dolar,
- ABD vatandaşları ile yabancılar arasında olumlu bağlar kuracak olan
ve ortak değerlerin savunusuna dayanan Transoceanic Leadership Pro-
ject için 1.5 milyon dolar,
- Latin Amerikalı öğrencilere önderlik eğitimi için 500 bin dolar,
- Demokrasi ile serbest piyasa ekonomisi arasında varsayılan ilişkilerin
propagandasını yapacak Serbest Girişimcilik Merkezi’nin kurulması için
1 milyon dolar,
- Mülteciler için bir çekim merkezi olacak yeni bir “Sovyetler Birliği’ni
Araştırma Merkezi” için 500 bin dolar,
- ABD - State Department’ın, dünya çapında birçok ülkede Marksist di-
yalektik düşünceleri içeren kitapların kolayca ve çoğu kez ucuza bulu-
nabilmesine karşılık, demokratik bakış açıları içeren kitapların
eksikliğinden hareketle dünya çapında kitap yayınlama projesi için
4.455 milyon dolar,
- “Honduras, Guatemala ve El Salvador’da kırsal bölgelerde yaşayanlar
için yerel gazetelerin kurulmasını da içeren Orta Amerika Medya Prog-
ramı için 1 milyon dolar. Bu gazeteler, başka alanların yanı sıra şu alan-
larda da bilgi sunmalı: Aile sağlığı, tarım üretim yöntemleri ve
demokrasiyi desteklemenin yarar ve kazançları.” (age, syf. 17-18)
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USİA’nın denizaşırı kolları ise USIS olarak adlandırıldı. Bu yeni teşkilat-
lanma „halkla ilişkiler“ alanına verilmeye başlanan önemin gösterge-
siydi. USİA nın amacı ABD nin çıkarları doğrultusunda farklı ülke
kamuoylarının yönlendirilmesi ve etkilenmesi olarak tanımlandı. USİA
aracılığıyla ABD’nin o güne kadar dağınık biçimde yürütülen ve sivil va-
kıfların faaliyetlerinin öne çıktığı kültürel ilişkiler alanının merkezi olarak
yapılandırılması amaçlanmaktaydı. 

ABD’nin bu harcamalarının Demokrasi Projesi olarak yeni sömürgelerde
nasıl sonuç verdiğini de yazar şöyle açıklıyor:

“Project Democracy’e ideolojik alanda eşlik edecek müzik için sunulan
paralar, askeri harcamalarla kıyaslandığında oldukça az olmasına rağ-
men bu paralar, askeri diktatörlüklerin ABD dostu demokrasilere dön-
üştürülmesinde azımsanmayacak bir rol oynamışlardı.” (age, syf. 18)

Bu politikanın ülkemizdeki yansımasının örnekleri İbrahim Tatlısesler,
Orhan Gencebaylar, Ferdi Tayfurlar, Müslüm Babalar, Küçük Emrahlar,
Küçük Ceylanlar, Minik Serçeler, Coşkun Sabah, Ferdi Özbeğen gibi ta-
verna müzikleriyle arabesk-pop karışımı kozmopolit bir kültürün yaratıl-
masında ülkemizde de müzik piyasası oldukça etkili olmuştur. 

Project Democracy’nin sonuçlarını anlatmaya devam ediyor Weber:

“Askeri rejimleri izleyen yeni sivil hükümetler, uluslararası finans kapita-
lin dikte ettiği şartları itirazsız kabul etmek zorundaydılar. Sosyal ve en-
düstriyel gelişme gibi kendi ülkelerini ilgilendiren saçmalıklar için yer
yoktu. Siviller hükümete gelirken, askerler iktidarda kalmışlardı. Dikta-
törlüklerin baskıcı yasaları hemen hemen tamamen devralındı. İnsan
hakları ihlalleri için af yasaları çıkarıldı. İmparatorluk, bir diktatörlüğün
‘kontrol altındaki bir demokrasiye’ dönüştürülmesini en mükemmel şe-
kilde Uruguay’da başardı.” (age, syf. 19)

Weber’in kastettiği başarı, devrimci halk hareketlerinin, parti ve örgüt-
lerin uzun süre yeniden ayağa kalkamayacak şekilde darbe yemiş olma-
ları ya da düzen sınırları içine çekilmeleridir.

Ülkemizde Demokrasi Projesi’nin sonuçları Latin Amerika ülkeleri ile
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bire bir aynı olmasa da politikanın uygulanışı aynı olmuştur. 1983 parla-
mento seçimleriyle Turgut Özal’ın ANAP’ı hükümeti kurmuş ama cunta-
nın şefi Kenan Evren Cumhurbaşkanı olarak iktidarını sürdürmüştür. 

Daha da önemlisi,  12 Eylül Anayasasıyla, DGM gibi faşist mahkemele-
riyle, hapishaneleriyle, kontgerillasıyla, üniversiteleri zapturapt altına
alan YÖK gibi kurumlarıyla “Artık gülme sırası bizde” diyen tekellerin
Yüksek Hakem Kuruluyla, MGK’sıyla, 12 Eylül açık faşizmi kurumsallaş-
mış olarak devam etmiştir.

Cuntanın hapishanelerdeki işkence politikası, Demokrasi Projesi’nin sivil
hükümetleri tarafından F tipi hapishanelerde tecrit işkencesi olarak uy-
gulanmaktadır.

Hükümeti kuran parti, zaten patronlara “Gülme sırası bizde” dedirten
24 Ocak Ekonomik Kararları’nın mimarı Turgut Özal’dır. Emekçiler, köy-
lüler, tüm halkımız yoksulluk içinde yaşam savaşı verirken patronlar
büyük kazançlarla zenginliklerine zenginlik katmaktadırlar. Baskı ve
zulüm uygulamalarının yanı sıra emperyalizmin yozlaşma, kültürel deje-
nerasyon politikaları da yaşamın her alanına tüm pespayeliğiyle nüfuz
etmektedir.

Devrimci örgütler açısından baktığımızda ise ülkemiz pratiği, Latin
Amerika devrimci hareketlerinin akıbetine tam olarak benzememekte-
dir. Ülkemiz devrimci hareketlerini, 12 Eylül cuntasının hapishanelerinde
direnenler ve teslim olanlar diye ikiye ayırmamız gerekiyor. 

Latin Amerika’da faşist diktatörlükler devrimci hareketleri, esas olarak
hapishanelerde bitirmiştir. Latin Amerika ülkelerinde 1970’li yıllar bo-
yunca devrimci örgütler, hapishanelerde cuntaların işkence vb. her türlü
teslim alma politikalarına karşı devrimci politikalar üretememişler ve
kararlı bir direniş çizgisi sergileyememişlerdir. Bu da onların sonlarını
getirmiştir. 

Aynı şey, ülkemizde direnmeyen reformist-oportünist sol için geçerli ol-
muştur. 12 Eylül öncesi yüz binlerce kitleyi hareket ettirmekle böbürle-
nen hareketler cuntaya karşı mülteciliği ya da geri çekilmeyi, teslimiyeti
seçmişlerdir. Cuntaya karşı dışarıda direnmeyenler, cuntanın hapishane-
lerinde de direnemezlerdi. Nitekim cuntanın işkence hanelerinde diren-
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memişler ve teslim olmuşlardır. İnançlarını, davalarını sahiplenmemiş-
lerdir. Cuntanın mahkemelerinde “biz örgüt değildik, yasal bir dergi et-
rafında toplanan gruptuk” noktasına kadar gelerek nedamet
getirmişlerdir. 

Bu kesimler, ABD’nin 1983’te açıkladığı Demokrasi Projesi’nden umut
duymaya başlamış ve Özal iktidarıyla cuntanın hapishanelerine demok-
rasinin, insan haklarının gelmesini beklemişlerdir. Reformist oportünist
solun bu yanlarıyla Latin Amerika solundan hiçbir farkı kalmamıştır.
Ancak ülkemizde farklı olarak daha cuntanın geldiği ilk günlerde “Ame-
rikancı Cunta 45 Milyon Halkı Teslim Alamaz” diyerek cuntaya karşı di-
renen Devrimci Sol, yani Cepheliler vardı. Devrimci Sol, son savaşçısına
kadar dışarıda cuntaya karşı direnmiş ve teslim olmamıştır. Cuntanın
hapishanelerini ise birer direniş kalelerine çevirmişlerdir. 

Reformist oportünist sol, Özal iktidarıyla demokrasi beklerken Devrimci
Sol 1984 yılında hapishanelerde önderimiz Dursun Karataş’ın da içinde
bulunduğu 1984 Ölüm Orucu direnişini tarihe yazmıştır. Devrimci Sol-
cuların hapishanelerdeki direniş yöntemleri, sonraki süreçlerde tüm hal-
kın hak alma mücadelelerinde en etkin direniş silahı haline
dönüşmüştür.

Evet, bu yanıyla ülkemizde 1980’li yıllar boyunca ABD’nin uyguladığı
Demokrasi Projesi tam olarak sonuç alamamıştır. Bir tarafta teslimiyet
yaşanırken diğer taraftan devrimci hareketin direniş çizgisi, halkın tüm
kesimlerinin yeniden ayağa kalkması için umut olmuştur. Teslimiyet
önünde barikat olmuştur.

7- “DÜŞÜK YOĞUNLUKLU ÇARPIŞMALAR DOKTRİNİ”

ABD emperyalizmi, 1980’li yıllar boyunca Project Democracy’le yetin-
memiştir. Seksenlerin sonlarına doğru dünyadaki gelişmelere yönelik
yeni politikalara ihtiyaç duymuştur. Bu şu demek değildir ABD yeni
stratejiler, politikalar üretirken eskilerden tamamen vazgeçiyor. Hayır,
ihtiyaç duyduğu zaman, ihtiyaç duyduğu yerde işkencelerden, darbeler-
den, kontra yöntemlerinden vazgeçmemiş, sonuç aldığı politikayı uygu-
lamaktan geri kalmamıştır. 
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1980’lerin sonralarına gelindiğinde ABD, yeni politikası Ulusal Güvenlik
Doktrini ve Ayaklanmalara Karşı Mücadele metoduna yeni bir politika
ekleyerek Düşük Şiddetli Çarpışmalar Doktrini’ni geliştirdi. Bu doktrinin
özünü, ABD’nin El Salvador’da devrimcilere karşı kullandığı ölüm man-
galarının başında bulunan ABD uzmanı Albay Waghelstein şöyle açıklı-
yor:

“1. Zorun sınırlı kullanılması,
2. Bir toplumu belli bir davranışa zorlayabilme ya da kontrol edebilme

yeteneği,
3. Barışın korunması için operasyonlar, terörist eylemler ve kurtarma

eylemleri düzenleme yeteneği.” (age, syf. 20)

Yeni doktrin ordular arasındaki düzenli silahlı çatışmaları değil, toplum-
sal altyapıda topyekün bir savaşı hedefliyor. Düşman (karşıt) olarak sa-
dece gerillanın sınırlı aparatları değil, toplumun tamamı ya da en
azından önemli bir bölümü tanımlanıyor. Örneğin Bolivya’daki yüz bin-
lerce koka çiftçisi düşman olarak tanımlanmıştır.” (age, syf. 20)

“Düşük Şiddette Çarpışmalar’ın hedefi diğer süper gücün geri püskür-
tülmesinden çok, kendi ekonomik çıkarlarının kabul ettirilmesine yöne-
liktir” diyor Weber.

ABD, bu politikayı 1990’lı yıllar boyunca uygulamış ve bugün de dünya-
nın birçok ülkesinde uygulamaya devam etmektedir.

1990’lı yıllardaki sosyalist sistemde çok önemli bir dağılma yaşandı.
Halktan kopuk bürokratik diktatörlükler haline gelen revizyonist iktidar-
lar, emperyalizmin müdahalesi ile karşı devrimler yaşayarak yıkıldılar.
Sovyetler Birliği dağıldı. Halklar arasında milliyetçilik kışkırtıldı. Barış
içinde yaşayan halklar birbirleriyle çatışmaya girdiler. Emperyalizmin böl
parçala yönet politikasına en çarpıcı örnek Yugoslavya oldu. Geçmişte
kendine yeterli ekonomisi ve dünya siyasetinde yeri ve ağırlığı olan Yu-
goslavya, bölünüp parçalandıktan sonra zayıf ve etkisiz küçük ülkeler
haline geldi. 

Sosyalist sistemdeki bu dağılmadan sonra, başta ABD olmak üzere em-
peryalist ülkeler, dünyanın geri kalan bölgelerine daha pervasız müda-
halelere başladılar.
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“Kimyasal silah var” yalanını atarak Irak’ı işgal ettiler. İşgal gerekçesinin
yalan olduğu ortaya çıktı, ama asıl amaçlarını gizlemeden işgale devam
ettiler, Irak petrollerine el koydular.

En son Mısır’da, Tunus’ta Libya’da, Suriye’de “Arap Baharı” adı altında
kitlelerin yoksulluğa karşı olan tepkilerini, hak ve özgürlük taleplerini
kullanarak istemediği iktidarları değiştirmiş, Libya’yı parçalamış ve Suri-
ye’yi kan gölüne çevirmiştir. 

1990’lardaki karşı-devrimlerle birlikte sosyalist blok karşısında kesin za-
ferini ilan edip, dağılan sosyalist blok ülkelerinin yeni sömürgeleştiril-
mesi sürecini başlatmıştır. 

1990’ların başındaki karşı-devrimlerin de etkisiyle, dünyanın dört bir ya-
nındaki ulusal-sosyal kurtuluş hareketleri uzlaşma, teslimiyet ve tasfiye
sürecine girmiştir. 

Ülkemizde bu süreçten esas olarak etkilenen 12 Eylül hapishanelerinde
direnmeyen, teslim olan reformist örgütler olmuştur. Bunlar emperya-
lizmin “Yeni Dünya Düzeni”, “globalizm”, “küreselleşme” söylemlerine
kapılarak düzen içi yasal particiliği keşfetmişlerdir.

Bir diğeri ise Kürt Milliyetçileri, silahlı mücadeleyi sürdürmelerine rağ-
men ideolojik olarak milliyetçilik batağına saplanmışlar çözümü emper-
yalizmle ve işbirlikçisi oligarşiyle uzlaşmakta aramışlardır.
Bayraklarından sosyalizmin simgesi olan orak-çekici çıkartıp sırtlarını
emperyalistlere dayamaya yönelmişlerdir.

Devrimci hareket ise dünyadaki karşı-devrimlere rağmen 1990’ların ba-
şında Atılım kararı alıp silahlı mücadeleyi yeniden başlatmıştır. Devrimci
hareketin silahlı devrim mücadelesini başlatması, oportünist solun tüm-
den düzen içine savrulmasının önünde de barikat olmuştur. Devrimci
hareketin, Parti-Cephe silahını kuşanmasıyla birlikte ülkemizde, dünya-
daki siyasal durumun tam tersi bir süreç yaşanmıştır. Sosyalist sistemin
en güçlü ülkesi Sovyetler Birliği’nde bile sosyalizm yıkılırken ülkemizde
Parti-Cepheliler, orak-çekiçli bayrağı ülkenin her yanında dalgalandırma
iddiasıyla savaşmıştır. 
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2000’lere gelindiğinde ise emperyalizmin ve işbirlikçi oligarşinin tüm
saldırıları, DHKP-C’yi bitirmeye yönelmiştir. Devrimci hareket, Büyük Di-
reniş’te 122 şehit vererek Türkiye’de devrim umudunun yok edilemeye-
ceğini tüm dünyaya göstermiştir. 

1990’lı yıllar boyunca bir şekilde devrim saflarında kalan oportünizm ise
2000’lerdeki tecrit saldırısına karşı direnememiş ve Latin Amerika dev-
rimci hareketlerinin 1980’lerde, 1990’larda yaşadıkları sonu 2000’lerde
yaşamışlardır. 

Bugün ülkemizde ve dünyada DHKP-C, sosyalist sistemdeki karşı dev-
rimci dalgadan etkilenmeden Marksist-Leninist ideolojisini koruyan,
soldaki düzen içi uzlaşmacı hareketlere rağmen, devrim iddiasıyla silahlı
mücadeleyi sürdüren bir örgüt olarak öne çıkmıştır. ✰

BÖLÜM  7

DERİNLEŞEN YENİ SÖMÜRGECİLİK 
İLİŞKİLERİ HALKLARIN DEVRİM 

ÖZLEMİNİN DE BÜYÜMESİ DEMEKTİR

                                                                                                
Ülkemizde yeni-sömürgeciliğin gelişimi, emperyalist gizli işgalin sağ-
lanması ve emperyalizmin içsel bir olgu haline gelmesi bir anda gerçek-
leşmemiş, tarihi bir süreç içinde inişleri-çıkışlarıyla yaşanmıştır. Ve
emperyalizmin sürekli krizi, yeni-sömürgelerin istikrarsız ve kriz üreten
yapısı, halk muhalefetinin varlığı nedeniyle emperyalizm sürekli yeni uy-
gulamalarla sistemi tahkim etme zorunluluğu duymuştur.

1940-50’ler; yeni-sömürgeciliğin ilk adımlarının, temellerinin atıldığı yıllardır... Bu
süreç aynı zamanda yeni-sömürgeciliğin önünün düzlenmesi için ekonomik,
politik, askeri, sosyal-kültürel alanda emperyalist operasyonlar dönemidir.
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1960’larda 27 Mayıs politik devrimiyle bu süreç kısmen kesintiye uğra-
mıştır. Ancak emperyalistlerle ilişkilere, anlaşmalara dokunulmamıştır.
Egemen sınıflar içi denge bir kez daha Kemalistler lehine değişmiş,
1961 Anayasası gibi ilerici kısmi demokratik düzenlemeler gündeme
gelmiştir...

1970 12 Mart faşist darbesi ise egemen sınıflar cephesindeki dengeyi
tekrar işbirlikçi tekelci burjuvazi lehine değiştirmiştir. Ancak yerli-işbir-
likçi tekelci burjuvazinin güçsüzlüğü, toplumsal muhalefetin varlığı ko-
şullarında 12 Mart faşist darbesi ile programını bütünüyle
uygulayamamıştır.

Faşist baskı ve teröre boyun eğmeyen halk kitleleri devrimciler öncülü-
ğünde örgütlenmişler, seslerini yükseltmişler, hak ve özgürlük mücade-
lesini geliştirmişler ve düzeni işlemez hala sokmuşlardır. 12 Eylül
faşizmine giden süreç böyle ortaya çıkmıştır. 12 Eylül askeri faşist cun-
tası ve bu dönemde gündeme gelen 24 Ocak Kararları emperyalizm ve
oligarşinin krizine çözüm arayışının ifadesidir.

Yeni-sömürgecilik ilişkilerinin gelişiminde 1980’ler önceki yılları aşan bir
niteliğe-öneme sahiptir. 12 Eylül 1980 faşist darbesi ile emperyalizmin
dayattığı yeni ekonomik-sosyal-siyasal program hayata geçirilmiştir.

Bu sürecin karakteristik özellikleri nelerdir?
- Emperyalist tekeller ve işbirlikçilerinin çıkarlarına uygun ekonomik
programın hayata geçirilmesi,
- Toplumsal muhalefetin zorla bastırılması ve susturulması;
- Faşizmin bir daha cuntalara ihtiyaç duymayacak şekilde kurumsallaştı-
rılması;
- Devrimci hareketi tasfiye etme amaçlı yoğun baskı;
- Yeni-sömürgecilik ilişkilerinin emperyalizmin ihtiyaçlarına uygun
tarzda yeniden biçimlendirilmesi;
- Sömürünün derinleştirilmesi...

Özcesi 1980’ler emperyalizm açısından; 
Birincisi, sömürünün derinleştirilmesi; 
İkincisi, başta ve özel olarak devrimci-ilerici dinamiklerin ve emperyalist
sistemin işleyişine uymayan tüm güçlerin bastırılması sürecidir.
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Emperyalizm yeni-sömürgelerin kaderini kendi kaderine bağlamıştır.
Krizlerini yeni-sömürgeleri üzerinden çözmeye çalışmıştır. Bu durum
sonucu ise halk kitlelerinin artan yoksulluğu, açlığı, işsizliktir. Ve bunun
doğurduğu muhalefeti bastırmak için daha fazla baskı, terör ve ideolo-
jik-psikolojik-kültürel saldırı araçlarını kullanmak olmuştur.

Çarpık kapitalizm o günden bu yana gelişimini sürdürdü. 
Kimileri bu gelişime bakarak Türkiye›yi „alt emperyalist“, hatta „gelişmiş
kapitalist“ diye nitelemektedir. Gerçek ise ortadadır. Ülkemizin sosyal-
siyasal-ekonomik durumu 50 yıl öncesinin gerçekliğini taşımaktadır. Bu
gerçek ülkemizin emperyalizmin bir yeni-sömürgesi olduğudur. Tüm
büyük şirketleri emperyalist büyük tekellere bağlı olarak üretim yapan,
tüm bankaları yabancı ortakların denetiminde, siyasal yapısı, ordusu,
polisi, kültür ve eğitim kurumları emperyalizmin çıkarlarına göre şekil-
lenmiş bir ülkedir Türkiye. Sözde bağımsız ama emperyalizme göbek-
ten bağımlıdır.

21.YÜZYILDA DA YENİ-SÖMÜRGECİLİK İLİŞKİLERİNİN
NİTELİĞİNDE HİÇBİR DEĞİŞİKLİK YOKTUR

21. yüzyıla girerken güçlü bir sosyalist sistemin olmaması, yaşanan
karşı-devrimler ve emperyalizmin 1990’dan bu yana elde ettiği psikolo-
jik moral üstünlük, yeni-sömürgecilik ilişkilerinde özde büyük bir deği-
şiklik yaratmadı. Değişen, emperyalizmin genişleyen pazarları ve daha
da azgınlaşan kâr arzusudur.

Teknoloji ve bilimdeki gelişmelerin emperyalizmin elinde daha geniş
sömürü silahlarına dönüşmesi, yeni-sömürgelerdeki sanayi yatırımla-
rında çeşitli değişikliklere yol açmaktadır. Emperyalizm, emek yoğun
üretime dayalı tekstil, gıda vb. tüm sanayi dallarını ucuz işgücünden ya-
rarlanmak için yeni-sömürgelere aktarmakta, ancak stratejik önemdeki
sanayi yatırımları yapmamaya devam etmektedir. MAI, MIGA ve Ulus-
lararası Tahkim vb. bir dizi yeni anlaşmayla yeni-sömürge ülkelerde, çok
daha elverişli koşullarda, hiçbir sınırlama, gümrük, kota vb. kısıtlama-
larla karşılaşmadan hareket imkânına kavuşan emperyalist tekeller,
daha azgınca sömürmektedir. Ülkemizde yaptıkları son yatırımlarda gö-
rüldüğü gibi, işbirlikçilerinden yüksek oranlarda kar garantisi almadan
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yatırım bile yapmamaktadırlar. 

Yeni-sömürgelere yapılan sermaye ihracının niteliğinde de bir değişiklik
olmamıştır. Emperyalist tekeller yine en az nakit sermaye koyarak, tek-
nik bilgi, yedek parça, patent, isim hakkı ve know-how ile karın aslan
payını almaktadır. 

Ciroları geçmişe göre oldukça büyüyerek milyarlarca dolara ulaşan iş-
birlikçi tekelci burjuvazinin emperyalizme bağımlı niteliğinde de bir de-
ğişiklik olmamıştır. İşbirlikçi tekeller emperyalist tekellerle ortaklıklara
girmeden Türkiye’de bile yatırım yapamayacak kadar dışa bağımlı ve
güçsüzdür. Milyarlarca dolarlık ciroları, büyüyen iç pazarın yarattığı bir
sonuçtur. Oligarşik egemen blok içinde ağırlıklarını artırmalarına rağ-
men pre-kapitalist unsurları tasfiye edememeleri güçsüzlüklerinin, dışa
bağımlılıklarının bir diğer göstergesidir. Ayrıca, işbirlikçi tekellerin yatı-
rımlarının bir kısmını ülke dışına kaydırmaları ya da bazı ürünlerde ihra-
catlarını arttırmaları da niteliklerini değiştirmemiştir, değiştirmez. Tüm
yatırımlardan ve tüm ihracattan aslan payını alan emperyalist tekeller-
dir. İşbirlikçi tekelci burjuvazi, emperyalist tekellerin sömürüsünü kolay-
laştırmakta, yeni pazarların açılmasında Truva Atı olarak görev
üstlenmektedir.

MAKİNE VE MOTOR YAPABİLMENİN ANLAMI
VE YENİ SÖMÜRGECİLİK

Sanayinin lokomotif sektörü: geçmişte ağır sanayii idi. Makine yapan
makineler ve demir çelik fabrikaları önder ve belirleyici üretim
sektörleriydi. Bu sektörlerin sömürge ülkelerde kurulması söz konusu
bile olamazdı. Gelişmişliğin temeli olan bu sektörlerin varlığı aynı
zamanda tüketim malları satılan sömürge ülkelere karşı bir üstünlük ve
sömürgeciliğin devamını sağlayan bir ayrıcalık konusuydu.

Üretim araçları geliştikçe makine yapan makineler ve demir çelik sanayi
lokomotif sanayi olmaktan çıktı.
Bacasız sanayii olarak adlandırılan, yarı-otomasyon ve otomasyon
sektörünün gelişmesi ile beraber demir çelik fabrikaları da üretici güçler
içinde eski önemini kaybetti. 

DNA yapısına müdahale edebilen, atom molekül hareketlerini

Yeni Sömürgecilik

<76



yönetebilen, akıllı robotlar, otomatik makineler, yüksek performanslı
bilgisayarlar gelişti. Otomasyon teknolojisi ve araçlarına sahip olan
emperyalist ülkeler, eskiden ihraç etmedikleri demir çelik fabrikalarını
ve makine fabrikalarını artık yeni sömürge ülkelerde kurmaya başladılar.
Üretim sürecindeki imtiyazlarını ve sömürücü avantajlarını korudular.

„TİCARET HACMİMİZ BÜYÜYOR“  
KİMİN MALINI ÜRETİP SATIYORSUNUZ?

Yeni sömürge ülkelerin iktidarları bunu bir gelişme ve kalkınma olarak
ifade edip propaganda konusu yaptılar. Örneğin yaptıkları kamyon ya
da otomobillerini geçmişte yüzde 50’si yerli iken, bugün bu oranın
yüzde 80 olması, yani otomobilin yüzde 80 yerli malı olması bir övünç
meselesi ve kalkınma hamlesi olarak gösterilmeye başlandı. 
Oysa üretilen kamyon, otomobil ve benzeri tüm araç ve gereçler
uluslararası tekellerin markaları, teknolojileri ve patent hakkı ile
üretilmekte, halkımız uluslararası tekellere daha yoğun biçimde ücretli
köle olarak sunulmakta ve karın büyük bölümü tekellerin kasasına
akmaya devam etmektedir. 
Üstelik sömürge ülke hükümetinin bir görevi de, dünyayı dolaşıp,
ülkesinde üretilen malları pazarlamak oldu. Ticaret hacminin
gelişmesini kalkınmanın kanıtı olarak gösterdi. Oysa pazarlanan mallar
da uluslararası tekellerin idi.
Tıpkı Mercedes Benz kamyonlarının pazarlanması gibi. 2018 yılı içinde
Mercedes Benz isimli Alman tekelinin Türkiye’de üretilen TIR
kamyonlarının satışında, önceki yıllara göre büyük artış olduğu basında
yer aldı. Türkiye işte bu tip ürünleri üretip pazarlıyor. Kazanan Alman
tekeli ve küçük bir oranda yerli işbirlikçiler oluyor.  

Özetle, emperyalizmin bazı üretim sektörlerini yeni sömürgelere kaydır-
ması, bu ülkeleri gelişmiş yapmadığı gibi, yapısal geri kalmışlık duru-
munu yani yeni sömürge niteliğini değiştirmedi. Yeni sömürge halkları
uluslararası büyük tekellerin ucuz işgücü olarak pazarlanmaya devam
ediliyorlar. 
Bu durumda dünyamızın baş çelişkisi emperyalizm ile ezilen dünya
halkları arasındadır tespiti geçerliliğini korudu.

Emperyalizm ekonomik, siyasal, sosyal olarak bir dünya sistemidir.
Hâkim sistemdir. İçsel olgu olması yanıyla da tüm sosyal, siyasal, eko-

Emperyalizmin En Sinsi ve Daha Saldırgan Hali

<77



nomik sonuçların-sorunların vb. kaynağıdır. Tüm gericiliğin, ırkçılığın,
sömürünün, yoksulluğun ve faşist rejimlerin kaynağıdır emperyalizm.

Tersinden düşünürsek ilericiliğin ölçütü emperyalizme, onun politikala-
rına karşı olmaktır. Emperyalizme karşı olmayan bir toplumsal hareketin
bağımsız bir güç olması, halkların sorunlarını çözmesi, kurtuluşa götür-
mesi mümkün değildir. Bağımsızlık olmadan ne demokrasi ne de öz-
gürlük sorunları çözülemez, halkların en temel talepleri karşılanamaz.

Sosyalist sistemin dağılmasından sonra ortaya çıkan karşı devrimci rüz-
gârlar artık sona erdi. Burjuva demokrasisinin hiçbir insani soruna
çözüm bulamayacağı görüldü. Emperyalizmin reformlarla törpülenmek,
yumuşamak şöyle dursun, daha saldırgan ve yıkıcı politikalarla sömür-
geci emellerini hayata geçirmeye çalıştığı Irak, Libya, Suriye, Venezuela
vb birçok örnekte ortaya çıktı. 
Emperyalizme karşı bağımsızlık kazanılmadan hiçbir yerde gerçek an-
lamda demokratikleşme süreçlerinin mümkün olmadığı görüldü. Refor-
mist politikalar İspanya ve Yunanistan örneklerinde olduğu gibi bir kez
daha iflas etti.
Emperyalizmin halklara yönelik kanlı haydutlukları giderek artarken, tek
kurtuluş yolunun halkların örgütlenerek bağımsızlık ve sosyalizm yo-
lunda devrim için mücadeleye girişmek olduğu artık çok daha fazla
kabul edilen bir zorunluluk haline geldi. Şimdi dünya böylesi şanlı bir
mücadelenin arifesinde kendi kurtuluşunu hazırlıyor.
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Amerika Katil, Katil Defol!

Önünde hiç eğilmedik
Onurlu, başımız dik
Duruyoruz karşınızda
Biz bu halkın evlatları
Bu vatanın sahibiyiz
Kork bizden Amerika!
Be hey zulmün tanrısı
İnsanlığın baş belası
Defol defol Amerika!
Çek elini ekmeğimden
Onurumdan, namusumdan
Defol Amerika!
Bağımsızlık ateşiyle
Büyüyor çığlığımız

Bizim bizim bu vatan
Tankınızı topunuzu
Soyunuzu sopunuzu
Atacağız yurdumuzdan!
Be hey zulmün tanrısı
İnsanlığın baş belası
Defol defol Amerika!
Çek elini ekmeğimden
Onurumdan, namusumdan
Defol Amerika!
Amerika katil, katil defol!

(Grup Yorum)



EMPERYALİZMİ ÜLKEMİZDEN KOVACAK 
BAĞIMSIZ-DEMOKRATİK-SOSYALİST TÜRKİYE’Yİ
KURACAĞIZ

Emperyalistler dünyayı-ülkeleri belli süreçlerde belli politikalarla yönet-
tiler. Dünyanın her köşesinde belli politikaları uyguladılar. 

1960’lar- Amerikan emperyalizmi, “ilerleme için ittifak” politikası da de-
nilen “üçüncü dünyanın kalkınma teorisi” adı verilen ekonomik program
ve “Ayaklanmaya Karşı Mücadele” stratejisiyle yeni-sömürge yönetimle-
rini ekonomik ve askeri olarak güçlendirerek, ülkelerdeki silahlı müca-
delelerin, gerilla hareketlerinin gelişmesinin önünü kesmeye çalıştı.

1970’ler- Ulusal ve sosyal kurtuluş hareketlerinin yükselişini durdura-
mayan Amerikan emperyalizmi ‘60’lı yılların ortaları ve özellikle ‘70’li yıl-
ların başından itibaren askeri faşist cuntaları gündeme getirdi. L.
Amerika’da, Afrika’da, Asya’da ve ülkemizde aynı yıllar içinde faşist dik-
tatörlükler kuruldu.

1980’ler- Uzun süreli diktatörlüklerin de çözüm olmadığını, devrimci
mücadelenin bu koşullarda da geliştiğini gören emperyalistler yeni bir
politikaya ihtiyaç duydular. Bu kez politikanın adı “Demokrasi
Projesi”ydi. Özellikle ‘80’li yılların ortalarından itibaren askeri faşist dik-
tatörlükler yerini “demokratik” yönetimlere bıraktı. “Demokrasi Projesi”
aynı zamanda “Düşük Şiddette Çarpışmalar Doktrini” ile desteklendi.
Emperyalist politikanın özü balığı yani gerillayı öldürmek için suyu yani
halkı zehirlemek ve kurutmaktı. Amaç fiziki olarak yok edemediğini,
ideolojik olarak teslim almaktı.

1990’lar- Sosyalist blokun yıkılmasıyla birlikte emperyalizmin ideolojik
olarak kendine güveni arttı; “Sosyalizm öldü, devrimler çağı bitti, elveda
proletarya” demagojisi altında ideolojik saldırısını boyutlandırdı. Bunun
üzerine “Yeni Dünya Düzeni” politikasını inşaa ederek imparatorluğu
ilan etti

2000’ler- Emperyalizm devrimci örgütlere “Ya düşünce değişikliği ya
ölüm” derken, kendi denetimi dışındaki ülkelere “ya bendensin ya
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benim düşmanımsın” dedi. Kendilerine biat etmeyen, büyük tekelci ser-
mayenin isteklerine engeller çıkaran ülkelere karşı saldırıya geçti.

2010’lar- “Teröre destek veren ülkeler”; “terör örgütleri” listeleri hazırla-
dılar. Devrimcilerin başlarına ödüller koydular. Ambargolar, provokas-
yonlar, açık askeri müdahalelerle saldırganlıklarını artırdılar.

Emperyalist politikalar her yerde aynıydı. Ancak sonuçları her yerde aynı
olmadı!

Dünya devrimci hareketlerinin ivmesi düşerken, gerilla hareketleri birer
birer silah bırakıp teslim olurken, emperyalist düzen içinde kendilerine
yer bulmaya çalışırlarken dünyanın Türkiye’sinde ideolojik gücünü gide-
rek pekiştiren devrimci bir hareket varlığını her şeye rağmen koruyor,
her koşulda yeni gelenek ve değerler yaratmaya devam ediyordu.

Bu topraklardan Mahirler çıktı... 50 yıllık reformist revizyonist geleneği
parçalayıp attılar. Silahlı Devrim Cephesi’ni yarattılar. “Kurtuluşa Kadar
Savaş” dediler.

“Biz buraya dönmeye değil, ölmeye geldik!” diyerek Kızıldere’de Türkiye
Devriminin Manifestosu yazıldı.

Bu topraklardan Dayılar çıktı... İnkarcılığa, tasfiyeciliğe, dönekliğe ve fa-
şizmin saldırılarına karşı “Yolumuz Çayanların Yoludur” dediler.

Devrimci Sol hareket “Faşist Cunta 45 Milyon Halkı Teslim Alamaz” di-
yerek içeride dışarıda ölüm pahasına direnme yolunu seçti. Kendisini
yeniden yarattı.

‘90 başlarında sosyalist sistem ortadan kalktığında, emperyalizm ideo-
lojik hegemonyasını ilan ettiğinde; sol uzlaşma, teslimiyet kuyruğuna
girerken, Devrimci Sol atılım diyerek orak-çekiçli bayrağı ülkemizin her
yanında direnişlerin, boyun eğmemenin, umudun simgesi olarak onurla
dalgalandırdı. 
Devrimci Sol hareket partileşerek DHKP-C ile devrim ve sosyalizm id-
diasını daha da yukarı taşıdı.

2000 başlarında dünya tarihinin tanık olduğu en büyük direniş yaratıldı.
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122 şehit verilen büyük ölüm orucu direnişi ile devrimcilik bir kez daha
tanımlandı. Emperyalizmin tecrit, uzlaşma ve teslimiyet dayatmasına,
ölümler pahasına direnerek devrim ve sosyalizm iddialarını büyüterek
cevap verdiler. Tarihsel olarak haklı oldukları bağımsızlık, devrim ve
sosyalizm yolunda yürümeye devam edeceklerini ilan ettiler.

2010’larda yoğun saldırılar karşısında, bir tek kişi de kalınsa, devrim id-
diasından, Kurtuluşa Kadar Savaş şiarından vazgeçilmeyeceği Leylalarla
Bilgehanlarla bir kez daha haykırıldı.

İşte bu yol, bu çizgi on yıllardır yeni-sömürgeciliğe, emperyalizmin ta-
hakkümüne direnen, gelenekler yaratan bir çizgidir. Emperyalizmi ayak
izlerine kadar ülkemizden kovma iddiasıdır.

Bu çizgi emperyalistler için büyük tehdittir. Bu nedenle dünya halklarına
örnek olmadan bastırmak için tüm güçleriyle saldırıyor, yok etmeye ça-
lışıyorlar.

Bugüne kadar yok edemediler. Bundan sonrada yok edemeyecekler.
Tarihsel ve siyasal olarak haklı olan, dünya halklarının temel sorunlarına
çözüm getiren devrimci ve direnişçi bir hareketi yok etmek mümkün
değildir.

Dünyanın ezilen halkları şanlı devrimlerin yaşandığı günlere dönecektir
yine. Bu kez eskisinden de daha güçlü şekilde... Geçmiş deneyimlerin
gücünü de arkasına alarak... 

Bugün, Parti-Cephe bu geleneğin öncüsüdür... Ülkemizde Bağımsızlık,
Demokrasi ve Sosyalizmi düş olmaktan gerçeğe çevirecek umudun adı-
dır. ✰
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BÖLÜM  8

SÖMÜRGELEŞTİRME 
UYGULAMALARINDAN 

KISA ÖRNEKLER

DÜYUN-I UMUMİYE

Osmanlı, Avrupa devletlerine borcunu ödeyemez duruma gelir. Rus ta-
raflısı olarak bilinen Mahmut Nedim Paşa, 1875 yılında belli bir süre
borç faizlerinin yüzde 50’sini ödeyeceğini açıklar. Bunun üzerine Avru-
pa’da kıyamet kopar. Osmanlı devletinin toprak bütünlüğünü korumak,
Avrupa’nın garantisindedir. Avrupa, borçlarını ödemeyeceğini söyleyen
Osmanlı’ya Ruslar eliyle bir ders vermek istemektedir. Ruslar, Trak-
ya’dan Osmanlı topraklarına girer ve İstanbul Yeşilköy önlerine kadar
gelir. İngilizlere Kıbrıs adası rüşvet olarak verilerek Rusların talep ettiği
şartlar hafifletilir. Bunun üzerine bütün Avrupa alacaklı devletleri, borç-
ları konusunda bir karar alırlar. 1878 Berlin Kongresi’nde, Osmanlı mali-
yesini yönetecek, İstanbul merkezli milletlerarası bir komisyon
kurulmasını kabul ederler.

Osmanlı devletinin bütçesini bu komisyon yapacak ve uygulanmasını
denetleyecektir. Bu kararın Bab-ı Âli’de yarattığı telaşla ehven-i şer sayı-
lan Düyun-ı Umumiye sistemi 1881’de kabul edilir.

Sistemin temel taşı, Düyun-ı Umumiye İdare Meclisi’dir. Bu mecliste
Fransa, Almanya, Avusturya ve İtalya temsilcileri vardır. Bunların dışında
Osmanlı Bankası ve Osmanlı Devleti delegesi bulunmaktadır. Meclisin
asli görevi, borçlara karşılık gösterilen vergi gelirini toplamaktır. Bu
gelir, Muharrem Kararnamesi ile kabul edilen plan çerçevesinde alacak-
lılara dağıtılacaktır. Muharrem Kararnamesi, Osmanlı Devletinin ödeye-
mediği iç ve dış borçlarını düzenlemek amacıyla, alacaklıların talepleri
doğrultusunda şekillendirilerek 20 Aralık 1881 (28 Muharrem 1299) ta-
rihinde açıklanan mali kararlardır. Tuz ve tütün tekelleri, pul, müskirat,
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balık resimleri, bazı illerin ipek tişörtleri ve daha başka vergiler Düyun-ı
Umumiye’ye bırakılmıştır. Bu anlamda Düyun-ı Umumiye Osmanlı’nın
gelirlerini kontrol eden ikinci bir “Maliye Bakanlığı”dır. 

Düyun-ı Umumiye, vergileri toplamak için geniş bir örgüt kurmuştur.
1912 yılında idarede 8931 memur çalışmaktadır. Çalışanların tayin ve
azli, doğrudan doğruya Düyun-ı Umumiye Meclisi’ne aittir. Ancak me-
murların maaşları Osmanlı Devleti tarafından ödenmektir. 

Devlet gelirlerinin büyük bölümüne el koyan bu idare Osmanlı idaresi-
nin ricası üzerine, bazı vergileri de onun adına tahsil etmektir. Düyun-ı
Umumiye, Avrupalı yatırımcılar açısından sağlam bir garanti teşkil et-
mektedir. Birçok halde bu yatırımcılar için vergiler karşılık gösterilmiştir.
Bu vergilerin toplanıp yatırımcı şirketlerin kasasına aktarılması, Düyun-ı
Umumiye tarafından sağlanmıştır. Mesela demiryolları için yabancı şir-
ketlere kilometre garantisi verilmiştir. Osmanlı Devleti demiryolu inşa
ve işletmesinin kârlı bir iş olması için, belli bir kâr garantisi tanınmıştır.
(Aynı garantiyi bugün AKP yap-işlet-devret modeli olarak köprü, has-
tane, havaalanı gibi yapıları tekellere 49 yıllığına kâr garantili yaptır-
maktadır. Örneğin İstanbul’da yapılan havalimanı için yılda 5 milyon
insan taşıma garantisi verilmiştir. 5 milyonun altında olması duru-
munda, üstü devlet tarafından tamamlanacaktır. Aynı şeyi 3. Köprü için
yapmıştır AKP iktidarı. Belirttiği sayının altındaki geçişlerin zararını hal-
kın sırtından karşılayıp yine yapımcı şirkete ödemektedir.)

Osmanlı’da demiryolu garantisini, demiryolunun geçtiği bölgedeki aşar
hasılatı teşkil etmektedir. Aşar hasılatı bir Osmanlı vergisidir. Demiryo-
lunu yapan Avrupalı şirketler, demiryolunun geçtiği güzergâhlarda bu
vergiyi toplama hakkını almışlardır. 
Meclis 1907’de devletin temsilcisi olarak gümrük gelirlerinden ‘Make-
donya Islahatına’ ayrılan parayı toplayıp Osmanlı Bankası aracılığıyla
Selanik, Manastır ve Kosova bütçelerine iletmiştir. 

Düyun-ı Umumiye, yalnızca devlet borçlarına karşılık gösterilen gelirleri
toplayıp dağıtmakla yetinen bir kurum değildir. Tuz gibi bazı kaynakları
da kendisi işletmektedir. İdareye tahsil edilen tütün gelirini, kurdurduğu
başka bir şirket aracılığıyla sağlamaktadır.

Düyun-ı Umumiye Meclisi üyelerinin hemen hepsi, demiryolu şirketleri-
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nin ve yabancı sermaye kuruluşlarının yönetim kurumlarında yer almış
şirketlerin isteklerini devlete karşı başarıyla sağlamıştır. 

Kalabalık personeli ile Osmanlı, yılda 400 bin liraya mal olan Düyun-ı
Umumiye borçlarının ödenmesi için gerekli olandan daha fazla mik-
tarda kaynağa el koymaktadır. 

Düyun-ı Umumiye’den kurtulmak o kadar zor olmuştur ki, Lozan An-
tlaşması’nda dahi mümkün olmamıştır. TC. devleti, Osmanlı’nın borçla-
rının önemli kısmını yüklendiği halde Avrupa emperyalistleri, Düyun-ı
Umumiye’nin devamından yana direnmiştir. Uzun tartışmalardan sonra
1928 yılında varılan bir anlaşmaya göre Düyun-ı Umumiye, eski biri-
miyle ortadan kalkmış fakat Paris’te borçların denetimiyle ilgili iki kon-
sey kurulmuştur.

Düyun-ı Umumiye, esas olarak Türkiye ekonomisi üzerinden hiç eksik
olmamıştır. O gitmiş yerine IMF, Dünya Bankası gibi kurumlar ve onların
temsilcileri gelmiştir.

JANDARMALI TÜTÜN REJİSİ

Düyun-ı Umumiye, Avrupalı alacaklılar ve yatırımcılar adına devlet gelir-
lerini toplayıp aktarmanın dışında işletmecilik de yapıyordu. Tuz ve
tütün tekeli, bu idareye verilmişti. İdare, tuzu kendisi işletiyor ve böy-
lece 1 milyon insanın üzerinden gelir sağlıyordu. 

Tütün tekelini ise 1884’de Düyun-ı Umumiye Osmanlı Bankası, Credit-
Anstalt (Viyana) ve Bleichröder (Berlin) bankalarının kurdukları bir şir-
kete bırakmıştı. Kısaca “Reji” diye bilinen şirket, tütün alım-satımına el
koyuyordu. Tütün kendi tespit ettiği fiyatla Reji tarafından alınacak, işle-
necek ve satılacaktı. Reji bu yolda sağladığı kazançtan, Osmanlı borçla-
rına karşılık olarak yılda 750 bin lirayı Düyun-ı Umumiye’ye verecek
gördüğü hizmet için de koyduğu sermayenin yüzde 8’i oranında kar
alacaktı.

Reji tütün alış fiyatını düşük tutmuş, satış fiyatını artırmıştır. Örneğin
1885-1886 yılında tütün alış fiyatı 7.6 kuruş, satış fiyatı 26.1 kuruştur.
1912-13 yılında ise alış fiyatı 10.3 kuruş, satış fiyatı 35.03 kuruştur. Ara-
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daki dört misli fark büyük bir kazanç kaynağıdır. Tütün tekelini elinde
tutan reji büyük kazançlar elde etmiştir. Bu arada büyük kazanç getir-
diği için kaçak tütün ticareti de yapılmaya başlanmıştır.

Reji kaçakçılarla mücadele için bir kanun taslağı hazırlamış, hükümet de
bunu kanunlaştırmıştır. Kanunun uygulanması, fiilen Reji idaresine bıra-
kılmıştır. Reji, bu amaçla bir tür “Jandarma Örgütü” kurmuştur. Rejinin
kaçakçılıkla mücadele için harcadığı para, 1911-1912 yıllarında 254 bin
Osmanlı lirası gibi önemli bir miktara ulaşmıştır.

Niyazi Berkes’in sözleriyle, “…Bir köylü bu idarenin tekeli altında kendi
yetiştirdiği tütünden yarım okka bir yana saklayayım dese Reji kolcusu
tarafından küt diye alnından vurulurdu.” Reji kolcuları ve kaçakçılar ara-
sındaki mücadelede binlerce kişi ölmüştür.

Reji kolcuları Osmanlı ahalisinden oluşmaktadır. Bugünkü korucular gibi
sivil halktan insanlardır. Reji kolcularının öldürdüğü kişiler de yine yok-
sul Osmanlı ahalisidir. 

BORAKS’IN HİKÂYESİ

Bugün de dünya için stratejik bir maden olduğu söylenen Boraks’ın hi-
kayesi eskidir. Yabancı kişi ve firmalar, ülkemizdeki bor mineralleriyle
19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ilgilenmeye başlamışlardır. 

1865’te Balıkesir’deki bor madenleri, “Companie Industrielle des Mea-
sures” adlı Fransız firmasına 20 yıl süreyle verilmiştir. Balıkesir Valisi
Mehmet Reşat Paşa’nın 1882 yılında maden işleriyle uğraşan Ticaret ve
Ziraat Nezareti’ne gönderdiği uyarıya göre firma, 1880 yılında 200 dö-
nümlük bir arazi için arama izni almıştır. Vali şirketin kanuni süre içinde
arama yapmadığını, elindeki ruhsatın hükümsüz olduğunu ileri sür-
mekte ve “madenler Türk vatandaşlarına verilsin” demektedir. Fransızlar
ise nizami sürede aramalara başlandığını iddia ederek 99 yıl süreli yeni
bir imtiyaz elde etme çabasındadır. Ancak Fransız firmasının karşısında
başka güçlü rakipler de vardır. Ve çeşitli elçiliklerden gelen baskılar üze-
rine Abdülhamit, maden ihraç ve ithalini yasaklamıştır. Fakat yasak çok
uzun sürmemiş ve nihayet 1887 yılında bor kaynaklarını, Türkiye’de
bugün de çeşitli entrikalar çeviren İngiliz firması ele geçirmiştir. Halen
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ülkemizde Türk Boraks Madencilik A.Ş. adıyla faaliyet gösteren Borax
Consolidated Limited, 1990 yılına kadar bu madenleri işletmiştir. Dünya
bor madenlerine el koyan bu büyük şirket, 1990 yılından sonra çalışma-
larını Güney ve Kuzey Amerika’ya yöneltmiştir. Ülkemizde ise bir yan-
dan bor madeni alanlarını kapatmaya çalışırken, öte yandan üretimi
düşürmüştür. Firmanın Boraks üzerinde tekel kurma oyunları halen
sürüp gitmektedir. 

TOPRAK AĞALARININ İKTİDARDA OLDUĞU YENİ SÖMÜRGELERDE 
TOPRAK REFORMU YAPILAMAZ

Toprak reformu, Cumhuriyetten sonra birçok kez gündeme gelmiş
ancak ne sırtını toprak ağaları, tefeci tüccarlar ve burjuvaziye dayayan
küçük burjuva Kemalist diktatörlük döneminde, ne de 1950’lerden
sonra işbirlikçi oligarşinin iktidarında halkın lehine bir toprak reformu
çıkartılmamıştır.

Toprak reformu diye yola çıkılmış, programlar hazırlanmış ancak her se-
ferinde ya meclisteki toprak ağalarının direnciyle karşılaşarak tasarı geri
çekilmiş, ya da bu kesimin ağırlığıyla tasarı, toprak ağalarının lehine dü-
zenlenerek toprak ağaları gücünü daha da arttırmıştır.

1945’te Cumhurbaşkanı İnönü’nün mutlak çıkacak dediği Toprak Re-
formu tasarısı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bölünerek oligarşinin temsil-
cisi olan DP’nin kurulmasına neden olmuş çıkarılan toprak reformu da
yine bizzat CHP tarafından işlevsiz kılınmıştır.

27 Mayıs 1961’den sonra toprak reformu tekrar gündeme gelmiştir.
Ancak bu seferki gündeme geliş, ABD’nin bütün yeni sömürgelerde uy-
guladığı “İlerleme İçin İttifak” politikasından bağımsız değildir.

27 Mayıs ihtilalinden sonra kurulan Milli Birlik Hükümeti, çıkartılacak
toprak reformuyla 1925’teki Şeyh Sait Ayaklanmasından sonra Doğu
Anadolu’dan sürgün edilen 55 ağanın-şeyhin topraklarını da halka da-
ğıtarak bunları tasfiye etmek istemiştir. Ancak tasarı-hazırlık çalışmaları
başlatsalar da bunu başaramamışlardır.

Milli Birlik Hükümeti’nin son günlerinde bir toprak reformu tasarısı
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daha hazırlanmıştır. Tasarıya göre, toprak sahiplerine bırakılacak arazi
genişliğini 20 bin dönüm olarak tespit edecek kadar anlamsız bir re-
form anlayışı dile getirilmektedir. Tasarının gerekçesinde “Toprak re-
formu hiçbir grup ve zümrenin aleyhine olmayacak, kimsenin
menfaatlerini haleldar etmeyecektir” denilmektedir. 15 Eylül 1961 se-
çimlerinden sonra bu tasarı da rafa kaldırılmış İnönü hükümetinin Tarım
Bakanı Cavit Oral, yeni bir tasarı hazırlamakla görevlendirilmiştir. 1945
toprak kanununa karşı çıkan, kanunun uygulanmasını donduran ve onu
değiştiren, Adana’nın büyük toprak sahibi ailelerinden Cavit Oral da
kendine göre bir tasarı hazırlamıştır.

Tasarı, azami arazi limitini görünüşte 20 bin dönümden 5 bin dönüme
indirmekte ama aslında büyük arazi sahiplerine reformun kapsamından
kurtulma olanağı sağlamaktadır. Zira toprak dağıtımında esas “çiftçi ai-
lesi” olduğu halde kamulaştırmada esas olan, “kişi”dir. Büyük çiftçi, böy-
lece arazisini arazi bireyleri arasında paylaştırılabilecektir. CHP-AP
koalisyon hükümetinin yıkılmasıyla bu tasarı da rafa kaldırılmıştır.

Daha sonra CHP, YTP ve CKMP koalisyonu döneminde Tarım Bakanı
YTP’li Mehmet İzmen’in hazırladığı yeni tasarı Turhan Fevzioğlu’nun
meclis kürsüsünde açıkladığına göre YTP lideri tarafından engellenmiş-
tir. 

Nihayet CHP-Bağımsızlar koalisyonu döneminde Tarım Bakanı Turhan
Şahin yeni bir tasarı hazırlamakla görevlendirilmiştir. Şahin çok gizli tu-
tulan ve çok uzun süren çalışmalarından sonra, 1965 yılı başlarında yeni
tasarıyı açıklamıştır.

Tasarı, toprak reformunu 25 yılda tamamlamayı öngörmektedir. Toprak
sahibine bırakılacak arazi toprak genişliği 5 bin dönümdür. Şahin Tasa-
rısı, İnönü hükümetinin düşürülmesinden kısa bir süre önce CHP gru-
bundan geçirilmeden meclise sevk edilmiştir. İnönü, tasarının bir süre
komisyonda görüşüleceği bir yerde, bir karma komisyonda müzakere
edilerek çabuk kurulmasını istemiştir. Fakat karma komisyon teşkili ta-
lebi, büyük toprak çıkarlarını temsil eden 30 kadar CHP milletvekilinin
oylamaya katılmasıyla 159’a karşı 167 oyla reddedilmiştir.

AP iktidarı günlerinde ‘toprak reformu’ sloganının yerini ‘tarım reformu’
sloganı almıştır. Toprak reformu böylece engellenirken Cumhurbaşka-
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nının vetosuna rağmen, büyük toprak sahiplerine tapusuz işgal ettikleri
devlet arazilerine eskisinden çok daha kolay biçimde sahip çıkma ola-
nağı sağlayan Tapulama Kanunu’nu parlamento kabul etmiştir.

Sonuç olarak, daha sonraki yıllarda devrimci mücadelenin gelişmesine
paralel olarak Ecevit de toprak reformunu dilinden düşürmemiş ancak
çıkan her yeni kanun yoksul çiftçinin, topraksız çiftçinin aleyhine, büyük
toprak sahiplerinin lehine olmuştur. Ve nihayetinde bugün tarım ve
hayvancılık, halkın geçim kaynağı olmaktan çıkmış ve büyük oranda
tasfiye edilmiştir. Çiftçinin hayvanına yedireceği saman dahil hemen her
türlü tarım ürünü ithal edilir duruma gelmiştir. 

BİR AĞANIN DOĞUŞ HİKÂYESİ (*)

Ege’nin büyük ailelerinden Evliyazadeler’in Göllüce köyünü kapsayan 26
bin dekarlık çiftliklerinin hikayesi şöyledir:

Göllüce köyü İzmir’e yakındır. 400 nüfuslu, 90 haneli bir köydür Göllüce.
Ve yıllardan beri bu köyün insanları bir tek aileye, Hacı Ali Paşagiller’e
toprak köleliği etmektedir. Kendilerinin bir karış ekip işleyecek toprak-
ları yoktur. 400 nüfuslu köy okuldan, mescitten, sudan, yoldan, hatta
mezarlıktan yoksundur. Çalı çırpıdan yapılmış evlerde oturur Göllüceli-
ler.

Köyü çevreleyen topraklar üzerinde Hacı Ali torunlarından bir hanım,
kayıtsız şartsız hüküm sürer. On üç traktör, bu topraklar üzerinde geceli
gündüzlü bir dul hanım için işlerken köyün içinde insanlar açtır.

Bugün Göllüce köyünün de içinde bulunduğu Torbalı ve Aydın dolayla-
rında en büyük topraklara ve çiftliklere sahip olan, Hacı Ali Paşa torun-
larıdır. Hacı Ali denilen bu zat Sultan Hamit zamanında Konya’dan
gelmiş bir jandarma onbaşısıdır. Bu onbaşı, Adnan Menderes’in de de-
desidir.’

Göllüce köylülerinin iddiasına göre köyün resmi kayıtlarındaki asıl adı,
Göktepe’dir. Göktepe, bugün çiftlik binalarının bulunduğu yerde kurul-
muştu. Cumhuriyetin ilk yıllarında Hacı Ali Paşagiller, Göktepelileri köy-
den bugün Göllüce’nin bulunduğu yere sürmüşlerdir. Köylüler,
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sürgünün nedenini şöyle açıklamışlardır:

Hacı Ali Paşa’nın torunları, tekmil toprakların üstüne oturmak için Gök-
tepe köyü adını ortadan kaldırdılar. Bu çalı çırpıdan yaptırdıkları yeni
köye de Göllüce adını taktılar. Öyle yeni bir ad taktılar ki, kayıtlarda adı
bulunmasın... Ve bizi de buradan “bunlar göçebe insanlardır” diye sür-
dürsünler. Göllüce köyünü ararsan, ta ilerde kanalın karşı tarafında öyle
bir Göllüce köyü varmış. Seksen yıl evvel dağılıp battal olmuş. Hacı Ali
Paşa torunları, bütün bu ovayı dilediklerince aralarında paylaştılar. O
zamanlar yeni hükümet acemi olduğundan bu işlerle uğraşmadı. Oysa
bu topraklar hep Hazine’nindir, hükümetindir.

* Fatma İrfan Seyhan’dan aktaran Doğan Avcıoğlu, Türkiye’nin Düzeni,
syf. 183-184

YABANCI SERMAYE: EMPERYALİST SERMAYE

Yabancı sermayenin ülkemize girişi, bugün de hükümetlerin gündemi-
dir. Emperyalistlerin gelip ülkemizde yatırım yapmaları için kırk takla at-
tılar. Vergi muafiyetleri, arsa tahsisleri, teşvikler ve imtiyazlar tanındı. 

Yabancı sermaye diye masumlaştırılmaya çalışılan, emperyalist serma-
yedir. Emperyalistler de hiçbir zaman “başka ülkeler kalkınsın, halkları
refah içinde olsun” diye oraya sermayelerini getirmezler. Gittikleri yerin
insan gücünü, hammadde kaynakları sömürerek çok büyük kârları elde
etmeseler başka ülkelere sermayelerini yatırmazlar.

Emperyalist sermaye, yeni sömürgecilik sisteminin en önemli bağımlılık
araçlarından biridir. Amerikan Irving Trust Company’nin yöneticilerin-
den August Maffry, Amerikan Dışişleri Bakanlığı için hazırladığı özel bir
raporda “Amerikan yabancı sermaye hamlesinin hizmetinde topyekün
diplomasi”den söz etmektedir. Rapora göre, “Dost ülkelerde daha çok
direkt tedbirlerle yatırım iklimini iyileştirmek, ABD’nin topyekün ve de-
vamlı çabalarının amacı olmalıdır. ABD hükümetinin dış iktisadi gelişme
ile ilgili bütün teşekkürleri, yabancı devletlerin Amerikan yatırımcılarının
çıkarlarına aykırı düşen her türlü eylem ve ayırımına karşı daima dikkatli
olmalıdırlar ve bunları önlemek ve düzeltmek için bütün diplomatik
baskılara başvurmalıdırlar.”

Emperyalizmin En Sinsi ve Daha Saldırgan Hali

<89



Rapor, yabancı sermaye için nasıl imtiyazlar sağlanabileceğini de açıkla-
maktadır:
“Dış ülkelerde yatırım için daha iyi şartların gerçekleştirilmesinde ABD
hükümetinin yararlanacağı başka ve çok elverişli bir yol vardır. Bu yol,
belirli yatırımlarla ilgili olarak imtiyazlar elde etmek için özel yatırımların
çabalarını mevcut bütün olanaklarla desteklemektir. Bu imtiyazlar, özel
ve resmi kişilerin kombine çabası ile belirli bir yatırım konusunda sağ-
landıktan sonra, onları bütün özel yatırımcıların faydalanabilecekleri bi-
çimde genişletmek için yol açılmış olacaktır. Türkiye’de bu işle Dış
İktisadi Politika Komisyonu Başkanı C.B. Randall görevlendirilmiş ve
1954’te Randall’ın çabasıyla Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu çıkarıl-
mıştır.” (Doğan Avcıoğlu, Türkiye’nin Düzeni, syf. 707-708)

Randall, Demokratik Parti iktidarının 1951 yılında çıkardığı 5821 sayılı
Yabancı Sermaye Kanunu’nu yetersiz bulmuş ve bunun yabancı serma-
yedar yararına düzeltilmesini istemiştir. 

“Bu kanun, tarım ve ticaret alanlarını yabancılara kapalı tutuyor sanayi,
maden, bayındırlık, ulaştırma ve turizm alanlarını yabancı sermayeye
açıyordu (...) Randall’ın çabasıyla 1954’te çıkarılan 6224 sayılı Yabancı
Sermayeyi Teşvik Kanunu tarım ve ticaret alanlarını da yabancı serma-
yeye açmış, geniş bir sermaye tanımlaması yapmış, yatırılan sermaye ve
karın transferini sınırlayan hükümleri kaldırmıştır. Randall, kendi hazırla-
mış olduğu bu kanunu çok beğenmiş ve bunu ‘mesut bir olay’ diye ni-
telendirmiştir.” (age, syf. 709)

İşbirlikçi oligarşinin milletvekilleri de kanun çıkması için yoğun çaba
harcamışlar, çıkınca en az onlar kadar sevinmişlerdir. Konya milletvekili
Himmet Ölçmen şöyle demiştir: 
“Bu memlekette yabancı sermaye geldiğinde bu kürsüden eski iş kanu-
nunu değiştirmek suretiyle 8 saatlik iş hayatının 24 saate çıkarılması için
ısrar edeceğiz.” 
“ Yabancı sermaye, patent ihracıyla dışa bağımlı yerli kapitalistler üretir:
“Bazı durumlarda yabancı teşebbüs pek az sermaye ile katılmakta, hatta
yalnızca lisans ya da mamulünün adını satmakla yetinmektedir. Örneğin
Coca Cola imal eden firma, yüzde yüz yerli sermaye ile kurulmuştur.
Ama Amerikan kampanyasına yüzde yüz bağımlı durumdadır. Oto
montaj sanayiinde yabancı otomobiller imal eden firmaların çoğu,
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yüzde yüz yerli sermayeli kuruluşlardır. Demek ki yabancı sermaye mik-
tar itibarı ile görüneni çok aşan ölçüde, dışarıya bağlı yerli kapitalist
imal etmektedir.” (age, syf. 709-711)

TURİZM TEŞVİK KANUNU, TOPRAKLARIMIZIN SAHİLLERİMİZİN
EMPERYALİSTLER TARAFINDAN YAĞMALANMASIDIR

“422 ve 2644 sayılı Köy ve Tapu Kanunları hükümlerine göre yabancılar
köylerimizde taşınmaz mallar satın alamazlarken, Turizm Teşvik Kanunu
bu yolu açmıştır. Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesi kararıyla yabancı-
lar, köylerde arazi edinebileceklerdir.” (Doğan Avcıoğlu, Türkiye’nin Dü-
zeni, syf. 711-712)

Yerli sermayenin geniş ölçüde yürüttüğü sahil yağmasının yolu, böylece
emperyalist sermaye için de açılmıştır. Bugün en güzel sahillerimiz ya-
bancı otellerle, tatil köyleriyle doldurulmuş halkımızın kendi ülkesinde
denize girebileceği yerler sınırlandırılmıştır. Arap şeyhleri ülkemizin en
güzel, en değerli yerlerini gasp etmiştir. 

PETROL KANUNU; YENİ SÖMÜRGECİLİK, KENDİ PETROLÜMÜZÜ
KENDİMİZİN ÇIKARTAMAMASIDIR

“Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu gibi, Amerikan telkinleriyle 1954 yı-
lında çıkartılan ikinci bir kanun, Petrol Kanunu’dur.
(...)
1926 yılında çıkarılan ilk petrol kanunu, Türkiye’de petrol arama ve iş-
letme hakkını devlete vermiştir. (...) Olanakların son derece sınırlı olma-
sına rağmen, aramalara başlandıktan 8-9 yıl sonra, 1940’ta ülkemizde
petrol bulunmuştur. 1947 yılında Raman ve Garzan dolaylarında ticari
işletmeye uygun petrol keşfedilmiştir. 1959 yılında Türkiye, kendi ola-
naklarıyla 373 bin ton petrol elde etmiştir. 

Bununla birlikte Türkiye, 1954 yılında Amerikan petrol şirketlerinin Avu-
katı Max Boll’e hazırlatılan bir tasarı ile, (...) Türkiye aleyhine ağır hü-
kümler tanıyan petrol kanununu kabul etmiştir. Bu kanun açık bir
imtiyaz kanunudur. Her şeyden önce, Türkiye’ye petrol alanında belli bir
ekonomik doktrini empoze etmektedir. Kanunun ikinci maddesine
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göre, Türkiye, petrolde devletçilikten vazgeçmekte, petrol kaynaklarının
özel teşebbüs eliyle değerlendirilmesini kabul etmektedir. 
(…)
Böylece TC devleti, kendi kaynaklarını kendi eliyle değerlendirmek hak-
kını, yine kendi eliyle ortadan kaldırmış olmaktadır. Bu hüküm sonucu
Mobil ve Shell gibi emperyalist şirketlerle eşit durumda çalışmak zo-
runda bırakılan Türkiye Petrolleri, bir anonim şirket olarak kurulmuştur. 

Emperyalist petrol tröstleri, bir sürü gölge şirketler kurarak bir bölgede
istedikleri kadar petrol arama ruhsatı alabilecekleri halde milli şirket, ka-
nunun öngördüğü azami sekiz ruhsatla yetinmek durumunda bırakıl-
maktadır.

Daha önce petrol bulunan bölgeler dahil hepsi emperyalist petrol şir-
ketlerine açılmaktadır. Milli güvenlik gerekçesiyle, arama işleri MTA’ya
bırakılan yasak bölgelerde milli şirket kalmamaktadır. Hiçbir konuda
devlet kendi şirketine öncelik tanıyamamaktadır. 

Bu anlayışla bir de hukuk sistemini altüst eden bir mekanizma kurul-
muştur. ‘Petrol Komiserliği’ ve bakanlığa bağlı değil de bakana bağlı bir
‘Petrol Dairesi’, bu sistemin esasını teşkil etmektedir. Petrol şirketleri,
Daire kararlarına karşı, ‘bakan nezdinde’ itirazda bulunmak hakkına sa-
hiptir. Bakan, itiraz üzerine meseleyi ‘Petrol Komiseri’ne inceletmekte ve
böylece bakanın gözünde bir devlet dairesi ile bir şirket, haklarında
hakem mütalaası verilen iki eşit hasım durumuna sokulmaktadır. Üstelik
hakem mütalaasına dayanarak bakanca alınan karara karşı şirket Danış-
tay’a gidildiği halde, Petrol Dairesi’nin yapabileceği bir şey kalmamak-
tadır.
(...) Petrol şirketleri, 1957 yılında Petrol Kanunu’nda yapılan bir değişik-
likle Türkiye’de rafineri kurma hakkını elde etmişlerdir. 
(...) Nitekim ATAŞ ve İPRAŞ rafinerileri ile emperyalist şirketler, ülke-
mizde çıkarılan petrolü mümkün olduğu kadar az işlemek ve yüksek fi-
yatla dışarıdan kendi petrollerini ithal etmek hakkını sağlamışlardır. 
(…) Yabancı şirketler, Petrol Kanunu’na ve 80 yıllık işletme belgesine da-
yanarak, Batman’da stoklar biriktiği halde yerli petrolü işlemeyi reddet-
mişlerdir. (...) Yabancı şirketler, uzun yıllar ham petrolü dünya
fiyatlarının yüzde 35 üstünden ithal etmişlerdir.” (Doğan Avcıoğlu, Tür-
kiye’nin Düzeni, syf. 712-714)
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DP iktidarı, Petrol Kanunu’nun çıkmasını coşkunlukla karşılarken kanuna
muhalefet eden İnönü şu itiraflarda bulunmaktadır:

“Yabancı sermaye, kayıtsız şartsız olarak Türkiye topraklarına davet
olunmuştur. (…) Yabancı Sermaye Kanunu ticaretimizi, sanayimizi, ikti-
sadımızı canevimizden vuran kanundur. Yabancı sermaye, uzun müca-
delelerle elimize aldığımız ticari ve zirai sahalarımıza girmiştir.
(...)
Diyorlar ki, Hollanda büyük inekler getirecek. Böylece inek beslemeyi
öğretecek. Tohumlar ıslah edilecek. Alemin hiç işi kalmadı da Türklerin
tohumunu düzeltelim, hayvanlarını büyük yapalım diye mi buraya gele-
cek? Bunlar bizde eskiden de vardı. Zorla çıkarttık memleketten. Girdik-
ten sonra çıkarılması baş belasıdır. 300 senede zorla çıkarttık. Bugün
Afrika kabileleri, kendi topraklarını işleten yabancılara karşı ayaklanmış-
lardır. Bizim iktidar, gül gibi toprağımıza Afrika kabilelerin kovduğu ser-
mayeyi getirmek istiyor. 
(…) Petrol Kanunu, bir kapitülasyon kanunudur. Bu kanunla memleket
bilinmeyen meçhul akıbetlere sürüklenmiştir. 
(...) Petrol ve Yabancı Sermaye Kanunları, memleketin canevine dokun-
maktadır. İktidara gelirsek düzelteceğiz...” (age, syf. 715-716) 

İnönü, konuşmasının sonunda iktidara gelince düzelteceğini söylemiş-
tir. Ancak daha sonraki yıllarda iktidara geldiğinde yabancı sermayenin
bir numaralı taraftarı olan Fethi Çelikbaş’ı, petrol işlerine bakan bakanlı-
ğın başına getirmiş ve sonraki yıllarda da yabancı sermayeyi eleştirmek-
ten çekinmiştir. 

BANKA VE SİGORTACILIK OYUNLARI

1950’lerden sonra çok rağbet gören alanlardan biri de bankacılık ol-
muştur. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu uzmanlarından Hilmi
Özgen’in sözleriyle bankacılık oyunlarına örnek verelim:

“Birçok istisnalarla ana ilkelerden ayrılan Bankalar Kanunu, hatırlı kişile-
rin ve banka kodamanlarının zorlamasıyla büsbütün çığırından çıkarak
büyük yolsuzlukların yapılmasına imkân hazırlamış ve bu yolsuzluklar o
derece kitaba uydurulmuştur ki Yassıada duruşmalarında, ondan son-
raki takibat döneminde bu suçlulardan hiçbiri hakkında ceza takibi
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mümkün olmamıştır.Bir bankayı batıran becerikli idareciler, sermaye
çevreleri arasındaki mesleki dayanışma gereğince, hemen bir başka
bankada görevlendirilmekte ve batırdığı bankadaki kıymetli tecrübele-
rinden yeni bankanın da istifade etmesi imkânı sağlanmaktadır.”
(Doğan Avcıoğlu, Türkiye’nin Düzeni, syf. 747)

Bankacılık sektörü, halkın birikimlerini normal zamanlarda sermaye
olarak kullanıyor. 
Kriz zamanlarında ise bazı bankaların battığı duyuluyor. Aslında batan
bankalarla birlikte halkın bankalardaki parası açıkça çalınıyor. Bu işlem
şöyle yapılıyor;
Banka içindeki birikim, çeşitli şirketlere aktarılıyor. Bankanın içi
boşaltılıyor. Sonra da banka iflasını açıklıyor. Bankaya parasını
yatıranların paraları yanıyor. 
Yeni sömürgeciliğin ilk dönemlerinde banka batırma diyerek
adlandırılan bu dolandırıcılık, sonraki yıllarda da devam etti. 
Her büyük holding bir banka sahibi oldu. Kriz dönemlerinde ya da
parasal olarak sıkışınca, bankalarının içini boşaltıp bankaları batırmak
suretiyle halkın birikimlerini çaldılar. 
İhlas holding, Uzan grubu, Kara Mehmetler, Kombassan, Yimpaş, Jetpa
vb büyük banka ve şirket sahipleri iflas ettiklerini açıkladıklarında,
birçok mevduat sahibi yatırdığı parayı geri alamadı. Ama batan bu
banka ve şirket sahipleri başka alanlarda milyonlarca liralık yatırım
yaparak burjuva yaşamlarını sürdürmeye devam ettiler. Halkın
alacaklarını ödemedikleri gibi herhangi bir ceza da almadılar.

Yeni sömürgecilik ilişkileriyle birlikte, bankacılık gibi hızla gelişen bir
faaliyet alanı da sigortacılık olmuştur: 

“Son zamanlarda faaliyete geçen yerli sigorta şirketleri, genellikle ban-
kaların teşebbüsleriyle kurulmuştur. Kredi gücünü elinde tutan banka-
lar, müşterilerinin sigorta işlemlerini kolayca elde edebilmekte ve
böylece sağladıkları fonlardan bankacılık işlerinde yararlanmaktadırlar.
Üstelik sigortacılık kârlı bir faaliyet alanıdır. 1951-1960 döneminde yan-
gın, kaza, nakliyat ve hayat branşlarında 1 milyar liraya yakın prim top-
lanmıştır, ödenen tazminat tutarı ise 365 milyon lira kadardır. Aradaki
fark 600 milyon lirayı aşmaktadır. Sigorta şirketleri ayrıca bu fonları işle-
terek mali gelirler de sağlamaktadır. (...) Diğer birçok alanda görüldüğü
gibi, sigorta alanında da en büyük ve en tatlı müşteri devlettir. Araştır-
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maya göre devlet ‘kamu sektörü dışında özel sektörden de pek az istih-
sal yapabilen ve özel sektörden yaptıkları istihsalin de primini tahsil et-
mekte türlü problemlerle karşılaşan’ özel sigorta şirketleri için, ‘peşin
para ödeyen emin ve zengin müşteri’dir.” (age, syf. 749-750)

Sigortacılık halkın emeğini soymanın bir başka alanıdır. 

İTHALAT VE İHRACATCILIK, MECLİSTE ÇIKARTILAN BİR YASA İLE
VURGUNCULUĞUN ARACI OLMUŞTUR

“Hammallıktan başlayarak Türkiye’nin belli başlı işadamlarından biri ha-
line gelen bir zat büyük servetini, DP liderleri ile olan sıkı ilişkileri ile
sağlamıştır. Bu zatın Sanayi Kalkınma Bankası’nın geniş kredileriyle kur-
duğu dokuma fabrikası imalatını satmada sıkıntı çekerken, ham bez
ihraç eyleyip bunu emprime olarak geri getirmek ve bedelini pamukla
ödemek müsaadesini siyasi nüfuz yoluyla elde edince hızla gelişmiştir. 

İthalat ve ihracat oyunları yoluyla vurgun kazançları günümüzde de
devam etmektedir. (…) Bu yoldan 1969 yılında 300 milyon dolar dolay-
larında kaçakçılığın gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. 

İthalatta kaçakçılık üç grupta toplanabilir: İlk grup, Türkiye’ye girişi ya-
saklanan malları kapsar. Bunlar ya gümrük kapılarından geçmeden, ya
da başka adlar altında yurda girer. İkinci grup, girişi kısıtlanan kotadaki
tahsisli ithal mallarıyla ilgilidir. Az miktardaki tahsisle çok miktarda mal
ithal etmek söz konusudur. Bunun için ise ithalat fiyatı kabil olduğu
kadar küçük gösterilir, faturalar buna göre düzenlenir. Örneğin 1000
dolarlık tahsisle 3000 dolarlık mal ithalat yapılır. Aradaki fark, çeşitli yol-
lardan sağlanan dövizlerle ödenir. Üçüncü grup, liberasyon listesindeki
serbestçe ithal edilen mallarla ilgilidir. Burada ithalat fiyatını mümkün
olduğu kadar yüksek göstermek söz konusudur. 1000 dolarlık mal,
3000 dolara fatura ettirilir. Aradaki 2000 dolarlık fark, ithalatçı hesabına
yabancı bankaya yatırılır.

İhracat oyunları da üç grupta toplanabilir. Birinci grubu canlı hayvan,
yağ ve ilaç gibi gümrük kapısından geçmeden çıkan mallar teşkil eder.
İkinci grup ise gümrük kapısından başka ad altında ya da başka nite-
likte gösterilerek çıkarılan malları kapsar. (...) Üçüncü gruba, hemen
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hemen bütün öteki ihraç malları girmektedir. Bu malların satış fiyatı,
gerçek ihraç fiyatının altında gösterilmekte aradaki fark, yabancı ülke-
lere bırakılmaktadır. (...) Öte yandan lastik, çimento, demir vb. büyük ih-
tiyaç maddelerinin tahsise tâbi tutulması, DP’li tüccarlara kârlı bir ticaret
alanı açmıştır. İl ve ilçelerde her kademeden DP’li tüccar ve tüccar aday-
ları, mal sıkıntısı ve karaborsadan tahsisler yoluyla yararlanmıştır. Parti-
cilik karlı bir ticaret haline gelmiştir.” (Doğan Avcıoğlu, Türkiye’nin
Düzeni, syf. 753-754) 

Çok partili düzende oligarşinin partileri arasındaki esas çatışma bu kap-
samdadır. Hangi parti iktidara gelirse onun etrafında halkı soyan bir
soyguncular çetesi oluşmaktadır. Doğan Avcıoğlu, Menderes dönemin-
den örnekler vermiştir. AP iktidarında Süleyman Demirel’in kardeşi
Yahya Demirel, TIR filolarıyla hayali ihracatçılığın başını çekmiştir. Özal
döneminde etrafında büyük bir soyguncular çetesi oluşmuştur. 

AKP’nin 16 yıllık iktidarı dönemi ise soygunculuğun, yağmacılığın en
aleni ve en büyük ölçeklerde yapıldığı dönem olmuştur. İktidara geldik-
lerinde milyarder sayısı 4 iken iktidarı boyunca bu sayıyı 44’e çıkartmış-
lardır. Buna paralel açlık ve yoksulluk oranını da büyütmüşlerdir. 

Uluslararası büyük tekellerin hizmetindeki AKP iktidarı, tüm gümrük du-
varlarını kaldırarak, hayvancılık ve tarımı bitirmiştir; mercimekten buğ-
daya, pirinçten samana kadar her şey ithal edilmektedir. Ülke büyük
emperyalist tekellerin açık pazarı haline getirilmiştir. Bu arada ithalat
oyunlarıyla binlerce AKP yandaşı milyoner yaratılmıştır. Çiftçilik ve hay-
vancılığın bitmesiyle milyonlarca köylü işsiz kalmıştır. Et ve tarım ürün-
leri fiyatları artmış, halk daha da yoksullaşmıştır.

YENİ SÖMÜRGELERDE YABANCI SERMAYENİN HAKİMİYET ARACI
YATIRDIĞI SERMAYE MİKTARINDAN ÇOK,
İSİM VE PATENT HAKKIDIR!

Yeni sömürgelerde ‘yabancı sermaye’, istatistiklerde verilen miktarlarla
ilgili rakamları aşan bir ağırlık taşımaktadır: 

“Küçük ortaklıklar sayesinde teknik bilgi, hammadde, yedek parça, ma-
kine ve malzeme sağlama tekelini eline geçirmektedir. Hatta birçok
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yerde yüzde yüz yerli sermaye ile kurulmuş şirketler dahi yabancı ser-
maye egemenliğinde bulunmaktadır. Mesela Türkiye’de oto-montaj sa-
nayiindeki firmaların çoğu, yüzde yüz yerli sermaye ile kurulmuştur.
Ama bunlar, yabancı firmaların bir cins Türkiye şubeleridir. Demek ki
istatistiklerde, gelen yabancı sermaye miktarı az gözükmekte fakat ya-
bancı şirket, ‘müteahhitlik tekeli’ yoluyla önemli kazançlar sağlamakta
ve pek az hisseye sahip olduğu, hatta hiçbir hisseye sahip olmadığı
halde, yerli şirketi kontrolü altında tutmaktadır.

Türkiye’de yabancı sermayenin pek az iştiraki bulunan birçok sanayi fir-
ması yabancı tekellerin markaları, patentleri ve teknik işbirliği ile çalış-
maktadır. Yabancı şirket bu sayede teknik hizmet, malzeme, makine,
hammadde vb. satma tekelini sağlamaktadır. Hatta yüzde yüz yerli ser-
mayeli firmalar dahi çeşitli patent anlaşmalarıyla yabancı tekellere bağ-
lanmışlardır.
(...)
Mekanizma şöyle işlemektedir: Kalkınma planı gereğince, ‘sanayicilik’
itibarlıdır. Devlet, yüksek gümrükler ile sanayici olmayı cazip hale getir-
miştir. Ama sanayicilik, en ilkel biçimde de olsa, az çok teknik bilgi ve
organizasyonu gerektirmektedir. Çimento ve şeker sanayindeki karma
teşebbüslerdeki devletin üstlendiği rolü burada bir ölçüde yabancı ser-
maye yüklenmektedir. Üstelik bu sanayiin mamullerini satmak yabancı
şirket mümessilliği ve ithalatçılık kadar kârlı iştir. Bu nedenledir ki ya-
bancı firma mümessili tüccarlar, temsil ettikleri firmalarla birlikte ya da
tek başına ‘sanayi’ teşebbüsleri kurmak ve sonra bu teşebbüslerin genel
satıcılığını ele geçirmek yolunda çaba göstermişlerdir. 

Mesela Yalman ailesinin Tatko şirketini ele alalım. Firma, Good-Year las-
tiklerinin eski ithalatçısıdır. Şimdi Türkiye’de Good-Year lastik fabrikası
kurulmuştur. Tatko bu fabrikanın ortağı, aynı zamanda İstanbul ve
Trakya bölgesi genel bayiidir. 

Vehbi Koç, U.S. Royal Lastikleri A.Ş.’nin (yeni adıyla Uniroyal) ortağıdır.
Fakat aynı zamanda Koç’a ait Royal Lastikleri Tevzi A.Ş. fabrika mamul-
lerinin Türkiye genel distribütörüdür. Tatko, Chrysler firmasına ait
Dodge otomobil ve kamyonlarının ithalatçısıdır.

Chrysler, Türkiye’de bir montaj fabrikası kurmuştur. Tatko, ortaklar ara-
sındadır fakat aynı zamanda Dodge’nin bayiidir. Ruşensad, Fargo itha-
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latçısıdır Chrysler fabrikasına ortak olarak sanayiciliğe yükselmiş, fakat
aynı zamanda Fargo bayiliğini elde etmiştir.

Çiftçiler, Desoto ithalatçılığından sanayiciliğe ve bayiliğe adım atmışlar-
dır. Şimdi bu üç firma mümessili, yüzde 60’ı yabancı tekele ait Chrysler
otomobil sanayiin yüzde 40 hissesine sahiptir. Her birinin payı yüzde
13.33’tür.

Çiftçiler aynı zamanda gerçek hiçbir imalat faaliyetinde bulunmadığı
halde, Türkiye’de Volkswagen imalatçısı gözükmektedir. Karayolu taşıt-
ları imalat sektöründe birçok firma, yerli kuruluşlardır. Fakat dışarıdaki
ana firmaya sıkı sıkıya bağlıdır.

Mesela Ankara’da kuyumculuk yapan Hacı Bey’in oğlu olan Tevfik
Ercan, ticaret okulunu bitirip Avrupa’da eğitimini tamamladıktan sonra
acentacılıklar almış ve MAN. kamyon ve otobüslerinin imalatçısı ve Tür-
kiye distribütörü olmuştur. Aile, Peugeot mümessiliğini de almıştır. Ay-
rıca Metzeler (lastik) ve American Motors Corporation mümessilidir.
Çınar Oteli’ni de kuran Ercanlar’dan Tevfik, Türk işadamlarının ön plan-
daki temsilcilerinden biridir.” (Doğan Avcıoğlu, Türkiye’nin Düzeni, syf.
799-801)

YENİ SÖMÜRGECİLİK, KENDİ EĞİTİM KADROLARINI 
YARATARAK SÖMÜRGELEŞTİRMİŞTİR

“Fakülte sıralarında okumakta olan müstakbel hekimlerden tutun asis-
tanı, profesörüne ve nihayet emekli olmuş ve bir kenara çekilmiş ve sa-
dece dost ve akrabalarına bazı ilaçlar tavsiye etmekle ömrünün son
yıllarını geçiren hekimlere varıncaya kadar geniş bir beyin yıkama me-
kanizması işlemeye başladı. Büyük yabancı firmalarca patentlerle bir-
likte pazarlama metotlarını da ithale mecbur tutulan yerli ilaç fabrikaları
yatırım ve masraflarının büyük bir kısmını kapsayan pazarlama faaliyeti
ile kendi ilaçlarının üstünlüğünü, vazgeçilmezliğini en ilmi yollarla dok-
torlarımıza kabul ettirmek için, bazen birleşerek, bazen de rakip görü-
nerek amansız bir beyin yıkama ve doldurma kampanyasına
girişmişlerdir. Doktorlara devamlı yollardan ilaç numuneleri, broşür,
kitap, dergi, gazetelere verilen pahalı ilanlar, burslar, yol ve ikamet mas-
rafları, kendilerince karşılanacağı taahhüt edilen dış memleketlerdeki
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kongre ve fabrika, laboratuvar gezileri tabiplerimizin hastaları için yapa-
cakları ilaç tercihlerini büyük ölçüde etkilemiştir. Buna karşılık birtakım
firmalar, hekim ve eczacıları ortak ederek bu yoldan ilaçların sürümünü
sağlamaya çalışmaktadır. Böylece sayıları birkaç yüzü aşmayan büyük
kapitalist firmalar, yaygın bir çıkar şebekesi olarak yurt sathına yayılmış-
lardır. 

Bunun yanı sıra kapitalist sınıf Eğitim Vakfı, araştırma tesisleri ve bol üc-
retli profesör müşavirleri ile Amerikan kapitalistlerini taklide yönel-
mekte ve ideolojik planda meşruiyet kazanmaya çalışmaktadır. Bu
yoldaki çalışmaların ‘özerk’ üniversiteyi ‘bağımlı’ duruma getirebilmesi
ihtimali, üniversite çevrelerinde ciddi endişeler yaratmaktadır. Prof. Gül-
ten Kazgan, bu endişeleri şöyle dile getirmektedir: 1960’lardan bu yana
geçen 8 yıllık denemenin sonucu kanuna göre özerk üniversite, fakat
gerçekte bağımlı öğretim üyeleri oldu.” (Doğan Avcıoğlu, Türkiye’nin
Düzeni, syf. 822-823)

EĞİTİMDE AMERİKAN MÜDAHALESİ

1945 ikinci paylaşım savaşının sona ermesinden sonra, Türkiye tüm
kapılarını ABD’ne açtı. ABD tekelleri büyük bir iştahla Türkiye’ye iş
yapmak üzere doluşurken, ABD yönetimi Truman Doktrini ve Marshall
yardımları ile ekonomik işgalin koşullarını, ABD tekellerinin çıkarlarına
uygun dizayn etti. İşgal ekonomik alanla sınırlı kalmadı. Kültürel alanda
ve özellikle eğitim alanında da devam etti.
Türkiye’ye yatırım yapmak kadar bu yatırımları uzun vadede güvence
altına almak ta önemli idi. ABD yönetimi bu amaçla hem fabrikalarda
çalışmak üzere ihtiyaç duyulacak teknik eleman yetiştirmek, hem de
devlet bürokrasisinde ve siyasal kurumlarda kendi çıkarlarına uygun
kadrolar yetiştirmek için eğitim alanına özel olarak önem verdi.
Peş peşe Amerikan okulları açıldı. Robert Kolej, Tarsus Koleji, Harput
Koleji gibi kuruluşu eski olan Amerikan liselerine yenileri eklendi. Birçok
Anadolu Lisesinde İngilizce eğitim verilmeye başlandı.
ODTÜ, Hacettepe, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Karadeniz Teknik
Üniversitesi gibi üniversiteler ABD desteği ile kuruldu. 
Sosyoloji, Psikoloji, Kütüphanecilik, Kamu yönetimi, Siyasal Bilgiler gibi
bilim dalları üniversitelerde bizzat ABD tarafından oluşturuldu.
Psikoloji ile her sorunun çözümü için bireyin temel alınması, bireyin
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toplumsal yanı değil, bireysel yanının öne çıkarılmasını öneren
Amerikan düşüncesi üniversitelere getirildi. 1945 ve 1960 yılları
arasında psikoloji alanında 200 ABD’li öğretim üyesi Türkiye
üniversitelerinde ders vermeye geldi.
Siyasal Bilgiler ve Kamu Yönetimi birbirinden ayrıldı. Yine ABD’nin
öncülüğünde, siyaset, toplumdaki çıkar gruplarının mücadele alanı,
siyasal bilgiler de bu mücadelenin derinlemesine kavranması olarak
okutulmaya başlandı. Devlet ve kamu yönetimi ise siyasetten ayrı
olarak, çıkar gruplarının mücadelesinde kuralları koyan ve hakemlik
yapan kurum olarak ele alınıyordu. Yani devletin sınıfsal yapısı,
kuralların egemen sınıflar tarafından konulduğu gerçeği bir kenara
atılıyordu. 
Siyasal Bilgilerde verilen derslerde, siyasetin temel kurumları siyasal
partiler, mücadele alanı da belli aralıklarla şovlar eşliğinde yapılan
seçimler idi. Çok partili olmakla övülen bu sistemde kamuoyu
oluşturma ve kamuoyu yoklaması gibi kavramlar temel bir önem
kazandı. 
Kamuoyu yoklamaları, bir konu üzerine araştırmadan incelemeden
düşünce belirten bireylerin oransal olarak ifade edilmesi idi. Seçimler
ise, parasal destek bulan adayların büyük reklamlarla ve pahalı şovlarla
insanlara hoş görünme kampanyaları sonucunda sisteme uygun
birilerinin seçilmesi işlemiydi. Böylece sistem meşruiyet kazanıyordu. 
Amerikan emperyalizmi üniversitelere bu ve benzeri birçok alanda
kendi ideolojilerini getirdiler. Türkiye’de üniversitelerde kısa sürede
Amerikancı eğitim yaygınlaşırken, birçok öğrenci de özel burslarla
ABD’ye eğitim görmeye gitti. 
Eğitim alanındaki tüm bu çabaların sonuçları da çok geçmeden ortaya
çıkmaya başladı. Ekonomik yapıda yeni sömürgecilik gelişirken, sanat,
edebiyat, siyaset ve bilim alanlarında da Amerikancı düşünceler
yaygınlaştı. Şirketlerde çalışmak için yönetici ve teknik kadrolar yetişti.
Devlet bürokrasisinde, basında, siyasette Amerikancılar çoğaldı. Robert
Kolejden mezun olduktan sonra ABD de gazetecilik eğitimi yapan
Bülent Ecevit gibi birçok Amerikancı politikacı yetişti.

1980’lerden sonra ise üniversitelerin hiçbir bağımsızlığı, özerkliği kal-
madı. Bilim merkezleri olmaktan çıkıp tamamen kapitalist tekellerin ihti-
yaçlarına göre düzenlendi. Hatta büyük işbirlikçi tekellerin her biri birer
üniversite açtı ve oldukça kârlı bir sektör olarak işletmeye başladı.
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YENİ SÖMÜRGELEŞTİRME SÜRECİNDE BASIN DA 
BURJUVAZİNİN EGEMENLİĞİNE GİRMİŞTİR

“Üniversiteler gibi basın da yükselen kapitalist sınıfın tehdidi altındadır.
Batı ülkelerinde büyük basın, reklam gelirleriyle kapitalist sınıfa bağlan-
mış ve onun hizmetine girmiştir. Bu basında sol fikirler savunulamadığı
gibi, sol fikirler aleyhine sistemli bir kampanya yapılır. Türkiye’de
durum, bu noktaya gelmiş olmaktan henüz uzaktır. İleri fikirli basını
tutan okuyucu kitlesinin bulunması, böyle bir gelişmeyi yavaşlatmakta-
dır. Bununla birlikte yüksek tirajlarına rağmen, sol fikirli basının reklam
giderlerinde hissedilir bir azalma başlamıştır. Son yıllarda kurulan Tür-
kiye İşadamları ve Sanayiciler Derneği (TÜSİAD), ancak kendi görüşlerini
destekleyen basının reklamlarla besleneceğini bir bildiriyle belli etmiştir.
Kapitalist sınıf yalnız üniversite ve basın üzerinde değil, bürokrasi üze-
rinde de egemenliğini kurmuş ve memleket politikasını açıktan belir-
leme çabalarına hız vermiştir. 12 Mart dönemi, bu sınıfın açık iktidarı
sayılabilir.” (Doğan Avcıoğlu, Türkiye’nin Düzeni, syf. 825)

Aktardığımız alıntıda sözü edilen yıllar 1970’lerdir. 1980’lerle birlikte,
“Türkiye’de durum henüz bu noktaya gelmemiştir” denilen süreç ta-
mamlanmıştır. Medya burjuvazinin düşüncelerini yansıtmanın ötesinde,
1990’lardan itibaren hızla tekelleşmiştir. Cumhuriyet gazetesi dahil tüm
gazeteler arkasında tekellerin durduğu, finanse ettiği yayınlara dö-
nüşmüştür. Alternatif sol düşünceleri savunan sadece devrimcilerin-
yurtseverlerin çıkarttığı gazete ve dergiler kalmıştır. 
Bugün ise burjuva medya büyük oranda AKP iktidarının sesine, yayın
organına dönüşmüştür. 

YENİ SÖMÜRGECİ SANAYİ, MONTAJ SANAYİDİR

“Prof. Gülten Kazgan, bu niteliği dolayısıyla yalnız montaj sanayii için
değil, genellikle sanayi için ‘montajcı’ deyimini uygun bulmaktadır:
‘Montaj sanayi deyimi Türkçe’de genel olarak radyo, kamyon, cip vs.
parçaları ithal edilip burada birleştirilen ve ancak bir kısmı içeride üreti-
lebilen sınai mamuller kullanılmaktadır. Oysa Türk sanayii üzerinde pek
derine gitmeyen bir inceleme dahi bütün imalat sanayiinin büyük öl-
çüde dışarıdan getirilen ara malların içeride birleştirilmesine dayanan
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montajcı bir niteliği olduğunu ortaya koyabilir. İlaç sanayii, boya sana-
yii, hatta medar-ı iftiharımız olan ve birçoğumuza göre Ortak Pazar’a
tam üye sıfatıyla girdiğimizde üyeler arası işbölümü sonucu büyük ge-
lişme imkanları bulacağı düşünülen dokuma sanayii dahi bir ölçüde
montajdır. Çünkü bunların hepsi, imalata giren ve ithalata bağlı yarı-
mamullerin birleştirilmesini ülke içinde yapmaktan öteye pek geçme-
mektedir.” (Doğan Avcıoğlu, Türkiye’nin Düzeni, syf. 838)

Son yıllarda, bilimin hızla gelişmesi sonucu üretimde öncü ve belirleyici
sektörler, otomasyon ya da yarı otomasyon ile üretim yapan sektörler
haline gelmiştir. Yani artık bacasız sanayi, en çok katma değerin üretil-
diği ve tüm diğer sektörleri kendine bağlayan sektörlerdir. Örneğin
araba üretiminde artık demir çelik sektörü değil, arabanın elektronik
otomatik parçalarının üretimi belirleyici önemdedir.
Bu durum emperyalist ülkelerin geçmişte kendi tekellerinde tuttukları
bazı sanayi kollarını yeni sömürgelere kaydırmasına imkan vermiştir. 
Bu durumun sonucu, yeni sömürge ülkelerde, işbirlikçi iktidarlar “sana-
yileşiyoruz” demagojisi yapmaya başladılar. Bir kamyonun geçmişte
yüzde 60’ını yaparken, bugün yüzde 80’ini yapmaya başlamayı bir ge-
lişme gibi gösterdiler. Hatta artık kendi arabasını kendi uçağını yapacak
duruma geldiklerini ya da yakın bir gelecekte geleceklerini söyler oldu-
lar. 
Oysa burada büyük bir aldatmaca vardır. Çünkü yeni sömürge ülkede
üretilen bir malın kaçta kaçı yerli olursa olsun, belirleyici öneme sahip
parçaları ve teknolojisi mutlaka emperyalist tekellerin elindedir. Yani
hiçbir yeni sömürge şirketi, yabancı ortağının vereceği teknik bilgi ya da
teknik parça olmadan tek bir ürün bile ürütebilecek durumda değildir.
Türkiye gibi yeni sömürge ülkelerde sanayiinin gelişmesi, emperyalist
ülkelerin terkettiği ya da ihraç ettiği sektörlerde olmaktadır. Gelişme-
sine izin verilen sanayii kolları teknolojik olarak emperyalist tekellere
bağlı olarak kurulmaktadır. 
Emperyalist tekeller sömürgeci imtiyazlarını bu şekilde devam ettir-
mekte, şirket kârlarından en büyük payı kendi ülkelerine götürmeye
devam etmektedirler.
Dolayısı ile ortada kendi ayakları üzerinde duran sanayileşme diye bir
gelişme yoktur. Geçmişte ifade edilen montaj sanayii kavramı geçerlili-
ğini korumaktadır. 
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YENİ SÖMÜRGELERDE MİLLİ SERMAYE DİYE BİR ŞEY YOKTUR
HEPSİ EMPERYALİST TEKELLERİN İŞBİRLİKÇİSİDİR

Yerli sanayiciler sözde millidir. Bir de Türkiye Sanayiciler ve İşadamları
Derneği diye dernek kurmuşlardır. Esas olarak hiçbir milli nitelikleri yok-
tur, tamamen emperyalist tekellerin ülkemizdeki işbirlikçi temsilcileri
durumundadırlar. Sözde yerli firmalardır ancak ithal malı hammadde ve
emperyalist tekellerin patentleri ile çalışmaktadırlar:

“Yerli firmaların en büyüğü olan Eczacıbaşı Astra International (İsveç),
Brelersdorf (Almanya), Biccheimele (Avusturya), Bristol Laboratories
(ABD), Chemische Werke Albert (Almanya), Collet (Norveç), Chevron
Chemical Company (ABD), Don Baxter (ABD), Eaton Laboratories (ABD),
Endo Drug Corporation (ABD), Parke-Davis (ABD), Pharmacia Interna-
tional (İsveç), Philips-Duphor (Hollanda), Richardson-Merrel Inc. (ABD),
Schering Corporation (ABD), SPECIA (Fransa), Upjohn International
(ABD), J.R. Geigy (İsviçre), Bristol-Myers International (ABD), Chemira
(İsviçre), J.G. Mouson (Almanya), Promonta (İtalya), Hans Schwarzkopf
(ABD) gibi birçok emperyalist tekelin lisanslarıyla ilaç ve kozmetik imal
etmektedir. 

Tarım ilaçları imal eden hekim ortaklığı Hektaş Imperial Chemical In-
dustries (İngiltere), Union Carbide, Diamond Alkaline, Hercules Powder,
Rohm and Haas (ABD), Sariaf, Sipcom, Bibrini Poradi ve Cheminova
(Avrupa) gibi firmaların lisanslarıyla çalışmaktadır.” (Doğan Avcıoğlu,
Türkiye’nin Düzeni, syf. 844)

Emperyalist tekellerle yerli işbirlikçiler sadece çıkar ortaklığı değil aynı
zamanda kader ortaklığı kurmuşlardır. Emperyalist çıkarların en büyük
koruyucusu işbirlikçi yerli sanayicilerdir. İşçi eylemlerine, toplumsal mu-
halefete, devrimci harekete karşı faşist baskı rejimlerini kuran ve des-
tekleyen bu işbirlikçi tekelci burjuvazidir.

YENİ SÖMÜRGECİLİK TEKNOLOJİK BAĞIMLILIKTIR

“Daha büyük bir çıkmaz, Türkiye’nin teknoloji bakımından çok geniş öl-
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çüde dışarıya bağlı oluşudur. Türkiye’de bir makine sanayii yoktur ve
teknoloji dışarıdan ithal edilmektedir. En ‘harc-ı alem’ tüketim malları
sanayiinde fabrikalar, dış firmalar tarafından ‘anahtar teslimi’ kurulmak-
tadır. Makine ve bilginin tamamen dışarıdan ithali yoluyla girişilen bir
sanayileşme hareketi, Türkiye’ye son derece pahalıya mal olmaktadır.
(…) Özel sanayide, yabancı firmalara bağlılık doğal gözükmektedir. Bu
tutum sanayii, araştırma laboratuvarları kurma külfetinden kurtarmakta
fakat bağımlılığın artmasına yol açmaktadır. Esasen yabancı firmalar,
teknik bilgi tekeli yoluyla üstünlüklerini sürdürme ve yabancı pazarlara
sızma çabasındadır. (...) Gerçek bir sanayi olmadığı için araştırma yoktur
ve yabancı firmalar yerli sanayi ile kurdukları ortaklık, teknik bilgi satışı
vb. çeşitli yollarla böyle bir ihtiyacın doğmasını engellemektedirler.
Böylece makinası, hammaddesi ve teknik bilgisiyle kökü dışarıda bir sa-
nayi gelişmektedir.” (Doğan Avcıoğlu, Türkiye’nin Düzeni, syf. 850-851)

Onun içindir ki, yeni sömürgelerin tamamı işbirlikçi tekeller aracılığıyla
emperyalist tekellerin pazarları durumuna getirilmiştir. Bu yerli sanayide
bilim ve teknik araştırma çok sınırlıdır, ülkenin ‘teknolojik ve bilimsel
ilerleme’ diye bir kaygısı yoktur. Büyük dış borçlar altında, sürekli kriz
durumu yaşayan ülkemiz, büyük emperyalist tekellerin yatırım alanı ola-
rak kalabilmek için onların koşullarına göre ekonomik program belirle-
mektedir. Ki emperyalistler, sömürgeci imtiyazlarının kaynağı olan
teknolojik üstünlüklerini korumak için, yeni sömürge ülkede bilimsel
ilerlemeyi engellemek üzere ellerinden geleni yaparlar. Teknolojik ve
bilimsel ilerleme hem çok büyük maddi imkânları gerektirir, hem de ül-
kenin emperyalist zincirlerden kurtulmuş olmasını gerektirir. Yeni sö-
mürge ülkemizde her iki koşul da sözkonusu değildir. 

EMPERYALİST SERMAYE GİRDİĞİ HİÇBİR YENİ SÖMÜRGE ÜLKEYİ
KALKINDIRMAZ, HALKIN EMEĞİNİ SÖMÜRÜR

“Yabancı Sermaye” denen emperyalist sermayenin ülkeye gelmesi yerli
egemen sınıflar için varlık yokluk sorunudur. Yabancı sermayenin gel-
mesi için yapmayacakları kolaylık, sağlamayacakları ayrıcalık yoktur.
Sendikal haklar kısıtlanır, işçilerin hak alma mücadelesi baskı altına alı-
nır. Vergi indirimlerinden özel teşviklere kadar bir çok destek sunulur;
kuracakları fabrika için özellikle de onların istedikleri yerlerden arsalar
verilir. 
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“DPT’nin eski yöneticilerinden Baran Tuncer, doçentlik dersinde bu so-
runun cevabını araştırmıştır. Baran Tuncer’in 6224 sayılı kanuna göre
gelen yabancı sermaye için vardığı sonuçlar şöyle özetlenebilir:
- Yabancı sermaye, imalat sanayiinde genellikle tüketim malları imala-
tına rağbet etmiştir.
- İstihdam artışında pek az katkısı olmuştur. 1964 yılında imalat sana-
yinde çalışanların sayısı 472 bin 122’dir. Yabancı sermaye kuruluşlarında
çalışanların sayısı ise 9.135’ten ibarettir. Yani çalışanların yüzde 1.91’i
yabancı sermaye kuruluşlarındandır (...)
- Bazı yabancı sermaye kuruluşları, üretimi için izin aldıkları bazı malları
üretmemektedirler. Bazı hallerde ise üretim izin aldıkları malları, yerli
tesislere sipariş vererek yaptırmakta, sonra kendi markasını kullanarak
satışa çıkarmaktadır. Bu uygulamanın örneklerini buzdolabı imalatında
görmek mümkündür. Bazen de belli bir malın üretimi için izin aldıktan
sonra, o maldan ayrı olarak diğer bazı malların piyasaya çıktığı görül-
mektedir. 
- Yabancı sermayenin teknik bilgi ve tecrübe getirmesi ümidi pek az
gerçekleşmiştir. Yabancı sermayenin yatırım yaptığı çeşitli iş kollarına
baktığımızda, bunların ileri bir teknolojiyle çalışan ve büyük organizas-
yonu gerektiren alanlar olduğunu iddia etmek kolay değildir. Özelikle
yabancı sermaye yatırımlarının yoğun olduğu ilaç, otomobil ve kamyon
montajı ve gıda sanayiinde ileri bir teknolojinin uygulanmadığı ve zaten
uygulanmasının gerekmediği ortadadır.
- Türkiye’de yabancı sermaye kuruluşlarının çoğunda, yabancı sermaye-
nin yerli sermaye ile değişen oranda ortaklık halinde çalıştığı görülmek-
tedir. (...)
- Yabancı Sermaye Kanunu’na göre know-how royalty ve patent, ser-
mayeye eklenip transfer hakkı tanınmaktadır. ‘Bazı hallerde bu çeşitli
haklar, aslında gerçek bir teknik bilgi getirmemesine rağmen, yalnız
isimden yararlanmak için satın alınmaktadır.’ (...)
- Türkiye’de yatırım izni alındıktan sonra, kendi mamullerini satmak im-
kanı elde eden bu kuruluşların ayrıca bir de gayri maddi hak talep et-
meleri bunların haksız bir kazanç sağlama durumunu doğurmaktadır. 
- Yabancı sermaye kuruluşları yüksek kârlar elde etmektedirler. Kurum-
lar Vergisi matrahı / Sermaye biçiminde hesaptan kâr madeni eşya,
elektrik aletleri, ilaç ve gıda sanayiinde ortalama yüzde 60 ile yüzde
80’dir.
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Maliye Bakanlığı’nda hazırlanmış bir etütte belirtildiğine göre 1954’te
yüzde 71 hissesi yabancı olarak 1.4 milyon lira sermaye ile kurulan E.R.
Squibb-Sons ilaç firmasının 1955 kârı 2 milyon 731 bin, 1956 kârı 6 mil-
yon 727 bin, 1957 kârı 3 milyon 756 bin, 1959 kârı 7 milyon 79 bin lira-
dır. 1955’te 4.6 milyon lira sermaye ile kurulan yüzde 99’u yabancı
sermayeli Türk Philips A.Ş.’nin 1960 kârı 9 milyon 500 bin, 1961 kârı 6
milyon 99 bin, 1962 kârı 13 milyon 9 bin liradır.” (Doğan Avcıoğlu, Tür-
kiye’nin Düzeni, syf. 853-854)

Örnekleri daha fazla uzatmayacağız. Ancak görülmektedir ki, daha üre-
time başladıkları ilk yıldan itibaren neredeyse yatırdıkları sermayenin
tamamını kâr olarak çıkartmışlardır. Sonraki yıllarda ise yatırdıkları ser-
mayenin birkaç kat fazlasını kar olarak almışlardır. 

Peki bütün bu kârları nereden elde ediyorlar? Tabii ki halkımızın sırtın-
dan... İktidarların “katma değer yaratsın, istihdam yaratsın” diyerek ya-
bancı sermayeyi getirmek için kırk takla attıkları ülkemizde yabancı
sermayenin getirdiği 3 kuruşluk sermayeye karşılık trilyonlarca lirayı
halkımızın emeğinden, alınterinden, sofrasındaki ekmeğinden çalıp gö-
türmektedirler. 
Bu çark böyle döndükçe, ülkemiz de sürekli yapısal “geri kalmışlık” du-
rumundan kurtulamamaktadır.

YENİ SÖMÜRGECİLİK, KAYNAKLARIN TEKELERİN KÂRI İÇİN 
VERİMSİZ KULLANIMIDIR

Bugün de ülkemizde işbirlikçi iktidarlar “kalkınıyoruz, büyüyoruz” diye-
rek halkı aldatıyorlar. Bu aldatma, 1950’lerden beri sürüp gelen bir poli-
tikadır. Zaman zaman kalkınma adı altında 5 yıllık planlar hazırlanarak
halka yeni soygun paketleri dayatılmış ve kaynaklar yine tekeller için
harcanmıştır. Tekeller için ülkenin kalkınması değil, kendi kârları önem-
lidir.

Bazı örneklerle tekellerin kârı için ülke kaynaklarının nasıl verimsiz kulla-
nıldığını aktaracağız.

“Yalnız sanayi alanında değil, öteki alanlarda da âtıl kapasite sorunu, kıt
kaynakların büyük israfına yol açmaktadır. Bankacılık ve sigortacılıkta,
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çok sayıda şirketin her birinin belli bir yerde şube açması bir kaynak is-
rafıdır. Banka şubeleri 1963’te 1840 iken, 1971 sonunda 3427’ye fırla-
mıştır. Aynı biçimde, yerli-yabancı birçok petrol şirketinin aynı yerde
birçok satış ve servis istasyonu kurması, âtıl kapasite yaratmaktadır. (...)

Kalkınma Planı lüks inşaattan kaçınarak, sınırlı bir yatırımla mümkün ol-
duğu kadar çok konut yapmayı öngörmüştür. Fakat konut yatırımları kı-
sılamamıştır. İkinci Kalkınma Planı’ndaki sözlerle ‘Özel sektör yatırımları,
1963-1966 döneminde dış ticaret, kredi ve vergi politikaları ile çeşitli
teşvik tedbirleri uygulanmasına rağmen hızlı sanayileşmenin gerektir-
diği ölçüde imalat sektörüne kaydırılmamış ve konut yapımı dönem bo-
yunca çekiciliğini devam ettirmiş, 1963 yılında toplam özel sektör
yatırımları içinde yüzde 43.2 olan yatırımları payı 1965’te yüzde 46’ya
yükselirken aynı yıllar arasında imalat yatırımlarının payı yüzde 36.4’ten
yüzde 23.9’a kadar düşmüştür. Bugün de özel sektör yatırımları içinde
meskenin payı yüzde 40’ın üstündedir. Artan mesken yatırımları daha
çok lüks mesken inşaatına gitmiştir. (...)

Demiryolları, milyarlar yatırarak kendi yolunu kendi yapma ve bu yola
bakma durumundadır. Ayrıca nakliye vergisi ödemektedir. Karayolları
taşımasında ise, yolu inşa eden ve bakımı sağlayan devlettir. Bir nakliye
vergisi de mevcut değildir. Bu ‘haksız rekabet’ şartlarında karayolu taşı-
macılığı, özel sektör için çekici bir alan haline gelmiş ve 1950 yılında 32
bin 960 olan motorlu taşıt sayısı, 1966 yılında 222 bin 537’ye yükselmiş-
tir. 1972’de 358 bin 430’u bulmuştur. 1977’de 657 bin 825’e ulaşması
beklenmektedir. Demir ve denizyolları ise taşıma kapasitelerini tam kul-
lanamaz duruma düşmüşlerdir.” (Doğan Avcıoğlu, Türkiye’nin Düzeni,
syf. 867-868)

Demiryolu ve denizyolu taşımacılığı, tekellerin dayatmasıyla bilinçli ola-
rak engellenmiştir. Çünkü emperyalist tekellerin ülkemizde otomobil ve
kamyon satışları ancak bu şekilde arttırılabilirdi. Avrupa’da emperyalist-
ler köylere kadar demiryolu yaparken, nehirleri dahi ulaşıma kullanır-
ken, nehirlerin olmadığı yerde kanallar inşa ederken ülkemizde
Sabancılar, Koçlar’ın kamyonları, otomobilleri satılsın diye demir ve de-
nizyolu taşımacılığına hiçbir yatırım yapılmamıştır. 

Yeni sömürge halkı çifte sömürü altındadır; işbirlikçi tekeller, ‘tekelci’
kârlarla çalışmaktadır: 
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“Özel sanayi çok yüksek fiyatlarla çalışmaktadır. Dış fiyatlar ile iç fiyatlar
arasında ‘çocuk sanayiinin himayesi’ teorisi ile açıklanamayacak çok
büyük farklar vardır. DPT’nin yaptığı bir araştırmaya göre Almanya’da
995 lira olan kamyon lastiği, Türkiye’de 2273 liradır. 112 lira olan oto
lastiği, 227 liradır. Almanya’daki fiyatlara göre Türkiye’deki çelik levha
fiyatı 3.5 kat, çinko levha fiyatı 2.5 kat pahalıdır. Porselen izolatörü Tür-
kiye’de yüzde 200 yüksek fiyata satılmaktadır. (…) Maliyeti 94 lira olan
akü 247 liraya, 221 lira olanı 464 liraya, 430 lira maliyeti olan bir başka
akü ise 959 liraya satılmaktadır.” (age, syf. 869)

EMPERYALİZM ÇAĞINDA PİYASAYI BELİRLEYEN REKABET DEĞİL
TEKELLERDİR

“Türkiye’de bankalar arasında rekabet, yeni şubeler açmak ve bol bol
reklam yapmak suretiyle yürütülmektedir. Buna karşılık, aynı bankalar
faiz nispetleri konusunda rekabete yanaşmamaktadırlar. (OECD 1967
Türkiye Raporu)

“Fiyat rekabetinden kaçan sanayi de bol reklamlarla aynı yola gitmekte-
dir. 1961 yılında milyonun üstünde reklam yapan firmaların sayısı bir-
kaçı geçmezken halen yüzün üstünde firma, milyonu aşan reklam
yapmaktadır. Bu sayede reklamcılık Türkiye’de hızla gelişmiş, yüzlerce
reklam firması ortaya çıkmıştır. Prof. Haydar Kazgan bu israflı gelişmeyi
sert bir dille eleştirmektedir: ‘Bugün Türkiye’de kapitalist dünyanın bir
kopyacılığı olarak dar kaynaklarımızı hiçbir ölçüde üretken olmayan
reklam ve bazı pazarlama müesseselerinde kullanmak kaynak israfından
başka bir şey değildir. Bu işi bilenler ve bir gün öğrenecek olanlar sul-
tanların keyifleri için denizdeki balıklara altın atmasına benzetmektedir-
ler ve benzeteceklerdir.” (Doğan Avcıoğlu, Türkiye’nin Düzeni, syf. 872)

“Bu durumda maliyetin büyük kısmını satış harcamaları teşkil etmekte-
dir. Meclis Araştırma Komisyonu’nun raporunda belirtildiği üzere, 100
liralık ilaç üretiminin yüzde 25’ini aktif ve yardımcı madde teşkil etmek-
tedir. İşçilik ve enerji yüzde 10’un biraz altındadır. Geriye kalan yüzde
65 gideri ambalajlama, propaganda ve idari personel giderleri, amortis-
man vb. teşkil etmektedir. Verimsiz faaliyetler, gerçek üretim faaliyetini
anormal ölçüde aşmaktadır.” (age, syf. 880)
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Kapitalizmin akıl dışılığı, müsrifliği, verimsizliği bundandır. İşçi giderle-
rini alabildiğine kısmaktadırlar. Buna karşılık hiç de gerekli olmayan yer-
lere büyük paralar harcanmaktadır. Üretimi yapan esas olarak işçilerdir
ama maliyette en az payı tutan, işçi ücretleridir. İşte kapitalizmde emek
sömürüsünün korkunç boyutu ve halkın yoksulluğunun nedeni…

Sosyalizmin planlı kalkınma modeline alternatif olarak kapitalist serbest
pazar modeli öne sürülür. Gerçekte pazarda serbestçe rekabetin yapıla-
bildiği dönem emperyalist tekellerin henüz olmadığı 19. yüzyılda kal-
mıştır. Bugün serbest rekabet yerine tekellerin mutlak hakimiyeti vardır.
Küçük üreticiler bile pazar üzerinden tekellerin hakimiyeti altına girmiş-
tir. Belli bir tekele sırtını dayamayan hiçbir küçük üretici ülke genelinde
malını satamayacak hale gelmiştir. 
Serbest pazar ekonomisi sözü bir aldatmacadır. Kapitalist dünyanın
ekonomisi en büyük tekellerin elinde ve denetimindedir. Ki burada da
belirleyici motivasyon faktörü “daha fazla kâr” etmektir. Önce insan
değil, önce kâr diyen bir sistem sözkonusudur. Ki bu nedenle birçok fe-
laketin, savaşların ve faşist diktatörlerin, baskı ve zulmün, açlık ve yok-
sulluğun, çevresel sorunların, işsizlik ve az gelişmişliğin kaynağı
emperyalist kapitalist sistemdir.

İTHALATÇILIK ADI ALTINDA EMPERYALİST VE 
İŞBİRLİKÇİ TEKELLERİN HALKI SOYMASI

“Yabancı firmaların ayrıca ham ve yardımcı madde ithali yoluyla, dışarı-
daki ana firmaya sağladıkları görünmeyen kârları vardır. Ana firma, Tür-
kiye’deki kuruluşuna hammaddeyi dünya fiyatlarının çok üstünde
bedellerle satabilmiştir. Maliye Bakanlığı ilgililerince verilen bilgiye göre
İtalya’da birim satış fiyatı 57 dolar olan bir madde, İsviçre’den 572 do-
lara ithal edilmiştir. Macaristan’da 2 dolara alınan madde, İsviçre’den
457.5 dolara getirilmiştir.” (Doğan Avcıoğlu, Türkiye’nin Düzeni, syf.
876)

Bir zamanlar tarım ülkesi olarak bilinen ülkemizde bugün buğdaydan
pirince, nohuttan mercimeğe, arpaya, hatta samana kadar her şeyi ithal
edilmektedir. Böylece yerli küçük üretici işsiz kalırken, emperyalist te-
kellere ülke pazarları peşkeş çekilmektedir.
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Daha da önemlisi, sanayi üretimini sürdürmek için dışardan ithal edil-
mesi zorunlu olan ara mamül maddelerin fiyatı tekeller tarafından belir-
lenmekte, böylece emperyalist tekel bu satıştan büyük kârlar elde
etmektedir. Üretim aşamasında, emek ve vergi maliyetleri de en düşük
düzeyde tutulur. Sonuçta üretilen malın satış aşamasında, ortaklık ve
isim hakkı, teknoloji transferi karşılığında da elde edilen kazancın büyük
bölümü emperyalist tekellerin kasasına akarken, işbirlikçiler de geriye
kalan ile yetinir. 
Soyulan, sömürülen, yoksul ve aç bırakılan sadece emekçi halktır. Üste-
lik hak ve özgürlükleri için biraz başını kaldırsa karşısında emperyaliz-
min örgütlediği faşist diktatörlüğün sopası hazır bekler. Bu işleyiş tüm
yeni sömürgeler için hemen hemen benzer biçimde olur.

VAKIFLAR VERGİ KAÇIRMANIN VE FAŞİZME KİTLE TABANI KA-
ZANMA ÇALIŞMASININ ARACIDIR

“Büyük sermayedarlar, bir de vakıflar kurmaya yönelmişlerdir. Vakıflar
da Vehbi Koç’un çabalarıyla 1967 yılında çıkartılan bir kanunla gerçek-
leşmiştir. Vakıflara bağışta bulunan kişi ya da kurumlar, bağışladıkları
miktarları vergi matrahlarından düşebilmektedir. Vakıflar daha birçok
vergi kolaylıklarından yararlanmaktadırlar.” (Doğan Avcıoğlu, Türki-
ye’nin Düzeni, syf. 902)

Vakıflar her türlü vergi ödeme yükümlülüğünden uzak, mali denetim
içinde olmayan yapılarıyla son yıllarda AKP iktidarı tarafından etkin bi-
çimde kullanıldı. Vakıflar aracılığıyla sadece büyük paralar kazanmakla
kalmadılar, aynı zamanda, bu vakıfları siyasal amaçlı etkinliklerde, kitle-
lerin desteğini kazanmak için de kullandılar. Devlet ya da belediye var-
lıklarından İslamcı vakıflara bina, arazi vb olanaklar tahsis edildiği birçok
kez basına yansıdı. Ki bu bina ve arazilerin değerleri milyonlarca lira
olarak ifade ediliyordu. İslamcı vakıflar bu olanakları, kitleler içinde pro-
paganda yapmak, esnafları, işçileri, öğrencileri kendilerine bağlamak
için kullandılar. Verdikleri burslarla okula giden, vakıf yurtlarında kalan
öğrencilerin nasıl biçimlendirildiğini Fetullahcı tarikat örgütlenmesi üze-
rinden tüm Türkiye gördü. Aralarındaki çıkar çatışması sonucu Fetullah-
cılar tasfiye edildi. Ama İslamcı çevrelerin Vakıfları kullanma yöntemi ve
amacı hiç değişmedi. 
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Emperyalizm ve işbirlikçi burjuvazi, belli vakıfları, faşist iktidarlara kitle
tabanı yarattığı, anti-komünist düşünceyi yaygınlaştırdığı sürece des-
tekledi. Bu vakıfların bir işçi eylemini, bir hak ve özgürlük mücadelesini
desteklediği, örneğin işinden atılan işçilere sahip çıktığı hiçbir zaman
görülmedi. Örneğin hayatını kaybeden maden işçilerinin aileleri bu va-
kıflardan hiçbir destek görmediler. 

TEKELCİ SOYGUN HOLDİNGLEŞME

“Holdingler üretici faaliyette bulunmayan, fakat birçok şirketin hisse se-
netlerini elde ederek onları egemenliği altına tutan, yöneticilerini ata-
yan, politikasını belirleyen mali kuruluşlardır. Bir anonim şirkete, diyelim
hisse senetlerinin yüzde 30’una sahip bulunmakla egemen olunabilirse
bir holding şirketi, 3 milyon lira yatırımla 10 milyon sermayeli bir şirketi
kontrolü altında tutabilir. Böylece milyar lira sermayeli holding, 3-4 mil-
yar liraya egemen olabilmektedir. Bu avantaj, büyük sermayedarları
holdingler kurmaya sevk etmiştir.

Holding, aynı zamanda büyük sermayedarlara önemli miktarda vergi-
den kurtulma olanağı getirmektedir. Vehbi Koç ‘Hayat Hikayem’ kita-
bında yazdığı üzere, 1961 yılında Kurumlar Vergisi’nde değişiklikler
yaptırarak ve ortak olan şirketle ortak olunan şirketin ayrı ayrı vergi
ödemesi hükmünü kaldırarak holding çağını açmıştır. 
(...) 
Holdingleşme ile şirketler, hisse senetlerinin değer artışları öteki kapita-
list ülkelerden farklı olarak Türkiye’de vergilendirilmediğinden, menkul
kıymetlerini vergi dışına çıkarabilmekte ve Hazine’nin sırtından daha
birçok avantajlar sağlamaktadırlar. 

Mekanizma şöyle işlemektedir: Bir anonim şirket ortakları, yedekte bi-
rikmiş kârlar dolayısıyla 5 milyon liralık hisse senedini, kurduğu hol-
dingde 50 milyon lira olarak değerlendirebilir. Hatta bu yoldan, isterse
vergisiz kâr dağıtımı bile yapabilir. 50 milyon liranın 25 milyon lirasını
holdinge sermaye koyar, 25 milyon lirasını alacak gösterebilir. Holding,
ileride bu alacağı ödeyerek vergisiz kâr dağıtabilir. Öte yandan, vergi
sistemimizde tüzel kişilerin payı stopaja tâbi olmadığından alt şirketin
ortakları, alt şirkette doğan kârı üst şirkete şeklen aktarmak olanağını
bulurlar. Aktarma, bir yıl ara ile yapılacağından stopaj bir yıl ertelenmiş
olur. Üst üste üzüm salkımı gibi kurulan şirketlerle stopajın ödeme sü-
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resi, şirket sayısı kadar yıl uzatılabilir.
(…)
Kısaca holdingleşme, Hazine’nin sırtından büyük miktarda sermaye biri-
kimi olanağı getirmektedir.” (Doğan Avcıoğlu, Türkiye’nin Düzeni, syf.
902-904)

“Hazine” denen şey, esas olarak halka ait olan ülke zenginlikleridir. Hol-
dinglerin kaçırdıkları vergiler, kanunen bir yolunu bulup ödemedikleri
vergilerin hepsi halkın sırtına bindirilmektedir. Onların çaldıkları halkın
malı ve emeğidir. 

KAPİTALİST SİSTEM, İNSAN EMEĞİNİN EN VERİMSİZ 
KULLANILDIĞI SİSTEMDİR

“Kapitalist sistemde, rasyonel bir düzende mevcut olmayacak çeşitli mal
ve hizmet üretiminde geniş miktarda işgücü kullanılmaktadır.

Mesela ABD’de hizmet sektörü aşırı ölçüde genişlemiştir. Faal nüfusun
(tarım hariç) hizmet sektöründe 1910’da yüzde 25’i çalışırken, 1955’te
yüzde 51.4’ü çalışmaktadır. Hizmetler sektöründeki nüfusun büyük
kısmı, verimli olmayan hizmetlerde bulunmaktadır.

Bu durumun başlıca nedenlerinden biri mal üretiminden çok, yüksek fi-
yatla mal satışına yönelinmesidir. 1939 yılındaki bir araştırmaya göre
tüketicinin dolarının yüzde 59’u dağıtıma, ancak yüzde 41’i tüketime
gitmektedir. 

1870-1930 döneminde nüfus üç kat arttığı halde, satış işlerinde çalışan-
ların sayısı 9 kat çoğalmıştır. 

Reklamcılık o kadar ileri gitmiştir ki reklam firmaları psikolog, psikiyatr,
sosyolog çalıştırarak tüketicinin bilinçaltını etkilemeye koyulmuşlardır.
Vance Packard’a göre Chicago’da bir reklam ajansı, belli gıda maddele-
rinin satın alınmasını sağlayacak en iyi ikna metodunu bulmak ümidiyle
ev kadınlarının âdet devresini ve bunun psikolojik sonuçlarını incele-
miştir. Bu psikologların, psikiyatrların, sosyologların ve ihtiyaçların üs-
tünde bir satıcılar ordusunun verimli sayılmasına imkan yoktur.” (Doğan
Avcıoğlu, Türkiye’nin Düzeni, syf. 980)
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YENİ SÖMÜRGE BURJUVAZİSİ GÜÇSÜZDÜR; VATANI DEĞİL, 
SADECE ÇIKARLARINI DÜŞÜNÜR.

“Bir milleti değiştirme misyonu söz konusu değildir. Söz konusu olan
bugün yeni sömürgecilik maskesini takarak kendini gizlemek zorunda
kalan bir kapitalizme, idealsiz aracılık hizmeti yapmaktır. Yerli burjuvazi
Batı burjuvazisinin işbirlikçisi rolü oynamaktan, hiçbir komplekse kapıl-
madan vakar içinde hoşnutluk duyar. Bu paralı rol, bu maşalık görevi,
bu söz konusu dar görüşlülük, bu ihtirastan yoksunluk burjuvazinin ta-
rihi misyonunu yerine getirmekte gösterdiği ehliyetsizliği temsil eder.

Burjuvazi, vatan toprağından sağladığı kârları yabancı bankalara yatır-
makta tereddüt etmez. Buna karşılık önemli paralar gösteriş için, oto-
mobiller, villalar ve iktisatçıların azgelişmiş burjuvazinin özellikleri
olarak belirttikleri bütün şeyler için harcanır.

Avrupa’ya yaslanan burjuvazi, durumundan faydalanmaya kesinlikle ka-
rarlıdır. Halkın sömürülmesinden sağlanan büyük kârlar, Avrupa’ya ihraç
edilir. Genç yerli burjuvazi kendi kurduğu rejime, yabancı şirketlerin
gösterdiğinden daha az güven besler. Vatan toprakları üzerinde yatı-
rımı reddeder, onu koruyan ve besleyen kendi devletine karşı, belirtil-
mesi gerekli şaşılacak bir nankörlük gösterir. Avrupa’da yabancı borsa
değerleri satın alır ve hafta sonu tatilini Paris ya da Hamburg’da geçirir.
Bazı azgelişmiş ülkelerin yerli burjuvazisi, tutumuyla her vurgundan
sonra arkadaşlarının payını cebine atan ve akıllıca emekliliğini hazırla-
yan çete mensuplarını hatırlatır. Bu durum, yerli burjuvazinin az çok bi-
linçli biçimde, uzun vadede nasıl olsa kaybedeceğini düşünerek
davrandığını gösterir. Durumun sonuna kadar devam edemeyeceğini
anladığından, ondan azami faydalanmaya çalışır.

Yerli burjuvazi, başından itibaren aracı faaliyetlere yönelir. Onun kudre-
tinin temelini, ufak alım-satım ve ticaretle gösterdiği beceriklilik ile ko-
misyonculuktaki kabiliyeti teşkil eder. Onun parası değil, işbirliği çalışır.
Yatırım yapmaz. Gerçek bir burjuvazinin doğması ve gelişmesi için ge-
rekli olan sermaye birikimini gerçekleştiremez. Mevcut temposu ile rü-
şeym halindeki bir sanayileşmeyi sağlamak için yüzyıllara ihtiyacı
olacaktır...” (Frantz Fanon, Les Damnés de la Terre, syf. 113-114 Akta-
ran Doğan Avcıoğlu, Türkiye’nin Düzeni, syf. 998-999)

Emperyalizmin En Sinsi ve Daha Saldırgan Hali

2<3



“YERLİ BURJUVAZİ BATI BURJUVAZİSİ İÇİN DİNLENME, SAĞLIK VE
ZEVK MERKEZLERİ HAZIRLAR BU FAALİYET TURİZM ADINI ALIR
VE DURUM GEREĞİ MİLLİ SANAYİDEN SAYILIR.” (Frantz Fanon)

“Turizm sanayii mevsimlik bir faaliyettir. Turizmin en başarılı örneği olan
İspanya’da dahi turistlerin üçte ikisine yakın kısmı Haziran, Temmuz,
Ağustos, Eylül aylarında gelmektedir. (...) Yılın geri kalan aylarında turis-
tik kapasite boş kalmaktadır. Başka bir deyişle, turizm sanayi mevsimlik
bir sanayidir. 

Bir tekstil fabrikası bütün yıl çalıştığı halde, milyarlar yatırılan turistik
kapasite birkaç ay kullanılacak bu kapasiteyi başka bir faaliyet alanına
kaydırma olanağı olmadığından, milyonlarca lojman 8 ay boş tutulacak-
tır.

Turistik faaliyet tarımda işgücüne en çok ihtiyaç duyulan aylara rastla-
maktadır. Bu yüzden istihdam yaratma etkisi sınırlanmaktadır.

Turizm yatırımlarının, mesela çelik ve kimya sanayi yatırımları gibi yeni
verimli yatırımları teşvik ederek yayılma ve dış tasarruflar yaratma etkisi
zayıftır.

Bu sanayi, daha çok lüks inşaat ve lüks tüketimi teşvik etmekte gereksiz
üretimi gerekli üretimin önüne geçirmektedir. Turizm, turistlerin ülkede
tükettikleri maddelerin ihracı anlamına gelmektedir. Bu yüzden enflas-
yonist bir etkisi de vardır. 

Sosyolojik ve psikolojik açıdan turizm azgelişmiş bir ülkede yüz binlerce
genci, ciddi çalışma yerine kolay para kazanma yollarına itmektir. Tu-
rizm hizmetçilik, fahişelik, karaborsacılık vb. mesleklerle, bar, meyhane,
eğlence yeri vb. faaliyetleri ve lüks tüketimi teşvik etmektedir. 

Azgelişmiş ülke ortamında bulunan bozucu ve çürütücü bir etkisi ol-
duğu açıktır. Nitekim turizmden para kazanan az gelişmiş ülkelerde, tu-
rizmin gençleri ciddi çalışmadan caydıran bozucu etkileri çarpıcı
biçimde görülmektedir. 
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Cezayir ihtilalinin teorisyeni Fanon’un şu sözleri aşırı bir görüşü dile ge-
tirmekle birlikte, bir ölçüde gerçeklik payı taşımaktadır: 

“Çöküş manzarası gösteren yerli burjuvazi gazino, av ve egzotizm aşığı
turistler olarak ortaya çıkan Batı burjuvazilerinden bu niteliğiyle geniş
ölçüde yardım görecektir. Yerli burjuvazi Batı burjuvazisi için dinlenme,
sağlık ve zevk merkezleri hazırlar. Bu faaliyet turizm adın alır ve durum
gereği milli sanayiden sayılır.

Eski sömürge burjuvazisi unsurlarının, Batı burjuvazisinin muhtemel eğ-
lence organizatörü haline gelmesinin bir delili istenirse Güney Ame-
rika’da olup bitenleri hatırlamak gereklidir. Havana ve Mexico
gazinoları, Rio plajları, küçük Brezilyalı ve Meksikalı kızlar, 13 yaşında
melez kızlar, Acapulco, Copacabana yerli burjuvazinin ahlaki çöküşünün
izleridir.’

Öte yandan turizm, güvenilmez bir sanayidir. Turist ihracatçısı zengin
ülkelerdeki bir durgunluk, döviz güçlükleri ya da turist kabul eden ülke-
nin bulunduğu bölgedeki siyasi gerginlik yaratılan büyük kapasiteyi bir
anda atıl bırakabilir. 

Turizm, doğrudan doğruya kalkınma sağlamaz. Ancak kazandırdığı dö-
vizler, sanayileşme yolunda kullanıldığı ölçüde dolaylı yoldan kalkın-
maya yararlı olabilir. 

Fakat turizmin aynı zamanda önemli ithalata, ya da ithalata dayalı lüks
sanayiinin kurulmasına yol açtığı hesaplanmalıdır. Deniz motorları, hav-
yar, bira, şampanya, çeşitli lüks gıda maddeleri vb. ithalatı gerektirecek-
tir. Yabancı firmalar geniş kâr transferleri yapabilecektir.” (Doğan
Avcıoğlu, Türkiye’nin Düzeni, syf. 1138-1139) 

“Merkez Bankası Eski Genel Müdürü Ziya Koyla, Turizmle Kalkınma İd-
diasını Şöyle Değerlendirmektedir: 

“Türkiye için kalkınmanın en kısa yolunun turizm olduğu düşüncesi son
zamanlarda sık sık tekrarlanmaya başlamıştır. Bu telkinlerin daha çok
yabancı uzmanlardan ve özellikle sanayileşmiş ülkeler temsilcilerinden
gelmesi ilgi çekicidir. Gerçekte bu ülkeler, Türkiye’nin kalkınmasından
çok kendi turistlerine ucuz tatil yerleri sağlamak peşinde koşmaktadır-
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lar. Kalkınmakta olan ülkelerdeki (siz onu yeni sömürge ülkeler diye an-
layın -bn) hayat şartları, sanayileşmiş memleketler halkı için çok elveriş-
lidir. Bu ülkeler turistik tesislerin kurulmasını teşvik etmek ve aralarında
bir rekabet yaratmak suretiyle, geçinme şartlarının turist lehine bir kat
daha iyileştirilmesi amacını gütmektedir. Devalüasyon ya da turistlere
ayrı kur uygulanması tavsiyelerinin yabancı uzmanlar tarafından hara-
retle desteklenmesinin sebebi de budur.” (age, syf. 1138-1142) ✰

TÜM DÜNYADA GERİCİLİĞİN KAYNAĞI EMPERYALİZMDİR;
BİR ÖRNEK:

Romanya’da 1991 yılındaki karşı devrimden sonra, özellikle Fransız
tekelci burjuvazisi bu ülkeye birçok yatırım yaptı ve siyasal iktidarı da
kendi çıkarlarına uygun şekillendirdi. 
Fransız emperyalizminin desteği ile Romanya’da 2010 yılında milliyetçi
ırkçı bir hükümet kuruldu.
Bu milliyetçi ırkçı hükümetin ilk icraatlarından biri, ülkedeki çingeneleri
toplum dışına itmek oldu.

Ülkelerinde işsiz ve aç bırakılan çingeneler, büyük kitleler halinde
Fransa’ya geldiler. Ve oturum hakları verilmese de kaçak olarak
Fransa’da kalmaya devam ettiler. Hırsızlık olaylarının artması üzerine,
Fransız Ulusal Cephe partisi (faşist parti) çingeneleri suçlayan ve hemen
ülkelerine geri gönderilmesini isteyen açıklamalar yaptı. 
Bir Fransız kanalı, yaşananları anlatan programında 50 yaşlarında bir
çingene kadın ile röportaj yaptı. Kadının yanında 10 yaşlarında çocuğu
da vardı.
„Ben -dedi çingene kadın- bir kimya mühendisiyim. Mesleğimi yaptığım
zamanlar iyi bir yaşamım vardı. Ülkemizdeki milliyetçi hükümet başa
gelince işimi kaybettim. Temizlik işlerinde çalışarak yine de geçimimi
sağlıyordum. Ama Romanya’da artık iş bulamaz hale gelince Fransa’ya
gelmek zorunda kaldım. Yanımdaki bu çocuk okula bile gidemedi. Ben
hırsız değilim. Çalışmak ve çocuklarımla insan gibi yaşamak istiyorum“

Çingene halkın yerinden yurdundan edilmesine sebep olan Milliyetçi
ırkçı partiyi destekleyen Fransız tekelci burjuvazisi bu sürecin gerçek
suçlusudur. 
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Kendi ülkelerinde demokrasi havarisi kesilen emperyalist burjuvazi,
dünya genelinde en gerici ve faşist partileri iktidara taşımak için her
türlü desteği vermektedir.

KRİZLERİN SORUMLUSU EMPERYALİZMDİR

2009 Ekonomik krizi döneminde Fransız televizyonunda bir açık oturum
yapıldı. İşveren sendikası MEDEF adına bir kişi, en büyük işçi sendikası
CGT adına bir kişi, siyasi partilerden birer kişi konuyu tartıştılar.

MEDEF temsilcisi: „Krizi atlatmak için daha çok kemer sıkmalıyız. Sanayii
üretimimizin dünya genelinde rekabet edebilir olması için daha ucuza
üretmeliyiz.“ dedi. Fransa’da üretilen bir otomobilin yüksek işçi ücretleri
ve yüksek vergiler nedeni ile çok pahalıya mal olduğunu, bu fiyatlarla
örneğin Hindistan’da üretilen bir otomobil ile rekabet edemeyeceğini
anlattı. Otomobil satışı durursa üretimin de duracağı ve fabrikaların
kapatılacağını ekledi. Kısaca daha düşük ücretlerle çalışmaya razı
olmazlarsa, işçilerin yakın gelecekte işsiz kalabileceğini söyleyerek üstü
kapalı tehdit etti.
CGT Temsilcisi; Total şirketinin kriz döneminde, yani 2008 yılında 14
milyar euro kâr gösterdiğini, patronların şirketleri kârlarını artırırken,
işçilerin daha aza razı olmasını kabul etmeyeceklerini, patronlardan
daha çok vergi alınması gerektiğini söyledi. 

Sosyalist parti adına konuşan kişi, vergileri artırmaktan söz etti. Ama
vergiler artınca şirketler Lüksemburg ya da Monaco gibi yerlere kaçıyor
ve vergiden kurtuluyorlardı. Vergileri artırmak Fransa’da yatırım
yapılmasını da engelleyeceği için bir çözüm olamıyordu. 

Düzen solu adına konuşan bir başka kişi, bankaların kamulaştırılarak
özel sermayenin kontrol altına alınmasını öneriyordu. Sermaye
kesiminin buna cevabı banka değiştirmekti. 

Kısaca düzen solu hiç bir çözüm öneremedi. Sosyal demokrasi denilen
burjuva siyaseti bitik ve çözümsüz olduğunu ortaya koydu.

“Çözüm Devrim” diyen bir siyasal hareketin o platforma çağrılması ise
elbette sözkonusu değildi. 
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Ortaya şöyle bir durum çıkıyordu. Fransız şirketleri, Fransa’da kâr elde
edemezlerse fabrikalarını Hindistan ya da Türkiye gibi ülkelere taşıma
tehdidinde bulunuyorlardı. Bunu açıkça değil, üstü kapalı olarak; piyasa
ekonomisinin bir zorunluluğu gibi gösteriyorlardı. 

Bursa’da 500 euro civarında aylık ücret alan bir Renault işçisi, Fransa’da
1500 euro alıyordu. Üstelik Fransa’da vergler ve ek ödemeler de
yüksekti. En az 1000 euro da ek ödemeler vardı. Bir işçinin Fransa’da
maliyeti en az 2500 euro idi.

Hindistan ya da Türkiye’de üretim yapan yine aynı Fransız şirketleri idi.
Dolayısıyla onlar hiç bir zaman kaybetmiyorlar, tersine kurulan sistem
sayesinde sürekli kazanıyorlardı.

Sistemin denetimi IMF ve Dünya Bankasının elindedir; Hindistan,
Türkiye, Arjantin, Brezilya gibi ülkelerde ucuz işgücü, ucuz vergi
koşullarında yatırım yaparlar, söz konusu ülke hükümetlerine de bu
koşulları bozmaması için baskı uygularlar. Yani yeni sömürge ülkelerde
işçiler sendikalaşırsa veya işçi hareketleri yükselirse, hele hele devrimci
bir hareket güçlenirse bunları bastırmak, o ülke işbirlikçi burjuvazisinin
ve hükümetinin görevidir. Yoksa sermaye kaçar(!) kalkınma durur,
işsizlik olur(!)
Tekelci sermaye böylece ucuz emek ucuz vergi koşullarında yatırım
yaparken, bunu aynı zamanda metropol ülkedeki işçileri daha azına razı
etmek için bir baskı unsuru olarak kullanmaktadır. 
Ülkeler arası mal ve sermaye dolaşımı sonuna kadar serbest, ama
insanların dolaşımı yasaktır. Böylece yeni sömürgeci sistem sömürge
ülke halklarını en kötü koşullarda çalışmaya zorlarken, metropol ülke
halklarının kazanılmış haklarını da bir bir elinden almaya çalışmaktadır.

Sonuç olarak, yeni sömürgecilik sayesinde, uluslararası pazarlara hakim
olan emperyalist sermaye, metropol ülkelerde de sömürücü
politikalarını dayatabilmekte, kazanılmış hak ve özgürlükleri
gaspetmekte, emekçileri daha azına razi etmeye zorlayabilmektedir.
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SONUÇ;

TEK ÇÖZÜM DEVRİM
TEK KURTULUŞ SOSYALİZMDİR

Dünya tarihi, sınıflar mücadelesi tarihidir. Bu tarih, 20. ve 21. Yüzyılda,
emperyalizmle dünya halkları arasındaki mücadele olarak sürdü. Savaş,
ideolojik, politik, askeri her alanda halen sürmektedir.

Dünya halkları, Marksist-Leninist önderliklerle önce dünyanın altıda
birinde, 1960’lara gelindiğinde ise, dünyanın üçte birinde sosyalizmi ve
halk iktidarlarını kurdular. Halkların kaderi ve dünyanın haritası
değişmişti. 

1990’lardaki karşı devrimlere rağmen bu tarih silinmez. Doğrusu ile
yanlışı ile artık arkamızda büyük bir pratik miras vardır. Sosyalizm
deneyimi, halklar için bir kurtuluş umudu, yaşanmış bir gerçeklik
olmuştur. Sanayileşme, konut, eğitim ve sağlık sorunlarının çözümü vb
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konularda örnekler yaratmışlardır. 

Aynı süreçte emperyalizm, askeri, politik saldırılarının yanı sıra, dünya
sosyalist sistemine, ulusal ve sosyal kurtuluş hareketlerine karşı
ideolojik bir saldırıya geçti. Dünya haritasının kızıl bayrakların
dalgalandığı alanlarında, saldırı, sosyalizmin kazanımlarına ve dünya
halkları nezdinde oluşturduğu sempatiye yönelirken, ulusal ve sosyal
kurtuluş savaşı veren, devrim yolunda ilerleyen örgütlere karşı ideolojik
saldırılardan kontrgerilla yöntemlerine kadar geniş bir saldırı
kampanyası başlattı.

Dünyanın her yanına yayılmış bulunan devrimci, ilerici kurtuluş
hareketleri, bu askeri saldırılar altında, öldüler, öldürdüler, darbeler
aldılar. Fakat SAVAŞIN SONUCUNU BELİRLEYEN bu askeri darbeler
değil, ideolojik alandaki savaş olmuştur. 

Emperyalizmin saldırıları, özellikle silahlı mücadele veren devrimci
hareketlere yöneldi. Önderlikleri ve örgütlülükleri yok ederek, halkların
ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelelerini bastırmak istediler. 

Bu savaşın bir yanı askeri saldırılar ise, bundan daha önemli yanı,
ideolojik alanda cereyan etmiştir. 

Emperyalizm, ulusal ve sınıfsal kurtuluş hareketlerine, tecrit uzlaşma ve
teslimiyeti dayatmıştır. İdeolojik olarak ayakta duramayanlar fiziki
olarak ta yenilmiş, teslim olmuş, düzene savrulmuşlardır. Ülkemizde
olduğu gibi dünyada da, 1990 yılına kadar halk savaşını, devrimi ve
sosyalizmi savunan birçok örgüt silahlı mücadele alanını bırakarak legal
partiler kurmuş, düzenin çizdiği dar sınırlar içinde etkisiz reformist
partiler haline gelmişlerdir. 

Ancak dünya emperyalist sisteminin yaşadığı kriz koşullarında, sistemin
reformlarla iyileşme yönünde en küçük bir gelişme göstermediği
görülmekte, tersine özelleştirme proğramları ile kazanılmış hakların tek
tek geri alınması gündeme gelmekte, emperyalizm daha fazla kar için
daha da saldırgan daha pervasız bir sömürgecilik geliştirmektedir. 

Dünyanın bugünkü koşullarında baş çelişkinin emperyalizm ve dünya
halkları arasında olduğu, yeni sömürgeciliğe karşı bağımsızlık savaşı
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verilmeden ne demokratikleşme ne de özgürlükler yönünde gerçek bir
gelişme olamayacağı tespitinin haklı ve doğruluğu kendini kabul
ettirmiştir.
Dünya halkları için, silahlı direnişler, devrimci hareketler ve sosyalizm
yeniden umut olmakta, emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı halkın
silahlı savaşı ile devrime yürümekten başka hiçbir kurtuluş yolunun
olmadığı görülmektedir.

Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi işte böylesi bir süreçte, büyük
saldırılara büyük direnişlerle cevap vermiş, devrim ve sosyalizm
iddiasını korumayı başarmış, uzlaşma ve düzene dönmenin revaçta

olduğu koşullarda ideolojik sağlamlığını ortaya koymuş, direniş ve
savaş pratiğini örgütlemiş, böylece sadece ülkemizde değil dünya
genelinde Marksist Leninist bir parti olarak öne çıkmıştır.

İdeolojik olarak teslim olmayanlar, yenilmez! 
THKP-C’den DHKP-C’ye uzanan tarih bunun kanıtıdır. 
Tek yol devrim, tek kurtuluş sosyalizmdir.

“Kurtuluşa kadar savaşacak; halkımızla birlikte emperyalizmi ülke-
mizden kovacak, bağımsızlığımızı kazanacak, demokrasi ve sosya-
lizmi kuracağız.” ✰
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VATAN

Vatan topraksa eğer
Ormansa nehirse madense vatan

İşçiyse köylüyse aydınsa vatan
Yani yapıp yaratmaksa her şeyi yeni baştan

Sevmeyi yeni baştan
Alkışı yeni baştan

Bir hesabı vardır bunun sorulur
Bir hesabı soracaklar bulunur

Akgün karagünden öcünü alır bir gün

(Hasan Hüseyin Korkmazgil)
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