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TEOR‹DE Do¤rultu

Dergimizin yeni bir say›s›yla karfl›n›zday›z. Daha ifllevli bir teorik-politik yay›n haz›rlama iste¤i ve
u¤rafl›s› bu say›m›zla birlikte biraz daha somutluk kazand›. Teknik bak›mdan bu yeni bir dergi for-
mat› ve sayfa düzenlemesi biçiminde oldu. Yaz›lar›n daha rahat okunabilmesi ve içeri¤in teknik
bak›m›ndan daha çarp›c› hale getirilerek okura sunulabilmesi amaçland›. Konular›n seçiminde hem
çeflitlilik zenginli¤i hem de içeri¤inin güncel de¤eri ve rolü bak›m›ndan ise daha araflt›r›c› bir
emekçilik yolundan ilerleyece¤iz.

***

Bu say›m›za gelince…

11 Eylül emperyalist savafl ç›lg›nl›¤›n› yeni bir boyuta s›çratm›fl bulunuyor. ABD’nin, dünya hege-
monyas› için gelifltirdi¤i emperyalist “global” jeopolitikadan beslenen savafl arabas› Avrasya
co¤rafyas›nda gezinip duruyor. Afganistan’› çokça çi¤nedi savafl arabas›n›n tekerlekleri. S›ran›n
Ortado¤u’da oldu¤u flimdiden ilan edildi bile. Türk militarizmi, en iyi bildi¤i fley üzerinden, kan
pazarlama iflini üstlenmeye ve emperyalist savafl arabas›n›n arkas›na ba¤lanmaya pek gönüllü
görünüyor. “Afganistan Savafl› ve Emperyalist Jeopolitika” yaz›s› konuya bir girifl amac› tafl›yor.

Devrim arabas› ise “Arjantin ve Gelece¤in Gülümseyen Yüzü”nden görünüyor. Proleter ve ezilen
emekçi y›¤›nlar›n emperyalizme ve kapitalizme karfl› yeniden “uyan›fl›n›n” kesin ve kaç›n›lmaz
ad›mlar›, Arjantin’de yaflanan, “devrimci durum” kadar net görünüyor art›k. “Biz”e de ne kadar ben-
ziyor; hem sorunlar› hem de görevleriyle.

“Neoliberalizmin Ana Çizgileri” bafll›kl› inceleme yaz›s›, emperyalist kapitalizmin bu “yeni” iktisat
teorisini analizine yöneliyor. Yaz›, neoliberalizmin, dün-bugün-gelecek bütünlü¤ü içerisinde
ekonomik, politik ve ideolojik tarihselli¤ini çarp›c› deneyim ve verilerle göstermeye çal›fl›yor. Bu
eksen hem kapitalizmin krizsel ekonomik diyalekti¤ine uzanarak baz› çözümlemelere ulafl›yor, hem
de neoliberal burjuva ideologlar›n›n tezleriyle polemik yürütüyor.

“Yeni Sendika Yasas›” temelinde yeniden örgütlenen ve flu günlerde kongreler süreci yaflayan
emekçi memur hareketi bak›m›ndan önümüzdeki aylar özel bir önem tafl›yor. “Fiili ve Meflru
Mücadele Çizgisinde Israr” bafll›kl› yaz›m›z 12 y›ll›k emekçi memur hareketinin tarihini elefltirel bir
analizden geçiriyor. Mücadelenin yeni koflullar› zemininde devrimci politik görevlerin çerçevesini
çizmeye çal›flan yaz›, reformizmle mücadele konusunda özel bir yo¤unlaflma gösteriyor.

Bir dönemin devrimci elefltirel analize tutuldu¤u baflka bir konu bafll›¤› ise kad›nlar aras›nda
komünist çal›flma deneyimi. “Kad›nlar Kazan›lmadan, Y›¤›nlar Kazan›lamaz” bafll›kl› de¤erlendir-
menin 8 Mart’›n kap›ya dayand›¤› flu günlerde çal›flmalarda “enerji” yaratan bir rol oynamas›n› umut
ediyoruz.

Bir tekil iflçi direnifli daha geride kald›… Bu tespit Aymasan direnifli için hem do¤ru, ama hem de
yetersiz. Çünkü bir de Aymasan’›n iflçi s›n›f› ad›na geride b›rakt›¤› bir “miras” var. Direniflle ilgili
de¤erlendirme yaz›m›z ve Aymasan’›n öncü iflçileriyle yap›lan röportajlar bu “miras”a ›fl›k tutmay›
amaçl›yor.

Yeni bir say›da buluflmak dile¤iyle…



O M A R R i v a b e l l a , “Bir Kad›n›n Ruhuna

A¤›t”ta, cunta y›llar›ndaki Arjantin’in parlak bir

toplumsal tablosunu çizer. Anlatt›¤›, bir genç ka-

d›n›n, Susanna’n›n kontrgerilla taraf›ndan kaç›r›-

l›fl›, maruz kald›¤› ve tan›k oldu¤u iflkenceler ve

katlediliflidir. Ancak, “kay›p” olgusunun bu canl›

sergilenifli, bir bütün olarak 1976 darbesinin ya-

ratt›¤› koflullar›n anlat›m›n› içerir. 24 Mart

1976’da tüm iktidar kuvvetini ellerine geçiren Ar-

jantin burjuva ordusu, Susanna gibi onbinlerce

muhalifi, devrimciyi, ilericiyi gizli karargahlarda

iflkenceden geçirmifl ve “kaybetmifl”ti. Resmi ve-

rilere göre 30 bin muhalifin uçaklardan okyanusa

at›larak “kaybedildi¤i” Arjantin, korkunun top-

lumsallaflt›r›ld›¤› yedi cunta y›l› yaflad›. 

Bir önceki askeri yönetimin seçimlerle son

buldu¤u 1973’te, Juan Peron, yükselen toplumsal

dalgay› “kabul edilebilir” s›n›rlara çekmek misyo-

nuyla devlet baflkanl›¤›na getirdi. 50’li ve 60’l› y›l-

larda, devlet kapitalizmini ve sendikalar› ekono-

mik tavizlerle yedeklemeyi savunan peronizmin

kimi dönem bafla gelifli, kimi dönem askeri dar-

beyle devrilifli aras›nda gidip gelen Arjantin, 73-

76 aras›ndaki üç y›ll›k kesiti, Juan Peron’un ve o

öldükten sonra bafla geçen efli Isabel Peron’un pe-

ronist hükümetleriyle geçirdi. Arjantin, derin bir

toplumsal sars›nt› yafl›yordu. Yükselen gerilla ha-

reketleri, s›n›f hareketinde kabarma ve gençli¤in

devrimci eylemi ile karakterize olan bu üç y›l so-

nunda, faflist generaller iktidar gücünü yeniden

ele alarak muazzam bir devlet terörü dönemi bafl-

latt›lar. 

Arjantin tekelci burjuvazisinin ve emperya-

lizmin ç›karlar›n› bir ölçüde zedeleyen her dü-

flünce “düflman” kabul edildi. Rejime karfl› en

›l›ml› ilerici muhalefet dahi aç›k kontrgerilla flid-

detiyle bast›r›ld›. Devlet terörü, yasal devlet or-

ganlar›ndan (yasal polis, mahkemeler vb.) ziyade,

gizli kontrgerilla birimlerince örgütlendi. Esnek

ve yatay biçimde örgütlenmifl say›s›z çete, ordu-

nun korumas› alt›nda, tam bir hareket serbestisi

içinde terör estirdiler. 

“‹ktidar› 1976’da devralan askeri ve sivil seç -

kinler”e göre; “ülkeyi etkisi alt›na alan ve taban -
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yoksullarının, işsizlerin, işçilerin 
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yiyecek maddesi zoralımı. İkincisi, işsiz

hareketinin özerk eylemleri ve yol
kesmeler. Üçüncüsü, işçi sendikalarının

genel grevi ve işçi-işsiz-emekçi yığınların
sokak savaşları. Dördüncüsü, yıkıma

uğrayan orta sınıfların isyanı. 



dan gelen hastal›k, tepeden gelen kesin eylemler -

le yan›tlanmal›”yd›. (1)

Y›llar süren ve merkezinde kaybetme sald›r›-

s›n›n durdu¤u devlet terörizmi, toplumsal doku

üzerinde belirgin etkide bulunacakt›. “Kay›p” ifl-

kencesi, kaybedilen kadar, onun yak›nlar›n›, ar-

kadafllar›n› da hedefleyen bir sald›r›d›r. 30 bini

aflk›n kay›p, yak›nlar› ve çevreleriyle birlikte, tüm

Arjantin halk›n› saran bir korku ablukas› yaratt›.

“Sessizlik, inkarc›l›k, aklilefltirme, yaln›zca ken -

dini düflünme toplumsal davran›fl kurallar› haline

geldi. Herkes çevresini, iflini ya da aile yaflam›n›

de¤ifltirerek, güvenli¤e iliflkin önlemler ald›.” (2) 

Yo¤unlaflt›r›lm›fl siyasal fliddet, iflçi s›n›f›n›,

orta s›n›flar› ve gençli¤i kuflat›p, toplumsal müca-

deleden cayd›rarak, burjuva egemenli¤ini restore

etti. Ancak toplumsal muhalefet cunta y›llar›nda

dahi tam olarak susturulamad›. Kay›p annelerinin

merkezinde durdu¤u insan haklar› ekseninde ge-

liflen hareketler, askeri diktatörlü¤ün zulmüne

karfl› mücadeleyi sürdürdüler. Plaza de Mayo an-

nelerinin eylemleri, unutufla, belleksizleflmeye

karfl› an›msamay› temsil etti. Bugünün ayaklan-

mas›n›n bir kökünün de bu yi¤it mücadelede yat-

t›¤› kuflkusuzdur. 

CUNTANIN EKONOMİ POLİTİKASI

‘76 darbesinin hükümdarlar›, en genel plan-

da, peronizmin izledi¤i ithal-ikameci politikadan,

neoliberal modele geçifli öngörüyorlard›. Bu do¤-

rultuda “enflasyonu düflürme” etiketi tafl›yan bir

ekonomik paket devreye sokuldu. Bu paket, enf-

lasyonu düflürmekte baflar›s›z olsa da, generalle-

rin gerçek ekonomik hedeflerine uygundu. Cun-

tan›n ilk iki y›l›nda (‘76-’77) gerçek ücretlerde

keskin bir düflüfl yafland›. Devlet harcamalar›

azalt›ld›. Dövize de¤er kazand›ran bir kur politi-

kas› izlendi. Spekülatif ekonomi ve finans burju-

vazisi teflvik edildi. Ancak generaller, neoliberal

modeli en pervas›z ve aç›k biçimiyle uygulama

cesareti de gösteremediler. “Çal›flan s›n›f›n yaflam

standartlar›na ciddi bir sald›r›n›n güvenlik soru -

nunu çok daha güç hale getirece¤inden korkul -

maktayd›. Bir baflka neden de, ordunun kendisi -

nin zaferden endifleli olmas›yd›.” (3) 

Cuntan›n ekonomi politikas›, kitlenilen te-

mel hedefle, “düflman›n bast›r›lmas›”yla çat›flma-

d›¤› oranda uygulanmaya çal›fl›ld›. Hatta cunta

hükümeti, kimi ekonomik ödünler karfl›l›¤›nda

büyük sendikalarla ittifak kurdu. Ama di¤er yan-

dan, ekonomi bir türlü küçülme ve kriz sarmal›n-

dan kurtulmad›. Sanayi üretimi, 1976-80 aras›n-

da yüzde 25 oran›nda darald›.(4) Cuntan›n son üç

y›l›nda gayri safi yurtiçi has›la (GSY‹H); 1980’de

yüzde 1.4 büyürken, ‘81’de yüzde 6.2, ‘82’de ise

yüzde 5.1 küçüldü. 

Ekonomik durumdaki kötüleflmeyle birlikte,

cunta generallerinin 1982’de giriflti¤i Falkland

maceras› ve yenilgiyle sonuçlanan Arjantin-‹ngil-

tere savafl›, cuntan›n çöküflünü kesinlefltirdi ve

Arjantin burjuvazisini yeni siyasal aray›fllara yö-

neltti. Darbe y›llar›n›n yo¤unlaflt›r›lm›fl fliddetiyle

bunalt›lm›fl Arjantin toplumunu neoliberal model

do¤rultusunda köklü biçimde dönüfltürmek, Al-

fonsin’le bafllayan “sivil” burjuva hükümetlere

düfltü.

NEOLİBERALİZM VE KRİZ

1983’te seçimle ifl bafl›na gelen Devlet Baflka-

n› Alfonsin, ard›llar› Menem ve De la Rua ile bir-

likte, neoliberal modeli kapsaml› biçimde hayata

geçirmeye girifltiler. Devlet iflletmeleri sat›ld› ve

binlerce iflçi iflten at›ld›. Maden ve enerji santral-

leri gibi “verimsiz” kabul edilen iflletmeler kapa-

t›ld› ve bu iflletmelerin bulundu¤u flehirler “haya-

let flehirler”e dönüfltü. Sosyal hizmetlerde ciddi

kesintilere gidildi. Sa¤l›k ve e¤itim özellefltirildi.

Emperyalist finans sermayesinin h›zl› ak›fl›, yay-

g›n bir spekülasyon sektörü yaratarak, mali siste-

min çöküflüne ve Arjantin burjuvazisinin 130

milyar dolarl›k bir sermayeyi yurtd›fl›na ç›karma-

s›na götürdü. 1997’de bafllayan durgunluk,

2001’de en ileri düzeye varan bir bunal›ma dö-

nüfltü. (5) ‹flçi s›n›f›n›n afl›r›-yoksullaflt›r›lmas›, ifl-

sizli¤in yayg›nlaflt›r›lmas›, küçük burjuvazinin y›-

k›m›, mali sistemin uluslararas›laflt›r›lmas› ve is-

tikrars›zlaflt›r›lmas› üzerine kurulu ekonomik bü-
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yüme y›llar›, büyük bir tökezleme ve ard›ndan

yere serilmeyle sonuçland›. 

1991’de IMF’yle Menem hükümeti aras›nda-

ki anlaflmaya dayanan plan, hiper-enflasyonun

düflürülmesini öngörüyordu. Dört haneli rakam-

lara ulaflan enflasyon, reel ücretlerin dondurul-

mas› ve düflürülmesi yolundan afla¤›ya çekildi.

Arjantin pesosu dolara sabitlendi. Y›¤›nlar, haya-

t› çekilmez k›lan enflasyonun düflürülmesi için,

bu iktisadi fliddete boyun e¤diler. Para kurulu,

buradan itibaren, mali politikay› yönetti. Devlet

harcamalar›nda büyük bir kesintiye gidildi. 

Askeri yönetimden devral›nan krizin afl›lma-

s› ve enflasyonun düflürülmesi, IMF’nin “Arjantin

mucizesi” masallar›n› yaymas›na vesile oldu.

Uzun y›llara yay›lan ekonomik büyüme, geniflle-

yen orta s›n›f, IMF’nin göz kamaflt›ran ekonomik

baflar›lar› olarak sunuldu. Ancak “mucize”, 97-98

Güneydo¤u Asya krizinin ard›ndan sars›ld›,

2000-2001’de ise derin bir ekonomik krizle ger-

çek niteli¤i apaç›k ortaya ç›kt›.

Yeni seçilen Devlet Baflkan› Eduardo Duhal-

de, meclis kürsüsünden yapt›¤› ilk konuflmada

Arjantin ekonomisinin geldi¤i durumu itiraf edi-

yordu: “Arjantin iflas etti. Piyasa durdu, ödeme -

ler zinciri k›r›ld›, ekonomiyi döndürecek nakit

para bulam›yoruz ve Noel ikramiyelerini, maaflla -

r› ve emekli ayl›klar›n› ödemek için pesomuz

yok…”(6) 

Ö¤retmenler, doktorlar, temizlik iflçileri ve

hatta polisler aras›nda, 5 ayd›r maafl alamayanlar

var. Bankalar kredi vermeyi durdurdu. Ekim ba-

fl›ndan beri emekli ayl›klar› ödenmiyor. Sa¤l›k si-

gortas› ödemeleri acil servislerle s›n›rl› –Kas›m

ay›nda, ayaklanman›n öngününde ekonomik du-

rumun tablosu buydu. (7)

Emperyalist iradenin cisimleflti¤i I M F’ n i n

dayatt›¤› yap›sal uyum programlar›yla dönüfltü-

rülen Arjantin ekonomisinin sürüklendi¤i derin

ekonomik kriz, 2001 bafl›ndan itibaren tüm ç›p-

lakl›¤›yla kendisini ortaya koydu. Ancak burjuva

ideologlar›, ›srarla, krizin nedeninin “IMF prog-

ramlar›n›n yeterince uygulanmamas›” oldu¤unu

iddia ediyorlar. Son birkaç ay›n ekonomik s›k›fl-

m›fll›¤›ndan dolay›, Arjantin burjuva hükümeti-

nin IMF’nin dayatmalar›n› karfl›layamad›¤› do¤-

rudur. Ancak, bugün için batakl›¤a saplanan eko-

nomik yap›lanma, son 15 y›lda IMF’nin yönetimi

alt›nda flekillendirilmifltir. Neoliberal serbestlefl-

me program›yla sermayeye sa¤lanan olanaklar›n,

ortaya ç›kan sefalet, iflsizlik ve mülksüzleflmenin,

daha fazla istikrars›zlaflan ve düzensizleflen ikti-

sadi ve mali yap›n›n birleflik sonucudur bugünkü

kriz. Ancak, burjuvazinin bu krizden ç›kmak

için, neoliberal program› daha da ileriden uygula-

mak d›fl›nda bir seçene¤i de yok! The Guardan

gazetesinden Simon Jeffrey, “krizin kökünde, ka -

mu harcamalar›ndaki afl›r›l›k ve a¤›r borçlanma -

lar›n tetikledi¤i durgunluk yat›yor” (8) derken, Ar-

jantin burjuvazisine devlet harcamalar›n› daha da

fazla k›smas›n› söylemifl oluyor, örne¤in.  

IMF, krizden ç›k›fl için pesonun devalüe

edilmesini dayatt› ve Duhalde hükümeti de yüzde

40 oran›ndaki devalüasyonla buna uydu. fiubat

2001’den iyi hat›rlad›¤›m›z üzere, böyle bir deva-

lüasyonun do¤rudan sonucu, tüm meta fiyatlar›-

n›n en az yüzde 40 oran›nda artmas› olacakt›r. Yi-

ne, Arjantin burjuvazisinin gündeminde yeni ifl-

gücü piyasas› yasas› ile esnek çal›flman›n hukuki

dayanaklar›n› güçlendirmek ve sa¤l›k sisteminde

yeni düzenlemelerle bu alan› kurals›zlaflt›rmak

duruyor. Krizin nedenlerini daha üst düzeyde

üreterek krizden ç›kmaya çal›flan Arjantin burju-

vazisi, emperyalist dünya sisteminin yaklaflan so-

nunu simgeliyor. 

İŞSİZLER HAREKETİ

1991’de yüzde 6 olan resmi iflsizlik oran›,

1995’te yüzde 18.5’a ç›kt›. Bu y›¤›nsal iflsizli¤e, 13

milyon iflçinin 7 milyonunu etkileyen “eksik is-

tihdam” ya da yar›-iflsizlik efllik ediyor. Bu top-

lumsal koflulun da besledi¤i ve büyüttü¤ü bir ifl-

siz hareketi (piqueteros) ayaklanmada özel bir rol

oynad›.

Arjantin’de iflsizler hareketi, ‘90’lar›n baflla-

r›nda, bar›flç›l biçimlerle bafllad›. ‹flsizler yerel ve

merkezi hükümete toplu dilekçeler gönderdiler.

Bar›flç›l kitle protestolar› düzenlediler. Bu yön-

temler sonuçsuz kal›nca, eylem biçimleri de gide-

rek sertleflmeye bafllad›. Hükümet ve belediye bi-

nalar› iflgal edildi. Nihayet, iflsiz hareketinin bu-

gün kulland›¤› temel mücadele biçimi olarak yol

kesmeler, 1996 Haziran’›nda Cutrol Co ve Plaza

Huincial isimli iki taflra flehrinde ortaya ç›kt›. Bu

eylem, 1997 Nisan’›nda yinelendi. O günden bu

yana ülkenin dört bir yan›nda yol kesmeler yafla-

n›yor. Bir kasaban›n ya da bir varoflun iflsizleri ve

iflçileri, halk›n da deste¤ini alarak, flehirleraras›

otoyolu trafi¤e kapat›yorlar. Böylece fabrikalara

hammadde ak›fl›n› ve fabrikalardan ç›kan ürünle-

rin pazara ak›fl›n› kesmifl oluyorlar. Yol kesmeler,

kapitalist üretim süreci üzerinde, grevlere benzer

bir etkide bulunuyor. Bu, özellikle, A¤ustos

2001’de ülkenin dört bir yan›nda otoyollar eflza-

manl› olarak kesildi¤inde belirginleflti. Ülke ça-
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p›nda, yüzbinlerce iflsiz harekete geçerek, 300’ü

aflk›n otoyolu trafi¤e kapad›. Eylül 2001’de, bafl-

kent Buenos Aires’in dört yan›nda öngütlenen yol

kesmeler, sendikalar›n ilan etti¤i genel grevlerle

iç içe gerçekleflti. 

Bu yol kesme eylemlerinden birisi, General

Mosconi direnifli, Arjantin s›n›f hareketinde tut-

tu¤u önemli yer nedeniyle özel olarak aktar›lma-

y› hakediyor. Petrol endüstrisine dayal› bir kasa-

ba olan G. Mosconi’de petrol flirketi YPF’nin

1991’de özellefltirilmesiyle kitlesel iflsizlik ve yok-

sulluk baflgöstermiflti. Hükümet, “Trabajar” isim-

li ifl programlar›yla düflük ücretli ifller bularak, ifl-

siz kalan iflçileri sakinlefltirmeye çal›fl›yordu.

“May›s’›n 2’sinde, yaklafl›k 3000 General

Mosconi sakini, Bolivya’ya ba¤lanan otoban›, çit -

ler ve yanan lastiklerin oluflturdu¤u iki barikatla

kesti. Sapan, sopa ve tafllarla donanm›fl 300 gös -

terici, trafi¤i kesti… Kad›n ve çocuklar, koli koli

yiyecek tafl›yarak direniflçilere yard›m etti. Yok -

sullar, iflsizler; erkek ve kad›n emekçiler, çocuk -

lar ve küçük-orta ölçekli iflletme sahiplerinden

oluflan göstericileri, yerel sendikalar ve iflsiz ör -

gütleri de destekledi. … göstericiler, esas olarak

Trabajar ulusal ifl programlar›n›n devam›n› ve bu -

nunla beraber kendi durumlar›nda belirgin bir

iyileflme talep ediyorlard›…

“‹lk çat›flma, 13 May›s flafa¤›nda gerçekleflti.

Göstericiler ve polisin gö¤üs gö¤üse geldi¤i bu ilk

çat›flma, tam bir buçuk saat sürdü, göstericiler sa -

dece sapan ve sopalarla direniyorlard›. Jandarma,

ancak 30 piquetero (iflsiz eylemci, bn.) gözalt›na

al›nd›ktan ve onlarcas› yaraland›ktan sonra iki ki -

lometre geri çekilmek zorunda kald›. (…) Piqu -

eterolar sokaklara geri dönmeyi baflard›lar ve be -

lediye binas›n› iflgal ederek atefle verdiler. Bask›,

General Mosconi nüfusu aras›nda Piqueterolarla

dayan›flma duygusunu giderek art›rd›. Dört saat -

lik bir çat›flman›n ard›ndan, ellerinde Arjantin

bayraklar›yla binlerce kifli, bask›ya karfl› diren -

mek için barikatlara kofltu.”(9) Direnifl karfl›s›nda

hükümet geri ad›m att› ve talepleri kabul etti. An-

cak G. Mosconi durulmad›. Yine ayn› kaynaktan

aktaral›m:

“17 Haziran 2001: S›n›r polisi ve askerler, 34

nolu otoyol barikat›na sald›r›yor, üç iflçi katledi -

liyor, onlarcas› yaralan›yor. Jandarma iflçilere

karfl› gerçek mermi ve sinir gaz› kullan›yor. ‹flçi -

ler General Mosconi kasabas›na geri çekiliyor ve

buradaki polis karakollar›n› bas›p silahlanarak

savunmaya geçiyor.

“18 Haziran 2001: Mosconi’de ‹flçi ve ‹flsizler

Meclisi, yeni bir eylem program› benimsiyor.

Medyada iftira kampanyas› bafll›yor. ‹flçilere, ‘ge -

rilla’ ve ‘afl›r› solcu’ deniyor. Resmi sol, ‘ateflkes’

ça¤r›s› yaparak bar›fl öneriyor ve hükümetin ar -

kas›nda saf tutuyor.

“19 Haziran 2001: (Mosconi’deki) iflçi isya -

n›n›n savunulmas› için ülkenin dört bir yan›nda

yürüyüfl ve gösteriler yap›l›yor. ‹flçiler ve gençler,

hükümet binalar›n›n önünde ‘çevik kuvvet’le ça -

t›fl›yor.”

Çat›flmalar, sonraki günlerde de devam edi-

yor. Eylemlerin ve güçlü proleter hareketin yarat-

t›¤› sonucu James Petras flöyle ifade ediyor:

“General Mosconi’de, hareketin önderleri

–ço¤u baflar›yla uygulanan– 300’ün üzerinde pro -

je formüle ettiler: Yiyecek ve ifl sa¤lamak, bahçe -

ler kurmak, su ar›tma tesisleri, varofllarda ilkyar -

d›m klinikleri ve bunun gibi pek çok proje… Ka -

saba fiilen (de fakto) yerel iflsiz komitesi taraf›n -

dan yönetiliyor, yerel yönetim bir kenara itilmifl

durumda.”(10)

General Mosconi, Arjantin proleter hareketi-

nin bir sembolüne dönüflmüfl durumda. Ancak,

James Petras’›n verileri baflka bölgelerde de hare-

ketin güçlü oldu¤unu ifade ediyor: “Baz› iflçi s›n› -

f› varofllar›nda, iflsiz hareketi, fiilen özgürlefltiril -

mifl alanlar›n oluflmas›na götürdü. Buralarda ha -

reketin gücü, yerel yönetimin gücünü etkisizlefl -

tiriyor ya da ona üstün geliyor. Buralarda hareket,

federal yönetimin ve devletin politikalar›na karfl›

koyabiliyor.”(11)

James Petras, bu iflsiz hareketinin içinde yer

alm›fl bir yazar olarak, bu hareketi olanakl› k›lan

koflullar› flöyle s›ral›yor:

“1) Varofllarda, iflsiz kalm›fl sanayi iflçileri -

nin, hiç ifl bulamam›fl gençlerin ve ev kad›nlar› -

n›n yo¤unlaflmas›,

2) Bu varofllarda, sendikal mücadele deneyi -

mine sahip çok say›da sanayi iflçisi iflsizin bulun -

mas›,

3) Uzun süren krizin ev kad›nlar›n› aktiflefl -

tirmesi,

4) Bu varofllar›n flehirleraras› otoyollar›n ya -

k›n›na konumlam›fl olmalar›.” (12)

Bu uygun koflullar, esnek, yayg›n ve özerk

bir örgütlenme modeliyle birleflince, ortaya kitle-

sel ve militan bir iflsiz hareketi ç›km›fl. ‹flsiz ‹flçi-

ler Hareketi (MTD) son derece gayri-merkeziyet-

çi biçimde örgütlenmifl. Her ilçenin s›n›rlar› için-

deki varofllara dayanan, ayr› bir örgütlenmesi var.

Her varoflta, birkaç sokakl›k bölgelerin kendi li-

derleri ve aktivistleri var. Her ilçenin MTD örgüt-

lenmesi, tüm aktivistlerin dahil oldu¤u bir genel
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meclis taraf›ndan yönetiliyor. ‹zlenecek yol bu

meclislerde, kolektif biçimde belirleniyor. Yol

kesme eylemlerinin talepleri, bu meclislerce be-

lirleniyor; eylemleri de bu meclisler örgütlüyor.

Yol kesme eylemi bafllad›ktan sonra, meclis, va-

rofllardan destek örgütlüyor. Yüzlerce-binlerce

erkek-kad›n ve çocuk, yol kesmeye kat›l›yor. Yo-

lun kenar›na çad›rlar ve mutfak kuruluyor. Polis

sald›rmaya yeltenirse, yüzlerce emekçi daha çev-

re mahallelerden eylem yerine geliyor. E¤er hü-

kümet pazarl›k yapmaya karar verirse, eylemci-

ler, pazarl›¤›n eylem alan›nda, tüm kat›l›mc›lar›n

ortas›nda yap›lmas›n› istiyorlar. MTD’li iflsizler

pazarl›k yapmak için delegasyon göndermeye

karfl›lar. Nedeni ise, hükümetin pazarl›k yapma-

ya gidenleri iyi bir ifl karfl›l›¤›nda sat›n almas›n›

önlemek. Bu yüzden pazarl›k herkesin gözü

önünde yap›l›yor; kararlar ise, eylem yerinde

oluflturulan kolektif meclis taraf›ndan veriliyor.

E¤er devleten talep edilen güvenceli ifller kazan›-

l›rsa, bu ifller, yine meclis taraf›ndan ortak biçim-

de da¤›t›l›yor. Da¤›t›mda öncelikli kriterler, aile-

vi ihtiyaçlar ve yol kesme eylemine aktif kat›l›m

oluyor. (13)

Devletin iflsiz eylemlerine sald›r›lar› sonucu,

bugüne de¤in 300’den fazla eylemci tutukland›,

onlarcas› katledildi. Ancak iflsiz hareketi de, bin-

lerce kal›c› ifl ve yiyecek yard›m› gibi haklar› ka-

zanarak ilerledi.

İŞÇİLER VE SENDİKALAR

Neoliberal model temelinde yeniden yap›la-

nan, dönüflen kapitalist dünya sistemi, toplumsal

dokuda ve bununla birlikte, sendikal yap›da da

dönüflümleri koflulluyor. S›n›f mücadelesinin

keskinleflmesine paralel olarak, geçmifl sendikal

yap›larda  iç dönüflümler, parçalanmalar, ayr›fl-

malar görülüyor.

Darbe öncesi Arjantin’den miras kalan sen-

dikal yap›lanma, peronist çizgideydi. ‘90’l› y›llar,

eski sendikal yap›lanman›n y›k›lmas›na, yeni sen-

dikalar›n do¤ufluna tan›kl›k etti. Peronist CGT

parçaland›, bafl›n› ulafl›m sendikalar›n›n çekti¤i

20 kadar sendikan›n biraraya gelmesi ile Ocak

1994’te MTA (Movimiento de le Trabajadores Ar-

gentinos/Arjantin Sendikalar Hareketi. MTA,

sonradan “Muhalif CGT” ismini ald›.) kuruldu.

1992’de kurulan CTA (Central de Trabajadores

Argentinos/Arjantin Sendikalar Merkezi) ise ne-

oliberalizme karfl› militan bir mücadele yürütmek

hedefini tafl›yordu. 

“MTA, peronist olarak kald› ve çabalar›n›

emek süreçlerinin esneklefltirilmesine karfl› mü -

cadeleye ve sendika destekli Obras Sociales siste -

minin reforme edilmesine yo¤unlaflt›rd›. CTA ise,

iflsizler, yoksullar, d›fllanm›fllar›n sesi olabilmek

için a¤›rl›kla kamu kesimi ve baz› endüstri ve hiz -

met sendikalar›n› biraraya getirdi. CTA, yeni tarz

bir sendikac›l›k infla edebilmek için üç yeni öncül

ortaya att›: Devletten ba¤›ms›zl›k, politik partiler -

den ba¤›ms›zl›k ve sendikalaflma konsepti ve pra -

ti¤inde bir yenilenme. CTA’n›n bu yeni tarz›nda,

tek tek iflçiler ve iflsizler, bunun d›fl›nda emekliler

ve di¤er sosyal gruplar ‘merkeze’ kat›labiliyor ve

yürütme organ› için oy kullanabiliyor. Bu uygula -

mas›yla CTA, devlet güdümlü sendikac›l›¤a oldu -

¤u kadar, iflçi hareketinin hiyerarflik peronist ör -

gütlenmelerine de alternatif olabildi.” (14)

CTA’n›n –kuflkusuz ki daha fazla irdelenme-

si gereken– yap›s›, “sendikal kriz” üzerine ülke-

mizde yaflanan tart›flmalara da esin verebilir.

Emekçi kat›l›m›ndaki ileri duruflu, son iki y›lda

gerçekleflen befl genel grevde tuttu¤u merkezi yer

ve sermaye devleti/partileri karfl›s›ndaki tutumu

ile CTA, kesinlikle ileriye do¤ru at›lm›fl bir ad›m-

d›r. Ancak, tabii, eskinin kimi izlerini de içinde

tafl›yan bir ad›md›r bu. Burjuva partilere duyulan

tepkinin yön verdi¤i anlafl›lan “politik partilerden

ba¤›ms›zl›k” ilkesi gibi. Kuflkusuz CTA’n›n bur -

juva partileriyle aras›na koydu¤u mesafe, ileri bir

ad›md›r. Ancak sendikalar›n burjuva partilerin-

den ba¤›ms›zl›¤› ne denli do¤ru ve proleter bir il-

keyse, sendikalar›n proleter partisinden ba¤›m-

s›zl›¤› da o denli yanl›fl ve burjuva bir ilkedir.

Arjantin’de sendikal örgütlenmede at›lan bir

yeni ad›m da, iflsizlerin örgütlenmesi alan›ndad›r.

CTA iflsiz hareketiyle de güçlü ba¤lar kurmaya
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yöneliyor. A¤ustos 1997’de iflsizler ve di¤er sos-

yal gruplar›n kat›l›m›yla Birinci ‹flsizler Ulusal

Toplant›s›’n› gerçeklefltirdi. Burada iflsizlerin ör-

gütlenmesi ve sorunlar› tart›fl›ld›. ‹flsiz hareketi-

nin önderleri ulusal sendika konfederasyonu

içinde erimek istemiyorlar; fabrikalardaki sendi-

ka aktivistleri ise, iflsiz örgütlenmesinin sendika-

y› da¤›taca¤›ndan korkuyor. Sonuçta, CTA ön-

derli¤i; “iflsizlerin örgütlenmesini merkezilefltir -

meye çal›flmak ve onlar› sendika yap›s› ve strate -

jisine birebir ba¤lamak yerine”, “sendikan›n bir

‘flebeke’ gibi çal›flmas› gerekti¤ine karar verdi.” (15)

CTA ve Muhalif CGT, Aral›k ayaklanmas›

içinde önemli bir rol oynad›lar. Bu iki sendikan›n

yan›s›ra, CCC (S›n›f Savaflç›lar› Hareketi) isimli

sendika da, özellikle iflsiz eylemleriyle militan bir

tutum tak›nd›. Say›s›z eylem, yol kesmeler, bari-

katlar, 13 ve 21 Aral›k genel grevleri bu üç sendi-

kan›n imzas›n› tafl›yordu.

İSYAN VE GELECEK

“Sen de bilirsin k›r çiçeklerini

Düfltükleri yerden yine ço¤al›rlar

Topra¤a toprakça sararlar bahar›

Koysam s›¤mazlar saks›lara ama

Da¤lar›n ötesinde uyan›rlar

Güneflin sular› öptü¤ü zaman

Özgürlük renginde sevgi açarlar.”

(A. Yücel)

Burjuva egemenli¤ini yeniden yap›land›ran

cunta y›llar›n›n kurdu¤u politik sistem ile bu y›l-

lardan köklenen ve “sivil” hükümetlerin ilerletip

tamamlad›¤› ekonomik model, 2001’in son ayla-

r›nda derin bir yönetememe kriziyle sars›ld›.

12 Aral›k’ta ‹flsizler (Piquetero) Ulusal Mec-

lisi’nin ald›¤› kararla gerçekleflen ülke çap›nda

eylemler ve 13 Aral›k militan genel grevi ayaklan-

man›n fifle¤ini yakt›. Açl›k ve yoksulluk içinde

k›vranan y›¤›nlar, süpermarketleri bas›p temel

geçim maddeleri temin etmeye girifltiler. Ticari

mekanizman›n tümden t›kanmas› korkusuyla,

hükümet, bankalardan para çekmeye s›n›rlama

getirdi (haftada 250 dolar). Y›k›ma u¤rayan orta

s›n›flar ve iflsiz kald›¤› için paras›n› çekmek iste-

yen iflçiler bu karar› öfkeyle karfl›lad›lar. Binlerce,

onbinlerce ve yüzbinlerce iflçi, esnaf, ö¤renci, ev

kad›n›, küçük iflletme sahibi sokak eylemleri dal -

gas›yla rejimi sarst›. Tencere ve tavalar›yla sokak-

lar› dolduran eylemcilerin u¤ultulu kortejleri, ül-

kenin dört bir yan›n› eylem alan›na çevirdi.

19-20 Aral›k’ta birleflerek tam bir halk ayak-

lanmas›na dönüflen hareket karfl›s›nda De la Rua

Hükümeti, önce s›k›yönetim ilan etti. Ancak s›k›-

yönetimin tek etkisi, y›¤›nlar›n öfkesini ve eyle-

mini büyütmek oldu. Sendikalar, CGT dahil, s›k›-

yönetime karfl› grev ilan ettiler. Sokaklar daha da

kalabal›klaflt›. Rua’n›n son hamlesi, orduyu ayak-

lanmaya müdahale etmeye ça¤›rmak oldu. Ancak

ayaklanman›n çap› ve kapsam›, ayn› zamanda or-

dunun alt kademelerinde isyan› bast›rmaya karfl›

yükselen itirazlar, burjuva orduyu “tarafs›z” gö-

rüntüsü vermeye itti. Generaller, Rua hükümeti-

nin kaç›n›lmaz hale gelen düflüflüne “kay›ts›z”

kalarak, y›¤›nlar›n öfke ve nefretini üstüne çek-

memifl oldu. Rua hükümetinin düflüflünü, pero-

nistlerin kurdu¤u yeni hükümet ve (bir haftada

de¤iflen iki baflkan›n ard›ndan) Eduardo Duhal-

de’nin devlet baflkan› seçilmesi izledi. Arjantin

devleti içinde güçlü bir iliflki a¤›na ve politik a¤›r-

l›¤a sahip olan E. Duhalde, baflkanl›kta görece da-

ha kal›c› olacak gibi görünüyor.

Ayaklanma, dört temel dinami¤in bileflimiyle

fl e k i l l e n d i : B i r i n c i s i , kent yoksullar›n›n, iflsizlerin,

iflçilerin süpermarketlere yapt›klar› bask›nlar ve

yiyecek maddesi zoral›m›. ‹ k i n c i s i, iflsiz hareketi-

nin özerk eylemleri ve yol kesmeler. Ü ç ü n c ü s ü , i fl-

çi sendikalar›n›n genel grevi ve iflçi-iflsiz-emekçi

y›¤›nlar›n sokak savafllar›. D ö r d ü n c ü s ü , y › k › m a

u¤rayan orta s›n›flar›n isyan›. (“Portenazo”)

YAĞMA MI, ZORALIM MI?

Aç ve iflsiz y›¤›nlar sefalet içinde k›vran›r, te-

mel gereksinimlerini karfl›layamazken; Arjantin

devletinin iflsizlere yiyecek yard›m›n› kesmesi,

açl›¤› dayan›lmaz hale getirdi. Bu durumda, sü-

permarketlerin depolar›n› dolduran yiyeceklerle

bunlara eriflemeyen iflçi ve iflsiz y›¤›nlar aras›nda-

ki özel mülkiyet duvar›, emekçilerce fiilen y›k›l-

d›. Onbinlerce iflçi-emekçi, kapitalist özel mülki-

yet alt›nda tutulan ve tam da bu yüzden erifleme-

dikleri temel yiyecek maddelerini, marketleri ba-

sarak zorla ald›. Bunu bireyel h›rs›zl›kla ayn›lafl-

t›rmak ancak burjuva düflüncesinin ifli olabilir.

Evet, Afganistan’da ABD’nin güdümündeki Ku-

zey ‹ttifak› çeteleri, ele geçirdikleri kentlerdeki

tüm dükanlar› bast›klar›nda, ne var ne yok ald›k-

lar›nda, bu ya¤ma ve çapul olur. Çünkü bir talan

savafl›d›r bu; ve amaç, iktidar gücüne dayanarak

palazlanmakt›r. Açl›ktan ölmek üzere olan çocu-
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¤una ekmek, süt ve et götürenlerin, evinde aylar-

d›r do¤ru-düzgün yemek yememifllerin onbinler

halinde marketlere ak›n›, hiçbir biçimde “ya¤ma”

ve “çapul” de¤ildir. Proleter kitlelerin, burjuva

özel mülkiyeti zoral›m›d›r bu. “Süpermarketler-

den yiyecek isteme” piquetero önderlerinin forü-

le etti¤i bir mücadele biçimidir. Y›¤›nlar› bu do¤-

rultuda harekete geçiren de ilk onlar oldu. Sonra-

s›nda ç›¤ gibi büyüyen bu eylem, y›¤›nlar›n ken-

dili¤nden hareketinin özel mülkiyete dönük bir

sald›r›s›d›r. Milyonlarca Arjantinli aç ve yoksul

iken, marketlerin malla dolu olmas›, kapitalizmin

temel çeliflkisinin güncel ve ç›plak bir görünümü-

dür. Bu temel çeliflki; üretimi milyonlarca iflçi el-

birli¤i halinde gerçeklefltirirken, ürünlere bir

avuç burjuvan›n el koymas›d›r. Yani üretim top-

lumsallaflm›fl olmas›na ra¤men, üretim araçlar› ve

ürünlerin hala özel mülkiyette olmas›d›r bu çelifl-

kinin içeri¤i. Ekme¤i, sütü, eti ve di¤er tüm ge-

çim maddelerini üreten proleter y›¤›nlar, bu

ürünlere eriflemiyorlar. Burjuvazi mülkiyetindeki

fabrikalardan onlar› kovdu¤u ya da ucuza çal›flt›r-

d›¤› için, yine burjuvazinin mülkiyetindeki bu

geçim araçlar›n› edinemiyor proleterler. Çeliflki-

nin kökü, kapitalist özel mülkiyettedir. Kuflkusuz

bu durum Arjantin proletaryas›n›n genifl y›¤›nla-

r› taraf›ndan henüz tam bilince ç›kar›lm›fl de¤il-

dir. Onlar, bu çeliflkiyi en basitinden, depolarda-

ki yiyeceklere el koyarak çözmeye yöneliyorlar.

Özel mülkiyete karfl› bu kendili¤inden sald›r›y›,

örgütlü ve s›n›f bilinçli bir sald›r›ya dönüfltürmek

gerekir. Aç proleter y›¤›nlar, üretim araçlar› ve

ürünler özel mülkiyet alt›nda oldu¤u sürece açl›-

¤›n sona ermeyece¤ini gördü¤ünde, iktidar› bur-

juvazinin elinden kopar›p almaya da yönelecek-

lerdir.

1905 Devrimi’nde de benzer sahnelerin,

(kuflkusuz çok daha karmafl›k mücadele biçimle-

r i y l e ) yafland›¤›n› hat›rlayal›m: “Bizi ilgilendiren

olay, s i l a h l › mücadeledir. Bu mücadele bireyler ya

da küçük birey gruplar› taraf›ndan yürütülür.

Bunlar›n bir k›sm› devrimci örgütlere ba¤l›d›r; di -

¤er k›sm›ysa (…) hiçbir devrimci örgüte ait de¤il -

lerdir. Silahl› mücadelenin iki farkl› amac› vard›r,

bunlar› kesinlikle birbirinden ay›rmak gereklidir;

önce bu mücadelenin hedefi, bireyleri, örne¤in

askeri ve polis hizmetlerindeki flefleri ve yard›m -

c›lar›n› öldürmektir. Sonra, hükümetten olsun,

özel kiflilerden olsun, para fonlar›na el koymakt›r.

El konulan bu paralar›n bir k›sm› partinin ihti -

yaçlar› için, bir k›sm› silah ve ayaklanma haz›rl›k -

lar› için gerekli malzemelerin sat›n al›nmas›na,

bir k›sm› da bu mücadeleyi yürüten militanlar›n

ihtiyaçlar›na kullan›l›r. Büyük mülklere el konul -

mas›, (…) her fleyden önce devrimci partilerin ih -

tiyaçlar›na ayr›lm›fl; küçük mülklerin müsaderesi

ise özellikle ve bazen de sadece ‘müsadere edenle -

rin’ ihtiyaçlar›na kullan›lm›flt›r. (…) Siyasi buna -

l›m›n silahl› mücadeleye var›ncaya kadar keskin -

leflmesi ve özellikle de, kentlerde oldu¤u gibi, k›r -

sal bölgelerde de yoksullu¤un, açl›¤›n ve iflsizli¤in

artmas›, bu s›n›f mücadelesi biçiminin kullan›l -

mas›na yol açan bafll›ca nedenler aras›ndad›r.” ( 1 6 )

Kuflkusuz Arjantin’de silahl› devrimci grup-

lar yok; devrimci partiler ad›na büyük mülklere

el konulmas› da yok. Yaln›zca proleter y›¤›nlar›n

kitle fliddetiyle geçim araçlar›na el koymas› var.

Ancak özel mülkiyete yönelen bu kendili¤inden

sald›r›, daha üst biçimleri nüve olarak içinde tafl›-

yor. Siyasal bunal›m›n, y›¤›nlar›n silahl› mücade -

lesini ortaya ç›karacak denli keskinleflti¤i koflul-

lar geliflti¤inde; marketlerden yiyecek almaya dö-

nük bir kitle ak›n›, h›zla, silahl› gruplar biçimin-

de örgütlenebilir. Bu gruplar, büyük mülklere el

koymaya ve asker-polis güçlerini cezaland›rmaya

yöneltilebilir. Rejimin militarist güçleriyle sokak

çat›flmalar›n›n her yan› sard›¤› Arjantin ayaklan-

mas›, bu durumun olanaklar›n› nüve olarak için-

de tafl›yor. Bu geliflmeler, komünist öncüye, y›-

¤›nlar›n baflkald›r›s›n› örgütlü silahl› bir biçime

büründürmek için partizan savafl›na haz›rl›k gün-

cel görevini bir kez daha hat›rlat›yor.
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PORTENAZO 
(ORTA SINIFLARIN İSYANI)

Arjantin burjuvazisi, ülkenin “genifl orta s›-

n›f›yla” s›kça övünür. “Arjantin modeli kalk›nma-

n›n” nimetlerine bir kan›t olarak sunulur bu. An-

cak kapitalist dünya sistemi, neoliberal eksende

yeniden yap›lan›rken, tüm ülkelerde toplumsal

dayanaklar›n› da dinamitliyor. Geçmiflte görece

rahat yaflam koflullar› ve lüks tüketim olanakla-

r›yla sisteme entegre etti¤i orta s›n›flar› h›zl› bi-

çimde y›k›ma u¤rat›yor. Arjantin’de ücretlilerin

en üst kesimleri (flirket yöneticileri ve profesyo-

neller vb.) ifllerini yitirdi; küçük esnaf iflas etti;

küçük iflletme sahipleri (özellikle ayakkab› sektö-

ründe) y›k›ma u¤rad›. Bankalardan para çekme

yasa¤›, barda¤› tafl›ran son damla oldu. Buenos

Aires’in “nezih” orta s›n›f mahalleleri, tencere-ta-

val› gösterilerin mekan› oldu. Pek çok flehirde kü-

çük tüccarlar vb. iflsizlerin yol kesme eylemlerine

destek verdiler. Casa Rosada (Kongre Binas›)

önünde toplanan, Kongre’yi atefle veren, sokak-

larda polisle çat›flan y›¤›nlar aras›nda orta s›n›fla-

r›n, özellikle genç kufla¤›n önemli bir kat›l›m›

vard›.

Özcesi, patlayan orta s›n›flar›n öfkesi, bizde -

kinin aksine, iflçi hareketiyle ayn› kanaldan akt›.

Burjuva devletin, yo¤un medya propagandas›yla,

bu ortaklaflmay› bozmaya çal›flt›¤›n› da belirtelim.

Ayaklanma, iflçi s›n›f›yla küçük burjuvazinin s›n›f

ittifak›n› eylem içinde gerçeklefltirdi. Bu, ayaklan-

man›n üstün bir yan› ve Arjantin devriminin gele-

ce¤i aç›s›ndan umut verici bir geliflmedir.

‹flte onlardan birinin, Buenos Aires’in merke-

zinde yaflayan 63 yafl›ndaki Alberto Cerini’nin an-

lat›m›:

“Kendimi orta s›n›ftan sayard›m. fiimdi emin

de¤ilim. 30 y›l boyunca kar›m ve ben motor par -

çalar› yapt›¤›m›z bir iflyerine sahiptik. Durumu -

muz iyiydi; bir ev ve iyi bir araba ald›k, her sene

tatile giderdik. 

“‹fller kötü oldu¤u zaman bile geçinirdik, ya -

pacak siparifl her zaman olurdu. Sonra, yaklafl›k

dört y›l önce, iflas ettik. O zamandan bu yana bir

kurufl bile kazanmad›k. Bir süre ifl arad›m ama ya -

fl›m ileri oldu¤u için bulamad›m. Mümkün de¤il.

Hayat çok ac› ve zor. Sadece benim için de¤il, çok

fazla say›da insan için.

“Arjantin, bir gelece¤i olmadan yafl›yor. Ya -

r›n ne olaca¤›n› bilemiyoruz. Kimse plan yapam› -

yor.” (17)

Y›k›ma u¤rayan küçük burjuvazinin ruh ha-

lini yans›tan bir röportaj bu. Kapitalizmin çarkla-

r› aras›nda ezilen küçük burjuvazi, umutsuzluk

ve karamsarl›k yüklü bir isyana kalk›fl›yor. Kufl-

kusuz ki Arjantin’in “bir gelece¤i” var. Küçük

burjuva karamsarl›¤›n›n göremedi¤i bu gelecek,

eylem içinde, sokaklarda yarat›l›yor.

Arjantin orta s›n›f›n›n u¤rad›¤› y›k›m, kendi-

ni en çarp›c› biçimde, “De¤ifl-Tokufl Kulüple-

ri”nde gösteriyor. 1995’te kurulan de¤ifl-tokufl

kulüpleri, bugün bir milyonu aflk›n üyeye sahip.

Bu kulüplere, evlerinde eski y›llardan kalan süs

eflyalar›n›, öte-beriyi, ördükleri kazaklar› vb. geti-

ren Arjantinliler, karfl›l›¤›nda “de¤ifl-tokufl kredi-

si” almaya çal›fl›yorlar. De¤ifl-dokufl kredisi ile

kulübe bir baflkas›n›n getirdi¤i geçim araçlar›n-

dan sat›n al›nabiliyor. ‹nsanlar, bu mallar› piyasa-

dan sat›n alacak paraya sahip olmad›klar› için bu

kulüplere gidiyorlar. Ülkede 1200 civar›nda böy-

lesi kulüp var. (18) Küçük iflletmesi iflas eden, ya da

yüksek ücretli iflinden at›lan, ama yeni bir ifl de

bulamayan orta s›n›f mensuplar›, de¤ifl-tokufl ku-

lüplerinin üyeleri aras›nda önemli bir ço¤unluk

oluflturuyorlar.

DEVRİMCİ DURUM

Y›llard›r biriken ekonomik ve siyasal kriz

ö¤eleri, y›¤›nlar›n aktif mücadeleleriyle birlefle-

rek, Aral›k’ta bir devrimci durumun ortaya ç›k-

mas›n› getirdi. “Eskisi gibi yönetilmek istemeyen”

y›¤›nlar, ülkenin dört bir yan›nda aya¤a kalkt›lar.

Kitle mücadelesinde tam bir kabarma yafland›.

Burjuvazi de eskisi gibi yönetemez hale geldi. De

la Rua hükümetinin ilan etti¤i s›k›yönetimin kit-

lelerin mücadelesiyle bofla ç›kart›lmas› ve Rua’n›n

istifas›, devrimci durumun doru¤uydu. ‹ki hafta

boyunca bir türlü hükümet oluflturamayan burju-

vazi, nihayetinde Duhalde baflkanl›¤›nda peronist

bir hükümetle yola devam edebildi. Ancak Duhal-

de’nin yüzde 40 devalüasyon karar› ve IMF prog-
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ram›n› uygulayaca¤›na dair aç›klamalar›, öfkeli

y›¤›nlar›n yeni sokak eylemleriyle yan›tland›.

Di¤er yandan, devrimci durum, devrimin

yaln›zca nesnel koflullar›n›n olgunlaflt›¤›na iflaret

eder. Öznel faktörlerde, devrimci önderli¤in ve

devrimci s›n›f›n bilinç, örgütlenme ve

haz›rl›¤›nda, devrimci eylem yetene¤inde egemen

s›n›flar› yere serecek, buna denk düflen bir olgun-

laflma yoksa, devrimci durum, devrime götürmez.

Arjantin’de ayaklanan proleter ve küçük burjuva

y›¤›nlar, i k t i d a r › talep etmiyordu. Y›¤›nlar›n genel

talebi, mevcut hükümetin istifas› ve “yolsuzlu¤a

bulaflmam›fl”, “IMF programlar›n› uygulamaya-

cak” yeni bir hükümetin kurulmas› idi. Y›¤›nlar-

da, burjuva politikac›lara/partilere karfl› bizdekine

oldukça benzer, derin bir güvensizlik ve öfke

mevcut. Son seçimlerde, seçmenlerin yüzde

25’inin oy vermeye gitmemesi, oy verenlerin de

yüzde 20’sinden fazlas›n›n bofl veya geçersiz oy

vermesi bu tepkinin bir göstergesiydi. Ayaklan-

man›n temel sloganlar›ndan birisi; “hepsi gitsin,

hiçbiri kalmas›n” idi. Ancak, Arjantinli iflçi-emek-

çi y›¤›nlar, yerine bir alternatif koymadan, “hepsi-

nin gitmesi”nin mümkün olmad›¤›n› henüz bilin-

ce ç›kartabilmifl de¤il.

Böyle bir iktidar alternatifine do¤ru ilk ad›m-

lar, yine y›¤›nlar›n eylemi içinde at›l›yor. 9 fiubat

2002 tarihli Radikal gazetesinin MST (Sosyalist

‹flçi Hareketi) lideri Miguel Sorans’la yapt›¤› rö-

portajdan flunlar› okuyoruz: “Tam anlam›yla al -

ternatif iktidar kurumlar›ndan bahsetmek müm -

kün olmasa da, böylesi kurumlar›n çekirde¤i ola -

bilecek örgütlenmelerden söz edebiliriz. Bunlar,

iflçilerin de içinde aktif biçimde yer ald›¤›, mahal -

leler temelinde oluflan ‘halk meclisleri’. Gerek bü -

yük marketlerin ya¤malanmas›, gerek ‘cacerolazo’

diye adland›rd›¤›m›z tencere ve tavalara vurarak

yürüme eylemleri, gerekse büyük gösteriler, esas

olarak bu meclislerin inisiyatifinde geliflti.”

Arjantin emekçisi, “yolsuzlu¤a bulaflmam›fl”

bir hükümet istiyor. Ancak, yolsuzluklar, emper-

yalist aflamaya varm›fl kapitalizmin çürümesinin

do¤rudan bir sonucudur. Burjuva politikas› gide-

rek artan oranda, IMF gibi uluslararas› tekelci ka-

pitalist kurulufllar ve generallerle burjuvazinin

“çelik çekirde¤i” taraf›ndan yönetildi¤i için, bur-

juva politikac› kast›na düflen, bulundu¤u pozis-

yonu palazlanmak amac›yla de¤erlendirmek olu-

yor. Meclis ve “yasal” hükümet, giderek artan bi-

çimde bir tiyatronun basit figüranlar›na dönüfl-

tükleri oranda, politika esnaf›yla yolsuzluklar da

artan biçimde kaynafl›yor. Di¤er yandan, burjuva

politikas›; banka kredileri, faiz oyunlar› ve borsa

maceralar›yla flekillenen spekülatif sektörün bir

bilefleni ve müdahili haline gelmifltir. Burjuva po-

litikac›lar; hangi flirketin kredi olanaklar›ndan da-

ha fazla yararlanaca¤›, borsada hangi hisselerin

yükselece¤i vb. geliflmeleri etkileyebilecek bir po-

zisyonda duruyorlar. Bu yüzden de seçim kam-

panyalar›n› finanse eden sermaye gruplar›n›n pa-

lazlanmas›ndan pay kap›yor, onlar taraf›ndan

yönlendiriliyorlar. Tekelci sermaye gruplar›yla

burjuva politikac› kast› aras›ndaki bu çözülmez

ba¤laflma, sürekli t›rmanan yolsuzluklar›n iktisa-

di temelidir. Yolsuzluklar›n gözü dönmüfl, ak›l al-

maz boyutlara varmas›, tekelci sermayenin afl›r›

kar h›rs› taraf›ndan koflullan›yor. Kapitalizmin

çürümesi ve kokuflmas›, burjuva politikas›ndan

yükselen pis kokular› daha da tahammül edilmez

k›l›yor. Bu yüzden, Arjantin proletaryas› ve di¤er

emekçi katmanlar›n “yolsuzlu¤a bulaflmam›fl ba-

kan” aray›fl›, kapitalist çürüme ve kökünde yatan

özel mülkiyet tarihin çöplü¤üne gönderilmeden,

mevcut burjuva devlet ayg›t› y›k›lmadan karfl›la-

namayacakt›r.

Ancak, di¤er yandan, burjuva partilere duyu-

lan güvensizlik, “partisizlik” fikrini y›¤›nlar ara-

s›nda egemen k›l›yor. Arjantin bayra¤›, ayaklan-

man›n birlefltirici imgesi oluyor. Militan sendika

CTA’n›n ilkelerinde gördü¤ümüz “partilerden ba-

¤›ms›zl›k” fikri gibi, “tüm partilere karfl› olma”

fikri de burjuva ideolojisinin bir yans›mas›d›r. Y›-

¤›n ayaklanmas›na götüren öfke, iflçileri kendi

devrimci partilerini, komünist partiyi kurmaya,

büyütmeye ve iktidara tafl›maya yöneltmezse,

“hepsinin gitmesi, hiçbirinin kalmamas›” müm-

kün olmaz. fiu ya da bu burjuva partinin ya da

burjuva ordusunun egemenli¤i alt›nda, burjuva

iktidar› sürer. Dolay›s›yla bu iktidar›n yaflam› çe-

kilmez k›lan politikalar› da farkl› biçimlere bürü-

nerek devam eder.

Arjantin emekçileri, “IMF program› uygula-

mayan”, “neo-liberal modelden vazgeçen” bir hü-

kümet istiyorlar. 1999’da Menem hükümeti gitti-

¤inde, y›¤›nlar, neoliberal politikan›n da son bu-

laca¤›na inan›yordu. Ancak De la Rua, bu modeli

uygulamaya devam etti. Y›¤›nlar› y›k›ma, ekono-

miyi krize sürükledi¤i belirgin biçimde aç›¤a ç›-

kan neoliberal politika, Duhalde eliyle daha da

ileriden uygulanmaya çal›fl›l›yor. Öyleyse IMF re-

formlar› ya da yap›sal uyum programlar› biçimin-

de dayat›lan neoliberal program, “seçeneklerden

biri” de¤il, bugünkü kapitalist devletin tek seçe-

ne¤idir. Kapitalizmin güncel olarak zorunlu ör-

gütlenifl biçimidir. Y›¤›nlar›n bugünkü genel bi-

lincinde somutlaflan program, burjuva devletin

neoliberalizmi terk edip, ulusal kalk›nmac› devlet

kapitalizmine geri dönmesi talebidir. Bundan

TEORİDE doğrultu / Ocak - Şubat



sonraki geliflmeler ve devrimci örgütlenmenin ay-

d›nlat›c›l›¤› gösterecek ki; neoliberal modelin tek

gerçek alternatifi burjuva iktidar›n›n y›k›lmas› ve

kesintisiz devrim yoluyla sosyalizme yürümek

olabilir. Burjuvazinin (küçük burjuvazi hariç)

tüm katmanlar› neoliberal program›n etraf›nda

birleflmifltir; bundan dolay› sosyal demokrasiden

faflizme, tüm burjuva siyasal partiler de bu prog-

rama endekslenmifltir. Dünya kapitalizminin ge-

nel yönü, neoliberal eksende yeniden yap›lan-

makt›r ve bu dönüflüm süreci, burjuva ekonomi

politikas›n› yöneten temel olmak zorundad›r.

IMF reformlar›, iflbirlikçi burjuvazilerin hem ç›-

kar›nad›r, hem de onlar› uygulamaks›z›n dünya

kapitalist sisteminde varolamaz, d›fllan›rlar. Öy-

leyse “IMF reformlar›n› uygulamayan bir hükü-

met”, ancak devrimin zaferiyle gelebilir.

Arjantin ayaklanmas›nda “önderlik bofllu¤u-

nu”; y›¤›nlar›n bu genel bilinciyle, örgütlü dev-

rimci kuvvetlerin zay›fl›¤› aras›ndaki karfl›l›kl› ba-

¤›nt› içinde tan›mlamak gerekir. Ayaklanan y›¤›n-

lar›n yüzü, kesin biçimde sola dönüktür. Devrim-

ci, antiemperyalist fliarlar ayaklanma içinde belli

bir yer edinmifltir. Birçok gösterinin ça¤r›c›s›

“sosyalizm” iddial› yasal partilerdir. Ancak ne y›-

¤›nlar›n bilinci sistemi devirmeye yönelecek den-

li olgunlaflm›flt›r, ne de bununla karfl›l›kl› iliflki

içinde, öncü devrimci kuvvetler, iktidar› almaya

yönelecek denli olgunlaflm›flt›r.

Dünya proletaryas›, tek tek ülkelerdeki ayak-

lanmalar, direnifller, grevler ve sokak savafllar›yla,

yeni bir devrim dalgas›n›n eylemli haz›rl›¤›n› ya-

p›yor. Proletarya, eylem içinde deneyim, bilinç ve

örgüt biriktiriyor. Kuflkusuz ki uluslararas› prole-

tarya ordusu hala da¤›n›kt›r. Yaflad›¤› geçici yenil-

ginin ard›ndan, yeni bir hücuma geçmek için ha-

z›rl›k yap›yor. T›pk› ‘97 Arnavutluk, ‘98 Endo-

nezya, 2000 Ekvador ayaklanmalar› gibi. Prole-

tarya henüz sadece kapitalist sald›r›ya karfl› dire-

niyor; kaybettiklerini geri istiyor, ya da kaybet-

mek üzere oldu¤u haklar›n› koruyor. Bir savunma

savafl› veriyor dünya proletaryas›. Kuflkusuz ki,

bu savunma savafl›, kendi içinde sald›r›ya do¤ru

bir e¤ilim tafl›yor. Kapitalizmin çeliflkilerindeki

artan keskinleflmeyle birlikte, proletaryan›n bi-

linç, haz›rl›k ve örgütlülük düzeyindeki yüksel-

me, tarihi, yeni bir hesaplaflma dönemecine do¤-

ru a¤›r fakat kendinden emin ad›mlarla ilerleti-

yor.

Do¤u Bloku’nun ve SSCB’nin y›k›l›fl›, s›n›f

içinde bir yenilgi ve da¤›lma durumu yaratm›flt›.

Burjuva ideolojik bombarduman›n t›rmand›¤› bu

dönemde s›n›f içinde sol liberalizmin ve “ça¤dafl

sendikac›l›¤›n” hakimiyeti görülüyordu. Bugün,

burjuva ideolojik sald›r›n›n temel tezleri (s›n›f-

lar/s›n›f savafl›mlar› ortadan kalkt›, tarihin sonu

geldi vb.) yaflam›n gerçekli¤i karfl›s›nda sabun

köpü¤ü gibi kaybolup gitmifltir. Y›¤›nlar›n çekil-

mez hale gelen yaflam koflullar›, “küreselleflme”

söylencelerinin gerçek yüzünü ortaya sermifltir.

Bununla birlikte, y›¤›nsal s›n›f savafl›mlar› yeni-

den ortaya ç›km›flt›r. Bu yeni durum, iflçi-emekçi

y›¤›nlar içinde, sol liberalizmin etkisinin k›r›lma-

s›na götürmüfltür. Bu kez, “sosyal devletçi” bir

e¤ilim s›n›f içinde egemen olmufltur. Kapitaliz-

min sald›r›lar›na karfl› direnifle geçen dünya pro-

letaryas›, neoliberal eksende yeniden yap›lanan

kapitalizme karfl›, geçmiflin sosyal-devletçi kapi-

talizmini geri getirmeye çal›fl›yor. Arjantin ayak-

lanmas›na rengini veren de, bu çerçevedeki talep-

lerdir. Örne¤in, Eylül 2001’de La Plata’da topla-

nan iflsizler hareketinin delegeler meclisi flu “stra-

tejik hedefler”i saptad›:

1) D›fl borçlar›n ödenmemesi,

2) Sosyal güvenlik fonlar› üzerinde kamu de-

netimi,

3) Stratejik iflletmelerin ve bankalar›n ulu-

sallaflt›r›lmas›,

4 ) Küçük çiftçilerin borçlar›n›n iptali ve

ürün fiyatlar›n›n art›r›lmas›,

5) Açl›¤› yaratan hükümetlerin defedilmesi.
(19)

Talepler, kapitalist sistemin “sosyal devletçi”

do¤rultuda reforme edilmesi çerçevesinde kal›yor.

Bizdeki Emek Program› da –sendika patronlar›nca

titreklefltirilse de– özü ve esas› itibariyle ayn› ulu-

sal kapitalist reformcu içeri¤e tekabül ediyor. Ka-

pitalizmin y›k›c› sonular›yla karfl› karfl›ya olan,

ama sosyalizmi isteyecek bir bilinç düzeyine ulafl-

mam›fl dünya proletaryas›, henüz “daha az can ya -

k a n ” bir kapitalizm istiyor. Kuflkusuz, sol libera-

lizmin egemenli¤inin, yerini ulusal-reformculu-

¤a/sosyal devletçili¤e b›rakmas›, ileriye do¤ru at›l-

m›fl bir ad›md›r. Ancak bu ad›m›, sosyalist bilince

do¤ru at›lacak yeni bir ad›m izlemelidir. Sürekli

artan oranda keskinleflen çeliflkiler, t›rmanan ifl-

sizlik, açl›k ve yoksulluk, bu bilincin yay›lmas›

için uygun koflullar› yaratsa da, öncü komünist

partiler yarat›lmadan, sosyalist bilincin ve müca-

delenin iflçi y›¤›nlar› aras›nda kökleflmesi olanakl›

de¤ildir. “Bugün, proleter dünya devriminin nes -

nel koflullar› ile öznel koflullar› aras›ndaki uçuru -

mun doldurulmas› ve her ülkede iflçi s›n›f›n›n ko -

münist öncü müfrezelerinin oluflturulup pekiflti -

rilmesi, yaflamsal bir önem tafl›yor.” (20)

Di¤er yandan, “sosyal devletçi” ve “ulusal”

bir kapitalizm hedefi, burjuvazinin kimi ö¤eleriy-
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le politik yak›nlaflmay› ve kafa kar›fl›kl›¤›n› da do-

¤uruyor. Devrimci maocu bir pozisyonda duran

PCR’nin (Devrimci Komünist Parti) ayaklanma

hakk›ndaki yorumlar›ndan bunu ç›kartabiliyo-

ruz. Bu partinin yay›n› HOY’un ayaklanmayla il-

gili baflyaz›s›nda flunlar› okuyoruz:

“…Bekledi¤imiz gibi, ayaklanma, silahl›

kuvvetlerdeki durum müsade etti¤i oranda ilerle -

di. Silahl› kuvvetlerin ayaklanma karfl›s›nda nötr

kalmas› (ki bunda ordu içinde ulusalc› e¤ilimin

yükselmesi önemli rol oynad›), hükümetin ayak -

lanmay› bast›rma taleplerini ordunun kabul etme -

mesi, y›¤›nlar›n bu noktaya de¤in ilerlemesini

olanakl› k›ld›.”

Arjantin burjuva ordusunun ayaklanma ve

hükümetin devrilifli karfl›s›nda aktif bast›r›c› bir

rol oynamad›¤› bir gerçektir. Yine HOY’un ayn›

yaz›s›ndan, De la Rua’n›n üç kuvvet komutan›yla

yapt›¤› toplant›da, kuvvet komutanlar›n›n, ayak-

lanmay› bast›rmaya giriflmek için, baflkan, bakan-

lar, milletvekilleri ve senatörlerin tümü taraf›n-

dan imzalanan bir yasa ç›kar›lmas›n› istedi¤ini

okuyoruz. Ordunun müdahalesini onaylayan

böyle bir yasa olmadan, olaylar› bast›rmaya girifl-

meyi reddetmifl generaller. Bir di¤er veri ise, bir-

liklerde, asker kitlesi içinde egemen olan e¤ili-

min, komutanlar ne derse desin, ayaklanmay›

bast›rmaya giriflmemek oldu¤u yönünde.

Tüm bu verilerin ne yönde yorumlanaca¤›

belirleyici önem tafl›yor. PCR’li dostlar›m›z, bunu

“ordu içinde yükselen ulusalc› e¤ilime” ba¤la-

makla, ordunun antiemperyalist mücadelede

müttefik olabilece¤i tehlikeli düflüncesine aç›k

kap› b›rak›yorlar. Y›¤›nlardaki büyük hareketlen-

me, ordu birliklerinde er kitlesi üzerinde ayaklan-

man›n yaratt›¤› sempati ve nihayet ayaklanman›n

iktidar› devirmeyi do¤rudan hedeflemiyor oluflu,

ordunun kendine “tarafs›z” bir görüntü vermesi-

ne yol açm›flt›r. 1976’daki darbeyle halk hareketi-

nin rejim için yaratt›¤› devrimci tehdidi, kay›plar,

iflkenceler ve zindanlarla ortadan kald›ran ayn›

ordu de¤il miydi? Aç›k ki, burjuva ordusu, y›¤›n-

larla karfl› karfl›ya gelmek istememifltir. Burjuva

iktidar›n›n bu “son kale”si, y›¤›nlarla aç›k biçim-

de çat›flmak yerine De la Rua hükümetini feda et-

meyi tercih etmifltir. ‹flçi-emekçi y›¤›n mücadele-

si, do¤rudan iktidar› hedefleyen bir karaktere bü-

ründü¤ünde, hükümetleri de¤il, devleti devirme-

ye yöneldi¤inde burjuva devletin bu çelik çekir-

de¤i, rolünü oynamak için tereddüt etmeyecektir.

Kuflkusuz ki, her halk ayaklanmas›, s›rt›na

asker üniformas› giydirilmifl iflçi ve emekçilerde

ayaklanmaya sempati yarat›r. Ayaklanman›n bur-

juva ordusunun saflar›nda yarataca¤› çözülme, er-

lerle subaylar› karfl› karfl›ya getirir. Bu çözülme ve

saflaflmay› derinlefltirmek, devrimin bir kazan›m›

olur. Rus ve 1919 Alman devrimleri bunun ör-

nekleriyle doludur. Ancak burjuva ordusunun

içindeki çözülmeyi derinlefltirmek, asker ünifor-

mas› tafl›yan proleter ve emekçilerin isyan›n› ör-

gütlemek baflka bir fleydir, Arjantin burjuva ordu-

sunun antiemperyalist bir rol oynayabilece¤ini

düflünmek, buna dayanan bir politika gütmek

baflka bir fleydir. Birincisi burjuva iktidar›n› y›k-

ma ve antiemperyalist devrim; ikincisi ise bu ikti-

dar› ulusalc› eksende reforme etme hedefiyle ba¤-

l›d›r. Arjantin burjuva ordusunun emperyalist sö-

mürünün kurumsal dayanaklar›ndan birisi, hatta

en temeli oldu¤u görülmezse, bu s›n›f uzlaflmac›l-

›¤› üretir, antiemperyalist devrimci mücadeleyi

zay›flat›r. Antiemperyalist devrimin zaferine ve

sosyalizme giden yolda, ordu, s›n›f niteli¤i gere¤i,

sürekli ve aktif bir karfl›devrim kuvvetidir. Bu

karfl›devrimci rolünü kimi zaman ‘76 Mart darbe-

sinde oldu¤u gibi aç›k ve pervas›z biçimde oynar,

kimi zaman ise Aral›k ayaklanmas›nda oldu¤u gi-

bi burjuva iktidar›n› “perde arkas›ndan” r e s t o r e

ederek, kendine “tarafs›z” bir görüntü çizerek, y›-

¤›nlar› yedeklemeye çal›flarak yapar.

***

Son olarak, Arjantinli dostlar›m›z›n sokak

savafl› deneyimlerine dair de¤erlendirmelerini

aktaral›m:

“Ayaklanma, sokak savafl›n›n kurallar› ve

yöntemleri üzerine yo¤unlaflma ihtiyac›n› ortaya

serdi.

“Tafllar, polise karfl› sald›r›n›n bafll›ca aleti

oldu. Toplutafl›ma duraklar›n›n büyük levhalar›

sökülerek yap›lm›fl yeni kalkanlar ortaya ç›k›.

Motoquero’lar (motorsikletli eylemciler, bn) poli -

se tafl at›lmas› esnas›nda ilerlemeyi sa¤layarak ve
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savaflan farkl› gruplar aras›nda ba¤lant› sa¤laya -

rak, temel bir rol oynad›lar. Barikatlar baz› yerler -

de arabalar ve kamyonetlerle kuruldu, di¤er baz› -

lar›nda meydan›n a¤›r banklar›yla; hepsi, polisin

ilerlemesini önlemeye hizmet ediyordu.

“Yurttafllar, binbir yolla elbirli¤i yapt›lar. Ka -

p›c›lar, gaz bombalar›na karfl› suyla doldurulmufl

kovalar haz›rlad›lar ve kaç›flmalarda s›¤›nak sa¤ -

lad›lar. Hem (Buenos Aires, bn.) merkezdeki hem

de San Telmo gibi komflu mahallelerdeki evlerden

ve ofislerden isabetli saks› f›rlatmalar, sokaklar -

daki savaflç›lara yard›mc› oldu… Gazlar›n etkisini

azaltmak için limonlar, su ve mendiller… bütün

bu ö¤eler bu muazzam olayda mevcuttu. Olaylar,

son y›llar›n tüm mücadelelerinin müsveddelerini

temize çekmeye hizmet etti.” (21)

Ayaklanma ve devrim, ezilenlerin okuludur.

Proletarya devriminin zaferi, proleter ve emekçi

y›¤›nlar›n say›s›z ayaklanma, direnifl, grev ve so-

kak savafllar› içinde biriktirdikleri özdeneyimlere

dayanmaks›z›n gerçekleflemez. Arjantin Aral›k

Ayaklanmas›’n›n en büyük kazan›m›, y›¤›nlar›n

edindi¤i özdeneyim ve kazand›klar› büyük moral

güçtür. Cunta y›llar›ndan bu yana gerçekleflen bu

en büyük isyan dalgas›, Arjantin devriminin zafe-

rinde önemli bir köfle tafl› olacakt›r. 

“Sosyal çat›flma, yürürlükteki neoliberal mo -

delin uygulamalar›yla ezilen ve sömürülen, ülke -

nin daha genifl kesimlerini kapsamak suretiyle

kitlesellefliyor. Ama bu kitlenin bir bölümü, ege -

men kapitalist modele karfl› durmaks›z›n savaflan

çok say›da antikapitalist sosyal ve siyasal örgüt ve

yap›lanma oluflturuyor. Her mahalleden, her

özerk piquetero hareketinden, Plaza de Mayo an -

nelerinin aksamayan yürüyüfl ve mücadelelerin -

den, binlerce yoldafl›n gün be gün infla etti¤i bin -

bir devrimci ve isyankar siperden.

“Öyleyse, ‹LER‹ YOLDAfiLAR, kavgam›z sü -

rüyor.” (22)
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‘KADINLARIN kurtuluşu’ ya 
da aynı anlama gelmek üzere 
onların devrim ve sosyalizm 
mücadelesine kazanılması 
sorunuyla ilgili olarak afaki şeyler 
yazıp çizmek değil de, devrimci 
politik çalışmanın stratejik 
öngörüye dayandırılmış, taktik 
plana kavuşturulmuş, uygulanmış 
ve sonuçları zaman içinde 
özdeneyim birikimine dönüşmüş 
somut verileri üzerinde 
durulacaksa eğer, siyasal 
hareketimizin bu anlamda gerçek 
bir mirasa sahip olduğunu 
belirtmeliyiz. 

Temel belgeler söz konusu 
olduğunda sorunun ideolojik/
teorik kavranışının sıkı marksist 
dokusunun yanı sıra, kadınlar 
içinde komünist çalışmanın 
önemini ve anlamını besleyen az 

çok özgünleştirilebilmiş derslere 
dayalı, kolektivize edilmiş pratik 
politik yaklaşımlar da geliştirilmiş 
bulunmaktadır. 
Keza gerek kadınların partili işleyiş 
içindeki ‘iç’, gerekse de demokratik 
alanın unsurlarıyla ilişkilenme
bakımından ‘dış’ hareketine ilişkin 
olarak geliştirilen örgütlenme 
perspektif ve modelleri de temel 
belgelerde yer almıştır. Ama belki 
de parti çizgisinin, kadınlar içinde 
komünist çalışmadaki izdüşümünü 
oluşturan bu niteliksel 
özelliklerinin tümünden daha 
geliştirici bir pratik adım olarak 
tüzük emri haline getirilerek 
güvenceye kavuşturulmuş kadın 
komisyonları, sözünü ettiğimiz 
mirasın değerini kavramak 
bakımından anlamlıdır. Fakat yine 

de rahatlıkla söyleyebiliriz ki, 
önemi asla küçümsenmeyecek olan 
bu kazanımların biriktirdiği miras, 
kadınların kurtuluş mücadelesinin 
toplumsal ve siyasal kapsamdaki 
devasa büyüklükteki sorun ve 
görevlerimizle kıyaslandığında, 
ancak gerçek bir başlangıç adımı 
olarak önemli ve anlamlıdır. 
Ondan fazlası ve ötesi değil.

Gerçeğimizin, henüz sınırlı 
ve fakat istikrarlı bir gelişim 
çizgisine kavuşturulup aşılamadığı 
sürece de zaafa dönüşmesi 
kaçınılmaz olan bu yanına vurgu 
yapmakta büyük yarar var. Zaten 
bu çalışmanın konusu da kadınlar 
içerisinde komünist çalışma 
deneyimimizin devrimci eleştirel 
bir analizini yapmaya çalışmak ve  
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Kad›nlar Kazan›lmadan,

Y›¤›nlar Kazan›lamaz

Cesurca yola düştüğümüz bu yürüyüşte
hangi engellerle karşılaştık, hangilerine ta-

kıldık, ayaklarımız nerede titredi, nerede
adım atmakta kararsızlık geçirdik, hangi
rampayı tırmanırken ya da yokuşu iner-

ken bacaklarımıza ‘kısmi felç’ indi?



bu ilk başlangıç yürüşümüzde 
‘kaçınamadığımız’ zaaflarımızı 
açığa çıkarmak, göstermek ve 
kavramak olacaktır. 

Cesurca yola düştüğümüz bu 
yürüyüşte hangi engellerle 
karşılaştık, hangilerine takıldık, 
ayaklarımız nerede titredi, nerede 
adım atmakta kararsızlık geçirdik, 
hangi rampayı tırmanırken ya da 
yokuşu inerken bacaklarımıza 
‘kısmi felç’ indi vb. sorularının 
yanıtlarını ararken, aynı zamanda 
bunları düzeltmenin ideolojik, 
politik ve örgütsel unsurlarını da 

göstermeye ve tanımlamaya 
çalışacağız.

Kapitalist sömürünün, ulusal 
baskının ve cinsiyetçi ayrımın üst 
üste binerek katmerleştirdiği 
toplumsal kölelik koşulları altında 
tutsak edilmiş milyonlarca işçi, 
emekçi ve genç kadının 
‘özgür’leşmesi mücadelesinin öncü 
ve önder gücü olmak iddia ve 
pratiğinin, yani sözümüz ve 
eylemimiz arasındaki uyumun en 
üst düzeyde geliştirilmesi 
bakımından bu zorunludur. 

Marksist leninist 
komünistlerin kurucu iradelerinin 
belgeleştirildiği yayınlarda ortaya 
konulan ve somutlaşan zihniyet 
açısından bakıldığında, kadın 
sorununun ele alınışında da bütün

bütünlüklü bir sıçrama arzusu ve 
yönelimi göze çarpmaktadır.  
Ancak genel anlamda tüm 
kolektifi ve kadroların o anki 
durumlardan ileriye itici pozitif 
bir dinamizm taşıyan bu ideolojik 
duruşun algılanışında ve 
kavranışındaki eşitsizlikleri, 
hemen o gün sorun oluşturmaya 
aday negatif bir potansiyel tehdit 
unsuru olarak zaten vardı.  Vardı, 
çünkü bunun zemini gerçek bir 
durum olarak ‘birlik’ öncesi 
öncellerin ‘kadın sorunu’nu 
kavrayış düzeyinin eşitsiz ve bu ça

çalışmanın gerektirdiği kadro 
bileşiminin ve birikiminin 
oturmamış olması gibi bir olguya 
dayanıyordu.

 Bir yandan işçi, emekçi ve 
genç kadınlar arasında 
yürütülecek çalışmanın yaratacağı 
büyük devrimci olanakları 
sezmenin ya da görmenin 
tetiklediği enerjik yönelim isteği, 
diğer yandan bunun politik ve 
örgütsel gereklerini asgari düzeyde 
yerine getirmek açısından henüz 
oldukça yetersiz bir kadro bileşimi 
ve birikimi gerçeğiyle karşı karşıya 
bulunuluyordu. 

Açık ki bu durumun en tam 
gerçeğinin bilincinde olan/olması 
gereken önderlik yapısıydı ve 
dolayısıyla sorunu çözecek 
stratejik adımlar atma gücü de ilk 

önce ona aitti. O gün için 
anlaşılabilir ve doğal nedenlere 
dayalı olarak yaşanan kadro 
boşluğu, işin gereklerine uygun 
doğru bir kadro politikası 
uygulanarak doldurulabilirdi. Ne 
yazık ki gelişmenin yönü böyle 
olmadı. Kadro boşluğu, kadro 
politikasında kırılmanın ve 
giderek kesintisiz bir hale gelecek 
kadro politikasındaki boşlukların 
ve başarısızlıkların koşuluna 
dönüştü. Aslında bu bütün 
dönemler boyunca süren bir 
önderlik ve yönetme/yönetim 
sorununun varlığına işaret eden 
dramatik bir göstergedir. 

Gerek bu alana özgü parti 
kurumunun zaman içinde giderek 
işlevsizleşmeye yüz tutması ve en 
sonunda başına gelen akibet –tüzük 
hükmüne rağmen tasfiye edilmesi– 
gerek bu alana kadro ayırmada 
yerellerin siyasi kararlılık 
gösterememeleri ve kadın 
komisyonları kurma ve yaşatma 
bakımından inisiyatifsizlikleri ya da 
ayrılanların çalışmanın özgün 
gereklerine uygun tarzda “özerk” 
tutulmamaları ve pek çok başkaca 
işlere de sürekli yönlendirilmeleri; 
gerekse de bu alanda az çok 
yetişmiş deneyimli bazı kadroların 
ihtiyaçlar nedeniyle başkaca 
alanlara kaydırılması gibi zorunlu 
kayıpların yaşanmasını başka türlü 
izah etmek gerçeğe arkamızı 
dönmek anlamına gelecektir. 

Bunun yaratacağı daha 
büyük tehlike ise başta önderlik 
düzeyi olmak üzere kadro 
bileşiminde açığa çıkan ideolojik 
zayıflık ve kırılmanın üzerinden 
atlamak olacaktır. Ama zaten bu 
tehlike, kadınlar arasında 
komünist çalışmadaki temel 
yaklaşımlarımızın unutulmaya yüz 
tutması, alan faaliyetinin hem 
kurumsal düzeyde hem de kitle 
ilişkileri bazında eriyip gidişine 
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karşı seyirci kalmakla ve doğru 
dürüst bir itiraz ve karşı mücadele 
yükseltilmemesiyle uzunca 
sayılacak bir dönem boyunca 
kolektifi ‘iç’ten kuşatmıştı. Bu alan 
özgülünde yaşanan bozulmanın ve 
zaaf derinleşmesinin, sürecin belli 
bir aşamasından sonra ortaya çıkan 
ve kendini genel olarak devrimci 
kendiliğindencilik biçiminde açığa 
vuran politik irade kırılmasının 
doğrudan bir yansıması olduğu su 
götürmez bir gerçektir.

Bütün bu süreç boyunca 
kurumsal yapısını esas olarak 
koruyan ve politik faaliyetini 
kesintisiz olarak sürdürme 
başarısını gösteren ise demokratik 
kadın alanı oldu. Kadınlar içindeki 
komünist çalışmanın esasen bu 
eksende cisimleştiğini dolayısıyla 
bütün yetersizliklerine karşın 
politik temsiliyetin de bu alan 
üzerinden sağlandığını tespit 
edebiliriz. Değerini teslim etmekle 
birlikte bu alandaki kurumlaşma 
kendisinin de bir parçası olduğu 
genel bozulma koşulları altında 
‘durumu idare etme’ rolünden 
öteye bir pratik misyon 
geliştiremedi. Haliyle geriye düşüşü 
de önleyemedi. 

Demokratik kadın alanı 
örgütlenmesi ve çalışmasının 
genel düzeyde politikalar yürütme 
üzerinden şekillenen tarzı onun 
kitle çalışmasındaki 
handikaplarını da koşullayan bir 
durum yaratmıştır. Bunu belirli 
bir kitle hedefine bağlı politik 
faaliyet yürütememe şeklinde de 
tespit edebiliriz. Daha ileri giderek 
temel zaafı şöyle somutlaştıralım: 
Emekçi kadınlar arasındaki 
devrimci olanakları görememe 
siyasi darlığı ve pratik olarak 
kitlelerden uzaklaşma. Bu pratik 
siyasal pozisyon, zaman içinde 
kendine bir ideolojik çerçeve de 
üretecek ve alan kadrolarında, 

durumu teorik olarak savunmaya 
sürükleyen bir direnç de 
geliştirecektir. Nitekim öyle de 
olmuştur ve bu zeminde üreyen 
kendiliğindenci alışkanlıkların 
gücü, emekçi kadın kitlelerine 
ulaşmanın önünde bürokratik-
yabancılaşmanın taşlarını 
döşemiştir.

Kadınlar içinde parti 
çalışmasının zaman içinde giderek 
zayıflayan iç dinamiği ve bunun 
kadrolar nezdinde de belirginleşen 
kabul edilemez vurdumduymazlık

alışkanlığına dönüşmüş olması bir 
olgu. Üstelik bu sinikliğin geliştiği 
dönemde emekçi kadınların 
toplumsal mücadele 
gündemlerinin hemen hepsinde 
aktif öğeler  olarak yer aldıkları, 
öne çıktıkları, yer yer de düpedüz 
öncülük ettikleri sayısız örneğin 
yaşanmış olması da başka bir olgu. 
Öyleyse burada öncelikle bir ‘iç’ 
körleşme durumu olduğunu tespit 
ve kabul etmemiz gerekiyor. Ve 
tabiki bu ideolojik-teorik bir 
körleşmedir; kadroların kadın 
sorunu karşısında bilinç ve 
kavrayış düzeyinin geriliğini ve 
ilkelliğini göstermektedir. Böyle 
bir geri temel üzerinden ne bir “iç” 
enerji doğar, ne de işçi, emekçi ve 
genç kadınların özlem istek ve 
talepleriyle politik olarak doğru 
tarzda buluşulabilinir. Dolayısıyla 

uygun örgütsel araçları açığa 
çıkarma, bunları inşa etme ve 
ilişkileri kalıcı bir zemine taşıma 
görevleri de yerine 
getirilemeyecektir. Kadınlar 
arasında komünist çalışmada 
varlık içinde yokluk yaşadığımız 
görülmeli ve bu gerçeğe/duruma 
açıkça saldırmalıyız.

Peki öönce kim? Ve neden?

ÖÖnce komünist kadınlar tabii ki. 
Bu gerçeğe önce onlar 
saldırmalıdır. Hemen bir “itiraz” 
duyar gibiyiz, ama bu bütün kolek

tifin sorunu değil mi? Neden 
kadın komünistlere “havale” 
ediliyor bu sorun? Bu kolektifin 
anlayışından bir sapma olmaz mı?

 Hayır olmaz! Daha da 
ötesini söyleyelim, böyle bir 
“pratik sapma”ya çok ihtiyacımız 
var. Genel doğruları yineleyip 
durmak hiçbir gerçek 
sorunumuzu şimdiye kadar 
çözmedi, bu durumda da bir işe 
yaramaz. Kadınların kolektifin, 
saflarında örgütlenmesi, devrim ve 
sosyalizm davasına kazanılması 
genel olarak kolektifin ama özel 
olarak da esasen komünist 
kadınların öncü çabası, emeği ve 
kararlılığının eseri olacaktır. 
Somut, gerçekleşebilir ve 
ihtiyacımız olan budur. Ayrıca 
böyle bir “pratik sapma’’nın örgüt
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lenmesi, kolektifte bu alanda da 
gelişen ideolojik, politik 
zayıflamanın düzeltilmesi, somut 
bir hareket planının geliştirilmesi 
ve yürütülmesinde lokomotif rol 
de oynayacaktır. Kadınlar arasında 
komünist çalışmada kolektifin 
sürükleyici pratik bir kuvvete 
gereksinim var. Erkek 
komünistlerin bu rolü genel olarak 
oynamayacakları, tam tersine 
“körleşme”nin etkin öğelerinden 
biri halinde bulunan kolektif 
içinde “erkek gericiliği”nin olduğu 
da –bilinçli, kasıtlı bir faaliyet ola-

rak değil,  tarihsel olarak kendini 
var etmiş bir “bilinçsizlik” pratiği 
olarak yaşanan bir olgu– gerçeğin 
başka bir boyutudur. Dolayısıyla 
komünist erkeklerin de 
paçalarından tutan “bilinçsiz 
pratik”ten kurtulmalarını 
kolaylaştırmak, apaçık onlara 
yardımcı olmak için komünist 
kadınların “pratik bilinci”nin 
sürükleyiciliğine ihtiyaç var. 
Komünist kadınların eleştiri, 
denetim, tartışma ve önerileriyle 
kolektif üzerinde devrimci bir 
baskı oluşturamadıkları hiçbir 
durumda, kadınlar arasında 
komünist çalışmanın devrimci 
olanakları adına layık bir 
kazanıma ve kolektifin gücüne 
dönüştürülemeyecektir.
Kadınlar arasında komünist 
çalışmanın doğru bir siyasal ekse-

eksene oturtulması ve düzgün bir 
işleyişe kavuşturulma çabasının 
her şeyden önce doğrudan pratik 
değeri olan adım/adımlar 
atılmasını zorunlu kıldığını da 
görmemiz gerekiyor. Bu pratik 
adımların somut çerçevesi nedir 
diye sorulacak olursa; günlük 
propaganda-ajitasyon örgüt 
çalışmasının bütün gereklerinin 
bu alana da kaydırılmasından 
başka bir şey olmadığını 
söyleyeceğiz. Gerçek bir 
örgütlenme çalışması yürütmek! 
Eğer işin bir “sırrı” aranacaksa bu 

 kapsamda geliştirilecek irade, onu 
açığa çıkartacaktır. 

Bizim tatlı hayallere değil; 
kadınlar arasında bıkıp 
usanmadan, bitmek tükenmek 
bilmeyen bir enerjiyle, zorlu ve 
kan-ter içinde örgütlenme 
çalışmasına ihtiyacımız var. 
Tırnaklarımızı bu bereketli 
toprağa öylesine geçirmeliyiz ki, –
yazımızın giriş bölümünde 
vurguladığımız geçmiş dönem 
sürecinde yaşanılan ideolojik ve 
siyasal kırılma örnekleri 
hatırlansın– geleceğe dönük 
olarak ideolojik, siyasal kırılmaya 
ve onun her türlü görüntüsüne 
karşı günlük pratik mücadele 
yürütme duyarlılığını, bilincini ve 
gücünü biriktirebilelim.

Örneğin, kadınlar arasında 
komünist çalışmanın örgütlenmesi 

görevi karşısında yerel birimlerin 
ilgisizliğini, politik merkeziyetçilik 
zaafı olarak karşımıza çıkan 
tehlikeyi böyle durdurabilir ve 
önleyebiliriz.  Ya da örneğin 
“kadın sorunu”nu kendi dışındaki 
bir sorun olarak gören anlayışlara 
karşı ideolojik mücadeleyi bu 
temelde geliştirilebilir ve bir 
zihniyet devrimini böyle ayağa 
dikebiliriz. Kadın çalışmasını, 
“kadın sorunu”nun anlatılmasına 
indirgeyen politik ufuksuzlukla ya 
da kolektif politikaları temel 
almayan, kadınların gündemine 
bütün toplumsal gündemleri 
taşımayı değil de, “kadınların 
sorunları” gibi dar ve tek yönlü 
gündemlere çakılıp kalan politik 
(apolitik mi demeli) pratiği aşmak 
için de bu gereklidir. 

Fazlasıyla mevcut olan 
başkaca örnekleri sıralamaya gerek 
yok. İster ideolojik-teorik 
içeriğiyle, ister örgüt-eylem 
biçimleriyle olsun kadınlar 
arasında komünist çalışmanın 
atağa geçirilmesi amacına hizmet 
etmesi babında ortaya koymaya 
çalıştığımız perspektifleri birbirine 
bağlayan köprü şudur; “kadınlar 
politikaya çekilmeden yığınlar 
politikaya çekilemez”.

Bu aslında “ilk söz”. Ama biz 
bunun üzerine son bir söz 
söyleyerek bitirelim. Bu köprüyü 
kolektif inşa edecek kuşkusuz, ama 
ayakları özgür kadınlar olacak, 
olmalı. Köprünün ideolojik 
sarsıntılara, politik depremlere 
karşı dayanıklı olması ve kolektifin 
ve yığınların üzerinden güvenle 
karşıya, kadın erkek arasındaki 
toplumsal eşitliğin sağlandığı 
sosyalizme ulaşması için bu 
gerekli. .■
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1 1 Eylül’de Pentagon ve ‹kiz Kuleler’in vurul-

mas› bir milat oldu. ABD emperyalizmi oluflan du-

rumu 21. yüzy›lda dünyaya hakim olma plan› ba-

k›m›ndan f›rsata dönüfltürmek için tüm olanak ve

yeteneklerini sergiledi. Perde, modern revizyoniz-

min çöküflü, Do¤u Bloku ve SB’nin da¤›lmas›yla

aç›lm›flt›. 20. yüzy›l›n ikinci yar›s›na damgas›n›

vuran uluslararas› iliflkiler temellerinden sars›ld›

ve dünyan›n politik çehresi yeniden flekillenmeye

bafllad›. “So¤uk Savafl” ‘89/90 dramatik olaylar›yla

son buldu. Galipler aras›ndaki iliflkiler nas›l flekil-

lenecek ve ganimet nas›l paylafl›lacakt›? Körfez Sa-

vafl›’ndan günümüze ganimetin paylafl›m› ve dün-

ya egemenli¤i için mücadele emperyalistler aras›

iliflkileri belirlemektedir. Dünya haritas›, Körfez

Savafl›’yla bafllam›fl bir emperyalist müdahaleler ve

savafllar serisiyle kan ve demirle yeniden çizilmek-

t e d i r .

Alman emperyalizmi H›rvatistan ve Sloven-

ya’y› Yugoslavya Federasyonu’ndan kopartarak

Balkanlar’›n paylafl›m›n› bafllatm›fl, yerli iflbirlikçi-

ler eliyle sürdürülen gerici savafllar›, ABD ve NA-

TO’nun müdahaleyle Makedonya ve Kosova’da

son noktan›n konulmas› izlemifltir. ABD, Balkan-

lar’a pençelerini geçirerek, Avrasya’y› kontrol ve

dünya hegemonyas› için yeni köfle bafllar› tutmufl-

tur. Balkanlar’da, AB emperyalistlerinin Do¤uya

aç›l›m›n›n önünü kesmek ve Hazar Havzas› petrol-

lerinin tafl›ma yollar›n› kontrol alt›nda tutmak

ABD emperyalizminin dünya egemenli¤i stratejisi-

nin hedefleri aras›ndad›r.

Ortado¤u, Balkanlar, Kafkasya/Hazar Havzas›

emperyalistler aras› çeliflkilerin en fazla keskinlefl-

ti¤i alanlard›r. ABD’yi kalbinden vuran ve flaflk›na

çeviren 11 Eylül bask›n›n›, Afganistan’a emperya-

list müdahalenin gerçek nedeni sanmak en hafifin-

den emperyalist haydutlar› masum görmek ve gös-

termekten baflka bir anlama gelmez. ABD emper-

yalizminin NATO’yu ve bir ölçüde bütün bir dün-

ya gericili¤ini arkalayarak Afganistan’a müdahale

etmesi, genel olarak son yar›m yüzy›ll›k dönem

boyunca ve ama özellikle de SB’nin da¤›lmas›ndan

sonraki son on y›ll›k dönemde emperyalistler ara-

s› çeliflkiler ve mücadele, ABD emperyalizminin

Avrasya’y› kontrol alt›na alma ve dünya egemenli-

¤i için mücadele stratejisi taraf›ndan
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Afganistan Savafl› ve

Emperyalist Jeopolitika

Afganistan emperyalist savaşı her
şeyden önce ABD emperyalistlerini

yatıştırma, 11 Eylül baskının sarstığı
ABD otoritesini tesis etmek için

yapılmıştır. Fakat kuşkusuz bunların
ötesinde Afganistan’a müdahale daha

temel amaçlara bağlanmış emperyalist
bir savaştır.



haz›rlanm›flt›r. 11 Eylül bask›n›n› bir “vesile” ola-

rak de¤erlendiren Washington haydutlar›, dünya

egemenli¤i planlar›n› uygulamada yeni hamleler

yapmak için harekete geçmifllerdir. Afganistan em-

peryalist savafl› her fleyden önce ABD emperyalist-

lerini yat›flt›rma, 11 Eylül bask›n›n sarst›¤› ABD

otoritesini tesis etmek için yap›lm›flt›r. Fakat kufl-

kusuz bunlar›n ötesinde Afganistan’a müdahale

daha temel amaçlara ba¤lanm›fl emperyalist bir sa-

vaflt›r. Balkanlardan sonra, Afganistan müdahale-

siyle ABD kontrolü alt›nda NATO’nun dünya poli-

si rolü daha da belirginlefltirilmifl, ABD’nin Avras-

ya’y› denetim alt›na alma ve dünya hegemonyas›

stratejisi bak›m›ndan hem bölgeye yerleflme ve

hem de emperyalist rakiplerinin önünü kesmek

bak›m›ndan temel bir ad›m olmufltur. Hazar Hav-

zas› petrollerinin ve dünya pazarlar›na tafl›ma yol-

lar›n›n kontrol alt›nda tutumas› Afganistan savafl›-

n›n daha derinde yatan temel nedenleri aras›nda-

d›r. 

Balkanlar örne¤inde tan›k olundu¤u gibi, em-

peryalistler dayatt›klar› savafllar serisiyle ayn› za-

manda yeni iflbirlikçi rejimler kuruyor ve bir dü-

zen infla ediyorlar. ABD, Afganistan’dan sonra flim-

di s›ran›n Irak’a geldigini yüksek sesle ve dünkü

emperyalist müttefik ve rakiplerini küstahça afla¤›-

layan bir tonda ilan ediyorlar. W. Bush’un genifl

tepkiler yaratan ulusa seslenifl konuflmas›nda ‹ran

ve Kuzey Kore’yi de sald›r› menziline yerlefltirme-

si, ayn› zamanda yeni iflbirlikçi rejimler ve düzen-

ler dayatma yönelimini yans›tmaktad›r.

Bafll›ca emperyalistler aras›ndaki çeliflkilerin

keskinleflti¤i üç bölgedeki savafllarda, baflta bölge

ülkeleri olmak üzere, birçok ba¤›ml› ülkeyi yedek-

leyen emperyalistler aras› bir koalisyon kuruluyor.

Balkanlar’da önce NATO’nun sonra AB’nin ön pla-

na ç›kt›¤›, Rusya’n›n do¤rudan kat›ld›¤› emperya-

list ülkeler aras› bir koalisyon. Ortado¤u’da hakim

emperyalist ülkelerin kat›ld›¤› ve BM flemsiyesi al-

t›nda kurulan emperyalistler aras› bir koalisyon

söz konusuydu. Afganistan savafl›nda ise NATO

ülkelerinin, AB’nin ve Rusya’n›n do¤rudan kat›ld›-

¤› ve baflka emperyalist ülkelerin destekledi¤i bir

emperyalistler aras› koalisyon. Fakat bütün bu ör-

neklerde gördü¤ümüz gibi, emperyalistler aras›

koalisyonlar k›sa sürede kat›lan emperyalist ülke-

lerin ç›karlar›n›n ön plana ç›kt›¤› çeliflkiler yuma-

¤›na dönüflüyor.

Emperyalistler aras› çeliflkilerin öncelikle Bal-

kanlar-Ortado¤u-Kafkasya/Hazar Havzas› üçge-

ninde keskinleflmesi, bu bölgelerin sahip oldu¤u

zenginlikler (petrol, do¤al gaz vb.) ya da dünya

egemenli¤i mücadelesinde stratejik önemleri ne-

deniyledir. Bir bölgeden di¤erine atlayarak süre gi-

den emperyalist savafllar›n konusu 21. yüzy›lda

dünya hegemonyas›d›r. Bu da Avrasya’n›n kontro-

lünden geçmektedir. Afganistan’a sald›r›, en niha-

yetinde ancak bu perspektifle bak›ld›¤›nda gerçek-

ten anlafl›labilir.

Yeni Balkan savafllar›, Ortado¤u’ya (Irak’a)

sald›r›; Körfez savafl› ve son olarak Afganistan sa-

vafl›, “vesile”leri ne olursa olsun, jeopolitik savafl-

lard›r. Bu nedenledir ki, önce, afla¤›da s›kça kulla-

naca¤›m›z “jeopolitika” kavram›n› en genel hatla-

r›yla aç›klamak yararl› olacakt›r.

Jeopolitika, co¤rafik alanlar ile devletler ara-

s›ndaki iliflkileri, siyasal geliflmelerin yönünü, me-

kan (alan) ve ›rkla aç›klamaya ve kan›tlamaya ça-

l›flan/hizmet eden gerici teorileri ifade eder. Jeopo-

litikaya göre devletlerin politikas›, co¤rafi faktörler

taraf›ndan belirlenir. Yunanca geo (jeo) toprak ve

politika kelimelerinin birlefltirilmesiyle üretilen bu

kavrama göre, devlet politikas› ile co¤rafi çevre

aras›nda kapmaz bir ba¤ vard›r. Jeopolitik aç›l›m

veya jeopolitikalar, devletin politikas›n›n toprakla-

r›n›n büyüklü¤üne, s›n›rlar›n›n durumuna; komflu

ülke say›s›na, k›y› durumuna, iç co¤rafi durumuna

ve baflka faktörlere ba¤l› oldu¤unu ç›k›fl noktas›

olarak al›r.

Politika, zora baflvurmak, sald›rganl›k, ilhak

ve savafl demektir. Jeopolitika, emperyalist ülke

d›fl politikas›n›n neden sald›rgan, ilhakç›, hege-

monyac› olmak zorunda oldu¤unu, do¤al bir du-

rumun ifadesi ve gere¤i olarak aç›klamak ve kan›t-

lamak görevini yerine getirir. Böyle oldu¤u içindir

ki, jeopolitika ile emperyalistler, baflka ülkeleri

ya¤ma ve talan politikalar›n›, bunlar›n devam›

olan iflgal ve savafllar›, k›sacas› en caniyane suçla-

r›n› gizlemeye çal›rlar. Jeopolitika, emperyalist bir

ülkenin sald›rgan d›fl politikas›n›, dünya hakimi-

yeti için mücadelesini, ülkenin iktisadi, siyasi ve fi-
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ziki corafyas›ndan hareketle hakl› ve meflru göster-

meye çal›fl›r. 

Jeopolitika ›rkç›l›k, kozmopolitizm ve ayn›

zamanda neomaltusçuluk demektir. Faflist ideolo-

jinin bir yans›ma biçimidir. 

Jeopolitikan›n sosyal ve ekonomik kökeni, te-

kelci sermayenin özelliklerinde, emperyalizmde

verilidir. 

Jeopolitikan›n oluflumu ve geliflmesiyle em-

peryalist yay›lmac›l›k, sald›rganl›k ve paylafl›lm›fl

dünyan›n yeniden paylafl›lmas› çabas› aras›nda

kopmaz bir ba¤ vard›r. Bu nedenledir ki jeopoliti-

ka, dünyay› yeniden paylaflma talebini yükselten

ülkelerde (örne¤in 1930’lar Almanya’s›) ve en güç-

lü emperyalist ülkelerde (örne¤in günümüzde

ABD), zorun, hegemonya mücadelesinin, sald›r-

ganl›¤›n ve ›rkç›l›¤›n ideolojik bir silah› olarak ge-

l i fl m i fl t i r .

21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE AMERİKAN
JEOPOLİTİKASI VE STRATEJİK ANLAYIŞI

Yukar›da da iflaret etti¤imiz gibi, Afganistan

savafl› ancak ABD jeopolitikas› anlafl›ld›¤›nda do¤-

ru kavranabilir. Bu nedenledir ki, ABD jeopolitika-

s›n›n aç›klanmas› özel bir önem kazanmaktad›r.

Yeni ABD jeopolitikas› üzerindeki etkisi nedeniyle

eski ABD Difliflleri Bakan› Z. Brzezinski, bu konu-

da baflvuraca¤›m›z kaynaklar›n bafl›nda gelmekte-

dir. Z. Brzezinski “Yegane Süpergüç, Amerika’n›n

Hakimiyet Stratejisi” (Die Einzife Welfmacht,

Amerikas Strateqie der Worherr-Schaft, 1997) adl›

kitab›nda, Amerikan emperyalizminin 21. yüzy›l

efli¤indeki jeostratejisini aç›klar. O, eski döneme

ait ABD jeopolitik anlay›fl›n› günümüz koflullar›na

u y a r l a r .

Z. Brzezinski’nin jeopolitik ve stratejik anlay›-

fl›n›n ay›r›c› özelliklerinin bafl›nda, bölgesel hege-

monyay› reddetmesi gelir: Onun temel slogan›, “ya

hep ya hiç”tir. “Bugün jeopolitik sorun, art›k Av -

rasya’n›n hangi k›sm›ndan hareketle bütün k›tan›n

hakimiyet alt›na al›naca¤› ve kara gücü olman›n

deniz gücü olmaktan daha önemli olup olmayaca -

¤› de¤ildir. Jeopolitikada art›k esas olan, bölgesel

de¤il, bilakis global boyutlard›r.”

Burada Monreo Doktrini’ne ve jeopolitikada

kara gücü-deniz gücü tart›flmas›na, göndermeler

yapar. Yani art›k, “Amerika Amerikal›lar›nd›r” slo-

gan› de¤il, “bütün dünya Amerikal›lar›nd›r” d o k t-

rini geçerlidir.

“Modern” Amerikan jeopolitikas›n›n oluflu-

muna belirleyici katk›s› olan Brzezinski’nin Avras-

ya tan›m› ve stratejisinin kayna¤›na indi¤imizde

Mackinder, Spykman, Harshafer ve Hessler gibi

‹ngiliz, Alman ve Amerikan jeopolitikac›lar›n› gö-

r ü y o r u z .

H a r o l d Mackinder, temel jeopolitik teorisini

20. yüzy›l›n bafl›nda gelifltirir. Ama ‘40’l› y›llarda

Hitler faflizminin yenilece¤ini anlay›nca eski teori-

sini gözden geçirir ve onun yeni “Avrasya teorisi”,

Amerikan jeopolitikac›lar› taraf›ndan kabul edilir.

Mackinder’in teorisine göre, Sibirya’n›n mer-

kez oldu¤u bir dünya karas› üç ana gruba bölünür:

1 - “Dünya adas›n›n çekirde¤i” ( k a l b i ) : B u-

nunla Rusya topraklar›na tekabül eden Avrasya

k a s t e d i l i y o r .

2 - Bu çekirde¤i çevreleyen “k›y› ülkeleri ku-

fla¤›”. Bu kuflak üç parçadan olufluyor:

a - Avrupa’n›n k›y› bölgeleri,

b - Yak›n ve Ortado¤u’nun kurak bölgeleri,

c - Asya’n›n muson bölgeleri.

3 - “D›fl kuflak”, yani Avustralya, Afrika ve

Amerika k›talar›.

H. Mackinder’e göre,

- Rusya, buz tutmayan denizlerin k›y›lar›na

hakim olmak ve bütün “k›y› ülkeleri kufla¤›”n› fet-

hetmek istiyor.

- Britanya’n›n (günümüzde Amerika’n›n diye

o k u y a b i l i r i z ) deniz imparatorlu¤u, Avrasya k›tas›-

n›n k›y› bölgelerindeki ‹ngiliz deniz hakimiyetine

dayand›¤› için, bu durumun her de¤iflimi, yani

Rusya’n›n “k›y› ülkeleri kufla¤›”n›n bir k›sm›n› ele

geçirmesi veya baflka bir gücün ‹ngiliz denizine

hakimiyetini kurmas›, oldukça a¤›r sonuçlara ne-

den olacakt›r.

Bu nedenle:

a - “Do¤u Avrupa’ya hakim olan, Avrasya’n›n

çekirde¤ine hakim olur.”

b - “Çekirde¤e hakim olan, dünya adas›n› (ya-

ni Avrasya’y›, çn) yönetir.”

c - “Dünya adas›n› yöneten de dünyaya hakim

o l u r . ”

S o n u ç : Rusya parçalanmal›d›r, küçültülmeli-

dir ve “çekirdek” üzerindeki hakimiyetine son ve-

r i l m e l i d i r .

N.J. Spykman, “Dünya Büyük Güç Merkezle-

ri”, “Güçler Dengesi” anlay›fllar›n› gelifltirir. Ame-

rikan emperyalizminin dünya hakimiyeti için bü-

yük devlet, büyük güç oluflumuna izin verilmeme-

lidir. Yani güçler aras›ndaki denge bozulmamal›-

d›r. Avrupa federasyonlaflt›r›lmal›, Japonya destek-

lenmeli ve SSCB abluka alt›na al›nmal›d›r. ABD,

oluflan bloklar ve güçler üzerinde d u r m a l › d › r .

TEORİDE doğrultu / Ocak - Şubat



Spykman, II. Dünya Savafl› y›llar›ndan sonra

gelifltirdi¤i bu anlay›fl›n› güçlendirmek için Mac-

kinder’in teorisinden yararlan›r ve onun teorisini

flöyle okuyabiliriz:

a - “K›y› ülkeleri kufla¤› üzerinde hakim olan,

bütün Avrasya’ya hakimdir.”

b - “Avrasya’ya hakim olan, dünyan›n gelece-

¤ini belirler.”

O, “k›y› ülkeleri kufla¤”›n›n, yani SSCB’yi

çevreleyen ülkelerin, Avrupa’n›n ve ada ülkeleri-

nin Amerikan askeri üsleriyle donat›lmas›n›,

SSCB’nin ablukaya al›nmas›n› önerir. Amerikan

emperyalizmi, aynen bu anlay›fl do¤rultusunda ha-

reket etmifltir.

Mackinder, Spykman’›n, Houshafer ve Hess-

ler gibi ‹ngiliz, Amerikan ve Alman jeopolitikac›la-

r›n›n; emperyalist yay›lmac›l›¤›n ve faflist sald›r-

ganl›¤›n bu önde gelen ideologlar›n›n anlay›fllar›n›

günümüze uyarlayan Brzezinski’dir. 

Mackinder-Haushafer ve Spykman’›n jeopoli-

tik haritalar›nda yer alan co¤rafi ayr›mlar, Brze-

zinski’nin jeopolitik haritas›nda baflka kavramlarla

a n l a t › l › y o r :

a - Mackinder’in “dünya adas›n›n çekirde¤i”,

“kalbi” dedi¤i Rusya topraklar›, Brzezinski’de “or-

ta bölge” oluyor.

b - Mackinder’in “k›y› ülkeler kufla¤›”, yani

- Avrupa k›y› bölgesi Brzezinski’de “bat›”, 

- Yak›n ve Ortado¤u’nun kurak bölgeleri,

“güney”, 

- Asya’n›n muson ülkeleri de “do¤u” oluyor.

Mackinder’in merkez dedi¤i, Sibirya, Brze-

zinski’de Rusya, yani “kara delik” oluyor.

Brzezinski, Mackinder’in “d›fl kufla¤›”na yer

vermiyor. Ve kendi jeopolitik haritas›na “Avrasya

Stranç Tahtas›” diyor. Mackinder’in teorisine at›fta

bulunuyor, ama onun hakimiyet tan›mlamas›n›

aynen benimsemiyor. Brzezinski’ye göre:

a - Avrasya’n›n do¤usuna, bat›s›na ve güneyi-

ne yani k›y› kufla¤›na hakim olan, orta bölgeyi

kontrol eder; Avrasya’ya hakim olur.

b - Orta bölgeyi kontrol eden bütün dünyaya

hakim olur.

Brzezinski’ye göre, önemli olan, “Amerika’n›n

Avrasya’y›, nas›l ele alaca¤›d›r. Avrasya, dünyan›n

en büyük k›tas›d›r ve jeopolitik olarak mihveridir.

Avrasya’ya hakim olan bir güç, en çok geliflmifl ve

iktisadi olarak verimli üç bölgenin ikisi üzerinde

hakim olur. Haritaya flöyle bir göz atmak, Avrasya

üzerinde kontrolün neredeyse otomatik olarak Af-

rika üzerinde kontrolü beraberinde getirdi¤ini ve

böylece bat› yar›m küresi ve okyanuslar›n dünya-

n›n merkezi k›tas› karfl›s›nda jeopolitik olarak k›y›

durumuna düflece¤ini görmek için yeterlidir.”

Görüldü¤ü gibi, jeopolitik ve jeostratejik yö-

nelim, birbirinin t›pa t›p ayn›s›.
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ABD’nin dünya hakimiyetinin, dolay›s›yla Av-

rasya hakimiyetinin neden gerekli oldu¤unu, 20.

yüzy›l›n ilk yar›s›ndaki faflist, ›rkç›, jeopolitikac›lar

ve sosyologlara nazire yaparcas›na Amerikal› sos-

yolog ve jeopolitikac› Samuel P. Huntington flöyle

a ç › k l a r :

“ABD’nin hakimiyeti olmaks›z›n, dünyada

Birleflik Devletler’in uluslararas› politikan›n flekil -

lenmesi üzerindeki üstün etkisi alt›nda oldu¤un -

dan daha çok, zor ve düzensizlik ve daha az de -

mokrasi ve iktisadi büyüme olacakt›r. Amerikan

hakimiyetinin devam›, hem Amerikal›lar›n refah›

ve güvenli¤i için, hem de dünyada özgürlü¤ün, de -

mokrasinin serbest pazar›n ve uluslararas› düzenin

gelece¤i için merkezi önemi haizdir.”

Brzezinski, S. P. Huntington’un “cesur idda-

s›”n› do¤ruluyor. Böylece anl›yoruz ki, insanl›¤›n

gelece¤i için Amerikan emperyalizminin dünya

hakimiyeti flart! ‹nsanl›k kendi gelece¤i için, Ame-

rikan emperyalizminin özgürlük, demokrasi, eko-

nomik büyüme; zordan ve anarfliden kaçma, “terö-

rizm”den kurtulma ad›na talan›na boyun e¤mek,

onu selamlamak zorundad›r!! Böyle bir hakimiye-

tin ç›k›fl noktas›, Avrasya oluyor.

Avrasya, yaklafl›k 50 milyon km2’lik bir alan›

kaps›yor. (Afrika/Ortado¤u=yaklafl›k 33; Güney

Amerika=yaklafl›k 28 ve Kuzey Amerika da=yakla-

fl›k 23 milyon km2)

Avrasya’n›n nüfusu 5 milyardan fazla. (Buna

karfl›n Afrika/Ortado¤u’nun nüfusu yaklafl›k 770;

Güney Amerika’n›nki yaklafl›k 335 ve Kuzey Ame-

rika’n›nki de yaklafl›k 386 milyon).

Avrasya GSMH tutar› 3400 milyar dolar. (Af-

rika/Ortado¤u’da 1500; Güney Amerika’da 1750

ve Kuzey Amerika’da da 8100 milyar dolar.) Av-

r a s y a ,

- Dünya kara k›tas›n›n yaklafl›k yüzde 37’sine

tekabül ediyor.

- Dünya nüfusunu yaklafl›k yüzde 75’i bu k›-

tada yafl›yor.

- Dünya GSMH’nin yaklafl›k yüzde 75’i bu k›-

tada üretiliyor.

-Bilinen dünya enerji kaynaklar›n›n yaklafl›k

dörtte üçü yani, yüzde 75’i bu k›tada bulunuyor.

Brzezinski’ye göre, bu k›tan›n di¤er temel

özellikleri de flöyle: Dünya çap›nda siyasi bak›m-

dan etkili ve dinamik devletlerin ço¤u, keza

ABD’den sonra en çok silah harcamas› yapan alt›

büyük ülke ve bir istisna d›fl›nda, bütün atom güç-

leri ve gizli nükleer silah potansiyeline sahip ülke-

ler de bu k›tada bulunuyorlar. Bölgesel güç ve

dünya çap›nda siyasi nüfuza sahip olmak için en

kalabal›k nüfuslu iki aday ülke, siyasi ve iktisadi

olanda ABD’ye meydan okuyacak potansiyel dev-

letlerin hepsi bu k›tada. Amerikan emperyalizmi-

nin jeopolitik ak›l hocas› flöyle devam ediyor:

“Bütün olarak bu k›tan›n iktidar potansiyeli

ABD’ninkini oldukça gölgede b›rak›yor. Ameri -

ka’n›n flans›, büyük bir bütünlük oluflturmak için

Avrasya’n›n çok büyük olmas›d›r.

Yani Avrasya, gelecekte de küresel hakimiyet

için mücadelenin sürdürülece¤i bir satranç tahtas›

üzerinde sadece iki de¤il, bilakis çok ve de¤iflik

güçlerde oyuncular cirit at›yorlar. En önemli

oyuncular, satranç tahtas›n›n bat›s›nda, do¤usun -

da, merkezinde ve güneyinde faaldirler. Hem bat›,

hem do¤u k›y› bölgeleri yo¤un nüfuslu bölgelerdir

ve buralarda görece dar alanda çok say›da güçlü

devletler birbirlerini itip kak›yorlar. ABD’nin gü -

cünün do¤rudan temsil edildi¤i yer, Avrasya’n›n

bat›s›ndaki dar bölgedir. Uzakdo¤u karas›nda gi -

derek güçlenen ve ba¤›ms›zlaflan devasa bir nüfus

üzerinde hakim olan bir oyuncu var. Buna karfl›n,

enerji dolu rakibinin adalar halkas›yla s›n›rl› top -

ra¤› ve Küçük Uzakdo¤u yar›m adalar›n›n yar›s›

Amerikan gücüne üs olarak ihzmet ediyorlar.

Bat› ve do¤u k›y› bölgeleri aras›nda, devasa,

az nüfuslu, flimdilerde siyasi olarak istikrars›z ve

örgütsel çözülme içinde olan orta alan yer al›yor:

Buras› önceleri ABD’nin güçlü bir rakibi Ameri -

ka’y› Avrasya’dan püskürtüp atmay› amaç edinmifl

bir karfl›t› taraf›ndan ilhak edilmifltir. Bu büyük or -

ta Avrasya platosunun güneyinde siyasi anarfli

içinde, ama enerji rezervleri bak›m›ndan zengin

olan bir bölge hem Avrupa, hem de Do¤u Asya

devletleri için çok önemli olabilir ve en güneyinde

bölgesel hegemonya için çabalayan nüfusu kalaba -

l›k bir devlet yer al›yor.

Bu devasa, acayip flekillenmifl Lizbon’dan W -

ladivastak’a kadar uzanan Avrasya satranç tahtas›,

global play’in (küresel oyunun, çn.) s a h n e s i d i r .

Orta alan, giderek daha güçlü olarak bat›n›n genifl -

leyen etki sahas›na (Amerika’n›n a¤›rl›kta oldu¤u

s a h a ) çekilebilirse, güney bölgesi tek bir aktörün

hakimiyetine girmezse ve Uzakdo¤u’da ülkelerin

olas› bir birleflmesi, Amerika’y› Do¤u Asya k›y›s›

aç›klar›ndaki deniz üslerinden kovmay› beraberin -

de getirmezse, ABD tutunabilir. Orta alan›n devlet -

leri Bat›’y› reddederlerse, siyasi bir bütünlükte bir -

leflirlerse ve güney üzerinde kontrolü ele geçirir -

lerse veya do¤unun en büyük oyuncusuyla bir itti -

fak kurarlarsa Amerika’n›n Avrasya’daki hakimiye -

ti dramatik olarak azal›r. Do¤u’nun iki büyük

oyuncusu herhangi bir zaman birlefltiklerinde de

ayn› durum olur. Nihayet, Avrupal› ortaklar Ame -
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rika’y› bat› taraftaki üslerinden kovarlarsa, bu,

muhtemelen k›tan›n bat› k›y›s›n›n sonuçta, orta

bölgeye hakim olan oyuncunun zorbal›¤› alt›na

girmesi anlam›na gelse de, ayn› zamanda onun Av -

rasya satranç tahtas›ndaki oyuna kat›l›m›n›n sonu

d e m e k t i r . ”

Pentagon’un jeopolitik ak›l hocas› böyle di-

yor. Geliflmelerin gösterdi¤i ve afla¤›da da görece-

¤imiz gibi, Amerikan emperyalizmi ve Pentagon,

ordunun genelkurmay› gibi düflünen ve konuflan

Brzezinski’nin görüflleri do¤rultusunda hareket et-

m e k t e d i r .

Brzezinski, oyunun oyuncular› hakk›nda da

tiplemeler yap›yor. Bir de buna bakal›m:

“Jeostratejik aktörler, jeopolitik statükoyu

Amerikan ç›karlar›na dokunacak ölçüde de¤ifltir -

mek için s›n›rlar›n› aflan güç ve etki kullanacak ka -

pasite ve ulusal iradeye sahip olan ülkelerdir. On -

lar, jeopolitik aç›dan potansiyel ve/veya e¤ilimli,

ne yapaca¤› bilinmez devletlerdir. Hangi nedenden

dolay› olursa olsun –ister ulusal büyüklük çabas›,

ister bir ideolojinin gerçeklefltirilmesi, dini yayg›n -

laflma ya da iktisadi geniflleme nedeniyle– baz›

devletler, gerçekten bölgesel hakimiyet veya dün -

ya çap›nda (güç) olmak için mücadele ediyorlar…

Buna karfl›n jeopolitik dayanak noktalar›,

önemleri güç ve motivasyonlar›ndan de¤il de, da -

ha ziyade hassas co¤rafi durumlar›… taraf›ndan

belirlenen devletlerdir. Jeopolitik dayanak nokta -

lar›, ço¤u kez, co¤rafyalar› taraf›ndan özellik kaza -

n›rlar; baz› durumlarda jeopolitik aç›dan önemli

alanlara girifli belirleyebildikleri veya jeostratejik

aç›dan önemli bir aktöre belli kaynaklar› vermedi -

¤i ölçüde özel role sahip olurlar… Baz› durumlar -

da jeopolitik mihverler, dinamik bir devlet, hatta

bir bölge için savunma siperi olarak görev görebi -

lir. Bazen jeopolitik bir mihverin salt varl›¤›, kom -

flu bir jeostratejik aktör için önemli siyasi ve kül -

türel sonuçlara neden olabilir…

Avrupa’n›n yeni siyasi haritas›nda flimdiki kü -

resel koflullarda en az befl jeostratejik esas aktör ve

befl mihver (bunlardan ikisi, belki, k›smen aktör

olarak görülebilir) tespit edilebilir. Fransa, Alman -

ya, Rusya, Çin ve Hindistan esas aktörlerken, Bü -

yük Britanya, Japonya, Endonezya keza önemli ül -

keler olmalar›na ra¤men (esas aktör olma) koflul -

lar›n› yerine getiremiyorlar.

S›n›rl› olanaklar› içinde belli bir kapsamda

hem Türkiye ve hem de ‹ran, her ne kadar jeostra -

tejik aktif olsalar da, Ukrayna, Azerbaycan, Güney

Kore, Türkiye ve ‹ran, belirleyici öneme haiz mih -

ver ülkeleri oluflturuyorlar.”

Bu jeopolitikac› iki oyuncu tiplemesi yap›yor.

Jeostratejik aktörler ve mihver ülkeler. Bu ülkele-

rin, aktörlerin herbiri Afganistan savafl›nda rolleri-

ni oynuyorlar.

Amerikan emperyalizmi, hem küresel yegane

güç olma konumunu korumak ve hem de bu ko-

numunu dünya çap›nda iflbirli¤i ile kurumlaflt›r-

mak için, yani dünya hakimiyeti için bir Avrasya

jeostratejisi gelifltirdi. Bu stratejinin önde gelen

ak›l hocas› Z. Brzezinski, bu stratejinin baflkaca ba-

z› özelliklerini flöyle s›ralar.

a- Ba¤›ml› devletler aras›nda anlaflmalar/uz-

laflmalar› engellemek.

b - Güvenlik sorunlar›ndaki ba¤›ml›l›klar›n›

devam ettirmek.

c - Haraca ba¤lanm›fl devletleri uysallaflt›rmak

ve korumak vs.

d - “Barbar” halklar›n birleflmelerini engelle-

m e k .

Amerikan emperyalizminin II. Dünya Sava-

fl›’ndan sonra kapitalist dünyada ve revizyonist

blo¤un da¤›lmas›ndan sonra da bütün dünyada

uygulad›¤› hegemonya politikas› bu anlay›fllarda

ifadesini buluyorlar.

- AB’de dahil ortakl›k içinde ba¤›ml› olan ül-

kelerin, örne¤in Almanya’n›n, Fransa ile Amerikan

ç›karlar›na karfl› anlaflmas›n›, ayr› bir ba¤laflmaya

gitmesini engellemek.

- Örne¤in AB’nin ABD’ye güvenlik sorunla-

r›nda ba¤›ml› kalmas›n› sa¤lamak. Burada NATO,

koz olarak kullan›l›yor ve AB’nin ba¤›ms›z askeri

bir güç olmas› engellenmeye çal›fl›l›yor. Yani NA-

TO-AGSP iliflkileri ABD-AB aras›ndaki çeliflkilere
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paralel olarak flekilleniyor.

- Türkiye gibi say›s›z ba¤›ml› ülkeleri sürekli

denetlemek ve gerekirse siyasi, ekonomik ve aske-

ri alanda korumak.

- “Barbar” halklar kavram›yla ifade edilen an-

tiamerikanc›, antiemperyalist halklar ve ülkelerdir.

Antiemperyalist ya da sosyal kurtulufl mücadelesi

veren halklar›n birleflmesini engellemek ve ayn›

zamanda Afganistan, Irak, Somali, Libya örnekle-

rinde oldu¤u gibi, Amerika’n›n dünya hegemonya-

s› konseptine hizmet etmemekte direnen devletle-

re sald›r›lmas› öngörülmektedir.

JEOPOLİTİK KURGU VE 
ÇATIŞAN G Ü Ç L E R

Z. Brzezinski, Amerikan emperyalizminin 21.

yüzy›lda dünya hakimiyeti için yap›lmas› gereken-

ler hakk›nda flöyle diyor:

“Amerikan dünya hakimiyetinin devam› ve

istikrar› için belirleyici olan, Birleflik Devletler’in

Avrasya satranç tahtas›nda en önemli jeostratejik

oyuncular› bir taraftan nas›l yönlendirece¤ini ve

di¤er taraftan onlara nas›l tav›r alaca¤›n› ve belirle -

yici jeopolitik dayanak noktalar›n› nas›l idare ede -

ce¤ini anlamas›na ba¤l›d›r. Avrupa’da Almanya ve

Fransa, anahtar figürler olmaya devam edecekler

ve Amerika, Avrasya’n›n bat› k›y›s›nda mevcut de -

mokratik köprü bafl›n› sa¤lamlaflt›rmaya ve genifl -

letmeye çal›flmal›d›r. Avrasya’n›n Uzakdo¤u’sunda

ve muhtemelen Çin, giderek daha güçlü bir flekil -

de geliflmenin merkezine girecektir ve Amerika k› -

ta Asya’s›nda (karada, çn) Çin ile jeostratejik bir

uzlaflmaya varmazsa, siyasi olarak tutunamaz. Av -

rasya’n›n ortas›nda geniflleyen Avrupa ve bölgesel

yükselen Çin aras›ndaki alan, Rusya’n›n güneyin -

deki bölge –Avrasya Balkan›– etnik çat›flmalar›n ve

büyük devlet rekabetinin cehennemi olma tehlike -

sini olufltururken Rusya’n›n emperyalizm sonras›

(SB’nin da¤›las›ndan sonras›, çn) kendini tan›mla -

maya var›fl›na kadar, jeopolitik aç›dan bir karade -

lik olarak kalacakt›r…

…Amerika’n›n …dünya hakimiyeti statüsü az

çok yak›n bir gelecekte –bir nesilden daha fazla bir

zaman için– hiçbir meydan okuyucu tan›mamaz -

l›k yapamaz. Hiçbir ulusal devlet, beraberlik için -

de belirleyici global siyasi vurucu gücü oluflturan

iktidar›n dört anahtar alan›nda (askeri, iktisadi,

teknik ve kültürel) ABD ile boy ölçüflemez. Ameri -

ka’n›n bilinçli veya gönülsüz olarak sahneden çe -

kilmesi d›fl›nda, az çok yak›n bir gelecek içinde

ABD’nin küresel önderlik rolünün yegane reel al -

ternatifi uluslararas› anarflidir.”

Yani Avrasya, bir satranç tahtas›d›r. Bu tahta-

n›n etraf›nda önemli oyuncular var. Amerikan em-

peryalizmi bu oyuncularla, bu oyuncular ve dola-

y›s›yla bu stranç tahtas› üzerinde kendi hakimiye-

tini sürdürecek iliflkiler kurmak zorundad›r. Söz

konusu bu jeostratejik oyuncular›n yan›nda, arka-

s›nda çeflitli nedenlerden dolay› önemli olan, oyu-

nun seyrini etkileme olas›l›¤› olan, gerekli oldu-

¤unda sahaya sürülen jeopolitik dayanak noktalar›

var. Amerikan emperyalizmi, bu dayanak noktala-

r›nda yönlendirilmesini bilmelidir. Bunu yapt›¤›

müddetçe, Amerika’n›n Avrasya hakimiyeti, en

az›ndan az çok görülebilir bir zaman için tehlikeye

d ü fl m e z .

Amerikan emperyalizminin ideologlar›, je-

opolitikac›lar›, leninist emperyalizm analizinden,

kapitalizmin eflit olmayan geliflme yasas›ndan bi-

haber olmad›klar›ndan olsa (!) gerek, Amerikan

emperyalizminin emsalsiz gücünün zamanla zo-

runlu olarak azalaca¤›ndan hareketle, do¤acak

bölgesel güçlerle ABD’nin global hakimiyetinin

tehdit edilmeyece¤i iliflkilere girmesi gere¤i üze-

rinde duruyorlar.

Amerikan emperyalizminin bugün att›¤›

ad›mlar, k›sa, orta ve uzun vadeli perspektiflerle il-

gilidir. Önemli olan hangisinin, hangi vadeli pers-

pektife tekabül etti¤ini görebilmek ve ona göre po-

litika oluflturabilmektir. Örnek, Bakü-Ceyhan bo-

ru hatt›, Amerikan emperyalizminin k›sa vadeli

perspektifi için bir ad›md›r.  Türkiye’nin kendisi

k›sa ve orta vadeli perspektifin temel tafllar›ndan

birisidir. Afganistan, k›sa vadeli perspektiften ziya-

de orta vadeli perspektif için önemlidir. Iran’›n, k›-

sa vadeli perspektifte yeri yok, ama orta vadeli

perspektifte kaç›n›lmaz olarak yer alacak bir aday

o y u n c u .

“K›sa vadeli olarak Amerika’n›n ç›kar›, Avras -

ya haritas›ndaki mevcut hakim ço¤ulculu¤u sa¤ -

l a m l a fl t › r m a k t › r … Bu, tek bir devletin süratle mu -

affak olup olamayaca¤›ndan tamamen ba¤›ms›z

olarak nihayetinde Amerika’n›n hakim konumunu

soru götürür duruma getiren karfl›t bir koalisyo -

nun kurulmamas› için yüksek derecede bir manev -

ra yapmay› ve manipülasyonu gerekli k›lar. Orta

vadede, anlat›lan bu durum, giderek yerini di¤er

bir duruma b›rakmal›d›r; bu süreçte önemi giderek

artan, ama stratejik olarak uygun ortaklara daha

büyük önem verilmelidir. Bu ortaklar, Ameri -

ka’n›n önderlik rolüyle bir transavrasya güvenlik

sisteminin inflas›na kat›labilirler. Nihayetinde da -

ha uzun vadeli düflünülürse, bundan pek çok or -

tak siyasi sorumlulu¤un global çekirde¤i oluflabi -

l i r . ”
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Avrasya’n›n mevcut ço¤ulculu¤undan kaste-

dilen, SB’nin da¤›lmas›ndan sonra oluflan mevcut

siyasi haritad›r. Bu harita var olsun ki, ABD bu kü-

çük ve güçsüz devletlere, zengin ama denize aç›la-

mayan devletlere hakimiyetini dayats›n; bölsün,

yönetsin ve kendi hakimiyetini tehlikeye düflüre-

cek koalisyonlar›n oluflmas›n› engellesin. Bu co¤-

rafyada Amerikan emperyalizminin hakimiyetini

tehdit eden bir güç do¤mamal› ve ABD, gerekirse

NATO’yu da¤›tarak, yedekleyece¤i bölge ülkele-

riyle “Transavrasya Güvenlik Sistemi” ad› alt›nda

yeni bir askeri örgüt kurabilir. Böyle yeni bir pakt

için Türkiye ve Afganistan herhalde önde gelen

a d a y l a r d › r .

Amerikan emperyalizminin jeostratejik oyun-

cular› ve mihver ülkeleri nas›l de¤erlendirdi¤ine

konumuzu ilgilendirdi¤i kadar›yla s›n›rland›rarak

b a k a l › m .

Amerikan jeopolitikas›, Avrasya hakimiyeti,

dolay›s›yla Amerikan emperyalizminin dünya ege-

menli¤i için Avrupa’ya büyük önem vermektedir.

Dolay›s›yla ABD, birbiriyle çekiflme içinde olan,

kavgal› ülkelerden oluflan bir Avrupa de¤il, en

az›ndan iktisadi anlamda entegre olmufl bir Avru-

pa’dan yanad›r. AB’yi desteklemifltir. Ama gelinen

noktadaki AB, ABD’nin istedi¤i AB olmaktan ç›k›-

yor. Amerikan ç›karlar›na ters düflen ad›mlar atan

bir AB oluyor. Avrasya jeostratejisinde “köprü ba-

fl›” olmas› gereken AB, köprü bafl› olmakla yetin-

meye hiç de niyetli olmad›¤›n› göstermektedir.

Ama AB, siyasi birli¤in, yürürlükte olan bir askeri

ittifak›n de¤il de, bugünkü haliyle esasen iktisadi

birli¤in ifadesi oldu¤u için Körfez Savafl›’nda, yeni

Balkan savafllar›nda (Makedonya hariç) ve Afga-

nistan savafl›nda gördü¤ümüz gibi Amerikan em-

peryalizminin yan›nda ve karfl›s›nda AB olarak de-

¤il, tek tek ülkeler olarak yer alm›flt›r. Körfez Sava-

fl›’nda emperyalist koalisyonda ve sonucunda, yeni

Balkan savafllar›nda ve flimdi de Afganistan’da

ABD, ‹ngiltere, Fransa, Almanya, ‹talya gibi AB’nin

emperyalist ülkeleriyle birlik (‹ngiltere) ve rekabet

(özellikle Almanya ve Fransa) içinde olmufltur. Bu

durumu, afla¤›da Afganistan savafl› somutunda ay-

r › n t › l a n d › r a c a ¤ › z .

Revizyonist blo¤un çöküflü ve SB’nin da¤›l-

mas› sonucunda Do¤u ve Orta Avrupa’da, bizzat

SB topraklar›nda ve sosyal emperyalist SB’nin bafl-

ka nüfuz alanlar›nda devasa bir jeopolitik iktidar

bofllu¤u do¤du. Söz konusu da¤›lmadan bu yana

bu bofllu¤un doldurulmas› için hegemonya iddial›,

rekabet gücü olan ülkeler, k›yas›ya bir mücadele

i ç i n d e l e r .

Rusya Federasyonu SB’nin mirasç›s› olarak

bütün bu alanlarla ilgileniyor ve özellikle son bir

kaç y›ld›r dünya politikas›nda a¤›rl›¤›n› hissettir-

meye çal›fl›yor. Di¤er yandan Rusya Federasyonu

içindeki Türk kökenli ya da müslüman baflka ulu-

sal topluluklar›n mücadeleleri Rusya’n›n as›l kor-

kulu rüyalar›ndan birisidir. Her fleyden önce bu

nedenledir ki Rusya Federasyonu Devlet Baflkan›

Putin, 11 Eylül’den hemen sonra ABD’nin “ulusla-

raras› terörizme karfl› savafl›”n› destekledi¤ini aç›k-

layan, ilk devlet baflkan› olmufltu.

Son y›llarda Rusya, özellikle Çin ve ‹ran ile

Amerikan emperyalizminin Avrasya jeopolitikas›-

na karfl› ittifak giriflimlerinde bulunuyor, en az›n-

dan yak›n iliflkiler gelifltirme çabas› içinde. Bunun

nas›l sonuçlanaca¤› bilinemez. Ama Çin’in, R u s-

ya’n›n güdümünde hareket edece¤ine, Rusya’n›n

söz sahibi oldu¤u, onun jeopolitik ve stratejik ç›-

karlar›na hizmet eden bir ittifak içinde yer alaca¤›-

na, herhalde Rus burjuvazisi de inanm›yordur.

Rusya, Hindistan ile de iliflkilerini gelifltirme çaba-

s› içinde. Amerikan emperyalizmine karfl› Rusya-

Çin-Hindistan ittifak›n› kurma çabas›n› sürdürü-

y o r .

Amerikan jeopolitikas›nda Hindistan’a da

önemli bir rol biçiliyor. Hindistan, bugün kadar

Avrasya satranç tahtas›nda pasif bir oyuncu konu-

mundayd› ve jepolitik olarak Pakistan-Çin koalis-

yonu taraf›ndan s›k›flt›r›lm›fl durumdayd›. Ama Af-

ganistan savafl›ndan bu yana durum de¤iflti ve

Amerikan emperyalizmi Hindistan’› kendine çek-

me politikas›nda yol ald›.

Çin hakk›nda da jeopolitikac› Brzezinski flöy-

le düflünüyor:

“Amerika ve Çin aras›nda derin stratejik bir

anlaflma olmaks›z›n Avrasya’da jeopolitik ço¤ulcu -

luk ne kurulur, ne de istikrarl› olur. Bu nedenden

dolay› Çin ciddi stratejik bir diyalo¤a, nihayetinde

belki Japonya’n›n da dahil oldu¤u üçlü bir diyalog

politikas›na ba¤lanmal›d›r.”

Böyle bir diyalo¤u gelifltirmenin ilk ad›m›

Amerika’n›n Çin’in ç›karlar›n› dikkate almas› ve

bir uzlaflmaya varmas›d›r. “Her iki ülkenin ortak

jeopolitik ç›karlar› (özellikle Kuzeydo¤u Asya’da

ve Orta Asya alan›nda) dikate al›nmal›d›r.” B ö y l e-

ce Amerikan jeopolitikas›, Çin’i, Sibirya’ya yönlen-

diriyor ve Orta Asya’da ona pay vererek Amerikan

hakimiyeti için yedeklemeye çal›fl›yor.

Amerikan jeopolitikas›, Rusya-Çin, Rusya-

Çin-‹ran veya Rusya-Çin-Hindistan yak›nlaflmas›-

na f›rsat verilmemesini öngörüyor. Amerikan em-

peryalizmi Çin ve Amerika’n›n, baflka bir gücün

hegemonyas›n› istemedikleri bölgeler üzerinde di-

yalogun gelifltirilmesini hedefliyor.
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AVRASYA JEOPOLİTİKASINDA 
AFGANİSTAN’IN ÖNEMİ

Hazar Havzas›-Orta Asya, muazzam petrol ve

do¤algaz rezervleri nedeniyle adeta dünyan›n mer-

kezi oldu. Etraf› aç kurtlarla çevrilmifl bir alan. ‹nil-

mesi kolay, ama ç›k›lmas› zor bir kuyu. Petrol ve

do¤al gaz›n dünya pazarlar›na tafl›nmas› üzerine k›-

yas›ya rekabet bütün emperyalist ülkeler ve bölge

ülkeleri aras›nda sürüyor.

11 Eylül sald›r›s›, Amerikan emperyalizminin

bir taflla birden çok kufl vurmas› için bahane oldu.

ABD, sanki sald›r› gerçekleflsin de harekete geçeyim

dercesine, bir taraftan siyasi, ekonomik ve askeri

araçlar›n› koordine ederek, di¤er taraftan da kendi-

ni destekleyen güçleri örgütleyerek “uluslararas› te-

rörizme karfl› yeni savafl›”n› bafllatmakta gecikmedi.

Washington ve New York’u hedefleyen sald›r›lar,

sadece ve sadece Amerikan emperyalizminin Penta-

gon çekmecelerinde bekletilen planlar›n uygulan-

maya konmas› için bir bahaneydi. Veya flöyle de di-

yebiliriz: 

Avusturya veliaht›n›n Sarayova’da öldürülmesi

I. Dünya Savafl›’n›n patlak vermesinde ne kadar

önemliyse, 11 Eylül sald›r›s› da Afganistan savafl›

için o kadar neden olmufltur. Savafl, politikan›n bafl-

ka araçlarla devam›d›r. Bu savafla yol açan politika,

Amerikan emperyalizminin Avrasya jeopolitikas›n-

dan ve emperyalistler aras› çeliflkilerin yo¤unlaflma

alanlar›n›n özelliklerinden hareketle aç›klanabilir.

Öyleyse Beyaz Saray’›n politikas› kovboy W.

Bush’un ukala sözleriyle de¤il, tekelci sermayenin

kurmay merkezlerinde so¤ukkanl› bir flekilde plan-

lanm›fl ve gündeme getirilmifltir. W. Bush, kendini

iktidara tafl›yan sermayenin politikas›n› yerine ge-

tirmek zorundad›r.

Peki niçin Afganistan? Neden Kafkasya, Orta-

do¤u (Irak) d e ¤ i l ? Taliban rejimi ve Usame Bin La-

din’in bu ülkede olmas›, Afganistan’a sald›r› için bir

neden de¤il, sadece bir bahanedir. Benzer bahaneler

Kafkasya’ya, Irak’a sald›r› için de bulunabilirdi. Sal-

d›r›da Afganistan’›n tercih edilmesinin bir nedeni

o l m a l › d › r .

Amerikan emperyalizminin, di¤er emperyalist

ülkeleri de yedekleyerek Kafkasya seferine ç›kmas›,

bugün düflünülemez bile. Çünkü bu, Rusya’ya savafl

ilan›d›r. Dünya konjonktürünün buna elveriflli ol-

mad›¤› aç›kt›r. Böyle bir sald›r›ya Rusya’n›n

verece¤i yan›t›n önem ve a¤›rl›¤› bir yana, ABD’nin

müttefiklerini veya Avrasya jeopolitik anlay›fl›nda

potansiyel mütefiklerini (Örne¤in Çin’i) ve baflka

ülkeleri Rus emperyalizminin yan›na itece¤i aç›kt›r.

Amerikan emperyalizmi Kafkasya’da yerli iflbirlikçi-

lerini kendisi için savaflt›rmak zorunda oldu¤unun

ve ancak Rus emperyalizmiyle savafl› göze alma du-

rumunda bölgeyi iflgale kalk›flabilece¤ini bilecek

d u r u m d a d › r .

Amerikan emperyalizmi, Usame Bin Ladin gi-

bi genel kabul görecek bir bahane dururken, Irak’a

sald›rmas› durumunda Körfez Savafl›’nda oldu¤u gi-

bi genifl bir emperyalist koalisyonu kuramayaca¤›n›

çok iyi biliyor. Bunun ötesinde ne Kafkasya ve ne de

Irak, Afganistan’›n Amerikan emperyalizminin Av-

rasya jeopolitikas›ndaki önemine sahiptir.

Afganistan’›n yeralt› zenginliklerinin oldu¤u

söyleniyor. Fakat Amerikan emperyalizminin Afga-

nistan’a sald›rmas›n›n nedeni bu da de¤ildir. Afga-

nistan’da Taliban rejiminin y›k›lmas› ve Afganistan

hakim s›n›flar›n›n Amerikan ç›karlar›na hizmet

edecek derecede siyasi olarak yumuflat›lmas›n›n,

yani Amerikan ç›karlar›n› gözeten iflbirlikçi bir hü-

kümetin kurulmas›n›n iki temel nedeni var. Bu ne-

denlerden birisi, Afganistan’›n, Orta Asya petrol ve

do¤algaz›n›n dünya pazarlar›na tafl›mas› için güzer-

gah konumuna sahip olmas›d›r. Di¤eri ve uzun va-

dede belirleyici neden ise Afganistan’›n “Avrasya

satranç tahtas›”ndaki stratejik konumudur. 

Afganistan, “Avrasya satranç tahtas›”n›n güne-

yinde yer alan bir ülke. Amerika’ya “dost” olmayan

‹ran ve Rusya’n›n, Çin’in kazanmaya çal›flt›¤› ve

ABD’nin de son dönemde s›cak iliflkiler gelifltirdi¤i

ve bizzat kendi potansiyeli dünya çap›nda hege-

monya mücadelesine yetenekli Hindistan aras›nda

bir ülke. Bu konumu ve belirtilen ülkeler aras›nda-

ki iliflkiler Afganistan’› önemli k›l›yor. Türkiye’den

bak›ld›¤›nda Balkanlar, Ortado¤u görülüyor, Ku-

zeydo¤uda ise Kafkasya ve Azerbaycan. Ama Afga-

nistan’dan bak›ld›¤›nda Orta Asya ve Çin görülü-

yor. Bu durumda Afganistan, “Avrasya satranç tah-

tas›”ndaki geliflmeleri, Rusya-Çin-Hindistan aras›n-

daki iliflkileri ve baflka jeopolitik aktörlerin hareket-

lerini izlemek ve müdahale etmek için en uygun
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stratejik konumlanma alan›d›r.

Amerikan emperyalizmi, Orta Asya’n›n ve bu

bölgedeki petrol ve do¤algaz›n, Rusya-‹ran-Çin ve

Hindistan taraf›ndan k›skaca al›narak, kendisinin

bu alandan d›fllanmas›na asla ve asla izin vermeye-

cektir. Afganistan, olas› bir Rusya-Çin-Hindistan-

‹ran veya Rusya-‹ran-Çin veya Rusya-Çin-Hindis-

tan veya “fianghay Befllisi” ba¤laflmas›n› engellemek

veya etkisizlefltirmek için mutlaka hakim olunmas›

gereken bir ülke konumunda.

Amerikan emperyalizmi, 21. yüzy›lda dünya

hakimiyeti için sadece, Rusya’ya, jeopolitikac› Z.

Brzezinski’in deyimiyle “kara deli¤e” karfl› Çin ve

Hindistan ile iflbirli¤i olas›l›¤› üzerine plan kurmu-

yor. O, bunun gerçekleflmeme olas›l›¤› üzerine de

düflünüyor ve Afganistan tam da bu olas›l›k nede-

niyle önemli oluyor. 

Bu savafl, emperyalistler aras› çeliflkilerin kes-

kinleflme boyutlar›n› da gösteriyor. Körfez Sava-

fl›’nda ve Balkanlar’da oldu¤u gibi Afganistan’a sal-

d›r›da da Amerikan emperyalizmi, hemen hemen

bütün emperyalist ülkeleri ve ba¤›ml› ülkeleri

“uluslararas› terörizme karfl› yeni savafl”ta yedekle-

meyi baflard›. Her ne kadar “terörizm” sorunu, yani

etnik sorunu olan Rusya, Çin, Türkiye gibi ülkeler,

“terörizme karfl› savafl›” selamlad›larsa da, sonuçta

her bir ülke, özellikle emperyalist ülkeler, Afganis-

tan’›n stratejik konumundan yararlanma e¤ilimleri-

ni aç›¤a vurmufllard›r. NATO ülkeleri asker gönder-

mek istediklerini aç›klam›fllar, Kuzey ‹ttifak›’na si-

lah veren Rusya, savafl›n taraf› oldu¤unu göstermifl,

ABD-Pakistan yak›nlaflmas›ndan Hindistan rahats›z

olmufl ve Türkiye yine maflal›k rolünü üstlenmifltir. 

“Uluslararas› terörizme karfl› yeni savafl”›nda

emperyalist ülkelerin Amerikan emperyalizmini

yaln›z b›rakmamalar›, emperyalistler aras› çeliflkile-

rin flimdilik, bu ülkelerin do¤rudan karfl› karfl›ya

gelmeleri derecesinde keskinleflmedi¤ini, birbirleri-

ni kollama, izleme, birinin var oldu¤u yerde di¤eri-

nin de var olmaya çal›flt›¤› bir seviyede geliflti¤ini

g ö s t e r m e k t e d i r .

Afganistan’a sald›r›da Amerikan emperyalizmi,

Rusya ve Çin’i karfl›s›na almamaya, bilakis savafla

taraf etmeye ve Hindistan ile iliflkilerini gelifltirme-

ye çal›fl›rken, AB’li emperyalist ülkeleri dolayl› bi-

çimde tehdit etmifltir. Amerikan emperyalizmi AB’li

emperyalist rakiplerinden, ABD’nin eylemini des-

teklemelerini kategorik olarak talep etmifltir. Öyle

ki AB’li emperyalist ülkeler, kendi ç›karlar›na ters

düflen, ç›karlar› olan ülkelerde ç›karlar›n›n zedelen-

mesine neden olan veya ç›karlar›n›n Amerikan dik-

tas› alt›na girmesine neden olan Amerikan eylemle-

rini desteklemekle karfl› karfl›ya kalm›fllard›r. Kör-

fez Savafl›’n›n sonuçlar› buna bir örnektir. Afganis-

tan Savafl›’nda askeri yard›m talebi, NATO’nun 5.

maddesinin ilk kez ifllerlik kazanmas› için dayat›lan

talep, destek biçimine baflka bir örnektir. Amerikan

emperyalizmi, askeri katk›n›z olmazsa, en az›ndan

savafl›n masraf›na kat›l›n dayatmas›nda bulunmufl-

tur. Amerikan emperyalizminin, AB’li emperyalist

ülkelere, siyasi, ekonomik ve askeri destek dayat-

mas›, bu ülkelerin iktisadi ç›karlar›n›n ve ba¤›ms›z

politika oluflturmalar›n›n engellenmesi anlam›na

g e l m e k t e d i r .

ABD’nin sald›rgan tutumu, AB’li emperyalist

ülkelerle kendi aras›ndaki çeliflkileri yumuflatm›-

yor, tam tersine keskinleflmesne neden oluyor.

Amerikan emperyalizminin askeri üstünlü¤ü nede-

niyle, AB’li emperyalist ülkelerin veya bir bütün

olarak AB’nin kendine özgü siyasi ve askeri hareket

alan› daral›yor. Böylece AB’ye, ABD’nin askeri sald›-

r›lar›na, flu veya bu biçimde kat›lmaktan ve ancak

koolisyon ad› alt›nda kendi ç›karlar›n› ifade etmeye

çal›flmaktan baflka bir yol kalm›yor. Bu durumu

Körfez Savafl›’nda gördük ve flimdi de Afganistan

Savafl›’nda görüyoruz. Amerikan askeri eylemleri-

nin müttefikleri taraf›ndan desteklenmesinin ne an-

lama gelece¤ini M. Bischaft, “Strateji ve Uluslarara-

s› Araflt›rmalar Merkezi”ndeki bir makalesinde flöy-

le ifade ediyordu: “…Birleflik Devletler, müttefikle -

rine birçok konuda yard›m ricas›nda bulunacaklar

ve müttefiklerinin bu ricay› yerine getirmelerini

bekleyecekler ve flayet müttefikler, örne¤in ticari ç› -

karlar› korumak için direnirlerse, Birleflik Devletler

buna oldukça kaba tepki verirler.” (Frankfurter All-

gemeine Zeitung, 13 Eylül 2001) 

Amerikan emperyalizmi, AB’li müttefik rakip-

lerini hala yönlendirecek siyasi, askeri ve ekonomik

güce sahiptir.

Afganistan’›n bombalanmas› ve Taliban rejimi-

nin y›k›lmas›, Kuzey Kore, Irak, Libya, ‹ran, Soma-

li gibi devletleri “terörist devlet” veya “alçak devlet”

diye tan›mlamas› çok önceden haz›rlanm›fl planlar›-

n› uygulamaya koyma amac›n›n bir ifadesidir. Bu
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devletlere sonunuz Afganistan gibi olur küstah ve

tehdikar mesaj›n› tafl›maktad›r. Uzun bir zamandan

bu yana Amerikan propagandas›, bu devletleri terö-

rizmin fesat yuvas› olarak aç›kl›yor ve bu devletlere

karfl› savafl planlar› Pentagon’da bekletiliyordu.

ABD, bu devletlerin ço¤una askeri sald›r›da bulun-

du. 11 Eylül sald›r›s›n› da bu devletlere karfl› yeni

sald›r›lar› için uygun bahane olarak de¤erlendirmek

i s t i y o r .

Amerikan emperyalizmi, Afganistan’a sald›-

r›rken kendisiyle “so¤uk” iliflki içinde olan ülkeleri,

ya benden yanas›n ya da seni “terörist devlet” ola-

rak tan›mlar ve sald›r›r›m ikilemiyle karfl› karfl›ya

b›rakt›. Bu bak›mdan Pakistan tipik bir örnektir.

Pakistan Devlet Baflkan› Pervez Müflerref ile konu-

flan kovboy W. Bush’un deyimiyle “leader of Pakis-

tan”, Pakistan “yap›c›”ym›fl. Gerçekten de “leader

of Pakistan” olarak P. Müflerref, Amerikan emper-

yalizminin ç›karlar›na boyun e¤erek, ne denli “yap›-

c›” oldu¤unu kan›tlam›flt›r. ‹flin gerçe¤i ABD, Pakis-

tan’› tehdit etmifl ve Pakistan da bu tehdide boyun

e¤mifltir. Karfl›l›¤›nda ise mali yard›m alm›fl ve

Amerikan hükümeti Kongre’ye sunaca¤› bir öneri

ile 1998’de Pakistan ve Hindistan’a karfl› konulan

yapt›r›mlar›n efl zamanl› kald›r›lmas›n› talep

e t m i fl t i r .

Ayn› ak›bet; tehdit Suriye’ye yöneltilmifltir.

“Suriye de Körfez Savafl› öncesindeki gibi bir karar-

la karfl› karfl›yad›r.” ABD, Suriye gibi tövbekar baz›

“terörist devletler”in “antiterör koalisyonu”na al›-

nabilece¤i olas›l›¤›n› aç›k tutarken, –tabii ki Ameri-

kan diktas›na boyun e¤mek ve Amerikan terör ey-

lemlerini desteklemek kofluluyla– di¤erleri, gerekli

görüldü¤ü zaman sald›r›lmas› gereken terörist düfl-

manlar olarak görülüyorlar. Tek tek devletlere kar-

fl› terörist eylemleriyle Amerikan emperyalizmi ita-

at etmeyenin bafl›na nelerin gelece¤ini gösteriyor.

Afganistan’a sald›r› bu türden tehdit için de bir

emsaldir. 

Amerikan emperyalizminin “uluslararas› terö-

rizme karfl› yeni savafl”› hiç de yeni de¤ildir. ABD,

20 y›l önce de “terörizme karfl› savafl”dan bahsedi-

yordu. ‘80’li y›llar›n bafl›nda ABD Baflkan› R. Re-

agan, “uluslararas› terörizme karfl› savafl, d›fl polita-

k›m›z›n kalbidir” aç›klamas›n› yap›yordu. Ameri-

kan emperyalizminin bu temsilcilerine göre, terö-

rizme karfl› savafl, felakete karfl› savaflt› ve bu felaket

de barbarlar taraf›ndan yay›l›yordu. Teröristler

“medeniyetin çürümüfl karfl›tlar›”yd›. Reagan, bü-

tün dünyaya yay›lm›fl terörizm a¤›n›n kökünü kaz›-

maktan bahsediyordu. Evet dünyan›n en büyük, en

ac›mas›z terörist devleti, “medeniyet”in bu “çürü-

müfl karfl›t›”, terör felaketini bütün dünaya yayan

bu barbar devlet, “terörizme karfl›” savafltan bahse-

diyor! Ama bu devlet, uluslararas› Adalet Divan› ta-

raf›ndan, Nikaragua’da uygulad›¤› barbarl›k nede-

niyle, “haks›z yere zor kullanmaktan” mahkum

edilmedi mi? Ne büyük bir alçakl›k ve ikiyüzlülük!

Söz konusu karar, uluslararas› terörist eylemden

mahkumiyetten baflka bir anlam tafl›m›yordu. Terör

eylemlerinden mahkum edilmifl ABD, “uluslararas›

terörizme karfl› yeni savafl”tan bahsedebiliyor. Dün

oldu¤u gibi bugün de “uluslararas› terörizme karfl›

savafl” ad› alt›nda emperyalist tahakküm, talan, isti-

la ve dünya egemenli¤i peflinde kofluyor ve kendine

karfl› ç›kanlar›, kendine tabi olmayanlar› tehdit edi-

y o r .

TÜRK BURJUVAZİNİN 
AFGANİSTAN “SEFERİ”

Körfez Savafl›’nda ve yeni Balkan savafllar›nda

oldu¤u gibi, Afganistan savafl›nda da Türkiye’ye bel-

li bir rol tan›nd›. Körfez Savafl›’nda Türkiye’ye, “bir

koyup, üç alma” sevdas›yla kaybetme, zarar etme

rolü verilmiflti. Sonra Balkanlar’a asker gönderme

rolü verildi. fiimdi Afganistan’a asker gönderme ve

müdahale birli¤inin (BM “Bar›fl Birli¤i”) ikinci dö-

nem komutanl›¤›n› üstlenmesi gündemde.

Türk burjuvazisi yine tarihsel ba¤lardan, dost-

luktan bahsediyor. Ne derece yap›c› olur, bu ayr› bir

sorun. Ama tarihsel ba¤lar›n eskiye dayanan dostlu-

¤un(!) oldu¤u bir gerçek. Ayn› zamanda Türk bur-

juvazisinin Körfez Savafl› ve Balkan savafllar›ndan

sonuçlar ç›kartt›¤› da bir gerçek. Bu nedenle bu se-

fer, kendini “a¤›ra” satmas›n›, jeostratejik konumu-

nu pazarlamas›n› becerdi. Bunun ötesinde Türk

burjuvazisi gelifltirmeye çal›flt›¤› kendine özgü je-

opolitika do¤rultusunda hareket etme olana¤›n› ya-

kalad›¤›na inan›yor. ABD’nin 11 Eylül’den sonra

Türkiye’ye gösterdi¤i ilgi, sorunun sadece sa¤lanan

ve sa¤lanacak maddi “yard›m”la s›n›rl› kalmayaca-

¤›n›, Amerikan ç›karlar›na tabi olmak kofluluyla,

baflka olanaklar elde etme sözünün de verildi¤i izle-

nimini uyand›r›yor. Amerikan emperyalizminin

Irak’a sald›rmas› durumunda Türkiye’ye hangi rolü

karfl›l›¤›nda ne verilir bu bilinmiyor. Ama Afganis-

tan, Orta Asya, Osmanl›’n›n önde gelen jeopolitika-

c›lar›ndan Enver Pafla’n›n Turan’› kurmak u¤runa at

koflturdu¤u alanlard›r. ‹ttihat ve Terakki Partisi,

Türk jeopolitik aç›l›m›n› ifade eden pantürkçülü¤ü

devlet politikas› düzeyine ç›kartm›flt›. Günümüz ifl-

birlikçi burjuvazisi de ayn› politikaya yöneliyor.

Türkiye’nin Afganistan’a ola¤anüstü diyebile-

ce¤imiz bir ilgi duymas›n›n nedeninin jeopolitik ç›-

karlar oldu¤unu, Z. Brzezinski flöyle aç›kl›yor:

“Jeopolitik av olarak geleneksel Balkanlar gibi,

Avrasya Balkan› da jeopolitik olarak ilginçtir: A v -
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rasya’n›n en zengin ve en verimli bat› ve do¤u k›y›

bölgeleri aras›nda en iyi ba¤lar kuracak olan gelece -

¤in ulafl›m yollar› buradan geçiyor. Ayr›ca onun gü -

venlik politikas› bak›m›ndan da önemi vard›r. Çün -

kü onun en az›ndan üç dolays›z ve güçlü komflusu

eskiden beri bölge üzerinde niyet besliyorlar ve Çin

de bölgeye giderek daha büyük siyasi ilgi duydu¤u -

nu gösteriyor. Ama Avrasya Balkan’›, bu bölgede

devasa do¤algaz ve petrol kaynaklar›n›n, önemli

minarellerin konsantre olmas›ndan dolay›… daha

da önemlidir. Önümüzdeki 20-30 sene içinde dün -

ya çap›nda enerji tüketimi oldukça artacakt›r. Ame -

rikan Enerji Dairesi’nin tahminlerine göre 1993-

2015 y›llar› aras›nda talep, tahminen yüzde 50’den

fazla artacakt›r ve bunda Uzakdo¤u, en önemli art› -

fl› kaydedebilir… Merkezi Asya bölgesinin ve Hazar

Havzas›’n›n Kuveyt’inkini, Meksika Körfezi’ninkini

ve Kuzey Denizi’ninkini gölgede b›rakacak do¤al -

gaz ve petrol rezervlerine sahip oldu¤u bilinmekte -

d i r .

Bu kaynaklara ulaflmak ve bölgenin zenginlik -

lerinden pay almak, ulusal dürtüleri uyand›ran,

grup ç›karlar›n› tetikleyen, tarihsel hak iddialar›n›

yeniden bilince ç›kartan, emperyalist çabalar› can -

land›ran ve uluslararas› rekabetleri ateflleyen hedef -

leridir. Bölgenin… iç istikrars›z olmas› durumu da -

ha da yak›c› yapmaktad›r.”

Geçmiflte, “Avrasya Balkan›” denen bu bölgede

( O r t a Asya merkezli, Kazakistan’›, Do¤u Türkistan’›

– S i n c a n / Ç i n – Afganistan’›, ‹ran’›, Kafkasya’y› içine

alan bölge) üç büyük güç; Osmanl› ‹mparatorlu¤u,

Avusturya-Macaristan monarflisi ve Çarl›k Rusya’s›

hegemonya mücadelesi vermifllerdi. Bugün bölge

üzerinde rekabette, sadece, bölge ülkeleri olan Tür-

kiye, ‹ran ve Rusya yer alm›yorlar. Bölgenin petrol

ve do¤algaz zenginli¤i ve bu kaynaklar›n dünya pa-

zarlar›na tafl›nmas› güzergahlar› üzerine rekabetin

taraflar› oldukça ço¤alm›flt›r. 

Rekabetin ilk aflamas›nda, Hazar Havzas›’nda

bilinen petrol ve do¤algaz ç›kar›m›, flu veya bu fle-

kilde paylafl›ld›. fiimdi s›ra elde edilen enerjinin

dünya pazarlar›na tafl›nmas›na geldi. Yani güzergah.

Bu alanda rekabet dolu dizgin devam ediyor. Gü-

zergah konusunda rekabetin sonuçlanmas› da her

fleyin bitti¤i anlam›na gelmeyecektir. Kafkasya, Ha-

zar Havzas› ve Orta Asya üzerine hegemonya müca-

delesi sürecektir. Bu hegemonya mücadelesinde

bölge ülkelerinin konumu nedir?

Rusya, “Avrasya Balkan›”n›, kendi arka bahçe-

si olarak görüyor, bu bölgeye baflka güçlerin girme-

sini ve kaynaklar›na göz dikmesini istemiyor. Ama

bunu engelleyemeyece¤ini de art›k anlam›fl durum-

d a .

‹ran’› bölgede önemli k›lan, sahip oldu¤u pet-

rol ve do¤algaz›n ötesinde stratejik konumudur.

Kazak petrolü ve Türkmenistan do¤algaz›n›n Basra

Körfezi üzerinden dünya pazarlar›na tafl›nmas›

‹ran’› önemli k›l›yor. ‹ran’› önemli k›lan di¤er bir

faktör de Amerikan-Türkiye “stratejik ortakl›¤›”na

karfl› Rusya, ‹ran ile iliflkilerini gelifltirmeye, boru

hatlar› onusunda ‹ran’›n tercih edilmesini

sa¤lamaya ve böylece, bölgeyi ‹ran ile birlikte gü-

neyden de k›skaca almay› hedefliyor.

Türkiye’nin bölge üzerinde ve yeralt› kaynak-

lar›n›n dünya pazarlar›na tafl›nmas› konusunda re-

kabetini olumlu etkileyen belli bafll› üç faktör var.

Bunlardan ilki, Gürcistan ve Ermenistan hariç, böl-

ge ülkeleriyle etnik köken ve gelenek ortakl›¤›,

ikincisi, mevcut koflullarda Türkiye üzerinden ge-

çen boru hatlar›n›n jeopolitik ve stratejik aç›dan gü-

venli bulunmas› ve üçüncüsü de, Amerikan emper-

yalizmi ile Türk burjuvazisinin bölgeye iliflkin ç›-

karlar›n›n çak›flmas›d›r.

Türk burjuvazisi, tek bafl›na etkisiz kalaca¤›-

n›n bilincinde. Amerikan emperyalizminin bölge-

deki varl›¤›n›n Rusya ve ‹ran’›n bölgeden uzak tu-

tulmas› anlam›na geldi¤ini biliyor ve bu durumdan

yararlan›yor. ABD, bölge üzerindeki hakimiyetiyle

di¤er güçleri bölgede tamamen veya görece etkisiz-

lefltirirken Türkiye de ABD’nin gölgesinde nüfuz sa-

hibi olmay› hedefliyor. Türk burjuvazisi, ABD’nin

Avrasya jeopolitikas› ve stratejisindeki konumunun

çok önemli oldu¤unu görüyor.

“Avrasya’n›n bu bölgesinde, Afganistan da da -

hil ‘Avrasya Balkan›’nda hakim bir rol oynamak için

Amerika, co¤rafi olarak oldukça uzak. Ama kat›l -

maks›z›n geliflmeleri seyretmek için de oldukça

g ü ç l ü . ” ( B r z e z i n s k i )

Türkiye ve Afganistan, co¤rafi olarak bölgenin

bir parças›. Bu durumda Afganistan’da Amerikan

hakimiyeti alt›nda Türkiye’nin varl›¤›, Kafkasya-

Azerbaycan üzerinden Orta Asya’ya aç›lan kap›ya

güneyden bir kap›n›n daha aç›lmas› anlam›na geli-

yor. Kuzey ‹ttifak›’n›n önemli bilefleni Özbekler’in

ve baflka Türki kökenli az›nl›klar›n özellikle destek-

lenmesi duygusall›¤›n ifadesi de¤il.

Afganistan Türk burjuvazisinin jeopolitikas›

aç›s›ndan oldukça önemli. Çünkü bu ülkede nüfuz

sahibi olmak veya Amerikan hegemonyas› flemsiye-

si alt›nda nüfuz sahibi olmak, “Türk dünyas›”n›n

co¤rafi merkezinde faal olmak ve bizzat askeri gü-

cüyle yer almak anlam›na geliyor.

Afganistan’daki büyük oyunun birinci perdesi

kapand›. Büyük oyunun ikinci perdesi Amerikan

güdümlü hükümetin kurulmas›yla aç›ld›. Önümüz-

deki dönemde bu oyunda rol alan oyuncular›n

amaçlar›n› daha aç›k görece¤iz.■

Ocak - Şubat/TEORİDE doğrultu 



’ 8 7 NETAfi greviyle tetikle-

nen ve ’89 “Bahar Eylemleri” ola-

rak tarihe geçen büyük iflçi kitle

hareketi, 12 Eylül 1980 sonras› s›-

n›f hareketinde yeni bir dönemin

kap›s›n› aral›yordu. Emekçi me-

murlar›n son bir iki y›ld›r zaten az

çok hareketli olan kitlesi üzerinde

önemli yans›malar› olan bu bü-

yük iflçi kitle dalgas›, somut etki-

lerini göstermede gecikmedi.

Emekçi memurlar önce yayg›n

olarak dernekler arac›l›¤›yla ör-

gütlendiler ve sonra da hareketi

h›zla sendikalaflma mücadelesi

eksenine yerlefltirip kendi yollar›-

n› açarak ilerlediler. Yasal daya-

naktan yoksun olmas›na ra¤men

fiili ve meflru mücadele çizgisinde

kurulan emekçi memur sendika-

lar› iradelerini devlete dayatt›lar.

1995’te KESK (Kamu Emekçileri

Sendikalar› Konfederasyonu) k u-

ruldu¤unda, bünyesinde yüz bin-

lerle ifade edilen dinamik bir

emekçi memur kitlesini toplam›fl

b u l u n u y o r d u .

Bafl›ndan itibaren “grevli,

toplusözleflmeli sendika hakk›”

talebiyle yola ç›kan emekçi me-

murlar bugün gelinen noktada

“sendika hakk›”n› devlete kabul

ettirdi, ancak di¤er iki temel talep

olan “grev ve toplusözleflme”

hakk› devletin haz›rlad›¤› yeni ya-

sal düzenlemenin d›fl›nda b›rak›l-

m›fl bulunmaktad›r. Sendikal hak

ve özgürlüklerin kazan›lmas› he-

defiyle yola ç›kan emekçi memur-

lar›n, dinamik ve militan karak-

terli bir kitle hareketinden pasif

ve uzlaflmac› bir çizgiye evrilen

dönüflümünün serüvenine ve be-

lirleyici etkenlerin neler oldu¤una

geçmeden önce flunu belirtelim:

De¤iflen koflullar alt›nda “grev ve

toplusözleflme” hakk›, daha uzun

erimli bir mücadelenin konusu

haline gelmifltir.

HAREKET‹N TIKANMASI VE
R E F O R M ‹ Z M

’95 bahar›yla birlikte baflla-

yan gerileme kitle dinamizmini

önce gevfletmifl, sonra da fiili doy-

gunluk efli¤ine sürükleyerek ha-

reketi bugünkü koflullar alt›nda

kendi limitine dayand›rm›fl du-

rumdad›r. Bu süre içerisinde yer

yer ileri ç›k›fllar yapm›fl ve kritik

muharebelere giriflmiflse de, iler-

leme çizgisindeki k›r›lma ekseni

de¤iflmedi¤i oranda hareketin

bünyesinde biriken çürüme ö¤e-

leri yayg›nlaflm›fl ve derinlik ka-

zanm›flt›r. Bunun siyasi dildeki

karfl›l›¤› reformizmin güçlenme-

sinden baflka bir fley de¤ildir. Ge-

T E O R ‹ D E do¤rultu / ocak - flubat
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lifliminin belli bir aflamas›ndan

sonra reformizmin, hareket bün-

yesindeki devrimci dinamikleri

sendika yönetimlerinden aç›ktan

tasfiye etmeye yönelmesi ve bunu

zaman içinde önemli ölçüde ba-

flarmas›, KESK’e egemen anlay›fl-

lar›n gerçekte nas›l bir sendika

hedefine sahip olduklar›n› aç›¤a

ç›karan temel verilerden biri ol-

m u fl t u r .

Bu anlay›fl, hareketin daha

ilk mayalanma dönemlerindeki

dünya koflullar›nca beslenmeye

bafllam›fl ve palazland›¤› oranda

da kendini emekçi memur hare-

ketine dayatm›flt›r. ’89/’90’larda

Sovyet revizyonizminin emperya-

list rekabet ve hegemonya müca-

delesi karfl›s›nda tutunamayarak

iflas etmesi ve SSCB, Do¤u Avru-

pa blokunun çökerek da¤›lmas›,

sosyalizme karfl› uluslararas› bir

karfl›devrimci propaganda kam-

panyas›n›n önünü açm›flt›. Em-

peryalist propagandan›n ana he-

defi, sosyalist ideoloji; onun de¤er

ve sembollerini genel olarak sö-

mürülen ve ezilen y›¤›nlar›n bel-

le¤inden silmek, özel olarak ise

devrimci politik hareketleri refor-

mize edici kesintisiz bir bask› al-

t›nda tutmak olmufltur. Emekçi

memur hareketi bu “reformize

edici” bask›dan do¤rudan etkilen-

mifltir. Bunu kolaylaflt›ran iki te-

mel unsur, hareketin önderli¤ini

elinde tutanlar›n zaten reformiz-

me yatmaya haz›r olan ideolo-

jik/politik yap›lanmalar› ve dev-

rimci, sosyalist politik damar›n

hareket içinde zay›f olan kökleri-

dir. Bu dengesizlik tüm süreç bo-

yunca memur hareketinin iç ça-

t›flmalar›n›n kayna¤› olmufl ve ge-

nel bir e¤ilim olarak “dengesizlik”

hep reformizmin lehine bozul-

mufltur. Hareketin kendi hedefle-

rine ulaflamadan doygunluk limi-

tine dayanmas›n›n genel nedenle-

rinden biri budur. Fakat, özellikle

vurgulanmal›d›r ki, hareketin

doygunluk limitine ulaflmas›, di-

¤er bir anlat›mla ilerleyememesi

reformizmi üreten ve güçlendiren

gerçek temeldir.

‹kincisi ise, do¤rudan

KESK’in kitle gücüyle ilgilidir.

Son tahlilde KESK’in harekete ge-

çirebildi¤i kitle gücünün, temel

taleplerin tümünü devletten ko-

part›p almaya yetmedi¤i görül-

mektedir. KESK’in emekçi me-

murlar›n genifl bir kesimini ku-

caklayamad›¤›, yani baflka bir de-

yiflle onlar› devletten koparama-

d›¤› için de bir t›kanma yaflad›¤›n›

rahatl›kla söyleyebiliriz.

Bunun bir aya¤›n› do¤rudan

devletin memur hareketini böl-

meye dönük stratejisi belirlemifl-

tir. Devlet sendikalar› biçiminde

örgütlenen bu yap›lanmalar,

emekçi memurlar›n temel hedef

ve ç›karlar›na ba¤lanmam›fl bir

truva at› olarak kullan›lm›fllard›r.

Büyük ölçüde MHP arac›l›¤›yla

hayata geçirilen bu strateji önem-

li bir kesimi mücadelenin d›fl›nda

tutmay› baflarabilmifltir.

Fakat yine de a¤›rl›kl› etken

bu de¤il; KESK ve ona ba¤l› sen-

dika yönetimlerinde egemen olan

anlay›fllar›n örgütlenmeyi tabana

oturtma ve yaymadan kaç›nan bü-

rokratik zihniyetleri ve kendili-

¤indenci pratikleridir. S›n›f görüfl

aç›s› darl›¤›, hareketin taban›nda

at›l kalan dinamiklere ve büyük

geniflleme olanaklar›na s›rt›n›

dönmeye yol açm›fl, derdi tasas›

kontrolü alt›nda (ya da tahakkü-

mü mü demeli!) tutabildi¤i kadar

“küçük”, ama ifle yarayabilecek

kadar da “büyük” bir kitle üzerin-

den dar grupçu politik hesaplar

yapmak olmufltur. Bu zihniyet ve

pratik, emekçi memur hareketini

içe döndüren, onlar› temel talep-

lerine kitlenme bilincini ve prati-

¤ini zay›flatan ve kaç›n›lmaz ola-

rak hedef kitlesinden uzaklaflt›-

ran/yabanc›laflt›ran sonuçlara yol

a ç m › fl t › r .

Emekçi memur hareketinin

sendikal hak ve özgürlükleri ka-

zanma mücadelesinde t›kanma-

s›nda üçüncü etken ise iflçi hare-

ketiyle birleflilememifl olmas›d›r.

Sendikal önderli¤in s›n›f sendika-

c›l›¤› perspektifinden uzak politi-

kalar›, “görüfl aç›s›n›n darl›¤›”n›

buraya da tafl›m›fl ve pek çok f›r-

sat ve olanak heba edilmifltir.

’89-’90 olaylar›nca belirle-

nen frenleyici genel konjonktü-

rün yan› s›ra emekçi memur hare-

keti, bizzat devletin etkin müda-

halesine maruz kald›¤› iki tarihsel

moment üzerinden geriye do¤ru

ç e k i l m i fl t i r .

Birincisi 28 fiubat’t›r ve ÖDP

arac›l›¤›yla gerçekleflmifltir. Yer

yer aç›k, yer yer örtük biçimler al-

t›nda MGK’ya yedeklenme siyaseti

güden reformizm, emekçi memur

hareketini faflist legalitenin s›n›rla-

r›na hapsetmenin yollar›n› arama-

ya koyulmufltur. Fiili ve meflru

mücadele hatt›nda yaflanan k›r›l-

man›n nedenlerinden biridir bu.
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‹kincisi ‹mral› sürecidir ve

yurtsever emekçiler arac›l›¤›yla

gerçeklefltirilmifltir. Devletle stra-

tejik uzlaflma aray›fllar›n›n mant›-

¤›na ba¤l› olarak yurtsever hare-

ketin reformizme yatmas›, emekçi

memur hareketinin en dinamik

unsurlar›ndan birini fiili ve meflru

mücadelenin merkezinden uzak-

l a fl t › r m › fl t › r .

Emekçi memur hareketinin

bu en kitlevi iki bilefleninin süreç

boyunca yaflad›klar› k›r›lma, geri-

ye düflüfl ve evrimlerinin toplam

marifeti grevsiz, toplusözleflmesiz

sendikaya fit olmak olmufltur.

DEVR‹MC‹LER‹N TEMEL 
Y A N I L G I L A R I

Emekçi memurlar›n fiili ve

meflru mücadele anlay›fl›na dayal›

örgütlü bir kitle hareketi olarak

oluflumu, geliflimi ve ilerleyiflinde

bafl›ndan itibaren etkin bir rol oy-

nayan devrimci dinamiklerin yet-

mezlik ve zaaflar›n›n atlanmas›

büyük bir eksiklik olur. Bunlar›n

bafll›calar›n› ana hatlar›yla ele al-

mak gerekirse flunlar söylenebilir.

Birincisi; yüzünü emekçi

memurlar›n genifl kitlesine döne-

meme; pratik olarak dar kesimsel

hesaplar›n pefline düflerek, örgüt-

lenme menzilinin içindeki genifl

kesimlere ilgisiz kalma. Kendile-

rini “bir avuç” gösterme kadercili-

¤inden kopamad›klar› için, dev-

rimcilerin emekçi memurlar için-

deki faaliyeti, “içe kapanma” za-

af›n›n etkilerini hep tafl›m›flt›r.

Burada bir iddia ve ufuk s›n›rl›l›-

¤›ndan, büyük kitlelere güven ek-

sikli¤i ve yabanc›laflmadan rahat-

l›kla söz edilebilir. Ki bu, çal›flma

tarz›n› ve kitlelere yönelimi, kitle-

lerle iliflkilenifli derinden etkile-

m e k t e d i r .

‹kincisi; küskün, kronik mu-

halefet tutumudur. Özellikle

kongreler s›ras›nda ve sonras›nda

depreflen bu tutumlar yer yer in-

karc› yaklafl›mlara dönüflebilmek-

te, daha çok sorunlar› omuzla-

maktan kaç›nma ve sendikay› bir

bütün olarak sahiplenmedeki bi-

linç ve yönelim zay›fl›¤› olarak

y a fl a n m a k t a d › r .

Üçüncü bir etken de, dev-

rimcilerin sendikalardaki kuvvet-

lerinin s›n›rl›¤›na ra¤men bunlar›

birlefltirmedeki siyasal beceriksiz-

likleridir. Kendi aralar›ndaki ilifl-

kileri uygun bir sisteme ba¤lama

ve kopuklu¤a meydan vermeye-

cek tarzda canl› tutmay› baflara-

mam›fllard›r. Genifl kitlelerde gü-

ven yaratamamalar›n›n temel se-

beplerinden birisidir bu.

Dördüncüsü ve hareketin

tüm süreci boyunca sonuca en

çok etkide bulunan etken, refor-

mizme karfl› mücadele anlay›fl› ve

prati¤indeki sorunlard›r. Refor-

mizmle mücadeleyi çok genel ge-

çer laflar ekseninde yürütme al›fl-

kanl›¤› bu sorunlar›n en yayg›n

yans›ma biçimidir. Böyle olunca,

reformizmle mücadelenin içeri¤i-

nin çok somut ve güncel olmas›

baflar›lamamakta ya da  es geçil-

mektedir. Reformizme mücadele-

yi her aflamas›n›n özellik ve ihti-

yaçlar›na göre somutlaflt›rmak ye-

rine bilinenlerin tekrarland›¤› k›-

s›r bir pratik ortaya ç›k›yor.

Reformizmle mücadeleyi

düello fleklinde alg›layan zihniyet

ise emekçi memur hareketi içinde

devrimci çal›flmaya en çok zarar

veren prati¤i infla etmektedir. Re-

formizmle mücadelenin hedefi

kitlelerdir, kitleleri kazanmakt›r.

Bu görüfl aç›s›ndan uzak her ele

al›fl reformizmle mücadeleyi bir

“horoz dö¤üflüne” çevirecek ve

ayd›nlanmay›, ikna edilmeyi bek-

leyen kitlelerin tutumunda en kü-

çük bir pozitif de¤ifliklik yarat-

amayacakt›r. Hatta belki de kitle-

lerin devrimci çal›flmadan uzak-

laflmas›na bile yol açacakt›r.

YEN‹ DÖNEM GENEL 
P E R S P E K T ‹ F L E R

Sendika yasas›yla birlikte

emekçi memur hareketi yeni bir

döneme girdi. Dolay›s›yla bunu

reformizmle mücadelenin koflul-

lar› ve içeri¤i bak›m›ndan bizi bir

“de¤iflim”in bekledi¤i yeni bir

dönem fleklinde tercüme edebili-

r i z .

Birincisi, her fleyden önce re-

formizm tehlikesinin daha büyük

hale geldi¤inin apaç›k görülmesi

gerekiyor. Çünkü at›k flimdi bir

“sendika düzeni” olarak karfl›m›z-

da. Yani “bürokrasi” daha köfleli

iflleyecek, reformizmle mücadele-

nin meflru kanallar›n›n kullan›l-
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mas› ve korunmas› için daha çok

ter ak›tmak gerekecek.

‹kincisi; devletin, sendikala-

r› kendine uydurma çabas›na (ye-

ni yasan›n mant›¤› gere¤i) b a ¤ l ›

olarak (ki bunu etkin olarak yü-

rüttü¤ü bir sürecin içindeyiz) fi-

ili-meflru mücadele hatt›n› yok et-

meye çal›flaca¤› aç›kt›r. Bu zemi-

nin sivri ucu hareketin militan ra-

dikal unsurlar›n› hedef alaca¤›

için, reformizmin etkinlik ve ma-

nevra alan›n› gelifltirecektir.

Üçüncüsü; art›k profesyonel

sendikac›l›k var. Emekçi memur

hareketinin bünyesinde yer alan-

lar›n d›fl›nda, reformizmin menzi-

linin içinde yer alan, ancak daha

önce çok da aktif olmayan baflka-

ca e¤ilim ve çevreler de sendikala-

ra as›lacakt›r.

Dördüncüsü; bütün bu gelifl-

meler reformistler aras›ndaki çe-

liflkilerin derinleflmesine; yöne-

timlere kimin sahip olaca¤› üzeri-

ne yürütülen hesaplar›n ve kavga-

lar›n iç kirlenmeyi daha da kolay-

laflt›ran bir atmosfer yaratmas›na

neden olacakt›r.

Beflinci olarak, sosyalist ide-

olojinin etkilerinin oldukça zay›f-

lam›fl ve büyük ölçüde tasfiye

edilmifl olmas›, iflçi ve emekçi me-

mur sendikalar›n› takatsiz düflü-

ren temel etmenlerin bafl›nda gel-

m e k t e d i r . Burjuvazi, “ideolojisiz-

lefltirme” ad› alt›nda burjuva ide-

olojisini toplumun bütün hücre-

lerine ve emekçi örgütlerine zerk

etmifl ve ideolojik olarak teslim

alm›flt›r. Kuflkusuz bu, sendika-

larda reformizmin, s›n›f uzlaflma-

c›l›¤› ve iflbirlikçi¤inin ana kay-

naklar›ndan birisidir. Sermayeye

ve onun sendikalar içerisindeki

reformist iflbirlikçi ve uzant›lar›na

karfl› s›n›f mücadelesinin bafll›ca

alanlar›ndan birisidir bu. Sendi-

kalar› sosyalist ideoloji ile doyur-

mak bu dönemin asla ihmal edile-

mez en yaflamsal süregen görevi-

d i r .

Ele almaya çal›flt›¤›m›z bü-

tün sorunlar›na karfl›n, bugünkü

koflullar alt›nda emekçi memurla-

r›n yine de tek temsilcisi

KESK’tir. Çünkü o, fiili ve meflru

mücadele çizgisinin gücüyle ken-

dini var etmifl tek memur sendi-

kas›d›r. KESK’i bekleyen tehlike-

lerin tamamen fark›nda olarak

söylüyoruz, bundan sonras› bak›-

m›ndan da –hatta daha belirleyici

biçimde– fiili ve meflru mücadele

çizgisinin korunmas› ve sürdürül-

mesi merkezi sorun olmaya de-

vam etmektedir. S›nf Sendikac›l›-

¤› Hareketi’nden memurlar›n,

önümüzdeki süreçte, çözümünde

kendilerini birinci dereceden so-

rumlu görmeleri ve buna uygun

bir mevzilenme yaratmalar› gere-

ken temel pratik görevdir.

Genel olarak, yasalarla kedi-

ni s›n›rlamamaya dayanan fiili ve

meflru mücadele anlay›fl›, geçmifl

dönemden farkl› olarak, mevcut

yasayla birlikte yeni bir somutluk

kazanacakt›r. Fiili meflru mücade-

le çizgisi, hareketin en önemli ka-

zan›m›d›r. Devletin getirdi¤i sen-

dikal düzen ve reformizm her fley-

den önce bu gelene¤i tasfiye et-

mek istiyor. Emekçi memur hare-

ketinin halen dikkat merkezinde

bulunan “grev ve toplusözleflme”

hakk› için mücadelede, hareketin

temel kazan›m› olan fiili meflru

mücadele gelene¤ine dayanmak,

bu gelene¤i diri tutmak ve hare-

ketin amaçlar›na ulaflmas› bak›-

m›ndan oldu¤u gibi, reformizmin

s›n›rland›r›lmas› ve yenilgiye u¤-

rat›lmas› bak›m›ndan da büyük

bir öneme sahiptir.

Daha bafltan “toplu görüfl-

m e ” dönemleri, “grev ve toplu-

sözleflme” hakk› için mücadele-

nin s›çrama noktalar› olarak ön-

görülebilir. Fakat, öncelikle bü-

tün süreçler boyunca grev ve top-

lusözleflme hakk› için mücadele-

nin hareketin dikkat merkezine

yerlefltirilmesi görevinin s›k›ca

kavranmas›n›n belirleyici önemi

v u r g u l a n m a l › d › r .

“Grev hakk›”n› tecrit halde

emekçi memur hareketinin soru-

nu gibi ele alan egemen yaklafl›-

m›n afl›labilmesi için, esasen

emekçi memur hareketinin de bir

parças› oldu¤u iflçi hareketinin

gündemine s›n›rs›z grev hakk›

için mücadele getirilmelidir. Fa-

flist 12 Eylül cuntas›n›n 1982

Anayasas›’n›n yaln›zca toplusöz-

leflme görüflmelerinde uzlaflmaz-

l›k durumu için grev hakk›n› ka-

bul etti¤i, yani siyasi grev, genel

grev, hak grevi, dayan›flma ve

sempati grevleri hakk›n› reddet-

mesine karfl› mücadeleyi ateflle-

mek ihmal edilmifl bir görevdir. 

“Grev hakk›” için mücadele

bu bütünün bir parças›d›r, iflçi ve

emekçi memur hareketinin ortak

sorunudur. Demek ki, s›n›rs›z

grev özgürlü¤ü için mücadelenin

iflçi s›n›f›n›n ve iflçi sendikalar›n›n

gündemine getirilmesi de, bu yol-

dan birleflik mücadelenin geliflti-

rilmesi KESK’in baflta gelen gö-

revlerinden birisi olmal›d›r.

S›n›rs›z grev hakk› için mü-

cadele, politik özgürlük sorunu-
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nun bir parças›d›r. Politik özgür-

lük, tüm ezilenlerin ve sömürü-

lenlerin en yaflamsal ortak talebi

ve birleflme merkezidir. O halde

emekçi memur hareketi ve sendi-

kalar› politik özgürlük için müca-

delede etkili biçimde yer almak,

politik özgürlük talep eden di¤er

toplumsal s›n›f ve kesimlerin mü-

cadelesini enerjik biçimde destek-

lemek, iflçi sendikalar› ile birlikte

politik özgürlük mücadelesinin

birlefltirilmesi için çal›flmaya yön-

lendirilmelidir. Mevcut koflullar

alt›nda iflçi ve emekçi memur sen-

dikalar›n›n, ekonomik sendikal

mücadelede temel rollerini oyna-

yabilmeleri, politik mücadeleye

ilgisizliklerinin, s›n›rl›l›klar›n›n

afl›lmas›na ba¤l›d›r. Politik özgür-

lük talebi, bugün iflçi ve emekçi

memur sendikalar›n›n ekonomik-

sendikal mücadele ile politik mü-

cadeleyi birlefltirme halkas›d›r.

DB ve IMF’nin dayatt›¤› ve yönet-

ti¤i özellefltirme, tafleronlaflt›rma,

esnek üretim, sendikas›zlaflt›rma

vb. neoliberal sald›r›lar, sermaye-

nin yürüttü¤ü s›n›f mücadeleleri-

dir. Neoliberal sald›r› program›

ancak politik savafl›mla durduru-

lup, püskürtülebilir.

Yukar›da parmak bas›ld›¤›

gibi, “toplu görüflme” dönemleri

fiili, meflru mücadele çizgisinin

uygulanmas›, grev ve toplu söz-

leflme hakk› için mücadelenin

özel s›çrama anlar› haline getirile-

bilir ve getirilmelidir. “Toplu gö-

rüflme”lerde ileri sürülecek talep-

lerin, ifl yerleri merkezli ve ifl yeri

kitle toplant›lar› temelinde, kitle

tart›flmalar› ve kitle iradesiyle be-

lirlenmesi ve ifl yerlerinden baflla-

narak genel grev haz›rl›¤›, fiili ve

meflru mücadele gelene¤ine denk

düflmektedir. Devletin emekçi

memur hareketini Türk Kamu-

Sen arac›l›¤› ile bölme tehlikesi de

reformistlerin masa bafl› uzlaflma-

lara yatma olas›l›¤› da bu zeminde

bertaraf edilebilir. Kald› ki, devri-

mci politik kuvvetlerin emekçi

memur kitlesiyle iliflkilenmesi ba-

k›m›ndan da gereklidir bu.

Buradan kendili¤inden anla-

fl›lmas› gerekir ki; S›n›f Sendikac›-

l›¤› Hareketi’nden memurlar, re-

formizmin emekçi memur kitlele-

rini politikalar›n belirlenmesi ve

karar alma süreçlerinin mümkün

oldu¤unca d›fl›nda tutma manev-

ralar›n› bofla ç›karmakla yüküm-

lüdürler. Bu sadece dar anlamda

bir eylem/tepki sorunu olarak al-

g›lanmamal›; emekçiler için

emekçilerle birlikte somut politi-

kalar üretmek, bu politikalar› kit-

leler aras›nda her biçim ve araçla

yaymak ve en genifl kitleyi bu po-

litikalar çerçevesinde örgütleyip

harekete geçirmek anlam›nda bü-

tünlüklü bir kitle faaliyeti olarak

düflünülmelidir. Bu bak›mdan he-

men yukar›da iflaret etti¤imiz ha-

reketi propaganda, ajitasyon ve

örgütlenme çal›flmas›n› iflyerleri-

ne tafl›ma ve kitle politikas›, ön-

cülük ve önderlik iddias›n› s›nav-

dan geçirecektir.

Önümüzdeki süreç içerisin-

de emekçi memur hareketinin bü-

rokratik, reformist unsurlar› ile

devrimci dinamikleri fiili ve mefl-

ru mücadele içinde yan yana yü-

rüyecektir. Dolay›s›yla her somut

durumda ortaya ç›kan çat›flma ve

ayr›flman›n gerilimi emekçi me-

mur kitlesinin oldu¤u her yere

yans›yacak ve o alan mücadelenin

bir mevzisi haline gelecektir ya da

getirilmelidir. Demek ki baflta ifl-

yerleri olmak üzere, emekçi me-

murlar›n yaflam alanlar› (ikamet

ettikleri yerler/mahalleler), sendi-

ka binalar› (toplant›lar, e¤itim ça-

l›flmalar›, sendikal yay›nlar, panel

ya da seminerler) ve eylem alanla-

r›, SSH’l› memurlar taraf›ndan ku-

flatma alt›na al›nmal›; ayd›nlatma

ve örgütlenme çal›flmas›n›n sinir

uçlar› kitlelerle temas edilebilecek

her noktaya kadar yayg›nlaflt›r›l-

mal›d›r. Birarada mücadele yürüt-

mek zorunda oldu¤umuz, ancak

bizim gibi düflünmeyen emekçi-

lerle birlikte çal›flma, ortak müca-

dele içinde de¤ifltirme, dönüfltür-

me ve örgütleme faaliyeti bir bü-

tünlük içinde yürütülmelidir.

Neoliberal ekonomi politi-

kalar›n›n gereklerine ba¤l› olarak

sermaye, üretim alanlar›n› gide-

rek daha küçük parçalara ay›r-

maktad›r. Sömürüyü daha da yo-

¤unlaflt›rmak ve kâr oranlar›n› ar-

t›rmak amac›na yönelik bu neoli-

beral sald›r› dalgas›, emekçi s›n›f-

lar›n hem mevcut örgütlenmeleri-

ni tasfiye etme hem de örgütlen-

me faaliyetlerini minimum düzey-

de s›n›rlama hedefine ba¤lanm›fl

b u l u n m a k t a d › r . Mevcut yasalarca

zaten keyfi olarak bölünmüfl; ge-

rek üretim alan›nda gerekse de

sendikal örgütlenmede, atomize

edilmifl ücretli çal›flanlar kesimi

iflçi, memur, tafleron iflçi, sözlefl-

meli personel, kapsam d›fl› me-

mur vb. biçimlerde parçalanm›fl-

t›r. Dolay›s›yla, KESK’in bu parça-

lanmaya tabi olmayan bir örgütsel

yap›lanmaya kavuflturulmas› için

mücadele yürütülmesi önem ka-

zanmaktad›r. “Tek bir çal›flanlar

sendikas›” ya da “ortak çal›flanlar

yasas›” gibi taleperin git gide öne

ç›kar›lmas› ve bu yolda birleflik

mücadele olanaklar›n›n her bi-

çimde zorlanmas› temel bir sorun

olarak hareketin önünde durmak-

t a d › r .

Parçalanm›fll›¤a son verme

ya da ayn› anlama gelmek üzere

iflçi ve memur hareketinin birlefl-

tirilmesi mücadelesi, tabana yay›l-

m›fl bütün örgütlenmelerin/yap›-

lanmalar›n fiili ve meflru olarak

infla edilmeye bafllanmas›yla iler-

letilebilir. ‹flyerlerinde bafllayarak

yaflam alanlar›na uzanan tarzda

gelifltirilebilecek bu ortak taban

örgütlenmeleri, emekçi s›n›f›n

üyelerinin birbirlerinin sorunlar›-

n› tan›ma, sahiplenme, ortak dü-

flünme ve çözüm üretme kültürle-

rini gelifltirece¤i gibi, onlar›n poli-

tikan›n üretim süreçlerine do¤ru-

dan kat›lmalar›n›n araçlar› olarak

da ifllev görecektir. S›n›f Sendika-

c›l›¤› Hareketi’nden emekçi me-

murlar›n planlanmas›na, örgüt-

lenmesi ve yürütülmesine öncü-

lük edecekleri temel görevlerden

birisi de budur.■
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AYMASAN Ayakkabı Fabrikası işçileri 31 
Mayıs 2001 tarihinde işten atıldıklarında, patron 
Duran Akbulut, sermaye sınıfının bütünlüklü 
saldırısında öznelerden biriydi sadece. Akbulut, 
Aymasan işçisine aylarca maaş ödemedi. 
İkramiye, avans haklarını gaspetmeye çalıştı. 
Sendikal örgütlülüğün dağıtılması için yapılan 
manevralarda başarılı olamayınca, sezonun 
kapandığı günlerde işçiler sokağa atıldı. 
Sendikasızlaştırma, örgütsüz bırakmanın en 
keskin silahlarından biri olarak devreye sokuldu.

Aymasan işçisi, kitle hareketinin 
eylemsizlikle boğulduğu bir süreçte soyundu 
mücadeleye. MGK toplantılarından, meclis 
kürsüsüne, burjuva medya ekranlarından sendika 
patronlarının açıklamalarına kadar, tartışmaların 
‘sosyal patlama’ olasılığını işaret ettiği, sermaye 
sınıfının diken üstünde durduğu günlerdi bunlar. 
Aymasan işçisinin, tavrını ‘direnmekten’ yana 
koyması ve bunu pek de alışılagelmedik yüksek 
sesli eylemlerle dillendirmesi beklenenden çok 
etki yarattı. 

Aymasan işçisinin direnişi başlarken, 
emperyalist kuvvetlerin tüm dünyada 
sürdürdüğü ‘küreselleşme” stratejisinin atakları 
Türkiye topraklarında da hız kazandı. Ekonomik 
ve siyasi terör dolu dizgin sürerken ilk adımlarını 
atıyordu Aymasan. 

Açık ki, hem direnişin başından itibaren 
müdahil olan farklı politik kuvvetlerin, hem de 
öncü işçilerin dikkatinin odağında salt direnişin 
kendi sorunlarıyla boğuşmak ve taleplerini 
patrona kabul ettirmek yoktur. Aynı zamanda, 
kendi sınıfı ve geniş yığınlar için fiilen, 
bulunduğu noktadan meşru mücadele zemininde 
politika yaptı Aymasan direnişi. Siyasal yapıların 
direnişi sahiplenme çabası ve bizzat tarafı olmayı 
başarması onun bu yanını güçlendirdi. Kendi 
çıkarlarının, işçi sınıfının genel çıkarlarıyla 
bütünlüklü olduğu gerçeği zamanla direnişçilerde 
daha ileri bir bilince dönüştü. Bu yolda ciddi 
mücadele ve kendini eğitme deneyimi geliştirdi 
Aymasan işçisi. 

Bir Direniflin Ö¤rettikleri

Aymasan işçisinin direnişi 
başlarken, emperyalist 

kuvvetlerin tüm dünyada 
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stratejisinin atakları Türkiye 
topraklarında da hız kazandı. 
Ekonomik ve siyasi terör dolu 
dizgin sürerken ilk adımlarını 

atıyordu Aymasan. 



Aymasan öncüsünün yaptığı çıkış ekonomist, 
sendikalist çerçeveyi kırarak, hem tekil direnişi 
genelleştirme, hem de iç dinamiği politikleştirme 
amacını başarmaya dönüktü. Çerçeve zorlandı, 
fakat tam olarak da kırılamadı. 

Bu engelin aşılmasına dönük atılan her 
somut adım, her mücadele kararlılığı, fiili olarak 
hareketin daha ileri noktalara taşınmasında itici 
bir güce dönüştü. Aymasan öncüsü de, tam da 
kendisine fiilen dayatılan dar kalıpları zorlayarak 
ilerleyebilmiştir. Ancak ekonomist, sendikalist 
duruşu tamamen aşamayışı zaman içinde onu da 
sınırlandırmıştır.

Yine de bilertmeliyiz ki, işçi sınıfının tekil bir 
direniş bölüğü olarak Aymasan, mücadeledeki 
ısrarı ve iddiasındaki kararlılığıyla sınıfın onurlu 
sesini gür bir şekilde yükseltebilmiştir. 
Kıvılcımlara her zamankinden daha çok ihtiyaç 
var. Ve alevlenen, ancak yakıp kavuramayan bir 
kıvılcım olarak Aymasan, öncü iradenin 
oynayacağı rolün ne denli belirleyici olduğuna 
işaret edebilmiştir.

SENDIKALI AMA ÖRGÜTSÜZ

Aymasan işçisi bir yerden bakıldığında 
sendikalıdır, bir başka yerden bakıldığında ise 
“örgütsüz”. Çünkü işçiler; fabrikadaki alevi/sünni, 
Türk/Kürt, kadın/erkek ayrımının bilinçsiz 
parçası olmuştur. İşçiler arası rekabetin patronun 
çıkarlarına denk düştüğünü çoğunluk göremez. 
Görenler de müdahil olamaz. Dedikoduculuk ve 
kişisel çatışmaların işçiyi böldüğünü hisseder, 
ancak bu değiştirici bir sınıf bilincinin 
etkinliğinde kırılamaz. Aymasan’da kimi işçiler 
ihbarcılık sisteminin ayakları olurken, kimi de, 
üretim sınırını sürekli yükselterek kendi 
kuyusunu kazdığını dahi anlayamamıştır.

Tam da buradadır örgütsüzlük. İşçiye sınıf 
bilinci taşıması gereken ‘sendika’nın bürokratik 
anlayışlarla nasıl da kötürümleştirildiği tam da 
burada çıkar karşımıza. Öncü işçilerin, ya da tek 
tek devrimci sendikacıların bireysel çabası da bu 
somutu değiştirmeye yetmemiştir. 

Aymasanda günübirlik saldırılarla boğuşan 
öncü işçiler, sorunu genel olarak görse de 
bütünlüklü bir çözüm üretememiştir. Bu da 
öncünün politikleşme düzeyiyle doğru orantılıdır. 
Açıktır ki, sınıf sendikacılığı anlayışının 
fabrikalarda hakim kılınamayışı, bu olgunun 
derinleşmesinde etken oluyor.

Sendikal bürokrasinin ücret sendikacılığıyla 
sınırlı perspektifi, öncü işçilerin öngörü ve politik 
refleks zayıflığı, bir de sosyalist hareketin işçi 
sınıfıyla güçlü ve yaygın örgütlü bağlar 
kuramayışı, beklenen saldırılara karşı hazırlık ve 
güç biriktirme zorunluluğunun 
kavranamamasıyla sonuçlanmıştır.

Aymasan, direnişten önce, daha fabrika 
çalışırken kazanılamamıştır. Ve objektif olarak 
Aymasan işçisi muharebeye zayıf başlamıştır.

ÖNCÜNÜN NİTELİĞİ VE HEDEFLERİ

İşe nasıl başladığınız oldukça önemlidir. Bu, 
beraberinde geleceğin nasıl örgütleneceğinin de 
sinyallerini verir. Aymasan’da her şeyden önce 
direnişi başlatan kuvvetler bakımından fabrikayı 
aşan amaçların varlığını tespit etmek gerekiyor. 
Bu amaç, bir tekil direnişin genelleştirilmesi 
ihtiyacıdır. Ve hatta bu, direnişin klasik bir işçi 
eyleminden ziyade yöntem olarak politik bir 
kampanyayı andırırcasına planlanmıştır. Ve 
konjonktür bakımından önemli olan, ayırıcı olan 
da bu yandır. Direniş kendi temel hedef ve 
talepleriyle, güncel talep ve sorunlar arasında 
(olması gereken kadar güçlü yaşanamasa da) bir 
bağ kurabildi. Ve bu onun, bütünün parçası 
olmakla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda genel 
olanla canlı bir ilişkilenme sağlamasına neden 
oldu. Sermayenin ısrarla yalnızlaştırmaya, 
kitlelerden yalıtmaya çalıştığı tekil direnişlerden 
biri olan Aymasan, izlediği hatta, sınıfının siyasi 
iktidar karşısında tutunduğu bir dayanak noktası 
oldu.

170 gün süren direnişe, 152 kurum 
temsilcisinin (34 fabrikanın işçisi de dahil) 
ziyaretinin kendisi bile, onun yalnızlığını 
kırmadaki başarısını gösterir. Sorun, bunun 
üretimden gelen güçle desteklendiği bir 
dayanışma ağıyla örülememesindedir. 

Sınıf dayanışmasını; ziyaret, maddi destek, 
basın açıklaması gibi pasif bir duruşla sınırlayan 
sendikalist, ekonomist anlayışlar etkili oldu. 
Aymasan işçisi, sınıf dayanışmasını 
güçlendirmede, bilinciyle orantılı olarak üzerine 
düşeni yaptı. Güncel olanla ilişkilenişinde 
kendine bir rol biçti. IMF protestosundan, kültür 
merkezi konserlerine, Hacı Bektaş şöleninden, 
belediye etkinliklerine, mitinglerden, ölüm orucu 
direnişçileriyle dayanışmaya, diğer fabrika 
direnişlerinden, kadın eylemlerine kadar 
toplumsal mücadelenin hiçbir eylemini kaçırma-
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maya özen gösterdi. Aynı zamanda kendini de 
üretecek araçları geliştirdi; işçi korosu, tiyatro 
grubu, folklor ekibi, komiteler, kermes, halk 
günü, gece gibi etkinliklerde kendini de örgütledi. 
Aymasan işçisinin dinamizmi, gittiği yeri de 
olumlu etkiliyen, tetikleyen bir rol oynuyordu. Bu 
hattın örgütlü bir sınıf dayanışmasına 
çevrilemeyişinde sorumluluk Aymasan işçisinde 
değildir. 

MEKAN VE AVANTAJLARI

Direnişin en büyük avantajlarından biri de 
mekanıdır. Aymasan Ayakkabı Fabrikası bir 
yanda büyük fabrikaların, diğer yanda da geniş bir 
işçi emekçi bölgesi olan İstanbul Kartal/
Topselvi’de bulunuyor. Mahalle halkının ve çevre 
fabrikaların işçilerinin direnişe duyarlılığı, 
ziyaretler ve maddi destekle sınırlı olsa da, bu 
‘yalnızlaştırarak yalıtma’ saldırısını kıran bir 
olguya dönüştü. Topselvi halkı Aymasan işçisini 
hiç yalnız bırakmadı. Topselvi esnafı direnişe 
maddi destek vererek dayanışma geliştirdi. Bunda 
Aymasanlı birçok işçinin bu mahallede oturması 
da çok etkili oldu.

Bütün bunlar devletin direnişe müdahalesini 
daraltan bir olgu olarak da karşımıza çıkar. 
Kitlelerden kopuk, yalıtılmış/yalnızlaştırılmış işçi 
direniş ve grevlerinde çadırları yıkan polis ya da 
jandarma, Aymasan işçisinin ne çadırına, ne de 
çadır önündeki eylemlerine müdahale 
edebilmiştir.

Direniş etrafında her geçen gün biraz daha geniş

leyen sosyal çevre, onu koruyan bir zırha 
dönüşmüştür. Bulunduğu alan bakımından tekil 
direnişlerin toplumsallaşabilmesi önemlidir ve 
büyük olanaklar doğurur. Aymasan’da bu 
başarıldı, ancak genel bakımından bu politika 
yeterince etkin kılınamamıştır.

KULÜBELERİN İSYANI SARAYLARA

Direnişin, sermaye ve devletle çatışması 
düzeyindeki en özgün yanı Duran Akbulut’un 
başkanı olduğu Büyük Klüp ve yalı eylemidir. 
İdeolojik boyutuyla ayırıcı bir noktada duran her 
iki eylem, işçinin özel mülkiyete olan tepkisinin 
fabrika dışına taşırılması bakımından anlamlıdır. 
Özellikle ‘sosyal patlama kapıda’ tartışmalarının 
yoğunluk kazandığı günlerde yapılan eylem ve 
polisin saldırısına karşı geliştirilen militan tutum 
kamuoyunda ‘sosyal patlamanın’ bir parçası 
biçiminde yankı yapan bir role bürünmüştür. 
Patronun yalısının basıldığı eylem o günün politik 
koşullarında işçi ve emekçilerin tepkilerini temsil 
etmesi bakımından oldukça anlamlıydı.
o 

Burjuva basının sansürü delinince Aymasan 
direnişi milyonlar tarafından duyuldu. Bu 
eylemler aynı zamanda işçi sınıfına kazandırılmış 
direniş deneyimleri olarak da ayrı bir değere 
sahiptir.

Yalı eylemi sermaye güçleri için de özel bir 
noktada duruyor. Açıkçası Aymasan işçisinin 
Duran Akbulut’u ve diğer sermaye sahiplerini en 
çok korkutan eylemidir yalı baskını. Bu, 
‘direnemez’ denilen açların, sadece ‘direnmekle 
yetinmeyeceklerini, aynı zamanda ‘aç’ bırakanlara 
karşı isyanı büyütebileceklerini de gösteriyordu. 

DİRENİŞİN ZENGİNLİKLERİ ÜZERİNE 

Aymasan direnişi, tekil direnişlerin 
kazanımında iç dinamiğin örgütlülüğünün 
bilincinde hareket eden öncü işçilerin 
müdaheleleriyle geliştirildi. İlk günden başlayarak 
komiteler örgütlendi. Direniş komitesi, kadın 
komitesi, mali komite, haftalık nöbetçi ekipleri, 
basın komitesi, tiyatro grubu gibi oluşumlar 
direnişin iç dinamiğinin daha sağlıklı 
örgütlenmesini sağladı.

Altı ay süren direniş ilk andan itibaren 
kitlelere ulaşma ve etki gücünü artırmak için 
‘daha yeni mücadele araçları ve biçimleri’ 
arayışlarına sahne oldu. Direnişin başından sonu-
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Aymasan’da işçiler tek tek ve bir-
likte inisiyatif geliştirebilecekleri 
alanlara sahip oldular. Direniş ça-
dırı işçi okulu oldu. Çadır ve fabri-
kayla sınırlı kalmayan direniş, 24 
saat üretmeye dayalı bir faaliye-
tin, yaratıcı ve geliştirici yanlarını 
da gözler önüne sermiştir.



na kadar araçların taleplerle doğru orantılı bir 
bütünlük sergilediğini söylemeliyiz. Tabii ki, bu 
araçların çoğu önceki işçi deneyimlerinin 
kazanımlarıdır. Ancak o deneyimler somut 
yaşamda uygulanmaya başladıklarında bir güce 
döneşebildiler.
Örneğin Aymasan direniş çadırının mekansal 
düzenlenişi bile iç dinamiğin pekiştirme 
ihtiyacının pratik görüngülerini yansıtır. Çadırda 
bir işçi kütüphanesi, gazete küpürlerinin asıldığı 
pano, etkinlik fotoğrafları, işçilerin büyük 
puntolarla yazılmış şiirleri, sosyalist basının 
güncel sorunları tartıştıran afişleri ilk göze çarpan 
ayrıntılardır. 
Aymasan’da yemek yenilen 
masa ayrı bir çadırda, mutfak 
ayrı bir çadırda, ziyaretçi 
kabulü ayrı bir çadırdaydı. 
Voleybol sahası, araçların 
parketmesi için çakıl dökülmüş 
alan, el yıkamak için kullanılan 
bölüm, organizasyondaki 
inceliği yansıtır. İşçiler her 
sabah yoklama yaparak güne 
başlıyor. Gazeteler toplu 
okunuyor, günün eylemlerine 
bağlı olarak görev dağılımı 
yapılıyordu. 

Bu disiplin, direnişin kendisini üretmesinde 
günlük müdahale bakımından önemlidir. Politik 
yapıların ilk günden itibaren direnişe yaptıkları 
bilinçli müdahalenin buradaki etkisini 
belirtmeliyiz. Özellikle de işçiler arası 
küskünlüklerin giderilmesi, günlük tartışmaların 
çözümlenmesi ve sorunların kişiselleştirilmemesi 
yönündeki müdahaleler işçileri birbirlerine daha 
sıkı bağlamıştır. Bunun işçiler tarafından 
sahiplenilmesi ayrıca değerlidir. Buradan çıkan 
sonuçlardan biri de öğrenen bir işçi gerçeğidir. 
Öğrenmeye aç, uygun yöntemler geliştirildiğinde 
hızla öğrenen, harcanan emeği değerlendiren ve 
politikleşen bir işçi gerçeği var karşımızda.

DİĞER DİRENİŞLERLE İLİŞKİSİ
Aymasan işçisi, işçi ve emekçilerin olduğu 

her yerde olmaya çalıştı. Bu tavrı diğer 
direnişlerin de örgütlenmesini, tekil direnişleri 
birleştirme eğiliminin açığa çıkmasını ve hatta 
somut bir yönelime dönüşmesine neden oldu. Bir 
yandan bölgedeki fabrika sahiplerinin karşısında 
cephe oluşturduğu bir direniş olan Aymasan, 
diğer yanda bölge işçisinin de danıştığı, öğrendiği 
bir sınıf mücadelesi okulu oldu.

Göktaş, Aktif ve Aymasan işçisinin kurduğu 
komite bir yönelimi ifade etmesi bakımından 
anlamlıdır. Yine, Göktaş, Aymasan, Tekstil, 
Belediye ve Tersane işçilerinin kurduğu, komite

bir yönelimi ifade etmesi bakımından anlamlıdır. 
Yine, Göktaş, Aymasan, Tekstil, Belediye ve 
Tersane işçilerinin kurduğu, İşçi Direnişleri 
Dayanışması Komitesi direnişin genelleşmesi 
eğilimini yansıtan bir diğer somut adım oldu. Bu 
adımın, somut sonuçları da olmadı değil. Ancak 
bu birkaç panel, ziyaret ve maddi destekle sınırlı 
kaldı.

Bütün bunlar anlamlıdır. Örgütlü öncü 
iradenin zayıflığından ve kitle hareketiyle 
bağlarının zayıf olmasından ötürü daha da ileriye 
sıçrayan adımlara dönüşemedi.

Aymasan kendi direnişini genelleştirmeye 
çalışırken, diğer direnişlerin kendini 
örgütlemesinde yol gösterici olurken, kendi 
işkolunda aynı yakınlaşmayı ve dayanışmayı 
sağlayamadı. Türk-İş konfederasyonunun 
bürokrat ağalarının yönetimi direnişe kayıtsız 
kaldı. Türk-İş’e bağlı sendika genel merkezleri 
dayanışmayı birkaç ziyaret ve maddi destekle 
sınırladı. 

Aymasan’da işçiler tek tek ve birlikte 
inisiyatif geliştirebilecekleri alanlara sahip 
oldular. Direniş çadırı işçi okulu oldu. Çadır ve 
fabrikayla sınırlı kalmayan direniş, 24 saat 
üretmeye dayalı bir faaliyetin, yaratıcı ve 
geliştirici yanlarını da gözler önüne sermiştir.
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Direnifl bafllad›¤›nda Ay -
masan’dan dünya nas›l görü -
nüyordu? Genel koflullar›n
çerçevesi nas›ld› sizce?

Aymasan’daki mücadele-
miz alt› ay kadar yaflad›¤›m›z
bir direniflti. ‹flverenin krizi
bahane ederek bafllatt›¤›, 246
iflçiyi iflten at›p, üretimi dur-
durdu¤u ve bunun sonucunda
iflçilerin direnifle bafllad›¤› bir
süreçti. Sorunlar›m›z ülke ge-
nelinde yaflanan, di¤er iflçile-
rin yaflad›¤› sorunlardan ba-
¤›ms›z de¤ildi. Özellikle
A¤ustos içerisinde tüm ülke
genelinde iflten ç›karmalar›n
yafland›¤›, fabrikalar›n kapat›l-
d›¤›, kriz bahanesiyle iflçiler
üzerindeki sald›r›lar›n yo¤un-
laflt›¤› bir süreçti.  Aymasan ifl-
çileri, yap›lan bu sald›r›ya ses-
siz kalmad›. Tam tersine, ör-
gütlü karfl› duruflu, direnifli
esas ald›. Aymasan direniflinin
bafllad›¤› süreçte ülke ve dün-
ya genelinde çeflitli sald›r› po-
litikalar› üretiliyordu. Yani iflçi
ve emekçiler üzerinde yo¤un
bask›lar›n ve örgütlü olan tüm
kesimlere sald›r›n›n alabildi¤i-
ne yo¤unlaflt›¤› bir süreçti. 

IMF ve Dünya Bankas›
arac›l›¤›yla yürütülen bu sal-
d›r›lar›n amac› daha fazla sö-
mürü daha fazla tahakküm el-
de etmektir tabii ki.

Yani küreselleflme diyo -
ruz, dünya bankas›, IMF poli -

tikalar› diyoruz. Hükümetin
politikalar› var. ‹flçiler bu poli -
tikalar› somut olarak nas›l ya -
fl›yorlard›? 

Bu politikalar›n iflçilere
yans›mas›; özellefltirme, tafle-
ronlaflt›rma, hatta son dönem-
de esnek çal›flma tüm iflveren-
lerin art›k genel politikas› ha-
line gelmeye bafllad›. Bunlar›
hayata geçirmek için fabrika-
lar›n kapat›lmas›na, kriz ba-
hanesiyle ücretsiz izin kullan-
d›r›lmaya çal›fl›l›yordu. Yeni
haklar elde etmeyi b›rak›n,
daha önce kazand›¤›m›z hak-
lar tek tek ellerimizden al›n-
›yordu. Fabrikalar›n kapat›l-
mas›yla, iflçilerin soka¤a at›l-
mas›yla iflsizler ordusuna her
gün yenileri kat›l›yordu. 

Bu dönemde kitle hare-
keti nas›ld›? Yani çok yo¤un
bir sald›r› tablosu var ortada.
‹flte 2001 y›l›nda toplam 60
bin sendikal› iflçi iflten at›lm›fl.
Sendikal› iflçilerin d›fl›nda ise
1.5 milyon iflçi iflini kaybet-
miflti. Bunun yan›nda esnek
üretim ve ücretsiz izine ayr›-
lanlar var. Tafleronlaflt›rma so-
nucu iflten at›l›p yeniden ifle
al›nanlar var. O kadar fazla ki,
bu say›y› sen ikiyle katlayabi-
lirsin. 

Evet bu sald›r›lar›n yaflan-
d›¤›, fakat ciddi anlamda tep-
kilerin oluflmad›¤› bir süreçti.
Örgütsüz kesimleri b›rak›n,

Direnifl Deneyimlerini Birbirimize Aktard›k

– röportaj –

Sevgül Oğuz

Yedi yıldır Aymasan’da 
çalışıyor. Deri-İş üyesi. 
Dört yıla yakın bir süre-
dir sendikalı. Kadın işçi 
temsilcisi. Aymasan di-
renişinin örgütleyicisi 
öncü işçilerden biri…

Aymasan direnişinin sı-
nıfın genel durumu içe-
risindeki yerine, direni-
şin örgütlenmesi ve de-
neyimlerine ilişkin dü-

şüncelerini aldık.
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örgütlü olan kesimlerde bile,

özellikle sendikal› olan, ör-

gütlü çal›flan ifl yerlerinde bile

iflverenler kriz bahanesini bir

kenara b›rakt›lar. Çünkü sen-

dikalar ve iflçiler bunu kabul-

lenmeye bafllam›fllard›. Yafla-
nan tüm sald›r›lar karfl›s›nda

art›k kendileri bile kriz gerek-

çesini öne sürerek karfl› durufl

sergilemiyorlard›. Tüm yafla-

nan antidemokratik uygula-

malar› kabullenir hale gelmifl-

tik. Sessiz, tepkisel ç›k›fllar›n

olmad›¤›, suskun bir süreçti

Aymasan direniflinin bafllad›¤›

d ö n e m .

Direnifl, daha çok genel

sorunlardan ba¤›ms›z bir dire-

nifl olarak bafllam›flt›. Çok faz-

la iflçinin bilincine yerleflme-

miflti genel sorunlar. Sadece

ifllerine geri dönmek ya da

orada kazan›lm›fl haklar›n› al-

mak, iflvereninin kendilerine

karfl› yapt›¤› bu haks›zl›¤› dile

getirmekti esas amaçlar›. 

Fakat bir de somut olarak

yaflanan direnifl süreci vard›.

Burada iflçiler birçok fleyin

fark›na vard›lar ve art›k bu di-

renifl sadece bizim de¤il iflçi
s›n›f›n›nd›r demeye bafllad›lar. 

Aymasan tekil bir direnifl

mevzisi olarak kendi “yaln›z -

l›¤›n›” aflma b a k › m › n d a n

önemli deneyimler b›rakt›. 

Direniflçi iflçiler, dedi¤im

gibi, sorunlar›n›n genelden

ba¤›ms›z olmad›¤›n› farketti-

ler süreç içerisinde. Buna uy-

gun davranmaya çal›flt›k. Ka-
zanmak için direniflimizi

mümkün oldu¤unca yayg›n-

laflt›rmaya çal›flt›k. Çünkü bu

art›k, süreç aç›s›ndan önemli

bir direniflti ve bunun sadece

Aymasan iflçilerinin de¤il, ge-

nel anlamda sahiplenilmesi

gereken bir direnifl oldu¤unu

düflünüyorduk. Çünkü direnifl

hepimizin sesiydi.

Özellikle sendikalara ta-
banlar›n› harekete geçirmeleri
konusunda ça¤r›larda bulun-
duk. Genel anlamda demok-
ratik kitle örgütlerinden tale-
bimiz hep flu oldu; gerçekten
bu sadece kendi direniflimiz
de¤il, genel anlamda yaflanan
bu olumsuz sürece karfl› bir
tepkidir ve bunun sahiplenil-
mesini istiyoruz. Bir k›v›lc›m
çakt›k ve alevlendirilmesi ge-
rekti¤ini düflünüyorduk. Ça¤-
r›lar›m›z hep bu yöndeydi, fa-
kat bunun gerekti¤i gibi sahip-
lenildi¤ini düflünmüyoruz. Ta-
bii ki destekler, dayan›flma zi-
yaretleri oldu süreç içerisinde,
ama ciddi anlamda bu karfl›
koyuflu yayg›nlaflt›rmak, ge-
nellefltirmek gibi bir düflünce
vard›. Çünkü art›k bu sadece
iflçilerin ifle geri dönüfl talebi
de¤il, sesimizi duyurmak ve
genel tepkileri yayg›nlaflt›rma
çabas›na dönüflmüfltü, ama
bu böyle flekillendirilemedi. 

Direnifl öncesinde ne gibi
avantajlar›n›z vard›? Bunlar

direnifle ne ölçüde yans›t›la -

bildi? Çünkü hemen hemen

ayn› dönem içinde geliflen bir

dizi tekil iflçi direniflleri içinde

siz öne f›rlad›n›z.

Bunun birçok sebebi var.

Aymasan, direnifl öncesinde

anlaml› bir süreç yaflad›. Bir

örgütlenme süreci ve sonra

örgütlülü¤ün da¤›t›ld›¤› fakat

yine buna ra¤men toparland›-

¤› bir süreç yaflad›k. Tam fab-
rika içerisinde iflçiler aras›nda

bir örgütlenme, toparlanma

süreci yaflan›rken böyle bir

sald›r›yla karfl› karfl›ya kal›nd›.

Geçmiflte yaflanan bu deneyi-

min etkisi oldu¤unu düflünü-

yorum. ‹flçiler art›k do¤ruyu

yanl›fl› farkedebilecek bir dü-

zeye gelmifllerdi. Örgütlü

davranmalar› gerekti¤inin far-

k›ndayd›lar. Çok bilinçli ol-

masa bile bu deneyimin bir

etkisi olabilece¤ini düflünüyo-

rum. Ayr›ca bu süreç içerisin-

de biraz daha flekillendi iflçi-
ler, öncü denebilecek iflçiler

oluflmaya bafllam›flt›. 

Öncü olan iflçilerin çok

fazla s›n›f bilinçli oldu¤unu

söyleyemeyiz, ama bir müca-
dele deneyimi vard›. Ayr›ca

direnifl öncesinde de bir ha-

z›rl›k vard›. Yani kendi içimiz-

de bir örgütlenme çabas› var-

d›. Direniflin yaflanabilece¤ine

iliflkin düflüncelerimiz olufl-

mufltu ve buna ön bir haz›rl›k

çabam›z vard›. Bunun da bir

kolaylaflt›r›c› etkisi olabilece-

¤ini düflünüyorum. Ayr›ca ön-

cü iflçiler d›fl›nda fabrikan›n

konumu, sendikan›n durumu

da önemli. 

Sendikan›n avantaj›,

olumlu ve olumsuz yanlar›

n e y d i ?

Sendikan›n di¤erlerinden

çok ay›r›c› bir özelli¤i oldu¤u-

nu düflünüyorum. Çünkü sen-

Çok fazla işçinin bilincine 
yerleşmemişti genel sorun-

lar. Sadece işlerine geri 
dönmek ya da orada ka-

zanılmış haklarını almak, 
işvereninin kendilerine 

karşı yaptığı bu haksızlığı 
dile getirmekti esas amaç-

ları. Fakat bir de somut 
olarak yaşanan direniş 

süreci vardı. 
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dika, genel anlamda bilindi¤i
gibi, mücadeleci ve direniflçi
çizgiye sahip. Bu yönüyle di-
¤erlerinden ay›rabiliriz. Tabii
olumlu olumsuz birçok fley
yafland›. Sendikan›n da mu-
hakkak eksikleri vard›r, ama
genel anlamda de¤erlendirili-

di¤inde bu yönüyle olumlu
oldu¤unu düflünüyoruz.
Özellikle direnifl süresince
Aymasan’la di¤er direnifller
bütünlefltirilmeye çal›fl›lm›flt›.
Bu süreç içerisinde bugünüyle
çok ayr›l›klar oldu¤unu farket-
tik. Bizim fark›m›z, özellikle
öncü konumda olan iflçilerin,
biraz daha s›n›f bilinçli olan
iflçilerin, sendika ile iliflkileri-
nin olumlu oldu¤u ve bu yö-
nüyle yönlendirilmeye çal›fl-
malar›n›n etkisi oldu¤unu dü-
flünüyorum. Di¤er direnifller-
de gördü¤ümüz kadar›yla
böyle bir fley yok. Tam tersine
özellikle öncü görünen iflçile-
rin daha keskin oldu¤u düflün-
cesiyle sendikalarla sorun ya-
flad›¤›n› görüyorduk. Fakat

bizde bu yönüyle, sendikan›n
ve sendikac› arkadafllar›n ge-
nel yap›lar›yla birlikte yürü-
tülmesinin direnifli olumlu et-
kiledi¤i düflüncesindeyiz. 

Bir yanda direniflin örgüt -
lemesi konusunda, onunla da -
yan›flan, ona destek olan bir
sendika ve sendikal yönetim
var. Ya da diyelim sendikal
yönetimin içinde ilerici, dev -
rimci, gerçekten iflçinin so -
runlar›na daha duyarl› sendi -
kac›lar var. Ama ayn› zaman -
da Tuzla deri gibi çok yayg›n
bir sendikal örgütlenmenin
oldu¤u bir havza var ve ayn›
ifl kolundas›n›z. Ama ilginçtir
Aktif’le dayan›flma içerisin -
deydiniz, Göktafl’la dayan›fl -
ma içerisindeydiniz. Hatta
yeni direnifle ç›kacak ifl yerle -
ri gelip sizlerle konufluyordu,
farkl› bölgelerden insanlar
geliyordu. Ama Tuzla deri,
kendi ifl kolundaki Aymasan
direnifline sahip ç›kmad›. Ay -
masan ayn› etkiyi kendi ifl ko -
lunda yaratamad›. Bunu nas›l
d e ¤ e r l e n d i r i y o r s u n u z ?

Tabii ki eksiklik var. Biz
kendi sendikam›za da, kendi
sendikam›za ba¤l› olan flube-
lere de sürekli bu tür talepler-
de bulunuyorduk. Öncelikle
kendi sendikam›za bunun bü-
tünlefltirilmesi gerekti¤ini söy-
lüyorduk. Fakat di¤er bölgele-
rin biraz uzak olmas›ndan
kaynakl› böyle bir iletiflim ku-
rulamayabilir diye düflündük.
Ama özellikle Tuzla’n›n hem
konumundan kaynakl› hem
geçmiflten bugüne gelen yap›-
s› nedeniyle onlar›n direnifli-
mizi sahiplenebilece¤ini ve
yönlendirece¤ini düflünüyor-
duk, ama ne yaz›k ki bunu gö-
remedik. Yapt›¤›m›z elefltiri-
lere cevap olarak sürekli yö-
netimle iliflkilerinin olumsuz-
lu¤undan, flube baflkan›ndan

kaynakl› oldu¤uyla ilgili aç›k-

lamalar yap›l›yordu. Neyle il-

gili olursa olsun, tabii ki Tuzla

Deri’nin ve orada ileri ko-

numda olan kiflilerin bireysel

bile olsa böyle bir çabalar›n›n

olmas› gerekti¤ini düflünüyo-
rum. Bu muhakkak ki Tuzla

Deri aç›s›ndan, özellikle geç-

miflten gelen mücadeleci çiz-

gisine ra¤men yaflanan büyük

bir eksikliktir.

Oran›n özellikle bu sü-

reçte olumsuzluk yaflad›¤›n›

biliyoruz. Kendi iç sorunlar›n-

dan kaynakl› veya yarat›lmas›

gereken örgütlülük belki tam

olarak yarat›lamam›fl olabilir.

Ama tabii ki olmas› gereken

bu de¤il. ‹stenen Tuzla Deri

iflçilerinin böylesi bir direnifli

sahiplenip genellefltirilmesi

çabas› olmal›yd›, ama bu ya-

rat›lamad›. 

Aymasan, Tuzla Deri’yi

harekete geçirebilir miydi?

Böyle bir potansiyele ya da

olana¤a sahip de¤il miydi

s e n c e ?

Aymasan direniflinin böy-

le bir etkisi olabilece¤ini dü-

flünmüyorum. Aymasan bir

ça¤r›da bulunuyor kendisi d›-

fl›ndaki çevrelere, ama kendi-

sini afl›p farkl› örgütlülükleri

toparlayabilecek bir güce sa-

hip oldu¤unu düflünmüyo-
rum. Sadece Tuzla’ya da de¤il

birçok kesime örgütlü, örgüt-

süz birçok kesime ça¤r›yd›

bu. Ama Aymasan’›n bunu

kendi bafl›na yaratabilecek

kadar gücü oldu¤unu düflün-

müyorum. Tuzla derinin geç-

miflteki çizgisini devam ettir-

mesi halinde, öyle bir sürece

denk gelmifl olmas› halinde

tabii ki birlikte yap›labilece¤i-

ne inan›yorum. 

Aymasan direnifli fabrika

ile yaflam alanlar›n›n iç içe
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bulundu¤u bir mekanda ger -

çeklefltirildi. Topselvi’nin or -

tas›nda bir direnifl. Nas›l etki -

ledi süreci?

Zaten Aymasan direnifli-

nin di¤er direnifllerden farkla-

r›ndan biri de, bulundu¤u yer.

Özellikle ayn› dönemde dire-

nifle geçen di¤er yerler daha

çok sanayi bölgeleriydi. ‹fl sa-

halar›n›n oldu¤u bölgelerde

yaflanan direnifller. Aymasan
bu dönemde çok olumlu bir

yerdeydi. Bir taraf›nda Topsel-

vi halk›; iflte emekçilerin, iflçi-

lerin oluflturdu¤u bir bölge

buras›. Bir taraf›nda sanayi

bölgesi; fabrikalar›n oldu¤u

bölge ve özellikle de yol üze-

rinde olan bir yer. Sürekli in-

sanlar›n gelip gitti¤i, kolay

ulafl›m sa¤lanan bir yerdeydi.

Özellikle daha önceki direnifl-

lerde yo¤un sald›r›lar yafland›,

çad›rlar sürekli söküldü. Fakat

Aymasan’da bu yönüyle çok

fazla sald›r› yaflanmad›. Belki
bunu da bulundu¤u yere ba¤-

layabiliriz. Kitlelere ulaflma

aç›s›ndan, bölge halk›yla da-

yan›flma iliflkisi kurma anla-

m›nda olumlu bir yerde oldu-

¤unu düflünüyorum.

Aymasan, kampanyavari

bir çal›flma yürütme, politik

bir odak gibi davranma bece -

risi gösterebildi mi sence? 

Kendi içerisinde asl›nda

çok da fazla politikleflmifl de-

¤il. Ça¤r›lar buydu, hedefler

buydu, ama bir taraftan da

kendini örgütlemeye, biraz

daha politiklefltirmeye çal›fl›l-

d›. Ama bunu da tam anla-

m›yla oturtabilmifl de¤ildi.

Onu oturtabilmifl olsayd› so-

nucu çok daha farkl› olabilir-

di. 

Böyle söylenebilir, ama

biraz, alt› çok fazla dolu de-

¤ildi asl›nda. Yani, öncü iflçi-

ler vard›, ciddi hedefler vard›,
ama bir taraftan da kendisinde
bulunan eksikler vard›. Özel-

likle, öncü diyebilece¤imiz,
biraz daha önde olan, direnifli
yönlendirmeye çal›flan iflçile-
rin kendi aralar›nda kolektif
çal›flmay› biraz daha harekete
geçirmesi ya da biraz daha bi-

lince ç›karmas› gerekiyordu.
Bu yönüyle eksiklikler vard›.
Öncü denebilecek iflçiler bi-
raz daha politikleflip, iliflkileri
gerçekten daha organize, da-

ha disiplinli bir flekilde hayata
geçirmesi gerekirken, bu çok
fazla baflar›lamad›, bunun çok
büyük etkisi oldu¤unu düflü-
n ü y o r u m .

Aymasan’da zengin say› -
labilecek bir komiteleflme dü -
zeyi yakaland›. Bu süreci bi -

raz anlat›r m›s›n›z?

Komiteler zaten direnifl
öncesinde vard›. Hedef, var

olan ya da oluflturulmaya çal›-
fl›lan örgütlülü¤ü daha sa¤lam
ayaklar üzerine oturtmak ve
daha merkezi bir örgütlülük

yaratma çabas›yd›. ‹fl yerinin
genelini kapsayan bir komite-

nin oluflturulmas›yla baflland›.
Bu komitenin amac›, tüm iflçi-
leri, özellikle eylem dönemle-

rinde, iflverenin yapt›¤› her-
hangi bir sald›r› karfl›s›nda or-
tak hareket ettirmek, birlikte

yönlendirme çabas›yd›. Fakat
bunun d›fl›nda ayr›ca yine bu-
nun üzerinde olan, bunu yön-

lendirebilecek, biraz daha po-
litik olabilecek kiflilerden olu-
flan bir komite gerekliydi. Bu-

nu da direnifl öncesinde yarat-
maya çal›flt›k. Tam oturtula-
mam›fl olmas›na ra¤men dire-

nifl öncesinde böyle bir komi-
tenin oluflturulmas›n›n olumlu
bir etkisi olmufltur. Bunun ya-

flanacak sald›r›lar karfl›s›nda
politikalar üretmek aç›s›ndan
olumlu oldu¤unu düflünüyo-

rum. Öncesinde zaten böyle
bir çal›flma yap›ld›. Ve bu ko-
miteler arac›l›¤›yla tüm iflçiler

yaflanabilecek sald›r›lar karfl›-
s›nda yap›lmas› gerekenler
konusunda yönlendirilmeye

çal›fl›ld›. Genel anlamda iflçi-
ler üzerinde etki yarat›lmaya
çal›fl›ld›. 

Direnifl bafllad›ktan son-
ra, yine direnifli yönlendirebi-

lecek ve direnifli yayg›nlaflt›ra-
bilecek komiteler oluflturuldu.

Direnifl komiteleriydi bunlar›n
ad›. Bunun d›fl›nda genel bir
komitemiz halen vard› ve ay-

r›ca dar bir komitemiz vard›.
Komitelerin oradaki çal›flmay›
hayata geçirmede olumlu bir

etkisi oldu¤unu düflünüyo-
rum. Komitelerin olmamas›
halinde da¤›n›k, kendili¤in-

den bir örgütlülük yarat›lm›fl
olurdu. 

Direnifl komiteleri kendi
içerisinde bölünüyordu. Hem
direnifle kat›lan iflçiler aras›n-

da örgütlülü¤ü sa¤lamlaflt›r-
mak; mümkün oldu¤unca ka-

Direniş başladıktan sonra 
yine direnişi  yönlendirebi-

lecek ve direnişi yaygın-
laştırabilecek komiteler 
oluşturuldu. Komitelerin 
oradaki çalışmayı hayata 

geçirmede olumlu bir etkisi 
olduğunu düşünüyorum. 
Komitelerin olmaması 

halinde dağınık, 
kendiliğinden bir örgütlülük 

yaratılmış olurdu. 
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t›l›m› sa¤lama çabas›, ailelere
ulaflmak gibi hedefler önüne
koymufltu. Bunun d›fl›nda sa-
dece içeriyi de¤il d›flar›y› da
hedef alan, direnifli yayg›nlafl-
t›rmaya çal›flan, anlatan ve di-
reniflle birlikte bütünlü¤ü sa¤-
lama çabas› içinde olan bir
komite vard›. Burada iflçilerin,
özellikle bu komitelerde çal›-
flan iflçilerin gerçekten bir ça-
bas› vard›. ‹yi niyetli çabalar›
vard›. Sürekli koflturan, bir
fleyler yapmaya çal›flan iflçi-
lerdi bunlar. Mümkün oldu-
¤unca tüm çevrelere yayg›n-
laflt›rmaya çal›flt›k. 

Var olan di¤er direnifllere
kat›l›m sa¤lamaya çal›flt›k. O
süreç içerisindeki tüm etkin-
liklere, eylemliliklere kat›lma-
ya çal›flt›k. Farkl› etkinliklerde
yine Aymasan direniflini an-
latt›k. 

Hac›bektafl’a gittiniz, Sa -
r›gazi Belediyesi’nin kültür et -
kinliklerine gittiniz, bütün
kültür merkezlerinin panelle -
rine kat›ld›n›z, gecelere kat›l -
d›n›z. Ölüm orucu direnifliyle
ilgili toplant›lara, panellere
kat›ld›n›z. Aymasan devletin
bas›n üzerindeki sansürünü
delmeye dönük, ama ayn› za -
manda medyan›n kendi san -
sürünü de delmeye dönük ey -
lemler yapt›. Birçok televiz -
yon kanal›na gitti, gazetelere
gitti, bas›ndan yazarlarla gö -
rüfltü. Bunlar› niçin yapt› Ay -
masan? Neden ›srarla o kitle
iletiflim araçlar›n› delme ça -
bas› içerisinde oldu?

Direnifl bafllad›¤› süreç
içerisinde özellikle sosyalist
bas›n sürekli bizimle beraber-
di. Fakat boyal› bas›n, bildi¤i-
miz medya çok fazla duyarl›
davranmam›flt›. Art›k biz sü-
reç içerisinde kendimiz onlar›
dolaflarak direniflimizi anlat-
t›k. Bunun yay›nlanmas› ko-

nusunda ›srarc› olduk. Ve di-
reniflimizi buralarda anlatma-
ya çal›flt›k. Bunun d›fl›nda, yi-
ne yap›lan eylemliliklerde
özellikle iflverenin kendi bafl-
kanl›¤›n› yapt›¤› klüp önünde
bir oturma eylemimiz oldu.
Orada emniyet güçlerinin sal-
d›r›s›yla karfl› karfl›ya kalma-
m›za ra¤men daha kararl›
davrand›k. Bunun olumlu bir
bafllang›ç oldu¤unu düflünü-
yorum. Daha sonra iflverenin
yal›s› önüne gittik. Burada bir
eylem oldu. ‹flverenle görüfl-
me talebinde bulunduk. Fakat
yine emniyet güçlerinin sald›-
r›s›yla karfl› karfl›ya kald›k. Bu-
rada daha ciddi bir karfl› ko-
yufl sergiledi iflçiler. Sald›r›
bafllamadan önce boyal› ba-
s›ndan gelenler olmufltu.
Özellikle iflçilerin tepkileri ol-
du onlara karfl›. Siz, bizim di-
reniflimizi yans›tmazs›n›z, siz
gidip “sanatç›lar›n” hayat›n›
anlat›rs›n›z gibi tepkilerle ce-
vap verdiler. 

Aymasan’›n kamuoyuna
mal olmas›n› sa¤layan biraz
da o eylem ve etkinliklerdi.

Mesela, iflçiler patronun yal› -
s›n› bast›, iflçiler aç›z diye ba -
¤›rd›, bu ülkenin iflçileri aç di -
ye yans›t›ld› televizyonlara,
sansür böyle delindi. Tam kri -
zin üstüne gelmiflti çünkü. 

Bunun bas›nda de¤erlen-
dirilmesi sadece Aymasan
üzerinden yap›lmam›flt›, özel-
likle sosyal patlama tart›flma-
lar›n›n yo¤unlaflt›¤› günlerdi.
‹flte sosyal patlama olur mu,
olmaz m› tart›flmalar› yap›l›r-
ken Aymasan direniflindeki o
eylemlilik gösterilerek de¤er-
lendirme yap›l›yordu. Bu da
flunun göstergesiydi ki Ayma-
san iflçileri sadece kendi dire-
nifllerini anlatmam›fllard› ora-
da, genel anlamda var olan
tepkilere tercüman olmufl,
tepkileri bir karfl› koyuflla ey-
lemliliklerle göstermifl oldu.
Bu eylemliliklerle özelellikle
Aymasan direnifli tüm bas›na,
tüm kamuoyuna yans›d›.

Patronlar en çok o eylem
üzerinde durdular ve tepki
gösterdiler. Niye en çok bu
eylemden korktular? 

Bu eylem ve Büyük  Klüp
eylemi de kamuoyu olufltur-
amad›¤› için gündeme gelme-
di, ama onun da önemli oldu-
¤unu düflünüyorum. Çünkü
orada yine iflverenlerin ve
zenginlerin oldu¤u bir klüp.
Ayr›ca bunun sonras›nda yal›
eylemi yine flu yönüyle önem-
liydi, yak›n çevresi patron ile
ayn› konumda olan insanlar›n
oturdu¤u bir bölgeydi. Duran
Akbulut flahs›nda tüm iflveren-
lere karfl› yap›lm›fl bir eylem
olarak kabul edildi ve bu yö-
nüyle de¤erlendirildi. Özellik-
le kendi iflverenimiz bile bunu
dile getirdi. Farkl› bir eylemli-
likti. Sadece bildi¤imiz bas›n
aç›klamalar›, bir yerlere gidip
yap›lan tepki gibi eylemlilik-
ler d›fl›nda özellikle kendi ifl-

Başlangıç aşamasında di-
renişçi işçiler, sosyalist 
çevrelerle çok fazla mu-
hatap değillerdi, tam ter-
sine bir tepki vardı, bir 

korku vardı onlara karşı. 
Fakat süreç içerisinde bu 
paylaşımlar üretime dö-
nüşmeye başlamıştı. Bu 
yönüyle de olumlu oldu-

ğunu düşünüyorum.
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verenimiz üzerinden di¤er ifl-

verenlere yönelen bir eylemli-

lik oldu¤unu düflünüyorum.

Bu yönüyle de önemlidir,

farkl› bir eylemliliktir. 

Devrimci sosyalist çevre -

lerin direniflinizle iliflkileniflini

nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Bafl›ndan sonuna dek

sosyalist bas›n›n, sosyalist

çevrelerin sürekli yan›nda ol-

du¤u bir direniflti. Sürekli kat-

k›lar sunmaya çal›flt›lar, dire-

nifli de¤erlendirip zaman za-

man ivmenin düfltü¤ü dönem-

lerde yeni çabalarla ayakta

tutmaya çal›flt›lar. Bu direnifl
muhakkak ki onlara da bize

de birçok fley ö¤retti. Ama flu

yönüyle önemli, gerçekten

birlikte bir fleyler yap›lmaya

çal›fl›ld›. Birlikte üretilmeye

çal›fl›ld›. Bafllang›ç aflamas›n-

da direniflçi iflçiler, sosyalist

çevrelerle çok fazla muhatap

de¤illerdi, tam tersine bir tep-

ki vard›, bir korku vard› onla-

ra karfl›. Fakat süreç içerisinde

bu paylafl›mlar üretime dö-

nüflmeye bafllam›flt›. Bu yö-

nüyle de olumluydu.

Aymasan’›n sonu baflka

türlü olabilir miydi sence? 

Aymasan’›n sonu baflka

türlü olamazd›. fiöyle olamaz-

d› yani: Muhakkak ki çaba

vard›, bir örgütlülük oluflturul-

maya çal›fl›l›yordu, bunun d›-

flar›ya aç›lmas› çabas› vard›.

Ama kendi özelindeki sorun-

lar› ve genel anlamdaki sorun-

lar› de¤erlendirsek Ayma-
san’›n kendi özgül koflullar›

farkl› bir sonuca çok uygun

de¤ildi. Direniflimizin daha

da yayg›nlaflmas› ya da direni-

flin kazan›mla sonuçlanmas›,

ifle geri dönüflle sonuçlan›pta

o flekilde bir mesaj vermesi,

iflverenler aç›s›ndan da ege-

men sistem aç›s›ndan da bir

tehlike oluflturabilirdi. Nas›l ki
bizim aç›m›zdan iflçi s›n›f›n›n
kazan›m› olacaksa sermaye-
nin de büyük bir kayb› ola-
cakt›. Muhakkak ki izin veril-
memesi için sald›r›lar artacak-
t› ve gereken ne ise yap›lacak-
t›. Bu yönüyle çok farkl› bir
flekilde sonuçlanabilece¤ini
düflünmüyorum. Ama kaza-
n›ms›z sonuçland›¤›n› da söy-
lemiyorum, muhakkak kaza-
n›mlar› da vard›r. Böylesi bir
süreçte ciddi ve olumlu bir di-
renifl oldu¤unu düflünüyorum. 

Göktafl iflçileri, “Aymasan
iflçiler bize çok fley ö¤retti.
Slogan atm›yorduk, slogan at -
may› onlardan ö¤rendik, bir -
likte komiteler kurduk” de -
mifllerdi. Hatta direnifl sürer -
ken direnifle ç›kmay› düflünen
ya da iflten at›lan baflka iflçiler
de Aymasan’dan fikir al›yor -
lard›. Bunlar› nas›l de¤erlen -
d i r i y o r s u n ?

Evet, Aymasan direnifli
bafllad›ktan sonra farkl› yerler-
de baflka direnifller bafllam›flt›.
Dedi¤iniz gibi iflte direnifle
bafllayacak olan ya da sald›-
r›yla yüz yüze kalm›fl olan ifl-
çiler, ‘art›k biz sizden ö¤ren-
meye geldik’ diyorlard›. Bu
bizim için hem umut vericiydi
hem de özgüven kazanmam›z
aç›s›ndan önemliydi. Ayr›ca

yaflad›¤›m›z süreci farkl› yer-
lere özellikle de iflçilere aktar-
ma anlam›nda çok mutluluk
verici oldu¤unu düflünüyo-
r u m .

Aymasan direnifli baflla-
d›ktan sonra özellikle son sü-
recine yaklafl›rken di¤er dire-
nifllerle birlikte direnifl komi-
tesi oluflturulmaya çal›fl›ld›.
Fakat tüm çabalara ra¤men bu
ciddi bir ortak eylemlilik ya
da ortak bir direnifle dönüfltü-
rülemedi, ama yine de olumlu
etkileri oldu¤unu düflünüyo-

rum. Çünkü biraraya gelerek
direnifl deneyimlerini birbiri-
mize aktard›k. Özellikle bu
biraraya geliflin bafllang›c›nda
Göktafl iflçileri yeni iflçilerdi
ve sendikalar›yla da çok fazla
bütünleflememifllerdi henüz.
Böyle bir birlikteli¤e daha çok
ihtiyaçlar› vard›. O arkadaflla-
ra da yaflad›¤›m›z süreci ak-
tard›k, yap›labilecekler konu-
sunda fikirler verildi. Bu ba-
k›mdan onlar›n da büyük bir
at›l›m gösterdi¤ine inan›yo-
rum, kendileri de bunu ifade
ediyorlar zaten. 

Aymasan’da kad›n iflçile -
rin rolüyle ilgili ne düflünü -
yorsun? 

Direnifl öncesi dönemde
örgütlülü¤ün da¤›lma süreci
yaflanm›flt›. O süreç içerisinde
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de kad›n iflçilerin olumlu bir
etkisi vard›. Örgütlülü¤ün to-
parlanmas› anlam›nda kad›n
iflçiler büyük bir çaba sarf etti-
ler ve çok duyarl› davrand›lar.
Daha sonra direnifl sürecinde
kad›n iflçiler öndeydi. Hatta
direnifle ziyarete gelen birçok
kifli bize, burada kad›nlar ço-
¤unlukta çal›fl›yorlar galiba
diye soruyorlard›. Hay›r di-
yorduk biz de; direnifle en çok
kad›nlar sahip ç›kt›klar› için
böyle bir görünüm olufluyor-

du. Kad›nlar daha çok sahip-
lenip direnifl sürecine yaflanan
etkinliklere katk›da bulunma-
ya çal›fl›yorlard›. 

Direnifle ezici bir ço¤un -
lu¤u kat›ld› de¤il mi? Ayn› za -
manda direniflin öncüleri de
kad›nd›. 

Bir bafl›na erkeklerin yön-
lendiremeyece¤i ya da hare-
kete geçiremeyece¤i alanlar
vard›. Katk› sunmay› b›raka-
l›m art›k kad›nlar yönlendir-
meye bafllam›fllard›. Öncü ifl-
çiler aras›nda da kad›nlar›n
say›s› fazlayd›. Ayr›ca Ayma-
san’›n d›fl›ndaki etkinlikleri-
mizde, gitti¤imiz direnifllerde
ya da farkl› etkinlik ve eylem-
liliklerde kad›n say›lar› yo-
¤unluktayd› ve özellikle görü-

nür bir çaba içerisindeydi ka-
d›nlar. Hatta gitti¤imiz direnifl
yerleri genelde erkeklerin ol-
du¤u direnifllerdi zaten. Bizim
d›fl›m›zdaki direniflçiler de
bunu dile getiriyorlard›. Kad›n
olmalar›na ra¤men bizden da-
ha cesur ve daha kararl› görü-
nüyorlar diyorlard›. Bu yönle-
riyle de olumlu etkileri oldu-
¤unu düflünüyorum kad›nla-
r›n. Kendi d›fl›ndaki çevrelere
yans›mas› da olumluydu. 

‹flçi eflleriyle ilgili neler

söyleyebilirsin? Onlar›n kat›l› -
m›n›n avantajlar›n› yaflad›n›z
m›? 

Direniflin devam› aç›s›n-
dan aileleri ve iflçilerin eflleri-
ni etkileme anlam›nda bizim
bir çabam›z oldu. Birkaç arka-
dafl›n efli sürekli olarak direnfli
yaflayan iflçilerle birlikte hare-
ket edebiliyorlard›. Hatta on-
lar› yönlendirebiliyorlard› za-
man zaman. Ama aileleri ge-
nel anlamda çok fazla hareke-
te geçirebildi¤imizi düflünmü-
yorum. Böyle bir çaba vard›,
olumlu etkileri de vard›, ama
genelinde tüm iflçilerin ailele-
ri direnifle kat›lm›yordu. Bu da
bir eksiklikti bizim aç›m›zdan. 

Aileleri ve özellikle eflleri
ya da çevre halk›n› katmak
için halk günü etkinliklerimiz

oldu. Hatta bunu yaparken bir

kad›n komitesi oluflturduk ve

bu kad›n komitesi organizeli

bir flekilde evlere iflçilerin efl-

leriyle, aileleriyle konuflmaya

gidiyordu. Bunun da olumlu

etkileri oldu¤unu gördük.

Sonras›nda yine bir etkinli¤i-

miz oluyordu ve onlar da ge-

lip kat›l›yorlard›. ‹liflkilerimizi

böylece gelifltirmeye çal›fl›-

yorduk.

Bu etkinlikler, hem dire-

niflin sahiplenilmesi aç›s›ndan

olumlu etki yaratm›flt›, hem

de iflçilerin birlikte ortak fley-

ler üretebilip bunu ailelerle,

çevrelerle paylaflmas› anla-

m›nda da olumlu etkileri ol-

du. 

Direniflin 46. gününde

kad›n komisyonu yoktu hâlâ.  

Direnifl sadece son gün-

lerine gelirken de¤il, bafllar›n-

da bile belli kiflilerin omuzun-

dayd›. O yüzden yap›lan ko-

mitelerde yer alan iflçiler ayr›-

ca yeni bir komite oluflturmak

zorunda kal›yorlard›. Bunun

d›fl›nda di¤er iflçileri bunun

içine katmak çok fazla müm-

kün olmuyordu. Bunun gecik-

mesi biraz da genel komite

üzerinden bu çal›flmay› yürüt-

meye çal›flmam›zdand›. Böyle

bir ça¤r›da bulunduk iflçilere.

Fakat iflçiler kendileri böyle

bir giriflimde bulunmay›nca,

bunun için özel bir çaba ge-

rekti¤ini düflünerek, kad›n ko-

misyonu oluflturarak, bunun

üzerinden çal›flma gelifltirm-

eye çal›flt›k. Gecikmifl oldu

belki, ama böyle bir ihtiyac›n

bu flekilde karfl›lanabilece¤ini

d ü fl ü n d ü k .■
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Direnifl öncesinde, o
dört y›ll›k sendikal› süreçte
aktif iflçilerden olanlardan bi -
risi miydin yoksa direnifl sü -
recinde mi aktiflefltin?

Fabrikada do¤ru buldu-
¤um fleyler için mutlaka öne
ç›k›yordum. Do¤ru bildi¤im
olaylara kar›fl›yordum. Ye-
mekhanede toplant›lar oldu-
¤unda kalk›p, insanlara hita-
ben konuflurdum, pasif de¤il-
dim. Direnifl çad›r›nda da öy-
le önlerde durmaya çal›fl›r-
d›m. Kendime do¤ru geldi¤i
kadar›yla insanlara örnek ol-
maya çal›flt›m. Tabii genç ol-
mam ve bekar olmamdan do-
lay› bu insanlara önderlik ya-
pamad›m! Onlar›n deneyimi-
ne göre ben gençtim ve onla-
r› yönlendiremez ya da onla-
ra flunu yapar m›s›n diye-
m e z d i m ?

Aymasan’da kaç kad›n
iflçi çal›fl›yordu? 

Toplam 74 san›yorum.
Direniflte bayanlar ço¤unluk-
tayd›. Kat›lmayanlar on kifli
kadard›. Direnifle aktif kat›-
lan say›s›, en son 108 kifliydi.

Çad›r›n günlük düzen -
lenmesinde, çay›n konulma -
s›, gelen misafirlerin a¤›rlan -
mas›, onlarla konuflmak, ora -
n›n temizlenmesi, düzenlen -
mesinde hep kad›nlar öne ç› -
k›yordu. Özel görev al›yor -
lard›. ‹lk bak›flta bu oldukça

olumlu gibi görünen bir fley,
ama sence bir sorun yok
m u y d u ?

Çad›ra gelen insanlar ba-
k›yorlar en çok çal›flan ka-
d›nlar, erkekler oturuyorlar.
Ama tam aksine biz, erkekle-
rin de çal›flmas›n› istiyorduk.
Mutfakta onlara da ifl verme-
ye çal›fl›yorduk. Ortal›¤›n te-
mizlenmesinde onlara da ifl
vermeye çal›fl›yorduk. Bu on-
lar›n üzerinde o kadar etkili
olmad›, ama yapanlar vard›.
Orada sadece bayanlar›n ifl
yapmamas›, erkeklerin de ifl
yapmas›, hayat›n müflterek
oldu¤unu ve her fleyin payla-
fl›lmas› gerekti¤ini söylüyor-
duk. Erkekler ilk önce bizim
gece nöbete kalmam›z› iste-
miyorlard›. Bunun için ara-
m›zda bir tart›flma oldu ve
sonuçta biz kalaca¤›m›z› be-
lirttik onlara.

Niye gece nöbete kalma -
n›z› istemiyorlard›? 

Kad›n oldu¤umuz için
tabii ki. Etraftan laf gelecek,
insanlar dedikodu yapacak,
bayanlar orada, acaba niçin
kal›yorlar gibilerinden. So-
nuçta biz burada sizinle ayn›
çat› alt›nda çal›flt›ysak, ayn›
çat› alt›nda birbirimize kar-
defl gözüyle bakt›ysak burada
da kardefl gözüyle bakaca¤›z
dedik. 

Kad›n ve erkek iflçilerin

Temsilcinin Bir Erkek Bir Kad›n 

Olmas›nda Direttik

– röportaj –

Nebahat
Kahraman

Aymasan’da çalışan 246 
işçiden 74’ü kadındı. Kadın 

işçilerin ezici çoğunluğu 
(60-65 civarında) direnişte 

yer aldı. Nebahat 
Kahraman onlardan birisi. 

Ondan özellikle kadın 
sorununun işçilerin günlük 
yaşamına, ilişkilerine ve 

direnişe pratik 
yansımalarını

öğrenmeye çalıştık.
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aras›ndaki diyalog nas›ld›?

Kesinlikle birbirlerinden
ayr›yd›lar. Ben çok iyi hat›rl›-
yorum, yemekhaneye girdi-
¤imiz zaman erkekler ye-
mekhanenin sol taraf›nda ka-
d›nlar sa¤ taraf›nda otururlar-
d›. Birbirleriyle konuflma, di-
yalog falan yoktu. Sendika
geldikten sonra, yavafl yavafl,
biraz daha kendini gelifltirmifl
olan erkekler bayanlarla ko-
nuflmaya bafllad›lar.

Öncesinde daha çok
cinsel kimlikler mi öne ç›k› -
y o r d u ?

Bu genelde iflverenin
yapt›¤› bir taktikti. Bizleri ifl-
yerine ilk ald›¤› zaman cinsel
olarak, güzelse ifle al›yorlar-
d›. Ondan sonra iflte kendi
flefleri, usta bafl›lar› e¤er o
bayan› ayarlayabiliyorlarsa
ayart›yordu. 

Samimiyet, sayg›n›n do-
zunu aflan iliflkiler kurabili-
yorsa o bayan›n önünü aç›-
yorlard›. 

Tabii o bayanla iliflki
kurmaya çal›fl›rlard›. O ba-
yan da o yönde e¤ilimliyse
iliflkisi devam ediyordu. Son-
ra koptu¤unda baz› erkek ifl-
çiler, onun bunun alt›na yat›-
yorsa, bizim de alt›m›za ya-
tar gözüyle bakmaya bafll›-
yorlar. Bu bilinçli, kad›nlar›
afla¤›lamak için. Bir kad›n ifl
yerinde çal›flmamas› laz›m,
e¤er bu kad›n çal›fl›yorsa
böyle afla¤›l›k flartlarda çal›-
fl›r demeye getiriyorlard›. Ah-
laks›zd›r gözüyle bak›l›yor-
du. 

‹flyerinizin temsilcilerin -
den biri kad›n. Ama ayn› za -
manda sen anlat›yorsun iflte
bu iflyerinde kad›n ve erkek -
lerin ciddi sorunlar› vard› di -
yorsun. Bunu hazmedebildi
mi erkekler?

Tabii ki hazmettiler, so-
nuçta ço¤unluk bayand›k.
Sesimizi dile getirecek yap›-
da bayanlar vard›. Biz temsil-
cilik noktas›nda kesinlikle bir
erkek bir bayan olmas›nda
direttik. ‹kisinin de erkek ol-
mamas› gerekti¤ini söyledik.
Sevgül’ün gelmesinde biz ba-
yanlar etkili olduk. 

Erkek iflçiler bunu nas›l
k a r fl › l a d › l a r ?

‹lk baflta tabii ki tepkiliy-
diler, ama zaman içerisinde
bakt›lar ki bu insan daha çok
sahipleniyor temsilcili¤i, er-
kek temsilciye göre iflini da-
ha çok özveriyle yap›yor.
Demek ki o zaman bayan da
temsilcilik yapabilir demek
zorunda kald›lar. 

Sizinle rekabet edenler
oldu mu? Bak o kad›n haliyle
bunu yap›yor, ben de yapa -
r›m diyenler oldu mu? Ya da
bunlardan olumlu bir sonuç
ç›kart›p, kendini gelifltirenler

var m›yd›?

O anlamda rekabet eden
olmad›. fiöyle bir olumlulu¤a
dönüfltürüldü, biraz daha
olumlu olan insan, biraz da-
ha düflüncesi aç›k olan insan,
bayanlarla iliflkileri daha dü-
zeyli olan erkeklerde gerçek-
ten bir geliflme oldu. Bizimle
iliflkisi iyi olan erkeklerde
gerçekten geliflme oldu. Ken-
disini kabullendirdi. Bir fley
yap›lmas› gerekti¤i zaman di-
rekt bizim yan›m›za geliyor-
lard›. Birlikte konufluyorduk,
yap›lmas› gerekiyorsa bera-
ber yap›yorduk. O insan ge-
lip dan›fl›yordu flunu yapal›m
m›, bunu yapal›m m› diye.
Böyle olanlar da vard›, tam
aksine bize karfl› tav›rl› olan-
lar da oldu. Hiçbir ifl yapmak
istemeyenlerde ç›kt›. 

Aymasan’da kad›nlar, en
bafl›ndan beri en öndeydi.
Ama direniflin 46. gününe
kadar kad›n komitesi yoktu.
Siz bu ihtiyac› farketmediniz
m i ?

Tabii ki ihtiyac› farkettik,
ama kuramad›k.  O da erkek-
lerin feodal yap›lar›ndan
kaynakl›yd›, çad›ra gelmele-
rine engel olduklar› için say›-
lar› çok azd›. Ben biraz daha
ilerideyim diyen insan bile
eflini getirmedi. 

Kad›n komitesini gerek -
siz mi buldular ilk zamanlar?

Tabii ki gereksiz buldu-
lar. Biz zaten geliyoruz onlar
niye geliyorlar diye düflünü-
yorlard›. Eflimiz de çad›ra ge-
lirse bizimle beraber gelifle-
cek ve en az›ndan evde ek-
mek kavgam›z olmayacak,
bunu göremediler. 

‹çeride bayanlar›n ara-
s›nda baz› ayr›flmalar vard›.
Aralar› bozuk olan insanlar
vard›. K›rg›n olduklar›ndan

Çadıra gelen insanlar 
bakıyorlar en çok çalışan 
kadınlar, erkekler oturu-
yorlar. Ama tam aksine 

biz, erkeklerin de çalıştır-
masını istiyorduk. Mutfak-

ta onlara da işvermeye 
çalışıyorduk. Ortalığın 

temizlenmesinde onlara da 
iş vermeye çalışıyorduk. 

Bu onların üzerinde o 
kadar etkili olmadı, 
yapanlar da vardı. 
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dolay› birbirlerine destek

vermiyorlard›. Çad›ra geldi-
¤imiz zaman bu ayr›l›klar, k›-
r›kl›klar oldu¤u için birleflti-

remedik. O insanlar tav›rlar›-
na devam ettiler. Biz her ne
kadar o engeli aflmaya çal›fl-
t›ysak da içlerine kapan›k ol-

duklar› için sonuç alamad›k. 

Çad›rda kad›nlar›n ol -

mas›, Topselvi halk›n›n du -
yarl›l›¤›n› art›rd› diyebilir mi -
y i z ?

Topselvi halk› çad›rda

bayanlar› gördükleri zaman

giriyorlard›, e¤er çad›rda ba-

yan yoksa gelmiyorlard›. 

Çad›rda çok güzel bir

kütüphane olmas›na ra¤men

kad›n iflçiler belli bir zaman

kitap okurken daha sonra

dantel, nak›fl, kazak örmeye

bafllad›lar. Bunu nas›l de¤er -

l e n d i r i y o r s u n ?

‹lk zamanlar bayanlar›n
elifli örmelerine karfl› ç›kt›k.
Kendilerini kitaplara verme-
lerinin gerekti¤ini, burada

gazete okudu¤umuzu, gaze-
tenin dinlenmesi gerekti¤ini,
bunlar üzerinde tart›flma yap-

mam›z gerekti¤ini söyledik.
Baz›lar› ›srar ettiler, baz›lar›
da devam ettiler. Kermes için
etkinlik yapaca¤›m›z için ba-

yanlar›n yine elifli yapmalar›
gerekti¤i zaman onlar da bu-
nu daha bir heves ve heye-

canla yapt›lar. 

Direniflinizde 15-20 ka-

dar göçmen  (muhacir) ba-
yan vard›. Bunlar direnifl ye-
rinde belki fiilen kat›l›mc›y-
d›, her gün gelip gidiyordu,

ama oturup kazaklar›n› ören
kenarda duran kad›nlard›.
Bunlar› neden kazanamad›-

n›z, direniflte daha etkin k›la-
m a d › n › z ?

Bunlar  göçmen oldukla-
r› için geldikleri Yugoslavya,

Bulgaristan gibi memleketler-

de daha önce sosyalizmle ta-

n›flm›fllar. Türkiyede de o öz-
gürlü¤ü kullanmak istemedi-

ler, kendi içlerine kapal› kal-

d›lar. O insanlarla ne kadar

konuflursan konufl, ne kadar
diyalog yaparsan yap. Konufl-

tu¤unda flu flöyle olmal› de-

di¤inde kabulleniyor, ama
yapal›m dedi¤inde gelmek is-

temiyor. 

Kad›n iflçiler genel ola -

rak daha h›zl› politiklefliyor -
lar, bilinçleniyorlar gibi bir

yorum yapabilirmiyiz?

Yaflad›klar› hayattan do-

lay› yo¤un bask› alt›nda kal-

d›klar› için -hem evde hem
iflyerinde- politikayla tan›fl-

t›klar› zaman e¤er onu kavra-

yabiliyorlarsa, onu anlayabi-
liyorlarsa daha çabuk gelifli-

yorlar, ama anlamazlarsa

kald›klar› yerden devam edi-
yorlar. Ama anlad›klar› za-

man da peflini b›rakmazlar

h›zla devam ederler.

Kad›nlar aras›nda küs -

künlük, kiflisel çekiflme, ça -
t›flmalar çok vard›. Bunlar›

nas›l aflt›n›z zamanla?

fiunu söyledik; bu çad›r

hepimizin, direnifl bizim. Bu
çad›ra sahip ç›kmam›z laz›m,

bu direnifle sahip ç›kmam›z

laz›m. Yani bu sadece benim
direniflim de¤il, sonuçta sen

de burada iflçisin, ben de bu-

rada iflçiyim; sen de bu ifle

girmek istiyorsun ben de gir-
mek istiyorum, o zaman bir-

likte bu ifli yapmam›z laz›m.

Ortak ifl yap›ld›¤› zaman, ko-
lektif oldu¤u zaman sen o in-

sanla bir fleyler paylafl›rs›n.

Kolektif yapmazsan kendi
bafl›na bireysel hareket eder-

sen ortak hiçbir fley yapa-

mazs›n. 

Çok de¤iflik kad›n ku -

rumlar›ndan kad›nlar, yazar -
lar, ayd›nlar direnifle destek
vermek, dayan›flmak için gel -
diler. Hatta gözalt›na al›nd› -
lar, sonra tekrar geldiler. Bu
olay› nas›l de¤erlendiriyor -
s u n ?

Onlar geç bir saatte ça-
d›r›m›za geldiler. Polisin en-
gellemesiyle karfl›laflt›lar. Bu
engelleme olmasayd› daha

erken bir saatte gelselerdi ve
bizim çad›rdaki bayanlar›n o
insanlar› görmesini, tan›flma-
s›n› isterdim. Çünkü sonuçta
orada bir flair Ruhan Mavruk
vard›, fliirini çok içten okudu,
çok iyi okudu ve ben o insan-
lar›n da di¤er bayanlar›n da
onu duymas›n›, dinlemesini
isterdim. Etkileneceklerinden
emindim. 

Bir kad›n kendi karfl›s›-
nda bir bayan›n güzel bir fliir
okumas›n› duydu¤u zaman,
kendisiyle ilgilendi¤ini gör-
dü¤ü zaman bu çok hofluna
gider. Belki çad›rdaki insan-
lar ne kadar konuflursa ko-
nuflsun onu etkileyemeyebi-
lir, ama bir flair geldi¤i za-
man fliiriyle ya da konufl-
mas›yla onu etkileyebilir.■
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K A P ‹ T A L ‹ S T toplum, 1970’lerin ortalar›ndan

bafllayan ve So¤uk Savafl’›n sona ermesiyle h›zla-

nan bir dönüflüm süreci yafl›yor. Belli bafll› tüm

politik kuvvetlerin dikkatleri, uzunca bir süredir

bu dönüflüm sürecinin üzerinde yo¤unlaflm›fl du-

rumdad›r: Çünkü dünyay› do¤ru alg›lamak, ona

yön vermenin ön kofluludur. Çeflitli toplumsal s›-

n›flar›n ideologlar› aras›nda en öne f›rlayanlar, te-

kelci burjuvazinin ideologlar› oldu. Dünya kapita-

list sisteminin yak›c› iç çeliflki ve t›kan›klar›n›n bi-

lincine varan ve kapitalizmin sürdürülebilmesinin

zorunlu k›ld›¤› dönüflümleri formüle edenler onlar

oldu. Bir iktisat doktrini olarak neoliberalizm,

dünya kapitalist sisteminin dayatt›¤› yap›sal dönü-

flüm zorunlulu¤unun tekelci burjuva ideolo¤unun

zihnindeki yans›mas›d›r. fiikago Üniversitesi ‹kti-

sat Bölümü’nde kendi ekibini biraraya getiren Fri-

edrich von Hayek ve ö¤rencileri (ki bu ö¤renciler-

den en meflhuru Milton Friedman’d›r) bu burjuva

ideologlar›n öncü gruplar›ndand›. ‘60’lar›n sonlar›

ve ‘70’lerin bafllar›nda monetarist (parasalc›) ikti-

sad› formüle eden bu ekipti. Sonradan bu proje

1973’ten itibaren s›ca¤› s›ca¤›na fiili’de uygulama-

ya geçirilecek ve Pinochet’nin kanl› pençelerinin

aras›nda s›k›flm›fl fiili, "fiikago’lu çocuklar"›n ikti-

sadi soyk›r›m›yla tan›flacakt›. Kuflkusuz bir iktisat

ak›m› olarak neoliberalizmin tarihi daha eskilere

de götürülebilir. Ancak bunun bir toplumsal pro-

jeye dönüflmesinin ve pratik politika olarak hayata

geçirilmesinin ideolojik öncüsü bu ekiptir.  

1945- ‘75 DÖNEMİ VE SOSYAL 
DEVLETÇİLİK

"Neo" ön eki, önceden var olan bir olgunun

yeni bir biçimde ortaya ç›k›fl›n› ifade eder. Peki,

neoliberalizmde yeni olan ne? Ya da, neolibera-

lizm, kendini önceleyen dönemin kapitalizminden

hangi özellikleriyle ayr›l›r sorular›, bizi tarih için-

de k›sa bir yolculu¤a ç›kar›yor ve geçmifl yüzy›l›n

bafl›na götürüyor. 

20. yüzy›l›n bafl›, üretimde ve ticarette muaz-

zam bir yo¤unlaflman›n yafland›¤›, bu yo¤unlaflma-

n›n ifadesi olarak serbest rekabetin ba¤r›ndan te-

kellerin f›flk›rd›¤›, banka ve sanayi tekellerinin fi-

Neoliberalizmin 

Ana Çizgileri

"Kamu politikas›n›n tüm içeri¤i, gerçekte yaflam s›n›rlar›n›n sonuna ulaflm›fl olan bir kültürü, bir

toplumsal sistemi, bir ekonomik düzeni ayakta tutma girifliminden ibarettir. Bunu farketti¤imde, ak-

l›ma flu çifte kaç›n›lmazl›k geliyor: Bu düzen sona eriyor ve onun geride kalan tüm güçleri, tüm

politik oluflumlar› bu düzeni yeniden infla etmek, yeniden kurmak için sonuna kadar tüm güçleriy-

le savaflacaklar ve al›flageldikleri dünyay› yeniden elde etmek için yapt›klar› tüm bu imkans›z giri-

flimlerle sürekli krizden krize sürüklenecekler. Ve o çifte kaç›n›lmazl›k: Baflaramayacaklar, ama sü-

rekli ayn› fleyi deneyecekler."

(Raymond Williams, The Fight for the Manod, sf 181) (1)



nans sermayesi öncülü¤ünde kaynaflarak ekono-

miye ve giderek tüm dünyaya yön verdi¤i bir dö-

nüflüm sürecine tan›kl›k ediyordu. Lenin, yafla-

nanlar›n ad›n› "serbest rekabetçi kapitalizmden te-

kelci kapitalizme/ emperyalizme geçifl" olarak koy-

du¤unda y›l 1916’yd› ve dünya, emperyalist payla-

fl›m savafl›yla sars›l›yordu. 

1870-1914 aras›nda büyük oranda uluslarara-

s›laflm›fl bir ekonomi söz konusuydu. 1860’larda

denizalt› telgraf kablolar›n›n bulunmas›, k›talara-

ras› piyasalar›n birleflmesine götürüyor, yeni bu-

harl› gemilerle uluslararas› ticaret tam bir at›l›m

yap›yordu. Meta ve sermaye ihrac› büyük boyutla-

ra var›yor, dünya kapitalist ekonomisinde bütün-

leflme e¤ilimi a¤›r bas›yordu. Örne¤in, d›fl ticaretin

Gayr› Safi Yurtiçi Has›la’ya (GSY‹H) oran›, 1913

‹ngiltere’sinde yüzde 44.3’tü, ki uzun süreli bir dü-

flüflten sonra, 1973’te bu oran yüzde 39.3’e ancak

geri ç›kabilmiflti. 1993’te ise bu oran yüzde 40.5’e

varm›flt›r. Bu durum ‹ngiltere’ye özgü de¤ildi kufl-

kusuz. Veriler Fransa, Almanya, Japonya, ABD için

de ayn› duruma iflaret ediyor. 1870-1915 döne-

minde, uluslararas› yat›r›mlarla yap›lan üretim,

toplam dünya üretiminin yüzde 9’una ulaflm›flt›.

Kapitalizm, bu düzeyi ancak 1991’de yeniden ya-

kalayabildi: yüzde 8.5( 2 ) Kapitalizmin, sanayi dev-

rimi ve buna paralel yürüyen ulafl›m ve iletiflimde-

ki geliflmeler taraf›ndan körüklenen uluslararas›-

laflma e¤ilimi, mali ve ticari serbestlik ve eme¤in

s›n›rs›zca sömürüsüyle el ele yürüyordu. Uluslara-

ras› tröstler belirmeye bafll›yor, flimdi on binlerce-

si yerkürede cirit atan çok uluslu flirketlerin (ÇUfi)

ilk örnekleri ortaya ç›k›yordu. 

‹ki dünya savafl›, 1929 krizi ve bunlara efllik

eden proleter devrimler dalgas›, dünyan›n çehre-

sinde belirgin de¤iflimlere yol açt›. ‹kinci Savafl’›n

ard›ndan ortaya ç›kan dünya tablosu ve geliflme-

nin yönü, 1914 öncesi kapitalizmine göre farkl›l›k-

lar tafl›yordu. 

1917 Ekim Devrimi ve onu takip eden dev-

rimler dalgas›, kapitalist dünya sisteminin ba¤r›n-

da derin bir yar›k, bir k›r›lma yaratm›flt›. Militan

proletaryan›n bir güç olarak dünya sahnesine ç›k-

mas› ve baz›s› baflar›s›z kalan, baz›lar› ise iktidar›n

fethiyle son bulan bir dizi devrime imza atmas›,

1945’e gelindi¤inde "iki kutuplu" bir dünya gerçe-

¤i yaratm›flt›. Belli bafll› kapitalist ülkelerdeki iflçi

hareketlerine, sömürge ülkelerin ulusal kurtulufl

hareketleri efllik ediyor ve geleneksel sömürgeci

sistem kökünden sars›l›yordu. Sosyalizm, dünya

burjuvazisinin öncelikli düflman› ve bafl kabusu

haline gelmiflti. Dünya proletaryas› için, kapitaliz-

min d›fl›nda somut bir alternatif ortaya ç›km›flt›;

dolay›s›yla proletaryay› bir biçimde kapitalist sis-

temle uzlaflt›rmak, sorunu burjuvazinin gündemi-

nin ilk s›ras›na oturmufltu. 

Savafl›n derinlemesine tahrip etti¤i kapitalist

dünya, yeniden infla ediliyordu. Savafl y›k›m›n›n

da belirleyici etkisiyle iflsizlik azalm›fl, ekonomik

yaflama belirgin bir geniflleme e¤ilimi damgas›n›

vurmufltu. Sanayi üretiminde büyük bir s›çrama

yaflan›yordu. Belli bafll› emperyalist  ülkelerin top-

lam sanayi üretimi 1953-1972 aras›nda 2.7 kat

(yüzde 170) art›yordu( 3 ). Bu geniflleyen üretim,

teknolojideki geliflmeler ve yeni, ucuz enerji-ham-

madde kaynaklar›n›n bulunmas›yla birlikte üret-

kenlikte büyük bir art›fla yol açt›. Kâr oranlar› yük-

seldi. Ücretlerin genel düzeyinde de –bu üretken-

lik art›fl›na oranla çok cüzi kalsa da– bir art›fl oldu.

‹flçi s›n›f›n›n giriflti¤i ücret ve sosyal haklar müca-

deleleri, bu geniflleyen pazar ve burjuvazinin kor-

kular›yla birleflti, bu özgün koflullar alt›nda bir di-

zi sosyal hakk›n ve daha yüksek bir ücret düzeyi-

nin kurumlaflt›r›lmas› mümkün oldu. Ücret düze-

yinin yükselmesi, y›¤›nlar›n al›m gücünü art›r›yor,

böylece kitle tüketimi ve sanayideki büyüme daha

da pompalan›yordu.

1929 dünya ekonomik kriziyle birlikte tüm

itibar›n› yitiren "görünmez el"in piyasay› düzenle-

mesi fliar› art›k gündemden düflüyor, kapitalizmin

dönemsel ihtiyaçlar›n› formüle eden Maynard

Keynes’in iktisadi teorileri hakim hale geliyordu.( 4 )

Kapitalizmin kanunlar›n›n serbest hareket etmesi

halinde krizlere ve "toplumsal kargafla"ya götür-

dü¤ünü gören burjuvazi, ekonomiye devlet müda-

halesini devreye sokuyordu. Kapitalist devlet, geç-

mifle oranla çok daha yo¤un biçimde ekonomik ifl-

levler üstleniyor ve tekellerin hizmetine koflulu-

yordu: Tekelci devlet kapitalizmi. Devlet müdaha-

lesinin ekonomide bir denge faktörü olaca¤› ve

krizleri önleyece¤i düflünülüyordu. Bu süreçte,
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ayrılır soruları, bizi tarih içinde kısa

bir yolculuğa çıkarıyor.



burjuva devlet, iflçi s›n›f›na verilen baz› ödünlerin

ekonomik yükünü, tüm kapitalistler s›n›f› ad›na

üstlendi: Paras›z sa¤l›k-e¤itim, kitlesel sosyal gü-

venlik, fiyat kontrolleri, tar›mda destek kredileri

vb. Ayn› zamanda, burjuva devlet, kapitalist gelifl-

menin de ihtiyaçlar›na daha aktif biçimde yan›t

vermeye yöneliyor ve özel flirketlerin savafl›n y›k›-

m›ndan dolay› henüz alt›ndan kalkamayaca¤› yat›-

r›mlar›, elinde merkezilefltirdi¤i sermayeyle yap-

maya girifliyordu (a¤›r sanayi, demiryollar› vb.) 

1945-1974 döneminin sermaye birikim mo-

deli bu koflullar alt›nda ortaya ç›kt›:  Uzun y›llar

boyunca istikrarl› bir geniflleme e¤ilimi gösteren

üretim, pazara sürekli yeni ürünlerin sürülmesine

yol aç›yordu. Ücretlerdeki görece art›fl, al›m gücü-

nü yükselterek, bu artan üretimin tüketilmesini

sa¤l›yordu. Böylece kitle üretiminin süreklili¤i gü-

venceleniyordu.  Kuflkusuz iflçi s›n›f› bu ücret ar-

t›fllar›n› elde etmek için grevlere, direnifl ve müca-

delelere giriflmek durumundayd›. Ama üretkenlik

art›fl›yla ücret art›fl› az çok paralel gitti¤i sürece, s›-

n›f hareketini ödünlemek ve düzen s›n›rlar› içinde

tutmak mümkün olabiliyordu. (Burada ücret art›-

fl›n› genifl anlamda kullan›yoruz: Sadece iflçinin

eline geçen nakit ücreti de¤il, sosyal güvenlik, e¤i-

tim, sa¤l›k ve iflçi s›n›f›n›n kolektif olarak yararlan-

d›¤› haklar› da kapsayacak biçimde. Zira bunlar da

nihayetinde iflçi ücretine eklenen sosyal kalemler-

d i r . )

"Sosyal devlet" kavram› ve uygulamas›, bu ta-

rihsel koflullar alt›nda ortaya ç›km›flt›r. "Sosyal

devlet", SSCB ve Do¤u Avrupa’daki rejimlerden

çal›nma baz› sosyal kurumlar›n kapitalist sisteme

yamanmas›yla oluflturulmufltur. Arka plan›nda;

sürekli geniflleyen üretimin ücretlerdeki görece ar-

t›fl sayesinde uzun süre bir krizle karfl›laflmadan

emilebildi¤i uzun geniflleme y›llar›n›n; burjuvazi-

nin yo¤un sosyalizm korkusunun ve So¤uk Sa-

vafl’›n ihtiyaçlar›n›n yatt›¤› bir burjuva devlet mo-

delidir bu. Kapitalist devletin, sosyal ve ekonomik

alanda yapt›¤› yat›r›mlar ve ekonomi üzerindeki

kontrolü sayesinde, kapitalizmin y›k›c› kanunlar›-

n›n iflleyiflini k›smen de olsa törpüledi¤i, dolay›s›y-

la s›n›f çeliflkilerini görece yumuflatt›¤› bir model. 

Kuflkusuz kapitalist dünya, kendisine takt›¤›

isimle; “hür dünya” olmaktan her zaman fersah

fersah uzak kald›! Tüm bunlar,  özellikle ‘50’li

y›llarda yo¤un bir antikomünist histeriyle el ele

yürütüldü, iflçi hareketine ve onun içinden f›flk›-

ran devrimci ö¤elere karfl› So¤uk Savafl’›n koflulla-

d›¤› bir terör, resmi komünist partilere karfl› dahi

tahammülsüzlük vb. birlikte yürütülüyordu. "Re-

fah devleti" ve "f›rsatlar ülkesi" olarak "hür dün-

ya"n›n timsali olmaya soyunan ABD, McCarthy’ci-

lik ve "Amerika Karfl›t› Faaliyetleri Soruflturma

Komisyonu"yla, proletaryan›n kabus ülkesi olu-

yor, Rosenbergler’in idam› ve toplumsal muhalefet

üzerindeki devlet terörüyle "Amerikan hürriye-

ti"nin s›n›rlar› çiziliyordu. Dolay›s›yla burjuvazi,

ekonomik alanda iflçi s›n›f›na k›smi ödünler verir-

ken, politik alanda da yine So¤uk Savafl durumuna

uygun olarak, burjuva fliddetini bir yana itmiyor-

du. ‹flçi hareketi ve komünist hareket içinde refor-

mizmin, revizyonizmin güçlenmesi için çabalar-

ken, militan iflçi hareketlenmelerine ve devrimci,

komünist partilere karfl› fiili devlet terörünü sür-

dürüyordu. 

Emperyalist ülkelerdeki "sosyal devletçi" pa-

radigma, yeni sömürgelerde de bir biçimde yans›-

mas›n› buluyordu. Bu ülkelerde, devletin kurdu¤u

ya da yo¤un biçimde himaye etti¤i, iç pazara dö-

nük üretim yapan bir sanayi yap›lanmas› gözleni-

yordu. "‹thal-ikameci sanayileflme" denilen bu

modelde, yeni sömürge ülkeler, d›flar›ya hammad-

de ve tar›m ürünü sat›yor, bunun karfl›l›¤›nda üre-

tim arac› sat›n al›yor ve bu üretim araçlar›yla iç pa-

zarda yabanc› mallarla rekabet edecek bir "yerli sa-

nayi" kuruyordu. ‹thalata konulan yo¤un vergiler

ve korumac›l›k önlemleri sayesinde d›fl rekabetten

korunan bu sanayi, genifl-ölçekli istihdam› gerçek-

lefltiriyor, iç pazar› gelifltiriyor, sermaye birikimini

sa¤l›yordu. Fiyat kontrolleri, köylüye subvansi-

yonlar, sosyal güvenlik vb. "sosyal devlet" uygula-

malar›, rejimin toplumsal taban›n› geniflletiyordu.

O dönem dünyaya damgas›n› vuran "ulusal kal-

k›nmac›" görüfllerin, iki kutuplu dünyan›n sa¤la-

d›¤› k›smi hareket alan›n›n ve bu ülkelerdeki iç pa-

zar›n geliflme e¤iliminin emperyalistlerin ç›karla-

r›yla uyuflmas›n›n ürünü olarak, yeni sömürge ül-

kelerde, görece içe kapal› sanayi yap›lanmalar›

olufluyordu.   

Kapitalizmin bu birikim modeli, çok özel ta-

rihsel koflullar›n ürünüydü ve ilelebet sürmesi de

mümkün de¤ildi: Er ya da geç, üretkenlik art›fl›yla

ücret art›fl›n›n örtüflmeyece¤i bir noktaya ulafl›la-

cakt›. Bu noktaya ’70’lerin bafl›ndan itibaren ad›m

ad›m gelindi. Üretkenlik art›fl› ve sanayideki sü-

rekli geniflleme e¤ilimi teklemeye bafllad›. Kapita-

listler, bu yavafllaman›n üstesinden gelmek için ye-

ni teknolojileri (otomasyon) daha yo¤un biçimde

üretime soktular. Bu otomasyon dalgas› yayg›n bir

iflsizli¤e yol açt›. Ama otomasyon da kâr oranlar›n›

yükseltmiyordu ve art›k kurulu sermaye birikim

modeli, iflçilerin yüksek ücret düzeyini kald›ramaz

hale gelmiflti. Böylece yayg›n bir rasyonellefltirme

ve ücret düflürme dalgas›, iflsizlik dalgas›na efllik

etti. Nihayetinde, ücretlerin genel düzeyinde ciddi

bir düflüfl oldu: Bu ise, kitlelerin görece yüksek ka-
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lan al›m gücüne ve bunun pompalad›¤› tüketime

dayanan modelin iflas› demekti. Art›k üretimin sü-

rekli genifllemesi, ürünlerdeki bollaflma, kendine

al›c› (pazar) bulam›yordu; çünkü al›mgücü düfl-

müfltü ve düflmekteydi. Ancak, al›m gücündeki

düflmeye ra¤men, kapitalist sanayi, ayn› h›zla pa-

zarlar› ürüne bo¤maya devam ediyordu. Bu duru-

mun bir sat›lamayan ürün fazlas› yaratmas› ve faz-

la üretim krizinin patlak vermesi kaç›n›lmazd›:

Arap ülkelerinin petrol ürünlerine yapt›klar› zam,

krizi tetikledi ve ‘74-‘75 y›llar›ndaki fazla üretim

krizi kapitalist dünyay› sarsmaya bafllad›. Kapita-

lizmde genel ve kural olan, yine hükmünü konufl-

turdu. 1945’ten ‘74’e de¤in bir dünya krizi yaflan-

mamas›ndan cesaretlenen “krizsiz”, “dengeli” ka-

pitalizm teorilerini çöpe atarcas›na, milyarlar› da-

ha derin bir sefalete, fabrikalar› kapanmaya, flirket-

leri iflasa götüren fazla üretim krizi bir kez daha

patlak verdi.

YENİ ULUSLARARASI
 İŞ BÖLÜMÜ

Savafl sonras› dönemin bu ilk dünya kriziyle,

bu döneme özgü birikim modelinin iflas› örtüflü-

yordu. Dolay›s›yla, ‘74-’75 krizi, uzun süredir biri-

kegelmifl çeliflkilerin patlak verdi¤i bir an olarak,

kapitalist dünyan›n bir yap›sal dönüflüm sürecine

girmesinin dönüm noktas› oldu. 

Pazar›n daralmas›, yeni teknolojilerin devreye

girmesi ve hâlâ görece yüksek düzeyde seyreden

iflçi ücretleri sonucu emperyalist ülkelerin serma-

yedarlar›, "kendi" ülkelerinde yeterince kâr elde

edememeye bafllad›lar. Kâr oranlar› düflmeye bafl-

lad›. Bu durum emperyalist sermayeyi daha kârl›

koflullarda yat›r›m yapabilece¤i yeni sömürge ül-

kelere yönlendirdi. Emperyalist ülkelerde sanayi

yat›r›mlar› dura¤anlaflmaya bafllad›. Ama bu ülke-

lerin tekelleri yurtd›fl›nda yapt›klar› yeni yat›r›m-

larla sürekli geniflliyorlard›. Bu e¤ilim, giderek bel-

li sanayi kollar›n›n emperyalist ülkelerden yeni sö-

mürgelere do¤ru kayd›r›lmas›na do¤ru ilerledi:

Özellikle de emek-yo¤un sanayiler, örne¤in kon-

feksiyon, metal eflya, elektroteknik vb.  

Emperyalist sermaye, "kendi" ülkelerinde ise,

daha ziyade rasyonellefltirme yat›r›mlar›na gidi-

yordu: Birleflmeler, devralmalar, iflçi ç›karmalar

vb. Yurtiçindeki rasyonellefltirme ile, üretimin

yurtd›fl›na kayd›r›lmas› el ele gidiyordu. 

Federal Almanya burjuvazisinin bir sözcüsü,

bu süreci flöyle aç›kl›yordu:

"Üretimi kayd›rmam›z›n en önemli nedeni,

iflçi ücretlerinin Federal Almanya’ya oranla çok

düflük olufludur. Geri kalm›fl ya da düflük ücret ül -

keleri denilen bölgelerde acemi iflçilik alan›nda üc -

ret farkl›l›¤› yüzde 1200 düzeyindedir."( 5 )

Alman Ekonomik ‹flbirli¤i Cemiyeti’nin yap-

t›¤› bir hesaplamay› da burada aktaral›m. Günde

bin çift, y›lda 220 bin çift kundura imalat› için F.

Almanya’yla Tunus’un karfl›laflt›r›lmas›:

Bu üretim için Almanya’da 100, Tunus’ta ise

–çok düflük üretkenli¤e ra¤men– 93 iflçiye gereksi-

nim var (çal›flma saatleri çok uzun).

Bir çift kunduran›n maliyeti: Almanya’da

12.20 DM, Tunus’ta 4.13 DM. Hammaddenin Tu-

nus’a, ürünlerin de geri Almanya’ya tafl›nmas›n›n

maliyeti: kundura çifti bafl›na 1.10 DM. Böylece,

Tunus’ta imal edilen kunduran›n maliyeti, 5.23

DM oluyor; ki bu, Almanya’daki maliyetin yüzde

42.8’ine denk geliyor.( 6 )

Bu yüksek kâr oran›n›n cezbedici gücü, em-

peryalist ülkelerin üretken-sermayesini h›zla ken-

dine do¤ru çekecekti. Böylece, giderek, yeni sö-

mürge ülkelerin, dünya sanayi üretiminin belli

kollar›n› üstlendikleri; belli sektörlerdeki üretimin

bu ülkelerde yo¤unlaflt›¤› bir noktaya gelinecekti.

Öte yandan, yeni sömürgelerdeki ithal-ika-

meci sanayileflme modeli de bir t›kanma noktas›na

gelmiflti. Belli bafll› kapitalist ülkeleri k›skac›na

alan ve yap›sal dönüflümü dayatan krizin, bu ülke-

ler üzerinde etkide bulunmamas› beklenemezdi.

Yeni sömürge ülkeler, birbiri ard›na, ithal ikameci,

iç pazara dönük sanayileflmeyi terketmeye, ihraca-

ta dönük sanayileflme denilen yeni bir modele geç-

meye zorland›lar. Bu ülkelerdeki görece içe kapal›

sanayi yap›s›, emperyalist dünya sisteminin yap›sal

ihtiyaçlar›yla çeliflmeye bafllam›flt›: Art›k e¤ilim,

sanayi üretiminin uluslararas› düzeyde bütünlefl-

mesi yönündeydi ve bu e¤ilim, önündeki tüm en-

gelleri y›kmaya haz›rlan›yordu. 
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Böylece, ileride daha ayr›nt›l› biçimde görece-

¤imiz üzere, yeni sömürgelerin ekonomileri "d›fla

aç›ld›"! Dünya pazar›nda rekabet edebilecek, em-

peryalist sermayenin de yat›r›m yapaca¤› sektör-

lerde (kimya, tekstil-konfeksiyon, metal eflya,

elektroteknik vb.) üretim desteklendi, teflvik edil-

di. Üretim araçlar› üretimi ve genel olarak "a¤›r sa-

nayi" tabir edilen sektörler ise y›k›ma u¤rat›ld›. Bir

yandan da iç pazar› koruyan tüm himayeci tedbir-

ler la¤vedilerek, ticari ve mali serbestleflme sa¤lan-

d›. 

Böylece, dünya kapitalist sistemi içerisinde,

yeni bir uluslararas› iflbölümü flekillenmeye bafll›-

yordu. Eski iflbölümünde, geri ülkeler, dünya pa-

zar›na hammadde ve tar›m ürünleri sat›yor, gele-

neksel sanayi ülkeleri ise üretim araçlar›yla, tüke-

tim mallar› üretiyordu. Marks, içinde yaflad›¤› dö-

nemin kapitalizminde uluslararas› iflbölümü soru-

nuna dair flunlar› söylüyordu: “Büyük sanayi, iflçi -

lerin bir k›sm›n› sürekli bir flekilde ‘fazlal›k’ haline

getirerek, kök sald›¤› bütün ülkelerde, büyük çap -

ta göçlere ve yabanc› topraklar›n sömürgelefltiril -

melerine yol açar, ve bu ülkeleri anayurt için ham -

madde yetifltiren yerleflme yerleri haline getirir; ör -

ne¤in Avusturalya’n›n yün yetifltiren bir ülke hali -

ne sokulmas› gibi. Yeni ve uluslararas› bir iflbölü -

mü, büyük sanayiin bafll›ca merkezlerinin gerek -

sinmelerine uyan bir iflbölümü ortaya ç›kar›r, ve

yeryüzünün bir bölümünü temel olarak sanayi ala -

n› halinde kalan, öteki bölümünü hammadde sa¤ -

layan tar›msal üretim alan› haline getirir.” ve “ D o -

¤u Hindistan, bu yolla, Büyük Britanya için pa -

muk, yün, kenevir, jüt, indigo üretmek zorunda

k a l m › fl t › . ”( 7 ) Marks’›n ortaya koydu¤u tarz›yla gele-

neksel iflbölümü, eski sömürgelerde ve tar›m ülke-

lerinde yaflanan kapitalist geliflmeyle birlikte yeni-

den örgütleniyor, ilk kapsaml› de¤iflmesini yafl›-

yordu. Yeni sömürgeleri de kapsayan yeni bir s›nai

iflbölümüyle birlikte, üretim dünya ölçe¤inde ye-

niden örgütleniyordu. Yeni sömürgelerin daha zi-

yade emek-yo¤un sektörlerde uzmanlaflt›¤›, em-

peryalist ülkelerin ise daha ziyade üretim araçlar›

üretimi, üretim sürecinin planlanmas› ile kontrolü

(‘know-how’) ve sermaye-yo¤un sektörlerde uz-

manlaflt›¤› bir iflbölümüdür bu.(8) 

Ulafl›m ve iletiflim sanayiindeki geliflmeler,

üretimin dünya çap›nda örgütlenmesinin teknolo-

jik altyap›s›n› ördü. Böylece, üretim sürecinin bir-

çok parçaya bölünmesi ve bu parçalar›n birbirin-

den çok uzak ülkelerde gerçeklefltirilmesi olanakl›

hale geldi. Bir mal›n, son fleklini alana kadar bir di-

zi ülkeyi dolaflmas›n›n maliyeti düfltü. Üretim sü-

recinin, kâr oran›n› en üst düzeyde tutacak biçim-

de yeniden örgütlenmesidir bu: Ki pratikte, em-

peryalistlerin son montaj ve teknik bilgiyi tekelle-

rinde tuttuklar›, parça imalat› ise yeni sömürgele-

re yayd›klar› bir sanayi modeline götürmüfltür.

Hatta o kadar ki, bugünün ABD’sindeki endüstri-

yel faaliyetin yüzde 75’i, d›flar›dan gelen parçalar›n

montaj›ndan ibaret hale gelmifltir.( 9 ) Fairchild Se-

miconductors adl› yar›-iletken imalatç›s› bir ABD

flirketi, 1972’de toplam üretiminin yüzde 90’›n›

Asya’da gerçeklefltiriyordu; Asya’da gerçekleflen

üretimin yüzde 85’i ise geri ABD’ye ihraç ediliyor-

d u .( 1 0 )

Bu süreç, emperyalist metropollerde yayg›n

iflsizli¤e ve ücretlerin düflmesine yol aç›yordu. Fe-

deral Alman imalat sanayiinde çal›flan say›s›na da-

ir veriler, 1974 kriziyle birlikte, iflçi say›s›n›n ade-

ta sabitlendi¤ini, hatta düflme e¤ilimine girdi¤ini

g ö s t e r i y o r .( 1 1 ) Kuflkusuz bu say› sonraki y›llarda

artm›flt›r. Ama, Alman sermayesinin giderek artan

bir bölü¤ünün yurtd›fl› yat›r›mlar›na yöneldi¤i dü-

flünülürse, yine de görece bir düflüflten söz etmek

gerekir. Alman sermayesinin yurtd›fl›nda istihdam

etti¤i iflçi say›s› daha 1975’te 1.5 milyonu afl›yordu;

yurtiçi istihdam›n yüzde 20’sinden daha fazla bir

rakamd› bu. Yine ayn› y›la ait bir resmi aç›klama,

ABD imalat sanayiinin yurtd›fl› istihdam›n›n 3 mil-

yon 293 bin oldu¤unu söylüyor –ki bu rakam, yur-

tiçi istihdam›n yüzde 17.1’ine tekabül ediyordu.

Bu durum, emperyalist ülkelerdeki iflsizli¤in süre-

¤en biçimde kitleselleflmesine yol açan nedenler-

den birisi olacakt›. 

Ayn› tablonun di¤er izdüflümü, yeni sömürge

ülkelerin durumuydu. Bu ülkelerin girdikleri kapi-

talist geliflme süreci, emperyalist sistemin ihtiyaç-

lar›na eklemlenerek, yeni uluslararas› iflbölümü-

nün içine çekilmiflti. "Altm›fll› y›llar›n ortas›nda

geri kalm›fl ülkelerde, sanayi ülkeleri piyasas› için

üretim yapan hemen hemen hiçbir imalat sanayii

olmad›¤› halde, (yani bu ülkelerin sanayii iç paza-
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ra dönük üretti¤i halde –bn.) daha on y›l geçme -

den, yetmiflli y›llar›n bafllar›nda en az 39 geri kal -

m›fl ülkede (...) imalat dal›nda binlerce fabrika bir -

den iflletmeye koyuldu. Ve bunlar›n hepsinde sa -

nayi ülkeleri piyasas› için üretim yap›lmaya baflla -

n›ld›" ve "imalat sanayii alan›nda, geliflmekte olan

ülkelerdeki merkezler, kapitalizmin tarihinde ilk

kez, k›smi veya tam üretim aç›s›ndan kârl› ve dün -

ya pazar›nda rekabet edebilecek duruma ulafl›yor -

l a r . "( 1 2 ) Bu ülkeler, dünya pazar›na "ucuz üretici"

olarak ç›kmak zorundayd›lar: Dünya pazar›ndaki

keskin rekabet içinde, onlar› ayakta tutacak faktör,

ücretlerin ve üretim maliyetlerinin düflüklü¤ü idi.

Böylece, bu ülkelerdeki ücret düzeyinin en düflük

düzeyde kurumlaflt›r›lmas›, iflgücü piyasas›n›n ku-

rals›zlaflt›r›lmas›, var olan sosyal hak ve kazan›m-

lar›n ortadan kald›r›lmas›, yabanc› sermaye ak›fl›n›

s›n›rlayan tüm engelerin ortadan kald›r›lmas›, ye-

ni uluslararas› iflbölümünün dayatt›¤› bir zorunlu-

luk olarak gündeme geldi. 

Türdefl biçimde, emperyalist ülkelerde de,

geçmiflte sermaye birikiminin ihtiyaçlar›na denk

düflen, ama art›k bununla çeliflen, büyük kaynak-

lar›n emekçi s›n›flara geri dönmesine yol açan sos-

yal kurumlar›n tasfiyesi; ücret düzeyinin düflürül-

mesi; devlet harcamalar›na giden kaynaklar›n ser-

maye birikiminin hizmetine girmesi vb. gündeme

g e l i y o r d u .

Neoliberalizm, dünya kapitalist sisteminin

girdi¤i bu yap›sal dönüflüm sürecinin iktisadi poli-

tikas›d›r. Kapitalist sistem, dünya pazar›n›n daha

da ileriden bütünleflmesine do¤ru evrilmektedir:

Neoliberalizm, mali ve ticari serbestlik politikas›y-

la bu sürecin önünü aç›yor. Kapitalist sistem, üre-

timin dünya ölçe¤inde yeniden örgütlenmesine,

yeni bir uluslararas› iflbölümünün oluflmas›na

do¤ru evrilmektedir: Neoliberalizm, ihracata dö-

nük sanayileflme politikas›yla, yeni sömürgelerde-

ki görece içe kapal› sanayi yap›laflmas›n› y›k›yor,

gümrük duvarlar›n› yerle bir ediyor, bu ülkelerin

üretimini kapitalist dünya üretiminin bir parças›

olarak yeniden örgütlüyor. Sermaye birikimi t›-

kanm›flt›r: Neo liberalizm, kaynaklar›n ‘yukar›ya

do¤ru’ yeniden da¤›l›m›n› örgütlüyor, özellefltir-

meyle sosyal kurumlar› tasfiye ediyor, devlet har-

camalar›na giden kaynaklar› sermayenin elinde

yo¤unlaflt›r›yor, küçük köylü tar›m›n› y›k›p, tar›m›

tekellere aç›yor. Böylece, ortaya ç›kan yeni koflul-

larda sermayenin birikimine uygun bir toplumsal

çerçeve yarat›yor. 

Sermaye uluslararas›laflmaktad›r ve önüne ç›-

kan engellere karfl› ekonomik (kredileri kesme

vb.); politik (darbeler, beyaz terör); ve ideolojik

bir savafl yürütmektedir. fiimdi bu savafl›n son 25

y›l›na, öne ç›kan baz› örnekler üzerinden göz ata-

l › m .

NEOLİBERALLEŞTİRMENİN 
KISA TARİHÇESİ

"‹thal-ikameci" olarak an›lan model, en ileri

uygulamas›na Allende dönemi fiili’sinde ulaflt›. Se-

çimle ifl bafl›na gelen Halk Cephesi (Unidad Popu-

lar) hükümeti, burjuva ulusalc› bir iktisadi politi-

ka izlemifl, iflçi s›n›f›n›n yükselen mücadelesiyle

birlikte, ücretlerde ciddi iyilefltirmeler ve belli bafl-

l› sosyal haklar kazan›lm›flt›. Allende hükümeti,

baflar›l› olmasa da, ekonomiyi devlet kontrolüne

alma politikas› gütmüfl, kimi yabanc› flirketleri

millilefltirmiflti. Tabii, bu sürecin kapitalizm alt›n-

da bir s›n›r› vard›: Ya iflçi s›n›f›n›n öncülü¤ünde

burjuva devlet ayg›t› y›k›lacak ve sosyalist devrime

yürünecek, ya da uygulanan politikayla sermaye-

nin ç›karlar› aras›ndaki çeliflki karfl›devrimci bir

bast›rma harekat›na götürecekti. Nitekim s›n›f

mücadelesinin flaflmaz mant›¤› iflledi ve iktidar› al-

mayan iflçi s›n›f›, burjuva iktidar›n›n kanl› darbesi

taraf›ndan korkunç biçimde ezildi. 1973 Eylül dar-

besi, ayn› zamanda neoliberallefltirmenin de bafl-

lang›ç tarihi oluyordu. fiikago Üniversitesi’nde kü-

melenmifl burjuva ideologlar güruhu (bunlara

"Chicago boys"-fiikago’lu çocuklar deniliyordu ve

bugünkü ‘yuppie’lerin ilk temsilcileriydiler) ve

IMF’nin iktisatç›lar›, darbenin yaratt›¤› terörize or-

tam› kullanarak, neoliberal program› ilk kez fiili’de

hayata geçirdiler. fiili, neoliberalizmin deney labo-

ratuar› oldu. Ve neoliberal model, uyguland›¤›

tüm ülkelerde afla¤› yukar› ayn› sonuçlar› verdi.

Cuntan›n ilk ekonomik tedbirleri flunlar ol-

d u :

a) Fiyat kontrolü politikas› terkedildi, fiyatlar

serbest b›rak›ld›. Bunun sonucu olarak, Eylül

1973’ten A¤ustos 1974’e kadar (cuntan›n ilk alt›

ay›) fiyatlar ortalama 5 kat artt›. 

b) Temel g›da maddelerine uygulanan devlet

sübvansiyonlar› (deste¤i) kald›r›ld›. Böylece, ilk

alt› ayda g›da maddeleri 10-15 kat, ekmek 22 kat

pahal›land›. 

c) Devalüasyon. Mart 1975’e kadar esküdo-

nun dolar karfl›l›¤› 280’den 3250’ye f›rlad›. 

d) Her türlü sendikal faaliyet yasakland›. 

e) Allende’nin devletlefltirdi¤i iflletmeler özel

sektöre devredildi.

f) Gümrüklerde büyük oranda indirim yap›l-

d › .

1974 Mart’›nda M. Chossudovsky cuntan›n
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ilk 6 ay›n›n sonuçlar›n› flöyle özetliyordu: "1) En

alt gelir kesiminin gerçek geliri yüzde 60’›n üzerin -

de düflmüfltür. 2) Orta gelir kesiminin geliri yüzde

75 oran›nda düflmüfltür. (...) Ücretli ve maafll› ke -

simlerin sat›nalma gücünde Cunta’n›n fiyatlar› ser -

best b›rak›p, ücretleri dondurma politikas› sonu -

cunda en az yüzde 60-65 civar›nda bir gerileme ol -

mufltur. (...) fiili nüfusunun yüzde 85’i 1974 Mar -

t›nda yoksulluk düzeyinin alt›ndad›r (...) toplam

gelirin en az yüzde 25’i afla¤› ve orta gelir kesimle -

rinden nüfusun yüzde 5’ini oluflturan üstteki gelir

dilimine aktar›lm›flt›r."( 1 3 )

Bir hiper enflasyon ortam› oluflmufltu

(1973’te yüzde 640, 1974’te Dünya Bankas› ra-

kamlar›na göre yüzde 600). Cunta, "enflasyona

karfl› mücadele"yi ekonomik program›n›n temeli-

ne oturttu. Enflasyonun sebebi kamu harcamalar›

idi; çözüm ise, devlet harcamalar›n›n k›s›lmas› ve

özellefltirme! ("Enflasyonu dizginlemek için kamu

harcamalar› k›s›tlanmal› ve devlet iflletmeleri özel

sermayeye aktar›lmal›d›r"( 1 4 ); fiili tekelci burjuvazi-

sinin görüfllerini ifade eden, El Mercurio gazetesi

böyle yaz›yordu.) Enflasyona karfl› mücadele, ne-

oliberal program› gerekçelendirmenin araçlar›n-

dan biri oluyordu. H›zl› bir özellefltirme yafland›.

Eylül 1973’te devlet denetimi alt›nda bulunan 480

iflletmeden; 31 Mart 1974’te 120’si, Aral›k ‘74’te ise

276’s› özel flirketlere devredilmiflti (Eski sahibine

iade edilen: 220, sat›lan: 56). 59’u ise sat›fla sunul-

mufltu. 

1974’e gelindi¤inde iflsizlik oran› yüzde 10’u

bulmufltu. Tüm bunlar›n sonucunda, ücretlerin

toplumsal gelirden ald›¤› pay ve genel ücret düze-

yi ciddi biçimde düflmüfltü. ( 1 5 )

Kuflkusuz cuntan›n ekonomik politikas›n›n

yegane amac› ‘halk› yoksullaflt›rmak’ de¤ildi. Üc-

retlerdeki erimeyle, özellefltirmelerle vb. bütünsel

bir dönüflümün ilk ad›mlar› at›l›yordu. Cunta’n›n

ilk dönemlerinde El Mercurio gazetesi, devlete flu

‘öneri’lerde bulunuyordu:

"Bugünkü hükümetin ekonomik politikas›,

üretimimizi ülkenin rekabet aç›s›ndan nispeten

avantajl› oldu¤u alanlarda uzmanlaflt›rma zorunlu -

lu¤unu gündeme getirmifltir. (...) Bu alanlardaki

maliyetlerimiz dünya pazarlar›nda rekabet etme -

mize izin verecek düzeydedir. (...) Esas mesele ve -

rimsiz (s›nai) üretim alanlar›n› yavafl yavafl orta -

dan kald›rmakt›r. Bu alanlar›n kurulufl amac›, iç

pazara dönük bir geliflme modeliydi ve ülke için

yararl› olmayan faaliyetlerin haks›zca korunmas› -

na dayal›yd›."(16) 

fiili iflbirlikçi burjuvazisi, emperyalist dünya

sistemi içinde kendine yeni bir yer ar›yor; ABD

emperyalizmi ve IMF’nin güdümünde, iktisadi ya-

p›y› bu do¤rultuda dönüflüme u¤rat›yordu. Bir

yandan ücretler düflürülüp, düflük maliyetli üreti-

min toplumsal çerçevesi oluflturulurken, bir yan-

dan da ihracata yönelik sanayileflmenin gere¤i ola-

rak, ekonomi yabanc› sermayeye tamamen aç›ld›.

Gümrükler ve ithalat› zorlaflt›ran vergiler ad›m

ad›m kald›r›ld›. Kur politikas› ve devalüasyonlarla

ihracat teflvik edildi. Temmuz 1974’te aç›klanan

yat›r›m tüzü¤üyle, yabanc› flirketlere kârlar›n› so-

runsuzca ülke d›fl›na transfer etme serbestisi tan›n-

d›. Bir yandan da, fiili burjuvazisi bir iç dönüflüm

yaflamakta; sürece ayak uyduran, ihracata dönük

üretime yönelen kesim ile finans burjuvazisi güç-

lenmekte, iç pazara dönük geleneksel sanayi yap›-

s› ve bu üretime endekslenmifl tekeller y›k›ma u¤-

ramaktayd›. 

Nisan 1975’te "flok politikas›" ilan edildi:

a) Kamu harcamalar› yüzde 25 düflürülüyor,

b) Gelir vergisi ve lüks tüketim vergisi yüzde

10 yükseltiliyor,

c) Çeflitli ürünlere uygulanan devlet sübvan-

siyonu kald›r›l›yordu.

Paketi formüle eden bizzat M. Friedman’d›.

Bir "anti-enflasyon program›" olarak sunulan pa-

ket, yeni modelin oturtulmas› yönünde keskin bir

ad›md›. Kamu harcamalar›n›n düflürülmesiyle, iç

talep keskin biçimde düfltü. Buna paralel olarak iç

pazar ciddi biçimde darald› ve iç pazara dönük

üretim yapan sanayi tam bir y›k›m yaflad›. (1975’te

üretim yüzde 25, yat›r›mlar yüzde 40 oran›nda

düfltü.) ‹flsizlik büyük oranda artt›. Küçük ve orta

boy flirketlerde bir iflas dalgas› yafland›. Yaflanan

mali t›kan›kl›k ve para darl›¤›, finans burjuvazisi-

nin gücüne güç katt›. Cuntadan bu yana fiili bur-

juvazisi içinde öne ç›kmakta olan ihracatç› ve fi-
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nans burjuvazisi “flok politikas›”ndan en büyük

fayday› sa¤lad›. Bu dönemde bir yandan da özellefl-

tirmeler h›zland›r›larak, çok say›da devlet iflletme-

si özel flirketlere devredildi. fiok politikas› iki y›l

süren bir iktisadi bunal›m yaratt›; ekonomi iki y›l

boyunca mutlak olarak küçüldü. Ama, yeni mode-

lin oturmas› u¤runa bu kriz göze al›nm›flt›. Zaten

ihracatç› ve finans sermayesi, bizzat bu kriz döne-

minde güçlerini misliyle art›r›p semirdiler. 

Bir yandan da düflük maliyetli üretim için ge-

rekli iflgücü piyasas› koflullar› yarat›l›yordu. fiim-

dilerde çokça bahsi geçen esnek çal›flman›n ilk

ad›mlar› at›l›yordu. Friedman, "iflgüçlerinin iste -

nildi¤inde ifle al›n›p, istenildi¤inde ç›kar›lmas›n›

sa¤layacak mekanizmalar yarat›lmal›d›r"( 1 7 ) s ö z ü y-

le, yeni iflgücü piyasas› modelinin çerçevesini çizi-

yordu. Çal›flma mevzuat›nda bir biçimde iflçiyi ko-

ruyan ve sermayenin hareket alan›n› k›s›tlayan

tüm uygulamalar kald›r›l›yor; ücretsiz izinler, key-

fi iflten ç›karmalar gündeme geliyor; ifl güvencesi

kavram› çöpe at›l›yordu. fiok politikas›yla birlikte

baflkent Santiago’da yüzde 22.5’e, fiili genelinde ise

yüzde 17.4’e ç›kan iflsizli¤in ve cunta terörünün

sa¤lad›¤› uygun ortamda, iflgücü piyasas› kurals›z-

l a fl t › r › l › y o r d u .

1978’den itibaren, yeni modelin ray›na otur-

tuldu¤u yeni bir sürece girildi. Gümrük duvarlar›

Haziran ‘79’da tamamen kald›r›ld›. Bunu iflaslarda

bir s›çrama ve sermayenin merkezileflmesinde h›z-

lanma takip etti. Ekonomi, ‘77’den itibaren canlan-

maya bafllam›flt›, ‘78-’80 döneminde büyümesini

s ü r d ü r d ü .( 1 8 ) S›nai üretimdeki büyümeye ra¤men,

iflsizlik oranlar› ciddi bir düflme göstermedi. Kitle-

sel ölçekte kronikleflmifl iflsizlik, düflük maliyetli

üretimin olmazsa olmaz bir parças› olarak, sanayi-

deki büyümeye efllik etti.(19) 

Tar›mda, neoliberal program, topra¤›n mer-

kezileflmesine, k›r nüfusunun flehirlere akarak ifl-

sizler ordusunun saflar›n› doldurmas›na dayan›-

yordu. 1976’dan itibaren, topra¤›n merkezileflme-

sini sa¤layacak bir dizi yasal düzenlemeye gidildi.

Neoliberal program, tar›m üretiminin de dünya

pazar›na eklemlenmesine götürdü: Geleneksel ta-

r›m (bu¤day, sebze, vb.) gerilerken; ihracata dö-

nük tar›msal üretim artm›flt›r. Topra¤›n az

say›da elde merkezileflmesi, geleneksel tar›m-

dan ihracat-tar›m›na geçiflin sosyal temeli

o l u y o r d u .

Bu dönem boyunca, yabanc› yat›r›mlar-

da artma e¤ilimi gözlenmifltir. Ekim 1974-

May›s 1978 aras›ndaki dört y›lda, 450 milyon

dolarl›k yabanc› yat›r›m gerçekleflmifltir. Ma-

y›s ‘78’den A¤ustos ‘80’e kadarki iki y›ll›k sü-

rede ise 488.8 milyon dolarl›k yabanc› yat›r›m ya-

p›lm›flt›r. Yani modelin oturmas›n› takip eden iki

y›ll›k dönemde, geçmifl dört y›ldan daha büyük bir

yat›r›m olmufltur. Emperyalist sermayenin ülkeye

akmak için, istedi¤i koflullar›n gerçekleflmesini

bekledi¤i anlafl›l›yor.

fiimdi, tüm bu süreci özetleyen gelir da¤›l›m›-

n›n evrimi tablosuna göz atal›m (Tablo 1)( 2 0 ):

Bunlar resmi verilerdir; ama fiili burjuva dev-

letinin resmi verileri dahi durumu tüm ç›plakl›¤›y-

la ortaya koymadan edemiyor. En zengin yüzde 20

d›fl›ndaki tüm nüfus, bu süreç boyunca gelirinden

bir fleyler yitirmifltir. En büyük kayb› ise en fakir

yüzde 20’lik kesim yaflam›flt›r –ki bunlar, söz ko-

nusu y›llar boyunca iflsizlik ve sefalet içinde k›vra-

nan sanayi proleterleri, topra¤›n› yitiren ve prole-

terleflen küçük köylülük, tar›m iflçileri vb.dir. Mo-

delin bafl destekçisi ve arkas›ndaki temel toplum-

sal kuvvet olan emperyalist ABD burjuvazisi ve ifl-

birlikçi fiili tekelci burjuvazisi (özellikle de banka-

finans burjuvazisiyle ihracatç› burjuvazi) muaz-

zam kârlar elde etmifllerdir. Neoliberal program,

toplumsal gelirin tekelci burjuvazi lehine yeniden

da¤›l›m›n› sa¤lam›flt›r. (Ki neoliberal iktisat dokt-

rininde bu durum bir hedef olarak aç›kça betimle-

nir: Zenginlerin daha büyük gelirler ve daha yük-

sek kârlar elde etmesi ve toplam zenginlikten daha

büyük bir pay almalar›, daha fazla yat›r›ma, kay-

naklar›n daha rasyonel kullan›m›na, dolay›s›yla

daha fazla istihdam oluflmas›na ve tüm toplumun

daha fazla refaha kavuflmas›na götürür. Bu kay-

naklar "afla¤› s›n›flar›n" eline geçti¤inde ise, birey-

sel tüketime harcanmakta ve yat›r›ma dönüflme-

mektedir! –Oysa biz, neoliberalizmin yaratt›¤› bu

zenginlik yo¤unlaflmas›n›n her yerde daha fazla sa-

nayi yat›r›m›na de¤il, daha fazla rantiye faaliyetine

ve borsa ç›lg›nl›¤›na yol açt›¤›n› biliyoruz. Bu du-

rumu ileride ele alaca¤›z.)

fiili laboratuar›nda denenen ve emperyalist

dünya sisteminin yap›sal dönüflümüne yan›t olan

neoliberal program, ABD’de Ronald Reagan ve ‹n-

giltere’de Margaret Thatcher yönetimlerinin eko-

nomi politikalar›yla dünya çap›nda tan›nd›. S›k›

bir Friedrich von Hayek hayran› olan M.Thatc-
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TABLO 1

Aileler (%20’lik gruplar) 1969 1972 1978

I. (En fakir) 7.7 9.5 5.2

II. 11.8 14.6 9.3

III. 15.6 18 13.6

IV. 20.5 23.8 20.9

V. (En zengin) 44.5 34.1 51.0



her’in "TINA" (There Is No Alternative- Hiçbir Al-

ternatifi Yok) fliar›yla ‹ngiliz proletaryas›na dayat-

t›¤› neoliberal program; özellefltirme, mali serbest-

leflme ve sosyal programlar›n imhas›na dayan›yor-

d u .( 2 1 )

Reagan-Thatcher dönemiyle birlikte, neolibe-

ralizm, emperyalist burjuvazinin "resmi ideolojisi"

haline geldi. Serbest rekabet! Pazar›n egemenli¤i!

Özellefltirme! Devlet, ekonomiden elini çekmeli!

Yabanc› sermayeyi ürkütmeyelim! Rekabet gücü-

müzü yükseltelim! Belki de dünya tarihinin tan›k

oldu¤u en uzun süreli ve en yayg›n ideolojik bom-

bard›man kampanyas› yafland› ve yaflan›yor. Gide-

rek kendisi de bir uluslararas› tekel gücü haline

gelen büyük medya, bu bombard›man›n en aktif

kuvveti olarak konumlan›yordu. Özellikle

SSCB’nin ve Do¤u Bloku’nun y›k›lmas›ndan bu ya-

na, bu propaganda yo¤unlaflt›r›lm›fl ve adeta ‘piya-

sa tanr›s›’na tap›nmaya dönüfltürülmüfl durumda.

Serbest rekabetin her fleyi yoluna koyaca¤› dogma-

s› o denli yayg›n ve sistemli biçimde propaganda

edildi ki, bu yalan› ortaya atanlar bile giderek ona

inanmaya bafllad›lar. Bu dogman›n vard›¤› sonuç-

lar traji-komiktir: Örne¤in eskinin ulusal kalk›n-

mac›lar›ndan, flimdinin neoliberallerinden Gülay

Göktürk, evliliklerdeki "kalitesizlikten" yak›na-

rak, aflkta serbest rekabet önermektedir! Evlili-

¤in/aflk›n serbest rekabete aç›lmas›, ya da (kendi

deyimiyle) "yuva y›kma serbestisi!" iliflkilere kali-

te getirecektir!(22) 

Serbest rekabet ve pazar›n egemenli¤i, evet,

büyük sermayenin ve çok uluslu tekellerin kârlar›-

n› ola¤anüstü art›rmaktad›r. Neoliberal iktisad›n

dünyaya bak›fl aç›s› da büyük tekellerin pencere-

sinden oldu¤u için, piyasan›n egemenli¤ine yap›-

lan övgü, asl›nda tekellerin s›n›rs›z hareket serbes-

tisinin kutsanmas› oluyor. Dünün sosyal devletçi

ekonomik politikas›, kapitalizmin ekonomik ka-

nunlar›n›n kör iflleyiflini ödünlüyor, kapitalizmin

y›k›c› sonuçlar›n› törpülüyordu. Bu ödünleme, o

günkü iktisadi ve politik koflullara uygundu ve

denk düflüyordu. Kapitalist sistemin geliflim süre-

ci, bu ihtiyac› ortadan kald›r›nca, hatta bu "sosyal"

kurumlar sermaye birikiminin ihtiyaçlar›yla aç›k

biçimde çeliflmeye bafllay›nca; "serbest piyasa" tan-

r›laflt›r›ld› ve kapitalizmin hareket yasalar›n› etki-

leyen tüm "sosyal" bariyerler bir kenara f›rlat›l›p

at›ld›. Böylece dünya, tekelci sermayenin s›n›rs›z

hareket alan› haline geldi/geliyor.   

Kuflkusuz, burjuvazi, dünya proletaryas›n›

neoliberalizme "ikna" etmek için ideolojik bom-

bard›mandan daha fazlas›na ihtiyaç duydu. Neoli-

beral program›n tarihçesi; iktisadi terör ve y›k›ma

efllik eden insanl›k d›fl› bask›lar›n, askeri darbele-

rin, iflkence, katliam ve kay›plar›n, sansürün, tu-

tuklama ve zindan katliamlar›n›n, grev yasaklar›

ve iflçi katliamlar›n›n vb. tarihçesidir de ayn› za-

manda. S›n›f mücadelesinin mant›¤› aç›s›ndan an-

lafl›lmaz bir durum de¤il bu: S›n›flar, temel ekono-

mik ç›karlar›n› ancak politika yoluyla gerçekleflti-

rebilirler; ve zor, bafll› bafl›na bir ekonomik güçtür.

Tekelci burjuvazi de neoliberal program›, her fley-

den önce politik silahlar›yla uygulamaya sokmufl-

tur. Neoliberalizmin att›¤› her ad›mda kan izi var-

d›r. Dünya burjuvazisinin, t›kanan kapitalist siste-

mi yeniden yap›land›rmak için giriflti¤i neoliberal

taarruz, emekçi insanl›¤a tarifsiz ac›lar çektirmifl-

tir. 

fiili’de uygulanan ekonomik program, ilk gü-

nünden itibaren faflist Pinochet cuntas›n›n pençe-

lerinin açt›¤› yoldan ilerledi. Milyonlar›n iflkence-

den geçirilmesi, on binlerin zindanlara t›k›lmas› ve

en az üç bin kiflinin kaybedilerek, yüzlercesinin

kurfluna dizilerek katledilmesini, y›llar süren koyu

bir faflist diktatörlük dönemi izledi –ki bu dikta-

törlük rejimi bugün de yeni bir biçim alt›nda sür-

mektedir. fiili darbesini, tüm Latin ve Orta Ameri-

ka’y› kaplayan bir darbeler dizisi izledi. Sadece Ar-

jantin’de Videla diktatörlü¤ünün 30 bin muhalifi

uçaktan denize atarak ‘kay›p’ etti¤ini hat›rlatal›m.

Uruguay, Brezilya, El Salvador... liste uzat›labilir. 

IMF, yeni bir uluslararas› iflbölümü ve dünya

pazar›n›n bütünleflmesini isteyen emperyalist bur-

juvazinin iradesinin cisimleflti¤i kurum olarak, ne-

oliberal program› dünya çap›nda uygulad›. IMF

program›n›n Türkiye’deki izdüflümü 1980 24

Ocak kararlar› oldu. Bu kararlar, 12 Eylül faflist

darbesine kadar ancak çok k›smen uygulanabildi.

Eylül darbesiyle birlikte, ‘80’li y›llar›n ilk yar›s›n›

kaplayacak muazzam bir iktisadi ve siyasal fliddet

dalgas›n›n teti¤i çekilmifl oluyordu. Bu dönemde,

ihracata dönük sanayileflmeyle dünya pazar›na aç›-

lan iflbirlikçi Türk burjuvazisi, yo¤un siyasal flid-

dete efllik eden devalüasyonlar ve enflasyon saye-

sinde ücretleri neredeyse yar› yar›ya afla¤›ya çeki-

yor, ‘ucuz üretici’ olmak için gerekli toplumsal

çerçeveyi örgütlüyordu. 1980’in ilk alt› ay›nda, 24

Ocak kararlar›na ra¤men, yabanc› sermaye yat›-

r›mlar›nda ciddi bir art›fl olmam›flt›r. (1979’a göre

sadece 2.6 milyon dolarl›k [yüzde 15’lik] bir art›fl).

Tüm teflviklere ra¤men ciddi bir art›fl olmamas›n›

Turgut Özal flöyle aç›kl›yordu: "Yabanc› sermaye

yat›r›mlar›n›n Türkiye’de geliflmesi, büyük çapta

politik stabilitenin temin edilmesine ba¤l› gözükü -

y o r . "( 2 3 ) Zira, fiilen yat›r›m olmasa da, dev miktar-

da yat›r›m izni al›nm›flt›r. Ocak-Temmuz dönemi

içinde Devlet Planlama Teflkilat›’ndan al›nan yat›-

r›m izni toplam› 280 milyon dolar› buluyordu; ki

Ocak - Şubat/TEORİDE doğrultu 
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bu, 1950 ila 1970 aras›nda yat›r›m izni alan toplam

sermayeye denk gelen bir rakamd›.( 2 4 ) E m p e r y a l i s t

sermayenin "istikrar"›n sa¤lanmas› için pusuya

yatt›¤› görülüyor; ve bu istikrar u¤runa ak›t›lan

kanlar onlar›n kasalar›na dolar olarak girecekti...

Emperyalist sermayenin bir kuruluflu olan

Business International Corporation’›n bir aç›kla-

mas›ndan flunlar› okuyoruz:

"Baflkan Marcos’un 1972 Eylül’ünde s›k›yö -

netim ilan›ndan ve Yeni Toplum Düzeni’ni beyan

ediflinden bu yana, Filipinler’deki yat›r›m havas›

günden güne iyileflti. (...) Yabanc› yat›r›mlara yap› -

lacak yasal ifllemler ve tan›nacak ayr›cal›klar ilan

edildi, ço¤u durumlarda daha liberal bir politikaya

geçildi. (...) Giriflimcilerin güvenle yat›r›m yapa -

caklar› bir iklim yarat›lm›flt›r. (...) Bir yanda ham -

maddelerin bollu¤u, bir yanda istihdam d›fl› kal -

m›fl iflgüçleri yat›r›mc›lar için ayr› bir özendiricilik

arz etmektedir"( 2 5 )

Ayn› Business International Corporation, 23

Temmuz 1976’da, "Tayland’da Sürekli ‹fl Huzur-

suzluklar› Yat›r›m Havas›n› Zehirliyor" bafll›kl› bir

haber yay›ml›yor (Business Asia dergisinde). Bu

süreçte Tayland’da bir grev dalgas› yaflanmaktad›r

ve yaz›, bu grev dalgas›n›n verece¤i zararlar konu-

sunda Tayland burjuvazisini "uyar›yor". Nitekim

pek çok iflkoluna yay›lan, ama özellikle ihracat-sa-

nayisinin iki ana dal›nda –tekstil ve elektroteknik-

te– yo¤unlaflan ücret grevleri, ücret düzeyinde k›s-

mi bir iyileflme sa¤lamaya bafllar bafllamaz, emper-

yalist tekeller yat›r›mlar›n› ülkeden çekmeye bafll›-

yorlar. Durulmayan ücret-grevlerini Ekim 1976

askeri darbesi izliyor. Darbe hükümetinin ilk ted-

birleri: Ücret anlaflmazl›klar›na iliflkin görüflmeler

kesiliyor, grevler yasaklan›yor, sendika konfede-

rasyonu da¤›t›l›yor, sendikac›lar tutuklan›yor. Bu

esnada iflçiler y›¤›nlar halinde iflten at›l›rken, fazla

mesailerde de büyük bir art›fl yaflan›yor.( 2 6 ) Y e n i

uluslararas› iflbölümü ve bu iflbölümünün yeni sö-

mürgelere yükledi¤i "düflük maliyetli üretim" mis-

yonu o denli kat› ki; sistem, cüzi ücret art›fllar›n›

dahi kald›ramayabiliyor.

Bolivya... 1985 Eylül’ünde aç›klanan Yeni

Ekonomik Politika’yla neoliberallefltirmede önem-

li bir ad›m at›ld›. Amaç: "enflasyonla savaflmak" ve

"iç ve d›fl ekonomik dengesizlikleri ortadan kald›r-

mak". ‹stikrar paketi (‘Decreto Supremo’) flunlar›

içeriyordu: Devalüasyon. Döviz kurlar›n›n teklefl-

tirilmesi ve bir döviz borsas›n›n kurulmas›. Devlet

harcamalar›n›n yüzde 15 k›s›lmas›. 50 bin kamu

çal›flan›n›n iflten at›lmas›. Fiyat denetiminin kald›-

r›lmas›. Ücretlerin enflasyondan ba¤›ms›zlaflt›r›l-

mas›. ‹fl güvencesinin kald›r›lmas› ve iflgücü piya-

sas›n›n liberallefltirilmesi. Gümrüklerde indirim.

Pek çok madenin kapat›lmas›, 23 bin iflçinin soka-

¤a at›lmas›. "‹stikrar paketi"ne proletaryan›n yan›-

t› on gün süren genel grev oldu. Burjuvazi ülkede

ola¤anüstü hal ilan etti, sendikac›lar sürüldü, grev

ezildi. Eylül 1985’ten önce yüzde 24 bin düzeyin-

de seyreden enflasyon düflürüldü; ama bunun tüm

yükü iflçi-emekçi y›¤›nlar›n omuzlar›na bindiril-

d i .( 2 7 )

Bu bölümden ç›kan sonuçlar› k›saca toparlar-

sak: Emperyalist burjuvazi, yap›sal uyum prog-

ramlar› ve silahl› fliddet eflli¤inde, kapitalist sis-

temde kendi ihtiyaçlar›na denk düflen bir yap›sal

dönüflümü ad›m ad›m örgütlemektedir. Bu dönü-

flüm süreci, yeni sömürgelerdeki iflbirlikçi burju-

vazilerin de ç›karlar›na hitap ediyor ve bu konuda

bir irade birli¤i sözkonusudur. Yeni sömürge eko-

nomileri dünya pazar›yla daha ileri düzeyde bü-

tünlefliyor, bu ülkelerdeki sanayi üretimi de em-

peryalist tekellerin yönetimindeki dünya sanayi

üretiminin bir parças› haline getiriliyor. Bu sürecin

bafllang›çtaki siyasal sonuçlar› askeri darbeler vb.

eflli¤inde yürütülen yo¤un bir siyasal fliddettir; an-

cak bu fliddet, k›sa dönemli ve geçici olmay›p, ye-



Ocak - Şubat/TEORİDE doğrultu 

ni modelin ayr›lmaz bir parças› olarak kurumlafl›r.

M. Chossudovsky; "Yap›sal uyum program›, iç gü -

venlik ayg›t›n›n güçlendirilmesini gerektiriyor: Si -

yasal bask›... paralel bir ‘ekonomik bask›’ sürecini

d e s t e k l i y o r ". Ekonomik reformlar›n do¤as›, bunla-

r›n uygulanabilmesi için "her zaman ordunun ve

otoriter devletin desteklenmesini gerektiriyor" d i-

yor. Güney Kore üzerine bir çal›flmadan da flunla-

r› okuyoruz: "G. Kore gibi bir ihracat ekonomisin -

de siyasal sistemin temel ifllevi, bütün ekonomik

ve ekonomi-d›fl› araçlar› kullanarak ülkenin ulus -

lararas› iflbölümü ba¤lam›nda üstlendi¤i yeni gö -

revleri yerine getirmesini sa¤lamakt›r. Yani siyasal

sistem, öncelikle ihracat sektörünün ihtiyaç duy -

du¤u ucuz iflgücü ak›fl›n› güvence alt›na almakla

yükümlüdür. Bunun için, daha yüksek ücretler ta -

lep eden sendikalara boyun e¤dirmek ve bu ku -

rumlar› sistemli olarak devletin birer denetim ay -

g›t› haline dönüfltürmek gerekir. Ayr›ca devlet,

sermaye birikiminin bu yeni biçimine uyarl› siya -

sal, yönetsel ve hukuki koflullar› yaratmal› ve bun -

lar›n uygulan›rl›¤›n› da güvence alt›na almal›d›r."

Ve; "(General) Park Çung Hi ve haleflerince uygu -

lanan ve Kore’de günlük yaflam›n her alan›nda his -

sedilen bu yo¤un bask› ortam›, periferi ( ç e v r e

–bn.) ülkelerde uygulanan kapitalist kalk›nma

stratejisinin zorunlu bir ö¤esidir." (28) 

Yo¤unlaflt›r›lm›fl siyasal bask› rejimlerinin,

uzun vadede, darbelerin veya s›k›yönetimlerin ye-

rini biçimsel parlamenter rejimlere b›rakmas›yla

sürdürülmesi mümkündür. Ki bu, burjuvazi bak›-

m›ndan bir tercih de olur. M. Chossudovski, Bre-

zilyal› bir banka yöneticisiyle yapt›¤› röpörtajdan

flunlar› aktar›yor: "Bizim Brezilya’da gereksindi¤i -

miz, ‘yumuflak bir Pinochet hükümeti’dir, bunun

sivil olmas› tercih edilmeli, Fujimori’ninki gibi bir

fley olmal›, askeri yönetim bir seçenek de¤ildir."( 2 9 )

Böylece, neoliberal program›n kendine koflut bi-

çimde yaratt›¤› burjuva fliddet rejimi, uzun vade-

de, "istikrar" ad›na, yeni bir biçime bürünmekte ve

yüzüne parlamenter maske takmaktad›r. " Y a p › s a l

uyum, ekonomik yeniden yap›lanma sürecini des -

tekleyen sahte kurumlar› ve sahte bir parlamenter

demokrasiyi destekliyor."( 3 0 ) Bu e¤ilim, bir yandan

burjuva demokrasisinin biçimsel baz› kurumlar›-

n›n (seçimler, çok partili rejim, parlamento vb.)

yayg›nlaflmas›na götürürken, bir yandan da bu ku-

rumlar›n içinin ayn› oranda boflalmas›na yol aç›-

yor. IMF’nin ekonominin yönetimini üstlendi¤i,

ordunun ise emperyalistlerin güdümünde iç siya-

seti yönlendirdi¤i ‘yumuflak Pinochet hükümeti’

modeli yeni sömürgelerde genellefliyor. Emperya-

list ülkelerde de biçimsel burjuva demokratik hak

ve kurumlar›n içinin giderek daha fazla boflald›¤›

paralel bir süreç yaflan›yor. Yüzy›l›n bafl›ndan bu-

güne seslenen Lenin’e kulak kabartal›m: " E m p e r -

yalizm, her yere, özgürlük de¤il, egemenlik götü -

ren mali sermayenin ve tekellerin ça¤›d›r. Bu e¤ili -

min sonucu ise flöyle olmaktad›r: siyasal rejim ne

olursa olsun, her planda gericilik ve bu alanda

mevcut uzlaflmaz karfl›tl›klar›n afl›r› ölçüde yo¤un -

l a fl m a s › . "( 3 1 )

İÇ PAZARIN DÖNÜŞÜMÜ

Yeni uluslararas› iflbölümünün kökünde, yeni

sömürgelerdeki düflük ücret düzeyinin yatt›¤›n›

görmüfltük. Öyleyse, emperyalist dünya sistemi

yeniden örgütlenirken, bu düflük ücret düzeyinin

kurumlaflt›r›lmas› ve sürekli k›l›nmas› gerekiyor-

du. Bu olgunun yans›mas› olarak, neoliberalizmin

temel ayaklar›ndan birisi de iflgücü pazar›na ilifl-

kindir. ‹flgücü pazar›nda bir biçimde iflçilerin lehi-

ne olan yasal-kurumsal düzenlemeler "hür tefleb-

büs"ü ve "giriflimci ruh"u öldürmektedir ve bu pa-

zara tam bir kurals›zl›k hakim olmal›d›r. Dünya

pazar›nda kendilerine bir yer bulmak isteyen yeni

sömürge burjuvazileri var güçleriyle "kendi" iflçi-

lerinin elindeki tüm kazan›mlara sald›rd›lar. Bu ül-

kelere akmakta olan emperyalist sermaye de bu

sald›r›y› yönlendiren ve örgütleyen güç oldu. Böy-

lece, hiçbir sosyal güvenceye sahip olmaks›z›n ça-

l›flan, ifl günü 15-20 saati bulan, tatil hakk›ndan

yoksun ve tüm bunlara karfl›n ola¤anüstü düflük

ücretler alan bir iflçi tipi tüm yeni sömürgelerde ifl-

çi s›n›f›n›n geneline damgas›n› vurmaya bafllad›. 

Serbest bölgeler, bu yeni çal›flma koflullar›n›

örgütlemek için yayg›nca kullan›lan bir araçt›. S›-

n›rlar› içerisinde iflçilerin tüm haklardan yoksun

b›rak›ld›¤› bu üretim adac›klar›, emperyalist ser-

mayeye ve yeni sömürgelerdeki iflbirlikçi burjuva-

ziye s›n›rs›z sömürü olanaklar› sunuyordu. Grevin

Tarım emekçileri yığınlar halinde 
kırdan kente sürülmektedir. 
Nüfusun yapısındaki büyük 
dönüşüm ve kentlere yığılan iş-
güçleri, düşük maliyete dayalı 
sanayinin gelişmesi için bir sosyal 
taban olmaktadır. 



yasak oldu¤u, iflten ç›karman›n ve ifle alman›n hiç-

bir kurala ba¤l› olmad›¤›, iflçilerin adeta yar›-iflsiz

durumda yaflad›klar› düflük ücretli sanayi alanlar›,

‘60’lar›n sonu ve ‘70’lerin bafllar›nda yayg›nlaflma-

ya bafllad›. Serbest bölgeler ve nitelikçe onlara

denk düflen ihracat sanayii merkezleri, giderek

dünya sanayi üretiminin önemli bir yüzdesini üst-

leneceklerdi. 1975 y›l›nda, do¤rudan dünya paza-

r›na dönük üretim yapan fabrikalarda 725 bin iflçi

çal›fl›yordu. (Bunlar›n 500 bin kadar› serbest böl-

g e l e r d e . )( 3 2 ) 1998’e gelindi¤inde, yaln›zca serbest

bölgelerde çal›flan iflçi say›s› 27 milyona ulaflm›fl-

t › .( 3 3 )

Ancak, geliflmenin yönü, kurals›z çal›flman›n

serbest bölgelerin de d›fl›na taflmas›na; ve yeni sö-

mürgelerin tümden serbest bölgelere dönüflmesine

do¤ruydu. Esnek çal›flma, neoliberal toplum proje-

sinin temel ögelerinden birisi olarak, bu e¤ilimin

ifadesiydi. Çal›flma yaflam›nda iflçiler lehine ku-

rumlaflm›fl tüm haklar›n ortadan kald›r›lmas› ve

sermaye lehine bir yeniden düzenleme anlam›na

gelen esnek çal›flma, yeni tipte bir iflgücü pazar›

yarat›yordu. 

Bu yeni iflgücü pazar›n› belirleyen baz› özel-

likler flunlard›r:

a) ‹fl saatlerinin s›n›rs›zca uzat›lmas› ("esne-

tilmesi"): ‹flgünü uzad›¤› oranda, art› de¤er oran›-

n›n da yükseldi¤i, genel olarak bilinen bir olgudur.

Ama bunun yan› s›ra, ola¤anüstü uzun ifl saatleri,

iflçi s›n›f›n› düflünsel bak›mdan sefillefltirmekte,

onun tüm yaflam›n› makine bafl›na hapsetmekte-

dir. Dolay›s›yla uzun ifl saatleri, ayn› zamanda, iflçi

zihnini de fakirlefltirerek, uysall›¤› ve itaati koflul-

lamaktad›r. Bu uzun ifl saatlerinin iflçi s›n›f›na ma-

liyeti, k›salan yaflam süreleri, artan hastal›klar ve

düflen ücretler olmaktad›r. Çünkü ironik biçimde,

kapitalizmde, çal›flma saatleri ne kadar uzun, ve

böylece iflçinin y›pranmas› ne denli fliddetli olursa,

ücretler de o kadar düflük olmaktad›r. Bir iflgücü-

nün y›ll›k çal›flma saatleri, ‘70’lerin ortalar›nda

flöyleydi: F. Almanya: 1 8 6 0, G. Kore: 2 8 0 0, Malez-

ya: 2 2 8 8, Tunus: 2 2 2 6, Ekvador: 2 1 5 2. 

Ergin Y›ld›zo¤lu ise, daha güncel veriler akta-

r›yor: 1994 y›l› itibariyle, Seul, Bangkok, Hong

Kong, Singapur gibi flehirlerde y›ll›k çal›flma süre-

si 2 0 0 0 - 2 3 0 0 saat, ücretli izinler ise y›lda 8-17 gün

aras›nda de¤iflirken; Kopenhag, Düsseldorf, Mad-

rid, Frankfurt ve Londra’da bu rakamlar 1 6 6 0 -

1 8 8 0 saat ve 22-32 gün aras›nda de¤iflmektedir.( 3 4 )

Bir iflçinin iki, ya da üç iflçinin iflini yapmaya zor-

land›¤› bu sistem, s›n›f›n bir bölü¤ünü afl›r›-çal›fl-

maya mahkum ederken, di¤er bir bölü¤ünü de ifl-

sizli¤e mahkum ediyor. Yayg›n iflsizlik, hem iflçile-

ri uzun ifl saatlerine mecbur etmenin bir arac›,

hem de bu durumun besledi¤i bir sonuçtur. 

b) ‹fl güvencesinden yoksunluk, ya da "say›sal

esneklik": ‹fller geçici ya da yar›-zamanl›, iflten at›l-

ma ve al›nma hali süreklidir. Böylece yeni ulusla-

raras› iflbölümü, iflçinin elinden, gelece¤e dair gü-

venin ve evcil bir rahat›n son k›r›nt›lar›n› da kopa-

r›p almaktad›r. Genifl bir iflsizler ordusu, çal›flan-

larla y›prananlar›n sürekli yer de¤ifltirmesini ola-

nakl› k›lmakta, uzun çal›flma saatleri sonucu h›zla

y›pranan iflçilerin yerini yenileri almaktad›r. ‹flten

atma, burjuvazinin elinde her iflçi isyan›n› bast›r-

mada ola¤anüstü etkili bir silah haline gelmifltir.

c) Nitelikli iflgücünün ucuzlat›lmas›: Serma-

yenin iflçi üzerindeki kontrolü, geçmiflte, iflin par-

çalanmas›na dayan›yordu. Yap›lan üretim ne denli

çok say›da parçaya ayr›l›r ve tek iflçiye düflen ifl ne

kadar parçalan›rsa, ifl verimlili¤i ve sermayenin ifl-

çi üzerindeki denetimi de o oranda artar. ‹flçi nite-

liksizlefltikçe sermayenin üretim süreci üzerindeki

denetim ve iktidar› da o denli artar. Ama iflin par-

çalanmas›nda öyle bir noktaya gelinir ki, iflçinin

yapt›¤› ifl o denli küçük ve anlams›z parçalara ay-

r›l›r ki; bunun iflçide yaratt›¤› yabanc›laflma, zihin-

sel yozlaflma ve ruhsal sakatlanma ifl verimlili¤ini

düflürmeye bafllar. Bu durumda sermaye, iflbölü-

münün parçalanm›fll›¤›n› k›smen s›n›rland›rmaya

ve nitelikli iflgücünü de ucuzlatmaya yönelir.

Özellikle yeni sömürgelerdeki ücret düzeyinin dü-

flüklü¤ü ve iflsizli¤in boyutu, nitelikli iflgücünün

de ucuzca al›n›p-sat›lmas›na, en düflük ücretlere

mahkum edilmesine olanak sa¤l›yor. Ayr›ca bu ül-

kelerdeki e¤itim sisteminde mesleki e¤itimin öne

ç›kart›lmas›, meslek okulu mezunlu¤unun yayg›n-

laflmas›; ücretler hemen hemen ayn› kalmakla bir-

likte, ortalama iflçinin nitelik düzeyinin yükselme-

sine yol aç›yor. G. Kore burjuvazisi "kendi" iflçile-

rini emperyalistlere flöyle pazarl›yordu: " . . . G e n i fl

çapta bir e¤itim sistemi, ülkenin yüzde doksan›n›n

okur-yazar olmas›n› sa¤lam›flt›r. ... Kore insan› ça -

l›flkan, bireyci ve yükselme çabas› içindedir. ...

Teknik ve mesleki e¤itim kurumlar›n›n h›zla yay -

g›nlaflt›r›lmas› sonucu, her meslekten usta iflçiler

bulma olana¤› artm›flt›r."( 3 5 ) Böylece e¤itim sistemi-

nin bürünmesi gereken yeni ifllev saptanm›fl olu-

yor: Okur-yazar, çal›flkan, bireyci, yükselme çaba-

s› içinde ve teknik bilgiye sahip uysal köleler yetifl-

t i r m e k . . .

Üretimin uluslararas›laflmas›, beraberinde,

dünya ölçe¤inde bütünleflen bir iflgücü pazar› ya-

ratt›. ‹kili bir iflgücü pazar›d›r bu: Bir yanda u¤ra-

d›¤› yoksullaflmaya ra¤men hâlâ belli bir ücret dü-

zeyini koruyan Bat› Avrupa-ABD-Japonya iflgücü,

öbür yanda ise sefaletin, yo¤un iflsizli¤in ve derin
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cehaletin k›skac›nda, en ucuz ifllere dahi raz› gelen

yeni sömürge iflgücü. Böylece dünya iflgücü paza-

r›, bir yandan bütünleflirken, di¤er yandan da ken-

di içinde iki alt klasmana, iki ‘lig’e ayr›lmaktad›r.

1994’te, bir saatlik emek maliyeti, Almanya’da 25,

ABD’de 16, G. Kore’de 5, Meksika’da 2.4, Polon-

ya’da 1.4, Çin ve Hindistan’da ise 0.5 dolard›.( 3 6 )

Neoliberal iktisad›n, "kaynaklar›n rasyonel kulla-

n›m›"na götürece¤i teziyle formüle etti¤i ve asl›n-

da di¤er örneklerdeki gibi proletaryan›n afl›r› yok-

sullu¤una götüren bu yeni iflgücü piyasas›n›n iflle-

yifline dair flu k›sa veriler bir fikir verecektir. Bun-

lar, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (NAF-

TA) anlaflmas›n›n befl y›lda yol açt›¤› sonuçlar-

d › r (3 7 ):

* Meksika’da saatlik iflçi ücretleri: 1.21 dolar

ABD’de imalat sektöründe saat ücreti: 17.7 dolar

* Meksika’da asgari ücret: Günlük 3.4 dolar

ABD’de ortalama ücret: Saatlik 5.15 dolar

* 1978’den bu yana General Motors’un Meksika’da

açt›¤› fabrika say›s›: Minimum 50

* NAFTA bafllad›¤›nda Maquiladora sanayi bölge-

sinde çal›flan iflçi say›s›: 546 bin 433

1998 Nisan ay›nda Maquiladora’da çal›flan iflçi sa-

y›s›: 983 bin 272.

* NAFTA sonucu iflinden olan ABD’li say›s›: 395

b i n

* Yasal asgari ücretten daha az kazanan Meksikal›

say›s›: 

1993’te 6 milyon 186 bin 938

1997’de 7 milyon 771 bin 600

* Meksika s›n›r›ndaki ABD kentlerinde iflsizlik

oran›: 

1993’te yüzde 10.4

1998’de: yüzde 13.5

Emperyalist ülkelerin iflçi s›n›f›, yayg›n, kitle-

sel ve kronik bir iflsizlikle bo¤uflmakta( 3 8 ); sanayi

üretiminin büyük oranda yeni sömürgelere tafl›n-

mas›yla birlikte, art›k daha ziyade hizmet sektö-

ründe yo¤unlaflmaktad›r. Hizmet sektörünün dü-

zensiz, geçici, yar›-zamanl› iflleriyle birlikte, geç-

mifle oranla çok düflük bir ücret düzeyinde yafla-

maktad›r. ‹fl güvencesine ve türlü sosyal güvence-

lere sahip, büyük sanayide çal›flan iflçi tipi giderek

önemsizleflmektedir. Çeflitli emperyalist ülkelerin

burjuvazileri de yüksek teknolojili yat›r›mlar› çek-

mek ve a¤›r sanayinin ürünlerini daha ucuza mal

etmek için birbirleriyle rekabet içindedir; ve bu re-

kabetin yans›mas› olarak esnek çal›flma, sosyal

haklar›n gasp›, ücretlerin düflürülmesi vb. sald›r›-

larla iflçi s›n›f›na yöneliyorlar. Bu ülkelerdeki ücret

düzeyi yeni sömürgelere nazaran görece yüksek

kalmakla birlikte, sürekli düflmektedir. 

Yeni sömürge ülkelerin proletaryas› ise afl›r›-

yoksulluk koflullar›na mahkum edilmifltir; ve sis-

tem bu koflullar›n sürekli daha da kötüleflmesi

üzerine kuruludur.( 3 9 ) "Kendi" proletaryas›n› en

fazla sömüren, en düflük ücretleri ve en kötü çal›fl-

ma koflullar›n› kabul ettiren burjuvazi, en fazla ya-

banc› yat›r›m› çekiyor ve dünya pazar›na en ucuz

ürünle ç›km›fl oluyor. 

Yayg›n bir iflsizlik, düflük maliyetlerin ön ko-

fluldur. Tar›mdaki kapitalistleflme taraf›ndan k›r-

dan kopar›l›p flehirlerde yaflam savafl› veren y›¤›n-

lar, daha düflük ücretlerle çal›flmaya haz›r bir ye-

dek sanayi ordusu oluflturuyorlar. ‹flçilerin sürekli

iflten at›l›p, geri al›nmalar›, onlar› en düflük ücret-

lere raz› ediyor. Burjuva devlet ayg›t› da iflçilerin

tepesinden sopas›n› hiç eksik etmeyerek, bu siste-

min siyasal güvencesini oluflturuyor. "Tek tek ge -

liflmekte olan ülkelerdeki ulusal ücret düzeyleri,

tek bafl›na ulusal emek piyasas›n›n yap›s›na de¤il,

ayn› zamanda rakip ucuz-emek merkezlerinde ge -

çerli olan ücret düzeyine de ba¤l›d›r."(40) D o l a y › s › y-

la, bir ülkede ücretlerin sefalet koflullar›nda olma-

s› yetmiyor. Ayn› ‘lig’deki di¤er ülkelerde ücretler

daha da düflükse, o ülkenin burjuvazisi dünya pa-

zar›nda yine dezavantajl› duruma düflüyor. Böyle-

ce her iki ‘lig’deki burjuvalar, ama özellikle de ye-

ni sömürge burjuvazileri, ücretleri düflürmek, ça-

l›flma koflullar›n› kötülefltirmek için birbirleriyle

bitmek bilmez bir rekabete giriyorlar. Bu rekabet

savafl›n›n üzerinde cereyan etti¤i savafl meydan› ise

dünya proletaryas› oluyor.( 4 1 )

TARIM PROGRAMI VE 
DOĞA KATLİAMI 

Neoliberalizmin tar›m program›, küçük köylü

tar›m›n›n y›k›m› ve topra¤›n merkezilefltirilmesi

üzerine kuruludur. Bu program, uyguland›¤› tüm

ülkelerde, küçük köylülü¤ün binlercesinin sefalet-

ten dolay› ölmesine, sa¤ kalanlar›n ise y›¤›nlar ha-

linde flehirlere göçüne yol açm›flt›r. fiehirlere göç

eden bu y›¤›nlarca emekçi, düflük ücretli üretim

için güçlü bir dayanak oluflturmufltur. Her yeni

göç ak›m›, ücretlerin düzeyinin bir derece daha

afla¤›ya çekilmesini sa¤lam›flt›r. Bu yeni, taze ve

y›pranmam›fl iflgüçleri, sanayi mekanizmas›n›n içi-

ne çekilmifl ve adeta kar›n toklu¤una çal›flacaklar›

bir hayata ad›mlar›n› atm›fllard›r. Baz› örnekler

üzerinden neoliberal tar›m politikas›n› inceleye-

l i m .

Güney Kore. Burjuvazinin ‘düflük ücret’ hede-
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fine varmas›n›n bir arac› da tar›m ürünlerinin fiya-

t›n› düflürmekti. Çünkü temel besin maddelerinin

fiyatlar› düfltükçe, iflçinin hayatta kalmas›n›n mali-

yeti de düfler ve böylece ücretler de daha afla¤› çe-

kilebilir. ABD tah›l fazlas›, "g›da yard›m›" ad› al-

t›nda iç pazara pompaland›. Böylece küçük köylü-

lük borçlar›n› ödeyemez duruma gelirken, besin fi-

yatlar› da ucuzluyordu. Yerli tah›l fiyatlar› endeksi

1956’da 100’den, 1959’da 73.3’e düfltü.( 4 2 )

Bir tar›m ülkesi olan G. Kore, sanayilefltikçe,

tar›mda kendine yeterlik düzeyi düfltü. Tar›mdaki

durgunluk ve ucuz ithal tar›m ürünlerinin rekabe-

ti küçük tar›mda bir y›k›ma yol açarken, pirinç ve

tah›lda kendine yeterlik düzeyi 1961’den 1973’e

yüzde 92’den yüzde 68.6’ya düfltü, 1978’de hala

yüzde 68’di. Bir yandan girdi fiyatlar›n›n pahal›-

lanmas›, di¤er yandan da ürün fiyatlar›n›n ucuzla-

mas›, yo¤un bir iç göçe yol açt›: 1955’te G. Kore

nüfusunun yüzde 75.5’i k›rda yafl›yordu; 1975’te

bu oran yüzde 51.5’e düflmüfltü. Tar›msal üretimin

Gayr› Safi Milli Has›la (GSMH) içindeki pay›

1955’te yüzde 61.9’dan, 1975’te yüzde 37.3’e düfl-

t ü .

Bir yandan geleneksel tar›m gerilerken, di¤er

yandan, ginseng ve ham ipek üretimi gibi ihracata

yönelik tar›m giderek art›yordu. Devletin hedefi,

büyük ölçekli tar›m için gerekli olan toprak yo-

¤unlaflmas›n› yaratmakt›. Tedricen de olsa, kent-

lerdeki sanayi ve finans burjuvazisinin geliflimiyle

böyle bir yo¤unlaflma yarat›ld›. Kyunghyang Shin-

mun gazetesi, 27 Haziran 1972’de flöyle yaz›yordu:

"‹ki hektardan büyük tar›msal arazi sahiplerinin

yüzde 65’i kentli kapitalistlerdir."( 4 3 )

Somali: Üst üste yaflanan kurakl›klara ra¤-

men, 1970’lere kadar Somali’de g›da s›k›nt›s› ya-

flanmad›. Somali, kendine yeterli bir tar›m ülkesiy-

di. ‘80’li y›llarda, IMF yap›sal uyum program›yla

birlikte, ülke k›tl›kla ve açl›ktan ölümlerle tan›flt›.

Haziran 1981’de yap›lan devalüasyonun ard›ndan,

tar›msal girdi fiyatlar› (gübre, vb.) yükseldi, hay-

van ilaçlar›n›n fiyatlar› artt›. Göçebe çobanlara ve-

rilen bedava veterinerlik hizmeti özellefltirildi. Di-

¤er yandan, ABD tah›l fazlas› ve AB hayvanc›l›k

fazlas› Somali iç pazar›na "g›da yard›m›" ad› alt›n-

da ak›t›lmaya baflland›. Emperyalistlerin yapt›¤›

"g›da yard›m›",  asl›nda bu ucuz ürünlerle tar›m

ürünleri fiyat›n› düflürmek ve artan maliyetler ile

ucuzlayan fiyatlar aras›nda s›k›flan Somali küçük

köylüsünü y›kmak amac›n› tafl›yordu. 1975-’89

aras›nda, tar›m için yap›lan devlet harcamalar›

yüzde 85 oran›nda düflürüldü; sa¤l›k harcamalar›

da yüzde 78 azalt›ld›. Bu süreçte küçük köylü y›k›-

ma u¤rad›, en verimli topraklar, bürokrat-subay-

tüccar tak›m›n›n elinde merkezileflti. IMF, bu ve-

rimli arazilerde ihracat için tar›m› (meyve, sebze,

pamuk, ya¤l› tohum) teflvik etti. Böylece IMF, gö-

çebe çobanlarla küçük çiftçiler aras›ndaki basit

meta de¤iflimine dayanan k›rsal Somali ekonomisi-

ne bir "kapitalizm afl›s›" yap›yordu: Bu afl›n›n so-

nuçlar› k›sa sürede görüldü. Somali, dünyada aç-

l›ktan ölümlerin timsali oldu; d›fl g›da yard›m›na

ba¤›ml› bir ülke konumuna gelmiflti art›k. Üstelik

bu yard›mlar›n büyük bölümü de egemen s›n›flar-

ca gasp ediliyordu. Bu durumun ülkede toplumsal

öfke ve kabarmaya götürdü¤ünü, emperyalist NA-

TO’nun ise IMF program›n›n tamamlay›c›s› olarak

ülkeyi iflgal etti¤ini san›r›z hat›rlamayan yoktur.(44) 

Bangladefl: A¤ustos 1975’te yönetimi eline

alan ABD güdümlü askeri darbe ve darbenin ard›n-

dan kurulan General Ziya-ur Rahman baflkanl›¤›n-

daki "istikrarl› siyasal geçifl" hükümeti, IMF prog-

ram›n›n uygulay›c›s› oldu. 1990’a kadar süren

cunta boyunca, Dünya Bankas› nezdinde kurulan

"yard›m komisyonu", ekonominin iplerini elinde

tutuyordu. IMF program›yla birlikte; tar›ma veri-

len teflvikler kald›r›ld›. Küçük çiftçilerin kulland›-

¤› ucuz krediler kald›r›ld›. IMF, ülkedeki hint ke-

neviri sanayiinin üçte birinin kapat›lmas›n› ve 35

bin iflçinin iflten at›lmas›n› buyurdu: Hint keneviri

ekimi yapan 3 milyon köylü için bir y›k›md› bu.

Tah›l piyasas› kurals›zlaflt›r›ld› ve ABD tah›l fazla-

s› "g›da yard›m›" olarak iç pazara sürüldü. Sonuç,

di¤er ülkelerdeki gibi, küçük köylünün iflas›, ara-

zilerin büyük toprak sahiplerinin ellerinde toplan-

mas› ve mülksüzleflen köylülerin bir k›sm›n›n fle-

hirlere göç etmesi oldu. Kentlere yönelen bu yo-

¤un iflgücü göçü, ucuz iflgücüne dayal› konfeksi-

yon sanayiinin sosyal temeli oldu. Topra¤›n› yiti-

ren köylülerin bir di¤er k›sm›, sel tehdidi alt›nda-

ki verimsiz topraklara göç edip, burada yaflamaya
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çal›flt›lar. 1991’deki büyük sel bask›n› bu nedenle

büyük can kayb›na neden oldu: Tümü emekçi s›-

n›flardan 140 bin ölü!( 4 5 )

Tüm bunlar› toparlarsak: Neoliberal prog-

ram, yeni sömürge ülkelerin tar›m›nda da kapita-

list iliflkilerin derinlemesine nüfuz etmesini, köy-

lülü¤ün s›n›fsal ayr›flmas›n›n h›zlanmas›n› ve gide-

rek k›r›n insans›zlaflmas›n› öngörüyor. K›rda s›n›f-

sal ayr›flmay›, küçük köylülü¤ün mülksüzleflmesi-

ni ve y›k›ma u¤ramas›n› geciktiren, bu süreci göre-

ce yumuflatan devlet deste¤i, sübvansiyonlar vb.

kald›r›lmaktad›r. Emperyalist ülkelerin geçen yüz-

y›llarda yaflam›fl oldu¤u bu süreç, flimdi neoliberal

program arac›l›¤›yla keskin biçimde h›zland›r›la-

rak yeni sömürgelere yaflat›l›yor. Tar›m emekçileri

y›¤›nlar halinde k›rdan kente sürülmektedir.  Nü-

fusun yap›s›ndaki büyük dönüflüm ve kentlere y›-

¤›lan iflgüçleri, düflük maliyete dayal› sanayinin ge-

liflmesi için bir sosyal taban olmaktad›r. Di¤er yan-

dan ise, topra¤›n merkezileflmesiyle birlikte, ülke-

deki tar›m üretimini dünya kapitalist tar›m üre-

timine ba¤layacak olan, ihracata yönelik tar›m ola-

nakl› hale gelmektedir. Az say›da toprak sahibinde

yo¤unlaflan büyük topraklar, makinal›, büyük öl-

çekli tar›m› mümkün k›lmakta; tar›msal üretim de

dünya ölçe¤inde bütünleflmektedir. Art›k tar›m

üretiminde de k›stas, ülkenin kendini beslemesi

de¤il, dünya pazar›na yönelik üretimdir. Gelenek-

sel tar›m›n gerilemesi ile, ihracata yönelik tar›mda-

ki yo¤unlaflma el ele yürüyor: "Senegal’de meyve

plantasyonlar› tah›l üretimini; Bangladefl’te tatl› su

karidesi üretimi pirinç tar›m›n›; Mozambik’te pa -

muk, yerli küçük köylü ünitelerini y›kt›."( 4 6 ) B ö y l e-

likle, eskinin tar›m ülkeleri, kendini beslemek için

ABD g›da yard›m›na muhtaç hale getirilmektedir.

‹nsanlar›n açl›ktan öldü¤ü ülkelerde, Avrupal› be-

yefendilerin damak zevkine uygun tar›m ürünleri-

nin üretiminde patlama yaflanabilmektedir örne-

¤ i n .( 4 7 )

Di¤er yandan; "kapitalist tar›mdaki her gelifl -

me, yaln›z emekçiyi soyma sanat›nda de¤il, topra -

¤› soyma sanat›nda da bir ilerlemedir"( 4 8 ) ve kapita-

lizm, emekçiyi ve topra¤› kurutarak, kendi damar-

lar›n› kanla doldurur. Bir yandan tar›mdaki tekel-

leflmenin ve tek-tipli/monokültür tar›m›n (yukar›-

da say›lan ihracat ürünlerine bkz.) topra¤›n özünü

kurutmas› ve fakirlefltirmesi; di¤er yandan ise ka-

pitalist sanayinin s›n›r tan›maz bir pervas›zl›kla

do¤aya zehir saçmas›, dünyay› h›zla yaflan›l›r ol-

maktan ç›karmaktad›r. Yeni uluslararas› iflbölü-

münün  ba¤›ml› ülkelere biçti¤i misyonun bir yü-

zü de çevreye iliflkindir. Emperyalistler, kendi ül-

kelerinde s›k› bir çevre koruma mevzuat› uygulu-

yorlar ve bu, kuflkusuz sermayeye bir dizi ek yü-

kümlülük getiriyor; ar›tma tesisleri, vb. Öyleyse

yeni sömürgeler, "rekabet gücü" ad›na, çevre ma-

liyetlerini s›f›ra indirmeli, bu topraklar s›n›rs›z do-

¤a talan›na sunulmal›d›r. Çevre maliyetleri ne den-

li düflük, dolay›s›yla, do¤an›n talan› ne denli ola-

nakl› olursa, o ülke de o oranda yabanc› sermaye

yat›r›m› çekmekte ve o ülkenin burjuvazisi o oran-

da ucuza üretmektedir. Sonuçlar trajiktir: G. Ko-

re’nin dillere destan ‘kalk›nma’ süreci, daha 30 y›l

öncesinde dahi, korkunç bir do¤a katliam›na yol

açm›flt›: "1970 y›l›nda Seul il s›n›rlar› içinde kim-

yasal toz miktar› 38 ton ve flehir merkezinde 67.7

ton idi. (Sa¤l›k s›n›r› kilometre kare bafl›na 6.5

tondur). Seul’ün içme suyu kayna¤› olan Han ›r-

ma¤›ndaki kirlenme oran› 1970’de sa¤l›k s›n›r›n›

yüzde 400 ila 800 aras›nda de¤iflen ölçüde aflm›fl

durumda. Ekim/Kas›m 1975 tarihli Dong A ‹l-Bo

gazetesinde ‹nçon sanayi bölgesiyle ilgili bir arafl-

t›rmada flöyle deniliyordu: “Deniz sessizce ölmek -

te. Civardaki bir adada morina bal›klar› ölmeye

bafllam›flt›r. Denize ak›t›lan petrol ve kirli sular yü -

zünden, bal›k cinsleri do¤al özelliklerini kaybet -

mektedir. Hükümet bile sadece bu bölgede çevre

kirlili¤ine yol açan tam 718 fabrika bulundu¤unu

saptam›flt›r’. Özellikle Japonya, çevreye çok mik -

tarda zararl› kimyasal at›k yayan fabrikalar›n› Gü -

ney Kore’ye naklederek, çevre korumas›na yönelik

yasalar›n yoklu¤undan faydalan›yor. Ayn› fabrika -

lar Japonya’daki çevre koruma yasalar›na göre ya -

sad›fl› say›l›yor."( 4 9 ) Bugün de dünyan›n havas› en

kirli 7 kentinden 5’i Güneydo¤u Asya’dad›r.

‹nsanl›k, "küreselleflme"yle birlikte, içme su-

yu k›tl›¤›yla tan›flt›. Dünya içme suyu stoklar›,

1970’lerdeki düzeyinin yüzde 30’una kadar gerile-

di. Dünya nüfusunun yüzde 40’›n› oluflturan 88

ülkede sürekli içme suyu s›k›nt›s› çekiliyor. Birçok

Tüm dünya sanayi üretiminin birkaç yüz 
tekelin denetimine girdiği bir noktaya 
ulaştık. Üretimin uluslararasılaşması, 
sermayenin icat ettiği bir buluş değil, 
üretici güçlerin evrimiyle ortaya çıkan 
nesnel bir gelişmedir. Üretimin 
toplumsallaşmasında varılan yeni bir 
düzeydir.
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ülkenin gecekondu bölgelerinde su, vesikayla sa-

t›lmaktad›r. Dünyada her gün 1762 çocuk, temiz

su içemedi¤i için ölüyor.( 5 0 ) Bolivya, temiz içme su-

yu k›tl›¤›n› en yo¤un yaflayan ülkelerden birisidir

ve 2000 y›l›nda Bolivya halk›n›n su zamlar›na kar-

fl› ayaklanmas›n›n alt›nda yatan etken de budur.

Do¤an›n insana gani gani sundu¤u içme suyu kay-

naklar›, ya kapitalist sanayinin s›n›r tan›maz kar

h›rs›yla kirletiliyor, ya da su tekelleri (Danone vb.)

taraf›ndan sat›n al›n›yor.

Afrika’da, d›fl borç ödemeleri için y›lda 4 mil-

yon metreküp a¤aç kesiliyor.( 5 1 )

Dev ormanlar›n d›fl borç karfl›l›¤›nda sat›lma-

s›; ›rmaklar›n, göllerin ve denizlerin sanayi at›kla-

r›yla doldurulmas›; neo liberalizmle önü aç›lan do-

¤a katliam›n›n güncel yans›malar›d›r. Ergene Neh-

ri’nin, Porsuk Çay›’n›n, ‹zmir ve Kocaeli Körfezle-

rinin, Karadeniz k›y›lar›n›n durumu, Bergama’y›

bekleyen gelecek, yeni uluslararas› iflbölümünden

ba¤›ml› ülkelerin pay›na düflenlerin çarp›c› görü-

nümleridir asl›nda.( 5 2 )

MALİ SERBESTLEŞME VE BORSA

1970’lerden bu yana dünya, üretken güçler-

deki muazzam bir at›l›ma tan›k oluyor. Yeni tek-

nolojiler devreye giriyor, üretimin yo¤unlaflmas›

görülmedik bir düzeye ulafl›yor. ‹nsanl›k, belki de

tarihinde hiç rastlamad›¤› bir kaynak bollu¤u için-

de yüzüyor. Ancak kapitalist üretim iliflkileri, bu

kaynak bollu¤unun yan› s›ra ve onunla birlikte de-

rin bir yoksullu¤a, yüz milyonlar›n açl›k içinde

k›vranmas›na da yol aç›yor. Dünya nüfusunun en

tepesindeki burjuva elitin ellerinde toplanan bafl-

döndürücü miktarlarda sermaye, iletiflimdeki yeni

geliflmelerle birlikte, kendisine akacak yeni bir ka-

nal bulmufl görünüyor: Mali spekülasyon ve borsa. 

Üretimin uluslararas›laflmas›na paralel ola-

rak, mali piyasa da uluslararas› bir kimlik kazand›.

Kapitalist dünyan›n eski geleneksel borsalar›na

(New York, Londra, Tokyo, vb.) son yirmi y›l için-

de onlarca yeni borsa eklendi. Yeni uluslararas› ifl-

bölümüne eklemlenen ba¤›ml› ülkelerde birbiri ar-

d›na borsalar kuruldu. ‘90’l› y›llar boyunca bu kap-

samdaki ülkelerde 70 yeni borsa aç›ld›; ki bunlar›n

50’si 1990-’94 aras›nda kuruldu. Bu ülkelere net

sermaye ak›m›, Berlin Duvar›’n›n y›k›lmas›ndan

bu yana 15 kat artt›. Baring Securities adl› bir fi-

nans flirketine göre: "geliflmekte olan piyasalar"da,

yabanc›lar›n elindeki ka¤›tlar›n de¤eri, 1986’da 2.1

milyar dolardan, 1993’te 200 milyar dolara ulafl-

t › .( 5 3 ) Neoliberal programlar›n tekellerin elinde yo-

¤unlaflt›rd›¤›, üretimdeki yo¤unlaflma ve teknolo-

jik at›l›mlarla birlikte devasa boyutlara ulaflan bir

para-sermaye miktar›, ‘global’ bir mali piyasa için-

de h›zl› biçimde hareket ediyor. En yüksek kâr› va-

at eden piyasada k›sa süre konakl›yor; kâr› tehlike-

ye düfltü¤ünde ise ayn› h›zla bu ülkeyi terkedip,

borsa çöküfllerine vb. neden oluyor. Bilgisayar ve

elektronik alan›ndaki geliflmeler, paran›n bir elekt-

ronik veri olarak saniyelik yolculuklarla dünyan›n

bir ucundan di¤erine uçmas›n› sa¤l›yor. Bugünkü

dünya iktisadi sistemi, milyarlarca dolar› diyelim

sal› günü Tayland borsas›na, çarflamba oradan ani-

den çekip ABD hazine bonolar›na, perflembe ise

birden yükseliveren Belçika repo piyasas›na yat›r-

may› olanakl› k›l›yor. Bu temelde, sistem, hiçbir

üretken faaliyetle u¤raflmadan, salt bir-iki bilgisa-

yar ifllemiyle milyarlarca dolarl›k gelir elde etmeyi

olanakl› k›l›yor. Dünya finans piyasalar›ndaki

günlük de¤iflim; 1986’da 290 milyar dolardan,

1990’da 700 milyar dolara ç›kt›, 1994’te ise, 1 tril-

yon dolar› aflk›n bir mebla¤a ulaflm›flt›. Döviz al›m-

sat›m›; 1995’te, günde 1.3 trilyon dolar, y›lda 325

trilyon dolar idi. Ki bu rakam, dünya toplam gelir-

lerinin 10 kat›na denk geliyor! Kuflkusuz, ortada

gerçekten böyle bir para yok. Paran›n hayali al›n›-

yor-sat›l›yor-sonra tekrar al›n›yor ve tüm bu ifllem-

ler s›ras›nda kimsenin eli nakit paraya de¤miyor.

Mali piyasalar›n cirosunu bu kadar kabar›klaflt›ran

bu. Yoksa, dünya merkez bankalar›n›n toplam re-

zervinin (600 milyar dolar) neredeyse iki kat› bir

paran›n her gün el de¤ifltirmesi olanakl› olmazd›...
( 5 4 )

Spekülasyon ve borsa ç›lg›nl›¤›, kapitalist

dünyay› sarm›fl durumda. Afla¤›daki çizelge bunu

ifade ediyor:

Tahvil ve hisse senedi piyasalar›ndaki ifllem

hacminin GSMH’ya oran›( 5 5 ) (Tablo 2):

Toplam spekülatif faaliyetlerin yaln›zca bir

bölümünü ifade eden tahvil ve hisse senedi ifllem-

leri, emperyalist ülkelerin ekonomilerine denk ya

da onu aflan büyüklü¤e ulaflm›fl durumda. Bu de-

vasa büyüklükte para-sermayeyi bir m›knat›s gibi

kendine çeken; yüksek kâr oran›d›r. Borsada yeni

bir de¤er üretilmez. Bir oyuncunun di¤er oyuncu-

lar›n cebindekileri almaya çal›flt›¤› bir aland›r bu.

Sonuçta ortada dönen para ayn› kal›r, ama bu pa-

ran›n bölüflümü

de¤iflir. Her kapita-

list, elindeki art›

de¤er dilimini kul-

lanarak, baflkalar›-

n›n art› de¤erinden

parça koparmaya

çal›fl›r. Borsa vur-

gununun vaad etti-

TABLO 2



¤i kâr oran›, sanayi yat›r›m›ndan elde edilecek

orandan yüksek ise, tüm risklerine karfl›n, serma-

ye bu alana hücum eder –ki pratikte de böyle olu-

yor. Teknolojik geliflme sonucunda, imalat sanayi-

inde kâr oran› düflüyor; sanayi yat›r›mlar› cazip ol-

maktan ç›k›yor. Bu durum, tekellerin elinde biri-

ken sermaye fazlas›n›n yüksek kâr ihtimali olan

borsaya akmas›n› getiriyor. Mali piyasan›n ulusla-

raras›laflmas›yla birlikte, s›nai üretimde elde edilen

art› de¤erin, dünya burjuvazisinin çeflitli bölükleri

aras›nda yeniden bölüflüldü¤ü global bir kumarha-

ne oluflmufltur. Bu alandaki sermayenin sahibi,

"rantiyeler" ad›nda kimli¤i bulan›k kifliler de¤il; fi-

nans, sanayi ve ticaret sermayedarlar›d›r; büyük

sanayinin ve banka tekellerinin bafl›n› çekti¤i dün-

ya burjuvazisidir. Burjuvazi içinde kuflkusuz ki, ön

planda olan banka ve finans tekelleridir. Bunlar

borsa ve benzeri spekülatif ifllemler üzerinde tam

bir hükümranl›k kurmufl durumdalar. Dünyan›n

en büyük 10 mali kuruluflunun toplam aktifleri,

1997 sonunda 4 trilyon 853 milyar dolar idi.( 5 6 )

Yerkürenin dört bir yan›na da¤›lm›fl milyarlarca

para damlac›¤›n› her gün borsalara tafl›yan ‘küçük

yat›r›mc›’lar ve ellerindeki sermayeyi, baflka kapi-

talistlerden art› de¤er çalmak için kullanmak iste-

yen burjuvalar, mali piyasalarda buluflmakta ve

yo¤unlaflan bu para-sermaye finans sermayesinin

gücüne güç katmaktad›r.

Uluslararas› ticaretteki art›fl da mali sermaye-

yi besleyen bir di¤er faktör oluyor. Büyük çapl› it-

halat ve ihracat› finanse eden dünya banka tekelle-

ri ve uluslararas› tüccarlar, sanayide üretilen art›

de¤erden aslan pay›n› al›yorlar. M. Chossu-

dovsky’nin aktard›¤› baz› verilere bakal›m.

1990’lar›n bafl›nda, kahvenin, çiftlik ç›k›fl› 0.25 ila

0.5 dolar; dünya piyasas› fiyat› 1 dolar, nihai pera-

kende sat›fl› ise 10 dolar idi (K. Amerika peraken-

de piyasas›nda.) Bir di¤er örnek: 1992 fiyatlar›yla,

Bangladefl’te imal edilen bir düzine gömle¤in fabri-

ka sat›fl fiyat› 36 ila 40 dolar (FOB). Ayn› gömle¤in

ABD piyasas›ndaki sat›fl fiyat›; tane 22 dolar, bir

düzine gömlek ise 266 dolar.( 5 7 ) Aradaki 226 dolar-

l›k fark› kim almaktad›r? 

a) Gerçek dolafl›m maliyetleri (depolama,

nakliye vb.) b) Uluslararas› da¤›t›mc›lar, tüccarlar.

c) Gümrük vergileri ve di¤er vergiler. Bunlara bir

kalem de biz ekleyelim: d) Uluslararas› ticareti fi-

nanse eden bankac›l›k tekelleri ve uluslararas› kre-

ditörler. Chossudovsky’nin hesaplamas›na göre-

; bu ticaretten aslan pay›n› yüzde 71.8’le "brüt ti-

cari kâr"a el koyanlar almaktad›r. Yan› s›ra, emper-

yalist devlet de vergiler arac›l›¤›yla art› de¤erden

pay›n› almaktad›r. M. Chossudovsky, bu durumu

bir ironiyle, "ithalata dayal› büyüme" olarak ad-

l a n d › r › y o r .( 5 8 ) Bangladefl’li kapitalist, iflçilerinin ge-

ce-gündüz can›n› ç›kartarak elde etti¤i muazzam

art› de¤eri bankalara feda ediyor. "Metan›n fiyat› -

n›n bir k›sm›, eme¤in fiyat›n› içerir. Eme¤in fiya -

t›nda karfl›l›¤› ödenmeyen k›sm›n (yani art› de¤e -

rin, bn.) metan›n fiyat›nda hesaba kat›lmas› gerek -

mez. Bu k›s›m al›c›ya hediye edilebilir. Rekabetin

yol açt›¤› ilk ad›m budur. Rekabetin att›rd›¤› ikin -

ci ad›m, iflgününün uzat›lmas›yla yarat›lan anor -

mal art›  de¤erin hiç olmazsa bir k›sm›n›n metan›n

sat›fl fiyat›n›n d›fl›nda tutulmas›d›r. Bu flekilde,

metan›n anormal derecede düflük sat›fl fiyat› önce -

leri ara s›ra görülür ve zamanla bu, yerleflik hale

gelir, bundan böyle bu fiyat, fazla emek zaman›n›n

karfl›l›¤› olan ac›nacak derecede düflük bir ücretin

de¤iflmeyen temeli olur."( 5 9 ) Ola¤anüstü a¤›r sömü-

rü koflullar›yla elde edilen büyük art› de¤er kitlesi,

yeni sömürge burjuvazilerine çok düflük fiyatlarla

dünya pazar›na ç›kma olana¤› sunarken, fiyat dü-

flürmek için "al›c›ya hediye edilen" art› de¤er kit-

lesi de uluslararas› tüccarlar›n ve dünya finans te-

kellerinin kasas›na akmaktad›r. Böylece bu üretim

d›fl› unsurlar, yeni sömürgelerdeki afl›r› sömürü-

nün kayma¤›n› zahmetsizce yemektedir. Sermaye-

nin uluslararas›laflmas›yla birlikte, mali sermaye,

tüm dünyadaki s›nai, ticari, tar›msal vb. faaliyeti

haraca kesen dev bir haydutlar çetesine dönüfl-

m ü fl t ü r .

Finansal ya¤man›n bir boyutu da dünya borç

piyasas› ve burada dönen muazzam kredi hacmi-

d i r .( 6 0 ) Dipnota ald›¤›m›z çizelgeden de görülebile-

cek iki olguya de¤inelim: Birincisi, dünya kredi pi-

yasas›n›n hacmi, sermayenin uluslaras›laflmas›yla

birlikte muazzam ölçüde artm›flt›r. Bu, ayn› za-

manda, toplam global art› de¤erden bankalar›n fa-

iz biçiminde s›zd›rd›¤› dilimin de büyüdü¤ü anla-

m›na gelir. Zira, örne¤in, d›fl kredi ödemeleri 7 bü-
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yük ABD bankas›n›n kârlar›n›n 1970’de yüzde

22’sini oluflturuyordu; 1982’de ise yüzde 60’›n›.( 6 1 )

‹kincisi; yo¤un d›fl borç iliflkisi, çizelgeye konu

edilen ülkeler bak›m›ndan, sanayi üretiminin fi-

nansman› için vazgeçilmez hale gelmifltir. Ki, bu

durum sadece bu on ülke için de¤il, baflta ABD ol-

mak üzere kapitalist dünya ekonomisinin tüm bi-

leflenleri için geçerli. (ABD 1 trilyon dolar› aflan

borcuyla dünyan›n en borçlu ülkesidir. ABD’de

flirketlerin toplam varl›klar›n›n finansman›nda

borçlar›n pay› 1980’lerin bafl›nda yüzde 37 iken,

1990’a gelindi¤inde yüzde 45’e yükselmiflti. ABD

flirketlerinin gayr›-safi kâr›n›n giderek daha büyük

bir bölümü faiz ödemelerine gidiyor –1979’da yüz-

de 24, 1988’de yüzde 31–). Geliflen teknoloji, üre-

tim araçlar› maliyetlerini ak›l almaz düzeylere çek-

mifltir: Art›k yo¤un kredi kullan›m› olmaks›z›n sa-

nayi üretimi finanse edilemiyor. Genifl ölçekli

uluslararas› ticaretin de, krediler olmaks›z›n finan-

se edilemedi¤ini belirtmifltik.

Böylece görüyoruz ki; üretim yo¤unlaflt›kça,

üretici güçler gelifltikçe, ürünlerin giderek daha

büyük bir dilimine üretimle hiç iliflkisi olmayan

asalaklar el koyuyor. ‹nsanl›¤›n evrensel üretici

güçleri ne ölçüde ileriye do¤ru at›l›rlarsa, o denli

büyük bir kaynak üretken faaliyetten tamamen ko-

parak spekülasyona yöneliyor. Böylece kapitalist

özel mülkiyet iliflkileri alt›nda, üretken faaliyetteki

her at›l›m›n, üretim-d›fl› asalak sektörü misliyle

büyüttü¤ü, böylece de üretime akabilecek devasa

kaynaklar›n sistemli biçimde üretimin d›fl›na çe-

kildi¤i bir noktaya gelinmifl oluyor. Böylelikle, ka-

pitalist mülkiyetin ve onun ba¤r›ndan f›flk›ran kar

h›rs›n›n, üretici güçlerin geliflmesini sürekli biçim-

de sabote etti¤i bir sistem kurgusuyla karfl›lafl›yo-

ruz: Kapitalist çürümenin son noktas›na do¤ru

h›zla gerilen çeliflkiler duruyor karfl›m›zda. Mali

serbestleflme, bu çeliflkileri ketleyen tüm bariyerle-

ri bir kenara süpürmüfltür. Kapitalist iliflkilerin in-

sanl›¤›n üretici güçlerinin geliflimine çektikleri ka-

l›n s›n›r ç›plak gözle görülür haldedir art›k. Burju-

va yaz›n› dahi, rantiye faaliyetinden rahats›zl›¤›n›

aç›kça ifade etmekten çekinmiyor, ama kuflkusuz

çeliflkinin özünü gizleyerek. Bir BM raporu flöyle

diyor: "Her yerde finans sanayinin, rantiyeler de

yat›r›mc›lar›n önüne geçmifltir. (...) Var olan men -

kul de¤erlerin el de¤ifltirmesi, yat›r›m yoluyla ser -

vet yarat›lmas›na göre, çok daha kazançl› bir faali -

yet haline gelmifltir."(6 2 ) Burjuva yaz›n aç›s›ndan

bunun aksi mümkündür: Çokuluslu flirketlerin

denetimi, borsa hareketlerine vergiler vb. rantiye

faaliyetini geriletecektir. Oysa sistemin kendi geli-

fliminin do¤urdu¤u ve aksi yöne sapt›r›lamaz bir

hareket sözkonusudur: Art›k özel mülkiyet ile çü-

rüme, birbirine ayr›lmazcas›na yap›flm›fl ikiz kar-

defller gibidir.  

NEOLİBERALİZM VE DÜNYA SİSTEMİ

"Burjuvazi, üretim araçlar›n›, ve böylelikle

üretim iliflkilerini ve onlarla birlikte toplumsal ilifl -

kilerin tümünü sürekli devrimcilefltirmeksizin va -

rolamaz. (...) Üretimin sürekli alt-üst oluflu, bütün

toplumsal koflullardaki kesintisiz sars›nt›, sonu

gelmez belirsizlik ve hareketlilik, burjuva ça¤›n›

bütün öncekilerden ay›rt eder. Bütün sabit, don -

mufl iliflkiler, beraberinde getirdikleri eski ve say -

g›de¤er önyarg›lar ve görüfllerle birlikte çözülü -

yorlar, bütün yeni oluflmufl olanlar kemiklefleme -

den eskiyorlar. Yerleflmifl olan ne varsa eriyip gidi -

yor, kutsal olan ne varsa lanetleniyor, ve insan,

kendi toplumsal durumlar›na ve karfl›l›kl› iliflkile -

rine sonunda ay›k kafa ile bakmak zorunda kal› -

y o r . "(63) 

Emperyalist dünya sistemi, büyük bir yap›sal

dönüflüm geçirerek, 1974-75 kriziyle aç›¤a vuran

derin bunal›m›n› aflmay› baflard›. Tam da bu bafla-

r›d›r ki, onun yeni bunal›m›n›n kap›s›n› aralad›.

Emperyalist dünya sisteminin ald›¤› yeni biçim,

daha "kemikleflemeden eskidi". Neoliberal prog-

ram, kapitalizmin kör kanunlar›n› k›smen törpüle-

yen, y›k›c› etkilerini ödünleyen sosyal devleti, ulu-

sal himayecili¤i, ifl

güvencesini vb. tasfi-

ye ederek, sermaye

birikimini bir üst dü-

zeye s›çratt›. Ama tam

da bunu yaparak, ayn›

zamanda kapitaliz-

min çeliflkilerinin en

ç›plak ve yak›c› bi-

çimde ortaya serilme-

sine yol açt›. Do¤u

Asya 1997 kriziyle

dünyaya saç›lan man-

TEORİDE doğrultu / Ocak - Şubat

TABLO 3

Ülke Nüfus Dünya nüfusuna Toplam gelir Dünya gelirine 
(milyon) oran› (yüzde ) (Milyar dolar) oran› (yüzde )

3. Dünya 4.296,7 78,1 4.088,6 17,1
(toplam)
D. Avrupa ve
Eski SSCB 392,3 7,1 1.045,5 4,4
Zengin ülkeler
(toplam) 812,4 14,8 18.758,3 78,5
Afrika
(Afla¤› Sahra) 599,0 10,9 311,5 1,3
Güney Asya 1.194,4 21,7 370,3 1,5



zaralar, kapitalizmin insanl›¤a bunca teknolojik

geliflmenin ard›ndan 1800'ler ‹ngiltere'sinden bir

gram daha iyi yaflam koflullar› sunamad›¤›n› tüm

dünyaya ilan etti. ‹flte, üretkenlikteki tüm büyük

s›çramalara karfl›n, dünya gelirinin da¤›l›m›( 6 4 ):

(Tablo 3)

Dünya nüfusunun yüzde 78’inin, dünya geli-

rinin yüzde 17’sini paylaflt›¤›; nüfusun yüzde

15’inin ise gelirin yüzde 78’ini ald›¤› bir sistem bu!

Ve kuflkusuz ki gerçek tablo bundan çok daha va-

himdir ve tek tek ülkelerin gelir da¤›l›m› incelen-

di¤inde aç›¤a ç›kabilir. Türkiye’ye iliflkin güncel

bir tabloyu vermekle yetinelim. Yukar›daki sat›r-

larda fiili ve ABD’ye iliflkin aktard›¤›m›z da¤›l›m

verileriyle birlikte bu tablo bizi do¤ru sonuca gö-

türecektir(65): Tablo 4

E¤er kapitalizmin daha ç›plak iflledi¤i ‹stan-

bul’a bakacak olursak; yüzde 1’lik grup, ayda orta-

lama 27.5 milyarl›k gelire sahiptir ve gelirin yüzde

29’una el koymaktad›r.

Böylece tablo tamamlanm›fl oluyor: Emperya-

listlerin dünya gelirinin büyük bir yüzdesine el

koydu¤u, yeni sömürgelere düflen küçük mebla¤›n

ise, bu ülkelerin burjuvazileri taraf›ndan ya¤ma-

land›¤›; emperyalist ülkelerdeki iflçi ve emekçilerin

yoksullu¤u, yeni sömürgelerdeki s›n›f kardeflleri-

nin ise afl›r› yoksullu¤u yaflad›¤› bir dünya tablosu

karfl›m›zda. Emperyalist sermaye, iflbirlikçi burju-

vazilerle birlikte yerkürenin her santimini perva-

s›zca sömürüyor. Hiyerarflinin en tepesinde dünya

finans tekelleri duruyor. Onlar›n hemen yan›nda,

s›k› s›k›ya denetime ald›klar› ve kaynaflt›klar› tica-

ret ve sanayinin dünya tekelleri duruyor. Yeni sö-

mürgelerin iflbirlikçi tekelleri de bu haydutlar›n

ete¤ine yap›flm›fl, onlar ad›na k›l›ç sall›yor. Ve tüm

bu tiranlar koalisyonunun alt›nda, ezilen, yoksul-

laflan ve geleceksizlefltirilen iflçiler, küçük köylü-

ler, emekçi kad›nlar, flehir ve k›r›n yar› proleter y›-

¤›nlar›, k›sacas› yerküredeki tüm zenginli¤in yara-

t › c › l a r › . . .

Zenginli¤in merkezileflmesi süreciyle, üreti-

min uluslararas›laflmas› süreci birbirine koflut bi-

çimde ilerleyerek, dünya çap›nda faaliyet gösteren

dev tekellerin do¤ufluna götürdüler. Tüm dünya

sanayi üretiminin birkaç yüz tekelin denetimine

girdi¤i bir noktaya ulaflt›k. Üretken güçler, dünya

ölçe¤inde iç içe geçer ve toplumsallafl›rken, serma-

ye bu süreci kendi güdümüne ald›, çarp›klaflt›rd›

ve bir avuç dünya tekelinin s›n›rs›z sömürüsü için

kulland›. Üretimin uluslararas›laflmas›, sermaye-

nin icat etti¤i bir bulufl de¤il, üretici güçlerin evri-

miyle ortaya ç›kan nesnel bir geliflmedir. Üretimin

toplumsallaflmas›nda var›lan yeni bir düzeydir.

Modern sanayinin ulaflt›¤› düzey, teknolojik

geliflme, ulafl›m ve iletiflimdeki ilerlemeler, üreti-

min uluslararas› düzeyde örgütlenmesini hem

mümkün k›l›yor, hem de dayat›yordu. Sermaye,

bu nesnel geliflmeyi kendi güdümüne ald›, yelken-

lerini onun rüzgarlar›yla fliflirmeye çal›flt›. Tabii ki,

bunu yaparken tek amac›, varl›¤› tarihin geliflimiy-

le z›t düflen özel mülkiyeti ayakta tutmakt›. Bu

yüzden tüm bu sürece özel mülkiyet ve kâr h›rs›-

na özgü yöntemler damgas›n› vurdu: Proletarya-

n›n korkunç sefilleflmesi, kriz ve y›k›mlar, do¤an›n

görülmedik ölçüde talan›, darbeler, katliamlar vb.

Böylelikle burjuvazi, varl›¤› toplumsal üretimle çe-

liflen özel mülkiyeti ayakta tutmak için, üretimi

daha büyük toplumsal bir ölçekte; dünya ölçe¤in-

de örgütlemeye giriflti. 

"Büyük bir iflletme, dev boyutlara ulaflt›¤› ve

türlü verilerin tam hesab›n› yaparak plana göre on

milyonlarca insan için gerekli hammaddenin üçte

ikisini ya da dörtte üçünü sa¤lamay› örgütledi¤i

zaman; hammaddeler sistemli ve örgütlü bir bi -

çimde bazen birbirinden yüzlerce, binlerce verst

uzakl›ktaki en uygun üretim yerlerine ulaflt›r›ld›¤›

zaman; hammaddenin birbirini izleyen ifllenme ev -

releri türlü mamul madde dizilerinin yap›m›na de -

¤in bir el taraf›ndan yönetildi¤i zaman; bu ürünler

tek bir plan içinde, on milyonlarca, yüz milyonlar -

ca tüketiciye da¤›t›ld›¤› zaman (...) –bütün bunlar

oldu¤u zaman, art›k bellidir ki, ... üretimin top -

lumsallaflmas›yla karfl› karfl›yay›z;  özel eko -

nomik iliflkiler ve özel mülkiyet iliflkileri, ar -

t›k içeri¤ine uymayan bir kabuktan, ç›kar›l -

mas› yapay olarak geciktirilirse kesinkes çü -

rüyecek olan, belki bu çürüme durumunu

oldukça uzun sürdürse de, ... sonuçta kesin -

kes at›lacak olan bir kabuktan ibarettir."( 6 6 )

Kapitalizm koflullar›nda, üretimdeki

toplumsallaflma artt›kça, do¤ru orant›l› ola-

rak, mülkiyetteki özelleflme de artar. Çünkü

ancak merkezileflmifl büyük sermaye top-

lumsal ölçekteki üretimi kurabilir. Üretim-

deki yo¤unlaflman›n ve üretim ölçe¤indeki
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TABLO 4
Sosyal grup Nüfus içindeki Gelirden ald›¤› 

pay› (yüzde ) pay (yüzde )

Süper zengin 
(ayda 7.5 milyar) 1 16.6
Yüksek gelirli
(ayda 1-2.1 milyar) 5 16.1
Üst-orta
(501-999 milyon) 16 25.6
Alt-orta
(200-500 milyon) 48 32.5
Düflük gelir
(200 milyon ve alt›) 30 9.2



genifllemenin hem önkoflulu, hem de zorunlu so-

nucu mülkiyette daha fazla tekelleflmedir. Üreti-

min uluslararas›laflmas›nda ifadesini bulan bugün-

kü toplumsallaflma düzeyi de mülkiyetin dünya te-

kellerinde yo¤unlaflmas›na götürmüfltür.

Üretimin toplumsallaflmas›ndaki her ilerle-

me, bir yandan özel mülkiyeti daha fazla anlams›z-

laflt›r›r ve gereksiz k›larken, öbür yandan da mül-

kiyetin özel karakterini daha fazla belirginlefltirir.

Yani; üretimin toplumsallaflmas›nda ileriye do¤ru

at›lan her ad›m, özel mülkiyetin krizini nihayetin-

de hafifletmez, a¤›rlaflt›r›r. Üretimin dar ulusal ka-

buklar›n› k›rarak uluslararas›laflmas› da, evrensel

ölçekte iflleyen dev bir sanayi mekanizmas› yarata-

rak, özel mülkiyeti daha da fazla gereksizlefltirdi.

Kapitalist üretim iliflkilerinin dünya sanayi sistemi

üzerindeki y›k›c› ve sakatlay›c› etkileri de derinlefl-

ti. Görece ulusal kabuklar›n içindeki üretimde da-

hi üretim anarflisi, fazla üretim ve krizler meydana

geliyordu. Oysa flimdi befl-on büyük sanayi flehri-

nin, 150-200 büyük tekelin, 5-10 milyon iflçinin

yerini; yüzlerce büyük sanayi merkezi, dünya pa-

zar› gibi dev bir alanda at koflturan onbinlerce çok

uluslu flirket ve milyarlarca iflçiden oluflan koca-

man bir iflgücü pazar› alm›flt›r. "Hafif atlat›lm›fl"

bir kriz olarak ‘97-’98 Asya-Rusya krizi, üretimde-

ki uluslararas›laflman›n özel mülkiyetin s›n›rlar›y-

la ne büyük bir çat›flma içinde oldu¤unun ilk sin-

yallerini vermifltir. Kriz dün kaç›n›lmazd›; bugün

daha fazla öyledir. Üretimin toplumsal niteli¤i dün

toplumsal mülkiyeti ve merkezi planlamay› zorun-

lu k›l›yordu; bugün daha fazla öyledir. Komünist

Manifesto, özel mülkiyetin kald›r›lmas› konusun-

da flu sözleri dünyaya ilan etti¤inde 19. yüzy›l›n

o r t a l a r › y d › : "Özel mülkiyeti ortadan kald›rma ni -

yetimiz karfl›s›nda dehflete kap›l›yorsunuz, oysa

özel mülkiyet sizin mevcut toplumunuzda nüfu -

sun onda dokuzu için zaten ortadan kalkm›flt›r;

birkaç bin kifli için var oluflu, tamam›yla, bu onda

dokuzun elinde var olmay›fl›ndan ötürüdür."( 6 7 )

Bugün 21. yüzy›lday›z; ve özel mülkiyet art›k dün-

ya nüfusunun yüzde 99’u için ortadan kalkm›flt›r.

Bir yanda dünya tekellerinin kâr h›rs›yla yönlen-

dirdikleri s›nai üretimin dünya pazar› okyanusun-

da kayadan kayaya çarpmas›; di¤er yanda kendi

içeri¤ine uygun bir mülkiyet biçimini kuvvetli bi-

çimde dayatan toplumsallaflm›fl dünya üretimi; be-

ri yanda, devasa büyüklükte kaynaklar›n asalak

alanlara ak›fl› ve üretken faaliyetin gemlenmesi;

öte yanda ise az say›da elde s›k›fl›p kalm›fl ve tama-

men gereksizleflmifl özel mülkiyet: ‹flte 21. yüzy›l›n

dünyas›nda tüm çeliflkilerin filizlendi¤i toprak bu-

d u r .

Böylelikle burjuvazi, neoliberal program do¤-

rultusunda, bir yandan kapitalizmin çeliflkilerini

tüm y›k›c›l›¤›yla geliflmeye itip, di¤er yandan ise

bu çeliflkilerin filizlendi¤i zemini, yani üretimin

toplumsal niteli¤ini bir üst düzeye ç›kararak, ken-

di sonunun tarihsel koflullar›n› daha ileriden ör-

gütlüyor ve (Marks’›n deyimiyle) "tarihin kör ale-

ti" rolünü oynam›fl oluyordu. Ayakta tutmak için

ç›rp›nd›¤› özel mülkiyeti, flaflâl› programlar›yla, ni-

yetsizce daha fazla gereksizlefltiren burjuvazi, bu

tarihsel trajediye son verecek olan toplumsal dev-

rimin koflullar›n› da kuvvetlendirmifltir. 

Yeri gelmiflken;

"küreselleflme karfl›-

t›" yaz›na hakim

olan ulusal kalk›n-

mac› e¤ilim üzerine

de k›saca dural›m.

M. Chossudovsky,

Samir Amin, Imma-

nuel Wallerstein,

Hans Luther, co¤raf-

yam›zda da Engin

Y›ld›zo¤lu vb. yazar-

lar bu kategoriye gi-

rer. Bu ak›m, serma-

yenin uluslararas›-

laflmas›n› fliddetle

protesto etmekle be-

raber, bu sürecin al-

ternatifini "ulusal,

alternatif, ba¤›ms›z

bir kalk›nma"da, "tar›m›n desteklenmesinde" ve

"pazar›n egemenli¤inin yerine demokratik ege-

menli¤i geçirmekte" bulur. Bu ak›mla genifl bir tar-

t›flma yürütmek bu çal›flman›n kapsam›n› aflar.

Ancak, ABD’de sözkonusu ak›m›n temsilcili¤ini

yapan yay›nlardan Monthly Review’un genel gö-

rüfllerine yak›n bir makalede öne sürülen fikirleri

k›saca inceleyerek, görüfllerimizi özet olarak for-

müle edelim. Gregory Albo, bu derginin Aral›k

1996 say›s›ndaki "Dünya Ekonomisi, Pazar Zorun-

luluklar› ve Alternatifler" bafll›kl› yaz›s›nda, ser-

mayenin uluslararas›laflmas›n› ve bunun savunu-

cusu sosyal demokratlar› uzun uzun elefltirdikten

sonra, alternatif projesini aç›kl›yor: Demokrasiyi

topluma yayal›m, üretimi ise ulusal s›n›rlara do¤ru

geri yönlendirelim. Üretimin hacmini daraltal›m,

toplumsal kayg›lar› üretim hacminin önüne geçi-

relim. ("... mali sermayeyi ve üretim iliflkilerini

global zeminden ulusal ve yerel zeminlere geri yer-

lefltirmek" –sf. 19) Yeni uluslararas› örgütler ku-

rulmal›; bunlar›n amac›, "kapitalist toplumsal

mülkiyet iliflkilerini s›n›rland›rmak ve demokratik

örgütlenme biçimleri ve olanaklar›n›n alan›n› ge-
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niflletmek" olacak. "Planl› ticaret, sermaye deneti-

mi ve çevre standartlar›n›n dayat›ld›¤›" alternatif

bir büyüme modeli. ‹fl saatlerinin k›salt›lmas›, iflçi-

lerin bofl zamanlar›nda yönetime kat›lmas› vb.

Tüm bunlarla birlikte, bu geliflme modeli, bir çeflit

sosyalizme geçifl süreci bafllatacak.

Tüm bunlar kapitalist dünya ekonomisinin ve

burjuva devletin s›n›rlar› içinde yap›lacak! G. Al-

bo’nun "alternatif model"i, uluslararas›laflan üreti-

min karfl›s›na, üretimin dar ulusal s›n›rlara yeni-

den hapsedilmesini koyuyor. Kapitalizmin üretim

iliflkileri taraf›ndan zaten fazlas›yla s›n›rlanan ve

ketlenen üretici güçleri bir de "sosyalizm" ad›na

geriletmeyi, üretimin ölçe¤ini küçültmeyi öneri-

yor. G. Albo’nun ufku, kapitalizmin bir ad›m öte-

sini göremedi¤i için, üretimin uluslararas›laflmas›-

n›n kapitalizm alt›nda oynad›¤› ifllevi, onun mut-

lak genel ifllevi zannediyor. Sermayenin uluslara-

ras›laflmas›n›n yaratt›¤› sonuçlar›, üretimdeki

uluslararas›laflmaya mal ediyor. Oysa ikincisi, in-

sanl›¤›n üretici güçlerindeki nesnel bir geliflme

e¤ilimine tekabül eder; birincisi ise, bu e¤ilimin

kapitalizmin boyunduru¤u alt›na al›nmas›na ve

sermayenin kâr h›rs› için sakatlanmas›na tekabül

eder. Üretimin toplumsallaflmas›n›n karfl›s›nda

durmak, üretimi dar ulusal kabu¤una zorla geri

hapsetmeye çal›flmak, tarihin tekerini geri çevir-

meye çal›flmak demektir: düpedüz gerici bir proje-

dir bu. Albo’nun önerileri, kapitalizm ve kapitalist

devlet alt›nda gerçeklefltirilemez olman›n ötesin-

de; onun iddias›n›n aksine, bir çeflit "sosyalizme

geçifl süreci" de bafllatmaz. Çünkü Albo, bizzat ka-

pitalizmin zeminindeki derin fay hatt›n› ortadan

kald›rmaya çal›fl›yor. Onun önerdi¤i model sosya-

list de¤il, kapitalisttir; üstelik de bugünkü kapita-

lizmden çok daha geri ve proleter devrimin koflul-

lar›n›n daha zay›f oldu¤u bir kapitalizm. Bu yan›y-

la ulusal kalk›nmac› ak›m, yüzy›l›n bafl›nda tekel-

ler kapitalizminden serbest rekabetçi kapitalizme

geri dönmeyi öneren sosyal reformizmin bugünkü

türevidir diyebiliriz. ‹lginç ve ironik olan, yüzy›l›n

bafl›nda Kautsky ve benzerlerinin emperyalizme

karfl› gelifltirdi¤i taleplerin, yüzy›l›n sonunda, ulu-

sal kalk›nmac› yazarlar taraf›ndan sermayenin

uluslararas›laflmas›na karfl› önerilmesidir. Örne¤in

Hans Ulrich Luther, Güney Kore modelini elefltir-

di¤i kitab›nda, bu modele karfl› tar›m›n desteklen-

mesi, "ulusal sanayinin" dengeli ve eflit geliflimi,

milli gelirin hakça paylafl›lmas› gibi kapitalizm ka-

pitalizm oldukça asla mümkün olmayacak baz›

ütopik talepler s›ral›yor; ki bu taleplerin baz›lar›

(ör.: tar›m›n desteklenmesi, sanayinin dengeli-eflit

geliflimi) bizzat Kautsky’nin projeleriyle bire bir

örtüflmektedir. 

"Burjuvazi, dünya pazar›n› sömürüsüyle, her

ülkedeki üretime ve tüketime kozmopolit bir nite -

lik verdi. Gericileri derin bir kedere bo¤arak, sana -

yinin ayaklar› alt›ndaki ulusal temeli çekip ald›."( 6 8 )

Ufku kapitalizmden ötesini görmeyen baz› iktisat-

ç›lar›n, ilerici saiklerle yöneldi¤i ulusal kalk›nma

ya da "ba¤›ms›z geliflme" ak›m›, bugün için görece

ilerici bir rol oynasa da, özü itibariyle bugünkün-

den daha geri bir kapitalizme dönmeyi öneren ge-

rici bir ütopyad›r. Üretimin uluslararas›laflmas›,

bunun sermayenin güdümü alt›nda yol açt›¤› kor-

kunç y›k›mlar, özel mülkiyetin daha da gereksiz-

leflmesi ve çürümesi, her yanda proletaryan›n isya-

n›n› ve yeni bir proleter devrim dalgas›n› haz›rl›-

yor. Bu dalgan›n ilk k›v›lc›mlar›n›n ve derinden

yürüyen haz›rl›¤›n›n mevsimindeyiz. Proletarya,

neoliberalizme ve "küreselleflme"ye karfl› uluslara-

ras› y›¤›n hareketi içinde, kendisini s›n›f olarak

kuruyor. Bugün dünya proletaryas›n›n da ufku he-

nüz alternatif bir toplumsal sisteme uzanacak den-

li aç›k de¤il; bu yüzden "küreselleflme"ye karfl› ge-

liflen genel hareket içinde ulusalc› ya da reformcu

ak›mlar›n belirgin bir a¤›rl›k tafl›mas› anlafl›l›rd›r.

Ancak sermayenin uluslararas›laflmas›n›n karfl›s›n-

da tek gerçek alternatif proletarya devrimidir; ve

yüzy›l›m›z, üretimin uluslararas›laflmas›yla birlik-

te art›k tamamen gereksizleflmifl bulunan kapitalist

özel mülkiyetin proleter devrimin yeni dalgas› al-

t›nda ezildi¤ine tan›kl›k edecektir.

Ad› s›kça neoliberalizmle birlikte an›lan

"ulus-devlet" sorununu da k›saca ele almak gere-

kiyor. Neoliberalizmin çeflitli renk ve tondan tem-

silcileri, sermayenin uluslararas›laflmas›yla birlikte

ulus-devletin önemsizleflti¤ini ve ölmeye bafllad›-

¤›n› öne sürüyorlar. Öyle ki, kapitalizm alt›nda

devletlerin sönmeye bafllad›¤›, s›n›rs›z bir dünya

toplumuna gidildi¤i anlat›lmak isteniyor. Burjuva

ulusalc› "ba¤›ms›z geliflme" yanl›lar› ise, bunun

karfl›s›na "ulus-devlet mevzisini savunma" fliar›yla

ç›k›yorlar. Proletaryay› emperyalizme karfl› "ken-

di" egemen s›n›flar›n›n pefline tak›lmaya ça¤›r›yor-

lar. Her iki görüflün de "sol" yelpazede az›msan-

mayacak etki ve yans›malar› vard›r.

Peki gerçekte hareketin yönü nedir? Üretici

güçlerin geliflme düzeyi ve dünya ölçe¤inde kay-

naflm›fl bir bütün olmaya do¤ru yönelmeleri, ger-

çekten de ulusal s›n›rlar› ve bu s›n›rlar üzerine ku-

rulu devletleri tarihsel bak›mdan gereksizlefltiri-

yor. Ancak, kapitalizm bu tarihsel zorunlulu¤a di-

reniyor ve s›n›rlara, devletlere s›k› s›k›ya sar›l›yor.

Birincisi, "küreselleflme" denilen sürecin bafl kah-

raman› olan dünya tekelleri, yerkürenin kaç köfle-

sinde faaliyet gösterirlerse göstersinler, muhakkak

bir "ulus-devlet"in flemsiyesi alt›ndad›rlar. Burjuva
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devletlerin sa¤lad›¤› diplomatik-siyasi ve askeri

destek olmaks›z›n hiçbir tekel dünya pazar›nda bu

büyüklükte bir faaliyete giriflemezdi. ‹kincisi, ser-

maye uluslararas›lafl›rken, eme¤i "kendi" ülkesin-

de zaptetmenin yegane yolu ulus-devletleri ve ulu-

sal s›n›rlar› korumakt›r. Yeni uluslararas› iflbölü-

münün dayand›¤› ikili iflgücü pazar› sistemini mu-

hafaza etmenin baflkaca yolu yoktur. Eme¤in de

sermaye kadar serbestçe dolaflt›¤› bir dünyada, gi-

derek tüm dünya iflgücü pazar›na ortalama bir üc-

ret düzeyi hakim olur, ki bu da sistemin iflas›na

götürür. Üçüncüsü, o çokça yüceltilen yeni sö-

mürgelerdeki burjuva devlet ayg›tlar›, t›pk› emper-

yalist ülkelerdeki devletler gibi, ama onlardan da-

ha aç›k ve pervas›z bask› ayg›tlar›d›r. Çeliflkilerin

bu denli ç›plaklaflt›¤› bir dünyada, bu çeliflkileri

çözmeye yönelen güçler yaln›zca militarist bask›y-

la zincire vurulabilir. Yayg›n, köklü ve kurumlafl-

m›fl bir bask› ayg›t›ndan yoksun emperyalist sis-

tem, bir gün dahi ayakta kalamazd›. Yeni sömürge-

lerdeki burjuva ulus-devletler, emperyalist dünya

sisteminin karakollar›d›r. Emperyalist “küresellefl-

me”nin, bu karakollar› ortadan kald›rmaya do¤ru

bir e¤ilim bar›nd›rmas› olanaks›zd›r. Yok olan, yal-

n›zca bu devletlerin sosyal ve ekonomik ifllevleri-

dir. Buradan da ç›kt›¤› gibi, yeni sömürgelerdeki

burjuva ulus-devletler, güncel antiemperyalist sa-

vafl›m›n “mevzileri” de¤il, antiemperyalist devrim-

le y›k›lmas› gereken iflbirlikçi ayg›tlard›r. Emper-

yalizmin sald›rganl›¤›na karfl› güncel mücadele,

“ulus-devleti savunmak” ufkunu aflamad›¤› oran-

da, iflbirlikçi burjuva sistemin de s›n›rlar›n› aflama-

yacakt›r. 

Di¤er yandan, dünya burjuvazisinin her bir

"ulusal" bölü¤ü, üzerinde durdu¤u toplumsal-si-

yasal ve ideolojik zemini korumak, yo¤un bask› ve

sefaleti gerekçelendirmek için birer ulus-devlete

muhtaçt›r. "Küreselleflme"nin dünyan›n her ya-

n›nda do¤urdu¤u sonuçlardan birisi de floveniz-

min yükseliflidir. Ayr›ca, sermayenin uluslararas›-

laflmas›na koflut olarak, s›n›f savafl›m›n›n enternas-

yonal ölçe¤e s›çramas›n›n olanaklar› da artmakta-

d›r ve s›n›f mücadelesini tekeller lehine olarak ulu-

sal çitlere hapsetmek için de ulus-devletler vazge-

çilmez kal›yor. 

Üretici güçlerin dünya ölçe¤inde toplumsal-

laflmalar›, dünya ölçe¤inde bir merkezi planlamay›

ve tek bir dünya devletini dayatsa da, kapitalizm

bu tarihsel zorunlulu¤a direnmekte, üretici güçle-

rin geliflimine bu alanda da engel olmaktad›r. Öy-

leyse, geliflmenin nesnel yönü ve tarihsel hareketin

bundan sonraki u¤ra¤› s›n›rlar›n ve devletlerin yo-

k oluflu ise de, bu noktaya kapitalizm alt›nda asla

var›lamaz. Hatta öyle ki, kapitalizm bu geliflmenin

önündeki en büyük engeldir. Kapitalizm alt›nda,

ulus-devlet ekonomik bak›m›ndan gereksizleflti¤i

oranda, devletlerin say›s› artmakta ve bu devletler

sürekli güçlendirilmekte, ulusal çitler kal›nlafl-

m a k t a d › r. ( 6 9 ) Tarihsel geliflmenin dayatt›¤›; prole-

tarya devrimi ve Dünya Sovyet Cumhuriyetleri

Birli¤i’dir –yani devletten devletsizli¤e geçiflin dev-

leti. Üretici güçler, ulusal kabuklar›ndan ancak o

zaman tam anlam›yla s›yr›lacak, ulusal eflitsizlikler

ancak o zaman sönmeye yüz tutacak, uluslararas›-

laflan üretim, kendine uygun bir mülkiyet biçimi-

ne ancak o zaman kavuflacakt›r.■

D‹PNOTLAR
(1): Çeviri bize ait. Ne var ki, roman›n orijinal metnindeki ifade zenginli¤i çeviri esnas›nda k›smen kaybolu-

yor. Bu yüzden metnin orjinalini de buraya aktarma gere¤i duyduk. "The whole of the public policy is an attempt

to reconstitute a culture, a social system, an economic order, that have in fact reached their end, reached their li-

mits of viability. And then I sit here and look at this double inevitability: that this imperial, exporting, divided or-

der is ending, and all its residual forces, all its political formations, will fight to the end to reconstruct it, to re-es-

tablish it, moving deeper all the time through crisis after crisis in an impossible attempt to regain a familiar world.

So then a double inevitability: that they will fail, and that they will try nothing else." (Aktaran, Monthly Review,

Aral›k 1996, s. 21)

(2): D›fl ticaretin GSY‹H’ya oran›: 

Fransa: 1913: % 35.4 1973: % 29 1993: % 32.4

Almanya: 1913: % 35.1 1973: % 35.2 1993: % 38.3

Japonya: 1913: % 31.4 1973: % 18.3 1993: % 14.4

‹hracat›n GSY‹H’ya oran› (baflka bir kaynaktan):

B. Avrupa: 1913: % 18.3 1970: % 17.4 1992: % 21.7

ABD: 1913: % 6.4 1970: % 4 1992: % 7.5

Japonya: 1913: % 12.5 1970: % 9.7 1992: % 8.8

(Aktaran: Küreselleflme Sorgulan›yor, Paul Hirst- Graham Thompson, Dost Kitabevi, Eylül 1998, Ank., s. 9)

Uluslararas› yat›r›mlar›n oran› için bkz.: Ergin Y›ld›zo¤lu, Globalleflme ve Kriz, Alan Yay., s. 15 
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(3): Aktaran, Marksist Elefltiri, say› 1, s. 64

(4): Baz› ak›mlarda, M. Keynes’e bir tür ilericilik atfetme, hatta onu "emekten yana" görme e¤ilimi gözleniyor

(Örne¤in EMEP-Özgürlük Dünyas›). Oysa, Keynes’le Friedman aras›nda özsel hiçbir fark yoktur. Her ikisi de bur-

juvazinin ve kapitalizmin açmazlar›na çözüm getirmeye çal›flan ideologlard›r. Her ikisinin de temel kayg›s›, etle

t›rnak gibi ba¤l› olduklar› kapitalist sistemin sürmesi ve t›kan›kl›klar›n›n aç›lmas›d›r. Her ikisi de düflünsel yetileri-

ni, tarihsel bak›mdan ömrünü doldurmufl özel mülkiyetin emrine sunmufllard›r; o bak›mdan her ikisi de eflit dere-

cede gericidirler. Keynes’le Friedman’› ay›ran yegane faktör, yaflad›klar› tarihsel koflullard›r. Koflullardaki farkl›l›k,

teorilerindeki farkl›l›¤›n köküdür. "Keynesçilik, eme¤in a¤›r bask›s›yla deforme olmufl kapitalizmi, liberalizm eme-

¤in bask›s›ndan s›yr›lm›fl kapitalizmi temsil eder." (Coflkun Adal›, Marksist Elefltiri, say› 1, s. 65)

(5): W. Kisselmann’dan akt.: Yeni Uluslararas› ‹flbölümü ve Serbest Bölgeler, Folker Fröbel- Jürgen Heinrichs-

Otto Kreye, Belge Yay., s. 72

(6): Ad› geçen eser, s. 168

(7): Kapital, C.1, s. 462, abç.

(8): "Bizim Federal Almanya’da uzun vadede koruyabilece¤imiz özellik, çok-gelifltirilmifl teknolojimizdir, ya-

ni teknik aç›dan yüksek kaliteli ürünleri imal etmek. Evet, s›radan ürünler imal etmek art›k bizde kârl› olmaktan

ç›km›flt›r, çünkü ücretler al›p bafl›n› gidiyor. Bu düzeyin alt›nda imal edilecek ne varsa, hepsini yurtd›fl›na kayd›r-

mam›z gerekiyor." (Gutehoffnung AG metalurji fabrikalar›n›n Yönetim Kurulu Baflkan›, Der Spiegel’den akt.: Age,

s. 71-72)

Alman Sanayi ve Ticaret Odalar› Baflkan› O. W. Von Amerongen, 1974’te flunlar› söylüyordu: "‹thalat bedel-

lerinin yükselifli yan›nda, ücretlerdeki korkunç art›fllar, ileri sanayi ülkelerinde ve bu arada F. Almanya’da da bir

çok s›nai ürünün art›k üretilmemesine yol aç›yor. ... Bu durumda, uluslararas› iflbölümünün de¤iflen koflullara uy-

mas›n› sa¤layacak uzun bir süreç bafll›yor demektir. Bir yanda bizim yüksek kaliteli, teknik yönden kusursuz uz-

manl›k ve üretme yeteneklerimiz, öte yanda düflük ücretli ülkelerin daha düflük kaliteli iflgücünden yararlanacak

merkezlere do¤ru kay›fl..." (akt.: age. s. 72)

Mustafa Sönmez: "Genel düzeyde ifade edersek, bunal›m için önerilen anti-kriz programlar›, bugün uluslara-

ras› iflbölümünde bir yeniden düzenlemeyi öngörmektedir. Bu iflbölümü, sermaye-yo¤un tekniklerle çal›flan, emek-

gücü verimlili¤i yüksek sanayi dallar›n› metropollere uygun görürken; emek-gücü verimlili¤i görece düflük, emek-

yo¤un tekniklerle çal›flan sektörlerde de ba¤›ml› ülkelerin yo¤unlaflmas›n› öngörmektedir. (...) Sermaye-yo¤un ya-

t›r›mlar için geliflmifl ülkeler birbirlerinin topraklar›n› seçmekteler, ba¤›ml› ülkelere aktar›lan sanayilerin bafll›cala-

r› ise tekstil, g›da, hafif metal eflya, gemi yap›m›, vb. olmaktad›r." (Türkiye Ekonomisinde Bunal›m, Belge Yay., C:1,

s. 16) 

Michel Chossudovsky: "‹leri ülkelerin s›nai altyap›s›n›n önemli bir bölümünün geliflmekte olan ülkelerdeki

ucuz emek merkezlerine kayd›r›lma süreci, dünya ekonomisine damgas›n› vuruyor"(...)"3. Dünya temel bir tar›m

üreticisi olarak rol oynamaya devam etmesine karfl›n, ça¤dafl dünya ekonomisinin yap›s› art›k ‘s›nai üretim’ ile ‘ta-

r›m üretimi’ aras›ndaki geleneksel ayr›mlara (...) dayanm›yor. Dünyadaki imalat faaliyetlerinin giderek daha büyük

bir bölümü Güneydo¤u Asya, Çin, Latin Amerika ve Do¤u Avrupa taraf›ndan üstleniliyor" (Yoksullu¤un Küresellefl-

mesi, Çiviyaz›lar› Yay., s. 90) 

1992’ye gelindi¤inde, "3. Dünya"n›n "metropol"e yapt›¤› ihracat›n  yüzde 54’ü sanayi ürünlerinden olufluyor-

du(akt.: Marksist Elefltiri, say›:1, Coflkun Adal›, sf: 91). Yine ayn› yerden, 1993’te dünya toplam ihracat› içinde sa-

nayi mallar›n›n pay›n›n yüzde 75’i buldu¤unu, maden ürünlerinin ise yüzde 12’ye düfltü¤ünü okuyoruz; ki bu son

50 y›l›n en düflük seviyesi oluyor.

(9): Akt.: Coflkun Adal›, Marksist Elefltiri, say›:1, s. 97, dipnot 

(10): Yeni Uluslararas› ‹flbölümü ve..., s. 109

(11): F. Alman imalat sanayiinde çal›flan say›s›:

1967: 7.6 milyon 1973: 8.1 milyon 1974: 7.8 milyon 1975: 7.246 milyon ve 1976: 7.19 milyon (age.)

(12): Yeni Uluslararas› ‹flbölümü..., s. 31 ve 56

(13): Neoliberal Model’den aktaran, Friedman Modeli K›skac›nda fiili, sf: 221. Genel olarak fiili konusundaki

bilgileri bu kaynaktan ald›k.

(14): Akt.: age, s. 83

(15): "GSMH içinde ücretlerin pay›, 1970-’72 y›llar› aras›nda yüzde 55’lik bir oran tutarken, askeri dikta al-

t›nda bir y›l içinde yüzde 37’ye düflmüfltür." (Dieter Nohlen’den akt. age, s. 86)

(16): Akt.: age, s. 238-9

(17): Akt.: age, s. 97

(18): GSMH, 1977’de yüzde 8, ‘78’de yüzde 7.3, ‘79’da yüzde 2.5, ‘80’de de yüzde 6.5 büyüdü. Sanayi üre-

timi ise, ‘77’de yüzde 9.9, ‘78’de yüzde 11.7, ‘79’da yüzde 8.2 büyüdü. 

(19): Resmi iflsizlik oran›: 1978’de yüzde 14.6; 1979’da yüzde 13; 1980’de ise yüzde 11.2 idi. (Ki bunlar res-
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mi rakamlard›r ve en az dört puan eksik oldu¤u belirtiliyor).

(20): Instituto Nacional de Estadisticas’tan akt.: age, s. 121

(21): Thatcher’dan önce, ‹ngiltere’de her 10 kifliden birisi resmi yoksulluk s›n›r›n›n alt›ndayd›. 1996’da ise her

4 kifliden biri; her 3 çocuktan biri bu s›n›r›n alt›nda yafl›yordu. (Britanya Çocuk Yoksullu¤u Çal›flma Grubu, 1996

Raporu’ndan.) 1979-1994 aras›nda, Britanya’da kamu sektöründe ifl say›s› 7 milyondan 5 milyona düfltü (yüzde

29’luk bir küçülme) Ortadan kald›r›lan ifllerin hemen tümü sendikal› ifllerdi. 

Reagan dönemi ABD’sinde gelir da¤›l›m› üzerine yap›lan bir araflt›rma flunlar› belirtiyor: 1977 ile 1988 ara-

s›nda, Amerikan ailelerinin en üst yüzde 10’luk dilimi, gelirini yüzde 16 art›rm›fl; en üst yüzde 5’lik dilim gelirini

yüzde 23; en üst yüzde 1’lik dilim ise yüzde 50 oran›nda art›rm›fl. Bu yüzde 1’lik kesimin y›ll›k ortalama geliri, 270

bin dolardan 405 bin dolara ç›km›fl! En dipteki yüzde 10’luk aile dilimi ise en büyük gelir kayb›na u¤ram›fl: y›ll›k

4113 dolardan 3504 dolara; yüzde 15’lik bir gelir yitimi. 1977’de, Amerikan ailelerinin en üst yüzde 1’lik dilimi,

dipteki yüzde 10’un 65 kat› ortalama gelire sahipti: 1988’de bu fark 115 kata ç›kt›. (Kevin Phillips, The Politics of

Rich and Poor)

ABD’de 1977-’97 aras›nda reel iflçi ücretleri ortalama yüzde 20 düfltü. 1982’de bu ülkede 13 dolar milyarde-

ri vard›, 1996’da bu say› 450’ye yükselmifltir. (Akt.: Neoliberal Sald›r›, Kriz ve ‹nsan(l›k), Temel Demirer vd., s. 8

ve 39)

"ABD’de 30 milyon insan ‘aç’lar s›n›f›na dahil" (M. Chossudovsky, Yoksullu¤un Küreselleflmesi, sf. 38)

(22): Bu konuda karanl›klar kraliçesinin Haflmet Babao¤lu’yla yapt›¤› tart›flma için bkz.: Sabah Pazar eki, 13

A¤ustos 2000, sf. 9

(23): 1 Eylül 1980 tarihli Demokrat’tan aktaran, M. Sönmez, Türkiye Ekonomisinde Bunal›m, c. 1, s. 116

(24): Güngör Uras’tan akt.: age, s. 117

(25): Business International, Asia/Pasific, 27 Kas›m 1974’ten akt.: Yeni Uluslararas› ‹flbölümü..., s. 106-7

(26): Age, s. 145-147

(27): Bolivya’ya iliflkin verileri M. Chossudovksy’nin Yoksullu¤un Küreselleflmesi eserinden ald›k. Bu nokta-

da, güncel de¤eri olmas› aç›s›ndan, IMF’nin enflasyon-program› üzerine k›saca durmak istiyoruz. Burada ele ald›-

¤›m›z ve alamad›¤›m›z pek çok ülkede (bu arada güncel olarak Türkiye’de), IMF programlar› enflasyona karfl› mü-

cadele damgas›n› tafl›yor. Enflasyonun düflürülmesiyle yoksullu¤un vb. son bulaca¤› iddia ediliyor. Böylece enflas-

yona karfl› "tüm toplumun birlikte mücadelesi" demogojileriyle burjuvazinin program›na toplumsal destek sa¤lan-

mak isteniyor. IMF’nin enflasyon program›, uyguland›¤› her ülkede, baflkaca gerçek hedefleri maskeleyen bir ge-

rekçe rolünü oynam›flt›r. Bu program›n kökü, ücretlerin reel olarak düflürülmesine ve devlet harcamalar›n›n k›s›l-

mas›na dayan›r. Böylece iç talep düfler, piyasa durgunlafl›r ve do¤al olarak, sat›lamayan metalar›n fiyatlar› da art-

maz. Bu da enflasyonda bir düflmeye götürür. Ama as›l hedef, "düflük ücretli üretim"in toplumsal çerçevesini olufl-

turmakt›r. Nihayetinde enflasyonda bir düflüfl ve sabitlenme oluflsa da, bu, iflçi s›n›f› aç›s›ndan, program süresince

derinleflen yoksullu¤unun sabitlenmesi d›fl›nda bir anlam tafl›maz. ‹flçi ücretlerinde keskin bir erimeye yol açma-

yan, s›n›f›n yaflam koflullar›n› kötülefltirmeyen hiçbir IMF anti-enflasyon program› yaflanmam›flt›r. ‹flçi s›n›f› bu "top-

lumsal fedakarl›k"› yaparken, burjuvazi, düflen ücret düzeyi sayesinde, daha yüksek bir art› de¤er oran›, dolay›s›y-

la, daha yüksek bir sömürü düzeyi elde ediyor: IMF’nin "enflasyon-programlar›", toplumsal gelirin tekelci burjuva-

zi lehine yeniden da¤›t›m›na hizmet ediyor. Böylelikle enflasyonun düflüflü, yoksullu¤u derinlefltirmifl oluyor. Kufl-

kusuz enflasyonu savunmuyoruz, ama bu programlar enflasyonun gerçek nedenlerine ucundan bile dokunmuyor

(devalüasyon, dev askeri harcamalar, tekellere ak›t›lan devlet yard›mlar› vb.) Dolay›s›yla bunlar, enflasyonu düflür-

meyi de¤il, enflasyonu düflürme vesilesiyle ücret düzeyini düflürmeyi hedefleyen programlard›r. Örne¤in Türki-

ye’deki enflasyon düflürme program›n›n askeri harcamalarda hiçbir k›s›tlama yap›lmadan uygulanmas›, program

esnas›nda banka kurtarma operasyonlar›na milyonlarca dolar ak›t›lmas› ve nihayetinde program›n 2001 fiubat’›n-

da, büyük bir devalüasyonla farkl› bir biçime evrilmesi bunun göstergeleridir. ‹flçi ücretlerindeki erime ve yoksul-

luk ç›plak gözle bile görülebilir düzeydedir.

(28): Yoksullu¤un Küreselleflmesi, sf. 40 ve G. Kore Bir Model Olabilir Mi?, Hans Ulrich Luther, Belge Yay.,

s. 166 ile 169, abç.

(29): Akt.: Age, sf. 222. Fujimori; Peru’nun Temmuz 1990’da seçimle iflbafl›na gelen devlet baflkan›d›r. Fuji-

mori, ad›na "Fuji-flok" da denilen bir ekonomik politikayla tüm temel mallar›n fiyatlar›n› k›sa sürede 10, 20, hatta

30 kat art›rm›fl, ülkede yoksullu¤un dayan›lmaz boyutlara varmas›na yol açm›flt›. Fuji-flok’tan birkaç gün önce ül-

kede s›k›yönetim ilan edildi, baflkent Lima’n›n gecekondu bölgeleri askerler ve antiterör timleri taraf›ndan kuflat›l-

d›. Ayd›nl›k Yol ayaklanmas›n›n, bu dönemde ülkeyi sarmalamas›yla birlikte, toplumsal muhalefete ve Ayd›nl›k

Yol’a karfl› kirli savafl (‘la guerre sucia’) devreye sokuldu. Af Örgütü rakamlar›na göre, 3 bin kifli ‘kay›p’ edildi, bir

o kadar› yarg›s›z infazla öldürüldü; buna sistematik ve yayg›n iflkence ile keyfi tutuklamalar efllik ediyordu.   

(30): M. Chossudovsky, age, s. 41 

(31): Emperyalizm..., s. 136, abç.

(32): Yeni Uluslararas› ‹flbölümü..., s. 97



Ocak - Şubat/TEORİDE doğrultu 

(33): ILO verilerinden akt.: Neoliberal Sald›r›, Kriz ve ‹nsan(l›k), s. 163

(34): 1970’lere ait veriler; Yeni Uluslararas› ‹flbölümü..., sf. 136. E. Y›ld›zo¤lu, Globalleflme ve Kriz s. 21. E.

Y›ld›zo¤lu bu veriyi Far Eastern Economic Review’un 24/11/1994 tarihli say›s›ndan aktar›yor.

(35): G. Kore Ekonomik Planlama Dairesi’nin bir broflüründen, akt.: Yeni Uluslararas› ‹flbölümü..., s. 126. 

(36): 01/10/1994 tarihli The Economist’ten aktaran E. Y›ld›zo¤lu, age, s. 20

(37): Cumhuriyet, 1 Nisan 1999’dan akt.: Neoliberal Sald›r›..., sf. 320. NAFTA’y› imzalayan ülkeler ABD, Ka-

nada ve Meksika’d›r. fiimdi ise, NAFTA tüm Amerika k›tas›na yay›lmaya, FTAA (Amerikalar Serbest Ticaret Bölge-

si) ad›yla Kuzey, Orta ve Latin Amerika’y› kapsayacak biçimde yeniden örgütlenmeye çal›fl›l›yor. 

(38): Baz› ülkelerde iflsizlik oranlar›:

Ülke 1970 1997

AB geneli 3.4 7.1

Almanya 0.6 11.4

Belçika 1.9 12.7

Fransa 2.5 12.4

Hollanda 0.6 5.6

‹ngiltere 2.4 6.9

‹talya 5.4 12.3

Japonya 1.2 3.4

ABD 5.0 4.9

(Milliyet, 13 Mart 1999’dan akt.: Neoliberal Sald›r›..., sf. 117) ABD’deki iflsizlik oran› d›fl›ndaki veriler, ger-

çek e¤ilimi yans›t›yor. ABD’deki resmi veriler ise ciddi biçimde sapt›r›lm›flt›r. ABD’de resmi iflsiz say›s› 6 milyon

543 bindir ve tablodaki iflsizlik oran›na denk düflmektedir. Oysa AFL-CIO sendikas›n›n aç›klamalar›na göre, ger-

çek iflsiz say›s› neredeyse bunun iki kat›d›r: 12 milyon. 1 milyon iflsiz ifl aramay› b›rakt›; 4 milyon iflsiz ise kadro-

suz yar›m-gün ifllerde "çal›fl›r gibi" yap›yor (Age.) Bunlar› da iflsizlik oran›na ekledi¤imizde, 1975’ten bu yana ABD

iflsizlik oran›n›n yaklafl›k iki kat artt›¤›n› görürüz. Kuflkusuz emperyalist ülkelerdeki bu kronik kitlesel iflsizli¤in tek

nedeni maddi üretimin yeni sömürgelere kayd›r›lmas› de¤il. ‘70’lerin ortas›ndan bafllayan yeni teknolojilerin üre-

time sokulmas› salg›n›, iflçi say›s›n› kronik olarak azaltm›flt›r. Buna, yine ayn› dönemde bafllayan, ama ‘90’larda

bafldöndürücü bir h›za ulaflan birleflmelerin ve rasyonallefltirmelerin iflinden etti¤i milyonlarca iflçinin yeniden sa-

nayide ifl bulamamas› eklenmelidir. Bunlar eski güvenli ifllerini yitiriyor, hizmet sektörünün güvensiz, geçici iflle-

rinde yaflamlar›n› sürdürecek kadar bir gelir elde etmeye çal›fl›yorlar.

(39): Seul’de çal›flsan bir Alman ifladam›, G. Kore’nin yüksek yüzdeli büyümesiyle ilgili flunlar› söylüyordu:

"Böylesi bir ekonomik büyümeyi gerçeklefltirebilmek için, öncelikle üç iflçi neslini harcamaktan baflka bir çare yok-

tur." (G. Kore Bir Model Olabilir Mi?, H. Ulrich Luther, sf. 166) Yazar bu sözlere bir itiraz düflüyor: "Ama bu söz-

ler bile ancak k›smen do¤rudur, çünkü G. Kore ‘model’inin itici gücü, iflgücünü ‘harcama’ sürecinin afl›lmas› de-

¤il, aksine, çal›flanlar›n ‘harcanmas›n›n’ süreklili¤idir."(ayn› sayfa.)

(40): M. Chossudovski, Yoksullu¤un Küreselleflmesi, s. 95. 

(41): Co¤rafyam›zda 2000’den itibaren yürürlü¤e sokulan IMF program›n›n kökünde de ayn› mant›k yatmak-

tad›r. Türkiye, evet, proletarya için bir sefalet ülkesidir. Ama, yine de Türkiye burjuvazisi, bu rekabette ‘akran’la-

r›ndan geride kalm›flt›r. Bir-iki ufak veri: 

Tekstilde iflçi ücretleri(dolar/saat): Türkiye: 2.14 Tunus: 1.89 Fas: 1.92 Hindistan: 0.6 Polonya: 2.52 Çin: 0.61

‹talya: 16.65

Konfeksiyonda üretim maliyetleri(cent/dakika): Türkiye: 10 Tunus: 9.5 Fas: 9.0 Hindistan:5.0 Polonya: 12.5

Çin: 4.5 ‹talya: 42.0 (Dünya gazetesi, Reel Ekonomi eki, say› 25, 24/02/2001)

Bu durumda, yabanc› sermaye ak›fl›nda bir zay›flama yaflan›yor. Türk burjuvazisi dahi, iflgücünün daha ucuz

oldu¤u komflu ülkelerde (Bulgaristan, Romanya gibi) yat›r›m yapmaya yöneliyor.

Böyle olunca; enflasyon-program› reel ücretleri düflürüyor, sosyal güvenlik tasfiye ediliyor, uluslararas› tah-

kimle emperyalistlerin ve yerli ortaklar›n›n dizginsizce at koflturacaklar› bir yasal çerçeve sa¤lan›yor, ‘endüstri böl-

geleri yasa tasar›s›’yla kurals›z çal›flma yasallaflt›r›lmak isteniyor vb.  ‹flbirlikçi Türk burjuvazisi dünya pazar›ndaki

rakipleriyle, yeni uluslararas› iflbölümünün mant›¤›na denk düflen bir rekabete girifliyor; bunun tüm bedelini ise

proletarya, küçük köylülük, esnaflar, memurlar ödüyor.

(42): G. Kore Bir Model Olabilir Mi?, s. 116 G. Kore tar›m›na iliflkin verileri bu eserden ald›k.

(43): Akt.: Age, s. 124

(44): Somali’de IMF program› konusundaki verileri Michel Chossudovski’nin Yoksullu¤un Küreselleflmesi ese-

rinden ald›k.

(45): Bkz. Yoksullu¤un Küreselleflmesi.
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(46): The Economist 25/09/1993’ten akt.: E. Y›ld›zo¤lu, age., s. 202

(47): Türkiye’nin henüz bu sürecin bafl›nda oldu¤unu ve 2000 IMF program›n›n temel ögelerinden birinin

mevcut köylü nüfusunun orta vadede üçte iki oran›nda azalt›lmas› ve topra¤›n merkezilefltirilmesi oldu¤unu hat›r-

latal›m. Tekelci burjuvazinin slogan›: "Tar›m› köylü de¤il çiftçi yapmal›"d›r ve tüm devlet deste¤inin kesilmesiyle

birlikte emperyalist tar›m tekellerinin aç›k rekabetine maruz kalacak olan Anadolu k›r›, büyük toprak sahiplerinin

talan bölgesine dönüfltürülmek isteniyor. 

(48): K. Marks, Kapital, Sol Yay., c.1, s. 501

(49): Don Long’dan akt.: G. Kore Bir Model Olabilir Mi?, s. 163

(50): E. Y›ld›zo¤lu, Globalleflme ve Kriz, s. 206-7

(51): Neoliberal Sald›r›..., s. 188

(52): Yeni uluslararas› iflbölümünün geliflmesiyle birlikte, Greenpeace tarz› burjuva çevre hareketlerinin yan›

s›ra, bizdeki Bergama ve Akkuyu örnekleri gibi, emekçi tarzda çevre hareketleri de oluflmaktad›r. Çevre talan› ve

y›k›m›na karfl› oluflan bu hareketler, Seattle vb. eylemliliklerin aktif bileflenlerindendir. Emperyalist dünya sistemi-

ne karfl› mücadelenin ihmal edilemez bir aya¤› olarak emekçi bir çevre hareketi gelifltirmenin yol ve olanaklar› üze-

rine düflünmek, güncel bir sorundur.

(53): Financial Times’tan aktaran E. Y›ld›zo¤lu, age., s. 52

(54): Aktaran: Neoliberal Sald›r›..., s. 88-89

(55): The Economist, 19/9/1992’den akt.: E. Y›ld›zo¤lu, age. s. 16. 

(56): Financial Times’dan akt.: Neoliberal Sald›r›..., s. 28

(57): Yoksullu¤un Küreselleflmesi, s. 104-105. Ayr›ca s. 107 ve 108’deki tablolara mutlaka bkz.

(58): ayn› yerde, s. 103

(59): K. Marks, Kapital, c.1, s. 562, abç.

(60): 10 ülkenin d›fl borçlar› (milyon dolar):

Ülke D›fl borç (1980) D›fl borç(1996) GSMH’ya oran›(1996)

Brezilya 71 520 179 047 26

Meksika 57 378 157 125 44

Çin 20 938 129 033 64

Endonezya 4 504 128 817 17

Rusya 124 785 … 51

Arjantin 27 157 93 841 31

Tayland 8 297 90 824 56

Hindistan 20 581 89 827 22

Türkiye 191 131 79 789 47

Filipinler 17 417 41 214 51

Aktaran: Neoliberal Sald›r›..., sf. 245

(61): Age., sf. 181

(62): 1997 tarihli bir UNCTAD raporundan aktaran Neoliberal Sald›r›..., s. 103

(63): K. Marx, F. Engels, Komünist Manifesto, Sol Yay., 1998, s. 13-14

(64): Dünya Kalk›nma Raporu 1995’ten aktaran Neoliberal Sald›r›..., s. 45 

(65): ‹ktisatç› Mustafa Sönmez’in 1994 D‹E verilerine dayanarak yapt›¤› hesaplama. 5 Ekim 2000 tarihli Mil-

liyet gazetesi. 

(66): V. Lenin, Emperyalizm, Sol Yay., s. 142-3, abç.

(67): s. 30

(68): Komünist Manifesto, s. 14

(69): John Naisbitt: "Milli devletin önemi azald›kça, say›s› artmakta, yenileri oluflmaktad›r" (Global Paradoks,

s. 36’dan akt.: Neoliberal Sald›r›..., s. 99)
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K A D I N y o l d a fl l a r ! K a-

d›n ‹flçiler Konferans›’n›z›

selamlayabildi¤im için çok

sevinçliyim. Bugün emekçi-

ler y›¤›n›ndan her kad›n ifl-
çiyi ve her bilinçli insan› en

çok ilgilendiren konulara ve

sorunlara burada de¤inme-

me izin veriniz. Bu çok ya-

k›c› sorunlar, ekmek sorunu

ve askeri durumdur. Ama

toplant›n›zla ilgili gazete

haberlerinden ö¤rendi¤im

kadar›yla, bu sorunlar bura-

da enine boyuna ele al›n-

m › fl t › r …

Sovyet Cumhuriyeti’nde

proleter kad›n hareketinin

genel görevleri üzerine, ge-

rek bir bütün olarak sosya-

lizme geçiflle ba¤lant›l› so-

runlar üzerine, gerekse flim-
di özellikle ivedilikle ön

plana ç›km›fl sorunlar üzeri-

ne bir kaç söz söylemek isti-

yorum. Kad›n yoldafllar! K a-

d›n›n durumu sorunuyla

Sovyet iktidar› bafllang›çtan

beri u¤raflt›. Sosyalizme ge-

çen her iflçi devletinin ikili

bir görevi olaca¤›na inan›-

yorum. Bu görevin birinci

bölümü oldukça yal›n ve

kolayd›r. Bu, kad›n› erke¤in
karfl›s›nda haks›zl›¤a u¤ra-

tan eski yasalarla ilgilidir. 

Bat› Avrupa’daki bütün

özgürlük hareketlerinin sa-

vunucular›, uzun zamand›r,
on y›llard›r de¤il, yüz y›llar-

d›r, bu eskimifl yasalar›n kal-
d›r›lmas› ve kad›n›n yasa

önünde erkekle eflit k›l›nma-

s›n› talep ediyorlar. Ama bu-
nu gerçeklefltirmeyi Avru-

pa’n›n demokratik devletle-

rinden hiçbiri, en ileri cum-

huriyetlerden hiçbiri baflara-

mad›; çünkü kapitalizmin

varoldu¤u yerde, toprakta

özel mülkiyetin, fabrika ve

iflletmede özel mülkiyetin

oldu¤u yerde, sermayenin

gücünün hâlâ hüküm sürdü-

¤ü yerde, erke¤in ayr›cal›k-

lar› devam ediyor. Rusya’da

kad›n›n hak eflitli¤i, sadece,

25 Ekim 1917’de iflçiler ikti-

dara geldikleri için gerçek-

lefltirildi. Sovyet iktidar› bafl-

lang›çtan itibaren, her sö-

mürüye düflmanca karfl› ç›-

kan, çal›flanlar›n bir iktidar›

olma görevini önüne koydu.

Çal›flanlar›n mülk sahiple-

rince ve kapitalistlerce sö-

mürülmesini olanaks›zlaflt›r-

ma, sermayenin egemenli¤i-

ni yok etme görevini önüne

koydu. Sovyet iktidar›, top-

rakta özel mülkiyet olma-

dan, fabrika ve iflletmede

özel mülkiyet olmadan, her

yerde, bütün dünyada, en

demokratik cumhuriyetlerde

bile, çal›flanlar› gerçekten

yoksullu¤a ve ücret köleli¤i-

ne ve kad›n› çifte köleli¤e

atan o özel mülkiyet olma-

dan, çal›flanlar›n yaflamlar›-

n› düzenlemelerini amaç

e d i n d i .

Sovyet iktidar›, emekçi-

Sovyet Cumhuriyeti’nde 

Proleter Kad›n Hareketinin Görevleri Üzerine

– çeviri –

Lenin Moskova 
Şehri Partisiz 

Kadın İşçilerinin 
IV. 

Konferansı’nda 
konuşma, 

22 Mart 1919, 
Eserler, Cilt 30, 

s. 23-29, Almanca



lerin iktidar›, kurulmas›n›n

hemen ilk aylar›nda, kad›n›
ilgilendiren yasamay› kök-

ten de¤ifltirdi. Sovyet Cum-
huriyeti’nde, kad›na alt bir

konum tan›yan bütün yasa-

lardan tafl üstünde tafl kal-
mad›. Özellikle kad›n›n za-

y›f konumunu sömüren ve
onu yasal olarak eflitsiz k›-

lan ve hatta ço¤u zaman

afla¤›lay›c› bir duruma indi-
ren yasalar›, yani boflan-

mayla ilgili, evlilik d›fl› ço-
cuklarla ve kad›n›n çocu¤un

babas›ndan nafaka alma

hakk›yla ilgili yasalar› kaste-
d i y o r u m .

Burjuva yasaman›n tam

bu alanda, en ileri ülkelerde
bile, kad›n› haklar›ndan

yoksun b›rakmak ve alçalt-
mak için kad›n›n zay›f konu-

munu sömürdü¤üne iflaret

etmek istiyorum. Ve tam da
bu alanda, Sovyet iktidar›

eski, adaletsiz, emekçi y›-
¤›nlar›n savunucular› için

katlan›lmaz olan yasalardan

tafl üstünde tafl b›rakmad›.
Ve flimdi tam övünçle ve hiç

abartmadan söyleyebiliriz
ki, Sovyet Rusya d›fl›nda, ka-

d›nlar›n tam hak eflitli¤inden

yararland›¤›, kad›n›n günlük
yaflamda ve aile yaflam›nda

özellikle hissedilir olan afla-
¤›lay›c› bir durumda bulun-

mad›¤› bir baflka ülke, dün-

yan›n hiçbir yerinde yoktur.
Bu bizim ilk ve en önemli

görevlerimizden biriydi.

Bolfleviklere düflmanca
karfl› ç›kan partilerle rastlan-

t› sonucu iliflkiniz olursa, ya

da Kolçak’›n veya Deni-
kin’in kontrolündeki bölge-

lerde Rusça yay›mlanan ga-
zeteler elinize geçerse, ya

da bu gazetelerin görüfl nok-

tas›nda bulunan kiflilerle ko-

nuflursan›z, onlar›n Sovyet
iktidar›n› demokrasiyi yara-

lamakla suçlad›klar›n› s›k
s›k iflitirsiniz. 

Biz Sovyet iktidar›n›n

savuncular›, Bolflevikler ve
komünistler, Sovyet iktidar›-

n›n yandafllar›, sürekli ola-

rak demokrasiyi yaralamak-
la suçlan›yoruz ve bu suçla-

may› kan›tlamak için Sovyet
iktidar›n›n Kurucu Meclis’i

da¤›tm›fl olmas› gerçe¤i ileri

sürülüyor. Bu suçlamalar›
bilinegeldi¤i gibi flöyle ya-

n › t l › y o r u z : Toprakta özel
mülkiyetin varoldu¤u, in-

sanlar›n birbirleriyle eflit ol-

mad›¤›, sermayesi olan›n
efendi, onun yan›nda çal›-

flan baflkalar›n›n ise onun
ücretli kölesi oldu¤u bir de-

mokrasiye ve meclise, böyle

bir demokrasiye hiç de¤er
vermiyoruz. Böyle bir de-

mokrasi en ileri devletlerde
bile yaln›zca köleli¤i gizle-

di. Biz sosyalistler ancak,

demokrasi, çal›flanlar›n ve

ezilenlerin durumunu hafif-
letti¤i sürece ve ölçüde

onun yandafllar›y›z. Sosya-
lizm bütün dünyada insan›n

insan› her türlü sömürüsüne

karfl› mücadele etmeyi gö-
rev edinmifltir. Sömürülenle-

re, haks›zl›¤a u¤rayanlara
hizmet eden demokrasi bi-

zim için gerçekten anlaml›-

d›r. Çal›flmayanlardan seç-
me hakk›n›n al›nmas›, tam

da bu, insanlar aras›nda ger-
çek eflitlik olur. Çal›flmayan,

yememelidir de.

Bu suçlamalara yan›t
olarak, flu ya da bu devlette

demokrasinin nas›l gerçek-

leflti¤inin sorulmas› gerekti-
¤ini söylüyoruz. Bütün de-

mokratik cumhuriyetlerde,
eflitlik ilan edilir; ama yurt-

tafll›kla ilgili yasamada ve

kad›n haklar›yla, örne¤in
kad›n›n ailedeki durumuyla

ve boflanmadaki haklar›yla
ilgili yasalarda, kad›n›n hiç-

bir eflitlikten yararlanmad›-

¤›n› ve afla¤›land›¤›n› ad›m
bafl›nda görüyoruz ve bu-

nun demokrasinin yarala-
mas› oldu¤una inan›yoruz.

Sovyet iktidar›, yasalar›nda

kad›n›n bir hak yoksunlu¤u-
nun en küçük bir izini bile

b›rakmayarak, demokrasiyi
bütün di¤er ülkelerden, en

ileri olanlardan bile daha

çok gerçeklefltirdi. Yineliyo-
r u m : Hiçbir devlet ve hiçbir

demokratik yasama, Sovyet
iktidar›n›n kurulmas›n›n he-

men ilk aylar›nda kad›n için

yapt›klar›n›n yar›s›n› bile
y a p m a m › fl t › r .

Elbette, yasalar yaln›z

bafllar›na yetmez ve sadece
kararnamelerle asla yetinmi-

yoruz. Ama, yasama alan›n-
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Sovyet iktidar›, toprakta

özel mülkiyet olmadan,

fabrika ve iflletmede özel

mülkiyet olmadan, her

yerde, bütün dünyada, en

demokratik cumhuriyetler-

de bile, çal›flanlar› ger-

çekten yoksullu¤a ve ücret

köleli¤ine ve kad›n› çifte

köleli¤e atan o özel mül-

kiyet olmadan, çal›flanla-

r›n yaflamlar›n› düzenle-

melerini amaç edindi.
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da, kad›n› erkekle eflit k›l-

mak için yapabilece¤imiz

her fleyi yapt›k ve bundan

hakl› olarak övünç duyabili-

riz. Sovyet Rusya’da flimdi

kad›n›n  durumu öyledir ki,

en ileri devletlerin bak›fl aç›-

s›ndan bile idealdir. Ama

bunun tabii ki ancak bafllan-

g›ç oldu¤unu biliyoruz.

Kad›n›n tüm zaman›n›

ev iflleri ald›kça, durumu her

zaman s›n›rlanm›fl kal›r. Ka-

d›n›n tam kurtuluflu için ve

erkek ile gerçek eflitli¤i için

toplumsal kurumlar gerekir,

kad›n›n genel üretken çal›fl-

maya kat›lmas› gerekir. Ka-

d›n o zaman erkekle eflit ko-

numa gelecektir.

Elbette burada, söz ko-

nusu olan kad›n›n emek

üretkenli¤i, emek kapsam›,

emek süresi ve çal›flma ko-

flullar› vb. bak›m›ndan eflit

k›lmak de¤ildir; tersine söz

konusu olan kad›n›n ekono-

mik durumu yüzünden erke-

¤e k›yasla ezilmemesidir.

Hepiniz biliyorsunuz ki, ka-

d›n›n bu fiili ezilmesi tam

hak eflitli¤i halinde de varo-

lagider; çünkü bütün ev

ekonomisi onun omuzlar›na

yüklenir. Ev ekonomisi, pek

çok halde, kad›n›n yapt›¤›

en üretken olmayan, en bar-

barca ve en a¤›r ifltir. En dar

çerçevede hareket eden, ka-

d›n›n geliflmesini herhangi

bir tarzda ilerletecek hiçbir

fley içermeyen bir ifltir.

Sosyalist ülkü için u¤ra-

fl›yoruz, sosyalizmin tam

gerçekleflmesi için mücade-

le ediyoruz ve burada kad›n

için büyük bir etkinlik alan›

aç›l›yor. fiimdi zemini sos-

yalist kurulufl için düzenle-

meye ciddi olarak haz›rlan›-

yoruz; ama sosyalist toplu-

mun gerçek kuruluflu, ancak

kad›n›n tam hak eflitli¤ini

sa¤lad›¤›m›z ve bu köreltici,

üretken olmayan küçük ifl-

ten kurtulan kad›nla birlikte

yeni ifle geçti¤imizde baflla-

yacakt›r. Bu bizi pek çok y›l-

lar boyunca u¤raflt›racak bir

i fl t i r .

Bu, çabuk sonuç verme-

yen ve görkemli etki vaadet-

meyen bir ifltir.

Kad›n› ev ekonomisin-

den kurtaracak örnek kuru-

lufllar, aflevleri, çocuk yuva-

lar› kuruyoruz. Ve bütün bu

kurulufllar›n yarat›lmas›,

özellikle kad›nlar›n baflar-

mas› gereken bir ifltir. Söyle-

mek gerekir ki, kad›n›n ev

köleli¤i durumundan kurtul-

mas›na yard›m edebilecek

bu türlü düzenlemeler, flu

anda Rusya’da çok azd›r.

Yok denecek kadar azd›r ve

Sovyet Cumhuriyeti’nin bu-

gün içinde bulundu¤u du-

rum –yoldafllar›n burada si-

ze ayr›nt›l› olarak anlatt›kla-

r› askeri durum ve yiyecek

sa¤lama durumu– bu iflte

bizi engelliyor. Bununla bir-

likte, kad›n› ev köleli¤inden

kurtarma, bu kurulufllar, bu-

nun için en az olana¤›n bile

bulundu¤u her yerde ortaya

ç › k › y o r .

‹flçinin kurtuluflu, iflçi-

nin kendi eseri olmal›d›r di-

yoruz; bunun gibi, kad›n ifl-

çilerin kurtuluflu da, kad›n

iflçilerin kendi eseri olmal›-

d›r. Böyle kurulufllar›n yara-

t›lmas›yla kad›n iflçilerin

kendileri ilgilenmelidir ve

bu etkinlik kad›n›n kapitalist

toplumdakinden tümüyle

baflka bir konum almas›na

yol açacakt›r.

Eski kapitalist toplumda

politikayla u¤raflmak iste-

nince, bunun için özel bir

ön e¤itim gerekiyordu ve bu

yüzden kad›n›n politikaya

kat›lmas›, en ileri, en özgür

kapitalist ülelerde bile son

derece seyrekti. Görevimiz,

çal›flan her kad›na politika-

n›n yolunu açmakt›r. Top-

rakta ve fabrikada özel mül-

kiyet kald›r›l›r kald›r›lmaz

ve mülk sahiplerinin ve ka-

pitalistlerin iktidar› devrilir

devrilmez, çal›flan y›¤›nlar

için, çal›flan kad›nlar için

politikan›n görevleri basit,

aç›k ve herkesçe kesinlikle

anlafl›l›r olur. Kapitalist top-

lumda kad›n öyle haktan

yoksun bir durumda bulu-

nur ki, erke¤e oranla politi-

kaya kat›lmas› hiç denecek

kadar seyrektir. Bunu de¤ifl-

tirmek için emekçiler iktida-

ra sahip olmal›d›r. O zaman

politikan›n bafll›ca görevleri,

Elbette, yasalar yaln›z
bafllar›na yetmez ve

sadece kararnamelerle
asla yetinmiyoruz. Ama,
yasama alan›nda, kad›n›
erkekle eflit k›lmak için

yapabilece¤imiz her fleyi
yapt›k ve bundan hakl›

olarak övünç duyabiliriz.
Ama bunun tabii ki ancak

bafllang›ç oldu¤unu 
biliyoruz. 
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çal›flanlar›n yazg›s›n› do¤ru-

dan do¤ruya ilgilendiren

fleyleri içerecektir.

Ve burada iflçi kad›n›n,

yaln›zca partili kad›n yolda-

fl›n ve s›n›f bilinçli iflçi kad›-

n›n de¤il, bilakis partisiz ve

en az s›n›f bilinçli iflçi kad›-

n›n da iflbirli¤i gereklidir.

Sovyet iktidar› burada iflçi

kad›na genifl bir etkinlik ala-

n› yarat›yor.

Sovyet Rusya’ya düfl-

manl›k duyan, ülkemize

karfl› savaflmakta olan kuv-

vetlere karfl› mücadelede

çok güçlük geçtik. Hem as-

keri bak›mdan çal›flanlar›n

devletine savaflla karfl› ç›kan

kuvvetlerle, hem de yiyecek

sa¤lama alan›nda vurguncu-

larla çetin mücadele etme-

miz gerekti; çünkü emekle-

rini tümüyle emrimize veren

insanlar›n say›s›, çal›flanla-

r›n say›s›, yeterince çok de-

¤ildi. Ve burada, sovyet ikti-

dar› için partisiz kad›n iflçi-

lerin genifl y›¤›nlar›n›n yar-

d›m›ndan daha de¤erli hiç-

bir fley olamaz. Onlara diyo-

ruz ki: Eski burjuva toplu-

munda politik etkinlik için

kad›na aç›k olmayan karma-

fl›k bir e¤itim yolu zorunlu

olmufl olabilir. Oysa Sovyet

Cumuhriyeti’nde politik et-

kinli¤in ana görevi, mülk sa-

hiplerine karfl›, kapitalistlere

karfl›, sömürünün ortadan

kald›r›lmas› u¤runa müca-

deledir ve bundan ötürü,

Sovyet Cumhuriyeti’ndeki

iflçi kad›nlara kad›n›n erke-

¤e örgütleyici becerisiyle

yard›m etmesinde yatan bir

politik etkinlik sunar.

Örgütleyici çal›flmay›

salt milyonlar ölçüsünde ge-

reksinmiyoruz. Örgütleyici

çal›flmaya, kad›nlara da et-

kinlik gösterme olana¤›n›
veren küçük çapta da gerek

duyuyoruz. Kad›nlar, savafl

koflullar›nda da, orduya yar-

d›m, orduda ajitasyon söz

konusu oldu¤unda, etkin
olabilirler. Kad›nlar tüm

bunlara etkin olarak kat›l-

mal›d›r ki, K›z›l Ordu, düflü-

nüldü¤ünü, kendisi için kay-
g›lan›ld›¤›n› görsün. Kad›n-

lar bundan baflka, yiyecek

sa¤lanmas›nda, yiyecek

maddelerinin da¤›t›m›nda,

y›¤›nsal, beslenmenin iyilefl-
tirilmesinde, kamuya ait

aflevlerinin flimdi Petrog-

rad’da çok say›da yap›ld›¤›

gibi etkinlefltirilmesinde et-
kin olabilirler.

Bunlar, kad›n iflçilerin

etkinli¤inin gerçekten örgüt-

leyici önem kazand›¤› alan-

lard›r. Ayr›ca, kad›nlar›n bü-

yük deneme iflletmelerinin
örgütlenmesi ve denetimi

ifline kat›lmalar› gerekir ki,

bu ifl tek tek kiflilerin mese-

lesi olarak kalmas›n. Çok sa-

y›da emekçi kad›n›n iflbirli¤i

olmadan bu ifl baflar›lamaz.

Ve kad›n iflçi, bu ifli tümüyle

üstlenecek, yaln›z yiyecek

maddelerinin da¤›t›m›ndaki

denetime de¤il, ilgilendi¤i

için onlar›n daha kolay sa¤-

lanmas›na da kat›lacak du-

rumdad›r. Bu, partisiz kad›n

iflçinin tümüyle baflarabile-

ce¤i bir görevdir ve bu göre-

vin yerine getirilmesi, ayn›

zamanda, sosyalist toplu-

mun sa¤lamlaflt›r›lmas›na

özellikle yard›m edecektir.

Sovyet iktidar› toprakta

özel mülkiyeti tümüyle ve

fabrika ve iflletmelerde özel

mülkiyeti hemen hemen tü-

müyle kald›rd›ktan sonra,

amac› bütün emekçilerin

yaln›z parti üyelerinin de¤il,

ama partisizlerin de, yaln›z-

ca erkeklerin de¤il, ama ka-

d›nlar›n da ekonomik kuru-

lufla kat›lmas›d›r. Sovyet ik-

tidar›n›n bafllatt›¤› bu çal›fl-

ma, ancak bütün Rusya’da

yüzlerce de¤il, ama milyon-

larca ve onmilyonlarca ka-

d›n kat›ld›¤› zaman ilerleti-

lebilir. O zaman, inan›yoruz

ki, sosyalist kuruluflun sa¤-

lam bir temeli olacakt›r. O

zaman, emekçiler, mülk sa-

hipleri ve kapitalistler olma-

dan da yapabileceklerini ve

ekonomilerini yönetebile-

ceklerini göstereceklerdir. O

zaman Rusya’da sosyalist

kurulufl öyle sa¤lam temel-

lere dayanacakt›r ki, öbür

ülkelerdeki ve Rusya’daki

hiçbir düflman Sovyet Cum-

huriyeti’ne tehlikeli olma-

y a c a k t › r .■

Sovyet iktidar› toprakta
özel mülkiyeti tümüyle ve
fabrika ve iflletmelerde
özel mülkiyeti hemen

hemen tümüyle
kald›rd›ktan sonra, amac›
bütün emekçilerin yaln›z

parti üyelerinin de¤il,
ama partisizlerin de,

yaln›zca erkeklerin de¤il,
ama kad›nlar›n da
ekonomik kurulufla

kat›lmas›d›r. 
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