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ESITSIZLIKLER, KALKINMA SORUNLARI VE TERÖR
Zafer Cirhinlioglu
Öz
ABD’ye yönelik 11-Eylül saldirisindan sonra, terör hareketleri ve terörün
dogasi yeniden tartisilmaya baslandi. Terörün sadece tek bir ulusu tehdit etme özelliginin
kayboldugu, bunun yerine küresel terör denebilecek bir tür terörün aldigi dile
getirilmektedir. Bu terör türünün tarihte gözlemlenen terör türlerinden farkli oldugu ve
farkli önlemler alinmasi gerektigi fikri yayginlasmaktadir. Diger yandan, bu terör türü ile
mücadele etmenin bir yolunun ekonomik iyilestirmelerden geçtigi, Birlesmis Milletler
basta olmak üzere, çesitli uluslararasi kuruluslarca ifade edilmektedir. Ancak, ülkelerin
yoksulluklarini ve azgelismisliklerini öne çikaran böyle bir yaklasim dogru mudur?
Terörün gerçek kaynagi, yoksulluk mu yoksa kökü çok daha derinlerde olan esitsizlikler
midir? Bu çalisma, temel olarak, terörün siyasi ve tarihsel olaylardan kaynaklandigini,
ancak esitsizlikler ortaminda çok daha ileri düzeylere tasinarak boyut degistirdigini ileri
sürmektedir.
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Abstract
Following 11-Sep attack targeted at WTO, the concept of terror is brought back
into scientific and intellectual agenda of both Western and Eastern countries which were
mostly Islamic and ruled by Islamic rules. It is now much more discussed that the
conventional direction of terrorism has been shifted from nationalistic scale towards
global one. This is called global terrorism different from all of its similar forms observed
through history of civilisation and therefore unusual precautions must be launched in all
countries which are under the attacks of this kind of terrorism. For this reason, recently
developed political approaches called pre-emptive measures/strike have emerged as a
new interpretation of national security, especially in USA. In this line, US admiration has
also defended the idea that the main source of the terrorism is the widespread poverty and
undeveloped economical conditions prevailed for long time in some countries. This is also
backed by international organisation such as UN. However, there is no doubt that this
approach is open to further questioning from the point of view of the countries accused of
being the motherland of terrorism. Can the poverty be seen as actual source of terrorism
or to be more realistic, is it somewhere deep down history and politics.? This paper
argues with the idea that terror is mainly related to history and politics rather than
economic, beside this, terror movements are fed and powered by inequalities created and
boosted by capitalism. Under capitalist market conditions, terror changes its dimension
and becomes global one.
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Giris
Esitsizlikler hem ekonomi biliminde hem de diger sosyal bilimler
alaninda en çok dikkati çeken ve en fazla arastirmanin yapildigi alanlardan
birisidir. Özellikle küresellesme kavraminin sikça konusuldugu günümüzde, tipki
1960 ve 70’li yillarda oldugu gibi yoksulluklardan, esitsizliklerden, sömürüden
ciddi ve yaygin bir sekilde söz edilmeye baslandigina tanik olmaktayiz.
Dünyanin, geçtigimiz dönemlerden farkli olarak çok daha fazla esitsizliklere
sahne oldugu düsüncesi gittikçe daha fazla taraftar toplamaktadir. Oysa,
esitsizlikler kavrami kendi içinde çesitli anlam bulaniklarini da beraberinde
tasimaktadir. Insanlarin büyük bir kesimi, kitle iletisim araçlarinin ülkeler
arasindaki sinirlari daraltmasindan dolayi, zenginlerin nasil yasandiklari ve
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fakirlerin de nasil bir hayata tahammül etmek zorunda kaldiklari, konusunda çok
daha fazla bilgili hale gelmislerdir. Dolayisiyla, zenginler ile fakirler arasindaki
fark, geçtigimiz yüzyillardan daha fazlaca dünya kamuoyunun gözü önüne
serilmekte ve bu iki toplumsal uç arasindaki uçurumun nasil kapatilabilecegi ya
da nasil kapatilmak istenmedigi yine bu insanlarin erisebilir olduklari
düzlemlerde tartisilmaktadir. Esitsizlik olgusu ile ekonomik performans arasinda
bir iliski oldugu saptanmis bulunmaktadir (bkz. Dünya Bankasi Raporu, 2002).
Buna göre, oy verme davranisi, iyi çalismayan sermaye piyasalari, mülkiyet
hakkinin yeteri kadar korunamamasi, o ülkenin ekonomik performansi
degerlendirilebilmekte ve esitsizlikler ile iliskilendirilebilmektedir. Ancak,
esitsizlikler sadece ekonomik performanslarla ya da gelir dagilimi ya da çesitli
refah göstergeleri ile mi iliskili bir kavramdir? Eger bireyler gelir bakimindan
esitsiz bir durumda iseler ve ayni zamanda da toplumun dagittigi diger ödül
sistemlerinden (örnegin, prestij, vs) yararlanabiliyorlarsa, yine esit olmayan
kosullarda yasadiklari mi varsayilmalidir? Süphesiz ki esitsizlikler her seyden
önce maddi üretimin esit olarak dagilmamasi ile ilgilidir. Fakat, içeriginin sadece
bu olmadigi da açiktir. Çünkü, insanlar, hem ekonomik açidan esitsiz kosullarda
yasarlarken, siyasi, kültürel ve toplumsal bakimlardan da esitsiz kosullarda
yasamlarini sürdürmektedirler. O halde, denebilir ki, bir birey, ekonomik
bakimdan dezavantajli durumda iken, kültürel bakimdan avantajli bir durumda
olabilir. Esitsizlikler bu bakimdan tartismaya ve irdelemeye açikken, aslinda bu
kavramdan genelde anlasilanin sadece ekonomik esitsizliklerin oldugu
vurgulanmalidir. Yani, çogu zaman sözünü ettigimiz esitsizlikler, yoksulluklar
ile ya da refah düzeyi bakimindan ele alinan esitsizliklerdir.
Ne var ki esitsizlikler denildiginde yoksulluktan daha fakli bir durumu
ele aliriz. Yoksulluk genelde bir ülkede yasayan bireylerin ya da ailelerin belli
bir maddi çizginin altinda kalmasini ifade etmektedir. Bu durum, söyle
özetlenebilir: (Dünya Bankasi WDR 2001)
a)temel ihtiyaçlari karsilayabilecek kadar gelirden yoksun olmak,
b)devlet ve toplum kurumlarinda sesiz ve güçsüz olma,
c)kendisine yönelik tehlikeler karsisinda güçsüz kalma ve bunlar ile bas
edememe.
Bu tanim üzerine düsünülecek olursa sunun farkina varilabilir ki, tanim
örtük olarak “yoksullar yoksul olduklarini, çünkü gelirlerinin olmadigi”
söylemekte, dolayisiyla pek fazla bir sey de söylememektedir.
Diger yandan, esitsizlik(ler) o ülkedeki maddi kosullarin bütüncül
dagilimi ile ilgili olmaktadir. Esitsizlik konusunun uzun zamandir canli bir konu
olarak gündemde kalmasinin nedeni, ekonomik toplumsal çiktilari etkiliyor
olmasindandir. Iyi çalismayan kapitalist bir ekonomide düsük gelirli kimseler
sistemin içine girme firsati bulamayacaklardir. Bu durumda ülkenin kaynaklarini
kendilerince tüketeceklerdir. Ne onlar yoksulluktan çikabileceklerdir ne de
ülkenin yoksulluktan kurtulmasi için çareler üretebileceklerdir. Mevcut
esitsizlikler bireylerde ve ailelerde psikolojik sorunlara yol açtigi gibi saglik
alanindan siddete ve teröre kadar uzanan zincirleme olumsuzluklara yol
açabilmektedir. Toplumbilimcilerin esitsizliklerin toplumu, aileleri ve bireyleri
hangi boyutlarda ve nasil etkiledigini arastirirlarken sorduklari bazi sorular su
sekilde siralanabilir: Esitliklerin daha fazla olduklari toplumlar, esitsizliklerin
hüküm sürdügü toplumlardan daha hizli mi büyümektedirler? Gelir dagilimi ile

160

Zafer Cirhinlioglu
yoksulluklar arasindaki baglar nelerdir? Esitsizlikler yoksulluklara karsi verilen
savasimin etkinligini nasil etkilemektedir? Makro ekonomik istikrar esitsizlikle
iliskili midir? Esitsizlikler hastaliklarin dagilimini ve ölüm oranlarini direkt
olarak etkileyen bagimsiz bir faktör müdür? Toplumsal cinsiyet ve kamu
politikalari aile içindeki esitsizlikleri nasil etkilemektedir?
Diger bir açidan bakildiginda, esitsizlik kavramini iki bakimdan ele
almak mümkündür. Birincisi, bir toplum içindeki esitsizlikler (ki bu esitsizlik var
oldugundan dolayi siniflardan bahsetmek mümkün olmaktadir). Ikincisi, ülkeler
arasindaki esitsizlikler. Nasil bir toplum içinde fakirler ve zenginler var ise,
dünya ölçeginde düsünüldügünde fakir ve zengin ülkelerden söz etmek de
mümkün olmaktadir. Hemen vurgulanabilir ki, bir bireyin saglikli olmasi,
ülkesinin içinde bulundugu zenginlik ve fakirlik basamagi ile yakindan ilgili
oldugu kadar, ülkesinin diger ülkeler ile kiyaslandigi zaman, gelisme çizgisinin
neresinde bulundugu ile de yakindan ilgilidir. Yine vurgulayabiliriz ki, günümüz
ekonomik ve toplumsal iliskileri esitsizlik üzerine kuruludur.
Yoksulluk, Ideolojiler ve Küresellesme
Esitsizlikler bir toplumda, bireyler arasinda varligini sürdüren bir kader
olarak da algilanabilmektedir. “Yoksulluk ise mücadele edilecek bir olgu gibi
algilanmaktadir; uluslararasi düzeyde düsünüldügünde ise, tam aksine,
esitsizlikler mücadele edilmesi gereken bir olgu gibi durmakta, yoksulluk
degismez bir olgu olmaktadir” (Pieterse, 2002:1018). Diger yandan, hemen
hemen tüm dünyada yoksulluklar neo-liberal politikalar araciligi ile azaltilmak
istenmektedir. Oysa, neo-liberalizm kendi yükselmesini, baskalarinin
fakirlesmesi üzerine kurmus oldugu, artik herkesçe kabul edilebilir bir olgu
olarak karsimizda durmaktadir.
Dünya düzeyinde esitsizliklerin dile getirimi, özellikle liberal ve
sosyalist akimlar içerisinde olmustur. Bu dile getirimler, Ikinci Dünya Savasi
sonrasinda daha fazla güç kazanmis ve güncellesmistir. Birlesmis Milletlerin
kurulmasi küresel esitsizliklerin kurumsal anlamda ele alinmasini dogurmustur.
UNDP (UN, Development Programme), UNICEF ve UNESCO, gibi kuruluslar
dünya kamu oyunun dikkatini küresel esitsizliklere çekmeye çalismislardir.
Birlesmis Milletlerin kurulmasi sadece esitsizliklere dikkat çekmekle kalmamis,
Dünyanin en uzak köselerinde yasayanlarda dahi bir birliktelik, birlikte yasama
ve bir dünyada olma duygusunun gelismesine hizmet etmeyi amaçlamistir.
Gerçekten de Birlesmis Milletlerin sadece var olmasi ve hedefler koymasi, bu
hedefleri diger ülkelere çesitli etkinlikler ile aktarmasi, pratik hayatta bireyleri
bir çok sekilde etkilemis olsa da, çesitli yan etkilere de neden oldugu iddia
edilebilir. Örnegin, sadece bir toplumda var oldugu düsünülen esitsizliklerin,
uluslarin belli bir dayanismaya girdikleri andan itibaren, uluslararasi bir nitelik
kazanabilecegi, baslangiçta öngörülememistir. Insanlar birlikte olmaya
çalisirlarken, kendi içlerindeki pozitif ve negatif özellikleri de paylasmislardir.
Daha iyi nasil yasabileceklerinin arastirmasini yaparlarken, nasil daha kötü
duruma düsebileceklerinin de tecrübesini yasamislardir. Kendi içlerindeki
sorunlari tarihten gelen çözüm yollari ile asabileceklerine dair umutlari varken,
yeni dönemde almalari gereken önlemlerin yetersiz kalabilecegi hissini
yasadiklarinda, çaresizligi de yasamislardir. Bir ülke halki, nihayette kendi
topraklarinda olup bitenden kendilerini sorumlu hissederken, yeni dönemde, yani
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dünyanin küresellesmeye basladigi dönemde, acaba nasil sorumluluklar
gelistirilmeli ki, diger toplumlardaki insanlara bu sorumluluklar iletilebilsin,
diger insanlar ile ayni noktada ve ayni çözüm yollarinda birlesilebilsin. Böyle bir
bakis açisi, tarihte gözlenenlerden tamamen farkli özellikler tasiyan bir süreçti.
Kendi toplumlarinda gelistirdikleri ve kendi kültürlerine uygun oldugunu
düsündükleri, örnegin hukuk sistemi, uluslari asan bir platformda ne tür bir ise
yarayabilir ya da her hangi bir ise yarayabilir mi? Dolayisiyla, günümüzde, su
soruyu sormaya hakkimiz var gibi görünüyor; acaba küresel platforma tasinan
olumsuzluk, bir anlamda esitsizlikler, hangi hukuksal etkinlikler ile çözülebilir?
Kültürel farkliliklar hangi yöntemler ile uzlasiya baglanabilir?
Bir baska anlatimla, yeni dönemde, ortaya çikan olumsuz kosullar, en az
olumlu kosullar kadar insan hayatini etkilemis bulunmaktadir ve bazi durumlar
da, olumsuzluklar daha fazlaca etkilemeye devam etmektedir. Uluslar içindeki
esitsizlikler, günümüzde artik, uluslararasi esitsizlikler haline gelmistir.
Bireylerin ve belki de hükümetlerin dikkati, ulus içindeki esitsizliklerden
uluslararasi esitsizliklere dogru kaymistir. Tabiidir ki, böyle bir durum, bir çok
arastirmacinin da dikkatini çekmistir. Örnegin, bu arastirmacilardan birisi
(Hurrell, 2001:35) söyle diyor: “Artik, küresel esitlik ve esitsizliklere iliskin
umutlarimizin daha garantili bir sekilde beslenecegi, birlikte sahip oldugumuz
daha yetkin ve bütünlesmis kurum ve uygulamalar var. Fakat, ayni zamanda,
belli basli uluslararasi toplumsal kurumlarimiz, bu kurumlarin içindeki asiri güç
farkliliklarindan dolayi, bozuk siyasi düzenleri kurmaya devam etmektedirler”.
Gerçekten de özellikle son zamanlarda meydan gelen Irak’a yapilan saldiri
sürecinde de sahit oldugumuz gibi, Birlesmis Milletler gibi uluslararasi
kurumlar, kendi içlerinde barindirdiklari güçlerin mücadele alani haline
gelmisler, bir çok siyasi çatismaya sahne olmuslardir. Bu türden çatismalarda
amaç, kurumun amaçlarinin nasil gerçeklesecegine iliskin degil de taraf olan
ülkelerin çikarlarinin bu kurumlarin mesru platformlari kullanilarak nasil
korunabilecegine iliskin olmustur. Oysa, yukarda bahsedildigi gibi, özellikle
BM, uluslararasinda ortak tutumlarin paylasilmasini amaçlayan bir kurum olarak
yaratilmisti. 16-11-2001 tarihinde BM Genel Kurulu toplantisinda taraflar, 11
Eylül saldirisini tartismislar, çogunlukla “terörizmi yaratan ve çogaltan
kosullarini, bir baska deyisle, bir kenara itilme ve yoksulluk kosullarini ortadan
kaldirilmadan yok edilemeyecegi” ni vurgulamislar ve “yabanci isgalcilere karsi
kendini savunma ve kendi gelecegini belirleme hakkindan dogan mesru haklar
ile terör eylemleri arasinda bir ayrim yapilmasi”ni istenmislerdir. Bir çok BM
üyesi ülkenin temsilcisine göre, örnegin, Güney Kore Basbakani Han Seungsoo’a göre, “terörizm ile mücadele yoksulluk, azgelismislik, esitsizlik ve hastalik
ve diger ekonomik toplumsal sorunlara yönelik verilen mücadeleye paralel
olarak ilerlemelidir”.
Her ne kadar küresel esitsizliklerin Ikinci Dünya Savasi ile arttigi
bilinse de “baslangiç tarihi olarak 19.yy’da vuku bulan Sanayi Devrimi
alinabilir” (Pieterse, 2002:1026), ancak, dogaldir ki bu tür esitsizlikler o zaman
oldukça dar kapsamli idi. “En zengin ülkede yasayan Dünya nüfusunun beste
birinin geliri ile dünyanin en yoksul ülkesinde yasayanlarin beste birinin geliri
arasindaki fark asagidaki gibidir: 1980’de 3’e 1; 1870’te, 7’e 1; 1913’te 11’e 1;
1960’da, 30’a 1; 1990’da 60’a 1; 1997’da 74’e 1” (UNDP, 1999:3). BM
yoksulluk kavramindan genelde gelir yoksullugunu anlamaktadir. Diger yandan,
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“insani yoksulluk” diye bir kavram da gelistirmektedir ki bunu da egitim, saglik,
konut ve gelir olgular ile açiklamaktadir. BM ulus temelinde veriler toplamakta
daha sonra bunlari bir araya getirerek küresel esitsizligi anlamakta ve
anlatmaktadir. Bu noktada ki ölçütler ise, kir-kent ayrimi, cinsiyet, bölgesel,
etnik yapilardir.
Yoksulluk kavrami
siyasetin uzaginda degerlendirilirken, aksine
esitsizlikler tam anlami ile siyaseti isbasina davet etmektedir. Küresel
bütünlesme son yillarda arttikça, küresel esitsizlikler de artmaktadir. Küresel
esitsizlikler 1980 yilindan sonra, önceki yillarda görülmemis bir hizla artmaya
baslamistir. Ayni yillarda yoksullasma da hizli bir sekilde artmistir. Buna
ragmen, arastirmalarin bir çogu, küresel esitsizliklerden çok küresel yoksulluk
üzerine odaklanmaktadir.
Özellikle, 11 Eylül saldirisindan sonra ABD yetkilileri terör olaylari ile
ekonomik kalkinmamislik arasindaki iliskileri daha iyi gördüklerini ifade eden
mesajlar vermislerdir. Bu baglamda ABD ticaretinden sorumlu bir yetkili
“terörizme ticaret ile cevap verilmesi gerektigini söylüyordu (akt: Juhasz,
2001:20). Yine, Bush yönetimi Kongre’den istedigi ekonomik destekte
küresellesme dogrultusunda yapilacak harcamalarin sonuç verecegini
bildiriyordu. Çünkü, inanç oydu ki “küresellesme yoksullasmanin çözümüdür”
(Juhasz, 2001:20). Oysa, küresellesmenin de ivme kazandirdigi ekonomik
sömürü iliskilerinden dolayi terör olaylarin arttigi yine bu çevrelerce bilinmiyor
olamaz. En azindan hepimizin bildigi ABD gizli servisi CIA konuya iliskin
raporunda bu ihtimalleri dile getiriyor (Global Trends 2015, akt: Juhasz,
2001:20). “Küresel ekonominin hizli bir sekilde yükselmesi ekonomik manada
kazançlilar yaratacaktir. Fakat, bütün gemilerin ayni anda limandan ayrilmasini
saglamayacaktir. Içerde ve disarida çeliskiler çikaracaktir. Mevcutta var
olanlardan daha fazla kazananlar yaratacaktir. Kronik finansal sorulara neden
olacak ve ekonomik bölünmeyi artiracaktir. Geride kaldigini düsünen bölgeler,
ülkeler ve gruplar derinlesen ekonomik durgunluk ile, siyasi istikrarsizliklar ile
ve kültürel yabancilasma ile karsi karsiya geleceklerdir. Bu durumda, siyasi,
ideolojik, etnik ve dinsel asiri uçtakileri destekleyecekler ve siddeti seçmis
olacaklardir”. Diger yandan eger küresellesmenin azgelismis ülkelere refah
getirecegi ve halklarinin daha mutlu olacagi iddia edilirse bunun için de düz ama
etkili bir mantik çikarimi var. Bu çikarim Amerikalilarin kendilerince yapiliyor;
“ABD yönetimi terörizm ile daha etkin mücadele edebilsinler diye, Pakistan ve
Endonezya’ya IMF araciligi ile borç para vermistir. Eger bu ülkelere ekonomik
sorunlarini çözebilsinler diye gerçekten yardim yapmak istiyorsak direkt olarak
para vermek yerine neden borç para vermek yoluna gidiyoruz? Bu bölgelerde
basarisizligi kanitlanmis IMF gibi bir kurulusu kullaniyoruz- çünkü, eski Dünya
Bankasi Baskani Josheph Stiglitz söyle yazmisti; IMF’in bütün yaptigi Dogu
Asya’daki resesiyonu daha derinlestirmek, daha uzun kilmak ve daha zor hale
getirmekti”-oysa, yapilacak olan yardimlar, BM gibi azgelismis ülkeleri
dogrudan amaçlayan kuruluslar araciligi ile de yapilabilir ki, bu durumda ABD
hükümetinin sartli verilen krediler üzerindeki kontrolü kalmayabilir. Genellikle
krediler verilen ülkelerdeki halka degil, bazi sirketler gibi imtiyazli kesimlerce
eritilmektedir” (Juhasz, 2001:21). Dünyadaki esitsizlikler artarken, kürsellesme
de artmaktadir. Artik, bu olgunun görülmesi ve kabul edilmesi gerekmektedir.
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“Ekonomik küresellesme fakirlere degil, varliklilara hizmet etmektedir.....çevreyi
koruma idealinin, toplumsal ve siyasi adaleti sirketlerin ve gruplarin çikarlarinin
üstüne yerlestirecek alternatif bir ekonomik modele ihtiyaç vardir” (Juhasz,
2001:21).
Özellikle, Çin ve Hindistan’in küresellesme ile birlikte daha iyi bir
duruma girdikleri iddiasi ünlü ekonomist Galbraith, (2002a; 2002b), tarafindan
da elestirilmistir. Ona göre, “Hindistan’in göreli basarisi 1980 yillarinda
baslamistir ki bu yillarda siki bir sermaye kontrolüne gitmis ve uzun dönemli
resmi kalkinma yardimlari almistir, bunlardan dolayi Latin Amerika’da ve
benzeri yerlerde görülen borç ödeme krizlerinden korunmustur. Çin ise, ilkin
yaptigi tarimsal reformlara dayanarak büyümüs ve daha sonra ülke içinde yaptigi
tasarruflar sayesinde sanayilesme programini yürütmüstür. Sermayesini ise
günümüze kadar liberallestirememistir. ..….Bu yüzden Arjantin’de dahil bu
ülkeler gerçek anlamda kapitalist dünyadan uzak kalarak küresellestiren, ülkeler
olmuslardir. Oysa Rusya, neo-liberalizmin yeni çocugu olarak küresellesmenin
sokunu yasamaktadir.Asya kaplanlari diye bilinen ülkeler de 1990 yillarin
basinda liberallesen ama sonunda bunda basarisizliklarini ilan eden ülkelerdir”
(2002:178). Ona göre Hindistan ise “hiçbir zaman ekonomisini
liberallestirememistir..... Dünya Bankasi kredilerinden yararlanmis....1980’li
yillardan sonraki büyümesini, ayni Çin örneginde oldugu gibi ticari bankalara
önemli ölçüde borcu olmadigindan, ortaya çikan krizlerden fazlaca
etkilenmemesine borçlu olmustur” (2002a:2). Dünya Bankasi raporlarinin, bir
ülkenin ne ölçüde uluslararasi ticarete açiksa, o ölçüde
ülke içindeki
esitsizlikleri azaltabilecegi gibi bir iddianin yanlisligini gösterebilmek için
iddialarin temelini olusturan Hindistan ile Çin örneklerine özellikle egilmektedir.
Buradaki bir ölçüdeki iyilesmeye karisin Afrika ülkelerinde herhangi bir
iyilesme gözlenmemis tam aksine bu ülkelerin durumu daha da kötülesmistir.
Örnegin bir Afrika’li lider, Ali Said Abdella, Eritrea Dis Isleri Bakani, 2001
yilinda düzenlenen BM oturumunda sunlari söylemistir. “küresellesmenin Afrika
ülkeleri üzerinde çok ciddi olumsuz etkileri vardir. Marjinallesmeyi –bir kenara
itilmeyi- daha da derinlestirmis, Afrikalilari küresel ekonominin nimetlerinden
yoksun birakmistir. Afrika, asiri yoksulluktan, sik sik vuku bulan kurakliktan,
yaygin hastaliklardan ve çatismalardan müzdariptir”. Galbraith, söz konusu fakir
ülkelerde zengin ile yoksul arasindaki uçurumun o kadar derin oldugunu
söylüyor ki, fakirlerin gelirlerin bir miktar artmis olmasi esitsizliklerin ortadan
kalkmaya basladigi gibi yanlis bir izlenimin dogmasina neden oldugunu dile
getirmektedir. Ayrica, ülkelerin toplam gelirleri eger artmaya baslamis ise ve
fakirler ile zenginlerin gelirleri paralel bir sekilde artiyorsa o halde mevcut
esitsizlikler korunuyor demektir. Galbraith, küresellesmenin ve büyümeyi hedef
alan politikalarin yoksulluklari azalttigini kabul ediyor. Ancak, bunlarin sürekli
olarak kazananlarin ve kaybedenlerin oldugu rekabetçi bir sistemden dolayi
esitsizliklerin azaltilmasina yardimci olamadiklarini da belirtiyor. “Gelismekte
olan ülkelerde daha fazla ve etkin borç verme, yatirimlar, egitim, altyapi,
teknolojik kapasite, zengin ülke pazarlarina daha fazlaca girebilme ve
uluslararasi finans reformlari” (2002:179) gibi konulari hayati önemdedir.
Galbraith Texas Üniversitesi’nde bir grup arastirmaci ile birlikte
degerlendirdikleri uluslararasi verilerden sonuç olarak sunlari dile getiriyor:
“sistematik olarak esitsizlikler zengin ülkelerde fakir ülkelerden daha düsüktür,
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ayrica, güçlü sosyal demokrat gelenege sahip ülkelerde fasist geçmisi olan ve
simdilerde serbest pazara kendilerini adayan ülkelere göre daha düsüktür. Çok az
istisnasi olmakla birlikte, esitsizlikler, fakir ülkelerde zengin ülkelere göre daha
yüksektir. Böyle bir durum da sunu yansitmaktadir: fakir ülkelerde orta-gelire
sahip üretici sinif zayiftir ve vasifsiz isçiler mutlak anlamda çok az ücret elde
edebilmektedirler...-geleneksel anlayisa karsin, hizli büyüme esitsizligi
azaltmaktadir” (2002a:8-9). Ona göre, esitsizliklerin dünya çapinda nasil
seyrettigine iliskin genel bir egilim de belirlenebilir; buna göre, 1960’li yillarda
esitsizlikler dengeli bir halde idi, 1970’lerin ortasinda, hafifçe bir azalma var, bu
yillarin bitimine dogru borçlanma krizlerinin bas göstermesi ile birlikte hiç
görülmemis bir sekilde artmaya baslamistir. Eger bütün ülkeleri içine alabilecek
böyle kaliplar çikarilabiliyorsa bu suna isaret etmektedir Demek ki, bunun
kaynagi tek tek ülkeler degil, tüm dünyada uygulamaya konulan genel bir
politikanin sonucu olmasi gerekir. Yine Galbraith’e göre, rakamlarin arkasinda
insan gerçekligi yatmaktadir; yani esitsizlik demek rakamlar degil, beslenme
sorunu, okuma yazma sorunu, saglik sorunu gibi gerçeklikler vardir. Ayni
zamanda, 11 Eylül’de patlak veren güvenlik sorunlari da vardir. Bu noktada
uluslararasi kuruluslar esitsizlikleri yeteri kadar iyi yorumlayamadiklarindan
istihbaratçilari yaniltarak 11 Eylül olayinin patlak vermesinde pay sahibi
olmuslardir. Ona göre, dünyada ortaya çikan kitlesel hareketler ile, örnegin,
AIDS’den dolayi Afrika kitasinin bosalmaya baslamasi, siddet, alkol, soguk ve
stresten dolayi Rusya’nin bosalmaya baslamasi, Asya’da seks ticaretinin artmasi,
daha da önemlisi Islami terörün tirmanmasi ve egitim sisteminin çökmesinin
altinda hep bu sorun vardir.
Kimilerince, günümüzdeki entelektüel tartismalarin hakim kavrami
haline gelen küresellesme yeni bir kavram degildir (Gindin, 2002). Çünkü, ona
göre, Karl Marks’in geçtigimiz yüzyilda kapitalizme iliskin söyledikleri
gerçeklesmektedir. Uluslarin kendi kendilerine yeter olmaktan çikarak evrensel
olarak birbirlerine baglanacaklari ve her yönde iliskiye girecekleri yordanmisti.
Geldigimiz noktada kapitalizm yeniden tanimlanmali ve boyutlari kavranmalidir.
Bu bakimdan denebilir ki, kapitalizm, Marks’in ortaya koydugu gibi hem
esitlikleri artirarak hem de isçiler için güvenlik üreterek varligini sürdüremez.
Kapitalizmin bir önceki döneminde isçilerin çikarina gibi görünen olgular yani,
yüksek ücretler, daha iyi toplumsal kosullar, güvenlik vs. bugünlerde
kapitalizmin kendi ihtiyaçlarinin önünde birer engel gibi durmaktadirlar.
Özellikle neo-liberalizm diye tanimlanan ekonomik sistem ihtiyaçlarini bu
engellerin ortadan kaldirilmasi üzerine kurmaktadir. Bu ihtiyaçlar, Pazar
ekonomisi adi verilen bir ortamda dogmakta ve karsilanmaktadir. Küresellesme
ise, Pazar ortaminin güçlendirilmesi ile neo-liberalizmin ihtiyaçlarina cevap
verebilecek kosullarin yaratilmasi için en elverisli enstrüman gibi durmaktadir.
Küresellesme kapitalizmin gelismesi için uygun disiplinize edilmis zemin ve
kosullar yaratmaktadir. Birinci ve Üçüncü Dünya ülkelerinden bahsedilirken
artik sadece bir tek dünyadan bahsedebilecegiz; o da küresellesmis dünya
olacaktir ya da olmaktayiz. Böyle bir dünya yine eski Marksist söylemleri
gündeme getirir niteliktedir. Sorun aslinda sadece küresellesme ya da neo-liberal
politikalar degildir. Sorun, hepimizin bagimli oldugumuz üretim araçlarina
küçük bir azinligin sahip oldugu bir toplumda demokrasi eksikligi ve birbirimiz
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ile iletisim kurma kanallarimizin kimlerin elinde oldugudur. Ulusal ve
uluslararasindaki dengesizlikler ile her bir hükü metin nasil mücadele ettigidir
asil sorun. Ulus içinde var olan dayanismanin nasil olup da uluslararasi
platformlara tasinabilecegi de ayri bir sorundur. Yani, aslinda içinden geçmekte
oldugumuz dönem küresellesmeden ziyade, zaten kapitalistlesme demek olan
böyle bir süreçle hangi düzeylerde mücadele edilebileceginin ortaya konulmasi
gereken bir dönemdir.
Bairoch (1980) su noktalari hakli olarak dile getiriyor. Ona göre, 1750’li
yillarda dünya sanayi üretimi içerisinde Çin’de dahil olmak üzere üçüncü dünya
ülkelerinin payi %73-78 dolaylarindaydi. 1860’da bu pay %17-19’a kadar düstü.
1913’te ise en düsük düzeyinde, yani %5 dolaylarindaydi. Böyle bir dramatik
düsüsü teknolojik degismeler tek basina açiklayamazlar, ancak, emperyalizm
diye özetlenebilecek bir siyasi sürecin devreye girmesi gerekir. Dolayisiyla,
uluslarin ve insanlarin farkli yeteneklerinden dolayi esitsiz bir üretim ve dagitim
süreci yasandigi gibi bir iddia tamamen ortadan kalkiyor. Çünkü, esitsiz
üretim/dagitim ne kadar çok ve yogun ise, bazi ulus ve insanlarin da yetenek ve
kapasiteleri de o kadar çok kuvvet ile artmaktadir. Uluslararasi örgütler araciligi
ile yoksulluga neden olan olgular ortadan kaldirilmasi için önerilen politikalar ve
çözümler uluslararasi politikalar ve olanaklar ile desteklenemedigi sürece
basarisizlik ile sonuçlanmaktadir. En sonunda da önerilen çözümleri
uygulayamadiklarindan bir anlamda beceriksizliklerinden dolayi Üçüncü Dünya
hükümetleri suçlanmaktadir. Oysa sorun sadece, azgelismis ya da yoksul
ülkelerin iyi yönetilmedigi, demokrasilerinin gelismedigi ya da ekonomik
büyümenin gerçeklestirilemedigi degil bu politika ve isteklerin uluslararasi
arenada sonuç verecek sekillerde destekten mahrum kalmasidir. Pogge (2001)
uluslararasi borçlanma politikalarina dikkat çekerek bu süreci inceliyor. Ona
göre, uluslararasi örgütler ilkin azgelismis/yoksul ülkelerde hükümetlerin
yapisina bakmadan istedikleri borçlari veriyorlar. Sonra o ülkenin dogal
kaynaklarinin ortakçisi oluyorlar ve daha sonra da çesitli yolsuzluklar yaratarak o
ülkenin sürekli olarak belli bir dengesizlik ve düzensizlik içerisinde kalmasini
sagliyorlar. Böylece o ülkenin, hem borç stoku sürekli olarak artiyor, hem halkin
ödemesi gerekecek borçlar artiyor hem de ahlaken çözülüs basliyor. Ülkenin
ekonomik olarak kalkinabilmesi gerekli olan güven duygusu da yitiyor. Ancak,
ülke kaynaklarina nüfus etmis olan sirketler araciligi ile dogal kaynaklarinin
sömürülmesi devam edebiliyor. Bu durumun degismesi için küresel bir
ekonomik baris ve yenilenmeden söz edilse dahi bunun nasil ikna edici bir
sekilde savunulabilecegi bir soru olarak ortada durmaktadir.
Ülkeler Arasindaki Esitsizlikler
Ülkeler arasinda esitsizliklere iliskin en çok bilinen karsilastirmalar
Birlesmis Milletlerin periyodik olarak yayinladigi arastirma raporlarinda
bulunmaktadir. Bu raporlarin bizlere sundugu bilgiler zaman zaman iç karartici
boyuttadir (Belek, 1998; Civelek, 2001; OECD, 2001; UNICEF, 2001; UN,
Report on the World Social Situation, 2001; UN, Human Development Report,
2002; WHO, the World Health Report, 2002):
?
Günde bir dolar ya da altinda yasayan insan sayisi 1.2 milyar.
Günde iki dolar yoksulluk siniri olarak kabul edilecek olursa,
2.8 milyar kisi yoksulluk içinde yasiyor demektir.
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?

Aileleri temiz içme suyu bulamadigindan, her yil bir
milyondan fazla çocuk ishalden ölmektedir
?
ABD’de dahil, alti çocuktan bir tanesi fakirlik sinirinda
yasamaktadir.
?
Gelismekte olan ülkelerde nüfusun üçte biri her gece aç olarak
uyumaktadir.
?
Gelismekte olan ülkelerde nüfusun dörtte biri içme suyundan
yoksundur.
?
Gelismekte olan ülkelerde nüfusun üçte biri insanlik disi,
yoksulluk sinirlarinin altinda yasamaktadir.
?
Dünya nüfusunun %12’sini olusturan sanayilesmis yedi Kuzey
ülkesi, (ABD, Japonya, Kanada, Almanya, Fransa, Italya, ve
Ingiltere), dünyada tüketilen toplam kati yakacagin, %43’ünü, kagidin
%64’ünü alüminyum, bakir, kursun, nikel ve demir gibi madenlerin,
%55-60’ni tüketmektedirler.
?
Dünya nüfusunun sadece %5’ini olusturan ABD, dünyada
tüketilen kati yakacagin, üçte birini, kagidin üçte birini tüketmekte,
mevcut artiklarin ise %50’sine neden olmaktadir.
?
Dünyanin en üst gelirine sahip %20’lik nüfusun gelirinin, en
alttaki %20’lik nüfusun gelirine orani, 30’a birden, 78’de bire ulasmis
bulunmaktadir (1994 hesabi ve egilim giderek artmaktadir).
?
Dünyadaki 385 milyarderin, yillik geliri, dünya nüfusunun
%45’inin gelirinden daha fazladir.
?
Dünyadaki en büyük 500 sirketten, 170 kadari ABD, 130
kadari Japon sirketidir.
?
Kisi basina düsen gelir, örnegin Norveç’te 33 bin, ABD 27 bin,
Türkiye’de 2600 dolarken, azgelismis ülkelerde bin dolarin altina
düsmektedir. Yani, Norveç’te yasayan bir kisi, azgelismis bir ülkede
yasayan birine göre, yaklasik otuz üç kat daha fazla mal ve hizmet
üretebilmektedir.
?
88 gelismekte olan ülke arasinda Türkiye (2001 krizinden
önce) Brezilya ve Peru’dan sonra on sekizinci sirada yer almaktadir.
?
Dünya nüfusunun %20’si, dünyada üretilen mal ve hizmetlerin
%80’nini tüketmektedir.
?
Dünya nüfusunun en zengin %1’inin geliri, en fakir %57’sinin
gelirine esit.
?
Amerika nüfusunun en zengin %10’nun geliri, dünya
nüfusunun en fakir %43’nin gelirine esittir. Bir baska açidan, en
zengin 25 milyon ABD’linin geliri, yaklasik olarak 2 milyar kisinin
gelirine esittir.
?
Dünya nüfusunun en zengin %5’nin geliri, en fakir %5’nin
gelirinden 114 kat daha fazla.
?
Dünya nüfusunun yarisi açlik ile karsi karsiyadir.
?
Ilk okul yasinda olan 680 milyon çocuktan, 113 milyonu okula
gidememektedir; bu çocuklarin %97’si gelismekte olan ülkelerde
bulunmaktadir.
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?
90’li yillarda 50 milyon kisi savaslar ve iç çatismalar nedeniyle
evini terk etmek zorunda kalmistir. Dünyada 10 milyon mülteci, 5
milyon evsiz insan vardir. Iç savaslarda, son on yilda, 5 milyon kisi
yasamini yitirmistir. Yaklasik 6 milyon kisi sakat kalmistir.
?
Amerikalilar yemek porsiyonlarini %10 küçülttüklerinde,
Afrika’da aç insanin kalmayacagi hesaplanmaktadir
?
200 büyük sirket, dünya ekonomisinin dörtte birini kontrol
etmektedir.
Yukarida da sözü edildigi gibi bireyler/aileler arasinda farklar oldugu
gibi ülkeler arasinda da farklar vardir. Ülkeler/uluslar da ekonomik, toplu msal,
kültürel ve siyasal olarak birbirlerinden farklidirlar. Zengin uluslar oldugu gibi,
fakir uluslar da vardir. Zengin uluslar refah içerisinde yasarlarken (örn; ABD ve
AB ülkeleri) fakir uluslar (örn; Afrika ülkeleri ve azgelismis diger ülkeler)
yoksulluk içinde kivranmaktadir. Açlik ve susuzluk bu uluslari tehdit eden en
ciddi sorunlar olarak hala önümüzde durmaktadir. Yoksul ülkelerin yoksulluklari
kendi sorunlaridir diyerek kendi baslarina birakilabilirler ya da sömürü/
kolonilestirme gibi emperyalis t etkinlikler ile bu ülkelerin yoksulluklari arasinda
bir bag kurularak, içinde bulunduklari kötü durumdan kurtulmalari için zengin
ülkelerin ilgisi saglanabilir. Bu iki olasilik da ayni anda düsünülebilir. Ancak,
Marks ve izleyicileri yoksul ülkelerin yoksulluklarini daha çok Bati ülkelerinin
sömürücü tutumlarina baglamislardir. Onlara göre, kapitalizm-ki halen içinde
bulundugumuz insanlik tarihinin bir asamasi- kendi mantiksal yasasina uygun
olarak kar elde edebilmek ve en yüksege çikarabilmek için ülke asiri arayislara
girmis dolayisiyla, emperyalist bir kimlik kazanarak diger ülkeleri örnegin
kapitalist asamada olmayan Hindistan ve Afrika ülkeleri gibi ülkeleri
kolonilestirmistir. Buradan getirdikleri ya da transfer ettikleri ekonomik degerler
ile kendi siçramalarini yapmislardir. Dolayisiyla, zengin Bati’nin ya da Kuzey’in
zenginliginin kaynagi dahili kapitalist rekabet unsuru oldugu kadar sömürgecilik
unsurudur da. O halde, yoksul ülkelerin yoksulluktan kurtulmalari daha insancil
bir hayat tarzi içinde yasayabilmelerinin bir yolu da zengin Bati ile olan tarihsel
iliskilerinde yatmaktadir. Zengin Bati ülkeleri yoksul ülkelerin kötü
durumlarindan kurtulabilmeleri için kendi refahlarindan vazgeçebilirler mi ya da
vazgeçmeleri gerekir mi? Bir baska anlatimla, Dünya sathinda mevcut
esitsizlikler ortadan kaldirilabilir mi? Tüm insanlar daha adil, daha esit, daha
özgür, daha insanca bir yasam içinde olabilirler mi? Bu sorular gerçekten de
geçtigimiz yüzyilda, Karl Marks’in sorulari oldugu gibi günümüzde de hala
anlamini koruyan belki de hepimizin tek tek cevap vermesi gereken türden
sorulardir. Aslinda sadece Karl Marks’da bu sorulari soran kisi degildir. 19.yy.da
bir çok düsünür ve arastirmaci sanayi devrimi ile alt üst olan toplumsal yapiyi
dengeye getirebilecek çözümler üretmeye çalisirlarken, bu tür sorulari
sormuslardir. Ancak, Marks bunlar arasinda en kalici etkiyi yapmis olanidir. Bu
bakimdan ileri sürdügü öneriler genis yankilar bulmustur. Özetlenecek olursa,
Marksizm’e göre, çözüm, mevcut düzenin degistirilmesidir. Klasik Marksizm
mevcut düzenin nüfusun büyük bir çogunlugunun aleyhine isledigine ya da
onlarin mutluluklari pahasina isledigine göre zora dayali olarak degismesi
görüsündedir. Eger, burjuva/yönetici kesim, aç/yoksul yönetilen/proletarya
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kesimin önünde bir engel ise bu engel zorla geçilmelidir. Yani, zora ve siddete
dayali bir çözüm önermektedir. Umut sudur: Çok çalisan ve kapitalizmin
evrensel yasalari geregi, sürekli olarak az kazanacak olan isçi sinifi kendi
kaderini kendi eline geçirilebilmelidir. Böylece üretim araçlari, sermaye
sinifindan isçi sinifina geçecektir. Üretim araçlarinin mülkiyeti güç dogurduguna
göre, isçi sinifi bu araçlari eline geçirdiginde gücü de eline geçirmis olacaktir.
Böylece daha esitlikçi daha insani bir yasam kurma olanagi olusmus olacaktir.
Ancak böyle bir anlayis, bilindigi gibi, Birinci Dünya Savasi’ndan sonra
Sovyetler Birligi’ni kurmus, ne bu ülkede ne de Avrupa’da daha esitlikçi ve daha
insani bir yasam kurmak mümkün olabilmistir. Sonuç itibariyle bakildiginda,
Avrupa soguk savas denilen bir döneme girmis, silahlanma artmis, azgelismis
ülkelerin dolayli sömürüsü çift kutuplu bir biçimde daha da yayginlasmistir.
Ayni sekilde, Çin gibi çok genis bir ülkede de yukarda tasarlanan süreç baska
türden stratejiler ile yasanmistir. Bu ülkenin de kapali bir kutu olmaktan
vazgeçerek Dünya ekonomisi ile bütünlesme egilimine girdigi bilinmekte ve
gözlenmektedir. Ancak, radikal dönüsümlere hala kapisini kapali
tutabilmektedir. Sovyetler Birligi örneginde ise bu pek gerçeklesmemistir.
Dünyanin küresellesmeye basladiginin iddia edildigi bir dönemde çok büyük
ekonomik sikintilar ile yüz yüze gelen Sovyetler Birligi kendi siyasi ve kültürel
birligini yeniden gözden geçirme durumunda kalmistir. Sovyetlerin temel
çekirdegini olusturan Rus halki tercihini, Birligi meydana getiren ülkeleri kendi
hallerine birakarak Rus ulusunun gelecegini daha güvence altina alabilecek daha
istikrarli ve kalici bir ekonomik sistem yaratma dogrultusunda kullanmistir.
ABD ile askeri ve ekonomik ve özelikle de siyasi alanda yarismaktan
vazgeçmistir. Buralara yaptigi harcamalari ekonomik dengelerin yeniden
kurulmasina harcayarak tipki Bati’da oldugu gibi kendi yurttaslarinin refah
düzeyini artirmayi hedeflemistir. Çünkü, Sovyetler Birligi gelmis oldugu
noktada, bir yandan uzaya ilk füze firlatmayi basaran tarihi bir ulus olmanin
yaninda, ekmek almak için bile kuyrukta bekleme durumunda kalan insanlarin
yasadigi bir ülke olmustur. Büyük hedefleri gerçeklestiren küçük bir ülke
konumuna düsmüstür. Bir anlamda, ulusu meydana getiren bireylerin onurlari
söz konusu olmaya baslamisti. Nükleer alanda, askeri alanda ve belki de
toplumsal alanda (çünkü, örnegin, Sovyetler egitim reformlari yapmis, Bati’dan
önce okuma-yazma oranlarini yükseltmis, müzik, bale gibi belli sanat ve sportif
alanlarda yüksek basarilar da kazanmisti) kazanilan göreli üstünlükler ekonomik
çöküse kurban edilmek üzereydi. Dolayisiyla, kazanilmis göreli üstünlükleri dahi
koruyamama tehlikesi sistemi radikal bir sekilde degistirmek ile asilabilecek
duruma gelmisti ki, Sovyetler birligi yöneticileri ve özellikle de intelejansiyasi
bu durumu yerinde ve zamaninda fark ederek bu ekonomik tedbirleri aldilar ve
Sovyetler birligi bilindigi gibi tarihsel bir çöküs yasadi. Türk devletleri de dahil
olmak üzere bir çok devlet bagimsizligina kavusurken, Rusya Avrupa sahnesinde
yerini aldi. Öyle aldi ki, NATO üyesi olmak istedi, gözlemci olarak katilma
hakkini elde etti. Oysa, NATO sadece Sovyet tehdidine karsi kurulmustu.
Simdilerde ise, AB topluluklari arasina girme planlari yapmakta, uzun vadede
AB zenginliginin disinda kalmak istememektedir.
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Terör, Siddet ve Esitsizlikler
Toplumbilim literatüründe sik sik deginildigi gibi, fakir ülkelerde egitim
sorunu halledildiginde, göreli olarak o ülkenin kalkinmaya baslayacagindan, pek
kimsenin süphesi yok gibi. Gelismemis ülkelerin ana sorunlarindan birisi olarak
daima egitim sorunu gösterilmistir, çünkü, yetismis insan gücü kalkinmanin
temeli olarak sunulmustur. Insan faktörü degistiginde ekonomik kosullarin da
degisecegi mantiki bir sonuç olarak çikarilmistir. Gerçekten de bu mantiki sonuç
dogru olsa bile, söz konusu terör olunca durum daha farklilasmaktadir. Terör
ekonomik kalkinma gibi degildir. Ilkin ekonomik kalkinma bireylerin ortak
arzularidir. Ancak, terör içinden çiktigi toplumun üyelerinin ortak arzusu olup
olmadigini tam olarak bilmek mümkün görünmüyor. Ikinci olarak, egitimli
toplumlarin teröre ne ölçüde yönelip yönelmeyecegi de tartisma gündemindedir.
Acaba ilk tahminlerimiz dogru olabilir mi? Yani, egitim terörü azaltir mi ya da
egitim olan yerde terör hiç olmaz mi? Bir baska açidan bu soruldugunda
ekonomik durum ekonomik yetersizlikler mi teröre kuvvet kazandirmaktadir ya
da ekonomik yeterliliklerin oldugu yerde terör hiç olmaz mi? Esitsizlik artik her
kapitalis t toplumun belli basli bir özelligi olduguna göre esitsizlikler terörü nasil
üretmektedir ya da ana neden bu mudur? Bu sorulara bir çok açidan cevap
vermek mümkündür.
Ilkin, özellikle resmi agizlardan çikan söylemlere kulak verebilmek için,
terörü dünya siyaset gündemine tasiyan Ikiz Kulelere saldiri olayina geri dönmek
gerekmektedir. Hatirlanacagi gibi ABD baskani G.W. Bush saldiriyi izleyen
günlerde kamu oyuna yaptigi açiklamada, dünya ülkelerini, fakir ülkelere egitim
ve diger alanlarda çesitli yardimlarda bulunmaya çagirmisti. “Yoksulluk ile
savasmaliyiz, çünkü, umut terörizme bir cevap olacaktir” demisti. Bu söylemle
birlikte, terörün yoksulluk zemininde gelistigi resmi olarak kabul edilmis oldu.
Buna göre, terör, yoksulluk kosullarindan beslenmektedir. Eger bu kosullar
ortadan kaldirilacak olursa, terör de zaten kendiliginden ortadan kalkacaktir.
Ama, mevcut durumu böyle bir yaklasim tam anlamiyla açiklamaya yetmekte
midir? Terör sadece egitim eksikliginden, ekonomik krizlerden/sorunlardan hatta
neo-liberal ekonomik politikalarla uyum saglamada güçlükler yasama gibi
nedenler ile yeteri kadar açiklanabilir mi? Terör faaliyetleri, ne bu yüz yila ne de
sadece geçtigimiz yüzyillara ait olan bir olgu olmadigindan, çesitli yüzyillarda
çesitli ekonomik kosullar yasanmis oldugu da göz önünde bulundurulacak
olursa, sadece “yoksulluk” söylemi ile açiklanma olasiligi nedir? O halde
terörün kaynagi, ekonomik sorunlarin disinda baska alanlarda aranmalidir. Eger
terör ile ciddi ve etkili bir biçimde mücadele edilmek isteniyorsa onun kaynaklari
yeterince iyi bir sekilde saptanmasi gerekir. Örnegin, terörün kaynagi, ekonomik
nedenlere baglandiginda ve sadece ekonomi temelinde bir çözüm üretilmeye
çalisildiginda, ekonomik kosullar iyilestiginde dahi terör devam edebilecek ya da
terörü üretenler sorunlarinin yeteri kadar anlasilmamis olduguna inanarak,
kendilerini asagilanmis hissedebileceklerdir. Bir bölgede terör varsa bu bölgeye,
“siz terör üretiyorsunuz, bunu durdurmak için biz de sizin ekonominizi
düzeltiyoruz” demek, kutsal amaçlar için kavga ettiklerini düsünen kimseler
üzerinde ne ölçüde etkili olabilir ya da ekonomik iyilesmeye karsin amaçlarini
feda etmis olmazlar mi? Ayrica, terör gibi açikça çok karmasik bir toplumsal
olgu çok basite indirgenmis olmaz mi? Terör binlerce insanin ölümüne neden
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olabilecek kadar yaygin bir faaliyet ise, o zaman daha dakik açiklamalari
gerektirmez mi?
Yine ayni sekilde Krueger ve Maleckova (2002, 2003) Filistin devletine
bagli bir arastirma sirketinin yaptigi anket sonuçlarina deginiyor. Bu ankette
bireylere, Israillilere, yönelik intihar saldirilarinin terör eylemi olarak adlandirilip
adlandirilamayacagi sorulmus büyük bir çogunluk hayir derken, dis dünyanin
terör olarak degerlendirip degerlendirmedigi hakkindaki düsünceleri
soruldugunda ise %92’si evet demis. Dolayisiyla, Filistin halki kendisi ne
yaptigini bilmekle birlikte, yapilanlarin dis dünya tarafindan nasil
degerlendirildiginin de bilincindedir. Ayni zamanda, terör diye adlandirilan
eylemlerin de nasil farkli farkli anlasilabilecegine de örnek teskil ediyor. Yine
ayni arastirmada, meslek sahibi gruplar, ögrenciler ve çok egitimli kesimler,
Israil’e yönelik silahli saldirilari desteklediklerini bildirirlerken, issiz kimseler bu
saldirilara daha az destek vermektedirler. Terör hareketlerinin ekonomi ile
iliskisinin temel olmadigini göstermek için, yine kendileri gibi teröristlerin
profillerini inceleyen, Charles Russle ve Bowman Miller’in çalismalarina
atiflarda bulunuyorlar. Gerçekten ilginç neticeler içeren bu arastirma, 1966 ile
1976 yillari arasinda faaliyet gösteren bir çok tehdit örgütünün üyelerini
incelemistir. Çogunlukla gazete bilgileri kullanilarak yapilan bu arastirma on
sekiz grubu içine almis ki bunlar arasinda, Japonya’nin Kizil Ordu, Almanya’nin
Baader-Meinhof, Kuzey Irlanda’nin IRA, Italya’da Kzil Tugaylar, Türkiye’de
DHKO’yu saymak mümkündür. Bu yazarlara göre, sözü edilen bu örgütlerin
üyeleri hiç de sanildigi gibi yoksul ailelerin çocuklari degillerdir. Göreli olarak
toplumun daha imtiyazli gruplarindan gelmektedirler. Bu sonucun diger bazi
arastirmacilarca dogrulandigina deginilmekte, CIA’nin 1999 yilinda hazirladigi
teröre iliskin bir raporun da bunu dogruladigi belirtilmektedir. Bunun bir nedeni
de, eger terör hareketleri hedef aldigi kitlelerin malina yönelik degillerse ki genel
de hep böyledir- o zaman, terörün büyük bir çogunlukla siyasi hedefi oldugu
kabul edilmelidir. O zaman da bu siyasi hedefleri anlayacak, olgunlastiracak ve
gelistirecek kapasiteye sahip egitilmis kisilere ihtiyaç duyulacaginin da kabul
edilmesi gerekir. Terör de normal diger bir çok is gibi egitim gerektiren bir
aktivite olmustur.
O halde, neo-liberalizm bu sekilde devam ettigi sürece, Dünya çapinda
krizlere ve toplumsal sonuçlara yol açacagi ortadadir. Bundan sakinmanin en
uygun yolu neo-liberalizmin temel sayiltilarinin yeniden gözden geçirilmesi gibi
durmaktadir. Örnegin, kari insan ihtiyaçlarinin önüne koyma taleplerinde
yumusama ya da ulusal ve uluslararasi kuruluslarin demokratiklesmesi gibi
ilkelerin benimsenmesi. Bütün bu istekler yeni olmadigi gibi idealist istekler gibi
de durmaktadir. Ancak unutulmamalidir ki, tarih bu tür idealist istekler boyunca
sekillenmistir; insanlar bu idealist ilkelere göre yönlerini tayin etme durumunda
kalmislardir. Yine Dünya’da gittikçe artan anti-küresel eylemler de bu tip
düsünsel yenilenmelere duyulan ihtiyaci simgelemektedirler.
Sonuç
Esitsizlikler söz konusu oldugunda iki temel görüs hemen kendini belli
etmektedir; birincisi, esitsizliklerin tarihsel ve bireysel boyutu oldugu,
dolayisiyla hiçbir zaman tamamen ortadan kaldirilamayacagini iddia etmektedir.
Bunun için zenginler ile yoksullarin her zaman var olacagini düsünmek
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dogrudur. Zengin ile yoksul arasindaki fark bazen artar bazen da azalabilir ama
bu, hem ekonominin hem de hayatin temel ilkesidir. Dolayisiyla, üstesinden
gelinemez ve gelinmesi de gerekmez.
Ikinci görüs de esitsizliklerin dogal degil insani oldugunu ileri
sürmektedir. Esitsizlikleri insanlar icat etmis ya da kurmus olduklarina göre yine
insanlar tarafindan ortadan kaldirilabilir ya da en aza indirilebilir. Esitsizlikler
toplumsal oldugundan toplumsal kurumlar araciligi ile yayilmaktadir. Bunun
için, toplumsal kurumlar reforma tabi tutulduklarinda esitsizlikler ile mücadele
baslamis demektir. Bu görüs, özellikle ekonomik sistemlerin esitsizlikleri
yayginlastirip yayginlastirmadigina göre kategorize edilebilecegini, dolayisiyla,
bir tek ekonomik sisteme isaret etmenin, örnegin, sadece neo-liberal sisteme
isaret etmenin dogru olmadigini ve tarih ile uyusmadigini ileri sürmektedir.
Esitsizliklerin bireylerin yasam kalitesini direkt olarak etkiledigi ya da düsük
yasam kalitelerinden toplumsal sorunlarin ortaya çiktigi vurgulanmaktadir.
Çok genel olarak özetlenen bu iki görüsten, ilkinin daha çok liberal ve
neo-liberal çevrenin çikis noktasi oldugu; ikinci görüsün ise daha çok kapitalizmi
elestiren çevrelerin temel görüsü oldugu, belirtilmelidir. Ayrica, temel sayiltilari
ve ileri sürdükleri temel iddialar bakimindan incelenecek olursa her iki görüsün
de savunucularin hem çok sayida hem de tarihsel bir baglamda ele alinabilecek
kadar genis bir konu oldugu da vurgulanmalidir. Her iki görüs de, bilindigi gibi,
düsünce tarihi boyunca kendilerine bir çok felsefi zemin bulabilmislerdir. Ancak,
her ne kadar düsünsel ve kuramsal olarak birbirleri ile çatisiyor, birlesiyor olsalar
bile, ortada özellikle günümüz kosullarinda bir gerçeklik hala varligini
sürdürmektedir. Yoksulluk yüzünden aci çeken büyük bir çogunluk ve dünya
nimetlerinden en çok sekilde yararlanma olanagina sahip küçük denebilecek bir
azinlik. Birisi kazanmis oldugu göreli üstünlükleri korumak isterken, digeri
içinde bulundugu kaos ortamindan ne pahasina olursa olsun çikmak istiyor.
Görünen o ki esitsizliklerin ortadan kaldirilmasi kuramsal tartismalarin yol açtigi
bulaniklardan çok daha zor bir ugras. Esitsizlikler gerçekten ortadan kaldirilamaz
mi? Ya da ne ölçüde zengin ile yoksulun çikarlari bagdastirilabilir?
Atkinson (1999) esitsizliklerin kaçinilmaz oldugu gibi bir görüsü kabul
etmiyor. Çesitli çözüm denemelerinin olabilecegi görüsündedir. Bunun için, bazi
önerilerde bulunmaktadir. Örnegin, ona göre, klasik tanimlarimizdan
vazgeçmeliyiz. Vasifli isçi vasifsiz isçi gibi. Vasifsiz isçiye verilecek bir miktar
vasifli isçiden kesilebilir ve orta bir ücrette bulusulabilir. Diger taraftan,
ödenecek ücretler konusunda toplumsal bir antlasmaya varilabilir ve bu
konulardan toplumsal kurallar (codes) konulabilir. Böylece ücretlerde degisimler
ani olmaz. Dolayisiyla Atkinson, esitsizliklerin ekonomik gerekliliklerin bir
sonucu oldugu gibi bir ekonomik bakis açisi ile esitsizliklere yaklasilmasinin
artik bir yanilgi olduguna dikkat çekmektedir. Ekonomik bakis açilari özellikle
sosyoloji ve antropoloji biliminden yararlanarak bu tür kavramlari toplumsal
normlari da dikkate alarak yeniden tanimlamali ve ekonomik faktörleri de bu
bakis açilarindan degerlendirmelidir.
Terör söz konusu oldugunda ise, esitsizlikler/yoksulluklar terörün asil
baslatici nedeni olsa idi, tarihsel bir özellikte olmaz sadece esitsizliklerin arttigi
dönemlerde ortaya çikardi. Oysa, terör faaliyetlerine tarihin hemen hemen her
döneminde çok çesitli nedenlerden ötürü rastlamaktayiz. Göreli olarak ekonomik
üstünlüklerin yasandigi bölgelerde dahi terör faaliyetlerinin olmasi da bu fikri
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destekler niteliktedir. Diger bir destek ise, Filistin bölgesinde yapilan
arastirmalardan hatta bizim ülkemizdeki terör faaliyetlerinden gelmektedir. Bu
tür arastirmalara göre, terör faaliyetlerine katilanlar, ilk anda akla gelebilecegi
gibi, toplumun fakir kesimlerinden çok orta kesimlerinden, yani ekonomik olarak
toplumun çok sikayetleri olmamasi gereken kesimlerinden gelmektedir. Terörü
uygulamak için dahi belli düzeyde aktivistlerin egitimli olmasi tercih
edilmektedir. Bu da sunu göstermektedir; Terör aslinda ekonomik nedenlerden
ziyade siyasi nedenlerden hatta daha da fazlaca tarihsel nedenlerden
beslenmektedir. Bu bakimindan, esitsizliklerin ortadan kaldirilmasi için verilecek
mücadele yetersiz kalacaktir. Ülkemizde de yaygin bir sekilde var olan böyle bir
anlayis bu yanilgiyi dile getirme ktedir. Terör topraklarinda, ekonomik sorunlar
çözülse dahi terör bundan kaynaklanmadigindan dolayi devam edecektir. Bu
durumda su iddia edilebilir ki, terör ile mücadele çok çesitlilik/çok nedenlilik
üzerine oturtuldugunda etkili olabilecektir.
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