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GİRİŞ

Fırtınanın Bağrında Yüz Yirmi Milyon Çocuk

Uluslararası işbölümü sonucunda bazı ülkeler kazanırken bazı
ülkeler de kaybediyor: Hep kazananlarla hep kaybedenler. Bizim
bugün Latin Amerika diye adlandırılan toprağımız, kendini hep
kaybetmeye adamış durumda. Rönesans Avrupalılarının dişlerini
boğazımıza geçirmek üzere okyanusa atıldıkları uzak çağlardan
beri böyle bu. Yüzyıllar geçti aradan. Ve bütün bu süre boyunca
Latin Amerika, işlev ve görevlerinde her gün biraz daha gelişip
yetkinleşti. Fetih ganimetleri, altınla örülü vadiler, gümüşle kaplı
dağlar karşısında hayal gücünün şaşkınlığa düştüğü o eski harikalar diyarı değil artık elbette. Ama bölge hizmetçi durumunu
koruyor. Yabancı gereksinimlerin hizmetinde olmaya devam ediyor. Dışarısı için tükenmez bir petrol ve demir, bakır ve et, meyve
ve kahve, hammadde ve zahire kaynağı ve yedek ambarı olmaya
devam ediyor. Ve zengin ülkeler bütün bunları tüketirken, Latin
Amerika’nın bütün bunları üretirken kazandığından çok daha
fazlasını kazanıyorlar. Müşterilerin aldığı vergiler, satıcılara ödenen meblağlardan kat kat daha yüksek ve işin ucunda, İlerleme
İçin İttifak Koordinatörü Covey T. Oliver’ın 1968 Temmuzu’nda
açıkça söylediği gibi, “Bugün hakkaniyete uygun fiyatlardan söz
etmek, bir ortaçağ kavramını canlandırmaya kalkışmak olur. Zira
biz bugün ticaret özgürlüğü çağında yaşıyoruz...”
Gelgelelim ticaret özgürlüğünü yaygınlaştırdığınız oranda,
bu özgürlüğün aleyhine işlediği kimseler için yeni yeni hapishaneler kurmak gerekiyor. Engizitörlerle cellatlara dayalı sistemlerimiz, dış kapitalist pazar lehine çalışmıyor sadece; bunlar, aynı
zamanda, denetim altındaki iç pazarlara yönelik yabancı kredi ve
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yatırımlarının doğurduğu önemli gelir kaynaklarını da koruyor.
“Latin Amerika’nın yabancı sermayeye tanıdığı imtiyazlardan
bahsedildiği olmuştur. Ama ABD’nin başka ülkelerin sermayesine imtiyaz tanıdığından bahsedildiğini duymazsınız. Onlara imtiyaz tanınmaz,” diyordu 1913’te Başkan Woodrow Wilson ve bir
ülkenin, “oraya yatırılan sermayenin kesin egemenliği altına girdiğini” belirtiyordu. Haklıydı da. Bu arada bizler, Amerikalı diye
adlandırılma hakkını dahi yitirdik. Oysa Haitililer ve Kübalılar,
Mayflower göçmenleri Plymouth kıyılarında boy göstermeden
bir yüzyıl önce yeni halklar olarak tarih sahnesine çıkmış bulunuyorlardı. Bugün bütün dünyanın gözünde Amerika demek,
ABD demektir. Bizler, ne idüğü pek belli olmayan ikinci sınıf bir
Amerika’da oturmaktayız.
Kesik damarların kıtasıdır Latin Amerika. Keşfedildiği günden beri burada her şey, önce Avrupa, daha sonra da Kuzey
Amerika sermayesine dönüşmüş ve o uzaktaki iktidar merkezlerinde öylece birikmiştir, öylece birikmektedir. Her şey, bütün
her şey: toprak ve tüm ürünleri, zengin madenlerle dolu toprak
altı, insanlar, insanların üretim ve tüketim güçleri, tüm doğal ve
insani kaynaklar. Ülkelerin üretim tarzları ve sınıfsal yapıları,
daima ve her seferinde kapitalizmin evrensel çarklarına zincirlenişleri göz önüne alınarak, dışarıdan belirlenmiştir. Daima, ağır
basan dış metropolün yararına olmak üzere bir işlev verilmiştir
her birine ve art arda gelen bağımlılıklar handiyse sonsuz bir zincir oluşturmuştur. İkiden çok daha fazla halkalı bir zincirdir bu.
Hiç kuşkusuz, Latin Amerika içinde, küçük ülkelerin güçlü komşuları tarafından, her ülkenin kendi sınırları içinde de, yerel el
emeği ve üretim kaynaklarının büyük kentler ve limanlar tarafından sömürülmesi, bu zincirin bir parçasıdır. (Latin Amerika’nın
bugünkü en büyük yirmi kentinden on altısı, bundan dört yüzyıl
önce kurulmuştur.)
Tarihi bir yarışma olarak kabul edenlerin gözünde Latin
Amerika’nın gecikmişliği ve yoksulluğu, başarısızlığının sonucudur: Biz kaybetmişizdir, başkaları kazanmıştır. Ne var ki
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başkaları sırf biz kaybettiğimiz için kazanmış durumdadır: Latin
Amerika’nın azgelişmişliğinin tarihi, belirtildiği gibi, evrensel kapitalizmin gelişiminin tarihine bağlıdır. Bizim yenilgimiz daima yabancıların zaferinin zımni koşulu olagelmiştir. Zenginliğimiz de daima
yoksulluğumuzu doğuragelmiştir; dış imparatorluklarla onların içerdeki yerli bekçilerinin refahını artırmak üzere. Sömürgeciliğin ve yeni sömürgeciliğin simyasında, altın tenekeye, besinler zehre dönüşmektedir.
Potosí, Zacatecas ve Ouro Preto, değerli madenlerin göz kamaştırıcı doruğundan tepetaklak yuvarlanmışlardır boş maden yataklarının derin çukurlarına; güherçile yatağı Şili pampası ile kauçuk
kaynağı Amazon Ormanları’nın nasibine ise yıkım düşmüştür;
başlı başına bir şeker hazinesi olan Kuzeydoğu Brezilya’nın, Arjantin’deki kızıl baltakıran ağacı ormanlarının ya da Maracaibo
gölündeki petrol yataklarının ortasında oturanları, doğanın kendilerine sunduğu, ama emperyalizmin ellerinden çekip aldığı servetlerin geçiciliğine, eğretiliğine inandıran çok acı nedenler vardır.
Emperyalist iktidar merkezlerini sulayan yağmur, sistemin geniş kenar
mahallelerini baskına uğratmaktadır. Buna paralel ve eşzamanlı olarak
da, bizim içeride egemen, ama dışarının egemenliği altındaki sınıflarımızın refahı, yük hayvanları gibi yaşamaya mahkûm halk yığınlarımızın
talihsizliğini... talihsizlikten de öte, felaketini oluşturmaktadır.
Ve gittikçe biraz daha genişliyor gedik. 1850’lerde yeryüzündeki zengin ülkelerin hayat düzeyi, yoksul ülkelerinkini yüzde elli
oranında aşmaktaydı. Gelişim bu eşitsizliği daha da artırdı. Başkan Richard Nixon, Nisan 1969’da O.A.S.* toplantısında yaptığı
konuşmada, ABD’deki kişi başına gelirin 20. yüzyıl sonunda Latin
Amerika’nınkinin on beş katına ulaşacağını açıklamıştı. Emperyalist sistemin toplam gücü, bileşenlerinin zorunlu eşitsizliğine dayanmaktadır. Bu eşitsizlik de her geçen gün biraz daha dramatik
oranlara ulaşıyor. Gittikçe büyüyen bu aykırılığın dinamiği sonucunda, baskıcı zalim ülkeler mutlak olarak biraz daha, görece olaraksa gittikçe çok daha fazla zenginleşmektedirler.
* Amerikan Devletleri Örgütü.
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