


emperyalizm
ANTİ-EMPERYALİST

MÜCADELE



emperyalizm
ANTİ-EMPERYALİST

MÜCADELE

Boran Yayınevi



ÖNSÖZ;

Emperyalizm ve anti-emperyalist mücadele, özellikle günü-
müzde çarptırılan, kafa karışıklığı yaratılan konuların başında
geliyor.

Öyle ki, kendine “Marksist, sosyalist, solcu, demokrat, ilerici”
diyenler emperyalizm kavramını dahi kullanmaktan kaçıyorlar. 

Emperyalizme karşı direnmeyi değil, tersine emperyalizme
bağımlı olmayı tercih ediyorlar. Emperyalizmin politikalarını
destekliyorlar.
Elbette bu kadar açıktan yapmıyorlar. Bunu, devrimci değer-
ler arkasına gizlenerek, sinsice yapıyorlar. Halkçı, solcu söy-
lemleri kullanıyorlar. Oysa emperyalizm ve sosyalistlik asla
uzlaşamaz. Bunu tüm dünya halkları bilir. Sol olmanın, sos-
yalist olmanın en temel ilkelerinin başında emperyalizme
karşı mücadele etmek gelir. 

Fırsatçı, tasfiyeci, uzlaşmacı, teslimiyetçi sol ise emperya-
lizme güzelleme teorileri yapıyor. Marksizm-Leninizm’in en
temel kavramlarını çarpıtıyor ya da hiç kullanmıyorlar. Teoriyi
kitleleri aldatmak için bilinçli olarak çarpıtıyorlar. 

Neden? Çünkü zor dönemlerde direnmeyi değil, uzlaşmayı
seçtiler, bedel ödemeyi göze almadılar. 

Çünkü halka inançsızlar, kendilerine güvensizler. Bu nedenle
Avrupa ve Amerika emperyalist güçlerine bel bağladılar. Hal-
kımıza, sola en büyük zararı bu örgütler veriyorlar. En tehli-
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keli olanlar solcu gibi görünenlerdir. Çünkü solcu gibi görü-
nüp, bütün sol değerleri tasfiye ediyorlar. Dünya halklarının
baş düşmanı olan emperyalizmin suçlarını gizlemelerine izin
vermeyeceğiz.

Kitabımızı okuyalım; yüz yıldır tüm dünya halklarına karşı iş-
ledikleri suçların çok küçük bir kısmını anlatmaya çalıştık.
Emperyalizme karşı öfkemizi bilemek için okuyalım. Halk ön-
derlerinden, ustalarımızdan emperyalizmin köşe taşlarını ye-
niden okuyacağız. Emperyalizmin suçlarını anlatacağız. Tabii
ki ancak belli başlı örnekleri verebileceğiz. Tüm suçları say-
mak için ciltler dolusu ansiklopediler yazılsa, romanlar, şiirler
yazılsa, filmler çekilse yine yetmeyecektir. Ancak hiçbir suç-
larını unutmayacağız. Tüm yoksul halkların belleğindedir
suçları, hiçbirini unutmayacağız.

Emperyalizmin suçlarını süslü, karmaşık teoriler yaparak giz-
lemeye çalışan, kendilerine “Solcu, Marksist-Leninist” diyen
ama aslında burjuvaziye ruhunu satanların maskelerini indir-
mek için okuyalım. Kürt milliyetçi hareketi, eli kanlı Ameri-
ka’nın kara ordusu olmayı tercih etti. Kürt milliyetçi hareket
Amerika’dan maaş alıyor, Amerika’dan binlerce tır silah alı-
yor. Amerika’nın paralı askeri durumuna geldiler. 

Tüm dünya halkları lanetleyecektir Kürt milliyetçi hareketini.
Bu suçun ne kadar büyük bir suç olduğunu anlamak için oku-
yalım.  Ülkemizde ve Dünyamızda emperyalizme karşı mü-
cadelede en ön cephede savaşmanın onuru bizimdir.
Emperyalizme karşı mücadeleyi büyütmek için okuyalım.
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EMPERYALİZM 
Emperyalizm halkları askeri, politik ve ideolojik egemen-
lik altına alarak sömürüsünü sürdürebilir.

Emperyalizm; dünya halklarına karşı atom bombalarıyla,
nükleer füzeleriyle, uçakları, işbirlikçi askerleriyle savaşıyor.
Devletleri, hükümetleri yönetiyor, beğenmediğini darbeler ya-
parak, tehditler savurarak hizaya çekiyor. İdeolojik saldırıla-
rını arttırarak halkların beynini teslim almayı hedefliyor. 

Emperyalizmin yıkılamayacağını, bağımsızlık diye bir şeyin kal-
madığını beyinlere işliyor. Solu sol yapan değerlere saldırıyor.
Teslimiyet, uzlaşma, ihanet dayatılıyor. Ezilen halkların yüzlerce
yıllık mücadelesi sonucu edindiği deneyimleri, ilkeleri terk etmesi
dayatılıyor. 

1990’da Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra, zafer naraları ata-
rak, sosyalizmin bir daha dünyaya gelmeyeceğinin propagan-
dasını yaptılar. Oysa kapitalist dünya içinde 70 yıl sosyalizmi
kuran, ayakta tutmayı başaran, dünya halklarına eşsiz bir de-
neyim bırakan Sovyet Sosyalist sisteminin kâbusuyla yaşıyor-
lar. Bu nedenle durmaksızın halkların beynine saldırı
düzenliyorlar. Onlarca yıllık sol örgütleri teslim alıyorlar. 
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Örgütlü güçleri teslim almak için özel politika geliştiriyorlar.
Çünkü halkın öncülerini teslim alırlarsa halkları daha kolay
teslim alabilirler. Çünkü yıllarca gerilla savaşı veren bir örgütü
teslim alırlarsa, o halkı teslim almak çok daha kolaydır, çünkü
önderlerin teslim olmasının, halkları üzerindeki yıkıcı etkisi
çok daha büyüktür.

İspanya’da silahlı mücadele veren ETA silahlarını betona
gömdü. Kolombiya’da FARC’ın binlerce gerillası teslim oldu,
silahlarını teslim etti. Bu teslimiyete Küba aracılık yaptı. 

PKK, ABD emperyalizminin kara gücüne dönüştü, binlerce
tır silah alıyor Amerika’dan.

Ülkemizde kendilerine Marksist-Leninist, Devrimci, Sosyalist
diyen birçok örgüt, Kürt milliyetçi hareketinin kuyruğuna ta-
kılarak,  Amerikan silahlarını kuşandılar. Amerika’nın himaye
ettiği bölgede “gerillacılık” yapıyorlar.

Emperyalizm, tüm dünyada tasfiye, teslimiyet ve imha politi-
kalarını dayatıyor. Dünya halklarına; “artık başka yol kalmadı”
diyor. Büyük bir umutsuzluk ve inançsızlık tohumlarını ekmek
için saldırıyor. Bu inançsızlığın yayılmasındaki en büyük suç,
savaşmayı bırakan devrimci örgütlerindir. Emperyalizmin
ideolojik egemenliği altına girmişlerdir. Emperyalizmin yenil-
mez olduğu düşüncesinin yayılmasında suç ortaklığı yapmış-
lardır. Emperyalizme, emperyalizm demekten dahi korkar
hale gelmişlerdir. 
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Emperyalizm Nedir?
Lenin; “Emperyalizmin olanaklı en kısa tanımını yapmak ge-
rekseydi, emperyalizmin kapitalizmin tekelci aşaması oldu-
ğunu söylerdik. Bu tanımlama temel öğeyi içermiş olurdu;
çünkü bir yandan mali sermaye, birkaç tekelci büyük bankada
yoğunlaşmış ve tekelci sanayi gruplarının sermayeleriyle iç içe
geçmiş banka sermayesidir; öte yandan, dünyanın paylaşıl-
ması da, herhangi bir kapitalist devletçe el konmamış bölge-
lere kolayca yayılan sömürge politikasından, tamamıyla
paylaşılmış olan. Yeryüzüne tekelci bir şekilde egemen olma
sömürge politikasına geçiştir.” (Lenin Seçme Eserler 5 - S.91)
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A) EMPERYALİZMİN EKONOMİK ÖZELLİKLERİ 
a) Üretimin ve sermayenin yoğunlaşması, tekellerin or-
taya çıkması. Üretimin ve sermayenin yoğunlaşması, bun-
ların giderek dar bir grubun elinde toplanması demektir.
Büyük balıklar küçük balıkları yutar. Büyük işletmeler bir
araya gelir, birleşir, anlaşır, tüm küçük işletmeleri yutar. Sa-
nayinin çeşitli kolları tek bir işletmede toplanır. Tek bir işletme,
üretimden satışa, hammaddeden pazara, tüm ekonomik sü-
recin hakimi olur. Dünya gelirlerinin neredeyse yüzde 90’ı,
dünya nüfusunun sadece yüzde 2-3’lük bir kesiminde toplan-
mıştır.

b) Sanayi sermayesi ile banka sermayesinin iç içe geç-
mesi. Emperyalist dönemde bankalar, birçok ülkenin ham-
madde kaynaklarını ve iş aletlerinin çoğunu, büyük ve küçük
patronların para sermayelerinin hemen hemen tamamını el-
lerinde bulunduran tekeller haline gelmişlerdir. Bankanın
kredi verdiği işletme her şeyiyle bankaya bağlı hale gelir.
Banka sermayesi ve sanayi sermayesinin bütünleşmesi so-
nucu yeni bir sermaye biçimi, mali sermaye ortaya çıkar. Mali
sermayeyi elinde tutan küçük azınlığa ise mali oligarşi denir.
Yeni sömürge ülkelerin üzerinde siyasi egemenlik kurmala-
rını sağlar, iç işleri, dış işleri, yeraltı-yerüstü kaynakları, yö-
netim biçimi, yargı, eğitim, sağlık... yani her şeylerini
belirlerler. 

c) Sermaye ihracı. Kapitalist dönemin en temel özelliği, ti-
caret malları ihraç edilmesiydi. Emperyalizmde ise en belir-
leyici temel özellik, sermaye ihracıdır. Atıl durumda olan
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paranın başka ülkelerde kullanılarak kar sağlamasıdır. Borç
para verir ya da doğrudan üretim yaparlar. Borç alan ülkeler
her geçen gün yoksullaşır ve emperyalizme daha fazla ba-
ğımlı hale gelirler. 

d) Dünya pazarının tekelci kapitalistler tarafından payla-
şılması. Dünyanın tüm pazarları emperyalistler tarafından
paylaşılmıştır. Artık hiçbir ülkenin bir ulusal pazarı kalmamış-
tır. G7, G20, Dünya Bankası, IMF… tüm dünyanın pazar po-
litikasını belirlerler.  

e) Dünya topraklarının tekelci kapitalistler tarafından
paylaşılması. Dünya üzerinde emperyalist devletlerin işgal
etmediği, sömürgesi altına almadığı toprak parçası kalma-
mıştır. Emperyalistler varlıklarını devam ettirebilmek için sü-
rekli yeni pazarlara ihtiyaç duyarlar. Dünya toprakları
paylaşıldığı için, artık paylaşılan toprakları ele geçirme isteği,
birbirleriyle savaşlara yol açar. Doğrudan kendi askerleri şim-
dilik karşı karşıya gelmiyor. Ancak bölgesel savaşların hiç
durmamasının nedeni budur.

B) EMPERYALİZMİN SİYASAL ÖZELLİKLERİ 
a) Emperyalizm, tekelci kapitalizmdir. Kapitalist şirketlerin,
bir kaç kişinin tekelinde toplanmasıdır. Yeni-sömürge ülkele-
rin ekonomisi, tekelci sömürü zincirinin halkası haline gelir-
ler.
b) Asalak ya da çürüyen kapitalizmdir. Emperyalizm bilim
ve teknolojiyi insanlığın yararına geliştirme imkânına sahip
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olduğu halde kendisine kar getirmiyorsa bilimin gelişmesine
izin vermez. Örneğin ilaç sektörü büyük kar getirdiği için has-
talıklara kesin çözüm getirecek ilaçları üretmez. Öldürmez,
süründürür. Çünkü hasta ölürse ilaç satamaz, hasta iyileşirse
de ilaç satamaz. 
c) Can çekişen kapitalizmdir. Çünkü sınıflar arasındaki
uçurum o kadar büyür ki, ezilen milyarlarca yoksul ile bir avuç
zengin burjuva arasında çelişkiler alabildiğine keskinleşir.
Halkların mücadelesi yükselir. Sömürülen halkların kurtuluş
mücadelesi yükselir. Çünkü, emperyalist ülkeler arasında
pazar kapmak için rekabet ve pazar kavgası kızgınlaşır. 

EMPERYALİZM; DÜNYA HALKLARINI 
FAŞİZMLE TESLİM ALMAYA ÇALIŞIR
Faşizme karşı savaşı zaferle taçlandırıp 1944 yılında halk ikti-
darını kurmuş olan Bulgar halkının önderi Dimitrov faşizmi şöyle
tanımlıyor; “Faşizm, tekelci kapitalizmin en gerici, en şoven, en
emperyalist unsurlarının açık terörcü diktatörlüğüdür.”
Yukarıda mali oligarşi dediğimiz sermayenin diktatörlüğüdür
faşizm. Emperyalizmin dünya halklarının başına bela olan en
gerici diktatörlüğüdür. Faşizm bir sınıf iktidarıdır. Faşizm, Hit-
ler ile birlikte mezara gitmedi. Dünyanın her yerinde, emper-
yalizmin sömürüsünün olduğu her ülkede, iktidarlar faşizmle
yönetiyorlar. Faşist iktidarların tüm suçlarının gerçek sorum-
lusu da emperyalizmdir. Neredeyse tüm Latin Amerika ülke-
lerinde Amerikancı Faşist Cuntalar darbeler yapmışlardır.
Bizzat Amerika’nın eğittiği kontr-gerillalar halklarını katletmiş-
lerdir. Anti-emperyalist olmak aynı zamanda anti-faşist olmak
demektir.
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EMPERYALİZM VE LENİNİST
KESİNTİSİZ DEVRİM TEORİSİ

(haklıyız kazanacağız s. 389)

“Emperyalist dönemin devrim teorisi, Leninist Kesintisiz Dev-
rim teorisidir. Bu teori LENİN gibi bir dehanın kapitalizmin
içine girdiği aşamayı tahlil ederek, buna uygun strateji ve tak-
tikleri belirlemesinin üzerinde yükselir. Emperyalizm aşaması
MARKS ve ENGELS'in bekledikleri büyük bunalım ve top-
lumsal devrimler çağıdır.

Emperyalizm, kapitalizmin asalaklaşan, çürüyen, zorunlu ve
en yüksek aşamasıdır. Burjuva üretim ilişkileri artık, üretici
güçlerin gelişiminin önünde bir engeldir.

Emperyalizmin temel özelliği 1860'lardan beri ekonomide gö-
rülmeye başlanan ve 1900'lerde kapitalist ekonominin temel
kurumlarından biri olan tekellerdir. Tekel, rekabetin yerini al-
mıştır. Tekel demek üretimin devasa boyutlarda toplumsal-
laşması, ancak mülkiyetin “özel” kalmasıdır. Bu, daha fazla
insanın daha az sayıda tekelci işletmenin buyruğu altına gir-
mesi, üretici güçlerle üretim ilişkileri arasındaki çelişkilerin
antagonizma kazanmasıdır. Yani emperyalizm aşaması, Zo-
runlu Uygunluk Yasası'nın bozulduğu aşamadır.

Tekelci dönemle birlikte, bankalar aracı rollerinden çıkmış,
sanayi sermayesiyle bütünleşerek evrensel tekeller haline
gelmişlerdir. Bankaların kontrol ettiği, sanayicilerin kullandığı
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finans kapital, diğer tüm sermaye biçimlerine üstünlük sağ-
lamış, bu da finans oligarşisinin egemenliğini doğurmuştur.

Meta ihracının yerini ağırlıkla sermaye ihracı almıştır. Dünya,
kapitalist birlikler arasında pazar olarak paylaşılmıştır. Büyük
devletlerin dünyayı toprak olarak paylaşımı tamamlanmıştır.
(…)

Emperyalizmi ekonomik ve siyasal açıdan irdeleyen LENİN,
Marksist devrim teorisini çeşitli yönlerden geliştirip değiştiren
bazı önemli olguları ortaya koyar. 

Birincisi; Eşit Olmayan Gelişme Kanunu'dur. LENİN, bu ka-
nunu ve sonuçlarını Sosyalizm ve Savaş'ta şöyle açıklar:
“Kapitalizmin gelişmesi, farklı ülkelerde hiç de düzenli olma-
yan bir biçimde yürümektedir. Meta üretimi koşullarında
başka türlü de olamaz. Bundan da reddedilemez bir biçimde
şu çıkıyor ki, sosyalizm bütün ülkelerde aynı anda zafere ula-
şamaz. Önce bir ya da birkaç ülkede zafere ulaşacak, öteki-
ler bir süre burjuva ya da burjuva öncesi dönemde
kalacaklardır.” (Sol Yayınları,1980, s. 61)

İkincisi; devrim, emperyalist zincirin en zayıf halkasında ger-
çekleşecektir. Çünkü emperyalizm ekonomik otokrasileri yı-
karak, dünya ekonomik zincirinin bir halkası durumuna
getirmiştir. Ve devrim bu zincirin en zayıf halkasında gerçek-
leşecektir. Bu ise devrimin merkezinin gelişmiş kapitalist ül-
kelerden, geri kalmış ülkelere, yani doğuya kayması
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anlamına gelir. Rekabetçi dönem Marksist devrim teorisinin
özü olan “sürekli devrim”; böylece,     LENİN'in sömürge ve
yarı-sömürgeler için öngördüğü Leninist Kesintisiz Devrim'de
tam ifadesini bulmaktadır. (…)

Üçüncüsü; emperyalizm döneminde tüm ülkelerde hazır bu-
lunan devrimin objektif koşulları nedeniyle, ihtilalci inisiyatifin
rolü artmıştır. Lenin’in devrim nedir sorusuna verdiği, “Yeni üre-
tim ilişkilerine uygun düşmeyen ve bu ilişkilerin iflasına yol aç-
tığı eskimiş siyasal üstyapının, belli bir anda, zor yoluyla
yıkılmasıdır.” (“ki Taktik”, s. 153) cevabı, iktidarın zor yoluyla
alınması gerçeğinin kavranması gerektiğini belirtir. Artık sos-
yalistlerin görevi, burjuva toplumun “eskimiş siyasal üstya-
pısı”nı (devletini) yıkacak bir zoru hazırlayıp örgütlemektir.”

Haklıyız Kazanacağız kitabından yaptığımız bu uzun alın-
tıda, Lenin’in de yüzyıl önce belirttiği gibi, sosyalistlerin görevi
emperyalizmi ve işbirlikçilerini yıkmaktır. Yani kürt milliyetçi-
lerinin yaptığı gibi Amerika’nın kara ordusu haline gelerek,
Kürt halkına özgürlük getirilemez. Kendilerine sol-sosyalist
diyen ama emperyalizme tek kurşun sıkmayan örgütler de
halkımızı aldatmaktadırlar. Emperyalizmin suçlarına ortak ol-
maktadırlar. Sivil toplumcular, çevreciler, yeşilciler, hayvan
severler anti-emperyalist olamaz. Tersine emperyalizmi daha
da güçlendirirler. 

Çünkü halkın gerçek suçluları görmesini engellerler. Emper-
yalist şirketler tüm dünyayı kirletir, ama bu çevreciler cahil
dedikleri halkın attığı pet şişeleri gündem yaparlar. Trakya’da
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Ergene Nehri zehir akıyor, yıllardır simsiyah akıyor. Fabrika-
lar kirletiliyor. Bunları çevreci geçinenler bilmez mi, bal gibi
bilirler. Ama işte bu gerçekleri gizlemek için, sanki çevreyi
gerçekten kirleten halkımızmış gibi gösterirler. Tüm dünyayı
zehirleyen dev emperyalist tekeller var, bunların suçunu da
Greenpeace örtüyor. Greenpeace dünyada en yaygın tanı-
nan “çevreci” örgüttür. Oysa emperyalistlerin destekleriyle
eylem yapıyorlar. 2011 yılında Greenpeace’in bütçesi 236.9
milyon eurodur. (wikipedi.org). Çevreci gibi görünüp, tüm
dünya halklarına “bakın işte böyle protesto yapın” diyorlar.
“Emperyalizmden hesap sormayın” diyorlar. 
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EMPERYALİZMİN 4 ANA ÇELİŞKİSİ

Baş Çelişki Emperyalizmle Dünya Halkları Arasındaki Çeliş-
kidir. Toplumlar tarihinde her dönem kendine özgü çelişkiler
ortaya çıkmıştır. Kimi çelişkiler bir süre sonra varlığını yitire-
rek yerini yeni çelişkilere terk etmiştir.
İlkel topluluğun temel çelişkisi, doğaya karşı hayatta kalma
kavgasıydı. Henüz insan insanı sömürmüyordu. 
Toplumsal sınıflar ortaya çıktığı andan itibaren artık insanlı-
ğın temel çelişkisi sömürücü, ezen sınıf ile sömürülen, ezilen
sınıflar arasındaki çelişkidir.

Bu çelişki;
Köleci devletlerde; köle sahipleri ile köleler arasında,
Feodal devletlerde; feodal toprak soyluları, ağalar, beyler
ile topraksız yoksul köylüler arasında,
Kapitalist devletlerde; burjuvazi ile işçi sınıfı ve tüm yoksul
halk arasındadır.
Tekelci Kapitalizm, yani emperyalizm döneminde burjuvazi
ile yoksul halklar arasındaki çelişki daha da derinleşmiştir. 

Emperyalizm; ahtapot gibi dünyayı sararak, sömürmedik tek
bir toprak parçası, tek bir halk bırakmamıştır. Her şey birkaç
tekelin çıkarına göre şekillenmektedir. Sömürü, açlık, yoksul-
luk, hastalık, adaletsizlik, ırkçılık, savaşlar, faşizm, cuntalar,
insanın kendine yabancılaşması, kültürel yozlaşma gibi türlü
sonuçlar bu tekellerin çıkarlarına göre belirleniyor.
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Emperyalizmin 4 Ana Çelişkisi
1- Emperyalizm ile dünya halkları arasındaki çelişki.
2- Emperyalizm ile Amerikan egemenliğinin, dünya impara-
torluğunun önünde bir biçimde engel olanlarla arasındaki çe-
lişki.
3- Emperyalizm ile emperyalist ülkelerin işçi sınıfı arasındaki
çelişki.
4- Emperyalistlerin kendi aralarındaki çelişkiler.

“Ancak bu dört ana çelişkiden, ezilen halkların emperyalizme
karşı ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelesi, yani emperyalizm
ezilen halklar çelişkisi, diğerlerini de etkileyen baş çelişki ko-
numuna yükseldi. Kapitalizmin egemen olmasıyla, emek-ser-
maye çelişkisi de bütün süreçlere damgasını vuran temel
çelişki olarak ortaya çıktı. Sınıfsal düzlemde proletarya-burju-
vazi çelişkisi demek olan emek-sermaye çelişkisinin çözümü
de, doğal olarak tüm dünya halklarının emperyalizmden kur-
tuluş sürecine yayıldı.” (Haklıyız Kazanacağız, Cilt 1 – Sf. 149)

a- Baş Çelişki. Emperyalizm ile ezilen ve sömürülen
dünya halkları arasındaki çelişki, baş çelişki konumuna
yükselmiştir. Belirleyicidir. Emperyalizm 8 milyar insanı sö-
mürmektedir. Dünya halklarının yaşadığı tüm sorunların kay-
nağında emperyalist tekellerin sömürüsü ve egemenliği
vardır. Dünyada ezilen halkların tek kurtuluşu, emperyalizme
karşı savaşmak ve bağımsızlığını elde etmektir. Emperya-
lizmle işbirliği yapan kendi ülkelerinin egemenlerinin iktidar-
larına son vermektir.
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b- Emperyalizm ile Amerikan egemenliğinin, dünya im-
paratorluğunun önünde bir biçimde engel olanlarla ara-
sındaki çelişki. Emperyalizm doğası gereği, tek bir karış
toprağı sömürmeden duramaz. Bu nedenle bağımsız devlet-
lere, küçük-burjuva diktatörlüklerine tahammül edemez. Em-
peryalist sömürü ağına katmak için tüm gücünü kullanır,
yapmayacağı saldırganlık yoktur; Ekonomik ambargolar uy-
gular, askeri darbeler tezgahlar, açık işgallere başvurur... Ba-
ğımsız devletler ise egemenliklerini korumak, küçük-burjuva
sınıf çıkarlarını korumak için savaşırlar. Ancak emperyalizme
karşı sonuna kadar tutarlı bir çizgi sürdüremezler. Eninde so-
nunda uzlaşacaklardır.

Çünkü halklarına güvenmezler. Çünkü dünya halklarıyla birlik
olup emperyalizme karşı savaşmazlar. Bu nedenle başka bir
emperyalist güç ile anlaşarak, uzlaşarak iktidarlarını sür-
dürme çabasına girerler. Ancak bu da uzun ömürlü olmaz.
Örneğin; Libya lideri Kaddafi emperyalizmle uzlaşmaya ça-
lıştı. Küçük burjuva diktatörlüğünü sürdürmek istiyordu.
Ancak tüm küçük burjuva diktatörler gibi, örgütlü bir halk ya-
ratmazlar. Sosyalizmi hedeflemezler. Emperyalizmle uzlaşa-
rak iktidarlarını sürdüreceklerini düşünürler, yanılırlar.
Kaddafi sonunda linç edilerek katledildi.

c- Emperyalizm ile emperyalist ülkelerin işçi sınıfı ara-
sındaki çelişki. Bu çelişki emperyalizm ile dünya halkları
arasındaki çelişki kadar günümüz açısından belirleyici ve
temel değildir. Çünkü emperyalistler diğer halkları sömürerek
elde ettikleri kardan, kendi işçilerine sus payı vermektedirler.
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Emperyalist ülkelerdeki işçilere göre daha iyi koşullarda ya-
şarlar. Ancak emperyalist ülkelerdeki işçilerin, dünya halkla-
rıyla dayanışma içinde olmasından korkarlar. Bu nedenle
olabildiğince yozlaştırırlar. Yalan haberlerle aldatırlar. Irak’ı
kimyasal silah bahanesiyle işgal ettiler. Suriye’yi kimyasal
silah kullandığı bahanesiyle bombaladılar. 1968’li yıllarda Vi-
etnam Kurtuluş Savaşı’na karşı Avrupa ve Amerika’daki pro-
testolar, eylemler Amerikan emperyalizmini çok zor durumda
bıraktı. Yani kendi halklarına karşı tamamen kayıtsız kalamı-
yorlar. 

d- Emperyalist devletlerin kendi aralarındaki çelişki. Bu
çelişkinin kaynağında kapitalizmin eşitsiz ve sıçramalı geli-
şimi yasası ve buna bağlı olarak ortaya çıkan pazar sorunu
vardır. Emperyalistler arası pazar savaşları durmadan sür-
mektedir. Birbirleriyle doğrudan savaşa girmelerini engelle-
yen güçlü caydırıcı nedenler var. Birleşmiş Milletler, G7,
Avrupa Birliği gibi toplantılarla savaşmadan çözmeye çalışır-
lar. Dünyayı bu masa etrafında bölüşmeye çalışırlar. Ancak
birbirlerine karşı ekonomik yaptırımlar, gümrük vergileri, böl-
gesel savaşlar, komplolar ve türlü yöntemlerle aralarındaki
savaşı sürdürürler.
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Örneğin; Suriye’deki savaşı ele alalım. Tüm çelişkiler iç içe
geçmiştir. Tam bir çelişkiler yumağı haline gelmiştir.
Emperyalizmin 4 çelişkisini Suriye’deki savaşa göre in-
celeyelim;
a- Suriye halkı ile emperyalizm arasında çelişki vardır. Em-
peryalizm Suriye halklarını köleleştirmek istiyor. Suriye halkı
emperyalizmin kölesi olmak istemiyor. Bu nedenle direnen
Esad yönetimini haklı olarak destekliyorlar. Ancak Suriye
halklarının da nihai kurtuluşu sosyalizmdedir. 

b- Suriye devleti ile emperyalizm arasında çelişki vardır. Su-
riye devleti kendi küçük burjuva iktidarını sürdürmek istiyor.
Bu nedenle savaşa önderlik ediyor. Suriye devleti eninde so-
nunda uzlaşacaktır. Tüm küçük burjuva diktatörlükler eninde
sonunda emperyalizmle uzlaşırlar. Sonuna kadar anti-em-
peryalist kalamazlar. 

c- Emperyalistler arasında çelişki vardır, tüm emperyalist
devletler pay kapma savaşı veriyor. Birbirleriyle doğrudan sa-
vaşa girmeseler de, IŞID, El-Nusra, Özgür Suriye Ordusu,
PKK gibi örgütleri kullanıyorlar. İşbirlikçileri sürekli savaşıyor,
Suriye topraklarında üstünlük elde etmeye çalışıyor.

d- Emperyalizm kendi halklarıyla çelişki yaşıyor, Suriye’de
savaşın uzun sürmesi, cılız da olsa Amerika ve Avrupa’da
protestolara, muhalefetine yol açıyor. Savaşı daha fazla sür-
dürmeleri halinde bu protestolar daha da şiddetlenecektir,
bundan da çekiniyor. Bu nedenle bir an önce çözmeye çalı-
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şıyorlar. İşgalden vazgeçtikleri anlamına gelmez, ancak
kendi ülkelerindeki protestoları görmezden gelemiyorlar.
Halklarını aldatacak, kimyasal silah vb. yalanlarla saldırılarını
meşrulaştırmaya çalışıyorlar.

Nihayetinde bu çelişkiler yumağını kökünden çözecek baş
çelişki, Suriye halkı ile Emperyalizm arasındaki çelişkidir. 

Tüm bu çelişkiler bize şunu kanıtlar ki; emekten yana olmak,
halktan yana olmak, sosyalist olmak için anti-emperyalist
olmak gerekir. Anti-emperyalistlerin görevi ise emperyalizmin
egemenliğine son vermek için savaşmaktır.

Görülecektir ki tüm çelişkilerin başında emperyalizm vardır,
emperyalizmin sömürüsü vardır. Halkın iktidarı için, halkın
egemenliği için emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı savaş-
mayan anti-emperyalist olamaz.







   
    

   
   

     
  

  
    

  



Emperyalizm aynı zamanda 
sosyalizmden önce yaşanan son 
evredir. Devrimin arifesidir. 
Kapitalizmin serbest rekabetçi 
dönemi sona ermiş, artık tekelci 
dönem başlamıştır. 

Lenin emperyalizmi şu temel
özellikleriyle tanımlar:

Lenin emperyalizmin 
kapitalizmin en yüksek aşaması 

olduğunu belirtir. 
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- 20. yy başlarında kapitalist ülkelerde egemenlik 
kurdu tekeller. Tekel demek herhangi bir üretim 
alanını tek elde tutmak, onun satışını tek elden 
yönetmek ve üretilen ürünün fiyatına egemen 
olmaktır.

- Üretim yoğunlaştı, büyük balıklar küçük 
balıkları yemeye başladı. 

- Mesela bir ülkedeki üretimin yarısını , toplam 
işletmelerin yüzde biri tarafından yapılır hale geldi.. 
Ki giderek bu oran ters yönde ilerlemeye devam 
etti. Dünya gelirlerinin neredeyse yüzde 90'ı, 
dünya nüfusunun sadece yüzde 2-3'lük bir 
kesiminde toplanmaya başladı.

- Küçükler büyüklere direnemiyordu, çünkü 
büyüklerin ellerinde çok fazla olanak vardı. Büyük 
işletmeler bir araya geliyor, birleşiyor, anlaşıyor, 
fiyat kırıyor, ticareti ortadan kaldırıyorlardı. 

- Sanayinin çeşitli kolları tek bir işletmede 
birleşmeye başladı. 
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.Rekabet tekele dönüştü. Kapitalizm 
emperyalizm aşamasına geçti.

. Üretimden satışa, hammaddeden pazara az 
sayıda burjuva yani tekel egemendir. Bu 
egemenlik uğruna dünya halkları azgınca 
sömürülür, savaşlarla kırılır, tekeller birbirleriyle 
halkların sırtına basa basa savaşır.

.Tekeller zenginleştikçe halk üzerindeki 
egemenliklerini artırırlar. Dünya genelinde 
hammadde kaynakları bunların elinde toplanır. 

.Tekel olununca üretilen malların nerede, 
kimlere satılacağına kadar tüm ekonomik 
sürecin belirleyeni, hakimi olurlar.

.Rekabet yok olmamıştır, serbest rekabet 
tekeller arası rekabete, daha kanlı bir rekabete 
dönüşmüştür. 
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. Bankalar kapitalizmin ilk döneminde 
topladığı paraları belli bir faiz karşılığı 
sanayicilere veriyordu. Para ile para 
kazanıyorlardı. Sanayiciler bu paralarla 
işletmelerini büyütürken, üretimi 
yoğunlaştırırken bankalar da bu 
büyümeye aracılık etmiş oluyorlardı.

. Sanayicilerle birlikte bankacılar da 
gelişti. Bankalar da büyürken az 
sayıda bankacının elinde toplandılar.

. Büyüdükçe aracı olmaktan çıkıp 
birçok ülkenin hammaddede 
kaynaklarının, üretim araçlarının 
çoğunu, sanayicilerin para 
sermayelerinin neredeyse tamamını 
denetimlerinde tutan tekellere 
dönüştüler. 
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. Bankalar tekel haline gelince onlar da 
birbirleriyle anlaşarak tekelci banka 
birlikleri kurdular ve binlerce küçük 
banka üzerinde egemen oldular.

. Sanayi büyür, üretim yoğunlaşırken 
bankalardan alınan kredilerin öneme 
daha da arttı. Bankalar ve sanayicilerin 
çıkarları birbirine daha da yakınlaştı.  
Bankalar sanayi işletmelerinin birçok 
faaliyet alanında sermayesini yönetir 
hale geldi. Birçok işletmeyi denetleyip 
yönetmeye başladı. 
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. Bankalar sanayide pay sahibi oldu ve sanayi 
tekellerinin sermayesiyle banka sermayesi kaynaştı. 
Yine sanayi tekelleri de bankaların hisselerine sahip 
oldu ve sermayelerin kaynaşması hızlandı. Öyle ki 
banka ve sanayi işletmelerinin yöneticileri aynı kişiler 
oldu.

. Banka sahibi sanayici bankası ile dışındaki sermayeyi 
de denetim altına alma olanağı bulur ve buradan da 
kar sağlar. 

. Banka ve sanayi sermayesinin böylesine 
bütünleşmesi ile mail sermaye ortaya çıkar. Bu 
sermayeyi elinde tutan küçük azınlığa ise mali oligarşi 
denir. 
Kapitalizmin hakim olduğu tüm ülkeleri mali oligarşi 
yönetir. 

. Ekonomik egemenlik siyasi egemenliği de 
beraberinde getirir. Yani dünya tekelleri, 
emperyalistler sömürge ülkelerin iç işlerinden dış 
işlerine, yer altı kaynaklarından hukuk sistemine her 
şeylerini belirlerler. 



41

anti-emperyalist mücadele

        
     

       
       

       

        
         
  

      
       

        
 

       
 

      
     

      
       
  



42

emperyalizm





44

emperyalizm

. Kapitalizmin serbest rekabetçi döneminin
temel özelliğimeta ihracı idi.

. Emperyalizm döneminin temel özelliği ise
sermaye ihracıdır.

. Sanayinin olağanüstü gelişimi, eldeki
sermayeyi artırır. Bu kara dönüşmez ise tekel
büyüyemez. Onun için emperyalist tekeller
sermayelerini sömürge ülkelere ihraç ederler.

. Emperyalist ülkeler sömürge ülkelere yüksek
faizle borç verirler. Borç verirken kendi
ürettikleri bellimalların alınmasını şart koşarlar.

. Hem ellerindeki fazla malı satmış hem de
parayı kara dönüştürmüş olurlar.

. İkinci olarak ise bu sermaye ile gidip sömürge
ülkelerde doğrudan üretim yaparlar. Buradaki
ucuz işgücünü ve hammadde kaynaklarını
kullanırlar.

. Kendi işletmeleriyle, sermayeleriyle birlikte
halkların giyimlerinden dillerine, yaşam
biçimlerinden hayallerine her yeri işgal
ederler.
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. Tekeller kendi aralarında anlaşıp birleştikçe 
daha da büyür, güçlenirler. 

. Kendi ülkelerinin pazarının neredeyse tamamını 
kendi aralarında paylaşmışlardır. Ancak kar karı 
ister. Sermaye kara dönüşmeyi bekler. Tekeller 
büyüdükçe ülke pazarlarına sığmaz olurlar ve 
daha çok kar için dünyayı bir pazara çevirirler.

. Dış pazar, dünya pazarı için emperyalist tekeller 
birbirleriyle anlaşırlar. Bu anlaşma ve kar 
paylaşımı daha küçük tekellerin rekabet şansını 
zorlaştırır. 

. Dünyanın tüm pazarları emperyalist dönemle 
birlikte tekeller arasında paylaşılmış, artık hiçbir 
ülkenin bir ulusal pazarı kalmamıştır. Ulusal 
ekonomilerden bahsetmek aldatmacadır. 
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. 1900'lere gelindiğinde dünyanın toprakça 
paylaşılması da tamamlanmıştır. Emperyalist 
ülkelerin işgal etmediği, sömürgesi altına 
almadığı yer kalmamıştır.

. Emperyalistlerin varlıklarını devam ettirmek için 
sürekli yeni pazarlara, yeni hammadde 
kaynaklarına ihtiyaçları vardır. Dünya pazarlarının 
paylaşılmış olması yeterli değildir bunun için.

. Emperyalizmin hammadde kaynakları kendi 
ülkesi dışındaki topraklardır, bunun için 
sömürgeleştirme amaçlı işgallere başlar.

. Sömürgeleştirdikleri ülkelerin yeraltı ve yerüstü 
kaynakların el koyarlar. Bu onları diğer rakipleri 
karşısında üstün duruma getirir.

. İkinci bir neden olarak emperyalist devletler 
kendi ülkelerinde de azgınca bir sömürüyü 
sürdürürler. Bu da kendi halklarının kapitalizme 
karşı öfkesini ve mücadelesini büyütür. Bunu 
engellemek isteyen emperyalistler kendi 
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halklarının tepkilerini yumuşatmak için sömürge 
ülkelerden elde ettiği gelirin bir kısmını kendi 
halklarına aktarır. 

. Dünya emperyalizmin ortaya çıkışına kadar 
paylaşıldığına göre bundan sonra nasıl olacaktır?
Paylaşılan topraklar el değiştirecektir. Hatta 
dünya egemenliği için bir mücadele verilecektir. 
Ve bu dünya halklarına milyonlarca ölüme mal 
olan paylaşım savaşlarına yol açacaktır. 

. 1. ve 2. paylaşım savaşlarından yenilgiyle çıkan 
ve dünyanın üçte birini sosyalist sisteme kaptıran 
emperyalist tekeller elbette egemenlik 
savaşlarından vazgeçmeyeceklerdir. Savaşlar 
işgaller biçiminde, tek tek ülke ve bölgelere 
saldırılar biçiminde devam edecek ancak 
çelişkilerin en derin yerinde emperyalist tekeller 
anlaşma yolunu seçeceklerdir. Bu anlaşmalar tabi 
ki halklara karşıdır, halkların egemenliğine, 
özgürlüğüne, bağımsızlığına karşı sömürü 
anlaşmalarıdır.
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. Tekel öncesi dönemde rekabet edebilmek 
için bilimin, tekniğin, üretici güçlerin 
gelişebilmesi için teşvik edici olan burjuvazi, 
tekelleştikçe, yani alanında tek el oldukça 
yenilenmeye ihtiyacı azalmıştır. 

. Artık en kısa sürede, en düşük maliyetle 
mal yapmak değil, fiyatı düşürerek, talebi 
artırmak değildir amacı...

. Talebi artırmak artık fiyatla ilgili değildir. 
Pazarlamada, tüketimi yayan 
politikalardadır. 

.Fiyatları sabit tutmakta da bir sakınca 
görmemektedir.  Fiyatların geçici olarak sabit 
tutulması bile toplumsal düzenin 
ilerlemesindeki itici gücü yok eder.

. Bilim ve teknik tekelcileri sadece karlarını 
artıracak kadar ilerleyebilir. Bilim ve teknik 
dünyanın cevaplanmamış sorularına cevap 
aramak, doğanın, tarihin, halkın sorunlarını 
çözmek için değil tekelcilerin karlarını 
artıracak gelişmeler için kullanılır. 
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. Karını engelleyen her tür bilimsel, teknik 
gelişme engellenir, saklanır, kullanılmaz. 
Bunun için tekelci kapitalizm, yani 
emperyalizm toplumsal ilerlemenin 
önünde engeldir, bu çürümedir. 

. Kapitalizm emperyalist dönemde üretim 
sürecinden tamamen kopar ve asalak hale 
gelir. Rant gelirleri en önemli geçim 
kaynağıdır ve asalaklıklarını besleyen 
önemli bir kar elde etme biçimidir. 
Şirketlerinin yöneticiliklerini bile ücretli 
elemanlarına yaptırırlar.

. Tekelci burjuvazinin ya da mali oligarşinin 
bu asalaklığı sömürdüğü ülkelere de sirayet 
eder. Kendi ülkesinin halklarını sömürge 
ülkelerden aldıklarıyla besleyerek 
asalaklaştırır, sömürge ülke halklarını da 
işsiz bırakıp, emekçilikten yoksun bırakarak 
asalaklaştırır.
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Kapitalizm ikinci aşamaya geçişiyle üretimde
büyük bir toplumsallaşma yaşanırken, üretim
araçlarının mülkiyeti hala küçük bir tekelci
azınlığın elinde toplanmaya devam eder. Bu
çelişki kapitalizmin can çekişmesinin temelidir.
Yani gelip geçici bir durum değildir. Bizzat özü
budur, yapısaldır. Ve mutlaka ölümle
sonuçlanacaktır.

Nedir emperyalizmi can çekişen hale getiren
çelişkiler:
- Emek sermaye arasındaki çelişkiler
- Emperyalist güçler arasındaki çelişki
-Emperyalizmle sömürge ve bağımlı ülkelerin
halkları arasındaki çelişkilerdir.

Bir yanda vahşice sömürülüp yoksullaşan
milyarlar, diğer yanda akıl almaz bir zenginlikte
yaşayan küçük bir azınlık. Tekelci burjuvalar ile
emekçi halklar arasındaki bu uçurum giderek
büyür ve çelişki giderek keskinleşir. Bu çelişkinin
tek çözümü devrimdir. Halklar bu baskı ve
sömürüden kurtulmak için devrime yönelir.
Çekişen cana son verir.
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İkinci olarak tekeller, karlarını artırmak 
amacıyla birbirlerinin pazarlarını, sahip 
oldukları hammadde kaynaklarını ve 
topraklarını ele geçirmek için 
birbirleriyle sürekli rekabet eder, 
didişirler, çatışırlar. Bu içi çatışma onları 
zayıflatırken halklar için devrimi 
yaklaştıran bir sonuç yaratır.

Üçüncü ve baş çelişki emperyalizmin 
işgal ettiği sömürge halklar ile 
çelişkisidir. Emperyalizme karşı 
bağımsızlık sorunu emperyalizmin 2. 
paylaşım savaşı sonrası politikalarını da 
belirleyen sorundur. 
Emperyalizmin sömürü ve baskısı 
sömürgelerde çok daha fazla hissedilir 
ama ek olarak sömürgeler 
emperyalizmin boyunduruğu altındadır. 
İşgal ulusal baskıyı da beraberinde 
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getirir. Ulusal baskıdan kurtulmak, 
vatan topraklarını işgalden temizlemek 
sömürge halklar için önceliklidir. 
Bunun için işgalci emperyalizm ile 
bağımlılığa mahkum edilmek istenen 
sömürge halklarının arasındaki çelişki 
günümüzün baş çelişkisidir ve can 
çekişen emperyalizmin de azrailidir.

Diyebiliriz ki kapitalizmin emperyalist 
aşama ile birlikte gözü toprağa 
bakmaktadır. Ne zaman o toprağın 
dibine gömüleceği öncelikle sömürge 
ülke halkları olmak üzere dünya 
halkalarının ML partiler öncülüğünde 
kurtuluş savaşlarını yükseltmesine 
bağlıdır. Emperyalizmin her bir parçası 
işgal ettiği, sömürdüğü o toprak 
parçalarına tek tek gömecek ve yok 
edeceğiz.



Emperyalistlerin aralarındaki çelişkiyi rakamlarla da in-
celeyelim;
2018 yılında hayatını kaybeden ekonomi yazarı Güngör
Uras’ın Milliyet Gazetesi’nde yayınlanan yazısı, emperyalist-
lerin arasındaki çelişkileri ve savaşların nedenlerini çarpıcı
şekilde gösteriyor.

Dünyanın 20 büyük şirketi
Güngör Uras - 02.03.2016  

Mlliyet Gazetesi 

“Dünyanın 20 büyük şirketi ne yapar? Bu şirketler hangi ül-
kenin sermaye gruplarına ait?
Dünya ekonomisindeki değişim ve gelişim hangi şirketleri
öne çıkarıyor? Hangileri sahnenin gerisine çekiliyor?
Bunlar ilgi çekici konular ama konuya yabancı olanların izle-
mesi zor hatta imkânsız konular.
Goldman Sachs kaynaklı bir çalışmada son 11 yıl boyunca,
her yıl dünyanın en büyük 20 şirketinin sıralaması veriliyor.
İktisatçı Şant Manukyan; “Tek Tabloda 11 Yıl” başlığı altında
bu çalışmayı yorumlamış.
Goldman Sachs’ın çalışmasından iki özet tablo çıkardım. Bi-
rinci tabloda 2005 yılında dünyanın 20 büyük firmasının 2010
ve 2015 yıllarında nerelerde olduğu görülüyor.
İkinci tabloda ise 2015 yılının en büyük 20 firmasının
2010’lardaki durumu sergileniyor.
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Büyükler yok oluyor
Çalışma şunları gösteriyor; (1) 2005 listesindeki ilk 20 büyü-
ğün sadece 5’i 2015 listesinde var. Ama onlar da güçlerini
kaybetmiş. (2) 2015’te dünyanın en büyük 20 firması olarak
listeye girenlerin 8’i listeye yeni girenler. 2010 listesinde bun-
ların isimleri geçmiyor.
2005 listesinde 6 finans, 3 enerji şirketi var.
2015 listesinde ise, 7 bilişim ve haberleşme şirketi, 4 banka,
1 sigorta şirketi, 2 petrol şirketi, 2 ilaç şirketi, 2 ev kimyasıyla
uğraşan şirket, 1 gıda şirketi ve sadece 1 sanayi şirketi yer
alıyor.
2015 listesinde ilk defa perakende devi Wall Mart liste dışı
kalmış. Sosyal medya şirketi Facebook listeye girmiş. Lis-
tede yer alan 13 şirket ABD şirketi. Bunların sadece 2’si
banka (en büyükler sıralamasında ilk 10’un hepsi ABD fir-
ması). Japonları listede Toyota temsil ediyor. Toyota19’uncu
sırada. 

Avrupa sessiz
Çin’in 3 şirketi var ama listenin altlarında yer alıyor... İsviç-
re’nin 3 şirketi listede. Listede Alman şirketi, İngiliz şirketi yok.
Euro Bölgesi ülkelerinin hiçbir şirketi yok.
Dünyanın ilk 20 büyük firmasının değişimini gösteren listeler,
dünya ekonomisinde hem sektörlerin hem ülkelerin rolünün
nasıl hızlı değişim içinde olduğunu ortaya koyuyor.
Görülüyor ki dev şirketler sıralamasında ABD’nin teknoloji şir-
ketleri başta... Sanayi şirketlerinden listeye sadece bir şirket
(GE) girebiliyor. İsviçre ilaç ve gıda şirketleriyle listede yer
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alıyor ama Almanya, İngiltere ve tüm Euro ülkelerinden listeye gi-
recek büyüklükte firması olan yok. Çin bir banka, bir petrol, bir ile-
tişim şirketiyle listede yer alabiliyor. Japonya’dan bir otomobil
firması bu yıl listeye girebilmiş durumda.
İşte dünya ekonomisinin durumu böyle...”

Emperyalist ülkeler arasındaki çelişkileri rakamlarla gösterdik-
ten sonra, ülkeler arasındaki ilişkileri anlamak daha kolay ola-
caktır. Amerikan Başkanı Trump 2018 yılında, Avrupa’ya, Çin’e
gümrük vergileri koyacaklarını söyledi. Karşılıklı ambargolar,
yaptırımlardan söz etmeye başladılar. Ukrayna’da Rusya’ya
karşı ise birlik görüntüsü veriyorlar. Ancak Rusya-Türkiye-Av-
rupa arasındaki doğalgaz boru hattı Almanya ve Avrupa ülke-
lerinin ortak bir enerji projesi, Amerika’yı rahatsız ediyor. Yani
büyük çelişkiler yaşıyorlar.



IMF’NİN 2017 Rakamlarıyla G20 ülkelerinin yönettikleri
ekonomi 60 trilyon dolar. Bu ekonominin yaklaşık üçte
birini ABD yönetiyor. 

CAN ÇEKİŞEN KAPİTALİZM ÖNÜNDE SONUNDA ÖL-
MEYE MAHKUMDUR
Emperyalizmin çelişkilerini özet olarak ifade etmeye çalıştık.
Emperyalizm er-geç ölmeye mahkûmdur. Çünkü “Biri yer biri
bakar kıyamet ondan kopar!” Evet, kıyamet kopacak. Dün-
yanın en zengin 8 kişisi dünyanın yarısına, 4 milyar insanın
gelirine sahipse er geç kıyamet kopacaktır. Bunu hiçbir güç
engelleyemez. Bu kadar büyük bir sömürü, açlık varken, dev-
rimler kaçınılmazdır. Bu gerçeği hiçbir yalan dolan gizleye-
mez. Emperyalizmin korkusu budur, baş çelişkisi budur. Açlık
ne kadar büyürse, korkusu büyüyor, silaha yaptıkları yatırım
da o kadar büyüyor.

Emperyalizmin işlediği suçlar çığ gibi büyümektedir; 

Dünyada, 1 milyar 200 milyon insan; yani dünyada her beş
kişiden biri, günde 1,6 liradan daha az parayla yaşamaya
mahkum edilmiş durumda. 

Yiyecek, giyecek, barınma, sağlık, her türlü ihtiyacını bu pa-
rayla karşılamak(!) zorunda! UNICEF 2008 Çocuk Durum
Raporu'na göre, açlığın olduğu ülkelerde; her yıl 1000 ço-
cuktan 119'u beşinci yaşını göremeden ölüyor.
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Afrika; bebek ve anne ölümlerinin en yoğun görüldüğü yerlerden
birisidir. Çocuk ölüm oranlarında birinci sırada yer alan Afrika
ülkesi Siera Leone'da, her yıl beş yaş altındaki 1000 çocuktan
282'si, yani dört çocuktan biri hayatını kaybediyor. Sıralamayı
Angola, Afganistan, Nijer, Liberya ve Somali izliyor.
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Bir Afrikalının ortalama ömrü 47 yıl iken, bir Avrupalının or-
talama ömrü 78 yıldır. 1 Avrupalı, bir Afrikalı’dan neredeyse
2 kat daha uzun yaşıyor.

Her 80 dakikada bir göçmen ölüyor. Uluslararası Göç Örgütü
(IOM) 2016 rakamlarına dayanarak yapılan açıklamaya göre;
göç yolculuğunda her 80 dakikada bir mülteci hayatını kay-
bediyor. Avrupa’ya geçişlerinde 4 bin 181 mülteci can verir-
ken ölümlerin büyük kısmı Akdeniz’de kaydedildi. 2016
yılında 278 bin 327 sığınmacı Avrupa’ya ulaştı. 2018 yılının
son aylarında Latin Amerika ülkelerinden binlerce mülteci yü-
rüyerek binlerce kilometre yolu kat etti. Meksika üzerinden
Amerika sınırına ulaştı. Amerika sınıra ordusunu yığdı, si-
lahla karşılık vereceği tehditlerini savurdu. Dünyanın her ye-
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rinden, milyonlarca insanı vatanlarını terk etmek zorunda bı-
rakan emperyalizmdir. 

“Emperyalizm iş sahibi görünen ama aslında hiç de gerekli
olmayan işler yapan büyük kitle yaratır. Ev işleri, çocuk ba-
kımı gibi hizmetçilik işlerinde çalıştırılan Filipinli kadın sayısı;
İtalya'da 200 bin, Japonya'da 180 bin, Kanada'da 175 bin,
Suudi Arabistan'da 152 bin, Brunei'de 150 bin, Hong Kong'da
139 bin, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 90 bin, İspanya'da 90
bin, İngiltere'de 80 bin ve Singapur'da 70 bin olduğu tespit
edilmiş. Yani toplam 1 milyon 326 bin. Buna kadın ve erkek
bahçe bakıcılarını, kapıcıları, ev ve apartman temizliği ya-
panları, her hafta parkların, otobanların kenarındaki toprak
alanların çiçeklerini değiştiren taşeron işçilerini de eklersek
ortaya korkunç bir rakam çıkar. Tüm dünyada halkları bu
yöntemlerle sömürüyorlar.” (Halk Sınıfı 2, s.127) 

Birleşmiş Milletler’in yayınladığı belgeler, emperyalizmin
halkların açlığı ve yoksulluğunun sorumlusu olduğunu açıkça
göstermektedir. Bu raporlara göre; her gün 17 binden fazlası
çocuk olmak üzere, 25 bin kişi açlıktan ölüyor. Her yıl 18 mil-
yon insan açlıktan, 70 milyonu ise açlığa bağlı sebeplerden
ölüyor. Bu açlığın tamamen ortadan kaldırılması için gereken
sadece 50 milyar dolardır! Yani dünya tekellerinden birinin
yıllık karı kadar bile değil! Açlığın yeryüzünden tamamen or-
tadan kaldırılması için gerekli olan miktar 50 milyar dolarken,
sadece ve sadece Amerikan emperyalizminin 2016 yılı askeri
harcamalarının tutarı 596 milyar dolardır. Apple şirketi 2018
yılında 1 trilyon dolar sermayeyi aştı. Sadece Apple şirketi,
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tüm dünyayı 20 yıl doyuracak sermayeye sahiptir.
Bu sermayeyi korumak için silahlanıyorlar. Bugün sadece
Amerikan emperyalizminin elinde 10 bin nükleer silah başlığı
olduğu resmi rakamlarla ifade ediliyor ve bu silahlar bile tek
başına dünyayı defalarca ortadan kaldırmaya yeter. Yani
halkların açlığı tekellerin varlık sebebidir. Tekellerin varlığını
korumak için de emperyalizm baştan aşağı silahlanmıştır.

Halkları silahsızlandırmaya çalışan emperyalizm, devasa
silah gücüne sahip oldukları halde, her yıl daha fazla silah-
lanıyor, her yıl silah ve savaş kapasitesini büyütmeye çalışı-
yor. Ülkelerin toplam olarak silahlanmaya ayırdığı yıllık para
miktarı: 1 trilyon 686 milyar dolar diye açıklanıyor.

2017 YILI DÜNYADA ASKERİ HARCAMALAR;
TÜM DÜNYADA; 1 trilyon 686 milyar dolar
ABD: 611 milyar dolar
Çin: 215 milyar dolar
Rusya: 69,2 milyar dolar
Suudi Arabistan: 63,7 milyar

(Yürüyüş Dergisi 6 Ağustos 2017-sayı 26)
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Bu silahlanma; emperyalizmin tüm dünyada hakimiyet kur-
ması içindir. Dünyanın emperyalistler arası paylaşımı için-
dir. ABD emperyalizmi başta olmak üzere, tüm
emperyalistlerin, barış söylemleri yalandır. Irak’ta, Afganis-
tan’da, Libya’da, Mısır’da ülkeleri işgal ettikleri ise gerçektir.
Bu işgallerde, milyonlar katledilmiş, milyonlar yerinden göç
ettirilmiş, şehirler yerle bir edilmiştir, tarihi eserleri, kütüp-
haneleri yağmalanmıştır.

Emperyalist 1. Paylaşım Savaşında 15-20 milyon kişi öldü-
rüldü. Emperyalist 2. Paylaşım Savaşında 66 milyon kişi öl-
dürüldü. ABD emperyalizmi 1945’te Japonya’nın Hiroşima ve
Nagazaki kentlerine atom bombası atarak bir anda 250 bin
kişiyi vahşice öldürdü. Fransız ve ABD emperyalizminin Vi-
etnam işgalinde (1959-75) 4 milyon 200 bin kişi öldürüldü.
ABD emperyalizminin Kore’yi işgalinde (1950-53) 3 milyon
kişi öldürüldü.

Milyarlarca insanı sömüren emperyalist sistem; asalaktır, çü-
rümüştür, can çekişmektedir. Yukarıda verdiğimiz birkaç ör-
nekte bile açıkça şunu görüyoruz; dünyadaki tüm
adaletsizliklerin baş sorumlusu emperyalizmdir. Devasa as-
keri gücünün arkasında çok büyük bir korkuyla yaşamaktadır.
Aç bıraktığı milyarlar, dünyanın her köşesindeki yoksul halk-
lar emperyalizmin sonunu getirecek. 
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EMPERYALİSTLER KENDİ ARALARINDAKİ ÇELİŞKİLERİ 
SAVAŞMADAN ÇÖZMEK İÇİN 
ZORUNLU ENTEGRASYONA GİTTİLER

Entegrasyon, “birleşme”, “bütünleşme” demektir. 1. ve 2. Bu-
nalım dönemlerinde aralarındaki çelişkileri savaşla çözmeye
çalışan emperyalistler, tüm krizlerine rağmen 3. bunalım dö-
neminde birbirleriyle “savaşmadılar”.  Buna esas olarak üç
etken belirleyici oldu. 
BİR; Paylaşım savaşları halk kurtuluş savaşlarına ve dev-
rimlere yol açan bir ortam yaratıyordu.
İKİ; Nükleer silahların eriştiği seviye, hepsini tehdit eder dü-
zeydeydi.
ÜÇ; Emperyalizmin karşısında sosyalist sistemin varlığı
vardı. Şu anda sosyalist sistemin varlığı yoktur. Yine de
dünya halklarının ayaklanmasından korkuyorlar. 

Bu nedenlerle emperyalistler zorunlu olarak AB, BM, NATO,
IMF, Dünya Bankası gibi kurumlar oluşturmuşlardır. Ancak
çelişkilerinin bittiği anlamına gelmez. Emperyalistlerin eko-
nomilerini askerileştirmesi, emperyalistlerin pazar alanlarının
daralması nedeniyle bölgesel savaşlara yöneldiler. Amerika
doğrudan Irak’ı işgal etti. Emperyalistler Libya, Mısır, Tunus’a
ortak askeri saldırılar düzenledi. Taşeron örgütler yaratarak
silah pazarını hep canlı tutmaya başladılar. Ancak her yerde
bu entegrasyon tek başına yeterli olmuyor. Pazar savaşları,
gümrük vergileri, bölgesel savaşlar, yeni sömürgelerdeki
pazar kapma savaşı durmadan sürüyor. 
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Emperyalistlerin kurduğu bazı kurumlar;
Ticari sorunları düzenlemek için Gümrük Tarifeleri ve Ticaret
Genel Anlaşması (GATT) kuruldu. GATT dış ticaret, kotalarını
belirlerken, “Zenginler Kulübü” olarak da bilinen İktisadi İş-
birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) emperyalistler arası eko-
nomik sorunları çözmek amacıyla kuruldu.

G7; Bunlar arasında en önemli olan kurumlaşmadır. En zen-
gin 7 kapitalist ülkenin sorunlarını tartışıp çözümler bulma,
halklara karşı saldırı kararları alma kurumudur. 

AET; (Avrupa Ekonomik Topluluğu), yani şimdiki Avrupa Bir-
liği ise, 2. Paylaşım Savaşı sonrası Amerikan emperyalizmi-
nin egemenliğine karşı pazar sorununun, iç pazarlarını
birbirine açarak hafifletmek amacıyla kuruldu. 

NATO; emperyalistlerin siyasi askeri alanda kurdukları, sos-
yalist sisteme karşı bir saldırı örgütü olmakla birlikte, yeni sö-
mürgelerdeki ulusal kimlikli işbirlikçi orduları yönlendiren
emperyalistlerin askeri örgütüdür. Günümüzde ise NATO
esas olarak, devrimci örgütlere, ulusal kurtuluş hareketlerine
ve topraklarını tamamen emperyalist sömürgeye açmamış
olan, ülkelere karşı bir savaş örgütüdür.

IMF; emperyalist ekonominin mafyasıdır. Tek hedefi
ABD’nin dünya üzerindeki ekonomik hakimiyetini perçinle-
mektir. Kredi ihtiyaçlarını şişirerek, ülkeleri korkunç borç ba-
tağına sürüklemektir.

80

emperyalizm



Avrupa Birliği Halklara Karşı Emperyalist Bir Birliktir
Avrupa Birliği’ne özel olarak değinmek gerekiyor. Çünkü ül-
kemizde AB’ye girmeye hevesli ve AB’nin demokrasinin be-
şiği olduğuna inanan örgütler var. Bunun propagandasını
yapan kendilerine “sol” diyen örgütler var. Halkımızı AB ko-
nusunda yalan yanlış bilgilerle aldatıyorlar. AB’ye girmenin
kurtuluş olduğunun propagandasını yapıyorlar.

Avrupa Birliği ülkelerinin 66 yıllık tarihi soykırım ve katliamlar
tarihidir. Fransa 1946’da Suriye’den çekilirken, Şam’ı bom-
balayarak 500 bin kişiyi katletmiştir. 1947’de özgürlük tale-
biyle ayaklanan 40 bin Madagaskarlı’yı katletmiştir. Cezayir
işgali boyunca 1,5 milyon Cezayirli’yi vahşi yöntemler ve iş-
kencelerle katletmiştir. Fransız ve ABD emperyalizmi Viet-
nam işgalinde (1959-1975) 4 milyon 200 bin kişi öldürüldü.

İngiliz emperyalizmi, yüzlerce yıllık imparatorluğunun ardın-
dan, halkların kanı, acısı, gözyaşı üzerine kurulmuştur.
1946’da Yunanistan’ı işgal etmiştir. Amerika1990’da saldırı
düzenlediğinde ve 2003 yılında Irak’ı işgal ederken en büyük
destekçisi İngiliz emperyalizmiydi, siyasi ve askeri olarak iş-
gale ortak oldular.

Almanya, CIA’nın işkence uçaklarına ev sahipliği yaptı, kendi
vatandaşı olan Arap kökenlileri kaçırmasına yardım etti. Irak
işgali konusunda savaş kundakçılarına hizmet etti. Almanya
Devleti faşist Nazi örgütlenmelerini doğrudan destekliyor.
Ordu içinde özel birimler kuruyor. Evleri, işyerleri yakılarak
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katledilen yabancı ülke işçilerini bu örgütler katletti. Nazi ör-
gütleri giderek daha da yaygınlaşıyor. 

Burjuvazinin egemenliği süreci aynı zamanda sömürgecilik
tarihidir. İngiltere, Hollanda, Portekiz ve İspanya ilk sömür-
geci ülkeler olarak Asya, Afrika ve Latin Amerika’ya yayıldılar,
bu ülkelerin yeraltı ve yerüstü bütün zenginliklerini yağmala-
dılar. Yüzbinlerce insanı katlettiler. Avrupa Birliği devletlerinin
zenginliği esas olarak dünya halklarının kanı, teri ve gözya-
şıdır. Avrupa’da burjuvazi egemenliğini bu yağma ve talan
üzerine kurdu ve geliştirdi. Avrupa’da “güzel” olan her şeyin
altında yüzlerce yıldır sömürülen dünya halklarının kanı, teri
ve gözyaşı vardır. Bu nedenle Avrupa’da hiçbir şey “güzel”
değildir. 

AB; ekonomik, siyasi ve askeri bir birliktir. Ve emperyalist te-
kellerin birliğidir. İngiltere bu birlik içinde patron devletlerden
biriyken, yaşanan krizin etkileri nedeniyle, çıkarları için, bir-
likten çıkma kararı aldı. Bugün AB’nin esas patronları Al-
manya ve Fransa’dır.

Eski Sosyalist blok içindeki ülkelerin bir kısmı AB’ye katılarak,
AB’nin yeni sömürgeleri oldular. AB’ye büyük umutlarla giren
Yunanistan’ın iflasını tüm dünya izledi. Yunanistan Başba-
kanı Çipras, Almanya Başbakanı Merkel karşısında ağlaya-
cak duruma gelmişti. Ve artık her şeyleriyle Avrupa’ya
bağımlı durumdalar.
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AB özünde emperyalist, sömürücü bir birliktir. Ancak özellikle
tasfiyeci sol ve küçük burjuva aydınların başını çektiği gruplar
AB ülkelerine “sosyal devlet”, “demokrasinin beşiği” gibi söy-
lemlerle övgüler diziyorlar.

Oysa AB de kapitalisttir. Sömürüye ve her zaman daha fazla
kar’a dayalı bir birliktir. Yani kapitalist ülkelerde “sosyal dev-
let” diye bir anlayış yoktur. Avrupa’daki kimi sosyal haklar,
zorunlu olarak verilmişti. Yoksa kapitalist Avrupa devletle-
rinde, 1945’lere kadar çok büyük bir işçi kıyımı vardı. Çok
büyük yoksulluk vardı. Yani Avrupa işçileri, aldıkları sosyal
hakları büyük oranda yine Sovyetler Birliği’nin varlığına borç-
luydular. Ancak artık hızla yoksullaşmaktadır Avrupa işçileri.
Ve bu sosyal hakları Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra hızla
gasp etmeye başladılar.

Avrupa devletlerinin bir dönem, sosyal haklar tanımala-
rının nedenleri; 
- Sovyetler Birliği’nin varlığı, Avrupa ve dünya halklarında
sosyalizm sempatisi oluşturuyordu. Eğitim, sağlık, konut, ça-
lışma hakkı, sosyal tesislerden faydalanma, ulaşım ve halkın
ihtiyacı olan her şey neredeyse ücretsizdi. Çünkü devlet Sov-
yet halklarının devletiydi. Sovyetler Avrupa halklarını Nazi fa-
şizminden kurtarmıştı. Bu durum Avrupa devletleri üzerinde
büyük bir baskı oluşturuyordu, bazı hakları zorunlu olarak
vermek zorunda kalmışlardı.
- Avrupa işçi sınıfı başta olmak üzere Avrupa halklarının

uzun yıllar verdiği örgütlü direnişler, güçlü bir demokrasi bi-
linci oluşturmuştu. Avrupa işçi sınıfı büyük bedeller ödeyerek
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mücadele ile haklarını almayı öğrenmişti.
- Emperyalizm, dünya haklarını sömürerek büyük karlar elde
eder. Bu karların küçük bir kısmını kendi ülkelerindeki hak-
ların tepkilerini yumuşatmak için sus payı olarak kullanır.

Yani esas olarak AB ülkeleri kimi sosyal hakları halkı düşün-
dükleri ya da “sosyal devlet” olduklarından değil zorunluluk-
tan dolayı vermek durumunda kalmışlardı.

Günümüzde ise bu hakların birçoğunu adım adım geri al-
maya başladı. Bütün AB ülkelerinde emeklilik yaşı büyütüldü,
ücretler düşürüldü, işten çıkarmalar arttı. Yoksulluk hissedilir
derecede arttı.

AB tekelleri üretimlerini iş gücünün çok daha ucuz olduğu
Asya ülkelerine taşıyarak çok daha büyük karlar elde etmeye
başladılar. AB ülkelerine dahil ettikleri Bulgaristan, Yunanistan
gibi ülkelerin halklarını ucuz işgücü olarak kullanmaya başla-
dılar. Bunun sonucunda ortaya ciddi bir işsizlik sorunu çıkmış-
tır. Halklarını “sosyal yardımlar”a muhtaç bırakmışlardır.

Bununla birlikte ırkçılık bizzat devletlerin eliyle yaygınlaştırıl-
mış, terör söylemleriyle OHAL’ler uygulanmaya başlanmıştır.
Devrimciler, sosyalistler yasal faaliyetlerinden ötürü örgüt
üyeliği ile suçlanıp ağır cezalara çarptırılıyorlar, hapishane-
lerde yıllarca tecrit altında tutuluyorlar. Faşizm Avrupa Dev-
letlerinin hücrelerine kadar işlemiştir. Panel düzenlemek,
Türkiye’deki Ölüm Orucu yapan devrimci tutsaklara B-1 vita-
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mini göndermek, dergi-kitap dağıtmak, konser yapmak, hepsi
suç sayılır duruma getirilmiştir. Almanya’nın başını çektiği AB
ülkelerinin bir kısmı Grup Yorum’un konserlerini yasaklamış,
yaptırmamaya çalışmıştır.

Avrupa devletleri daha fazla faşist yöntemlere başvurmakta-
dır. Tekeller krizlerini aşmadıkça halk düşmanı yüzlerini daha
fazla açığa çıkaracaklardır.

Tasfiyeci sol Amerikan emperyalizmine karşı utangaçça, gös-
termelik bazı tepkiler gösterebiliyordu. Gerçi artık bunları da
görmez olduk, kuyruğuna takıldıkları kürt milliyetçileri ile bir-
likte Amerika’nın askeri olunca, bu tepkiler de kesildi.

Ancak söz konusu AB’nin suçları olunca bu tepkileri görmek
mümkün değildir. “Emeğin Dünyası”, “Avrupa demokrasisi”
, “Avrupa standartları”,  “insancıl”, “sosyal” söylemleri Tas-
fiyeci sol’un ağzından düşmüyor. Halkların sorunlarının çö-
zümleri AB’den bekleniyor.

İngiltere’nin, Fransa’nın, Hollanda’nın, Belçika’nın özellikle
Ortadoğu, Afrika ve Latin Amerika’daki katliamları ve yağma-
ları unutuluyor, unutturuluyor. Bugün uyguladıkları emperya-
list politikalar, tecrit hapishaneleri, haksız tutuklamalar,
yasaklar unutuluyor. Çünkü tasfiyeci sol halkı umursamıyor.
Bir an önce kapağı Avrupa’ya atıp, tatlı solculuk yapma ha-
yalleri kuruyorlar.
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Bu yozlaşmanın nedeni, Sol’un devrime ve sosyalizme inan-
cını yitirmesidir. İdeolojik olarak tükenen tasfiyeci sol, emper-
yalizme karşı mücadele etme düşüncesini tamamen
unutarak düzen içi statükolara saplanmıştır. Çözümü emper-
yalizmden beklemektedir. Bu ideolojik savrulma, en keskin
biçimde kürt milliyetçi hareketinde yaşandı. Amerikan emper-
yalizminin kara gücüne dönüştü.

Tasfiyeci sol; iktidar iddiaları olmadığı için, gerçek anti-em-
peryalistler olmadıkları için, AB’den çözüm beklentisi içine gi-
riyorlar.

Devrimciler bilir ki; emperyalistler, tüm dünya halklarının düş-
manıdır. “Avrupa Demokrasisi” aldatmacadan ibarettir. AB,
halk düşmanı emperyalist bir birliktir, emperyalizmle uzlaşıl-
maz. Emperyalizm yok edilmelidir.
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AMERİKA, EMPERYALİST KAMPIN JANDARMASI,
DÜNYA HALKLARININ BAŞ DÜŞMANIDIR

Amerika emperyalist sistemin efendisi, jandarması durumun-
dadır. Özellikle 2. Paylaşım Savaşı sonrasında emperyalist
blokun üzerinde hâkimiyeti ele geçirmiştir. Amerika kendi top-
raklarında savaşı yaşamamıştı. 2. paylaşım savaşında diğer
ülkelerdeki gibi büyük bir yıkıma uğramamıştı.

Amerika’nın ekonomik egemenliği
ABD; dünya nüfusunun sadece %6’sına sahip,
Dünyanın toplam gelirlerinin %50’sine sahiptir.
Amerika’nın 1938 yılında 3,3 milyar dolar olan karları,
1941’de 17 milyar dolara, 1942’de 21 milyar dolara, 1943’te
25 milyar dolara, 1944’te ise 24 milyar dolara yükseldi. ABD
ekonomisi zaman zaman gerilese ve sürekli dış ticaret açığı
verse de, Almanya, Fransa ve Japonya’nın toplam üretimi
kadar üretim yapmaktadır.
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ABD; 
Dünya nüfusunun sadece % 6’sına sahip 

olduğu halde, 
Dünyanın toplam gelirlerinin % 50'sine

sahiptir. 

2016 yılı itibariyle dünyada 
silahlanmaya harcanan para 

900 milyar dolar; bunun 596 milyar 
doları Amerika'ya ait.

2016 yılı Amerikan askeri harcamaları :
596 milyar dolar. 

(Bütün dünyadaki  askeri harcamaların 
yarısından fazlası.)

- Amerikan Savunma bakanlığının  
raporuna göre, dünyanın 130'a yakın 
ülkesinde 702 tane Amerikan askeri 

varlığı yada üssü bulunmaktadır.

      
    

   
     

     
  

      
     

    
 

       
    
 

       
    

    
     

  



 
     

  
    

 

   
   

      
  

    
   

     
 

    
     
     

   

Ayrıca ABD içinde de 6000 üsse sahiptir.
- Rakamlarla ABD Savunma Bakanlığı’na 

ait 845.441 adet bina mevcuttur.
- En fazla askeri harcama yapan 

25 ülkenin bütçesi ABD'nin askeri 
harcamalar bütçesine eşittir.

ABD bütçesinde ikinci sırayı alan eğitim 
bütçesi  45 milyar dolarken, 

savunma bütçesi 596 milyar dolardır.
Dünya ülkelerinin;
157'sinde Amerikan askerleri var    
63’ünde Amerikan üssü ve 
askerleri var
11 Eylülden sonra 7 ülkede 13 yeni 
Amerikan üssü daha açtı ve,
Son olarak Suriye'nin Rojova 
bölgesinde açılan 20 yeni üs 
bunlara eklendi. 



2000 yılı değerlendirmesine göre ABD’nin şirketlerinin
tüm dünyaya oranı; 
100 emperyalist tekelin 59’u,
En büyük 10 yatırımcı bankanın 5’i, 
İletişimde en büyük 75 markanın 42’si, 
En büyük 10 ticaret şirketinin 9’u ABD’nin.

2001 yılında yapılan başka bir araştırmaya göre ise;
Dünyanın en büyük 500 hissesinin yüzde 48’i ABD’ye aittir.

2018 FORBES dergisi araştırmasına göre;
Dünyanın en zengin 10 kişisinden 7’si Amerikalıdır.  

Milyarlarca insanı aç bırakanlar işte bu emperyalistlerdir. Lis-
tede Amerikalıların ezici üstünlüğünü görüyoruz.

Mahir Çayan şöyle tespit etmiştir; “Amerikan emperyalizmi,
2. yeniden paylaşım savaşından en az yıpranmış ve en çok
karlar sağlamış emperyalist ülke olarak çıktı. Geçmiş dönem-
lerle kıyaslanamayacak seviyede yaptığı sermaye ihraç ve
transferleri ile öteki emperyalist-kapitalist ülke ekonomilerini
hegemonyası altına aldı. Halk savaşlarına ve de sosyalist
bloka karşı, emperyalist blokun jandarmalığını üstlendi.
Dünya kapitalist blokun, bu dönemde, Amerikan İmparator-
luğu’na dönüştüğünü söylemek herhalde yanlış olmayacak-
tır.” (Bütün Yazılar, Mahir Çayan)
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"Yeni sömürgecilik bugün 
uzmanları, kredileri, barış 
gönüllüleri, üsleri ile yani 
kendini gizleyerek bir ülkeyi 
işgal ediyor. Ve görünüşte yerli, 
fakat gerçekte emperyalizmin 
iktidarı ile işgalini 
sürdürüyor...”

(Mahir Çayan, THKPC Dava 
Dosyası, Yar Yayınları)
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2. Emperyalist Paylaşım Savaşı öncesinde emperyalist sis-
temin efendisi İngiltere iken, bu savaşla birlikte bu gücünü
yitirerek egemenliği Amerika’ya kaptırdı.

2. Emperyalist Paylaşım Savaşı’nın ardından, emperyalizm
açısından büyük bir tehlike ortaya çıkmıştı. Dünyanın üçte
biri, emperyalist sömürü zincirinden kopmuştu. Sovyetler Bir-
liği Rusya halklarını ve Avrupa halklarını faşizmden kurtar-
mıştı. Sosyalizm tehlikesi altında büyük bir kaygı yaşayan
tüm emperyalist ülkeler, Amerika’nın jandarmalığına boyun
eğmek zorunda kaldılar.  

Sosyalizmin bütün Avrupa’yı sarsması korkusunu yaşıyor-
lardı. Avrupa’da kapitalizmin yeniden inşası için Avrupa dev-
letlerine borç verdi. Tüm Avrupa’da askeri üsler kurdu. Çünkü
1950’li yıllarda artık kendi aralarındaki çelişkiden çok daha
büyük bir tehlike vardı. Bu çelişki; Sosyalist sistemle, emper-
yalist sistem arasında ortaya çıkan çelişkiydi. 1990’da Sov-
yetler Birliği dağıldıktan sonra da jandarmalığa devam etti.
Çünkü artık egemenliğini tüm emperyalist ülkeler üzerinde
kurmuştu. 

ABD başta olmak üzere emperyalistler, 1950’li yıllardan iti-
baren, geçmişe göre önemli bir değişikliğe giderek, yeni-sö-
mürgecilik yöntemini geliştirdiler. Açıktan işgal etmek yerine,
borçlandırarak, askeri, politik, kültürel her alanda işgaller ger-
çekleştirdiler. Çünkü eski tarzda, açık işgaller ulusal kurtuluş
savaşlarının gelişmesine yol açıyordu. 



Mahir Çayan Yeni Sömürgeciliği kısaca şöyle tanımlar;
“Yeni sömürgecilik bugün uzmanları, kredileri, barış gö-
nüllüleri, üsleri ile yani kendini gizleyerek bir ülkeyi işgal
ediyor. Ve görünüşte yerli, fakat gerçekte emperyalizmin
iktidarı ile işgalini sürdürüyor…” (THKP-C Dava Dosyası
Yar Yayınları)

Yoksul çoğunluk daha fazla yoksullaşırken  zengin azınlık
daha fazla zenginleşiyor!

UNICEF ilan etti: Dünyada bir milyar insan aç! Dünyada
her altı saniyede bir çocuk açlıktan ölüyor! (UNICEF Bir-
leşmiş Milletlere bağlı bir “yardım kuruluşudur.” Temel işi, em-
peryalizmi şirin göstermektir. Ancak işgal ettikleri tüm
bölgelerde, yardım paraları üzerinden büyük vurgun yapıyor-
lar. Her türlü insan ticaretini yapıyorlar. Irak’ta yaşanan yol-
suzluklar açığa çıkmıştı, dönemin BM başkanı Kofi Annan
özür dilemek zorunda kaldı.)

Bunun sebebi “Kader” değil Emperyalist/Kapitalist Sistemdir. Tek
çaresi ise Bilimsel Sosyalizmdir. Washington'a çöreklenen Bur-
juvazi hem kendi ulusuna hem de dünya halklarına kan kustur-
maktadır!

Amerika’nın askeri egemenliği
Amerika şimdiye kadar dünyaya gelmiş geçmiş tüm impara-
torluklardan daha fazla toprağı işgal etmiş, askeri üslerle ku-
şatmış durumdadır. ABD o “katil askeri gücü” ile 1801'den
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Demokrat mı yoksa Cumhuriyetçi mi:                          
Latin Amerikada ABD saldırganlığı
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                           Katilinizi nasıl alır dınız?
   1950-2010



beri işgal ettiği ülkelerde (resmi rakamlara göre) en az 30 mil-
yon savunmasız insan katletti!

ABD Ordusunun bir düzine uçak gemisi var.

ABD Ordusunun elinde 9.400 adet (çeşitli tahrip güçle-
rine sahip) atom bombası var. ABD Ordusun 3 milyon as-
keri var. (Amerika’nın yaptığı katliamları ve silah envanterini
yazmaya kalkarsak yüzlerce sayfa sürer.) İşte Türkiye
emekçi halklarına düşman olan “güç” budur.

ABD Kızılderililere ve Siyah derililere soykırım yaptı.
Buna rağmen hiç utanmadan bütün dünyaya “demokrasi,
insan hakları, hürriyet, adalet, eşitlik...” dersleri vermeye kal-
kıyor!

Kibirli, şımarık, küstah, “süper güç” Amerikan Emperyalizmi
Emekçi Halkların sabrını çoktan taşırdı. ABD Emperyalizmi
NATO aracılığıyla Türkiye'de de Gladio ve Kontrgerilla gibi
örgütler kurdu!
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Amerika Birleşik Devletleri’nin 2. 
Emperyalist Paylaşım Savaşı'ndan bu 

yana işgal ettiği ülkeler şunlardır:
68 yılda işgal ettiği ülke sayısı 21

1- Guatemala (iki kez)
2- Küba

3- Dominik Cumhuriyeti
4- Granada

5- Kore
6- Lübnan
7- Vietnam

  
  

  

    



    
    

    
      

  

 

8- Laos
9- Kamboçya

10- İran (iki kez)
11- Libya (üç kez)

12- Panama
13- Irak (iki kez)

14- Somali
15- Yugoslavya

16- Bosna
17- Kosova

18- Afganistan
19- Filipinler
20- Honduras
21- Nikaragua

Bakalım sırada hangi ülkeler var?



Amerika ile Vietnam Arası 
Uçakla Kaç Saat Sürer

Uçuş Yolculuk Süresi Hesaplama

Amerika ile Vietnam arası uçakla 19 
saat 44 dakika sürmektedir. Amerika -

Vietnam arasındaki uçuş mesafesi 13.814
km’dir. 13.814 kilometrelik yol direkt 
uçuş ile ortalama olarak 700 km. hızla 

giden bir yolcu uçağı ile yaklaşık 19 saat 
44 dakika zaman almaktadır. Aktarmalı 

uçuşlarda bu süre biraz daha 
artabilmektedir. 

N      
      

     
    



    
   

   

    
    

    
     

      
        

     
     

 

NOT: Uçuş süreleri hesaplanırken, direkt 
yani aktarmasız olarak ne kadar zamanda 
uçulacağı dikkate alınmıştır. Rüzgar ve 

yükseklik bilgileri ise hesaplamalara 
katılmamıştır



Amerika ile Vietnam Arası Uçakla Kaç saat Sürer?
Uçuş Yolculuk Süresi Hesaplama: Amerika ile Vietnam arası
uçakla 19 saat 44 dakika sürmektedir. Amerika-Vietnam ara-
sındaki uçuş mesafesi 13814 km’dir. 13814 kilometrelik yol
direk uçuş ile ortalama olarak 700 km. hızla giden bir yolcu
uçağı ile yaklaşık 19 saat 44 dakika zaman almaktadır. Ak-
tarmalı uçuşlarda bu süre biraz daha artabilmektedir. Uçuşa
ait haritayı da aşağıdaki uçuş haritası kısmından inceleyebi-
lirsiniz. (Uçuş süreleri hesaplanırken, direkt yani aktarmasız
olarak ne kadar zamanda uçulacağı dikkate alınmıştır. Rüz-
gar ve yükseklikbilgileri ise hesaba katılmamıştır.)

Amerikan Emperyalizmi bir ülkeye saldırmak istediği
zaman 5 yöntem deniyor:
1- Hedefindeki ülkede Gladio (Kontrgerilla), Dinci, Milliyetçi
örgütler kullanarak iç savaş çıkartmak.
2- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı ile saldırmak.
3- NATO kararı ile saldırmak.
4- “Koalisyon” müttefikleri ile beraber saldırmak.
5- Tek başına saldırmak.
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Amerika Birleşik Devletleri’nin 2. Dünya Savaşı’ndan bu
yana işgal ettiği ülkeler şunlardır; 
68 Yılda işgal ettiği ülke sayısı 21
1- Guetamala (iki kez)
2- Küba
3- Dominik Cumhuriyeti
4- Granada
5- Kore
6- Lübnan
7- Vietnam
8- Laos
9- Kamboçya
10- İran (iki kez)
11- Libya (üç kez)
12- Panama
13- Irak (iki kez)
14- Somali
15- Yugoslavya
16- Bosna
17- Kosova
18- Afganistan
19- Filipinler
20- Honduras
21- Nikaragua
Bakalım sırada hangi ülke var… 
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SAYILARLA AMERİKAN ÜSLERİ 

Amerikan Savunma Bakanlığı’nın raporuna göre, dünyanın;
157 ülkesinde 800’den fazla Amerikan askeri varlığı ya da
üssü bulunmaktadır.

Ayrıca ABD içinde de 6000 üsse sahiptir.

11 Eylül’den sonra 7 ülkede 13 yeni Amerikan üssü daha açtı
ve son olarak Suriye’nin Rojava bölgesinde PKK’nin devrim
yaptık dediği bölgede açılan 20 yeni Amerikan üssü bunlara
eklendi. Sürekli yeni üsler açmaya devam ediyorlar.

Rakamlarla ABD Askeri Sanayi 845.441 adet Savunma Ba-
kanlığı’na ait bina mevcuttur.

En fazla askeri harcama yapan 25 ülkenin bütçesi ABD’nin
askeri harcamalar bütçesine eşittir. 

2016 yılı itibariyle dünyada silahlanmaya harcanan para 900
milyar dolar; bunun 596 milyar doları Amerika’ya ait.

ABD 5 kıtada konuşlanan 800'den fazla üssüyle günümüz
dünyasının en büyük askerî gücü olarak görünüyor. Yeryü-
zünde Amerikan askerî varlığı bulunmayan ülkelerin sa-
yısı sadece 43... Amerika ve yurtdışındaki üslerin toplam
yüzölçümü 120 bin kilometre kareyi bulurken, 
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bu ölçümler dünyanın pek çok ülkesinden daha geniştir.

Amerika ve yurtdışındaki üslerin toplam yüzölçümü, Kuzey
Kore'nin yüzölçümüne neredeyse eşit ölçüdedir.

Amerika ve yurtdışındaki üslerin toplam yüzölçümü, irili
ufaklı adalar da dahil olmak üzere, dünyadaki 150 ülke-
nin yüzölçümlerinden daha büyüktür. Amerika ve yurtdı-
şındaki üslerin toplam yüzölçümü, Türkiye'nin yüzölçümünün
yaklaşık olarak yüzde 15'ine denk düşmektedir.

Amerikan üslerinin sahip olduğu 344 bin bina, 184 bin
yapı, 48 bin hizmet yapısı Pentagon’a dünyanın en büyük
gayrı menkul zengini ünvanını da kazandırıyor.

Hangi Ülkelerde ABD Askeri Varlığı Bulunuyor?
Savunma Bakanlığı ve Savunma İşgücü Veri Merkezi tara-
fından verilen resmi bilgilere göre ABD’nin, Almanya’da
40.000 ABD askeri, 179 ABD üssü, Japonya’da (109 üste)
50.000’nin üzerinde askeri, Avrupa’da yüzlerce üste, on bin-
lerce askeri ve 1957 yılından bu yana Güney Kore’de 85
üstte 28.000’den fazla ABD askeri mevcuttur.

Savunma Bakanlığı’nın Temel Plan Raporu’nda yer alan bil-
gilere göre ABD’nin dünya üzerinde bazı ülkelerde sadece 1
ve bazı ülkelerde binlerce olmak üzere toplamda 74 ülkede
üsleri ve askerleri bulunuyor.
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İtalya, Almanya’dan sonra en çok Amerikan askeri varlığının
bulunduğu ikinci Avrupa ülkesidir.

2009 Amerikan Ulusal İstihbarat Stratejisi Programı raporuna
göre 16 farklı ABD istihbarat örgütünde 200 binden fazla ajan
çalışıyor ve o yıllar itibariyle bu örgütlerin yıllık toplam bütçe-
leri 75 milyar dolar.

Dünya genelinde, yabancı ülkelerde en fazla askeri üssü bu-
lunan ülkeler arasında ABD ilk sırada yer alıyor. Yabancı as-
keri üslerin yüzde 95'ine sahip olan ABD'nin, 150’nin
üzerinde ülkede 350 bine yakın askeri görev yapıyor.

ABD’nin en büyük askeri üsleri; İngiltere, İsrail, Güney Kore,
Almanya ve Japonya’da, en fazla askeri personeli ise Afga-
nistan’da yer alıyor.

ABD Savunma Bakanlığı’nın 2012 yılı verilerine göre
ABD’nin personel sayıları; 
Afganistan ve çevresinde 154 bin 100, 
Almanya’da 52 bin 405,
Japonya’da 36 bin 763, 
Hawaii’de 22 bin 632,
Güney Kore’de 19 bin 755 
ABD, Kuzey Afrika, Ortadoğu, 
Doğu ve Güney Asya’da 161 bin 88, 



Avrupa’da 79 bin 476, 
Asya’nın doğusu ve Pasifik bölgesinde 49 bin 121 ve
Orta Asya’da 156,
Türkiye’de, 47’si kara, 20’si deniz, 1407’si hava gücü perso-
neli olmak üzere toplam 1504 Amerikalı asker görev yapıyor.

Japonya-Okinawa’da ABD'ye ait 32 üs bulunuyor. Askeri
üsler, adanın yüzölçümünün yüzde 25'ini kaplıyor. ABD'nin
Japonya’da görevli 50 bin askerinden 18 bin 600'ü Okina-
wa’da bulunuyor ve bölge sakinlerinin çoğu, ‘suç oranının,
gürültü kirliliğinin ve kaza riskinin arttığı’ gerekçesiyle üssün
adadan tamamen taşınmasını istiyor.

ABD’nin askeri ve siyasi olarak tüm kıtalarda bulunmasını
sağlayan unsurlardan birisi de “Birleşmiş Milletler Barışı Ko-
ruma Misyonu” çerçevesinde çeşitli ülkelere yerleştirilen kuv-
vetlerdir.

ABD, Haiti’de MINUSTAH, Batı Afrika’da UNOWA, Batı Sah-
ra’da MINURSO, Liberya’da UNMIL, Fildişi Sahili’nde
UNOCI, Kamerun ve Nijerya’da CNMC, Kosova’da UNMIK,
Kıbrıs’ta UNFICYP, SGGOS ve CMPS, Suriye’de UNDOF,
Lübnan’da UNIFIL, UNIIIC, UNSCO ve UNSCOL, Orta
Doğu’nun genelinde UNTSO,  Irak’ta UNAMI, Orta Asya’nın
genelinde UNRCCA, Gine-Bissau’da UNOGBIS, Sierra Leo-
ne’de UNAMSIL, UNIPSIL ve UNIOSIL, Angola’da MONUA,
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde MONUSCO, Orta Afrika
Cumhuriyeti’nde BINUCA, yine Orta Afrika Cumhuriyeti ve
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Çad’da MINURCAT, Darfur’da UNAMID, Burundi’de BINUB
ve ONUB, Sudan’da UNMIS, Somali’de UNPOS, UNSOA ve
‘AMISOM’a destek’, Etiyopya ve Eritre’de UNMEE, Afganis-
tan’da UNAMA, Hindistan ve Pakistan’da UNMOGIP, Nepal’de
UNMIN, Timor-Leste’de UNMIT ve Doğu Timor’da UNOTIL
çerçevesinde faaliyetlerini yürütmeye devam etmektedir.

Ekonomik, siyasi ve askeri kurumları ve askeri üsleriyle ABD
emperyalizmi bütün dünyayı bir ahtapot gibi sarmıştır. 

ABD emperyalizmi tüm dünya halklarını sömürerek, emper-
yalist sistemin efendiliğine yükselmiş, askeri, siyasi, ekono-
mik egemenliğini zorbalıkla dayatmıştır. NATO, Dünya
Bankası, IMF gibi emperyalist kurumlar aracılığıyla dünyayı
egemenliği altına almıştır. Bütün bu kurumlar Amerika’nın et-
kisi altındadır. Zorbalıkla emperyalizmin jandarmalığını ya-
parak, emperyalizmin çıkarları için, işgaller, askeri darbeler,
komplolar örgütlemiştir. 

Yukarıdaki tablo gösteriyor ki, Amerika’nın kanını dökmediği
hiçbir halk yoktur. Tüm dünya halklarının kan davalısıdır. Kürt
milliyetçi hareket bu tabloyu bilmez mi? Elbette çok iyi bilir.
Amerika’nın suçlarını bile bile, Amerika’nın paralı askerleri
olmayı tercih ettiler. Çünkü kürt milliyetçi hareket halklarımıza
güvenmiyor. Kürt halkının geleceğini umursadıkları yoktur.
Kürt ağalarının, Kürt burjuvazisinin çıkarlarını esas alıyorlar.
Amerika’ya yaptıkları uşaklığı tüm dünya halkları asla unut-
mayacaktır.  
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Amerikan Savunma Bakanlığı’nın
raporuna göre, dünyanın

 



 
- Son olarak Suriye'nin

bölgesinde PKK’nın yaptık
dediği





TÜRKİYE EMPERYALİZMİN YENİ-SÖMÜRGESİDİR. 
TÜRKİYE AMERİKA’NIN BİR EYALETİ GİBİ 
YÖNETİLMEKTEDİR.

TÜRKİYE’NİN EMPERYALİZMİN YENİ-SÖMÜRGESİ HA-
LİNE GETİRİLMESİ ABD İLE YAPILAN “İKİLİ ANLAŞMA-
LAR” ADIYLA GİZLENMİŞTİR
Amerika, Türkiye’ye “Bağımsızlığını elinden aldım.” demiyor.
Demiyor ama ülkeyi tankı topu ile işgal etmek yerine “ikili an-
laşmalarla”, AID ile, NATO ile, CIA ile…  İşgal ediyor. Ve her
alana müdahale ederek ülkeyi yönetiyorlar.

ABD sermayeli şirketlerin Türkiye'de 54 Milyar doların üze-
rinde yatırımları bulunuyor. ABD şirketleri 90.000’e yakın işçi
çalıştırıyor. ABD’nin Türkiye’de 50 nükleer silahı var. Türki-
ye'deki Nükleer B61 tipi bombaların sayısı 60-70 arasında
ve İncirlik'teki ABD hava üssünde bulunuyor.

ABD emperyalizmi “ikili anlaşmalar” ile dokunulmazlık zırhını
sağlamış, Türkiye’nin geleceğini de ipotek altına almıştır. Tür-
kiye’nin anlaşmaları gözden geçirme, iptal hakkı yoktur. Em-
peryalistler 40 yıl sonrasını bile planlamıştır.
1950’li yıllar aynı zamanda işbirlikçi tekellerin yaratıldığı yıl-
lardır. Koçların, Sabancıların acentacılıktan çıkıp, kimi alan-
larda emperyalistler tekellerin gözetiminde “iş yaptıkları”
yıllardır…
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“İkili Anlaşmaların İçyüzü” isimli kitaptan biraz uzun alıntılar
yapıyoruz. Bu uzun alıntıların dikkatle okunması gerektiğini
düşünüyoruz. Çünkü Türkiye Hükümetlerinin nasıl bir ihanet
içinde anlaşmalar imzalayarak vatanımızı sattıklarını tarihle-
riyle, belgeleriyle okuyacağız.

“Yabancı bir devlete verilecek bazı imtiyazların tohumlarını
taşıyan ilk anlaşmanın 23 Şubat 1945 tarihinde Amerika Bir-
leşik Devletleri’yle imzalanmış olduğunu görüyoruz. 1. mad-
desinde; “ABD Hükümeti T.C. Hükümeti'ne, ABD
Cumhurbaşkanı'nın devir veya tedarikine yetki vereceği sa-
vunma maddelerini, savunma hizmetlerini ve savunma bilgi-
lerini vermeye devam edecektir” denilmekteydi.” (sy. 23)

“27 Şubat 1946 Tarih ve 4882 sayılı kanunla kabul edilen 10
milyon dolarlık kredi anlaşması (…) Türk liraları T.C merkez
bankasında hususi bir hesaba yatırılacak ve Birleşik Devlet-
lerin de arzusuna göre,

- Harsı, terbiyevi ve insani gayelerle,
- Birleşik devletler tarafından Türkiye’de kullanılan me-
murların ücretleri dahil olmak üzere, birleşik devletlerin
masraflarına tahsil edilecektir” (27)

“27 Şubat 1946 yardım anlaşmasıyla, Türkiye sınırları dışında
bulunan ve Amerika’nın işine yaramayan savaş artığı malze-
meyi satın almak şartıyla, Amerikan hükümeti on yıl vadeli 10
milyon dolar krediyi Türkiye hükümetine açmaktadır. 
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Gerçekte, Amerikan hükümeti Türkiye’ye para yerine 10
milyon dolarlık kullanılmış savaş artığı tasfiye halinde
malzeme verilecektir. Ayrıca bu borçlanma için yüzde 2,
3.8 faiz ödenecektir…” (28)

“(…) Merkez Bankasına yatırılacak olan bu Türk Liraları, Bir-
leşik devletlerin arzularına göre, harsı, terbiyevi ve insani ga-
yelere, Amerika’nın Türkiye’deki masraflarıyla,
Türkiye’deki Amerikan memurlarının ücretlerinin ödenme-
sinde kullanılacaktır…” (29)

“Türk Hükümeti’nin satın almak için seçeceği malzeme, ma-
hallinde olduğu gibi yani ne durumdaysa öyle satın alına-
caktır. Bozuk, kırık, işlemez ve tamire muhtaç olanları
Amerika değiştirmeyecek, tamir etmeyecek ve işler bir du-
rumda teslim etmeyecektir. Ayrıca Türkiye’nin satın ala-
cağı bu malzemelerin mülkiyet hakkı da Amerikalılara ait
olacaktır. Çünkü 23 Şubat 1945 tarihli anlaşmanın 5. mad-
desine göre, Amerika Cumhurbaşkanı'nın isteği üzerine bun-
lar geri verilecektir. (sy. 31)

“Türkiye ve ABD Hükümetleri Arasında Eğitim Komis-
yonu Kurulması Hakkındaki Anlaşma (27 Aralık 1949)
Amerika Türkiye'de kültür emperyalizmini kurmak için ilk
önemli tavizi bu anlaşmayla elde etmiştir. Bu anlaşmayla
ABD Türkiye'de Birleşik Devletler Eğitim Komisyonu adı al-
tında yeni bir organ kurmaktadır. Bu komisyonun sekiz üye-
sinden dördü Amerikalı, dördü de Türk olacaktır. Ve
Amerika’nın Türkiye’deki büyükelçisi bu komisyonun fahri
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başkanıdır. Oyların eşit olduğu hallerde, başkan oyunu kul-
lanarak anlaşmazlığı çözümleyecektir. Komisyon her türlü
davranışından ABD Dışişleri Bakanı'na karşı sorumlu olacak,
bütçesini orası vize edecek ve isterse, komisyonun her hu-
sustaki kararlarını gözden geçirerek değiştirebilecektir. 

Amerikan kanunlarına göre çalışacak olan bu komisyonun
ve orada görev alacak Amerikalıların neler yapacaklarını,
amaçlarını Amerikalılar bilecek veya yeni bir durum karşı-
sında Dışişleri’nden yeni talimat alabileceklerdir. Bu komis-
yona girecek dört Türk üyenin görevleri, yetkileri ve kime
karşı sorumlu olacakları hakkında bir kelime dahi yoktur. An-
laşmadaki bütün hükümler, kurulacak olan Amerikan Eğitim
Komisyonu’nun Türkiye’de Türk parası ile Türk Hüküme-
ti’nin himayesinde, her türlü Türk denetiminin dışında,
Türk eğitimi hakkında araştırma yapması, bilgi topla-
ması, gerekli Amerikan memurlarının uzman ve araştır-
macı olarak okul, üniversite ve bakanlıklara yerleştirmesi
ve benzeri faaliyetlerini kolaylaştırmak amacını sağla-
mak için getirilmiştir. Sözde karşılıklı olan bu anlaşma
ile bağımsız bir devlet olan Türkiye’nin başkentinde Türk
eğitimiyle ilgili bir Amerikan Eğitim Komisyonu kurulu-
yor ve Türk Hükümeti’ne bu komisyonun çalışmalarını
kontrol ve denetleme hakkı dahi verilmiyor. (sy. 49-50-51)

“12 Kasım 1956 Tarihli Zirai Maddeler Ticaretinin Geliştiril-
mesi ve Yardımlaşma Hakkındaki Muaddel Amerikan Kanu-
nunun 1. Kısmı Gereğince Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
ABD Hükümeti Arasında Münakit Zirai Emtia Anlaşması.
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25 Ocak 1957 Tarihli ve 12 Kasım 1956 Tarihli Anlaşmaya
Ek Anlaşma. Bu anlaşma ile ABD Hükümeti yardım adı al-
tında 12 Kasım 1956 tarihli anlaşmayla, kendi ihtiyaç faz-
lası olan buğday, arpa, mısır, dondurulmuş et, konserve,
sığır eti, donyağı ve soya yağı gibi maddeleri, Amerikan
gemileriyle, Türkiye’ye taşıma ücretiyle birlikte 43,6 mil-
yon dolar karşılığında, bağlayıcı şartlarla Türkiye’ye ve-
recektir. (s. 67) (…)

Kendi öz ürünümüz zeytinyağının, sabun yapımında kul-
lanılmasını bir kararnameyle yasaklayarak onun yerine
Amerika’dan satın alınan domuz karışımı donyağının kul-
lanılması mecburiyetini getiren DP Hükümeti, Ameri-
ka’ya pazar olma uğruna Türk zeytinyağı üreticilerini de
açlığa ve yoksulluğa mahkûm ediyordu. Türkiye’de pazarı
olmayan Amerikan don ve soya yağlarına pazar açmakla hü-
kümet Türkiye’nin ve Türk halkının çıkarlarına aykırı olan bu
anlaşmanın uygulanmasına geçiyordu. Zengin Amerikan çift-
çisinin daha zenginleşmesi için Türkiye’nin de sömürülmesi
zorunluydu ve bunun için de yoksul Türk çiftçisi, zeytincisi
kendi hükümeti eliyle yoksulluğa itiliyordu. (sy. 70)”

“20 Ocak 1958 Tarihli Tarım Ürünleri Anlaşması. Ameri-
ka’dan alınacak mallardan Türkiye’nin borçlanarak alacağı
veya Türkiye’de bu krediden yararlanacak Amerikan, yerli ve
yabancı firmaların ihracata yönelmelerine imkân yoktur. Bun-
lara verilecek borçların maksadı, Amerika’nın alışılmış pa-
zarlarına zarar vermeksizin, Türkiye’deki Amerikan tarım
fazlası ürünlerine olan ihtiyacı ve istekleri artıracak yatırım-
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lara yönelmektedir. Türkiye’de hiç pazarı olmayan ve Türk
halkı tarafından kullanılmayan soya yağı, bugün Türkiye’de
üretilen ayçiçeği, pamuk ve zeytinyağlarıyla kolayca rekabet
edebilmekte, süttozu okullarda çocuklara zorla içirilerek
alıştırılmakta, soya fasulyesi ekimiyse kasten baltalan-
maktadır. (sy. 75-76) (…)

20 Ocak 1958 Tarihli Anlaşma İle İlgili Olarak, 20 Ocak 1958
Tarihli ve 1755 Sayılı Amerikan Hükümeti’nin Notası. 12
Kasım 1956 tarihli anlaşmada Türkiye’nin tarım ürünleri
ihracatının ABD tarafından kontrol edilebileceği kabul
edilmişti. Bu notaların Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla
Türk dış ticaretinin bir yabancı devlet tarafından kontrolü
resmen ilan edilerek uygulanmaya geçilmektedir. (sy. 79)
(…)

Türkiye 1 Ağustos 1958 tarihine kadar Amerika’nın isteği
üzerine buğday ihraç etmeyecektir. Çünkü Amerika’nın
buğday satışı için alışılmış pazarlarından istekler bu ta-
rihlerde yapılacaktır. Eğer Türkiye bu şarta uymazsa, Ame-
rika kendi buğdayından, Türkiye’nin dışarıya ihraç etmiş
olduğu kadar eksik satış yapacağını hesaplayarak zama-
nında sert tedbirler almaktadır. Türkiye bu yasağa uy-
mazsa, ihraç ettiği buğday kadar Amerikan buğdayını
kendi kaynaklarından finanse edeceği dövizle Ameri-
ka’dan satın alma cezasına çarptırılacaktır ve Türkiye’de
bu şartlara uymayı kabul ettiğini bildirerek resmi gaze-
teyle ilan ediyor. Amerika kendi çıkarlarını korumak için ba-
ğımsız Türk Devleti’nin hükümetine, kabul edilmesine imkân
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olmayan bir teklifi getirebiliyor da, Türk Hükümeti bunu geri
çeviremiyor. Bozulan bir düzende milli çıkarlar yerine kişisel
ve yabancı çıkarlar, milli politika yerine sömürücü devletlerin
politikalarını izlemek olağan sayılıyor. Halk yalan ve propa-
gandayla kolayca kandırılıp uyutulabiliyor. Memleket, iç ve
dış sömürücü vurguncular tarafından insafsızca yağma ve
talan edilirken kalkınmak mümkün müdür? (sy. 79-80)”

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Amerika Birleşik Devletleri
Arasında Kredi Anlaşması (Karadeniz Bakır İşletmeleri  A.Ş.
Türkiye) 31 Mayıs 1968

İlk on yıl yüzde bir faizli olacak ve anaparanın ödenmesi on
yıl sonra başlayacaktır. Anaparanın ödenmeye başladığı ta-
rihten itibaren faiz yüzde 2,5’e yükselecek ve anapara ile bir-
likte altışar aylık 61 taksitte, yani otuz yılda ödenecektir. Buna
anaparanın ödenmediği ve yalnız faiz ödenecek on yıllık sü-
reyi de katarsak, bu anlaşma kırk yıl yürürlükte kalacak
ve ileride göreceğimiz bütün ağır şartları da Türkiye’yi kırk yıl
bağlayacaktır. Şayet Türkiye’nin ekonomik durumu bir gün
düzelse ve Türkiye bu krediden doğan borçlarını da erken
ödemek istese bu ödeme ancak şöyle yapılabilecektir: Önce
vadesi gelmiş bütün faiz ve anaparalar ödenecek, sonra da
tersten, yani en son anapara taksitinden aşağıya doğru
erken ödeme yapılabilecektir. Yapılacak erken ödemelerin
sondan başlayarak sadece anapara taksitlerine uygulanması
şartı çok ağırdır. Bu şekilde yapılacak erken ödemelerde faiz
yükünden kurtulma olanakları ortadan kaldırılmış olmaktadır.
Osmanlı borçlarının ödenmesinde bile bu ölçüde ağır şartla-
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rın kabul edilmediği hatırlanacak olursa, anlaşmayla sağlan-
mak istenen asıl amacın niteliği daha kolay anlaşılacaktır.
(sy. 94) (…) 

Türk şirketi, Amerika sınırları içinde yürürlükte olan ka-
nunlara uyacak, Amerika ise: Türkiye’deki kanunlara uy-
mayacaktır. Amerika, Türkiye’de vergi vermemek suretiyle
faiz gelirini artırmakta ve Türkiye hükümetine açtığı kredinin
bir kısmını da vergi olarak geri almaktadır. Diğer yandan da
vergiye kesilen para içinde bizi borçlandırmakta ve faiz al-
maktadır…” (115) (…)

Türkiye, bağımsız bir devlet olduğuna göre, kendi malı ola-
cak olan bu bakır tesislerini tamamlamak için kendi parasıyla
Romanya ya da Polonya’dan daha ucuza sağlayacağı mal-
zeme ve hizmetleri bu proje için kullanamayacaktır. Anlaş-
manın bu maddesiyle Türk Devletinin hükümranlık
hakları elinden alınmakta ve kendi parasıyla dahi, ticari
ilişkilerimizin çok iyi olduğu ülkelerden, Amerika’nın ya-
zılı izni olmadan Karadeniz Bakır Tesisleri’ni daha ucuza
mal etmek için de olsa, mal ve hizmet satın alınmasına
imkân bırakılmamaktadır. Bu gerçeklerin ışığı altında, Türk
Devleti’nin bağımsızlığının zedelendiğini söylemek, yerine
getirilmesi zorunlu ulusal bir görev olur. (sy. 121-122)”

“Amerikalılar ilk iş olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin silahla-
rını, teşkilatını, eğitimini değiştirerek, Amerikalılaştırmayı ele
aldılar ve uygulamada da ufak birkaç direnmenin dışında, ba-
şarıya ulaştılar. Türkiye’de ve Amerika’da kurs gören silahlı
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kuvvetler mensuplarının sayıları arttıkça, Amerikalıların ba-
şarısı da artarak yayıldı. Türklerin Kore savaşlarına katılması
ve sonra da Kuzey Atlantik Antlaşma Teşkilatına (NATO) alın-
ması, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin silah, araç gereç, eğitim,
savaş, doktrin ve kurallarından, üniforma ve yürüyüşüne
kadar, Amerikan ordusuna uydurulması yolundaki çalışmaları
hızlandırdı. sy. 199)”

“23 Haziran 1954 tarihli anlaşma ile aynı tarihi taşıyan bu
notanın, anlaşmanın yayınladığı 7 Temmuz 1954 tarihi
resmi gazetede çıkmamış olması dikkat çekicidir. (…) bu
Nota, meclisin onayından geçirilmeyerek kaçırılmış olu-
yor. (…) Amerikalılar bu konuda çok kurnaz ve hazırlıklı-
dırlar. Anlaşmaların metinlerine koyulmasını sakıncalı
gördükleri hususları anlaşmanın imza gücü verdikleri bir
nota ile kendi arzuladıkları şartları bir oldu bittiye getirip
anlaşma metnine sokmaktadırlar… Bu notanın 1. Mad-
desi, diplomatların dışında kalan bütün Amerikan askeri per-
sonelinin bu imtiyaz ve muafiyetlerden faydalanacağını kabul
ederek çok genişletilmiştir. Notanın 2. Maddesine göre:
Türkiye’ye giren ve çıkan Amerikan askeri personelinin
giriş ve çıkışlarını Türk hükümeti kontrol edemeyecek-
tir…” (s. 252)

"Genelkurmay, bir anlaşmaya dayanmadan kullanılan
Sinop ve Yalova havaalanları için, Amerikalılara ‘çıkın
buradan’ diyordu. Amerikalılar’ın karşılığı, ‘bize müsaa-
deyi hükümet verdi’ oluyordu. ‘Peki, gösterin anlaşmayı’
denilince, Amerikalılar ‘anlaşma yok’ demekten başka
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cevap bulamıyorlardı. Bu da gösteriyor ki; ilgili ve sorumlu
Türk makamlarının Amerikalılarla yapılan gizli anlaşmaların
anlam ve kapsamını iyice bilmemelerinden ve kimlerin ne gibi
yazılı veya sözlü müsaadeler verildiğinden habersiz bulun-
malarından, Amerikalılar geniş ölçüde yararlanarak, Tür-
kiye’de diledikleri gibi at oynatmışlardır. (sy. 307)”

“23 Haziran 1954 tarihli askeri kolaylıklar anlaşmasına göre:
Amerikalıların Türkiye’de uygun bulacakları yerlerde kura-
cakları üs ve tesislerin yerleri, Türk hükümeti tarafından sağ-
lanacaktır. Yani bunların istimlak bedelleri Türkiye’nin
bütçesinden ödenecektir. Bugüne kadar bu maksatla Türk
toprakları üzerinde Amerikalılar’a verilen arazi 32 milyon
metre kareye yaklaşmıştır...” (309) 
(İkili Anlaşmaların İçyüzü-Haydar Tunçkanat-Ekim Yayınları)

Bu uzun alıntılar için okurların bizi bağışlayacağını umuyo-
ruz. Ancak çok çarpıcı gerçekler bunlar. Okumalıyız, öğren-
meliyiz, tüm halkımıza açıklamalıyız bu gerçekleri. “Devlet
Sırrı” diyerek gizli anlaşmalar imzalıyorlar. Tüm bu anlaşma-
lar ihanet anlaşmalarıdır. Vatanımızı parsel parsel satıyorlar.
AKP’nin Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, “Babalar gibi sata-
cağız” demişti. Evet aynen öyle satmışlar. Satmaya devam
ediyorlar. 
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BU VATANA NASIL KIYDILAR?

İnsan olan vatanını satar mı?
Suyun içip ekmeğin yediniz,
Dünyada vatandan aziz şey var mı?
Beyler bu vatana nasıl kıydınız?

Onu didik didik didiklediler,
saçlarından tutup sürüklediler,
götürüp kafire: “Buyur...” dediler.
Beyler bu vatana nasıl kıydınız?

Eli kolu zincirlere vuruluş,
vatan çırıl çıplak yere serilmiş
Oturmuş göğsüne Teksaslı çavuş
Beyler bu vatana nasıl kıydınız?

Gün gelir çark düzüne çevrilir,
günü gelir hesabınız görülür.
Günü gelir sualiniz sorulur:
Beyler bu vatana nasıl kıydınız?

Nazım HİKMET - Grup YORUM
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AKP’ye de yaptırılan köprü, tüp geçit, özel yollar için benzer
dayatmalar yaptırılmıştır. Osmangazi köprüsünden günlük
40 bin araç geçiş garantisi verişmiştir ama günde 21 araç
geçmektedir. Devlet her gün tekellere halkın cebinden 40
bin araç için geçiş ücreti vermektedir. Madem öyle ücretsiz
yapın, tüm halkımız ücretsiz faydalansın. Zaten parasını çatır
çatır devletin kasasından ödüyorsunuz. Yoook bunu yapmaz-
lar, yapamazlar çünkü kapitalizmin çıkarlarına ters gelir. Üze-
rinden araç geçmeyen köprüye halkın vergilerinden topladığı
parayı çatır çatır ödüyor devlet. Bu nedenle kapitalizm akıl
dışıdır. Bu nedenle çürümüştür, asalaktır.

Bu anlaşmalara ve yapılan dayatmalara bakıp; “Türkiye Ame-
rika’nın bir eyaleti haline gelmiştir…” dersek yanlış olmaz.
Emperyalistler yağma, talan ve soygunlarını gizlemek için
hep “yardım ediyoruz” demişlerdir. Oysa ortada yardım yok-
tur. Talan ve soygun vardır.

ABD emperyalizmi “İkili anlaşmalar” ile dokunulmazlık zırhına
bürünmüş, Türkiye’nin geleceğini de ipotek altına almıştır.
Türkiye’nin anlaşmaları gözden geçirme, iptal hakkı yoktur.
Emperyalistler 40 yıl sonrasını bile planlamıştır. 

Emekli General Refik Tulga 3. Ordu komutanı iken Trab-
zon’daki Amerikan üssüne 1963 yılında gider. Orada yaşa-
dıklarını 23 Ekim 1969 tarihli DEVRİM dergisinde anlatır.
Karşılanır. Mutfak, kulüp, yemekhane gezdirilir. Ama üssün
asıl bölümlerine Refik Tulga sokulmaz. Girmek ister ama
üssün Amerikalı komutanı Albay oraya giremeyeceğini söy-
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ler. Tüm Amerikan üs ve tesisleri için bu kural geçerlidir. Ame-
rikalılar orada neler yaparlar, bunu hiçbir Türkiyeli kurum ve
ordu bilemez onlara bilgi dahi verilmez.
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Amerika  katil defol
Önünde hiç eğilmedik
onurlu başımız dik
duruyoruz karşınızda

biz bu halkın evlatları
bu vatanın sahibiyiz
kork bizden Amerika

Behey zulmün tanrısı
insanlığın baş belası
defol defol Amerika

Çek elini ekmeğimden
onurumdan namusumdan   
defol Amerika  

   
 
 

 

  
  

  

  
 

 



   
  

  
 

   
  

  

  
  

  

  
 Bağımsızlık ateşiyle 

 büyüyor çığlığmız
bizim bizim bu vatan

Tankınızı topunuzu
soyunuzu sopunuzu
atacağız yurdumuzdan

Behey zulmün tanrısı
insanlığın baş belası
defol defol Amerika

Çek elini ekmeğimden
onurumdan namusumdan
defol Amerika

Grup YORUM



Vatanımızın Sömürgeleştirilmesinin 
Köşe Taşları ve Sonuçları:

23 Şubat 1945: Türkiye ile ABD arasında Ödünç Verme-Ki-
ralama Yardımı Anlaşması imzalanır.

27 Şubat 1946 gün ve 4882 sayılı yasayla kabul edilen kredi
anlaşmasıdır. Bu anlaşmanın özü dünyanın değişik yerle-
rinde ABD'nin elinde kalan ve ülkesine geri götürmesi pahalı
olan eskimiş savaş artığı malzemeleri satın alması koşuluyla
Türkiye’ye borç verilmesiydi. SONUÇ: Türkiye ordusu yıllarca
ABD’nin eski silahlarını kullandı.

4 Temmuz 1948: Türkiye ile ABD arasında Türkiye’nin Mars-
hall Planı’na dahil edilmesi konusunda anlaşma imzalanır.
27 Aralık 1949: Türkiye ile ABD arasında Eğitim Komisyonu
kurulması hakkında anlaşma imzalanır.
25 Haziran 1950: ABD’nin destek verdiği Güney Kore’ye
Türkiye 4500 kişilik kolordu gönderir.
18 Şubat 1952: Türkiye NATO’ya katılır. NATO’YA katılmanın
bedelleri vardır. Demokrat Parti döneminde, 1954 yılında pet-
roldeki devlet tekelini kaldıran Petrol Yasası çıkarıldı. Yasa
tasarısını, uluslararası petrol şirketlerinin adamı Max Bell ha-
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zırladı. Bu yasanın 136. maddesi şöyleydi: Bu yasa ya-
bancı şirketlerin izni olmadan değiştirilemez.
5 Mart 1955: Adana’daki İncirlik Havaalanı inşası tamamla-
narak ABD Hava Kuvvetleri bu üsse yerleşir.
9 Aralık 1957: Türkiye’ye ilk Amerikan güdümlü füzeler girer.
17 Temmuz 1958: ABD, Türkiye’nin de içinde bulunduğu
Bağdat Paktı’na destek vereceğini açıkladı.
3 Temmuz 1969: Türk-Amerikan Savunma İşbirliği Anlaş-
ması imzalanır.
30 Haziran 1971: ABD’nin isteği ile Türkiye’de haşhaş ekimi
yasaklanır.
5 Şubat 1975: Türkiye’nin NATO (Amerikan) silahlarını kul-
lanarak Kıbrıs’a müdahalesi nedeniyle ABD, Türkiye’ye silah
ambargosu uygulamaya başladı.
25 Temmuz 1975: ABD’nin silah ambargosu kararı üzerine
Türk hükümeti ortak savunma tesislerine ilişkin 1969 Türk-
Amerikan anlaşmasına son verir ve İncirlik Üssü dışındaki
(NATO göreviyle) üs ve tesislerin çalışmalarını durdurur.
26 Eylül 1978: Türkiye’ye uygulanmakta olan silah ambar-
gosu ABD Kongresi tarafından kaldırılır, buna karşılık Türki-
ye’de kapatılan Amerikan üs ve tesislerinin geçici bir statü ile
açılması kararlaştırılır.
29 Mart 1980: Türkiye ve ABD arasında Savunma ve Eko-
nomik İşbirliği Anlaşması imzalanır.
17 Ocak 1993: İncirlik’ten kalkan uçaklar Irak’ı bombaladı.
8 Nisan 1994: “Türk-Amerikan Yüksek Düzeyli Ortak Sa-
vunma Grubu” toplantılarının on ikincisi Ankara’da tamamla-
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nır. ABD, “Türkiye ile ABD arasında geliştirilmiş ortaklığa da-
yanan, önümüzdeki elli yıla uzanacak eşit bir işbirliğinin te-
mellerinin” atıldığını açıkladı.
19 Mayıs 1994: ABD, Türkiye’ye kredi olarak verilen askeri
yardımın yüzde 25’inin “Türkiye’de insan hakları ve Kıbrıs
konularında ilerleme kaydedildiği bildirilinceye kadar” askıya
alınmasını kararlaştırdı.
30 Haziran 1996: ABD ile Türkiye arasında imzalanan Güm-
rük idarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına ilişkin anlaşmayı
TBMM onaylar.
12 Ocak 1997: Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı
ile ABD Savunma Bakanlığı Arasında Tedarik ve Karşılıklı
Hizmet Anlaşması ve Karşılıklı Lojistik Destek Uygulaması
Anlaşmasını TBMM onaylar.
Ocak-Mart 1999: ABD önderliğinde NATO’nun Yugoslavya
üzerinde başlattığı hava saldırılarına Türkiye siyasi ve askeri
açıdan destek verir.
Nisan 1999: ABD Ankara Büyükelçiliği’nde “Hukuk Müşavir-
liği” adı altında büro açan FBI, suça karşı mücadeledeki ortak
sonuç konusunda Türk Emniyeti ile birlikte çalışmalar başla-
tır. (FBI, ABD’nin iç güvenliğiyle ilgili bir kuruluştur. Türkiye’yi
de sömürgesi konumundaki bir eyalet gibi gördükleri için FBI
ile Türkiye Polisi birlikte çalışıyor)
Aralık 2001: ABD Türkiye’ye uyguladığı tekstildeki kotayı
yüzde 50 oranında kaldırır.
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BİR MİLLİ KURTULUŞ TÜRKÜSÜ

Zalım! Hemi de kötü dinli gavur,
Nasıl da bağdaş kurmuş toprağıma
Gülümü, harmanımı savurur!
Kara gözlerini
Sevdiğim oğlan,
Bize oldu olan
Topla Antep'i, Çukurova'yı,
İzmir'i, Urfa'yı, Konya'yı,
Haydi ha!
Ne durursun Munzur!

Engini de deli gönül engini
Kutluyalım şol kurtuluş cengini
Hayını,
Kompradoru, pezevengini,
Vur
Kara yeğenim vur!

Enver GÖKÇE
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ÜLKEMİZDEKİ ABD-NATO ÜSLERİ

2012’de CIA’ya yakınlığı ile bilinen Washington Enstitüsü’nün
yayınladığı bir raporda Türkiye’deki NATO radarları, ABD üs-
leri ve Türkiye toprakları içinde konuşlanmış nükleer bomba-
lar bir harita üzerinde tam liste olarak gösterilmişti. Söz
konusu rapora göre Türkiye’nin her tarafı ABD ve NATO üs-
leri tarafından işgal edilmiş durumdadır.

Türkiye’deki üs sayısı Irak’tan çok daha fazla
İşgal altındaki Irak’ta bile Türkiye’de olduğu kadar ABD üssü
bulunmuyor. ABD ya da NATO üssü denildiğinde herkesin
aklına İncirlik geliyor. Biraz araştırıldığında korkunç bir tablo
ortaya çıkıyor ve ülkemizin dört bir tarafının ABD-NATO üssü
adı altında kuşatıldığını görüyoruz.
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İşte çarpıcı sonuçlar:

İncirlik Hava Üssü, Türk Hava Kuvvetleri 10. Ana jet üssü
ve ABD hava kuvvetleri 39. Ana jet üssü burada görev yap-
maktadır.

İzmir Hava Üssü, Avrupa’daki ABD Hava Kuvvetleri’ne
(USAFE) bağlıdır. 42 uçak ve 300 asker-personel bulunan
üste I-HAWK ve Roland füze sistemleri konuşlandırılmıştır.
İzmir Hava Üssü NATO’nun Türkiye’deki en eski üssü ol-
makla beraber, son yıllarda önem kazanmıştır. 11 Ağustos
2004’te LANDSOUTHEAST karargâhı Napoli’den İzmir’e ta-
şınmış, 1 Ocak 2006’da da ABD 16. hava filosu, Almanya’nın
Ramstein Hava Üssünden alınarak buraya yerleştirilmiştir.

Şile üssü: Stinger füzelerinin fırlatılması için uluslararası
standartlarda bir atış alanıdır.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı: Irak savaşı sürecinde
NATO tarafından getirilen AWACS’lar burada üslenmiştir.

Balıkesir 9. Hava Jet Üssü: Bu üsde 6 adet “vault” denilen
füze rampası bulunmaktadır.

Muğla Aksaz: Deniz Üssü olarak kullanılmaktadır.

Ankara-Ahlatlıbel, Amasya-Merzifon, Bartın, Çanakkale,
136

emperyalizm



Diyarbakır-Pirinçlik, Eskişehir, İzmir-Bornova, İzmit, Kü-
tahya, Lüleburgaz, Sivas-Şarkışla, İskenderun, Ordu-Per-
şembe, Rize-Pazar, Erzurum, Van-Pirreşit ve Mardin’de
NATO’ya bağlı Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezleri
(CAOC6) bulunmaktadır.

Ankara, Karamürsel, Sinop, Hakkari, Hatay, Erzurum
Kargapazarı; dinleme üsleri.

Ankara Cevizlibağ, Elmadağ, İstanbul, İzmir; dinleme ve
harekat merkez üsleri.

Adana-Hatay Toroslar; CIA, Gladio eğitim üssü.

Tekirdağ Çorlu Havaalanı; Lojistik destek üssü.

Konya; AWACS erken uyarı uçakları bu üste.

Gaziantep-Batman Havaalanı; Lojistik destek amaçlı ha-
vaalanları. Heronların üssü.

Sabiha Gökçen Havaalanı; Lojistik destek havaalanı.

Mersin Taşucu Limanı; Limanda liman ve helikopter pisti
var.
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İskenderun Limanı; Türkiye’nin en geniş konteynır alanına
sahip bulunuyor.

Adana İncirlik; Nükleer bombaların yer aldığı, ABD’nin böl-
gedeki tek harekat üssü.

Diyarbakır; Hava üssü, NATO askeri var.

Şırnak-Silopi; Lojistik depolama yeri.

Mardin; İncirlik Üssü’ne ve İskenderun’a gelen ABD asker
ve teçhizatları için geçiş yeri.

Şanlıurfa; yakıt ikmal üssü.

Yukarıda, ekonomik, siyasi, askeri olarak Türkiye’nin Yeni-
Sömürgeleşme sürecini göstermeye  çalıştık. Yeni-sömürge-
ciliğin yapısı gereği, ülkemizde kapitalizm çarpık gelişmiştir.
İşbirlikçi burjuva sınıfı gelişmiş. Ancak bu işbirlikçi burjuvazi
göbekten emperyalizme bağımlıdır. 
Ülkemizde kapitalizm kendi iç dinamikleriyle gelişmediği için,
emperyalizme bağımlı olduğu için zayıf bir burjuvazi vardır.
Dolayısıyla toprak ağaları ve tefeci tüccarlar ile baş edebile-
cek, onları tasfiye edebilecek bir gücü yoktur. Bu nedenle
egemenliği paylaşır. İşbirlikçi tekelci burjuvazi, toprak ağaları,
tefeci tüccarlar. Bu üç sömürü egemen sınıfın yönetimine oli-
garşi diyoruz.
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Amerika vatanımızı işgal etmiştir. “Gizli İşgal” edilmiştir va-
tanımız. Buna rağmen, ülkemizde açıktan işgal edilen
Irak’tan daha fazla askeri üsse sahiptir.

Oligarşi gizli anlaşmalar yaparak halkımıza karşı suç işlemiş-
tir. Bağımsız bir ağır sanayinin gelişmesini engellemiştir.
Halklarımızı sömürerek aç bırakmıştır. Tüm yeraltı, yerüstü
zenginliklerimizin yağmalanmasına önayak olmuştur. Halkı-
mıza karşı işlenen tüm suçların sorumlusu oligarşi ve emper-
yalizmdir. İşçi cinayetleri, çürük binalar sonucu depremde,
selde yaşanan ölümler, yoksulluk, Kürt halkımızın katledil-
mesi, devrimcilerin katledilmesi, hastalıkların yaygınlaşması,
madde bağımlılığı ve bunun sonucundaki ölümler, ahlaki çü-
rüme… Sayabileceğimiz her şeyin sorumlusu, işte yukarıda
çizdiğimiz tabloda görülüyor. Baş sorumlusu Amerikan em-
peryalizmi ve oligarşidir.  

Oligarşi dünya halklarına karşı suç işlemiştir, çünkü Türki-
ye’den kalkan Amerikan uçakları Balkanlar’dan Ortadoğu’ya
kadar halkları bombalamıştır. Türkiye topraklarına yerleştiri-
len Amerikan füzeleriyle tüm halkları tehdit etmektedir. 

Türkiye halklarının kurtuluşu için, kardeş komşu halklarla da-
yanışmak için, emperyalizmi Anadolu topraklarından söküp
atmak gerekir. Tüm askerleri, gizli anlaşmaları, silahları, kül-
türleriyle söküp atmak gerekir. Türkiye Halklarının kurtuluşu
için oligarşiyi yok etmek gerekir. 
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Halkımızın Kurtuluşu, Anti Emperyalist, Anti-Oligarşik
Demokratik Halk Devrimindedir
Yukarıda anlattığımız gerçekler, ülkemizin nasıl sömürüldü-
ğünü çok açık gösteriyor. “Sömürü, işgal, istila varsa, “ya is-
tiklal ya ölüm” diyenler de vardı, varlar var olacaklar!”
Halkımız; emperyalizmi ülkemizden kovarak, oligarşiyi yok
ederek özgürlüğünü elde edebilir. 
Amerika’yla uzlaşarak değil, Avrupa Birliği’nden demokrasi
bekleyerek değil. Seçimlerde meclise girme yarışına girerek
değil. Anti-emperyalist olmak halklarımızın kurtuluşu için zo-
runluluktur. Emperyalizmi tüm kurumlarıyla vatanımızdan
söküp atmak boynumuzun borcudur. 
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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
Gözyaşında Amerika akar
Vurdularsa birini, kanı şorladıysa
Bilin ki o kurşunlarda Amerika var

Kişi kişiye köle tutulduysa, asıldıysa
Darağaçlarında Amerika var
Ama biz yine de direneceğiz
Sonuncumuza kadar

Cahit KÜLEBİ
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Amerikan emperyalizmi nedir;

Faşizmdir; Katliamlar, işkenceler, F tipi hapishaneler, göz-
altında kayıplar, gaz bombaları, diri diri yakmalar… tüm suç-
ların sorumlusudur.

Ülkemizde açlığın sorumlusu emperyalizmdir; 53 MİL-
YON YOKSUL, 11 MİLYON AÇ İNSANIN OLDUĞU BİR ÜL-
KEDE YAŞIYORUZ.

Uyuşturucu bağımlılığının sorumlusu emperyalizmdir;
Dünya uyuşturucu piyasasının yıllık 600 milyar ile 1 trilyon
dolar arasında olduğu tahmin edilmektedir. Ülkemizde 1,7
milyar dolar uyuşturucu rantı vardır. Bu öyle büyük bir ranttır
ki, Amerika'nın Afganistanlı işgal etmesinin nedenlerinden biri
olarak da uyuşturucu rantına tam hakim olma isteği gösteril-
mektedir.

Psikolojik Savaştır; Dünyanın pek çok ülkesinden binlerce
polis şefi, ordu komutanı Amerika'daki okullarda kontrgerilla
eğitimlerinin yanında halklara karşı psikolojik savaş eğitimi
de almışlardır. Bugün ülkemizi yönetenlerin büyük bir kısmı
böylesi eğitim ve kurslardan geçmiştir. 
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- Amerikan emperyalizmi tecavüzler demektir.
- Amerikan emperyalizmi borçlanma demektir.
- Amerikan emperyalizmi işbirlikçileştirme demektir.
- Amerikan emperyalizmi tecrit demektir.
- Amerikan emperyalizmi halkı uyutmak demektir.
- Amerikan emperyalizmi madenlerimizin çalınması demektir.
- Amerikan emperyalizmi HES demektir.
- Amerikan emperyalizmi elektrik zammı demektir.
- Amerikan emperyalizmi teslimiyetçilik, tasfiye, 
uzlaşma demektir.
- Amerikan emperyalizmi mahallelerimizde yozlaşma demektir.
- Amerikan emperyalizmi şeker fabrikalarımızın 
satılması demektir.
- Amerikan emperyalizmi tarımın, hayvancılığın ölmesi 
demektir.
- Amerikan emperyalizmi işgal demektir.
- Amerikan emperyalizmi gazetecilerin, aydınların, sanatçı-
ların dize getirilmesi demektir.
- Emeğimizin çalınmasıdır. İşçi Katliamlarıdır. Yoksulluktur.
Yozlaşmadır. İşbirlikçiliktir. Halka Korku Salmaktır. İşkencedir.
İnfazdır. Hırsızlıktır. Tekellerdir. Sömürüdür. Medyadır. Halkın
akan gözyaşının akan kanının sorumlusudur. Askerdir, polis-
tir. Savaştır, katliamdır. Sermayedir. Üslerdir. Zulümdür. 
Sürgündür …
Emperyalizmi ülkemizden kovmadan, oligarşiyi yok etmeden
ekmeğe ve adalete kavuşamayız. Halkımıza karşı işlenen
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tüm suçların sorumlularıdır. Emperyalizme ve oligarşiye karşı
savaşmak; onurlu olmaktır, namuslu olmaktır, 
vatansever olmaktır. 

“Devrimimiz anti-emperyalist, anti-oligarşik karakterde bir
devrim olacaktır. Bu tespite, ülkemizin, ekonomik, sosyal, si-
yasal analizi sonucu varıyoruz. Ülkemizde belirleyici olan
süreç, feodal süreç değil, “kapitalist” süreçtir. Ancak bu kapi-
talizm, ABD, Japonya ve Avrupa'daki kendi iç dinamizmiyle
gelişen kapitalizm gibi değil, emperyalizme bağımlı ve bunun
uzantısı olarak ortaya çıkmış ve şekillenmiştir. Ve bu nedenle
de, emperyalizmin bunalımı, diğer yeni-sömürge ülkelerde
olduğu gibi, ülkemizde de had safhada hissedilmektedir. Ül-
kemizde, emperyalizmin esas müttefiki yerli egemen sınıf,
baştan beri emperyalizmle bütünleşmiş olan işbirlikçi tekelci
burjuvazidir. Ve tekelci burjuvazi, siyasi, ekonomik ve ideo-
lojik olarak sömürü düzenini sürdürebilmek ve yönetebilmek
için, prekapitalist unsurlarla (toprak ağası, tefeci-tüccarlar)
işbirliğine ihtiyaç duymaktadır. Bu azgın sömürü düzeninin
sömürülen, ezilen sınıfları başta işçi sınıfı olmak üzere, yok-
sul ve topraksız köylü, kır ve şehir küçük burjuvazisidir.

Üretici güçlerin gelişmesini engelleyen sosyal ve siyasal güç-
ler emperyalizm ve oligarşidir. Çok kısa olarak özetlediğimiz
bu tablo, devrimimizin karakterini ortaya koyuyor.” 
(Haklıyız Kazanacağız-443)
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AMERİKA’NIN KARA ORDUSUNA DÖNÜŞEN 
KÜRT MİLLİYETÇİ HAREKET

Emperyalizme ve oligarşiye karşı mücadele etmeyen hiçbir
hareket halklarımıza ekmek ve adalet getiremez. “Sol” ise
teslim bayrağını çekmiş, mücadeleyi tasfiye etmiştir. 
Kürt milliyetçi hareket tamamen safını değiştirerek Amerika
bayrağı altında savaşmayı seçti. Emperyalizme karşı olma-
dıklarını defalarca açıklamışlardı, bu nedenle şaşırmıyoruz.
Koşar adım ABD uşağı olmayı seçti. 
Kürt milliyetçi hareketi onlarca yıldır Amerikan emperyalizmi-
nin uşağı olma yolundadır. Aşağıdaki alıntılar bu isteklerinin
özeti gibidir.
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Yıl 1994, ABD, Almanya, Fransa, İngiltere gibi emperyalist
ülkelerin Devlet Başkanlarına bir mektup ulaşıyor. Mektup, 7
Kasım tarihini taşıyor ve altında PKK Genel Sekreteri Abdul-
lah Öcalan’ın imzası var.
“Altını çizerek belirtmek isterim ki, biz çözümü savaşta görme-
yen siyasi tercihleri esas alan ve diyalog yoluyla mevcut du-
rumun aşılabileceğine inanan bir tutum benimsiyoruz.(…)”

Ve sonra sıra dünya emperyalistlerine “çağrı”ya geliyor: 
“... takdir edersiniz ki, dünyanın hiçbir yerinde acil bir müda-
haleyi bu kadar dayatan bir sorun yoktur... Dünyanın artık bu
devlet katliamına seyirci kalmaması gerektiğine ve Kürdis-
tan’daki Türk özel savaş uygulamalarına karşı tutum alması
gerektiğine inanıyorum... Yapacağınız girişimleri ve ataca-
ğınız adımları sonuna kadar destekleyeceğimi ifade edi-
yorum.”

15 Mayıs 1995, Özgür Halk, A. Öcalan ile Amerikalı emekli
diplomat D. E. Karn röportajı: “Kesinlikle şimdiye kadar direkt
bir ABD kurumuna ve kişilerine yönelik eylemlerimiz olma-
mıştır ve hedef seçilmemişledir. ABD ile hiçbir savaş içinde
olmadığımız halde ABD’nin ve istihbarat çevrelerinin PKK’yı
Dünya’da en büyük tehlike olarak görmesine ben şaşırıyo-
rum. Biz ABD’ye ne yaptık da ABD böyle üzerimize geli-
yor?”

“İsrail ile dost olan tek ülke Türkiye’dir diyen İsrail çeşitli bi-
çimlerde tüm gücüyle üzerimize gelmiş ve Türkiye’nin tüm
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suçlarını örtbas etmiştir. Soykırımı en ağır yaşayan bir halk
olarak Yahudi halkının, özellikle İsrail devletinin önemli çev-
relerinin Kürt halkına karşı Türkiye ile ilişki içinde hareket et-
mesini son derece tehlikeli bulmaktayız. “Bizim İsrail’e
yönelttiğimiz herhangi bir saldırımız yoktur. İsrail’in tek
taraflı Türkiye rejimini bu kadar destekleyip üzerimize saldır-
masını anlayamıyoruz. Bir an önce bu tutumundan vazgeç-
mesinin daha doğru olacağı kanısındayız. ABD’nin bile
ölçüsüz üzerimize gelmesinde sanıyorum biraz İsrail lobile-
rinin de etkisi vardır.”

Ağustos 1995, A. Öcalan’ın Amerikalı emekli diplomat D.
Alolph ile röportajından: “ABD çıkarlarına hiçbir zaman
saldırmadık. Eğer gerçekten demokrasiye inancınız varsa,
yapmanız gereken tek şey insan haklarını savunun, demok-
rasi mücadelesi veren bir hareket olduğumuzu görmenizdir.
Sizler kadar bağımsız, büyük bir devlet istemiyoruz. Tek ulus-
tan oluşan bir Amerika kadar federasyon istiyoruz.”

1996, Rafet Ballı, “Kürt Dosyası”, A. Öcalan ile röportajdan:
“...Kürtler artık daha fazla Amerikan ve İngiliz askerlerine
bağlanmak istiyorlar. Türk askerlerinden hoşnut değiller.
Yani Türklerden hoşnut değiller.” “... Gerçekte ABD’ye bağ-
lanma, İngilizlere bağlanma bir ileri adımdır... Türkiye’ye bağ-
lanma, İran’a bağlanma daha geridir. Irak’a bağlanma daha
geridir. BM’ye dolayısıyla ABD’ye bağlanma belli oranda
ileri bir bağlanmadır. Yani despot ve kötü bir kocadan
daha demokrat bir kocaya bağlanmaktır... Tercihimiz değil-
dir. Fakat diğer bir eğilim de gelişecektir. Özgürlük eğilimi ge-
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lişecektir. Dolayısıyla bağımlılık zayıflayacak, özgürlük, ba-
ğımsızlık eğilimi güçlenecektir.” (Sf. 245-246)

15 Şubat 1996, A. Öcalan ile röportaj, Özgür Halk;
“- Şimdi Amerika silahlı mücadeleyi terörizm olarak görüyor.
Bu sorunun siyasi yöntemle çözülmesini istiyor. Bu ABD gö-
rüşü üzerine düşünceleriniz nedir?

“- Abdullah Öcalan: Amerika Kürt sorunu gerçekten siyasi
yöntemle çözecekse biz bir gün bile savaşmak istemeyiz.
Üstümüze gelmezlerse bizde onların üstüne gitmeyeceğiz.
Hem de kayıtsız şartsız fakat Türkiye’nin de buna uyması ve
güçlerini üzerimize saldırtmaması gerekir.

“- Yani siz diyorsunuz ki, silahlı savaştan vazgeçmemizin
şartı, Amerika, Avrupa ülkeleriyle birlikte Kürt sorununa ilişkin
kuzey Kürdistan’da barışın tesisi için bir siyasi çözüm planı
getirsin kabul edelim. 

“- Abdullah Öcalan: Tabii eğer böyle planları var ise, yürüt-
mek istiyorsa biz buna hazırız. Şartsız bu planı teyit ederiz,
bizden istenileni yapacağız.”

Amerika’nın Irak’ı işgal etmesinden bir yıl önce 2002 yılında
Kürt Milliyetçi basında şöyle yazılmıştı; “ABD Saddam’ı de-
virmek için ortak arıyor. ...ABD kararlı görünüyor, galiba AB
ülkeleri olmadan da Irak’a müdahale edecek. Harita yeniden
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çizilebilir. Bunda Kürtlerin aktif rol üstlenmeleri gerekir.
Üç büyük Kürt partisinin kendi aralarında güç birliği yapma-
ları ve sonra da Saddam rejimine karşı olduğunu açıklayan
dünyanın lider gücü ABD ile bir konsensüs aramaları gerek-
mektedir.” (Haydar Işık, 23 Şubat 2002, Özgür Politika)

“HPG içindeki Güney Kürdistan’lı arkadaşlarımızı silahsız-
landırıyoruz. Bunlar, Demokratik Federal Irak ve Özgür
Kürdistan’a katılacaklar... Bu çerçevede Irak ve Kürdis-
tan’da gelişecek sistemin karşısında olmayacağız.” (KADEK
Genel Başkanı Murat Karayılan, Medya TV, 17 Mayıs 2003)

2014 yılında; Peşmergelerin Türkiye'den geçişi sırasında Ur-
fa'da onları karşılayan kitle tarafından “Biji Serok Obama”
sloganları atıldı... Bu ne demek? Obama lehine bu tezahü-
ratın anlamı nedir? Kürt milliyetçi hareketin yayın organı
Özgür Politika’da yazan Ahmet Kahraman, gazete sayfala-
rında; “Amerika'ya teşekkür” etmişti. Bütün dünyayı kan
gölüne çeviren, dünya halklarının baş düşmanı Amerika’ya
teşekkür etmek, Amerikan Başkanı’na “Biji Serok Obama”
demek ne oluyor, hangi ruh halinin, hangi anlayışın ürünü-
dür? Cemil Bayık’ın yaptığı açıklamada “çözüm süreci”
için “Aracılara, gözlemcilere ihtiyaç var. Bizler Amerika-
lıları da (gözlemci olarak) kabul edebiliriz ve gördüğü-
müz kadarıyla o yöne doğru bir gidiş var” ve ardından
“Şimdi ciddi ciddi PKK’nin nihayet terörist örgütleri lis-
tesinden çıkarılması tartışılıyor” diyor. Ne demek bu?

Kürt milliyetçi hareketi artık tercihini emperyalizmden yana
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kesin olarak yapmıştır. Hala solcu söylemleri kullanması al-
datmacadan başka bir şey değildir. Kürt milliyetçi hareketi
artık halk saflarında bir hareket değildir. Amerika’nın paralı
ordusu olmaya doğru hızlı adımlarla yol almaktadır. 

Marksist-Leninist olduğunu söyleyen oportünist sol’un em-
peryalizme karşı tutarlı bir çizgisi yoktur. Emperyalizme karşı
silahlı mücadele anlayışları yoktur. Eğer vatanımızı işgal
eden emperyalizme karşı savaşmıyorsan, sen nasıl karşı-
sın? Sadece lafta anti-emperyalisttirler. Halkımız dünyada
Amerika’dan en çok nefret eden halkların başında geliyor.
1970’li yıllarda Mahir Çayanların eylemleri çok etkili olmuştur.
Mahzuni Şerif’in “Katil Amerika” türküsü en ücra köylere
kadar yayılmıştır. Politikayı bilmeyen en cahil köylüler bile
“katil Amerika, zalım Amerika” derler. 

Ortadoğu’da PKK’nin kuyruğuna takılıp, Amerikan silahları
kuşanan PKK’nin kuyruğuna takılan solun anti-emperyalist-
liğinden söz etmek mümkün değildir. Öyle olduğunu iddia et-
seler de bu büyük bir aldatmacadır. Mücadele kaçkınlıklarını
gizlemek için kullandıkları boş laflardır.

Ülkemizdeki ulusal sorunların, açlık, yoksulluk, sağlık, eğitim,
işsizlik, pahalılık gibi her türlü sorunun kaynağında emper-
yalizme bağımlılık ve sömürü vardır. Ulusal haklarımızı ve
tüm ekonomik, demokratik haklarımızı elde etmenin yolu em-
peryalizme ve oligarşiye karşı savaşmaktan geçiyor. Bir ör-
gütün halk hareketi olup olmadığını anlamak için,
emperyalizme karşı aldığı tavır belirleyicidir. 
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1950’de, Kore’ye gönderilen Türk askeri 23 Sente mal ol-
muştu. Acaba Kürt Milliyetçileri, Amerika için kaç sente mal
oluyor? 

Nazım Hikmet’e kulak verelim; “Geçenlerde gazeteler yazdı:
Amerika'nın Dışişleri Bakanı Mister Dalles, Atlantik Paktı'na
en ucuz askeri Türkiye’nin sağladığını söylemiş. Bir Türk as-
keri 23 sente mal oluyormuş. Bu meselenin üzerine bir şiir
yazdım.” 16. 7. 953

“23” SENTLİK ASKERE DAİR

Mister Dalles,
sizden saklamak olmaz,
hayat pahalı biraz bizim memlekette
Meselâ iki yüz gram et alabilirsiniz,

koyun eti,
Ankara’da 23 sente, 

yahut iki kilo kuru soğan, 
yahut bir kilodan biraz fazla mercimek, 
elli santim kefen bezi yahut, 
yahut da bir aylığına

yirmi yaşlarında bir tane insan,
erkek,

ağzı burnu, eli ayağı yerinde, 
üniforması, otomatiği üzerinde, 
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yani öldürmeğe, öldürülmeğe hazır, 
belki tavşan gibi korkak,

belki toprak gibi akıllı, 
belki gençlik gibi cesur, 

belki su gibi kurnaz
(her kaba uymak meselesi), 

belki ömründe ilk defa denizi görecek, 
belki ava meraklı, belki sevdalıdır
Yahut da aynı hesapla Mister Dalles

(tanesi 23 sentten yani) 
satarlar size bu askerlerin 
otuz beşini birden

İstanbul'da bir tek odanın aylık kirasına, 
seksen beş onda altısını yahut

bir çift iskarpin parasına
Yalnız, bir mesele var Mister Dalles,

herhalde bunu sizden gizlediler:
Size tanesini 23 sente sattıkları asker

mevcuttu üniformanızı giymeden önce de, 
mevcuttu otomatiksiz filân, 
mevcuttu sadece insan olarak, 
mevcuttu,

tuhafınıza gidecek, 
mevcuttu,

hem de çoktan mı çoktan, 
daha sizin devletin adı bile konmadan. 
Mevcuttu, işiyle gücüyle uğraşıyordu, 
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meselâ, Mister Dalles,
yeller eserken yerinde sizin New-York'un, 
kurşun kubbeler kurdu o

gökkubbe gibi yüksek, 
haşmetli, derin

Elinde Bursa bahçeleri gibi nakışlandı ipek
Halı dokur gibi yonttu mermeri, 
ve nehirlerin bir kıyısından öbür kıyısına 
ebemkuşağı gibi attı kırk gözlü köprüleri
Dahası var Mister Dalles, 
sizin dilde anlamı pek de belli değilken henüz 

zulüm gibi, 
hürriyet gibi,

kardeşlik gibi sözlerin, 
dövüştü zulme karşı o, 
ve istiklâl ve hürriyet uğruna 
ve milletleri kardeş sofrasına davet ederek,
ve yârin yanağından gayrı her yerde,

her şeyde, 
hep beraber

diyebilmek için
yürüdü peşince Bedreddin'in.

O, tornacı Haşan, köylü Memet, öğretmen Ali'dir, 
kaya gibi yumruğunun son ustalığı:

922 yılı 9 Eylülüdür
Dedim ya, Mister Dalles,

herhalde bütün bunları sizden gizlediler.
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Ucuzdur vardır illeti
Hani şaşmayım,

yarın çok pahalıya mal olursa size
bu 23 sentlik asker, 

yani benim fakir, cesur, çalışkan milletim, 
her millet gibi büyük Türk milleti

Nazım HİKMET
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ANTİ-EMPERYALİZM MARKSİST-LENİNİSTLERİN 
ŞAŞMAZ PUSULASIDIR

Amerikan Ordusu “yenilmez” değildir!
Küba’da (1961),
Vietnam’da (1973),
Lübnan’da (1983),
Somali'de (1993)
ABD EMPERYALİZMİ DİRENEN HALKLARA YENİLDİ!

Emperyalizmin dünyayı ahtapot gibi sardığını gördük. Bu
gerçekleri öğrenen bir çocuk bile; “emperyalizmle uzlaşılmaz,
emperyalizmle savaşılır” diyecektir. Oysa tasfiyeci, reformist
solun emperyalizm konusunda kafası karışıktır. Olumlu ola-
rak niteleyebileceğimiz tavırları çok azdır. Genel olarak anti-
emperyalizm lafını kullansalar da, emperyalizme karşı
olduklarını söyleseler de, çoğunlukla emperyalizme güç
veren politikalar izlerler.
Olumlu; NATO toplantısı ülkemizde yapıldığında neredeyse
tüm sol ortak eylemler yapmıştı.
Olumlu; Irak’a asker göndermek için Türkiye topraklarını kul-
lanmak isteyen Amerika’ya karşı tüm sol ortak eylemler ör-
gütledi.  
Ancak bu olumlu tavırları çok azdır. 
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Olumsuz; Aynı sol Amerika Irak’a yönelik ilk saldırılar başla-
dığında “Ne Sam Ne Saddam” diyerek “tarafsız” kalmayı ter-
cih etti. 
Olumsuz; Arap Baharı denilerek başlatılan emperyalist sal-
dırganlığa sempatiyle baktılar. 
Olumsuz; Suriye’ye karşı yapılan saldırılarda Esad iktidarını
desteklemediler. Kobani’de devrim yaptıkları yaygarasını ko-
pardılar. Nihayetinde PKK’nin kuyruğuna takılıp Amerika’nın
kara ordusu haline geldiler. PKK’nin kuyruğuna takılmayanlar
ise Esad’a zalim diyerek “tarafsız” bir yerde durmayı tercih
ettiler. Esad önderliğindeki direnişi savunmaya cesaret ede-
mediler.
Olumsuz; Sol’un en büyük yanılgılarından birisi, Romanya li-
deri sosyalist Çavuşesku’nun Amerikan komplosuyla devril-
mesi ve idam edilmesi oldu. Devrimci-Sol dışında tüm sol
Amerika’yı alkışladı. Yıllar sonra komplo olduğu açığa çıktı.
Ancak özeleştiri vermediler.

Emperyalizm her süreçte tartışma konusu olmuş, kimi zaman
düşman, kimi zaman dost ilan edilmiş politika ve tanımlar de-
ğiştirilmiştir.
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EMPERYALİZME KARŞI SOLUN, NEDEN TUTARLI BİR
POLİTİKASI YOKTUR?
Halk Cepheli çocukların bile kafası çok nettir. Hızlı gelişen
olaylarda, merkezi bir yazı, slogan yazılmamışken bile, ülke-
nin birçok yerinde aynı anda, aynı içerikte Cephe imzalı slo-
ganları duvarlarda görürüz. Çünkü onlarca yıldır Cephe
politikası milim sapmamıştır. Hiçbir Cepheli emperyalizm ko-
nusunda şaşkınlık yaşamaz. 
Oysa “sol”un büyük çoğunluğu sağa sola yalpalar durur.
Neden?

Emperyalizme karşı “sol” sağa sola yalpalar, ÇÜNKÜ;
Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra büyük bir şaşkınlık yaşa-
dılar. Emperyalizm, Sovyetler dağıldıktan sonra çok sistema-
tik ideolojik saldırılar düzenledi. Sosyalizmin yıkıldığı, artık
asla yeryüzüne Bolşevizm’in geri gelmeyeceği propaganda-
sını yaptılar. “Sol” büyük bir moral bozukluğu yaşadı. Çünkü
ideolojik bağımsızlığı yoktu. Sosyalist hareketler ciddi geri-
leme yaşadılar. Sözde Marksist-Leninist teoriler yapan “sol”
örgütler birer birer bu düşünceleri terk ettiler. PKK bayrağın-
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dan orak-çekici çıkaran örgütlerin başında geliyor. 2018 yı-
lına geldiğimizde, Cephe dışında kendisine Marksist-Leninist
diyen hiçbir örgüt kalmadı. Emperyalizme göre artık tek ku-
tuplu dünya vardır. Yani dünyanın tek hakimi vardır o da em-
peryalizmdir. Sovyetlerden sonra “sol”un kolu kanadı
kırılmıştır. Tek kutuplu dünyaya göre teorilerini ve pratiklerini
yeniden düzenlemişlerdir. Bu nedenle emperyalizmle barış
içinde yaşama teorileri geliştirildi. “Sol”un Avrupa Birliği’ni
çözüm olarak görmesinin önemli nedenlerinden birisi budur.
Başka hiçbir çıkış yolu görmemektedirler.

Emperyalizme karşı “sol” sağa sola yalpalar, ÇÜNKÜ;
Emekçi sınıfların mücadelesi moral değerlerden yoksundur.
Emperyalizmin ideolojik-kültürel kuşatması altındadır. Dünya
genelinde emekçi sınıfa moral verecek bir sosyalist sistem
yoktur. Sovyetlerden sonra yıkım daha büyük olmuştur. Bu
moral bozukluğu solu da büyük oranda etkisi altına almıştır.
Çünkü büyük, kitlesel halk hareketleri görülmemektedir. Dün-
yada, kitlesel halk hareketleri görülmemektedir. Çünkü “Kor-
kak, cesur, cahil ve hakim” olan halkları tanımazlar. Bu
nedenle örneğin; Haziran Ayaklanması ilk başladığında, ol-
duğundan daha büyük anlamlar yükleyerek büyük umutlara
kapıldılar. Sonrasında ise hayal kırıklığı yaşadılar. Örneğin;
Yunanistan’da Çipras meclis seçimlerini kazanınca büyük
umutlara kapıldılar, bu çerçevede politika ürettiler. Ama kısa
süre sonra bu düşlerinden de uyandılar. Faşizm saldırılarını
arttırdığında tam bir çöküş içinde olurlar. Çünkü halkımızı ta-
nımıyorlar, halkımıza inanmıyorlar. Tarih ve Sınıf bilincinden
yoksundurlar. 
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Emperyalizme karşı “sol” sağa sola yalpalar, ÇÜNKÜ;
Ulusal kurtuluş savaşları geriledi. 70’li yıllarda dünyanın bir-
çok yerinde ulusal kurtuluş hareketleri öne çıkmıştı. “Sol” ha-
reketlere bir sempati doğuyordu. 90’lı yıllardan sonra,
Sovyetler’in dağılmasından sonra ulusal kurtuluş hareketleri
ciddi şekilde geriledi, kimi teslim oldu, kimi silah bıraktı. Ki-
misi emperyalizmle uzlaşma masalarına oturdu. Tüm bu sü-
reçler “sol” hareketler içinde karamsarlığa yol açtı,
emperyalizmin tek kutuplu, yenilemez olduğuna inanmaya
başladılar. 

Amerikan emperyalizmi, egemenliğini pekiştirmek için Irak’a
1990’ların başında saldırı düzenledi. Amerika, tüm dünyaya
gözdağı verdi. 

İdeolojik olarak bağımsız olmayan, sosyalizme, M-L’ye inancı
yüzeysel olan örgütler emperyalizme karşı savaşmaktan vaz-
geçerek uzlaşmayı ve teslimiyeti seçtiler.

1990’lı yıllardan sonra “sol” açısından; 
- “Küreselleşmenin” erdemleri keşfedilmiş,
- “İlerleme” adına AB’yi desteklemek doğal karşılanmaya 
başlanmış,
- Emperyalist işgal; “İnsan Hakları”, “statüleri bozma”, “demo-
kratik emperyalizm” söylemleri adı altında savunulmuş,
- Emperyalizmin saldırı bahanelerinden birisi olan “demok-
rasi” söylemleri,  zehirli bir ur gibi “sol”un beynini sarmıştır.
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- “Karşılıklı bağımlılık” söylemleriyle emperyalizme bağımlılık
gizlenmiştir.

Yani artık “sol” örgütler, emperyalizmin “insaniliğini”, “demo-
kratlığını” keşfetmiştir. Emperyalizme bağımlılık, emperya-
lizmle işbirlikçilik, uzlaşma ve teslimiyet adım adım
meşrulaştırılmıştır. Tasfiyeci Solun adım adım tarihsel değer-
lerini terk etme sürecini kısaca böyle özetleyebiliriz.

EMPERYALİZME KARŞI MÜCADELE
ETİĞİNİ SÖYLEYEN KESİMLER

1- “EMPERYALİZME KARŞI” İSLAMCILAR; İslamcılar
özünde kapitalist sömürüye karşı değillerdir. Daha çok açık
emperyalizmin işgallerinden dolayı,  ABD karşıtlığıyla kendi-
lerini sınırlarlar. Amerika kendilerine dokunmadığı sürece her
türlü uzlaşmaya hazırlardır. Emperyalizmin başka ülkelere,
hatta başka Müslüman ülkelere saldırılarına karşı sessiz ka-
lırlar. Uzlaşmaya en açık olan grupların başında gelirler. Tu-
tarlı anti-emperyalistler değillerdir. İran devleti, Lübnan
Hizbullah’ı ve Filistinli İslamcı hareketler bunların başında
gelir. Filistin’de direnişe önderlik eden, daha çok sol-sosyalist
örgütlerdi. Ancak 90’lı yıllardan sonra hızla zayıfladılar. Hatta
Avrupa Birliği fonlarından yardımlar alan “sol” Filistinli örgüt-
ler oldu. Bunların etkisi zayıflayınca, Filistinli İslamcı örgütler
giderek güçlendiler. Amerika’ya karşı savaştıkları da olur,
ancak islamcı örgütlere güvenilemez. Halkları düşündükleri
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yoktur, açlık-yoksulluk onları ilgilendirmez. Dünya halklarıyla
dayanışma onları ilgilendirmez. Tüm bunları göz önünde bu-
lundurarak, tedbiri elden bırakmayarak, emperyalizme karşı
savaşta bazı İslamcı gruplarla birlik yapılabilir. Elbette IŞID,
El-Kaide gibi halk düşmanı örgütler tamamen bu grupların
dışındadır. Emperyalizmin kurduğu, beslediği, silah verdiği
İslamcı örgütler halk düşmanıdır.

2- “EMPERYALİZME KARŞI” BARIŞÇILAR; “Barış”, “Kü-
reselleşme karşıtı” ve “İnsan hakları savunucuları” olarak
kendini tanıtırlar. Emperyalist ülkelerde ortaya çıkan ve diğer
ülkelere de yayılan ideolojilerdir. Sınıfsal karakterleri küçük
burjuvadır. Emperyalizm ile barış içinde bir arada yaşanabi-
leceğini savunurlar. Tüm dünyada bu düşünceleri savunanlar
oldukça yaygın ve çeşitlidir. Geçmişin Marksist-Leninist ör-
gütleri dahi, davalarına ihanet ettikten sonra, bu düşüncelerin
en “militan” savunucuları haline gelirler. Çünkü bu yolla em-
peryalistlere, artık savaşmayacaklarını ispatlama gayreti
içine girerler. 

Bu ideolojinin önderliğini Avrupa “solu” yapmaktadır. Avrupa
Parlamentosu politik olarak, dünyanın her yerindeki sosyal
hareketlerle ilişki kurarak, onları uzlaşmaya ikna etmeye ça-
lışır. Bu kesimler emperyalizmin büyük sömürüsüne karşı ol-
duklarını söylemekle birlikte, bunun yerine koyabilecekleri bir
şeye sahip değillerdir. Emperyalizmden sömürülerini yumu-
şatmalarını isterler. Emperyalistlerden yoksullara yardım di-
lenirler. Çünkü sınıf bilincinden yoksunlardır. En fazla “İsveç
modeli”, “insancıl kapitalizm” söylemiyle sınırlıdır ufukları.
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Ancak tüm bu niteliklerine rağmen bu kesimler, demokratik,
anti-emperyalist eylemlilikler içerisinde ittifak yapabilecek ke-
simlerdir. 

3- “EMPERYALİZME KARŞI” SOSYALİSTLER; Dünyada
tek tutarlı anti-emperyalist hareket Cephe’dir. Anti-emperya-
list cephenin en önündedir. Bununla birlikte emperyalizme
karşı birlik yapılabilecek çok geniş, sol sosyalist hareketler
vardır. Çok geniş bir anti-emperyalist sol-sosyalist damar var-
dır dünyamızda. Tüm kıtalarda Amerika’ya karşı savaşmış
örgütler ortaya çıkmıştı. Birçoğu uzlaşsa dahi, bunların etki-
leri hala sürmektedir. Örgütleri silahlı mücadeleyi bıraksa da,
hala silahlarını bırakmayan, Latin Amerika’da sosyalist gerilla
grupları vardır. Kolombiya’da FARC’ın ayrılan böyle gruplar
vardır. Filistin’de FDKC, FHKC gibi örgütler reformisttir,
ancak Avrupa solu ile aralarında uçurum vardır, emperya-
lizme karşıdırlar. Avrupa’da, özellikle Yunanistan, Bulgaristan
gibi ülkelerde sosyalist ideolojiyi savunan örgütler. Hindistan,
Filipinler gibi Uzakdoğu ülkelerinde eski Marksist silahlı ör-
gütlerin devamcısı olan, sosyalist, komünist partiler.  

Tüm dünyada, tüm kıtalarda sayabileceğimiz onlarca örgüt
vardır. Bunlar emperyalizme karşı silahlı savaş yürütmüyor-
lar. Bu sosyalist, komünist örgütler kendilerini anti-emperya-
list olarak nitelendirirler. Tüm dünyayı düşündüğümüzde,
anti-emperyalizm çok ciddi bir potansiyele sahiptir. Halklara
karşı suç işlememiş birçok grupla birlik yapılabilir. 

165

anti-emperyalist mücadele



ÜLKEMİZDE ANTİ-EMPERYALİZMİN KISA TARİHİ
Türkiye devriminde anti-emperyalizmin yaklaşık 100 yıllık bir
tarihi var. 1917’de Sovyet devrimi ve ülkemizde emperyalist
işgale karşı ulusal kurtuluş savaşı, TKP’nin tarihinde önemli
köşe taşlarıdır. Esas belirleyici olan ise ulusal kurtuluş sava-
şıdır. Emperyalizme karşı ulusal kurtuluş savaşını kazanmış
olan halkımızın anti-emperyalist bilinci çok yüksektir. Düş-
man çizmesine vatan topraklarını ezdirmemiştir, savaşmıştır
halkımız. 7 düvel üstümüze kalkmış, ama düşmanı denize
dökmüştür halkımız. “Gâvura” alerjisi vardır halkımızın. Bu
nedenle, başta CHP olmak üzere tüm burjuva partiler em-
peryalizme karşıymış gibi görünürler. Buna karşın, emperya-
lizmle en alçakça ihanet anlaşmalarını imzalarlar.
Meydanlarda ise ekranlarda İsrail’e, Amerika’ya esip gürler-
ler. Emperyalistler bu tür sahte meydan okumalara, halkımızı
aldatmak için yapıldığını bildikleri için göz yumarlar. 

1945-50’li yıllar… Emperyalizmle bağımlılık anlaşmalarının
imzalandığı yıllardır. Buna ses çıkartacak örgütlü tek güç
olan TKP’nin hiçbir etkisini göremeyiz. Bazı aydınların Ame-
rika’ya karşı romanlarında, şiirlerinde tepki gösterdiklerini gö-
rürüz. Ancak güçlü, örgütlü bir cephe yaratılamamıştır.

1960 darbesi… Ordu içindeki Kemalist unsurların anti-em-
peryalist direnişi olarak gösterilir. Oysa, 1960 darbesini ya-
panların ilk işi Amerika’yla yapılan anlaşmalara sadık
kalacaklarını açıklamak olmuştur. Birkaç göstermelik demo-
kratik yasa çıkarmışlar, bunları da kısa sürede tırpanlamışlar,
gasp etmişlerdir. 
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1960-72 döneminde Coca-Cola boykotları yapıldı. Amerikan
savaş gemilerinin İstanbul’u ziyareti, 6. filoya karşı eylemler
Türkiye devrimci mücadelesinin önemli köşe taşlarıdır. 

1968… Tarih 1968 yılının Temmuz ayını gösterdiğinde, 6. filo
İstanbul’a gelir... Bu durumu duyan ve binlerce kişiden oluşan
gençlik kitlesi FKF içerisindeki genç militanların önderliğinde
Taksim’den Dolmabahçe’ye dalga dalga akarak, 6. filoya ait
Amerikan askerlerini denize dökerler. Polisin müdahale et-
meye cesaret edemediği bu eylem FKF oportünist yönetimi-
nin ihanete eşdeğer tüm engelleme çabalarına rağmen
gerçekleşir. İslamcılar ise devrimcilere saldırdı. Bir devrimciyi
bıçaklayarak katlettiler. Ve Amerikan 6. filoya karşı namaza
durdular. 

Bu eylemleri örgütleyenlerin başında ise bugünkü AKP ikti-
darını oluşturan kadrolar vardı, o dönemki adı Komünizmle
Mücadele Dernekleriydi. Ülkemizde Faşistler ve İslamcıların
nasıl Amerikan işbirlikçileri olduğunu, 16 Şubat 1969’da 6. fi-
loya karşı yürüyüşte Mahir Çayan şöyle anlatıyor. Mahir;
“Kanlı Pazar”ın ortasında, 16 Şubat 1969’da devrimciler, va-
tanseverler Amerikan 6. filosuna karşı büyük bir gösteri ya-
parlar. Gösteriye katılan yaklaşık 30 bin kişi Taksim
Meydanı’na geldiği ve önden üç yüz kişilik bir grubun alana
girdiği sırada, polis saldırarak alana giren grupla, arkadan
gelenleri birbirinden koparır. Alanda ise çoğu İslamcı olan
gruplar önceden hazırlanmıştır, alana girmiş bulunan birkaç
yüz kişilik kitleye saldırırlar. İslamcılar ve faşistler, Amerikan
6. filosunu savunmak için işbaşındadırlar.
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6 Ocak 1969… Ülke çapında sempati yaratan en güçlü anti-
emperyalist eylemler bu dönemde başlamıştı. Dev-Genç’li-
ler 6 Ocak 1969’da CIA ajanı Commer’in arabasını
ODTÜ’de ters çevirip yakarlar. Tüm ülkede büyük bir coş-
kuyla karşılanır.
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1970… ülkemizde aynı zamanda revizyonizmden kopuşun
sağlandığı, emperyalizme ve oligarşiye karşı silahlı kurtuluş
hareketlerinin ortaya çıktığı yıllardır. THKP-C,THKO, TKP-
ML bu yıllarda silahlı mücadeleye başlamıştı.

Mayıs 1971... Mahir Çayan’ın önderliğinde, Filistin halkının
katillerinden, İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom kaçırılmış,
cezalandırılmıştır. Efraim Elrom, kaçırıldıktan 5 gün sonra
taleplerin yerine getirilmemesi sonucu 22 Mayıs 1971’de
Mahir Çayan tarafından cezalandırılır. Dünya çapında etkisi
olmuştur. Dünya halklarıyla dayanışmanın en güçlü eylem-
lerinden biri olmuştur.

1971… Kanlı Pazar’da şehit düşen devrimcilerin anısına ger-
çekleştirilen Amerikan Askeri Malzeme Deposu Tuslog’un
Zincirlikuyu merkezi, Tuslog Şişli şubesi, Amerikan-Türk Dış
Ticaret Bankası’nın Elmadağ şubesi, ABD Başkonsolosluğu,
IBM’in Gümüşsuyu’ndaki merkezi ve Salı Pazarı’ndaki Ame-
rikan askeri botu bombalanmış ve tahrip edilmiştir.
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1972…  Kızıldere Manifestosu aynı zamanda anti-emper-
yalizmin de manifestosudur. Mahir Çayan özgürlük eyle-
miyle hapishaneden çıkmıştır, oligarşi onu vur emri ile
aramaktadır. Mahir’ler Hem Deniz Gezmişlerin idamını en-
gellemek hem de gerçek suçluların kim olduğunu göstermek
için Ünye Radar Üssü’nden üç İngiliz teknisyeni kaçırır. Ve
sonuna kadar savaşarak şehit düşerler. Kızıldere anti-em-
peryalizmin de manifestosudur. 

1975-’80… süreci ise ülkemizde silahlı temelde anti-emper-
yalist mücadelenin geliştiği dönemdir. Dev-Genç, emperya-
lizmin gayrı meşru çocuğu Faşizme Karşı Faşist Teröre
Karşı Silahlı Mücadele Ekipleri ile savaşıyordu.

Aralık 1978… ABD emperyalizminin geçici süre ile faaliye-
tine son verilen üslerinin yeniden faaliyete geçmesine izin
verildi. Türkiye’nin kendi denetimine aldığı üsleri yeniden
ABD’ye devretmesini ve ABD’nin bu üslere asker ve teçhizat
sevk etmesini protesto etmek amacıyla Amerikan Hava Yol-
ları’nın İstanbul Harbiye’deki bürosu önünde yollar lastik ya-
kılıp kapatılarak gösteri yapıldı. Büro bombalanarak tahrip
edildi ve zarara uğratıldı. Yine ABD Kültür Ateşeliği’ne ait ara-
cın önü kesildi, araç bomba ve kurşunlarla tahrip edildi ve
yakılmaya çalışıldı.

12 Eylül 1980… Ülkemizde de 12 Eylül 1980’de Amerikancı
faşist cunta darbe yaptı. Yükselen devrimci dalgayı önlemek
için, emperyalizmin ekonomik paketini uygulamak için askeri
darbe yaptılar. Bu tarihten itibaren anti-emperyalist mücadele,
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Amerikancı faşist cuntaya karşı mücadeleyle özdeşleşmiştir.
Devrimci Sol “Amerikancı Faşist Cunta 45 Milyon Halkı
Teslim Alamaz”  sloganıyla, cuntaya karşı gücü ve olanakları
oranında savaşmıştır.

Kürt milliyetçi hareket cuntanın gelişini görünce ülkeyi terk
etmiştir. Oportünist, reformist sol ise cuntaya karşı direnme
cüretini göstermemiştir. Cuntanın ayak sesleri duyulur duyul-
maz birçoğu kapağı yurt dışına atmıştır. Ülkede kalanlar ise
bavullarıyla teslim olma sırasına girmişlerdir.

Bu yıllarda emperyalizmin politikası, devrimcileri hapishane-
lere doldurarak ideolojik baskı ve ağır işkencelerle teslimi-
yete zorlamaktır.

Mamak ve Diyarbakır hapishanelerinde teslimiyetçilik yaşa-
nırken Devrimci Sol tutsaklarının bulunduğu (başta Metris
olmak üzere) hapishaneler birer direniş odağına dönüşmüş-
tür. Uzun yıllar süren direniş çizgisinin doruk noktası ise 1984
Ölüm Orucu oldu. Tek Tip Elbise dayatmalarına, devrimci tut-
sakların düşüncelerden soyundurulma saldırılarına karşı, di-
renişle cevap verildi. 4 devrimci tutsağın şehit düştüğü 1984
Ölüm Orucu direnişi zaferle sonuçlanmıştı. Bu yıllarda anti-
emperyalistlik Amerikancı faşist cuntanın saldırılarına karşı
direniş saflarında yer almaktır.

1990… Romanya başkanı Sosyalist Nikolai Çavuşesku ve
Eşi Elena Çavuşesku emperyalistlerin tezgahladığı bir dar-
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beyle, alelacele yargılanıp idam edildiler. “Sol” emperyalizmin
yalanlarına aldanmaya dünden hazırdı. Devrimci Sol ise ey-
lemleriyle cevap verdi. Yine “yalnız”, yine “tek başına”dır
Devrimci Sol. Ocak 1990’da Yeni Çözüm dergisinde Roman-
ya’daki gelişmelere karşı tavrını açıklar: “Emperyalizmin ve
burjuva liberallerinin, tüm eksiklik ve olumsuzluklarına karşın,
sosyalist olarak gördüğümüz bir ülkedeki iktidarı yıkmak is-
teyenlerin karşısında ve sosyalistlerin tarafında olmalıyız. Bu
anlayışla Çavuşesku ve yandaşlarının karşı- devrimci kom-
ploya karşı onurlu direnişlerini destekliyoruz.” 

1990’lı yıllar, Sovyetler birliği dağılmıştı. Emperyalizmin tüm
dünyada hakimiyetini ilan ettiği yıllardır. “Sınıf mücadeleleri-
nin son bulduğu”, “silahlı mücadelenin devrinin bittiği”, “sos-
yalizmin yenildiği” propagandaları ile tüm dünya halklarının
beyninden sosyalizmi tamamen yok etmeye çalışıyorlardı.
ABD tüm dünyaya hakimiyetini kabul ettirmek için, Irak’a sal-
dırı düzenledi. Emperyalizmin egemenliğini ilan ettiği bir dö-
nemde, atılım dönemi ilan ederek, dünyadaki en güçlü
anti-emperyalist duruşu sergiledi. Birçok emperyalist kuruma
yönelik saldırılar düzenlendi.

1990’da Amerika Irak halkı üzerine bombalar yağdırdı. Halk
Cephesi’nin de içinde yer aldığı Emperyalist Savaşa Hayır
Platformu oluşturuldu. Devrimci Sol Güçler Emperyalist Sa-
vaşa Karşı kitlesel eylemler örgütlediler, korsan gösteriler dü-
zenlediler. Yazılamalar yaptılar, güçlü bir cevap verdiler. Grup
Yorum öncülüğünde sanatçılar eylem örgütlediler. 

173

anti-emperyalist mücadele



Emperyalizmin amacı tüm dünyaya gözdağı vermekti. Tasfi-
yeci Sol “Ne Sam Ne Saddam” diyerek orta yolu seçtiler. kürt
milliyetçi hareket ise; “Saddam Kürtleri Katletti” diyerek em-
peryalist saldırganlığa alkış tuttu. Amerika’nın PKK’ya da bir
rol vermesini istediler. Oysa anti-emperyalist olmak emper-
yalizmin halklara yönelik her türlü saldırısına karşı olmaktır. 

1990… Devrimci Sol Kürt halkına yönelik katliam saldırı-
larına karşı birçok eylemin yanında, anti-emperyalist ey-
lemler yapar. Amerikan Bilgisayar Merkezi’ni bombalar.

Ekim 1990... Cephelilerin öncülüğünde eylemler yapılır. İs-
tanbul’un 21 gecekondu mahallesinde ateşler yükselir. Yok-
sul emekçi halkın, büyük ateşler yakarak, savaş politikalarını
protesto ettiği bu eylemlerde, Gazi Mahallesi’nde yakılan ate-
şin etrafında 250 kişi halaylar çeker. Anti-emperyalist tepki-
lerin daha da yükselmesine, emperyalizme duyulan öfkenin
iyice kabarmasına neden olan Amerikan savaş gemisi Sara-
toga’nın, 13 Ekim günü ülkemize gelmesiydi. 500’ün üze-
rinde insanın katıldığı protesto açlık grevi yapılır.
Mahallelerde, üniversitelerde, işyerlerinde aynı amaçla kitle
toplantıları ve gösteriler örgütler.

Ocak 1991… Devrimci Sol, Türk ve Kürt halkına seslenerek,
Türkiye’nin emperyalistlerce bir saldırı üssü haline getirildi-
ğini, bunun Irak’a misilleme hakkı doğurduğunu ve Kürt hal-
kının bu anlamda saldırı hedefi olduğunu belirttikten
sonra, “Bu işbirlikçi ve halk düşmanı politikaya karşı çıkma-
lıyız” der ve şöyle devam eder: “Örgütümüz, emperyalist güç-
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lerin Irak halkına karşı giriştiği vahşi saldırılarına karşılık ola-
rak; İstanbul’da, Maslak’ta ABD’ye ait askeri lojistik amaçlı,
ABD İncirlik Üssü ile bağlantılı MTMC Outport İstanbul, Tah-
takale’de Türk-Amerikan Board Heyeti Bürosu, Kabataş Set-
üstü’nde Amerikan Denizcilik Şirketi ABS, Teşvikiye’de
Avrasya Gözlemevi (CIA ile ilişkili), Mecidiyeköy’de Commer-
cial Union Sigorta Şirketi, Beyoğlu’nda İtalyan Konsolosluğu;
Adana’da Amerikan Konsolosluğu ile Türk-Amerikan Der-
neği; Ankara’da Fransız Hava Yolları ile Suudi, Japonya, Ka-
nada, Avusturya hava yollarının bulunduğu bina; İzmir’de,
Amerikan Tuslog, Amerikan Kültür ile Fransız Kültür Merkezi
binalarını bombalayarak tahrip etmiştir.”

Şubat 1991… Devrimci Sol, Şubat 1991 sonlarında İzmir’i
dar eder emperyalistlere. Halkın adaletinin hedefi bu kez
İzmir NATO karargahında görevli Amerikalı Yarbay Alwin
Makke’dir. Nato 6. Ataf Komutanlığı’nda Görevli Yarbay Alwin
Mackie “Türkiye emperyalistlerin çiftliği değildir” denilerek
ölümle cezalandırılır.

19 Mart 1991… Emperyalizmin işbirlikçisi Özal iktidarı yeni
bir şaşkınlık, yeni bir korku ve panik yaşamaktadır. Halkları
teslim almak kolay değildir. Ve ardı ardına patlar bombalar.
Sarsıntı İstanbul’da, Ankara’da, Adana’da, İzmir’dedir. Sar-
sıntı Türkiye’dedir. Devrimci Sol emperyalist kuruluşları bom-
balayarak tahrip etmiş, “diplomatik statülü” emperyalist katil
James Baker’a hak ettiği bir karşılama yapılmıştır. Ankara’da
İnter Bank ve Amerikan IBM, Adana’da Amerikan Kültür Mer-
kezi ile Amerikan Life Sigorta Şirketi, İzmir’de Amerikan Araç
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Bakım Merkezi ile Amerikan General Motors’u bombalayan
Devrimci Sol, İstanbul’da da Bank Of Boston, SKY, Covrier
İnternational-INT-BSS adlı Amerikan şirketleri, Amerikan
Neşriyat Merkezi, Pepsi Cola İdari Merkezi, Amerika Sabancı
ortaklığı Cinga-SA şirketi ile Amerikan General Motors şirke-
tini bombalayıp tahrip etmiştir.
1991… Özal, Bush’la görüşmek ve emperyalist savaş süre-
cinde başardığı kusursuz ABD uşaklığının mükafatını almak
için ABD yolcusudur. ABD’ye, yolcu Özal’la beraber bir he-
diye verilmeli, ABD’ye eli boş gönderilmemelidir. Özal’ın he-
diyesi hazırdır. Bush’un çocuklarından, Amerikan VINNAL
BROWN ROOT (VBR), TUSLOG Genel Müdürü, NATO Kur-
yesi John Gandy, Devrimci Sol SDB tarafından cezalandırılır.
“Emperyalist Üslere ve Anlaşmalara Hayır!” diyen Devrimci
Sol’un, emperyalizme yolladığı güçlü bir mesajdır bu eylem.
Çünkü, polisin ve ABD’lilerin belirttiği gibi sade bir ABD va-
tandaşı, özel bir şirketin genel müdürü değildir Gandy. Emekli
albay, NATO kuryesi ve TUSLOG Genel Müdürü’dür.

Bizzat Amerika’nın öncülüğünde Devrimci Sol’a yönelik
imha saldırıları örgütledi Oligarşi. 12 Devrimci Sol’un
önder kadro ve savaşçısı 12 Temmuz 1991’de katledilir.
16-17 Nisan 1992’de aralarında Devrimci Sol Merkez Ko-
mite Üyesi Sabahat Karataş’ın da olduğu 11 Devrimci Sol
önder kadrosu ve taraftarı katledildiler. 16-17 Nisan kat-
liamdan çok, direnişle öne çıkmıştır. Tüm dünyada, sos-
yalizmin bittiği ilan edilirken, İstanbul’un göbeğinde,
Çiftehavuzlar’da bir apartmandan orak çekiçli bayrağı
dalgalandıran Devrimci Sol savaşçıları; 
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“Bayrağımız ülkenin her tarafında dalgalanacak” sloga-
nını atıyorlardı pencereden, emperyalizme ve faşizme
meydan okuyorlardı.

1999… Selçuk Akgün ve Sadık Mamati, iki Cephe savaşçısı
ABD’nin Yugoslavya’ya saldırısını protesto etmek için İstan-
bul ABD konsolosluğuna eylem sırasında şehit düştüler.

2003… Irak’ta İşgale Hayır Koordinasyonu; Türkiye Solu-
nun önemli birliklerinden birisiydi. 2003 yılında Irak’ın işgal
edilmesine karşı oluşturuldu. İstanbul’da 100’ün üzerinde
devrimci örgüt, sendika, meslek örgütünden oluşuyordu.
Anadolu’nun birçok ilinde benzer örgütlenmeler oluşturuldu.
Amerika’ya karşı önemli eylemler örgütledi. Emperyalizme
karşı bir cephe olarak varlığını sürdürmesi için Halk Cephesi
büyük çaba harcadı, ancak küçük hesaplar ve mücadele kaç-
kınlığı yüzünden birlik bir süre sonra dağıldı. 

2004… NATO’ya Karşı Birlik; Türkiye solu açısından onurlu
bir yeri vardır. İstanbul’da yapılacak olan NATO toplantısına
karşı, NATO’ya karşı İstanbul ve Anadolu’nun birçok yerinde
birlikler oluşturuldu, militan kitlesel eylemler örgütlendi. 

2004… Halk Cephesi’nin Adana İncirlik Üssü’nün kapatıl-
ması için yürüttüğü kampanya, Malatya Kürecik Üssü’ne füze
kalkanı yerleştirilmesine karşı yürütülen kitlesel kampanya-
larda ülke çapında kitlesel eylemler, bildiriler, kuşlamalar,
duvar yazılamaları yapıldı. 

178

emperyalizm



2008 yılında “Ortak Düşman Amerika’dır” ve 2009’da
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim” isimli iki büyük kam-
panya yapıldı. Ülke çapında kitlesel eylemler, yazılamalar,
kuşlamalar yapıldı. Bu iki kampanyanın en önemli ayakların-
dan birisi de konserlerdir. Grup Yorum, Suavi, Erdal Bayra-
koğlu ve birçok müzisyenin katıldığı konserlerde on binlerce
insana ulaşıldı. Sadece konser değildi, yaklaşık 40 kişilik sa-
natçı ekibiyle bir turne düzenlenmişti. Ülkede ilk olarak, kon-
ser, tiyatro, video gösterimi, şiir ve halkoyunlarından oluşan
gösteri, anti-emperyalist bir sanat gösterisiydi aynı zamanda.
Tiyatro oyunu yaklaşık 40 dakika sürüyordu. Tiyatroya en el-
verişsiz düğün salonlarında, yediden yetmişe, yoksul halkı-
mız çıt çıkarmadan 40 dakika izlemişti. Yönetmenliğini
Mehmet Esatoğlu’nun yaptığı, İdil Halk Sahnesi ve Tiyatro
Simurg oyuncularının birlikte sahneledikleri tiyatrolar ilgiyle
izlendi. 

1 Şubat 2013, Alişan Şanlı Ankara’da ABD başkonsoloslu-
ğuna yönelik feda eylemi düzenledi. Ülkemizde emperya-
lizme karşı son 20 yıldır yapılan en güçlü eylem oldu.
Amerikan emperyalizmi bu eylem üzerine “Bir daha M-L bir
silahlı örgütün gelişmesine izin vermeyeceğiz, bu çok zor ola-
cak ama başka çare yok” diyordu. Amerika’nın bu açıklama-
sından günümüze ise işbirlikçi AKP’nin saldırıları hiç
durmaksızın sürüyor.

CIA, DHKP-C için binlerce sayfalık raporlar hazırladı.
‘Yok edilmesi gereken örgüt’ olarak ilan etti. Parti-Cep-
heliler’in başına ödül koydu.
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TARİHİ YAZANLAR KONUŞUYOR; ANTİ-EMPERYALİZM

Bekir Baturu-Hüseyin Çukurluöz: “Payımıza, emperyalizm
çağında; bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadele-
sinde, emperyalizme karşı mücadele etmek düştü.”
“Felluce’yi, tarihi ve görkemli yürüyüşümüzle selamlamanın
haklı gururunu yaşadık hepimiz. Yüreğimiz Felluce’deydi, si-
zinkiler gibi.”

Yusuf Kutlu: “Onlar; yani emperyalistler ve işbirlikçileri, Ana-
dolu’da devrim tehlikesini, devrimci hareketleri yok etmek is-
tiyor. Bizse tam tersini istiyoruz. Geçen her gün, daha fazla
güçleniyor, daha fazla meşrulaşıyor.”
“Ecevit, F tiplerini IMF istiyor.” demişti. Doğru! Emperyalizm,
Anadolu’da devrimciliğin bitmesini istiyor. Çünkü halkı örgüt-
leyip, emperyalizmi ülkemizden kovacak olan tek güç dev-
rimciler.”
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Selçuk Akgün: “Kendine, ‘devrimciyim’ diyenler; emperya-
lizmden medet umuyor. Biz, emperyalizme vuracağız. Yüre-
ğim kıpır kıpır. Demek ki; Che’nin, başka insanlar, halklar için
duyduğu duygu bu olsa gerek.”

İpek Yücel: “Bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için silaha
sarıldık. Bizi katledenler, Amerika adına kurşun sıkıyorlar...”

Gülnihal Yılmaz: “Eğer yeryüzünde anlamlı ve güzel bir şey
aranacaksa, işte en anlamlısı; isyan. Doğal bir şey aranı-
yorsa; işte en doğal olanı; emperyalizme isyan etme hakkı!
Eğer yeryüzü uğruna her fedakarlığın yapılacağı bir ideal ara-
nıyorsa, işte en sade olanı; emperyalizmin, baskının, sömü-
rünün olmadığı bir dünya. Emperyalizmden nefret etmek ve
asla boyun eğmemek için, milyonlarca nedenimiz var.”
“Dünyanın 1/3’ü açlık çekiyor. Dünyanın açlık sorununu çöz-
mek için gerekli kaynak miktarı ise Amerika’da, 1 yılda par-
füme yapılan harcama kadar. Ya da silahlanmaya ayrılan
paranın %1’i kadar... Emperyalizmin, ‘vahşi kapitalizm’in ne
olduğunu anlatmaya bundan iyi örnek olur mu?”

Ümit Günger: “Bağdat’ı yakıp yıkarak, küllerini gökyüzüne sa-
vuruyorlar. Sanıyorlar ki; o küller yok olacak. Ama o küller, bir
gün başlarına taş olup düşecek ve Bağdat, küllerinden yeniden
doğacak. Bağdat’ta yanan alevlerin sıcaklığı ise halkların, em-
peryalistlere karşı bilenen öfkesini, su verip çelikleştiriyor. Öfkeler
büyümeye devam edecek, bunu engelleyemezler. Bağdat Ka-
zanacak!”
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Selma Kubat: “İşte biz, böyle güçlüyüz. Yalın kılıç, yalın
beden, yalın beyin; Tony Blairler’e, Beyaz Saraylar’a meydan
okuyoruz.”

Osman Osmanağaoğlu: “Ve yıllar var ki, bu vatan toprak-
larına kanımız aktı. Kanla sulanan topraklar kutsaldır. Top-
raklarımıza sahip çıkmak, dün olduğu gibi, bugün ve yarın
da boynumuzun borcudur.”

Ali Rıza Demir: “Biz, dünyanın her yerinde aynı dille konu-
şuyoruz. Filistin’de, Kolombiya’da, Nepal’de, Türkiye’de, Ko-
re’de, Vietnam’da. Dünyanın en geniş coğrafyasında
konuşulan dil bizimki oldukça, Amerika halkları teslim ala-
maz.”
“Bu direniş, büyük bir direniş. Karşımızda yalnızca iktidar yok,
aynı zamanda emperyalizm var. Onlara karşı direniyoruz.”

Fatma Tokay Köse: “Bizim açlığımızda, emperyalizm ve oli-
garşiye vuran her şey var.”
“Yunan çiçeği... Toprak kokar bu çiçekler... Her bahar, açlığını
canla doyurup canlanan toprak kokusu. Tarih kokarlar, halk-
ların kardeşliğini anlatan; Börklüceler’i, Bedreddinler’i ve Sa-
kızlı Rum gemicikleri aynı davada birleştiren tarihin türküsü
gibi kokarlar. Ve bu tarihi bilenlerin, bu tarihten güç alıp yü-
rüyenlerin eline yakışırlar. Onların ellerinde canlanırlar, yeni-
den yeniden.” “Vatanı yeniden emperyalizme satanlar, her
yıldönümünde kemiklerini sızlatıyor şehitlerin. Üstelik küfre-
der gibi dillerine dolayarak.”

185

anti-emperyalist mücadele



“Bu vatan bizim... Her yerine güzellikler taşıyoruz.” “Cahilliği,
acıyı, açlığı, yoksulluğu büyütüyor emperyalizm.”

Eyüp Samur: “Emperyalizm ve işbirlikçileri, asla ama asla
halkın kurtuluş mücadelesini boğamayacaklar. Asla ama asla
sosyalizm idealini yok edemeyecekler.”

Özlem Türk: “Dünyada, emperyalizmin haydutluğundan,
vahşetinden, sömürüsünden ölüyor milyonlarca insan. Biz,
tüm bunların son bulması için ölüyoruz bir yıldır. Daha da çok
öleceğiz, bu kesin.”
“Türkiye, bağımsız bir ülke değil. Ama bağımsızlık özlemi
olan bir ülke. Bunu da biz temsil ediyoruz bugün. Verdiğimiz
2. Kurtuluş Savaşı’mızda, ödediğimiz bedellerle, emperya-
lizme kafa tutarak.”

İrfan Ağdaş: “(Sigara için) “Bunun parası bizden çıkıyor,
kime gidiyor biliyor musunuz? Emperyalizme yardım ediyor-
sunuz.”

Serdar Demirel: “Bu vatan bizim. Ve her yeri bir gün gerçek
cennet olacak, bizimle olacak.”
“Hiçbir kaygı duymadan; halklarımızın özgürlüğü, vatanımı-
zın bağımsızlığı için yaşamlarını feda eden yüzlerce canımız
gibi gönüllü oldum. Gönlüm rahat ve huzur doluyum. Biliyo-
rum ki, Anadolu’nun bağrında binlerce, yüzbinlerce vatanse-
verin yüreği; bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için
çarpıyor. Ve mutlak umudun ışığında, ideallerimizi gerçek-
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leştirecekler. Çünkü; cüret, kararlılık ve inançla çelikleşmiş
bir iradeyi yenebilecek hiçbir güç yoktur.’’

Melek Birsen Hoşver: “Sevgim, tüm dünya halklarınadır.
Öfkem ise emperyalizm ve işbirlikçilerinedir.”

Sergül Albayrak: “Bir kez daha lanetler yağdırıyorum em-
peryalizme. Emperyalizmin yaydığı o kültürsüzlüğe, değer-
sizleşmeye.”
“Bir mermi de benden olsun isterdim; Felluce’de, Iraklı kar-
deşlerimizin safından işgalcilere sıkılan.” “Fidan’ın ölümü,
saçma olabilir miydi hiç? Ya da Fatma Ersoy’umuzun?
Ayşe’mizin, Gürsel Abi, Gülnihal, Özlem, Fatma Abla... 112
şehidimizin... Ve isyan ediyorum bir kez daha emperyalizme.
Emperyalizmin yaydığı o kültürsüzlüğe, değersizleşmeye.
Oysa ki, var mı daha yüce, daha kutsal olan bir şey dün-
yada? Kendi yaşamını, insanlık adına feda ediyorsun... Feda
etti gidenlerimiz... Daha güzel bir dünya, bir ülke için... Ne
demek, bir insanın, kendi acılarını, ateşlerde yanarken bile
duyumsamaması?”

“Lanetler yağdırıyorum her gün ama her gün emperyalizme
bunun için. Milyarların elinden düşünme yetisini aldığı için.
Düşünmek ve üretmek ve düşünürken ve üretirken “bir canım
var, o da halkıma feda olsun” diyebilmek. Şehitlerimiz, bizim
en büyük değerlerimizdir. ‘Her değerin bir fiyatı vardır’ diyen
emperyalist ahlakın karşısında, inatla koruduğumuz, değeri
yüreklerimizde her gün artan, büyüyen.”
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Aşur Korkmaz: “Meşale gibi emperyalizmin karşısında par-
layan devrim, Anadolu Halk Cumhuriyeti olsun istiyorum.”

Hüseyin Cevahir: “...Bismil’de, bunlardan daha kötü, daha
akla hayale sığmaz işkenceler yapılmıştır. Bunları yapanlar,
bu memleketin askerleri. Yaptıranlar da emperyalizmin işbir-
likçileri ve toprak ağaları, işkence yapılanlarsa, ülkenin
halkı...”
“Doğu sorunu, ancak devrimci yoldan çözüme bağlanabilir.
Bu devrimci iktidar uğruna, Kürt ve Türk devrimcileri, bütün
yurtseverler, omuz omuza çalışmalıdırlar. Halkların var
olan, gerçek kardeşliği pekiştirilmeli, baş düşman emper-
yalizme karşı mücadele edilmeli ve uyanık olunmalıdır. Tek
doğru yol budur. Yoksa hangi saflarda olursa olsun, burjuva
şovenizmine düşmek, emperyalizmin oyununa gelmektir,
bölücülüktür.”

Turan Kılıç: “Burada, yakın zamanda, Kurtuluş Savaşında,
dedelerimizin, emperyalizme karşı verdiği mücadele gibi,
bizim 6. Filo’yu taşladığımız gibi, yıllar sonra ilk defa anti-em-
peryalist tepki doğacaktır.”

Gülay Kavak: “Seviyoruz vatanımızı. Vatanımızı sevmeyen
var mıdır aranızda. Hayır! Gençlik, bu vatanı kanlarıyla su-
layan cesetlerimizin üzerine hiç basmadı.”
“Halktan yana, haklıdan yana olan gençlik, ‘bu vatan bizim’
haykırışlarıyla; gençlik için, gelecek için 6. Filo’yu denize
döktü, Kocamustafapaşa’da halkla buluştu, Beyazıt’ta, gün
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ortasında düşen 7 can oldu. Oradan gürledi bir volkan gibi.
Alanlarda, meydanlarda halkla buluştu. “Emperyalist Savaşa
Hayır!” diyen, ilk gençlik oldu.”

Nail Çavuş: “Uğruna mücadele ettiğimiz bağımsızlık, de-
mokrasi ve sosyalizm davasına, halkımıza, vatanımıza
canım feda olsun.”
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ANTİ-EMPERYALİZMİN İLKELERİ;
ANTİ-EMPERYALİZM, 
EMPERYALİZME KARŞI BAĞIMSIZLIKTIR;

- Anti-emperyalistlik; Marksizm-Leninizm’dir. Emperyalizmin
ideolojik, ekonomik, politik, sosyal, kültürel, askeri ve her
türlü kuşatmasına karşı, Marksizm- Leninizm ilkelerini esas
alarak cepheden savaşmaktır. 

- Anti-emperyalistlik; emperyalizme karşı bağımsızlık sava-
şıdır. Emperyalizme karşı bağımsızlık, faşizme karşı demok-
rasi, kapitalizme karşı sosyalizmdir. 

- Anti-emperyalistlik; halkını ve vatanını sevmektir. Ulusunun
onurunu emperyalizme karşı savunmaktır.

- Anti-emperyalistlik; ortak düşman Amerika demektir. Ame-
rikan emperyalizmine karşı savaşmaktır.

- Anti-emperyalistlik; G7, G20, IMF, NATO, BM, DÜNYA BAN-
KASI gibi tüm emperyalist kuruluşlara karşı mücadele etmek-
tir.
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- Anti-emperyalistlik; Greenpeace, UNICEF gibi emperyalist-
lerin doğrudan kurumu olan ya da destekledikleri tüm sahte
yardım kuruluşlarına karşı etkili bir mücadele yürütmektir.

- Anti-emperyalistlik; ulusların kendi kaderlerini tayin hakkını
savunmaktır.

- Anti-emperyalistlik; hiçbir koşulda emperyalizmle ve işbir-
likçileriyle uzlaşmamaktır.

- Anti-emperyalistlik; emperyalizmin hegemonyasına karşı
mücadele edenleri teslim almak için, inkar imha asimilasyon
politikalarına, ilan edilen “terör listelerine”,  “anti-terör yasa-
larına” ve  “para ödüllerine" karşı mücadele etmektir.

ANTİ-EMPERYALİZM, FAŞİZME KARŞI DEMOKRASİDİR;
- Anti-emperyalistlik; anti-faşist olmaktır. Irkçılığa, milliyetçi-
liğe, şovenizme karşı mücadele etmektir.

- Anti-emperyalistlik; faşizme karşı, halkın ekmek, adalet kav-
gasını örgütlemektir. Faşizme vurmak, halkın umudunu bü-
yütmektir.

ANTİ-EMPERYALİZM, 
KAPİTALİZME KARŞI SOSYALİZMDİR;
- Anti-emperyalistlik; işbirlikçi iktidarlara karşı savaşmak ve
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iktidarlarını yıkarak, halkın iktidarını kurmayı hedeflemektir.
Dünya halklarıyla dayanışmak, emperyalist ahtapotun ülken-
deki sömürücü kolunu kökünden kesmektir. 

- Anti-emperyalistlik; halkların kardeşliğidir. Kendi burjuvazisi
başka halklara karşı saldırı düzenlediğinde, kendi burjuvazi-
sine karşı savaşmaktır.  

- Anti-emperyalistlik; TÜSİAD gibi zenginlerle hiçbir koşulda
el sıkışmamaktır. Dostu düşmanı ayırmakta ustalaşmaktır.  

ANTİ-EMPERYALİZM, ENTERNASYONALİZMDİR;
- Anti-emperyalistlik; emperyalizme karşı halkların birliğini ör-
gütlemektir. 

- Anti-emperyalistlik; emperyalizme karşı direnen halklarla
dayanışmak, enternasyonalizmi savunmak ve gereğini yap-
maktır. “Dünyanın neresinde birinin yüzüne tokat atılsa, acı-
sını yüzünde hissetmektir.”

- Anti-emperyalistlik; emperyalizme karşı olan tüm gruplarla
birlik yapmayı ve emperyalizme karşı ortak bir cephe oluş-
turmayı hedeflemektir. Ortak eylemler örgütlemektir.
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1 ŞARKI! 8 DİL! TÜM DÜNYA HALKLARI !
YEDİ DİLE ÇEVİRİLEN ŞARKIMIZ,
YARIM MİLYAR  DÜNYA HALKLARI İLE 
AYNI ÖFKEYİ, AYNI İNANCI,
AYNI HEDEFE  HAYKIRACAĞIZ !

BBC NEWS: On Üyesi Tutuklu. 
Altısının Başına Ödül Konarak Aranan Grup, 
Bir Şarkı İle Amerika’ya Meydan Okudu.
”SENİ TARİHE GÖMECEĞİZ!”  Dedi.

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 
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Tarih biziz. 
Önce dünyanın altıda birini, sonra üçte birini emperyalist zin-
cirlerden 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!
Katil Amerika, Ortadoğu'dan defol!

Didn't you enter our homeland wearing your combat boot?
Welcome to your grave! 

اهتويب اوقرحأو ةيروس ندم اورمد ةيلايربمإلا ءالمع

Imperijalizam, imperijalizam 
Em si bednik em si izrabljivač 
Sirija je naša domovina 
Tiranine, sahranićemo te!  
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Сметка ще дадеш за кръвта която проля навред по зе-
мята, ще потърсим сметка от тебе, ще бъдем справед-
ливи колкото болката си. 

В Ираке и Афганистане ты рычал на народы Страх
перед Алишаном холодит твою кровь

Imperialismo, imperialismo 
Eres cruel y desgraciado 
Cuanto más ruges 
Más te pareces a un tigre de papel 

Here is Palestine, our home! 
We are the people, the biggest family! 
We have been keeping our keys for 70 years! Every year,
that thay we march to return to our home! With our eight-
month old baby, with our wheelchair, We die, but we march! 
Because our Palestinian country is our big home! 

Нам доверяют ключи и катапульты 
Мы росли как дети Интифады, сражаясь 
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ةيلايربمإ ..ةيلايربمإ

ةملاظِ تنأ مك ..ةعيضو تنأ مك

ليئارسإل توملا ً:اماع نيعبس ذنم ةملأتمٍ بولقب خرصن

History is ours. We are the ones who pulled one-sixth of the
world, Then one third, away from imperialist chains. We will
bury them in this history! We will not be victims of imperia-
lism, but we will be their executioners! Because we are the
people and we are right! 

Nuestro nombre está en la historia, En Vietnam, en los So-
viets Erradicaremos tu nombre Del mundo entero, eterna-
mente

Imperialism, imperialism, You degraded and tyrannical We
will break your wheels to stop it turning, Long live socialism!

* Şarkı Türkçe, İspanyolca, İngilizce, Rusça, Sırbça, Bul-
garca, Arapça ve Yunanca’ya çevrilmiştir.

Grup YORUM
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SONUÇ OLARAK; 
EMPERYALİZM NEDEN BAŞ ÇELİŞKİDİR? 
Kitabımızın başından itibaren verdiğimiz tüm istatistikler, ta-
rihsel bilgiler, burjuva sınıfının tüm dünyayı doymak bilmez
bir oburlukla sömürmesi emperyalizmin gerçekleridir. Çok
açık görüyoruz ki, emperyalizm tüm dünya halklarının baş
düşmanıdır. Sömürmediği tek bir insan kalmamıştır dünya-
mızda. Emperyalizmin sömürü ahtapotu tek tek her birimizin
alın terini, emeğini sömürüyor. Tüm ülkeleri sömüren emper-
yalizmdir. Tüm ülkelerin iktidarları da, emperyalizme bağlıdır.
Hiçbir yeni sömürge iktidar emperyalizmden ayrı ondan ba-
ğımsız değildir. 
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Emperyalizm adına, kendi halkını sömürüler. Emperyalizm
de bu işbirliğin karşılığı olarak onlara pay verir. Ama esas
patron emperyalizmdir. İstediği zaman iktidarları devirip, ye-
rine başka bir işbirlikçi iktidar koyarlar. Yani iktidarda kim
olursa olsun, sömüren yine emperyalizmdir. Halkların yaşa-
dığı tüm sorunların baş sorumlusu emperyalizmdir. Bu ne-
denle dünya halklarının baş düşmanı emperyalizmdir. Bu
nedenle emperyalist dönemde baş çelişki dünya halklarıyla
emperyalizm arasındaki çelişkidir. Tüm sorunların çözümü
baş çelişkiye bağlıdır. Bir hareketin ilerici mi, gerici mi oldu-
ğunu anlamak için, dünya halklarından yana mı, emperya-
lizmden yana mı buna bakmak gereklidir. 

EMPERYALİZMDEN NEDEN 
NEFRET ETMEK ZORUNDAYIZ? 
Dünya halklarının emperyalizmden nefret etmek için milyon-
larca sebebi vardır. Her birimizin, her insanın tek tek kişisel
hesabı vardır emperyalizmle. Şehirlerin, ülkelerin hesabı var-
dır emperyalizmle. Ortaya çıktığı andan itibaren tekelci kapi-
talizm, azgınca bir sömürü yapmıştır. İşçi sınıfını fabrikalarda
bile bile ölüme göndermiştir. Birinci paylaşım savaşında, yak-
laşık 20 milyon, ikinci paylaşım savaşında 66 milyon insanı
katletti. En soysuz sınıftır burjuvazi. Dünyadaki tüm halk kur-
tuluş savaşlarını tek bir elden ezmek için saldırırlar.  Yakın
dönemde, Tunus, Mısır, Libya, Suriye’de dökülen her damla
kanın sorumlusudur. Akdeniz’i göçmen mezarlığına çeviren
emperyalizmdir. IŞID gibi bir örgütü yaratıp, canice cinayetler
işleyen emperyalizmdir. Çocukları uyuşturucuya alıştırılan
milyonlar emperyalizmden nefret etmek zorundadır. Beyaz
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gömlekli, kravatlı beyefendiler halklarımıza böcek yemeyi
reva görüyorlar. Daha fazla kar, daha fazla kar elde etmek
için, daha fazla kan döküyorlar, daha fazla aç bırakıyorlar.  

SAVAŞIMIZ NEDEN 
ANTİ-EMPERYALİST OLMAK ZORUNDADIR? 
Tüm suçların baş sorumlusu emperyalizm olduğu için, sava-
şımız anti-emperyalist olmalıdır. Bu çağda “bağımsız oluna-
maz” diyen örgütler var. Mutlaka bir emperyalist ülkenin
himayesi altına girmeyi savunan sol örgütler var. Bunların ba-
şında PKK geliyor. 

Emperyalizmi tanıyan çocuklar bile emperyalizmle el sıkışıl-
mayacağını bilir. Çünkü emperyalizme elini veren kolunu
kaptırır. Tek amacı tüm halkları sömürmek, köleleştirmek olan
emperyalizmle uzlaşmak halkını satmak anlamına gelir. Dün-
yadaki tüm ağır silahları emperyalistler üretiyor. Türkiye oli-
garşisine silah satan emperyalizmdir. IŞID ve onun gibi tüm
katil çetelere silah veren emperyalizm. PKK’ya silah veren
emperyalizmdir. 

Ortadoğu’yu. Suriye’yi televizyonlarda tartışan sözde uzman-
lar bu karmaşık ilişkileri bir türlü çözemiyorlar. Çözemezler.
Çünkü hepsinin ufku dardır, emperyalizmle uzlaşarak çözüm-
ler düşünüyorlar. Emperyalizmle uzlaşanlar her türlü onur-
suzluğa boyun eğmek zorundadır. Burjuvazinin elini eteğini
öpmek zorundadır. Kendi halklarına karşı efelenmelerine
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bakmayın. Efendilerinin karşısına geçtiklerinde yalvar yakar
olurlar. Tayyip Erdoğan G20 zirvesinde, Trump ile ayaküstü
1 dakika görüşünce, Türkiye televizyonları gün boyu son da-
kika haberi olarak verdiler. İki gün boyunca manşetlerden
düşmedi.

En kesin, en berrak düşünce, anti-emperyalizmdir. Yolunu
şaşırmamak için, namlunun ucunu emperyalizme doğrultmak
zorunludur. O zaman saflar hızla netleşir. Her şey berraklaşır.
Çünkü dünya bir yana, anti-emperyalistler bir yanadır. 
Emperyalistlerle uzlaşanlar kısa bir süre maaş alabilirler, ağır
silahlara sahip olabilirler. Onlar da beyaz gömlek, kravat
takıp yoksulları ezebilirler. Hiç kuşkumuz olmasın ki anti-em-
peryalist savaş verenler zaferi kazanacaktır. 

Yukarıdaki tablo emperyalizmin gücünü değil, zayıflığını gös-
teriyor. Savaşımız anti-emperyalist olmak zorundadır, çünkü
halkların zaferinin yolu anti-emperyalizmdir. Çünkü zaferimiz
kesindir, bir yanda 8 milyar halk, öte yanda bir avuç sömü-
rücü burjuva.

Burjuvazinin elinde ağır silahlar, nükleer bomlar olsa ne
yazar… Eninde sonunda milyarlarca yoksul halk zaferi ka-
zanacaktır. 

Ülkemizde “sol” halk saflarında kalmak istiyorsa, anti-emper-
yalizm bayrağına yeniden sarılmalıdır. Emperyalizme karşı
kesin bir tavır almalı, savaşmalıdır. PKK, Amerika’dan aldığı
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tırlar dolusu silahla, emperyalizm adına polislik yapmaktadır.
Bu tam bir çıkmazdır, PKK dostu, düşmanı karıştırmıştır. Tür-
kiye oligarşisi, Türkiye’deki tüm halkların düşmanıdır. Ancak
Türkiye oligarşisine savaşma bahanesi adı altında Ameri-
ka’nın askeri olmak, Kürt halkına özgürlük getirmeyecektir.
Dünyanın en aşağılık mesleği olan, emperyalizmin polisi ha-
line gelecektir. 

PKK ve oportünist, reformist sol tercihini yapmak zorundadır.
Artık tercih yapmak zorundadır. Bu ertelenemez. Bu tercihe
zorlayan emperyalizmdir. Çünkü emperyalizmin acelesi var,
çünkü hızla egemenliğini kurmak istiyor. 

Tüm halk güçleri emperyalizme karşı savaşmalıdır. Bu zo-
runludur. Ya halklarla birlikte emperyalizme karşı savaşacak-
sınız, ya da emperyalizmin uşağı olacaksınız. Ya dünya
halklarıyla dayanışma içinde olacaksınız, ya da halklara kur-
şun sıkacaksınız. Ya anti-emperyalist cephe içinde yer ala-
caksınız, ya da emperyalizmin askeri olacaksınız. Bunun
ortası yoktur.

2018 yılında böyle bir anti-emperyalist cephe vardır. Halk
Cephesi’nin ciddi emekleriyle kuruldu. Beş altı yıldır ANTİ
EMPERYALİST CEPHE vardır. AEC’in amacı enternasyona-
lizm temelinde anti-emperyalist mücadeleyi ortaklaştırmak
ve yaygınlaştırmaktır. 

Bu yıllar içerisinde 7 kıtadan da örgütlerin katıldığı toplantılar
207

anti-emperyalist mücadele



düzenli olarak yapılmaya devam edilmektedir. En son yapılan
toplantılara katılan örgütlere baktığımızda, tüm kuşatmaya
rağmen ne kadar büyük bir gücü olduğu görülecektir.  Ülke-
lerden tek tek anti-emperyalist düşünceye sahip insanlar da
katılmakta, örgütler de katılmaktadır. 

2018 Yılında AEC Sempozyumu’na, doğrudan ya da bildiriyle
katılanlar; BULGARİSTAN, 23 Eylül Hareketi; İSVİÇRE, Su-
riye’den Elini Çek - Emperyalist Savaşa Karşı Birlik; LÜB-
NAN, Demokratik Halk Partisi; EDİNBURG, Migrant Pride -
Edinburg in Protest; İSPANYA Halkları Komünist Partisi, İS-
PANYA-Anti-Emperyalist Enternasyonalist Cephe (FAI); HİN-
DİSTAN Demokratik Hakları Koruma Derneği; DONETSK
Halk Cumhuriyeti Komünist Partisi; Suriye Arap Sosyalist
BAAS Partisi, YUNANİSTAN Devrimci Taarruz, FİLİSTİN
Kurtuluşu için Demokratik Cephe; UKRAYNA Borotba;
İTALYA Anti-Emperyalist Cephe; LÜBNAN Halkın Hareketi;
ŞİLİ Komünist Partisi - İşçi Hareketi; TÜRKİYE Halk Cephesi.

İşte tablo ortadadır. Dünya halklarının umudu vardır. 

Ya Amerika ve Avrupa Birliği, G7 emperyalistlerinin safı;
Ya da halkların safında olunacaktır. Bunun arası yoktur.

Ya Amerika’nın polis; Ya da halkın gerillası olunacaktır.

Ya 12 Eylül cuntasını yaptıran ABD’nin safı; Ya Diyarbakır,
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Mamak, ve tüm hapishanelerdeki işkencecilerin katliamcıla-
rın safı; 
Ya da 84 ölüm orucu direnişçilerinin, 2000-2007 Büyük
Ölüm Orucu direnişçilerinin safında olunacaktır. Bunun
arası yoktur.

Anti-emperyalist olmak zafere inanmaktır. 
Anti-emperyalist olmak onurlu olmaktır. 
Anti-emperyalist olmak, vatanını, halkını, şehitlerini 
satmamaktır.

Emperyalizmin safını seçenler yenilmeye mahkumdurlar. 
Anti-emperyalizmin yolu zaferin yoludur. 
Zaferimiz kesindir. 

Çünkü tüm dünya halkları bizimledir. 
Çünkü hiçbir emperyalist dünya halklarından daha güçlü 
değildir. 

Emperyalizm Yenilecek Direnen Halklar Kazanacak
Kahrolsun Emperyalizm, Yaşasın halkların kardeşliği. 
Yaşasın Anti-Emperyalist Cephe.
Yaşasın Anti-Emperyalizm. 
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