
1 
 

EKONOMĠ ÜZERĠNE 

 

ABDULLAH ÖCALAN 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM: 

GĠRĠġ 

Ekonomi kavramı evrenseldir. Tüm canlılar âleminde metabolizma olayındaki madde 

alıĢveriĢinin düzenlenmesi olarak en genel bir tanıma kavuĢturulabilir. Cansız maddeden 

canlandırıcı madde elde etmek ve bunu tüketerek tekrar cansız maddeye dönüĢtürmek 

ekonomik faaliyetin özüdür. Toplumun da oluĢum ve varlığını sürdürmede bu faaliyetten 

yoksun kalamayacağı açıktır. Fakat diğer bağlantılı gerçek, canlılık olmadan da -zihniyet, ruh 

olarak anlamlandırılır- ekonomi olmaz. Dolayısıyla yalnız bir unsura ağırlık vererek 

çözümlemek yanlıĢ sonuçlara götürür. Zihniyet ve ekonomiyi iç içe -ara toplumsal gruplar, 

devlet ve ailedir, daha genel olarak siyasal ve sosyal olgulardır- çözümlemek en doğru 

yöntemdir. Yalnız baĢına ekonomi veya zihniyet analizleri fili kıllarla tarif etme hatasına 

götürür. 

Ekonomi kelimesinin Yunanca anlamı “aile yasası, ev yasası, evi geçindirme kuralları” 

demektir. Sözcük olarak Antikçağ Grek-Helen dünyasına aittir. Eko-nomos, ev yasası, kadının 

yaptığı iĢler, ev iĢleri, kadına ait iĢler anlamına geliyor. Ekonomos, ekonomi, kadın iĢidir, 

üretime dayalıdır, ekonomist de bu iĢi yapandır, ekonomist kadındır. Ailenin maddi geçim 

kurallarını, çevresini, malzeme ve diğer materyallerini ifade etmektedir. Ekonomiyi sosyolojik 

açıdan anlamlı değerlendirmek istiyorsak, en doğru yaklaĢım, Ekonomi biliminin de kadın 

biliminin bir parçası olarak geliĢtirilmesi olacaktır. Ekonomi baĢtan beri kadının asal rol 

oynadığı bir toplumsal faaliyet biçimidir. Çocukların beslenme sorunu kadının sırtında olduğu 

için, ekonomi kadın için hayati anlam ifade eder. Namus, Eko-nomos‟tan geliyor. Bunun da 

kadının temel iĢi olduğu açıktır. Kadının ekonominin merkezinde rol oynaması anlaĢılır bir 

husustur. Çünkü çocuk yapmakta ve beslemektedir. Ekonomiden kadın anlamayacak da kim 

anlayacaktır! Uygar toplumda kavramı daha da genelleĢtirirsek, küçük toplulukların „geçim 

kuralları‟ olarak ifade edilmesi mümkündür.  

Ekonomik sorun esas olarak kadının ekonomiden dıĢlanmasıyla baĢlar. Genelde uygarlık 

tarihinde, özelde kapitalist modernitede kadın dıĢlanınca, kocaman erkeklerin üzerinde en çok 

oynadıkları ekonomi bu nedenle sorunlar yumağına dönüĢmüĢtür. Ekonomiyle organik ilgisi 

olmayan, sadece aĢırı kâr ve güç hırsıyla baĢta kadın olmak üzere tüm ekonomik güçleri 

denetimleri altına almak için giriĢilen bu oyun, sonuçta her tür hiyerarĢinin, iktidar ve devlet 

güçlerinin toplum üzerinde bir ur gibi büyümesine yol açarak sürdürülemez ve oynanamaz bir 

aĢamaya dayanmıĢtır.  

Ekonominin kadının elinden alınıp tefeci, tüccar, para, sermayedar ve iktidar-devlet ve ağa 

gibi davranan yetkililerin eline verilmesi, ekonomik yaĢama en büyük darbe olmuĢtur. 

Ekonomi-karĢıtı güçlerin eline verilen ekonomi, hızla iktidar ve militarizmin temel hedefi 

haline getirilerek, tüm uygarlık ve modernite tarihi boyunca sınırsız savaĢ, çatıĢma, bunalım ve 

kavgaların baĢ etkenine dönüĢtürülmüĢtür. Günümüzde ekonomi, ekonomiyle ilgisi 
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olmayanların, kâğıt parçalarıyla oynayarak kumardan beter yöntemlerle sınırsız toplumsal 

değer gasp ettikleri bir oyun alanı haline getirilmiĢtir. Kadının kutsal mesleği, tamamen 

kendisinin dıĢlandığı, savaĢ makinelerini, çevreyi yaĢanmaz hale getiren trafik araçlarını ve 

temel insan ihtiyaçlarıyla pek fazla alakası olmayan kâr getiren fuzuli ürünleri üreten 

imalathanelere, borsalara, fiyat ve faiz oyunlarına çevrilmiĢtir.  

Mademki çocuğu karnında beslemekten tutalım, en zor doğum sonrası ayakta durabilecek 

hale getirinceye kadar kadın besliyor, evin besleme zanaatkârı da kadındır; o halde en temel 

güç kadındır. Cevabım gerçeğe daha saygılı sosyolojik bir cevaptır. Biyolojiyle bağını da kesin 

göz önünde bulundurarak. Kaldı ki, tarım devrimindeki rolü ve milyonlarca yıl bitki 

toplayıcılığıyla halen sadece ev içinde değil, ekonomik yaĢamın birçok alanında da çarkı 

döndüren kadındır. Bilimlerin temelini atma onurunu taĢıyan Antik Yunanlıların ekonomiye 

ev yasası, kadın yasası olarak ad koymaları da bu gerçeği binlerce yıl önce tespit ettiklerini 

gösterir. 

Kadından sonra baĢta çiftçiler olmak üzere gerçek ekonomiyle ilgilenen çobanlar, zanaatkârlar 

ve küçük tüccarlar da iktidar ve sermaye tekel aygıtları tarafından adım adım ekonomiden 

dıĢlanarak tam bir ganimet ortamı yaratılmıĢtır. En çok aydınlatılması gereken bir konuyla 

karĢı karĢıyayız. Bir anlamda ekonomik yaĢam alanlarının ve nesnelerinin talanı olan uygarlık 

süreçleri nasıl oldu da meĢrulaĢtırılıp günümüze kadar taĢındı? Ekonomiyi tasfiye eden güçler 

nasıl temel ekonomik faktörler olarak sunuldu? Sümer toplumunda tanrılar inĢa edilirken 

bundan daha gerçekçiydiler dersek yanılmıĢ olmayız. Tüm bu eleĢtirilere rağmen, K. Marks 

kapitalist ekonomi adı altında sunulan dehĢetin, felaketin farkındaydı. Fakat kapitalist 

modernitenin kendi hegemonyasını alabildiğine inĢa ettiği bir dönemde çözümleme ve 

devrimci eylemi ancak bu kadar olabildi dersek daha doğru olur.  

Ekonominin kendisi beslenme konusu olan her Ģeydir. Ekonomi-politiğe (K. Marks‟ın Kapital‟i 

dahil) göre ise, piyasalara göre üretim üzerinden sağlanan kâr, rant, faiz ve ücretler 

ekonominin temel konusunu teĢkil etmektedir. Bilim değil, tamamen burjuvazinin kâr üzerine 

kurulu yaĢamına göre bir disiplin söz konusudur. Kâr esas alınarak düzenlenen ekonomik 

yaĢam toplumun en dibindeki sorundur. Ġnsan yaĢamını kâra göre düzenlemek en vahĢi iktidar 

anlamına gelir. Biyo-iktidar kavramı biraz da bu gerçeği ifade eder. Tarih boyunca tüm 

toplumlar insan ihtiyaçları dıĢında zenginleĢmek için yapılan mal ve para birikimlerine hep 

Ģüpheyle bakmıĢlar, fırsat bulur bulmaz bu birikimleri ihtiyaç sahiplerine dağıtmaktan 

çekinmemiĢlerdir. Birikimin felaketlere karĢı değil de, bazı grup ve kiĢilerin zenginleĢmesi için 

yapılmasının hep ahlâkın kötü biçimindeki yargısına maruz kalması boĢuna değildir. Ġnsan 

yaĢamı gibi kutsal tutulması gereken bir değeri birikimcilere ipotek etmek en büyük ahlâksızlık 

sayılmıĢtır. Batının kapitalist modernitesinin bin bir hukuk ve güç aygıtıyla meĢrulaĢtırmak 

istediği Ģey bu olgudur. Kutsal Kitapta geçen Leviathan özünde bu olguya iĢaret etmektedir. 

Topluma karĢı canavar olarak simgeleĢtirilmektedir. Ekonomi olmayan, tersine ekonominin 

canına okuyan olgular kümesi ekonomi-politik adı altında bilim diye sunulmaktadır. Marks‟ın 

Ġngiliz ekonomi-politiğini rasyonelleĢtirmede hiç de az olmayan çabası ekonomiyi değil, anti-

ekonomiyi ifade etmektedir. Buna ekonomi demesi sosyalist toplumda değil, herhangi bir 

toplumda bile etik olamaz. Hegel‟i ayakları üstüne kaldırmak isterken, kendisini baĢ aĢağıya 

düĢürmüĢtür. Özcesi, piyasa üstünde yürütülen sermaye birikimi ve kâr operasyonları tarihte 

eĢi görülmemiĢ ekonomik sorunların temelidir. ġu hususu belirtmeliyim ki, insanlar için zorunlu 

beslenme, giyinme, taĢınma ve barınma ihtiyaçlarına hizmet ettikçe, piyasaya karĢı olmanın ve 
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onu meta fetiĢizminin aracı olarak değerlendirmenin tutarlı bir yönü yoktur. Bu anlamda 

piyasa gerekli ve iyi bir ekonomik araçtır. KarĢı olunan bu değildir. Piyasalar üzerinde bir 

yandan fiyatlarla oynayarak, diğer yandan uzak mesafeler nedeniyle oluĢan aĢırı kâr sistemine, 

yani kapitalizme karĢı çıkılmaktadır. Anti-kapitalist olmak bu sisteme, tabii bu sistemi ayakta 

tutan her Ģeye karĢı olmaktır. Piyasa gerçeği bu kapsamın dıĢındadır. Bilakis sermaye tekelleri 

fiyatlarla sürekli oynayarak ve böylelikle kâr olanaklarını canlı tutarak piyasalarda sağlıklı ve 

adil bir değiĢimin oluĢumunu engellerler. Yani kapitalizm sadece anti-ekonomi değil, anti-

pazardır da. Böyle olmasaydı, sürekli bunalım ve finans oyunlarıyla toplumsal yaĢam alt üst 

edilebilir miydi? Bunca bilim ve tekniğe rağmen aĢırı nüfus artıĢı, iĢsizlik, yoksullaĢma ve çevre 

imhası baĢta olmak üzere, insanlığı tehdit eden sorunlar bu dönemdeki kadar büyüyebilir 

miydi? 

Uygar toplumda metalaĢmanın çok önemli bir olgu olarak geliĢtiğini gözlemliyoruz. Yani 

metalaĢmayla uygar toplum (özel mülkiyetli, sınıflı, kentli ve devletli toplum) arasında çok sıkı 

bir iliĢki vardır. Meta ve metalaĢma toplumun, uygarlaĢmanın baĢ kategorilerindendir. O 

halde metayı tanımlamak çok önemlidir. Basitçe insanın ihtiyacını gideren bir nesnenin 

kullanımı dıĢında (bir fayda, bir ihtiyacı direkt gidermesi dıĢında) değiĢim değeri (alıĢveriĢ, 

ticari değer) kazanması halinde metalaĢtığından bahsedebiliriz. Toplum çok uzun süre değiĢim 

değerine yabancıdır. Bunu düĢünmez bile, ayıp sayar. Değerli bir nesneyi değerli bulduğu 

topluluk veya bireylere armağan eder. Armağanın yerine „değiĢimin‟ geçmesi tam bir uygarlık 

icadı veya hilesidir. Uygarlık öncesi veya dıĢındaki toplum için değiĢim ayıptır ve çok zorunlu 

olmadıkça kaçınılması gerekir. Toplum derin tecrübesiyle biliyor ki, bir kullanım nesnesi en 

temel dokusu olarak ekonomik kurum dıĢına taĢar ve değiĢim konusu olursa, baĢına her tür 

belayı getirebilir. Dolayısıyla değiĢime karĢı çok hassastır. 

Metanın değiĢim değeri haline gelmesiyle ticaret ve tüccar çok önemli bir uygarlık kategorisi 

haline gelmiĢtir. Kısaca belirteyim ki, ben metayı Karl Marks gibi yorumlamıyorum. Yani 

metanın değiĢim değerinin iĢçinin emeğiyle ölçülebileceği iddiasını önemli sakıncalar doğuran 

bir kavramlaĢma sürecinin baĢlangıcı olarak değerlendiriyorum. Günümüzde nerdeyse 

metalaĢmadık bir değeri kalmayan toplumun çözülüĢünü göz önünde bulundurursak, ne 

demek istediğimi daha iyi açıklamıĢ olurum. Toplumun metalaĢmasını zihnen kabul etmek 

demek, insan olmaktan vazgeçmek demektir. Bu, barbarlıktan daha ötesi demektir; bir 

benzetmede bulunacak olursak, mezbahada parça parça edilmiĢ hayvanın satıĢa sunulmasının 

tüm insan toplumuna taĢırılması demektir. Toplumsal kötülüğün temelinde faiz, faizin 

temelinde ticaret, ticaretin temelinde meta vardır. Ekolojinin yıkımıyla da ticaretin yakın bağı 

vardır. Toplumsal doku olmaktan çıkan ekonomi, doğadan köklü kopuĢun da baĢlangıcıdır. 

Çünkü maddi değerleriyle canlı değerlerin birliği köklü bir ayrıma tabi tutuluyor. Bir nevi kötü 

metafiziğin tohumu atılıyor. Madde ruhsuz, ruh maddesiz kılınarak, düĢünce tarihinin zihni en 

çok bulandıran ikilemine yol açılıyor. Maddecilik ve maneviyatçılık biçimindeki sahte ayrım ve 

tartıĢmalar, tüm uygarlık tarihi boyunca ekolojik ve özgür yaĢamı ortadan kaldırıyor. Ölü 

madde ve evren anlayıĢıyla ne olduğu belirsiz bir ruhçuluk, insan zihnini adeta iĢgal ve istila 

edip sömürgeleĢtiriyor.  

Bir noktada daha kuĢkumu belirtmek istiyorum. Toplumsal değerlerin (bu arada metalar da 

dahil) ölçülebileceğinden kuĢkuluyum. Yalnız canlı emeğin değil, sayılması olanaksız emeklerin 

ürünü olan bir maddeyi bir kiĢinin emeğinin değeri saymanın kendisi yanlıĢlık olup, değer 

gaspı ve hırsızlığın önünü açan bir yaklaĢımdır. Nedeni açıktır. Sayılamayacak emeklerin 
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karĢılığı nasıl ölçülecek? Dahası, değeri hiç ölçüme girmeyen emekçiyi doğuran ve büyüten 

ananın, ailenin emeği nasıl ölçülecek? Değer denen nesnenin içinde gerçekleĢtiği tüm 

toplumun hakkı nasıl ölçülecek? TartıĢmayı uzatabiliriz. Dolayısıyla değiĢim değeri, artık-değer, 

emek-değer, faiz, kâr, rant gibi kavramlar hırsızlıkla (resmi ve devlet gücü yoluyla) ortaktır. 

DeğiĢim için baĢka ölçüler bulmak veya armağan tarzının yeni biçimlerini geliĢtirmek anlamlı 

olabilir.  

Ekonomi temel mahiyette bir tarihsel toplum eylemidir. Hiçbir birey (efendi, bey, patron, 

köle, serf ve iĢçi olarak) ve devlet ekonomik eylemin aktörü olamaz. Örneğin en tarihsel-

toplumsal bir kurum olan annelik iĢinin karĢılığını hiçbir patron, bey, efendi, iĢçi, köylü, kentli 

birey ödeyemez. Çünkü annelik toplumun en zor ve gerekli eylemini, yaĢamın sürdürülmesini 

belirliyor. Sadece çocuk doğurmasından bahsetmek istemiyorum; analığa bir kültür, sürekli 

yüreğiyle ayaklanma halinde bir olgu, zekâ yüklü eylemin sahibi olarak geniĢ açıdan 

bakıyorum. Doğru olan da budur. Peki, bu kadar zorunlu, zorlu, eylemli, yürek ve akıl dolu, 

sürekli ayaklanma halindeki kadına ücretsiz emekçi muamelesi yapmak hangi akıl ve vicdanla 

bağdaĢabilir? En emekçi ideoloji olarak Marksizm‟in bile aklına getirmediği bu ve benzer 

toplumsal eylem sahiplerini ücret dıĢı tutup, patronun uĢağını baĢköĢeye oturtan bir ekonomi 

bilimi, çözümünü nasıl sosyal olarak sunabilir? Marksist ekonomi fena halde bir burjuva 

ekonomidir. Büyük bir özeleĢtiriye ihtiyacı vardır. Cesurca özeleĢtiri yapmadan burjuvazinin 

çıkar sahasında sosyalizm aramak, tıpkı yüz elli yıllık hareketin (reel sosyalizmin) iflasında, 

çözülüĢünde (hem de kendiliğinden) görüldüğü gibi, kapitalist sisteme karĢılıksız en değerli 

hizmettir. “Cehennemin yolu iyi niyet taĢlarıyla döĢelidir” derken, Lenin ne kadar da doğru 

söylüyordu! Acaba kendisi, eyleminde de bu cümlenin doğrulanacağını düĢünebiliyor muydu?  

ġu husus çok önemlidir: Ekonominin özelleĢtirilmesi ve devletleĢtirilmesi erkenden gasp ve 

hırsızlık olarak yorumlanmıĢtır. Bu hususu daha „bilimsel‟ bir ifadeyle ortaya koyan Karl 

Marks, emek-değerdeki artık-değerin hırsızlandığını (kâr olarak) söyler. Konu daha derinlikli 

bir yorumu gerektirir. Ekonominin özel ve devlet mülkiyetine konu olması, bana göre artık-

değerin, daha önceleri artık-ürünün dıĢında bir gasp ve hırsızlık olarak değerlendirilebilir. 

Toplumun temel dokusu olarak ekonominin, özel ve devletsel olanı dahil, tüm mülkiyetleĢme 

biçimleri ahlaksızcadır; gasp ve hırsızlık konusuna girer. Nasıl ki bir insanın kalbini veya baĢka 

bir organını özelleĢtirmek ve devletleĢtirmek anlamsızsa veya çok sakıncalıysa, ekonomi için 

de aynı Ģey geçerlidir. 

Ekonomi, en az devletleĢtirilmiĢ, özelleĢtirilmiĢ toplumsal gerçekliktir. Toplum kolektivizminin 

en temel dokusudur. ÖzelleĢtirilmesi, devletleĢtirilmesi düĢünülemez bile. Ekonomiyi 

özelleĢtirmek, devletleĢtirmek, temel toplumsal dokuyu tahrip etmek demektir; toplumu en 

hayati yaĢam kurallarından yoksun bırakmak demektir. Hiçbir toplum kapitalizm kadar bu 

nedenle özelleĢtirme ve devletleĢtirmeyi toplumun baĢ özelliği haline getirmeye ne cesaret 

etmiĢ, ne de bunu düĢünmüĢtür. ġüphesiz uygarlık toplumunda tüm toplumsal alanlar 

devletleĢtirildiği gibi, en temel dokusu olan ekonomisi de hem özel mülkiyetin hem devlet 

mülkiyetinin konusu olabilmiĢtir. Ama hiçbir toplum kapitalizm kadar resmen ve açıkça özel 

ve devlet mülkiyetini sistem olarak ilan etmemiĢtir. 

Ekonomik alana iliĢkin yaklaĢımın temelinde metalaĢma ve kâra dayalı ekonomiden, kullanım 

değerine ve paylaĢmaya dayalı ekonomiye geçiĢ olmalıdır. Kârın Ģahlandırdığı ekonomi sadece 

toplumu değil, doğayı da tahrip etmiĢtir. YaĢanmaz bir çevreye doğru yol alınmaktadır. 

Burjuva ekonomi politiği durdurulamazsa, varacağı yer gerçek bir cehennemdir. Burjuvazinin 
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azami kâr peĢindeki, özellikle sadece parayla oynayarak kâr sağlayan finans kesimlerinin öne 

çıkması küreselleĢmeyi en kötü tarafıyla insanlığa yaĢatmaktadır. Tarihin hiçbir döneminde 

hiçbir toplumsal sınıf bu denli kâr, değer kazanmamıĢtır. Toplumun yozlaĢmasının en baĢta 

gelen nedeni ekonominin vardığı finans düzeyidir. Finansın sürüklediği sanayi ve ticaret ise, 

sürekli metalaĢma ve onun en çok kâr getiren lüzumsuz biçimlerini piyasaya sunduğundan, 

toplumun alamadığı, tüketmediği sözde bir bollukla birlikte korkunç boyutlara varmıĢ bir 

yoksulluk ve açlık sınırı altında bir öteki insan oluĢmasına götürmüĢtür. Ġnsanlık bu ekonomi 

politik ile daha fazla yaĢayamaz. Sosyalizmin asıl rolü burada karĢımıza çıkar. O da yavaĢ 

yavaĢ meta toplumundan kullanım değeri için üretim yapan topluma, kârı esas alan üretimden 

paylaĢımı esas alan üretime geçiĢle tanımlanabilir. Sosyalizmin ekonomi politiği budur. Bu 

ekonomi politikası uygulandığında iĢsizlik, bolluk içinde yoksulluk, aĢırı üretimin yanında açlık, 

kâr ile birlikte çevre tahribi bir kader olmaktan çıkar.  

Bu noktada toplumu ekonomik temel ve ahlaki üstyapı gibi bölme kavramları saçma 

gelmektedir. Ahlak ekonominin, daha doğrusu yaĢamın temel ihtiyaçlarının elde edilmesinin 

en iyi yolu olarak tanımlanabilir. Töre ve usul olarak ahlak, ekonominin veya temel 

ihtiyaçların elde ediliĢ tarzıdır. Dolayısıyla altyapı-üstyapı ayrımları açıklayıcı kavramlar 

olmaktan uzaktırlar. Ahlak, baĢta ekonomik çabalar olmak üzere, tüm toplumsal 

eylemliliklerin iyi tarzında gerçekleĢtirilmesini ifade eder. Dolayısıyla toplumsal olan her Ģey 

ahlakidir. Ahlaki olan her Ģey de toplumsaldır. Örneğin ekonomi ahlaksal olduğu gibi, din de 

ahlaksaldır. Doğrudan demokrasi olarak siyaset ahlakın kendisidir.  

Ekonomi konusunu tarihsel toplumun ahlaki ve politik ana eylemi olarak düĢünüp, gerekirse 

bir soyutlama ve bilim haline getirmek mümkün olabilir. Ama Avrupa merkezli ekonomi-

politiği bilim olarak düĢünmek, belki de Sümer mitolojisinden sonra en sömürgen bir ikinci 

mitolojiye aklın tutsak olması demektir. Radikal bir bilimsel devrim bu alan için hayati rol 

oynayacaktır. Israrla belirtmeliyiz ki, hiçbir toplumsal eylem ekonomi kadar ahlaki ve politik 

olamaz. Bu vasfıyla demokratik siyasetin en öncelikli konusu olarak anlam bulmaktan 

kurtulamaz. Toplum sağlığı için tıptan bin kat daha gerekli olan tarihsel-toplum ekonomisi 

üzerinde demokratik uygarlık sistemi, doğru yorumu kadar gerçek bir devrim vaat etmektedir.  

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM:  

DOĞAL TOPLUMDA EKONOMĠ 

ToplumsallaĢma sürecinin kendi baĢına dünya gezegenimizin insan eliyle gerçekleĢen en temel 

olgusu olduğu bilimce kabul görmektedir. Genelde insan dıĢı tüm canlı varlıklarda süren doğal 

evrim süreci, insan toplumunda kendini kavrama ve iradesiyle bilinçlice sürdürülmektedir. 

Ġnsan türünün Homo Sapiens türünde günümüzün dil yapısına yol açan kavrama sürecindeki 

sıçrama, iradeli toplum oluĢumlarına sıçratma imkânı vermiĢtir. Yabanıl topluluk aĢamasında 

insan grupları bir nevi geliĢkin hayvan topluluklarının düzeyini yaĢıyorlardı. Beyindeki büyüme 

ve yaĢam araçlarını ve tekniklerini kullanma Homo Sapiens türünde niteliksel bir sıçramaya 

ulaĢtığında, aslında toplumsal devrimin en temel ve birinci aĢaması gerçekleĢmiĢ oluyordu. Bu 

toplumsal devrimin en temel özelliği, topluluk halinde yaĢamanın üstünlüğünün 

kavranmasıdır. Maddede ilk elementlerin oluĢumu gibi, toplumsallıkta da dayanıklı birimlerin 

kalıcı ve giderek ilerleyen bir çizgide geliĢimi söz konusudur.  
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Afrika‟nın doğusunda yaĢadığı varsayılan ve yaklaĢık iki yüz bin yıl öncesine dayanan, ondan 

sonra bir anadan doğduğu ve elli bin yıl öncesinde simgesel dile kavuĢtuğu sanılan, yirmi bin 

yıl önce Toros-Zagros eteklerinde son buzul döneminin sona ermesiyle birlikte tarım öncesi 

toplumdan çıkıp yaklaĢık on beĢ bin yıl öncesinden itibaren kabilesel tarım ve toplayıcılık-

avcılıkla iç içe bir sosyal yaĢam düzenine geçtiği genel kabul gören Homo Sapiens (DüĢünen 

Ġnsan) öykülemesi önemli gerçeklik payı taĢımaktadır. Tarım-köy toplumu olarak geliĢen bu 

yaĢam tarzının üzerine beĢ bin yıllık bir dönemle merkezî uygarlık eklendi. Tarım devrimi 

toplumun maddi ve manevi kültüründe tarihin en köklü devrimidir. Ġnsan toplumu esas olarak 

tarımın etrafında ĢekillenmiĢtir. Tarımsız toplum düĢünülemez. Tarım sadece beslenme 

sorununun çözümünü sağlamakla kalmaz; zekâ, dil, nüfus, yönetim, savunma, yerleĢme, din, 

teknik, giyim, etnik yapı baĢta olmak üzere, temel maddi ve manevi kültür araçlarında köklü 

dönüĢüm ve geliĢmelere yol açar. 

Son buzul döneminin sona ermeye baĢladığı yirmi bin yıl öncesinden itibaren Toros-Zagros 

dağ silsilesinin eteklerinde örgütlenmeye çalıĢılan yeni toplumsallık, zengin bitki türlerinden 

tarıma ve evcilleĢmeye uygun hayvanlardan hayvancılığa geçiĢ halindeydi. On bin yıl 

öncesinde bu geçiĢ süreci yerleĢik köy yaĢamıyla sonuçlandı. Ekim ve hayvancılık faaliyetleri 

çiftçi ve çoban toplumsallığını öne çıkardı. Ġnsanlık için rüya gibi bir yaĢam belirdi. Halen izleri 

süren tüm bayram ve törenlerin temeli bu yeni rüya gibi yaĢam sevincinden kaynaklandı. 

Kıtlık toplumundan bolluk toplumuna geçiĢ yapılmıĢtı. YaklaĢık on bin yıl baĢka toplum tipleri 

tanınmadan bu biçim yaĢandı. Bu yaĢam biçimi tüm dünyaya yayıldı. Çoklu merkez görüĢleri 

olsa da, beliren yeni yaĢamın bu ilk merkezliliğinin belirleyici önemde olduğu güçlü kanıtlarla 

daha fazla desteklenmektedir.  

Ġlkel komünal çağ, ilkel insandan dördüncü buzul döneminin sonuna, 20000 yıl öncesine 

kadar olan süreyi tanımlamaktadır. Ġlkel komünal ana düzeninde ekonomi kültürünün temeli 

atılmaktadır. Toplayıcılık ve avcılıkla sağlanan besinler anında tüketilmekte, hayvan postu ve 

bitki liflerinden yararlanılmaktadır. Ağırlıklı olarak ana-kadın klanın düzenleyici otoritesidir. 

Klan toplumunun ana iliĢkisi ve çeliĢkisi doğal çevre koĢullarından risk teĢkil edenlerden 

korunmak, elveriĢlilik ve beslenme imkânı sunanlardan yararlanmaktır. Klan kimliği bu 

koĢullarda hayati vazgeçilmezlik arz etmektedir. Karı-koca mefhumu geliĢmemiĢtir. Doğuran 

ana tanınmaktadır, ama partner, çiftleĢilen erkek tanınmayacak kadar önemsizdir. Ġnsan 

toplumu Ģimdiye kadar yaĢamının yüzde 98,5‟ini bu biçimde sürdürmüĢtür. En uzun vadeli 

toplum biçimi oluyor. Hafif yontulan taĢlar ilk temel kullanım araçları olduğu için, bu döneme 

yontma taĢ devri de denilmektedir. Ġlkel vahĢet dönemi denildiği de olur. Sosyolojik olarak 

benimsenen ad ilkel komünal düzendir. ĠĢaret dili kullanılmaktadır. Dere ve göl kıyılarında, 

mağara ve çakılan kazıklar üzerindeki kulübelerde barınmaktadırlar. YaklaĢık iki milyon yıl 

yalnız Afrika‟da, bir milyon yıldan beri de Asya ve Avrupa kıtasında böyle yaĢandığı 

varsayılmaktadır. Yurt kavramı, sınır, mülkiyet henüz geliĢmemiĢtir. Aidiyet sadece klanla 

tanınmaktadır. Klan simgeleĢtirildiğinde, herhangi bir nesneyle, totemle temsil edilmektedir. 

Kendi içinde aĢama yapma, az veya çok geliĢmiĢlik düzeyleri olsa da, dördüncü buzul dönemi 

sonuna insanlık bu düzen biçimi altında geçiĢ yapıyor.  

Neolitik köy devrimi, bu süreçte ikinci büyük aĢamadır. YaklaĢık 12 bin yıl önce geliĢen bu 

devrim, toplumsallaĢmanın en büyük adımıdır. Bu adımın insanlığın geliĢmesi üzerindeki etkisi 

maddi ve manevi kurumları ile zihniyet yapısında sürüp gitmektedir. Bugün bile çok arzulanan 

doğal özgür yaĢam zihniyeti, doğayla canlı dostluk, korkutucu tanrısal güçlerin hüküm 
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sürmediği ve etkilemediği ruhsal yapı, güçlü analık duyguları, kadın-erkek eĢitliği arzusu, tarım 

ve evcilleĢen hayvancılığın bugün de Avrupa uygarlığını besleyen ürünleri ve araçları, bu 

ürünler ve araçlara dayalı ideoloji, düĢünce ve dil yapıları ve kavramları, madenlerin keĢfi ve 

kullanıma açılması baĢta olmak üzere uygarlığı sürekli ve halen besleyen ana unsurlarını 

yaratan Ģey, neolitik köy devrimi ve buna dayalı olarak geliĢen yerleĢik kırsal toplum yapısıdır.  

Köy oluĢumları Ģimdiye kadar tarım devrimine bağlı olarak değerlendirilmiĢti. Yarı-göçebe 

kabile sisteminde köy oluĢumlarına geçildiği Urfa-Göbeklitepe tapınağının kanıtladığı diğer 

önemli bir toplumsal gerçekliktir. Daha önceleri kentin ve devletin doğuĢunu Sümer rahip 

tapınaklarına bağlamıĢtım. Aynı biçimde köy ve komün yönetiminin, yani ilkel (orijinal 

anlamında) ilk demokrasinin de bu sefer kabilelerin ortak tapınak sistemleri etrafında 

oluĢtuklarını önemle belirtmeliyim. Her ortak tapınak yerleĢikliğin, ilkel alıĢveriĢin, ortak 

duygu ve düĢünce (sanat) devriminin de temelini teĢkil etmektedir. O halde ticaretin primitif, 

orijinal biçimi olan hediye alıĢveriĢlerinin ortak mabet buluĢmalarında geliĢtirildiğini belirtmek 

mümkündür. 

Tarım devriminin yarı-yerleĢik kabile sistemine dayanarak geliĢtiği ve devrimsel bir anlam 

taĢıdığı tarihçilerin ve yaĢamın kendisinin ortak yargısıdır. Verimli Hilal‟in en verimli bölgesi 

olarak geniĢ Urfa jeobiyolojik alanını tarım devriminin uzun süreli (tahminen M.Ö. 10.000-

5000 dönemi) merkezî alanı olarak değerlendirmek gerçeğe en yakın tarihsel anlatımdır. En 

eski yerleĢim sisteminin Urfa yörelerinde geliĢtiği gözlemlenmektedir. Nevali Çoli ve Göbekli 

Tepe‟de olduğu belirlenen ilk yerleĢim yerleri, milattan önce 11 bin yıllarına uzanmaktadır. Ġlk 

tapınaklı yerleĢimlerin de buralarda gerçekleĢtiği kanıtlanmaktadır.  

Ağırlıklı olarak bugünkü Urfa, Diyarbakır, Mardin ve komĢu yöreleri bu çağın merkezleridir. 

Halen sıradan yolculuklarda bile görülen topraklık tepeler, bu dönemden kalma eĢsiz tarih 

hazineleridir ve yüzlercesi halen kazılmayı beklemektedir. Dikkatli bir arkeoloji çalıĢması, bu 

tepelerde insanlığın ilk büyük devrimini ayrıntılarıyla yakalayabilir. Bu durum bölgenin 

olağanüstülüğünden değil, en uygun coğrafi koĢullarından ileri gelmektedir.  

Tarıma en uygun bitkilerle, ağaçlar ve evcilleĢtirilecek hayvanlar, hem dağlık hem de ovalık 

alanda bolca bulunmaktadır. Doğal mağaralar, güvenlik açısından da en uygun ilk yerleĢim 

yerlerini teĢkil etmektedir. Her köĢede büyük ırmak ve kollarından baĢka, pınar gözeleri 

bulunmaktadır. Yağmurlarla birlikte bu sulama olanakları bitki, hayvan ve yerleĢim 

olanaklarıyla birleĢince, ideal bir durum ortaya çıkmaktadır. Bölgenin insanlığa beĢiklik etmesi 

bu özellikleri nedeniyledir. Tarımın geliĢtirilmesi, yerleĢik köy yaĢamını beraberinde 

getirmekte; bir nevi kent devriminden önce köy devrimi gerçekleĢtirilmiĢ olmaktadır. Bu 

devrim, insanın zihniyet ve ruh dünyasında büyük değiĢimlere yol açmaktadır. 

Bol gıda, artan nüfus ve geliĢen yerleĢim alanları, bu bölge tarihinin en çarpıcı yanıdır. O 

kadar kök salmıĢtır ki, halen neolitik tarım kültürü, zihniyet ve temel insan davranıĢlarında 

etkisini sürdürmektedir. Uzun bir süre anaerkil toplum kültürü yaĢanmıĢtır. Tarım ve 

evcilleĢtirme, esas olarak kadın etrafında geliĢmektedir. Yine yerleĢik yaĢam en çok kadın için 

gereklidir. Çocuk yetiĢtirme, tarla ve ağıl kültürü, daha çok yerleĢikliği gerektirmektedir. Bu 

koĢullar kadının rolünü çok büyütmekte, tanrıça kültürü oluĢmaktadır. Ġlk tanrısal simgeler 

erkek değil, kadın biçimlidir. Dil yapısına diĢilik yapısı egemendir. Yıldızlarla simgeleĢtirilen ilk 

kadın tanrıçalara „sterk‟, yıldız denilmesi bu dönemden kalmadır. Star sözcüğü, Istark‟tan 

türemedir. Ġlk tapınaklar da köy yerlerinde kurulmaktadır.  
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Urfa yöresi, bu devrimin en büyük merkezi konumundadır. Ġnsanlık burada yerleĢikliği, 

doğada tarım ve hayvancılığı teknik ve bilimiyle, ideolojik ve yönetim gücüyle iyice tecrübe 

ettikten sonra, daha aĢağıya, verimli alüvyon topraklı nehir kıyılarına inecektir. Mısır ve Sümer 

bölgesine inen kültürün buradan kaynaklandığı, arkeolojik kalıntılar açığa çıktıkça, bu daha iyi 

kanıtlanmaktadır. Tarım devrimi herhalde Arabistan ve Afrika çölünde geliĢecek değildir. 

Ayrıca alüvyonlu nehir yataklarında ilk yerleĢimleri baĢlatacak bitki ve hayvan kültürü yoktur. 

Bu gerçeklik, tarihi baĢlatan çağın neden Dicle-Fırat‟ın yukarı havzası, özellikle Urfa yöresi ve 

çevresi olduğunu açıkça göstermektedir.  

Gerek bitkileri tarıma almada, gerek koyun, keçi ve sığırları evcilleĢtirmede bu alanlar 

verimlilik ve çeĢitlilik açısından ideale yakındır. Arazi yapısı, toprağın verimliliği, iklimsel 

koĢullar, bitki ve hayvan flora ve faunası dönemine göre en ideal alan konumundadır. Adeta 

doğal sulama koĢullarına sahiptir. Ayrıca Dicle-Fırat ve kolları çevresinde sulu tarım için geniĢ 

alanlar hep var olagelmiĢtir  

Bu çağ, tarım, evcilleĢtirme, ağaçlandırma, köy kurma, tapınak yapma ve göğe ilk tanrısal 

simgeyi yerleĢtirmenin çağıdır. Kadın etrafında anaerkil toplumun, tanrıça kültürünün güçlü 

doğuĢuna tanık olunan çağdır. Bu çağın tüm insanlık üzerindeki etkisi halen sürmektedir. 

Tarım, hayvancılık ve analık kültürü nerede, ne kadar etkiliyse, bu çağın gerçekleĢtiği orijinal 

yerin damgasını taĢımakta; tarihin bu ilk devriminin dalga-dalga her tarafa yayılan izi üzerinde 

gerçekleĢmektedir.  

Daha da önemlisi, kadının baĢatlığında ve çevre ile çeliĢmeyen bir yaĢam söz konusudur. 

Günümüzle kıyaslandığında, yalnız bu husus bile bu dönem toplumunun üstünlüğünü izah 

etmeye yeterlidir. Çevre ve kadını günümüz uygarlığı kadar bastıran bir toplum -çokça 

propagandası yapıldığı halde- asla üstün ve geliĢmiĢ sayılamaz. Eğer bir toplumun sağlığından 

ve üstünlüğünden bahsedilecekse, ekolojik ve feminist (burjuva anlamında olmayan) kriterler 

esas olmak durumundadır. Bu yönüyle günümüz toplumları gerçekten hasta toplumlardır. 

Kadının çocuk doğurma ve büyütme ihtiyacı ancak yerleĢik koĢullarda daha rahat 

gerçekleĢebilir. Uygun bir iklim, bitki ve hayvan varlığı bu ihtiyaçla birleĢince, evcileĢmenin 

temel koĢulları doğmaktadır. Toplayıcılık sanatı, birçok bitki ve ağaç meyvesi yiyecek ihtiyacını 

giderebilmektedir. Dağ koyunu ve keçisinin evcilleĢmesi yün, süt ve etleriyle ihtiyaç gidermeyi 

daha da zenginleĢtirmektedir. Verimli bitki ve ağaçların tarlamsı alanda yetiĢtirilmesinin 

verimin kat kat artmasına yol açtığı deneyle görülmektedir. Hayvanları hemen öldürmek 

yerine beslemek, süt ve yün ürünleriyle kıtlıklarda aç kalmamak açısından uygun düĢmektedir. 

Ana-kadın etrafında büyüttüğü çocuklarıyla evcil düzeni geliĢtirmek için her iki konuda da 

güçlü deneyimlere sahiptir. Mağaradan çıkıp uygun ürün yetiĢtirmek ve hayvan besleme 

alanlarında ev kurmak belki basittir, ama tarihin aya çıkıĢ gibi bir dev adımı rolünü 

oynayacaktır. Küçük kulübelerin köyleĢmesi zor olmayacaktır. M.Ö 11.000‟lere kadar 

gidebilen tarihlerde bugünkü Kürdistan‟ın birçok yöresinde -Diyarbakır Ergani Çayönü, 

Batman Çemê Xalan, Urfa Nevala Çolê ve Göbeklitepe, Bradostiyan, Hakkâri Mağraları- bu 

kültürün güçlü kalıntılarına rastlanmaktadır. Dünyanın hiçbir yerinde bundan daha eski bir 

yerleĢim kültürüne rastlanmamaktadır. Buralarda evcil-ana kültürünün yoğunluğunu gösteren 

kanıtların baĢında, bulunan tüm heykelciklerin kadın figürlü olması gelmektedir. Ayrıca yöre 

dil yapısındaki kadın önekleri örnek gösterilebilir. Günümüzde bile aynı kültürün kadının tam 

bir ustalık alanı olması bu gerçeği doğrulamaktadır. 
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Kadın toplumsal sürekliliği sağlamada en yoğun çabanın sahibi olduğundan, erkeğe nazaran 

toplumsallıkta daha baĢat rol oynar. Doğum, çocukların büyütülmesi ve savunulması 

toplumsallığın anacıl doğrultuda geliĢmesini sağlar. Toplum ağırlıklı olarak ana-kadın kimliğini 

taĢır. Dilin ve dinin kökeninde diĢil öğenin varlığı bu gerçekliği doğrular. Tarım-köy 

toplumunda kadının kimliği ve sesi gücünü korumaya devam eder.  

Kadın etrafında ilk yerleĢik tarımsal ailelerin doğması ve çok az da olsa baĢta dayanıklı gıdalar 

olmak üzere saklama, ambarlama imkânı ile birlikte ekonomi doğmaktadır. Fakat bu tüccar ve 

pazar için bir birikim değil, aile için bir birikimdir. Ġnsani olan gerçek ekonomi de bu olsa 

gerekir. Birikim çok yaygın bir armağan kültürüyle göz koyulacak bir tehlike öğesi olmaktan 

çıkarılmaktadır. “Mal tamah getirir” ilkesi herhalde bu dönemden kalmadır. Armağan kültürü 

önemli bir ekonomik biçimdir. Ġnsanın geliĢme ritmiyle de son derece uyumludur.  

Elinde ürün biriktiren ancak bunu topluluk üyeleri ile paylaĢırsa otoritesine saygı ve bağlılık 

gösterilir. Biriktirmeye büyük bir suç gözüyle bakılır. En iyi kiĢi birikimlerini dağıtan kiĢidir. 

Halen kabile toplumlarında yaygın olan „cömertlik‟ anlayıĢı kaynağını tarihin bu güçlü 

geleneğinde bulmaktadır. Bayramlar bile bir nevi fazlayı dağıtım törenleri olarak baĢlamıĢtır. 

Topluluk biriktirmeyi daha baĢlangıçta kendi üzerlerinde en önemli tehdit olarak görmekte ve 

ona karĢı direnmeyi ahlak ve din anlayıĢının temeli haline getirmektedir. Tüm dinsel-ahlaksal 

öğretilerde bu geleneğin izlerini güçlü bir biçimde görmek zor değildir. Toplum hiyerarĢiye 

ancak yararlılığı, cömertliliği bir Ģeyler kazandırdığında onay vermektedir. Bu yönlü hiyerarĢi 

olumlu ve yararlı bir rol oynamaktadır. Ana-kadına dayalı hiyerarĢinin bu niteliği halen tüm 

toplumlarda büyük bir saygı ve otorite olarak kabul gören „ana‟ kavramının da tarihsel 

temelidir. Çünkü ana en zor Ģartlarda hem doğuran hem besleyen baĢat öğedir. Bu temelde 

oluĢan kültür ve hiyerarĢi, otorite elbette büyük bağlılık görecektir. Toplumsal varlığın 

temelini oluĢturması günümüze kadar „ana‟ kavramının gücünün gerçek izahıdır. Sanıldığı gibi 

bu soyut bir biyolojik doğuruculuk özelliğinden ileri gelmemektedir. „Ana, tanrıça ana‟ en 

önemli toplumsal olgu ve kavram olarak anlaĢılmalıdır. 

Kurban kültürünü de bu dönemden baĢlatmak mümkündür. Tanrılar denen kavramın aslında 

artan verim karĢısında toplulukların kendi kimliklerine saygının ve ilk ifade tarzının sonucu 

olarak geliĢtiğini gözlemek anlaĢılır bir husustur. Verimlilik hamdetmeyi getirir. Kaynağı 

topluluk tarzındaki evrime dayandığına göre, kendini kimliklendirme, yüce kılma, dua etme, 

tapınma ve zihinsel dünyanın artan geliĢmesi olarak sunma tarımsal devrimle derinden 

bağlantılı kültür öğeleridir. Arkeolojik bulgular bu görüĢü çarpıcı biçimde doğrulamaktadır. 

Daha da somut olarak ana-tanrıça ve kutsal ana kavramları da doğrulayıcı bir etkendir.  

Neolitik kültürün ideolojik ve maddi kültür olarak ayrımında ciddi sorunların olamayacağını, 

daha çok tıkanma sürecine girdiğinde ve uygarlık toplumunun geliĢmesi karĢısında kendini 

savunamadığında bu kültürün yoğun sorunlarla karĢılaĢtığını belirtmek durumundayım. 

Öncelikle sürekli baĢlık konusu yaptığım „sorunlar‟ kavramını açma gereğini duyuyorum. 

Kullandığım anlamıyla bu kavram, ideolojik ve maddi kültürün birey ve toplum tarafından 

artık sürdürülemez hale gelen kaotik durumunu ifade etmektedir. Sorunlu halden çıkıĢ ise, yeni 

toplumun anlamlı yapısını kazandıktan sonraki düzenlenmiĢ halini ifade eder. Ġdeolojik kültür, 

çokça yorumlamaya çalıĢtığım gibi yapılar, kurumlar ve dokuların ne tür bir iĢlevle yüklü 

olduklarını, anlamlarını ve zihniyet hallerini ifade etmektedir. Maddi kültür görüngü, olgu, 

kurum, yapı ve doku gibi kavramlarla izah etmek durumunda olduğum, iĢlevin ve anlamın 
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görünen ve elle dokunulan diğer kısmını ifade eder. Evrensellikle bütünleĢtirmek istersek, 

enerji-madde diyalektik ikilemini toplumsal gerçeklikte aramaya ve yorumlamaya çalıĢır. 

Bu kavramların ıĢığında neolitik toplumun ideolojik ve maddi kültür öğeleri arasında yaĢamı 

tehdit edecek ve çatıĢmaya götürecek hususlar ağırlıklı olarak özellikle kuruluĢ ve kurumlaĢma 

aĢamasında oluĢmamaktadır. Toplumsal ahlak buna fırsat vermemektedir. Toplumsal çatlağa 

yol açan temel etken olan özel mülkiyet geliĢme fırsatı bulamamaktadır. Bununla bağlantılı 

diğer bir konu olan farklı cinsiyetler arasındaki iĢbölümü de henüz mülkiyet ve zor iliĢkisini 

tanımamaktadır. Ayrıca ortak çalıĢmanın ürünü olan besin elde etmede de özel mülkiyet söz 

konusu değildir. Tüm bu hususlarda hacim ve sayı olarak büyümemiĢ toplulukların birbirleriyle 

sıkı bağ içinde ortak ideolojik ve maddi kültürleri söz konusudur. Özel mülkiyet ve zor bu 

yapıyı bozacağından hayati bir tehlike olarak görülmekte, ahlaklarının temel kuralı olarak 

ortak paylaĢım ve dayanıĢma toplumu ayakta tutan temel ilke olmaktadır. Neolitik toplumun 

içyapısı bu anlam ilkesi gereği son derece sağlam görünmektedir. Bu toplum tarzının binlerce 

yıl sürmesinin nedeni de bu gerçeklikten kaynaklanmaktadır. Toplum-doğa iliĢkisinde de, 

uygarlık toplumuyla kıyaslandığında, uçurumun açılması Ģurada kalsın, ekolojik ilkeye uyum 

her iki kültür bakımından da güçlü bir biçimde sürmektedir. Zihniyetin doğaya yaklaĢımı 

kutsallıklar ve tanrısallıklarla yüklüdür. Doğa aynen kendileri gibi canlı kabul edilmektedir. 

Kendilerine hava, su, ateĢ, her tür bitkisel ve hayvansal besin sunduğu için tanrıyla eĢ 

tutulmakta, daha doğrusu tanrısallığın en güçlü öğesi olmaktadır. Tanrı ve tanrısallık 

kavramının en güçlü nedenlerinden birinin bu gerçeklikte yattığı yoğunca gözlemlenmektedir.  

Her ne kadar öz kültürleri haline getirdikleri bitkilerle evcilleĢtirdikleri hayvanları üzerinde bir 

toplumsal aidiyet varsa da, buna mülkiyet denilemez. Mülkiyet nesnellik içerir. Ortada nesnel-

öznel ayrımına yol açacak bir zihniyet henüz söz konusu değildir. Nesneler kendileri gibi 

sayılmaktadır. Birbirleri kendileri için ne denli mülkse, kültüre ve evcilleĢmeye çektikleri 

bitkiler ve hayvanlar da o denli mülktür. Dolayısıyla ciddi bir ekolojik ihlalden söz edilemez. 

ġüphesiz mülkiyete yol açacak bir baĢlangıç yapılmıĢtır. Ama bunun gerçek anlamda mülkiyete 

dönüĢtürülmesi baĢka koĢullarda uzun süre sonra gerçekleĢtirilecektir. Anlattıklarımızdan 

neolitik toplumun ‟cennet‟ olduğu anlamı çıkarılmasın. Toplumun kendisi henüz gençtir ve 

geleceği belirsizdir; sıkça değiĢen doğa koĢullarından dolayı kırım olasılığıyla karĢı karĢıya 

bulunması nedeniyle tehlikeli durumdadır. Toplum bunun bilincindedir. Zaten zihniyetine 

damgasını vuran da budur. Buna çare olarak, çok safça da görülse, mitolojik ve dinsel boyutlu 

bir metafizik geliĢtirmesi kaçınılmaz görünmektedir.  

Ana-kadın çevresindeki kolektif yaĢam ve ona dayalı kutsallık ve tanrısallık metafiziğinin 

anlamını bu yorumlar temelinde daha iyi anlayabiliriz. Ana-kadın doğa gibi doğurganlığı, 

besleyiciliği, Ģefkati ve yaĢamdaki büyük yeriyle hem maddi hem de manevi kültürün baĢat 

öğesidir. Kocalığını bir yana bırakalım, erkeğin toplum kolektivitesi üzerinde henüz „gölgesi‟ 

bile yoktur, olamaz. Toplumun yaĢam Ģekli buna izin vermemektedir. Dolayısıyla erkeğin 

hâkim cinsiyet, kocalık, mülk sahibi, devlet sahibi gibi vasıfları tamamen sosyal karakterlidir ve 

sonradan geliĢecektir. Toplum demek ana-kadın, çocukları ve kardeĢleri demektir. Muhtemel 

koca adayı erkek ise yararlılığını ancak kocalığı dıĢında bir marifetle, örneğin iyi avcılık 

yaparak, bitki ve hayvan yetiĢtiriciliğiyle kanıtlarsa kabul görebilir. “Karımın erkeği, 

çocuklarımın babasıyım” gibi bir hak ve duygu henüz sosyal olgu olarak geliĢmemiĢtir. 

Unutmayalım, babalık ve hatta analık, psikolojik boyutları hiç yoktur denilmese de, esas 

olarak sosyolojik kavram ve olgulardır, algılardır.  
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Neolitik toplum ne zaman darboğaza girdi veya aĢılmaya çalıĢıldı? Bu konuda iç ve dıĢ 

nedenler temelinde yorumlar geliĢtirmek mümkündür. Erkeğin zayıflığını aĢıp baĢarılı avcı 

olması ve etrafındaki maiyetiyle güçlü bir konumu yakalaması anaerkil düzeni tehdit etmiĢ 

olabilir. Ġyi bitki ve hayvan yetiĢtiriciliği de bu güce yol açmıĢ olabilir. Ağırlıklı gözlemlerimiz 

ise bize neolitik toplumun dıĢ etkenli nedenlerle eritildiğini göstermektedir. Bu etken Ģüphesiz 

rahibin kutsal devlet toplumudur. AĢağı Mezopotamya ve Nil‟in ilk uygar toplum öyküleri bu 

yaklaĢımı büyük oranda doğrulayıcı niteliktedir. Kanıtlı olarak anlattığımız gibi, geliĢmiĢ 

neolitik toplum kültürüyle alüvyonlu topraklarda suni sulama teknikleri bu toplum için gerekli 

artık-ürüne yol açmıĢtır. Artık-ürünün büyüklüğü etrafında kentleĢen yeni toplum devlet 

biçiminde örgütlenmiĢ, ağırlıklı olarak erkek gücüyle çok farklı bir pozisyonu yakalamıĢtır. 

Artan kentleĢme metalaĢma demektir. O da beraberinde ticareti getirir. Ticaret ise koloniler 

Ģeklinde neolitik toplumun damarlarına sızarak, gittikçe artan biçimde metalaĢmayı, değiĢim 

değerini (Neolitik toplumda nesnelerin kullanım değeri geçerlidir. DeğiĢim yerine armağan 

etme esastır) ve mülkiyeti yaygınlaĢtırıp bu toplumun çözülmesini hızlandırır. Uruk, Ur ve Asur 

kolonileri bu gerçeği açıkça kanıtlamaktadır.  

Azınlığın beslendiği hem maddi hem ideolojik kültür ise çifte yönlü hasta bir topluma yol açar. 

Maddeye boğulmuĢ, çevresel ve özgür bir ideolojiden ise tamamen kopmuĢtur. „Toplumsal 

sorun‟ dediğim haller bu diyalektik geliĢmenin sonucudur. Uygar toplum tam da bu nedenle 

çevreden kopar. Bu kopuĢ sanıldığı gibi niteliksel veya nitel olmayıp ontolojiktir. Yani uygar 

toplumun varlığı zorunlu olarak çevreden kopmayı gerektirir. Ġster eski haliyle doğa-toplum 

bütünlüğü içinde ele alınsın, ister en bilimsel ifadeyle doğa-toplum bütünleĢmesi biçiminde 

anlaĢılsın, çevre ve ekolojinin gereksindiği toplum, uygarlığı oluĢturan temel ölçütleri, yani 

sınıf-kent ve devletini aĢmayı gerektirir; yeni bir toplumun maddi ve ideolojik kültürünün 

dengeli ve uyumlu olmasını varsayar. Burada kaba bir yok etme eyleminden bahsetmiyorum. 

Toplumun içte dengeli ve uyumlu maddi ve ideolojik kültürü doğayla bütünleĢmesini 

özgürleĢmiĢ doğa (Murray Bookchin‟in deyiĢiyle „üçüncü doğa‟) olarak gerçekleĢtirirken, aynı 

zamanda beraberinde uygar toplumun dengesiz doğa-toplum çeliĢkisinin aĢılmasına da yol 

açar. 

Tecrübeyle ve zihinsel geliĢmeyle artan artık-ürün birikimleri armağanlarla tüketilemeyince, 

yine ağırlıklı olarak tetikte bekleyen avcı erkek, mesleğine ilave olarak bu artının ticaretini 

kafasına ve kültürüne yerleĢtirir. Farklı bölgelerde artan farklı ürünlerin birikimi, ticaret denen 

olguyu devreye sokar. Ürünlerin karĢılıklı ihtiyaçları daha iyi gidermesi niteliği, meslek veya 

ikinci büyük toplumsal iĢbölümü olarak ticaret ve tüccarı doğurur. Çekiniklikle yüklü de olsa 

meĢrulaĢtırır. Çünkü taĢınan ürünler iĢbölümünü geliĢtiriyor. O da daha verimli bir üretim ve 

yaĢamı mümkün kılıyor. Bir tarafta gıda ve dokuma, diğer bir tarafta maden yatakları çok 

olunca ticaret anlamlıdır.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:  

DEVLETLĠ UYGARLIKTA EKONOMĠ 
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a-HiyerarĢik Toplumun DoğuĢunda Ekonomi 

HiyerarĢik toplum, doğal toplumla sınıf temeline dayalı devletçi toplum arasında ara halkayı 

oluĢturmaktadır. Otoritenin Ģahsi niteliği, askeri maiyetin kiĢiyle sınırlı olması dönemin tipik 

özelliğidir. Otoritenin kurumlaĢması niteliksel bir dönüĢümü ifade eder.  

HiyerarĢik kavramı, Ģamanın kutsal otoritesi ile birleĢen otoritenin yönetim anlayıĢının ilk 

örneğini anlamlandırmaktadır. Giderek toplumun üstünde yükselecek bu otorite kurumu, 

sınıfsallaĢma yönlü geliĢmeler yoğunlaĢtıkça devlet otoritesine dönüĢecektir. HiyerarĢik otorite 

daha çok kiĢiseldir, kurumlaĢmamıĢtır. Dolayısıyla devlet kurumlaĢması kadar toplumda 

hakimiyeti yoktur. Uyum yarı yarıya gönüllüdür. Bağlılık toplumun menfaatleri ile 

belirlenmektedir. Fakat baĢlayan süreç devleti doğurmaya açıktır. Ġlkel komünal toplum bu 

sürece uzun süre direnir.  

Uygarlık öncesi toplum çağlarında „güçlü adam‟ın ilk zor örgütlenmesi sadece hayvanları 

tuzağa düĢürmedi. Kadının duygusal emeğinin (göz nurunun) ürünü olan aile-klan birikimine 

de göz koyan yine aynı örgütlenmeydi. Bu ilk ciddi zor örgütlenmesidir. El konulan kadının 

kendisi, çocukları ve diğer kan hısımlarıydı; hepsinin maddi ve manevi kültür birikimleriydi; ilk 

ev ekonomisinin talanıydı. Bu temelde proto-rahip Ģaman, tecrübe sahibi Ģeyh ve güçlü 

adamın zor örgütünün el ele verip, tarihin ilk ve en uzun süreli ataerkil hiyerarĢik (kutsal 

yönetim) gücünü oluĢturduğunu tüm benzer aĢamadaki toplumlarda gözlemlemekteyiz. 

SınıflaĢma, kentleĢme ve devletleĢme aĢamasına kadar toplumsal ve ekonomik yaĢamda bu 

hiyerarĢinin belirleyici rol oynadığı açıktır. HiyerarĢik toplumun ilk kurbanı ana-kadının evcil 

düzeni oldu. Kadın belki de toplum sistemde ezilen kesimlerin baĢında gelmektedir. Tarih 

öncesinde yaygın olarak yaĢanan bu sürecin sosyal bilimlerde yer bulamaması da çok köklü 

erkek egemen toplumun yerleĢik değerlerinden ileri gelmektedir. Kadının hiyerarĢik topluma 

adım adım çekilmesi, tüm güçlü toplumsal özelliklerini yitirmesi toplumda gerçekleĢen en 

temel karĢıdevrimdir. Günümüzde yoksul emekçi bir ailede kadının durumu incelendiğinde 

bile, halen bu baskı ve aldatmacanın boyutlarını dehĢetle karĢılamamak mümkün değildir. En 

basit nedenlerle namus ve aĢk cinayetlerinin erkeğin tekelinde olması, olup bitenin ufak bir 

göstergesidir. Bu süreci biyolojik farklara bağlamak en temel bir yanlıĢlık olacaktır. Toplumsal 

iliĢkilerde biyolojinin rolü veya yasaları geçerli olamaz. Olsa-olsa eril ve diĢil özelliklerin 

karĢılıklı iliĢkileri değerlendirilebilir ki, bu da tüm türler için geçerli bir husustur. Ana-kadın 

kültü esas olarak toplumsal nedenlerle tahakküm altına alınmıĢtır. Uygulanan baskı ve ideoloji 

tamamen bu nedenledir.  

BaĢlangıçta çok zayıf olan bu çeliĢki giderek geliĢir. Avın geliĢmesi erkeğin savaĢ gücünü ortaya 

çıkarırken bilgisini de arttırır. Özellikle „ġamanizm‟ dini bu olguyu çarpıcı olarak karĢımıza 

çıkarmaktadır. ġamanlar daha çok erkek rahiplerin prototipini temsil etmektedir. Kadınlara 

karĢı çok sistemli olarak karĢı bir hareket, ev düzeni geliĢtirmek istiyorlar. Daha önce ana-

kadının geliĢmiĢ evcil düzeni karĢısında basit kulübeler, yarı-vahĢi gibi barınan erkek ġamanizm 

ile karĢı bir ev düzeni oluĢturabiliyor. ġamanlarla yaĢlı ve tecrübeli erkeklerin ittifakı önemli bir 

geliĢmedir. Aralarına aldıkları bazı genç erkekler üzerinde kurdukları ideolojik güç ile topluluk 

içindeki konumları giderek güçleniyor. Erkeğin güç kazanmasının niteliği daha çok önem 

kazanmaktadır. Hem avcılık hem de dıĢa karĢı klanı savunma askeri nitelikte ve öldürmeye, 

yaralamaya dayalıdır. Bu, savaĢ kültürünün baĢlangıcıdır. Ölüm-kalım söz konusu olduğunda, 

otorite ve hiyerarĢiye bağlı olmayı gerektirmektedir. En yetenekli kiĢi, sözü, otoritesi en yüksek 
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kiĢi konumuna geliyor. Ana-kadın kültü karĢısında üstünlüğünü geliĢtiren farklı kültürün 

baĢlangıcı söz konusudur. Ġlk güçlü otoritenin kadın üzerinde kurulması rastlantı değildir.  

Avcılıkta güçlenen ve çevresinde bir grup örgütleyen güçlü adam, bu gücünü iyice fark ettikten 

ve kabul ettirdikten sonra ana-kadının evcil düzenini yavaĢ yavaĢ kontrolüne almıĢtır. Bu süreç 

ilk site devletlerin kuruluĢuna kadar devam etmiĢtir. Bunun en Ģahane açıklamasını Sümer Ģehir 

devletlerinde görmekteyiz. Yazılı tabletler bu gerçekliği çok çarpıcı Ģiirsel bir dille 

anlatmaktadır. Sümer Ģehir devletini baĢlatan Uruk tanrıçası Ġnanna Destanı çok çarpıcıdır. 

Halen kadın kültü ile ataerkil kültün dengede olduğu bir dönemi yansıtan bu destan çok çetin 

geçen bir sürecin anısını dile getirmektedir. Uruk tanrıçası olarak, Eridu tanrısı olan „Enki‟nin 

sarayına gidip, oradan daha öncesinde kendisine ait olan 104 „me‟sini çeĢitli yöntemlerle ele 

geçirmesi ve Uruk‟a kaçırması bu dönemi izah etmede kilit bir role sahiptir. „Me‟lerle kast 

edilen, temel uygarlık buluĢlarıdır. Ġnanna bu buluĢların ana-tanrıça kadına ait olduğunu, 

bunda erkek tanrı „Enki‟nin rolü olmadığını ve kendisinden zorla ve kurnazlıkla çaldığını ısrarla 

vurgulamaktadır. Ġnanna‟nın tüm çabası bu ana-tanrıça kültünü tekrar ele geçirmektir.  

Ataerkil iliĢkinin güç kazanmasına bir zorunluluk gözüyle bakılamaz. Ayrıca sanki bir kanun 

gereğiymiĢ gibi saf bir çıkıĢ değildir. SınıflaĢma ve devletleĢmeye giden yolda temel bir aĢamayı 

teĢkil etmesi üzerinde önemle durmayı gerektiriyor. Kadın-ana etrafındaki iliĢkinin bir güç, 

otorite iliĢkisinden ziyade organik dayanıĢma tarzında olması, doğal toplumun özüne 

uygundur. Bir sapmayı teĢkil etmez. Devlet otoritesine kapalıdır. Organik oluĢumdan ötürü 

zor ve yalana dayanma ihtiyacı duymaz. Bu nokta ġamanizm‟in neden ağırlıklı olarak bir 

erkek dini olduğunu da açıklar. ġamanizm‟e yakından bakıldığında, yanıltma ve güç gösterisi 

ağır basan bir meslek olduğu hemen anlaĢılır. Doğal toplumun saflığı üzerine yayılacak 

kurnazca otorite için güç ve mitoloji özenle hazırlanır. ġaman artık rahipleĢme, din adamı 

olma yolundadır. YaĢlı atayla iliĢkiler ittifaka yönelir. Tam hâkimiyet için güçlü avcının 

adamlarına ihtiyaçları vardır. Gücüne ve av yeteneklerine en çok güvenen grup ilk askeri 

çekirdeğe dönüĢme eğilimindedir. Bu üçlünün elinde giderek değer ve yetenekler 

birikmektedir. Kadın-ananın etrafı kurnazlıkla yavaĢ yavaĢ boĢaltılır. Evcil düzen gittikçe 

kontrol altına alınır. Önce kadın erkeklerin etkileyici gücü, söz geçireni iken, yavaĢ yavaĢ yeni 

otoritenin hükmüne girer.  

Ġlk güçlü otoritenin kadın üzerinde kurulması rastlantı değildir. Kadın organik toplumun gücü 

ve sözcüsüdür. O aĢılmadan ataerkillik zafer kazanamaz. Daha ötesine devlet kurumuna 

geçilemez. Ana-kadın gücünün aĢılması stratejik bir anlama sahiptir. Eldeki veriler Sümer 

kanıtlanmasında da gözlemlendiği gibi sürecin çok çetin geçtiği anlaĢılmaktadır.  

Güçlü adam karĢısında ilk kurban kadın olmuĢtur. YaĢamla bağının daha güçlü olması, kadında 

doğal duygusal zekâyı daha geliĢkin kılar. Kadın çocukların anası olarak acıyla yoğrulu bir 

emekle toplumsal yaĢamın esas sorumlusudur. YaĢamın farkında olması kadar, nasıl 

sürdürüldüğünü de daha çok bilmektedir. Toplayıcıdır; toplayıcılığı hem duygusal zekânın bir 

sonucu, hem de doğadan öğrenmiĢ olmasının bir gereğidir. Toplumsal birikimin uzun bir tarihi 

boyunca ana-kadın etrafında gerçekleĢtirildiği, ana-kadının bir nevi zenginlik, değer merkezi 

rolü oynadığı antropolojik verilerdendir. Artık-değerlerin de anası olduğu kestirilebilir. Esas 

rolünü avcılık olarak belirleyen güçlü erkek adamın bu birikime göz koyması anlaĢılırdır. 

Hâkimiyet kurması halinde yüklü avantajlar sağlayabilecek durumdadır. Kadının cinsel obje 

durumundan tutalım çocukların babalığına, bir nevi efendiliğine geçiĢ, diğer maddi ve manevi 

kültürel birikimler üzerinde söz sahibi olması hayli iĢtah kabartıcıdır. Avcılıkla kazandığı gücün 



14 
 

örgütlülüğü ona egemen olma, ilk toplumsal hiyerarĢiyi kurma Ģansını tanımaktadır. Analitik 

zekânın toplumsal bünyede ilk kötücül amaçla kullanımını ve sistematik hale gelmesini bu tip 

olgu ve olaysal geliĢmelerde gözlemleyebiliriz.  

Avcılık ve savaĢ kültürünün varacağı durak askeri örgütlenmedir. Askeri örgütlenme doğal, 

etnik toplumun dağılması oranında geliĢir. Kadın-ana etrafındaki örgütlenme soy, gen, akraba 

ön iliĢkisini geliĢtirirken, askeri örgütlenme bu iliĢkiden kopmuĢ güçlü erkekleri esas alır. Artık 

bu gücün karĢısında hiçbir doğal toplum biçiminin karĢı duramayacağı açıktır. Toplumsal 

iliĢkilere toplumsal zor -buna medeni iliĢki de denilmektedir- girmiĢtir. Belirleyen güç zorun 

sahipleridir. Böylelikle özel mülkiyetin de yolu açılmaktadır. Mülkiyetin temelinde zorun 

yatması anlaĢılır bir husustur. Zorla ve kanla ele geçirme benlik duygusunu aĢırı güçlendirir. 

ĠliĢkilere hükmetme olmadan, zor aracı geliĢtirilip uygulanamaz. Hükmetme ise sahip olmayla 

bağlantılıdır. Hükmetmenin içeriğinde sahip olma bir diyalektik iliĢkidir. Sahiplik de tüm mülk 

düzenlerinin öznesidir. Artık topluluğa, kadına, çocuğa, gençlere, verimli av ve toplayıcılık 

alanlarına mülk gözüyle bakma dönemi açılmaktadır. Güçlü erkek bütün ihtiĢamıyla ilk çıkıĢını 

yapmaktadır. Tanrı-kral olmaya az kalmıĢtır. ġaman-rahip artık bu yeni sürecin mitolojisini 

oluĢturmak için iĢ baĢındadır. Yapılması gereken iĢ, bu yeni oluĢumu muhteĢem bir geliĢme 

olarak hükmedilen insanın zihnine yerleĢtirmektir. MeĢruiyet savaĢı en az çıplak zor kadar 

hünerli çaba gerektirmektedir. Ġnsanın zihnine öyle bir inanç yerleĢtirilmeli ki, mutlak bir 

kanun değerinde olsun. Bütün sosyolojik veriler „hükmeden tanrı‟ kavramına bu süreçte 

eriĢildiğini göstermektedir. Doğal topluma eĢlik eden „totem‟ inancında hükmetme iliĢkisi 

yoktur. Klanın simgesi olarak tabusaldır, kutsaldır. Klan yaĢamı nasılsa simgesel 

kavramsallaĢtırılması da öyle yansıtılmaktadır. Klan örgütlenmesinin hayatı ve kurallarına 

sımsıkı bağlanmadan yaĢam düĢünülmemektedir. Dolayısıyla varlığının en yüksek, en yüce 

yansıması olarak totem dokunulmaz ve kutsal sayılacaktır. Hürmet edilecek, saygı 

gösterilecektir. Nesne olarak en yararlı eĢya, hayvan ve bitkilerden seçilecektir. Doğada klana 

yaĢamsallık veren nesne ne ise ona inanılacak ve simgesi sayılacaktır. Böylelikle doğal 

toplumun dini de doğayla bütünlük arz etmektedir. Bir korku kaynağı değil, güçlendirme 

unsurudur. KiĢilik ve güç kazandırmaktadır.  

Yeni toplumda yükseltilen tanrı ise totemi aĢacaktır, kamufle edecektir. Dağların doruklarında, 

denizin diplerinde, göklerde ona mekân aranacaktır. Hâkim gücü vurgulanacaktır. Yeni doğan 

efendiler sınıfına nasıl da benziyor! Eski Ahit‟te -dolayısıyla Ġncil ve Kuran‟da- tanrının bir adı 

„Rab‟, efendi anlamındadır. Yeni sınıf kendini tanrısallaĢtırarak doğmaktadır. Diğer tanrı 

adlarından en tanınmıĢ olanı olan „El‟, „Elohim‟, yücelik anlamına gelip, çöl kabileleri üzerinde 

yükselen atayı, Ģeyhi müjdelemektedir. Ataerkilliğin doğuĢuyla yeni tanrının doğuĢu kutsal 

kitapların tümünde çarpıcı bir iç içeliğe sahiptir. Homeros‟un Ġlyada‟sında, Hintlerin 

Ramayana‟sında, Finlilerin Kalavela‟sında hep böyledir. Zihinlerde yeni toplumun meĢruiyeti 

sağlanmadan yaĢama Ģansı zordur. Hiçbir yönetilen toplum birimi inandırılmadan uzun süre 

yönetilemez. Zorun yönetimdeki etkisi anlıktır. Kalıcı inanç sağlamaktadır. Tarihin Sümer 

örneği bu yönlü eldeki ilk yazılı orijinali içermesi açısından incelenmesi hayli ilginçtir. 

Sümerlerdeki tanrı yaratımı harikadır. Özellikle ana-tanrıçalığın yıkılması, ata-tanrının egemen 

kılınması tüm destanlarının özünü teĢkil etmektedir. Ġnanna ile Enki, Marduk ile Tiamat‟ın 

mücadelesi baĢtan sona destanlarını iĢgal etmektedir. Daha sonraki tüm destanlara ve kutsal 

kitaplara yansımıĢ bu destanların sosyolojik incelenmesi önümüze muazzam bilgiler 

sunmaktadır. Tarih boĢuna Sümerlerden baĢlatılmıyor. Dinleri, edebiyat destanlarını, hukuku, 
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demokrasiyi, devleti Sümerlerin yazılı tabletlerine dayalı olarak çözümlemek, belki de sosyal 

bilime çıkıĢ yaptırabilecek doğruya yakın temel yollardan biridir.  

Ataerkil zihniyetin yaĢadığı bu karĢıdevrim belki de tarihin yaĢadığı en büyük çarpıtma, 

saptırma giriĢimidir. Ġnsan, toplum zihninde öylesine kök salmıĢtır ki, halen bu etkinin 

aĢılmasının kenarından bile geçemiyoruz. Halen Sümer rahipleri bize hükmediyor. Ġcat ettikleri 

devlet kurumları ve meĢruiyet ifadesi olarak kurguladıkları tanrılar göz açtırmamasına bizi 

yönetmekte; temel görüĢ açılarımıza, paradigmalarımıza hâkim olmaktadırlar. Albert 

Einstein‟ın “AlıĢkanlıkların, geleneklerin gücü, atomu parçalamaktan daha zordur” deyiĢi en 

çok da bu iliĢkiler için söylenmiĢ gibidir. Bu söylem değil midir ki, halen uygarlığın, devletin 

doğuĢ beĢiği, Sümerlerin kutsal rahip sarayları zigguratlar yurdunda, Dicle-Fırat arasında, 

Irak‟ta, o icatlardan beri dinmeyen acımasız savaĢ ve sömürü hiçbir insanlık ölçüsüne sığmadan 

devam ediyor. Demek ki ataerkil toplum ve devletleĢmesi insanlığın hayrına olması Ģurada 

kalsın, en büyük baĢ belasıymıĢ. Bu yeni araç bazen kartopu, bazen nar topu gibi giderek 

etrafını yıkarak büyüyecek ve kutsallar kutsalı gezegenimizi oturulamaz hale getirecektir. Eski 

Ahit devletin çıkıĢını denizden çıkan bir canavara (Leviathan) benzetir. Demek ki Kutsal 

Kitabın bir yanı da büyük doğruyu tespit etmiĢ. Leviathan‟la baĢ etmek en temel kaygı olarak 

sürekli vurgulanır. Bu canavar kontrol edilmezse „herkesi yer‟ der.  

M.Ö 4.000‟lerde ataerkil otoritenin geliĢmesini hızlandırdığı gözlemlenmektedir. Yeni 

toplumdaki askeri maiyetler güç kazanmıĢ olup, yoğun kabile çatıĢmaları, imha ve boyun 

eğdirmelerin izlerini yoğunca görüyoruz. AĢiretlerin halen varlığını sürdürmesi bu dönemin ne 

denli çetin geçtiğine tanıklık etmektedir. Ataerkillik oraya yayılıp sınıflaĢma ve devletleĢmeyi 

doğurmaktadır. M.Ö 3.000‟ler site devletin tarihte ilk doğuĢuna tanıklık etmektedir. En parlak 

örneği Uruk sitesidir. GılgameĢ Destanı özünde Uruk sitesinin kuruluĢ destanıdır. Denebilir ki, 

tarihin en büyük devrimi bu site kültürünün çerçevesinde yaĢanmıĢtır. Ġnanna-Enki kurgusu 

kadın-ana toplumuyla ataerkil toplumun çekiĢmesini görkemli bir Ģiir diliyle yansıtmaktadır. 

GılgameĢ Destanı kahramanlık çağının her toplumda görülen örneğinin Ģahane ve ilk orijinal 

yapısını dile getirmektedir. Ġlk Ģehir-barbar çatıĢmasını da burada görmekteyiz. Kadın hala 

yenilmiĢ olmaktan uzaktır. Ama güçlü erkek, askeri maiyeti ile artık toplum üzerinde 

hükümranlığa adım-adım alıĢtırılmaktadır. Ġdeolojik kurgusuyla, dinsel kurumlarıyla ve ilk 

hanedanlık ve saraylarıyla uygar toplumun Ģafağı atmaktadır.  

 

b- Devletçi Toplum-Köle Toplumun OluĢumunda Ekonomik Olgu 

Köleci devlet, insanların karın tokluğu karĢılığında, devlete ve devletli özel efendilere sadece 

emeğiyle değil, tüm varlığıyla ait olduğu devlet biçimidir. Ġlkçağ uygarlığının temel sömürü 

biçimidir. Köleler temel üretim aracıdır.  

Devlet biçiminde zor, ulaĢtığı her alanda ekonomik anlamda ne bulursa talan etmeyi hakkı 

olarak görmektedir. Talan, bir nevi zorun diyeti olarak düĢünülmektedir. Zor tanrısal ve 

kutsaldır. Ne yaparsa haktandır ve helaldir. Özellikle ana Ģekillenme merkezi olan Ortadoğu, 

Çin ve Hint uygarlıklarında siyasi üstyapı veya kast, altyapıyı bir nevi ekonomi olarak 

değerlendirip her tür yönetim gücünü kendinde görmektedir. Pazar, rekabet henüz oluĢmadığı 

gibi, günümüzdeki anlamıyla ekonomik sektör diye bir kavram da oluĢmuĢ değildir. Her ne 

kadar ticaret varsa da, bu eylem devletlerarası ana iĢlevden biridir. Ticaret özelleĢmiĢ 

olmaktan uzaktır. Devlet tekeli aynı zamanda ticaret tekelidir. Pazar kentleri çok istisnai olarak 
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devletlerin tampon bölgelerinde ancak zaman-zaman boy vermektedir. Onlar da kısa süreler 

içinde kent devletlerine dönüĢürler. Bu süreçte ticaret kervanlarla yapıldığı için, „güçlü adamın‟ 

daha sonra „kırk haramiler‟, „korsanlar‟ ve „eĢkıyalar‟ın soygunu da en az devlet soygunları 

kadar geçerlidir.  

Köleci devlet toplumu ekonomik alanda büyük bir fabrika görünümündedir. Modern 

fabrikalardan teknik ve sahiplik bakımından farklıdır. Köleler sürü halinde çalıĢtırılır. Toprakta, 

taĢ ocaklarında, inĢaatlarda korkunç bir köle emeğinin kullanıldığı halen bu arkaik dönemden 

kalma yapıtlardan anlaĢılmaktadır. Köle yönetimi hayvan yönetiminden daha Ģiddetlidir. Köle 

çalıĢan bir hayvandır. Mülk konusudur. Sadece bir üretim aracıdır. Köleler hukuki kapsamın 

dıĢındadırlar. Sanki duyguları olmayan bir eĢyadırlar. Analitik zekânın erkekte vardığı biçim 

köle gerçeğinde çok daha çarpıcıdır.  

Ġnsan egosunun kendini en büyük ilan etme çağı baĢlatılıyor. Artık doğa ve toplum tanrı-kralın 

bir eseri olarak yansıtılır. Tüm mitolojiler bu anlatıma öncelik vermektedir. „Her Ģeyin sahibi 

tanrı‟ anlayıĢı, kökenini bu Sümer ve Mısır mitolojilerinden almaktadır. Kutsal kitaplara bu 

kaynaklardan yansıtılacaktır. Böylece devlet iktidarı sonsuz kılınacaktır. Halen bir slogan 

olarak kullanılan „Ebet-müddet devlet‟ anlayıĢı da buradan gelmektedir. Eğer devlet 

geliĢmeseydi, özellikle mitolojiyle donanmasaydı, basit bir eĢkıya kurumu, örgütü olmaktan 

öteye gitmezdi. Devlet iktidarının dönem için çok kârlı olması, onu olağanüstü bir tanrısal 

kurum olarak yansıtmaya ve tüm zihinlere egemen kılmaya götürmüĢtür. Bu anlamda en ince 

bir gasp örgütlenmesi olarak anlaĢılabilir. Ġdeolojinin gücü bu noktada karĢımıza çıkıyor. 

Büyük gasp örgütünün tanrısal bir emrin kutsal bir kurumu olarak tanınmasını sağlıyor. Bir 

yerde devlet iktidarı ne kadar yüceltilerek allanıp pullanıyorsa, orada büyük bir soygunun, 

çıkarın gizlendiğini anlamak durumundayız. Tanrı-krallar kendini yansıtırken, bu gerçeğin 

farkında olarak kurumlaĢırlar. Görkemli saraylar, en güçlülerden oluĢan askeri maiyetler, iyi bir 

istihbarat, etkileyici bir harem, nam salan bir hanedan, hangi tanrı kökeninden geldiğine dair 

Ģecere, soy kütüğü, dalkavuk vezirler ve tapan kullar bu kurumlaĢmanın vazgeçilmez 

öğeleridir. Piramit mezarlar daha kalıcı bir dünya sarayıdır aslında. Elbise, asa, mühür 

üzerlerinde eksik olmayan aksesuarlardır. Artık tüm toplum üyelerine, kullarına düĢen, bu 

yüce tanrısal kuruluĢa sürekli tapınmak, Ģükretmektir. Kutsal kitaplardaki tanrı sıfatlarına iliĢkin 

çok sayı da kavramlar ilk Sümer, Mısır tanrı-krallarının sıfatlarının hem tekrarı hem kısmen 

değiĢtirilmiĢ versiyonlarıdır.  

Ölümleri -daha doğrusu öte dünyaya gitmeleri- halinde, tüm maiyeti canlı olarak kendileriyle 

birlikte gömülür. Çünkü maiyet kral bedeninden ayrı düĢünülemez. Asıl bedenle birlikte 

gömülmeleri öte dünyada hizmetleri için gereklidir. Dünyada kalan zürriyetleri de kendisinin 

varlığını sürdürmeye devam ederler. „Ölümsüzlük‟ kavramı biraz da böyle doğmuĢtur. Analitik 

zekânın gerçeklerden kopmasıyla toplumu nasıl dönüĢtürdüğü bu örnekte çok çarpıcı 

yansımaktadır. Yalnız bir piramidin yapımı yüz binlerce kölenin ölüm çalıĢmasını 

gerektirmektedir.  

Köleci devlet toplumunda mülkiyet kurumu da sağlam bir baĢlangıç yapar. Sistemin özü üst 

toplumun alt toplumu her Ģeyiyle mülkleĢtirmesine dayanır. Tanrı-krallar ve yardımcıları her 

Ģeyin sahibidirler. Sahiplik, hâkimiyetin doğal sonucudur. Ġnsan egosu geliĢme imkânı buldu 

mu, sınır tanımaz özellikler taĢır. Sistemin kuruluĢ döneminde sınırlayıcı etkenlerin olmayıĢı 

tanrı-krallık kültüne yol açmaktadır. Doğal toplumun tanık olmadığı mülkiyet düzeni devlet 

mülkiyetinden baĢlayarak aileye dek her kuruma sızar. Herkeste mülk duygusu yaratır. 
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Mülkiyet devletin temeli sayılır, kutsallaĢtırılır. Artık bundan sonra yapılması gereken tüm 

dünyanın mülkleĢtirilmesidir. Devlet sınırları, hanedan arazileri, vatan sınırları olarak mülkiyet 

sınırları çeĢitli biçimler altında günümüze doğru neredeyse bir tanrı vergisi olarak insanların 

benliğine kazınır. Aslında bir rant kaynağı olarak mülkiyet gerçekten hırsızlıktır. Toplumun 

kolektif dayanıĢmasını en çok bozan kurumdur. Ama üst toplumun beslenmesi için en temel 

kurum olarak vazgeçilmezdir.  

Mülkiyet olgusu toplumsal geliĢmenin sınıflaĢma aĢamasında daha belirgin olmakla birlikte, 

toplumsal aidiyet ve kimlik duygularının derinliklerinde oluĢur. Ġki tür mülkiyeti ayırt etmek 

yararlı olabilir. Kolektif mülkiyet, esas olarak organik bir topluluğun yaĢamsallığı anlamında 

ortaklaĢa gereksinim duyduğu her Ģey üzerindeki tasarruf iradesi olarak tanımlanabilir. 

Topluluğun her bireyi bu Ģey üzerinde aynı hakka, tasarrufa -kullanım iradesi- sahiptir. Aslında 

bu niteliğinden ötürü tam mülkiyet de denilmez. Kolektivizm özel mülkiyetin inkârı demektir. 

Özel mülkiyet ise genel, kolektif mülkiyet aleyhine birey ve bireyler grubunca artan tasarruf, 

kullanım iradesi demektir. Ortadoğu uygarlığı, sınıflaĢmayı en eski yaĢayan niteliğinden ötürü, 

mülkiyeti de en eskiden tanıyan toplumu temsil eder. DevletleĢme kendi etrafında hem 

kolektif hem özel niteliği iç içe yaĢayan bir mülkiyeti tesis etmekle birlikte oluĢmuĢtur. Yani 

önce özel mülkiyet sahipleri, sonra devleti ele geçiriĢ modeli değil, devletleĢmeyle iç içe bir 

kolektif-özel mülkiyet düzeni oluĢmuĢtur. Üst tabaka ne kadar devletleĢmiĢse, o kadar 

mülkiyete sahip olmuĢtur. Devlet demek, hâkim olduğu sınırları kendisine mülk olarak ilan 

etmek demektir. Devletin kendisi en büyük mülkiyet ortaklığıdır. Özel mülkiyet birimidir. 

Daha altta ve orta kesimlerde sınırlı bir özel mülkiyet varlığına izin gösterilir. O da sık-sık 

müsadere edilmekten kurtulmaz. Bu açıdan özel mülkiyet fazla geliĢmez. Devlet dıĢındaki özel 

mülkiyetin fazla güvencesi yoktur. Bu durum Batıda olduğu gibi neden özel mülkiyetin 

geliĢmediğini de izah eder. Devletin oluĢum tarzı mülkiyetleĢmenin nasılını da belirleyen temel 

etkendir.  

Devleti dar anlamda artık-ürün-değer üzerine kurulu ekonomik tekel olarak tanımlamak daha 

açıklayıcıdır. Devlet artık-ürün ve değeri toplumdan sızdırmak için, ideolojik araçlardan zor 

araçlarına kadar kendini toplum üzerinde bir üstyapı olarak örgütleyip tekelleĢtirir. Devletin 

bu dar tanımı ıĢığında bakarsak, siyaset, devlet politikacılığı son tahlilde artık-ürün ve 

değerlerini gerçekleĢtirmeyi koordine eden bir yönetim sanatıdır. En kaba bir formülleĢtirmeye 

bağlarsak, DEVLET = ARTIK ÜRÜN-DEĞER + ĠDEOLOJĠK ARAÇLAR + ZOR AYGITLARI + 

YÖNETĠM SANATI diyebiliriz. Devlet artık-değer gaspıdır demek doğru, ama çok eksik bir 

tanımlamadır. Tarımcı devlet, ilk kurulduğundaki devlet esas olarak tarımsal artık-ürünü ele 

geçirme yönetimi olarak örgütlendiğinden, böyle tanımlanması oldukça açıklayıcıdır. Tarih 

boyunca birçok devlet veya devlet içindeki tarımcı kliğin gücüyle orantılı olarak tarım 

devletinden bahsetmek mümkündür. 

Sermaye düzeni sanıldığı gibi, son dört yüz yıllık kapitalizmin bir ürünü olmayıp, beĢ bin yıllık 

devlet uygarlığının ürünüdür. Tarımda beliren artık-ürün sermaye oluĢumunun maddi 

temelidir. Ġlk örgütlenmesini tapınak zemininde yürütmüĢtür. Üst kat tanrının (üst yönetici), 

orta kat meĢrulaĢtırıcı güç rahibin (üst yöneticinin yardımcısı; topluluk ve kullara iliĢkin elçi), 

alt kat karın tokluğuna çalıĢan kölelerin olan bu sistem, günümüze kadar sürekli çoğalarak, 

ayrıĢarak, katmerleĢerek gelmiĢtir. KentleĢme, sınıflaĢma ve devletleĢme son tahlilde artık-

ürünün ürünleridir. Toplumun artık-ürünü çoğaltma temelinde sürekli iĢbölümüne uğratılması, 

kademeleĢtirilmesi, güçle donatılması, savunma ve saldırı konumuna getirilmesi uygarlaĢma 
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denilen olgu olup, sermaye ile olan bağını açıkça ortaya koymaktadır. Dar anlamda sermaye 

kendisini ekonomik olarak kısa süreler halinde çoğaltma olarak tanımlarsa da, geniĢ anlamda 

uzun süreler halinde çoğaltmayla özde aynı anlamı taĢır. Tüccarın günlük artısı ne kadar 

sermaye ise, toprak tekelinin (tarım devleti) yıllık artı-ürünü de rahatlıkla sermaye olarak 

tanımlanabilir.  

Tekel, farklı mekân ve zaman koĢullarında çeĢitli yöntemlerle toplumdan büyük artık-değer 

sızdırma örgütüdür. Sümer, Mısır ve Harappa toplumunda M.Ö. 3000‟lerden beri tarımda 

firavun sosyalizmi diyebileceğimiz yöntemlerle (örgütlü) muazzam artık-ürün elde etmektedir. 

Sermayenin ilk büyük birikim modelidir. Neolitik topluma göre müthiĢ bir verimlilik 

yakalanmıĢtır. Bu verimlilik beraberinde kenti, sınıfı ve devleti doğurmuĢtur. Neolitik 

toplumda da çoktan baĢlamıĢ artık-ürün olanakları üstünde ya zor yöntemleri ya da ticari 

tekel yoluyla ilk büyük sömürü çağı açılır. ġüphesiz firavun sosyalizminde karın tokluğuna, 

tıpkı hayvanların değiĢik bir türü gibi çalıĢtırılan kulların sömürüsü esastır. Kısacası 

günümüzdeki merkez-çevre sömürüsünün ilk orijinal halkası bu biçimde kurulmuĢ 

bulunmaktadır. Sümer toplumunda da eldeki belgeler ıĢığında bu yönlü geliĢmeleri tüm 

çıplaklığı ve örtüsü içinde görmek mümkündür. 

ġüphesiz bu tarz üretim ve artık-ürün gaspı toplumun bağrına saplanmıĢ hançer türünden ağır 

sorunlara yol açmıĢtır. Mitoloji ve dinler tarihi bu sorunların öyküleriyle doludur. Örneklersek, 

ilk GılgameĢ Destanı, Nuh Tufanı, Âdem-Havva ve Habil-Kabil efsaneleri, cennet-cehennem 

kurgusu, Tanrı Enki-Tanrıça Ġnanna çatıĢması, çoban-çiftçi çeliĢkisi anlatı halinde sunulurken, 

özünde acımasız TEKEL‟in yol açtığı hançerlemelerin, yani zoralım ve hayvan misali 

çalıĢtırmayla gerçekleĢtirilen artık-ürün gaspının yansıtılmak istendiği çok açıktır. Toplulukların 

sadece kullandıkları eĢya ve toprağı gasp etmekle kalmaz, öldürdükleri dıĢında yararlı 

gördükleri tüm topluluğu esaret altına alırdı. Bugün bile görenleri hayretler içinde bırakan o 

müthiĢ kale, sur, mezar, arena, saray ve tapınak yapıları bu tür esirlerle inĢa edilirdi. 

Milyonlarcası ilk sulama kanalları vasıtasıyla yapılan sulu tarımda çalıĢtırılmasaydı, herhalde o 

denli artık-ürün elde edilemez ve bu devsel taĢ yapıların inĢası mümkün olamazdı. Bir de 

tekelin cennetimsi yaĢantısı garanti altına alınamazdı. 

M.Ö. 2000‟lerin baĢlarına kadar uygarlığın sistem olarak doğuĢu ve geliĢimi çok kanlı, 

sömürülü, kent kurmalı ve yıkmalı, ittifaklı, kolonili, hegemonik karakterde oluyor. Kölelerin 

karın tokluğuna çalıĢtığı verimli sulak topraklarda tarımla birlikte komĢu Ģehir ve neolitik 

bölgelerle ticaret ve zanaatkârlık büyük artık-ürün üretiyor. Bu üretim, yani maddi kültür 

üzerine kurulan uygarlık sistemi, muhteĢem bir manevi kültür inĢa ederek kendi yönetici 

gruplarını tanrılaĢtırırken, çalıĢan kölelerini de tanrıların dıĢkısından oluĢmuĢ varlıklar 

biçiminde tanımlayıp aĢağılıyor. Ġyi anlaĢılmalıdır ki, doğuĢ efsanelerinde maddi hayatın böyle 

yansıtılması çok nettir. Yaratıcı ana-tanrıça ise, erkeğin sağ kaburga kemiğinden yaratılıyor. 

Efsaneler hayli ilginçtir, ana kadının da kesin bağımlılaĢtığını çarpıcı yansıtıyorlar. YaĢam artık 

bu efsanelerin teĢkil ettiği dille anlaĢılıp yorumlanacaktır.  

Günümüzün iĢçi, iĢsiz ve her soydan yoksullaĢtırılan kölelerine kadar bu öykü derinleĢerek ve 

yaygınlaĢarak devam edecektir. Evrensel tarihin uygarlık aĢamasını tamamlamak ve ana 

momentlerinde belirlemelerde bulunmak büyük önem taĢır. Kırsal alanın ticaret ihtiyacını iyi 

kullanan, bunu daha verimli üretimle karĢılamanın tasarı ve tekniği üzerine inĢa edilen kentler 

baĢlangıç itibariyle olumsuz rol oynamazlar. Tersine kırsal alanla uyum ve iĢbirliği içinde 

toplumsal geliĢmeyi hızlandırırlar. Fakat yol açılan ve büyük birikim arz eden toplumsal 
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artıklar üzerine yürütülen mücadele ve savaĢlarla kente dayalı sınıflaĢma ve devletleĢme 

aĢamaları, gittikçe kırsal ve kentsel emekçilerle tüm kabile sistemleri için tehlike haline gelirler. 

Hegel‟in deyiĢiyle toplum genel bir efendi-köle iliĢkisi ve çeliĢkisine tabi tutulmuĢ 

bulunmaktadır. Evrensel tarihin uygarlık aĢaması hep bu çeliĢkiden kaynaklanan savaĢlarla, bu 

savaĢlarla birlikte kurulan devlet biçimleniĢleriyle dolu geçecektir. Tarih bu anlamda bir „insan 

mezbahası‟dır.  

Kabaca tarım ve ticari tekelci klikler olarak kavramlaĢtırabileceğimiz bu güçlerin Ģehir etrafında 

yoğunlaĢan ideolojik, politik ve askeri aygıtların çekirdeğini oluĢturduğu maddi ve manevi 

kültürel bütünlerden oluĢan toplum sistemini (biçimini) uygarlık olarak tanımlayabiliriz. 

Ġstismar edilen emeğin hâkim biçimi kölecil tarzda denetlendiği için, bu sistemlere „köleci 

uygarlıklar‟ demek de anlamlı olabilir. Uygarlık tarihi boyunca rekabet ve çatıĢmanın iki 

kanaldan yürütüldüğünü ayırt edebiliyoruz: Uygarlığın kendi içinde genelde tekeller arasında, 

özelde tarım ve ticaret tekelleri arasında; ikinci olarak, uygarlık sistemleriyle çeliĢkileri olan 

tüm toplum güçleri (sınıf, kabile, aĢiret, halk, zanaatkâr) arasında. SavaĢların doğası bu iki 

kanaldan beslendiği gibi, kazanabilmek açısından maddi ve manevi kültürün yoğun rekabet ve 

çatıĢma ortamında sürekli geliĢtirilmesi de bu nedenlerledir. Uygarlık tarihinde zincirleme 

reaksiyon dediğimiz oluĢumlar baĢlar. 

Dicle ve Fırat‟ın beslendiği Toros-Zagros dağ sisteminin ovalarla birleĢtiği, doğal bir sulama 

iklimine ve çok zengin bitki ve hayvan türlerine sahip olduğu alanlarda M.Ö. 15000-

12000‟lerde görkemli bir avcı ve toplayıcı toplumdan (Urfa‟daki DikilitaĢ tapınağı bu süreci 

açıklayıcı niteliktedir) sonra baĢlayan tarım-köy toplumu, M.Ö. 6000‟lere kadar emekleme ve 

tam yerleĢikliğe geçiĢ aĢamasındadır. M.Ö. 6000-4000 arası tarım-köy toplumu en yaratıcı 

dönemini yaĢamaktadır. M.Ö. 5000‟lerden itibaren her tarafa kendini ihraç etmektedir. Çok 

az göçmen, çoklukla kültürel ihraç söz konusudur. M.Ö. 5000-4000 döneminde AĢağı 

Mezopotamya‟da sulu tarım etrafında yükseliĢe geçen El-Ubeyd kültürü, Kuzey Mezopotamya 

üzerinde karĢı kolonici siyasete baĢlayacak kadar güçlenmiĢtir. M.Ö. 4000‟lerde Yukarı 

Mezopotamya‟da bu kültürün kolonyal yayılıĢına tanıklık eden arkeolojik kalıntılar 

bulunmuĢtur. Fakat bölgenin öz kültürü hala baĢat özelliğini korumaktadır. Uruk Çağı M.Ö. 

4000-3000 döneminde yükselir. Kentin doğuĢunu temsil eder. GılgameĢ Destanı bu büyülü 

geliĢmeyi konu edinmektedir. Uruk kuzeye doğru benzer bir yayılım göstermektedir. Her iki 

dönem kültürü muhtemelen dokuma, çanak çömlek ve tarımsal üretimi verimli kılarak hamle 

üstünlüğünü ele geçirmiĢtir. M.Ö. 3000-2000 dönemi klasik Ur Hanedanları dönemidir. Ayırt 

edici özelliği, kentlerin çoğalması ve aralarında Ģiddetli ve sürekli paylaĢım kavgalarıydı. 

Bunlara ilk tekelcilerin yeniden paylaĢım savaĢları da denebilir. Tarihin bu ilk kolonyalizm ve 

anti-kolonyalizm yayılım hareketlerinde her iki uygarlık tipinde de geliĢmeler yaĢanmaktadır. 

Kabilelerin hiyerarĢik kesimleri devletleĢme sürecine girerken, birçok kabile üyesi köle sınıfına 

kattırılmaktadır. Kabile ve aĢiret saflarında ayrıĢma yaĢanmaktadır. Bir yandan yeni kent 

uygarlıkları türerken, diğer yandan kabile ve aĢiret örgütlenmeleri ve dayanıĢmaları 

güçlenmektedir. 

Mezopotamya ticareti ve ticaret olmadan uygarlık olmaz. Ya ikisi birden veya biri düĢecektir 

ya da birbirlerini dengeleyeceklerdir. Kazananlar kaybedenler olmuĢtur. Dengede kalma, iki 

tarafın kazanamadığı dönemler daha uzun süreli olmuĢtur. Yine örneklersek, El Ubeyd-Uruk 

çatıĢmalı ve dengeli olmuĢtur. Daha önce ikisi de Yukarı Mezopotamya‟daki toplumla 

çatıĢmalı ve dengeli olmuĢtur. Ur ve Akad hanedanlıkları arasında korkunç çatıĢmalar 
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olmuĢtur. Denge de vardır. Ancak Ur ve Akad‟ın tarihten silindiği dönemler de olmuĢtur. 

Akadlar ve Gutiler çatıĢmalı, yok etmeli ve dengeli süreçler yaĢamıĢlardır. Babil ve Asur 

dengeli ve çatıĢmalı olmuĢlardır. Bir bütün olarak Hurriler (Hitit, Mitanni, Kassit, Med, Urartu 

dahil) ile Babil ve Asurlular arasında korkunç savaĢlar ve denge dönemleri sık aralıklarla 

yaĢanmıĢtır. Hititlerle Mısırlılar arasında denge ve savaĢ dönemleri varlığını korumuĢtur. 

Nihayet „bin yıllık‟ (M.Ö. 550-M.S. 650) Greko-Romen ve Pers-Sasani savaĢları yaĢanmıĢtır. 

Uygarlıkların kendi iç klikleri ve birbirleri arasındaki çatıĢma ve barıĢları böyledir!  

Tarih M.Ö. 4000‟lerden itibaren ticaretin yaygınlaĢtığını göstermektedir. AĢağı 

Mezopotamya‟da ilk kent devleti olan Uruk sitesi etrafında (M.Ö. 4000-3000) geliĢen 

uygarlığa bağlı olarak, Ġran‟ın güneybatısındaki Elam‟dan Yukarı Mezopotamya‟da bugünkü 

Elazığ ve Malatya yörelerine kadar bir tüccar kolonileĢmesine rastlamaktayız. Ġlk sömürgecilik 

kapısı bu biçimde açılıyor. Daha önce de M.Ö. 5000-4000 döneminde Uruk öncesi egemen 

kültür olarak El Ubeyd (devlet öncesi ilk ciddi gözlemlenen ataerkil kültür) koloniciliğine tanık 

olmaktayız. Ticaret ve kolonileĢme iç içedir. Çanak çömlek, dokuma ürünleri karĢılığında 

maden ve kereste ağırlıklı eĢya nakledilmektedir. Tüccarla birlikte pazar da Ģekilleniyor. Eski 

armağan ve kurban sunma merkezleri yavaĢ yavaĢ pazara dönüĢüyorlar. Farklı bölgelerin 

ürünleri arasındaki bir nevi ilkel fiyatlandırma ayrıcalığına kavuĢan tüccara ilkel kapitalist 

diyebiliriz. Çünkü fiyat tayin etme olanağıyla hiç kimsenin o döneme kadar baĢaramadığı bir 

mal birikimine sahip oluyor.  

Yapısı gereği Uruk kültürü yayılmacıdır. ġehrin artan verimlilikle her bakımdan büyümesi, 

nüfusunu bir dereceye kadar taĢırması nedeniyle peĢ peĢe komĢu Ģehirlerin doğmasına yol 

açar. Verimli Hilal‟in köylü kültürü de böyle çoğalarak zincirleme köy kuruluĢlarına yol 

açmıĢtır. Ġlk köy kuĢakları olarak Nevali Çori‟den (Urfa-Siverek Fırat kıyısında) Çayönü‟ne 

(Diyarbakır-Ergani‟de, Dicle‟nin bir kolu kıyısında), oradan Çemê Hallan‟a (Batman Çayı 

yakınlarında), böylece aĢağıya Kerkük‟e kadar çığ gibi (M.Ö. yaklaĢık 10 binlerden itibaren) 

yayılım gösterirler. Kültürlerin çiçeklenmesi dediğimiz olay budur. Uruk kültürlenmesi de 

benzer bir seyir izlemiĢtir. Çoğalan Ģehir artan rekabettir. ġehir aynı zamanda pazar demek 

olduğundan, yeni kültür rekabet unsurunu da peĢi sıra taĢır. Ticaret daha Ģimdiden gözde bir 

meslek olmuĢtur. Tarıma ve ulaĢıma yönelik bir zanaatkâr endüstrisi doğmuĢtur bile. ġehirler 

arası kavga, doğal olarak hegemonya sorununu gündeme getirecektir. ġehir devletinden ilkel 

imparatorluğa geçiĢ (Bu durum mevcut tüm Ģehirlerin aynı kiĢi veya hanedan yönetimine 

alınması oluyor) süreci peĢi sıra kendini dayatacaktır. 

Uruk‟un ticaret ihtiyacı erkenden neolitik alanı uygarlaĢtırma ve kolonileĢtirme sürecine 

sokacaktır. Eldeki birçok veri, El Ubeyd kültürüne dayalı koloni katmanlarını takiben, daha 

geliĢkin bir Uruk yayılma alanı ve kolonileĢtirme faaliyetinin varlığını kanıtlamaktadır. 

Özellikle Fırat kıyılarında çok geliĢkin Uruk kolonilerine rastlanmıĢtır. M.Ö. 3500‟lerden 

itibaren geliĢen Uruk kolonileĢtirme hareketine karĢı, zaten Tel Halaf kültüründen beri büyüme 

halkalarını durdurmayan Yukarı Mezopotamya kültürünün hem bir baĢkaldırısını, hem de 

karĢılıklı alıĢveriĢini yansıtan bir eğilimin varlığını da eldeki arkeolojik bulgular kanıtlamaktadır. 

Bölgenin çok güçlü iç dinamikleriyle M.Ö. 3000‟lerde kentleĢmeye baĢladığını gösteren çok 

sayıda höyük kazısı vardır. Her gün artan bulgular, Ģehir kültürünün de AĢağı 

Mezopotamya‟ya tıpkı Mısır, Elam ve Harappa‟ya taĢındığı gibi ana kaynak bölgeden 

taĢındığını düĢündürtmektedir. Özellikle yakın dönemde Urfa yakınlarında Göbeklitepe‟deki 

yerleĢim yerinde yapılan kazılar (M.Ö. 10000‟lerde baĢladığı kanıtlanmıĢtır) mevcut görüĢleri 
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değiĢtirecek bulgulara yol açmıĢtır. KöyleĢmeden önce dönemine göre dev boyutlu 

sayılabilecek, muhtemelen tapınak olan bir kültürün varlığı saptanmıĢtır. Mevcut dikili taĢların 

anlamı tam çözümlenmese de, çok geliĢmiĢ bir kültürü yansıttığı kesindir. Yeni araĢtırmalar 

kültürel merkez kaymalara yol açabilir. 

Babil, Asur, Hurri-Mitanni-Hitit ve Mısır Yeni Hanedanlığı dönemlerinde uygarlıklar arasındaki 

iliĢki ve çeliĢkilerin çok yoğunlaĢtığı bir dönem söz konusudur. Ġlk defa merkezî hegemonik 

uygarlık dönemi baĢlamıĢtır. KüreselleĢmenin farklı bir dönemi söz konusudur. Uygarlıktan 

aldıkları teknik ve diğer alıĢkanlıkları uygarlık merkezlerine karĢı kullanan kuzeyin kabile 

boylarıyla Ortadoğu‟nun dağ ve çöl kabileleri de saldırılarını aralıksız sürdürmektedir. 

Babilliler endüstri ve bilimi geliĢtirerek, Asurlular ise ticaret tekelini kurarak, Sümer uygarlığını 

yaĢadığı ağır sorunlardan kurtarma ve yayma çabasını kesintisiz sürdürmüĢlerdir. Babil bilim ve 

endüstride dönemin gerçek Londra‟sı, Paris‟i, Amsterdam ve Venedik‟idir. Hatta yükseliĢ 

döneminde günümüzdeki New York‟tan bin kat daha fazla Ģöhrete sahipti. Ġskender bile 

sönmüĢ Babil‟de son nefesini boĢuna vermemiĢtir. Saddam bile belki de Babil aĢkının son trajik 

kurbanıydı. Binlercesi daha var ki, yazıya sığmaz. Asur‟un ticari tekelini çözmeye 

çabaladığımda, aklıma hemen Venedik, Hollanda ve Ġngiliz ticaret tekelleri gelir. Asur ticari 

tekelleri gerçekten tarihin belki de Fenikelilerle birlikte en giriĢken, yaratıcı Ģirketleriydi. Orta 

Asya‟dan (Çin‟de bile gözüktükleri belirtilir) Batı Anadolu‟ya, Arabistan‟dan Karadeniz 

kıyılarına kadar ticari ağlar (meĢhur karumlar, yani kâr yerleri, kârhaneler) geliĢtirdikleri 

tartıĢmasızdır. Ġlk büyük ticari imparatorluğu kurdukları kesindir. M.Ö. 2000–1600, 1600–

1300 ve 1300-600‟lerde, üç dönem halinde kendini gösteren bu ticari ahtapot bu anlamıyla 

bir ilktir. Fakat ticaretin de Sümer merkezî uygarlığını sınırlı yaymak ve derinleĢtirmekten öte 

bir çözümleyici değeri yoktur. Kaldı ki, ticari tekel her zaman rahip + asker + yönetici ana 

tekelinin ortağı konumundadır. Aralarındaki anlaĢmazlıklar, paylar üzerindeki kavgadan öteye 

gitmez. Fakat Asur‟un, Sümer merkezî uygarlığını yaklaĢık bin beĢ yüz yıl kendi üzerinden 

taĢıması asla küçümsenemez. Uygarlık zincirinin en güçlü halkalarındandır. 

Harappa, Umman, Hititler, Mitanniler ve Mısır aynı baĢarıyı gösteremedikleri için, kendi 

içlerinden kolay çözülmüĢlerdir. Asurluların Fenike, Med-Persler ve Geç Hititler üzerinden 

Grek uygarlığını etkilemesi ticaret üzerinden gerçekleĢip, merkezî uygarlığın kesintisiz 

sürmesinde en belirleyici rolü oynadıkları inkâr edilemez. Ticaret tekeli sorunları çözmez. 

Fakat uygarlığın birçok geliĢtirici ürünlerini (Buna fikirler ve inançlar da dâhildir) her tarafa 

yayarak, geliĢip daha uzun süre ayakta kalmasını sağlar. Aksi halde Harappa‟nın durumuna 

düĢülürdü. Tarih belki de birkaç bin yıllık tekrarlar yaĢardı. Ama yine ticari tekelin en acımasız 

sermaye birikim tekeli olduğunu; siyasi temsilcilerinin sur örneğinde gözlemlediğimiz gibi en 

gaddar uygulamalara (insan kellelerinden kale ve sur yapma) giriĢmekten çekinmediklerini 

bilmek gerekir. Dahası, fiyat farkını, malların mal oluĢ değerindeki farkını kullanıp, en az 

emekle kazancı ticari tekellerin sağladığı da iyi bilinen bir husustur. 

Burada kâr amaçlı olmayan tüketim amaçlı küçük meta alıĢveriĢinden, ticaretinden 

bahsetmiyoruz. Kâr amaçlı tekelci ticaretten bahsettiğimiz sürekli göz önünde 

bulundurulmalıdır. Harappa‟nın dıĢa açılamadığı ve ticareti geliĢtirmediği için çöktüğü yüksek 

bir olasılıktır. Mısır‟ın Yeni Hanedanlığı‟nın da (M.Ö. 1600–1000) baĢarılı bir dıĢa açılma ve 

ticari tekel kurma yeteneği kazanamadığı için, iç boğuĢmalar ve dıĢtan saldırılarla söndüğü 

bilinmektedir. Sümerler kadar yayılsaydı, belki de dünyamız farklı olurdu. Çin ise dıĢa taĢma 
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gereği duymadı. Belki de kendisi yeterince geniĢti. Açık ki, ilk merkezî uygarlık patlaması yol 

açtığı ağır sorunları dünyaya yayarak farklı bir aĢamaya eriĢebilmiĢtir. 

Tarihte M.Ö. 1600–1200 döneminde ilk defa Anadolu, Mezopotamya ve Mısır uygarlığının 

daha çok iç içe geçerek merkezî hegemonik karakter edindiğini varsayan düĢünürler vardır. 

ġehirleĢmenin, ticaretin ve aristokrasinin altın dönemi denmese de, bir sıçrama sağladığı 

açıktır. Sorunun yaygınlaĢmasının, merkezî hegemonyanın sıkça yer değiĢtirip sistemin 

ömrünün uzamasına katkıda bulunduğu açıktır. Ünlü KadeĢ AntlaĢması (M.Ö. 1280‟ler) 

dönemin bu gerçeğini yansıtmaktadır. 

Merkezî uygarlığın M.Ö. 1200-800‟lerde yaĢadığı bunalım, ancak demir tekniğinin tuncun 

önüne geçmesiyle (M.Ö. 3000–1000) hafiflemiĢtir. Üretim ve savaĢ tekniklerindeki geliĢmeler 

hep kendi dönemlerinin farklarını yaratırlar. ġüphesiz belirleyici olan toplumsal geliĢmedir. 

Ancak bu geliĢme teknikle yakından bağlantılıdır. Hegemonik merkez ilk defa 

Mezopotamya‟nın dıĢına çıkmaktadır. Batıya, Avrupa‟ya doğru kayıĢın ilk adımları 

atılmaktadır. Kara üzerinden Med-Pers Ġmparatorluğu (M.Ö. 600–330), deniz üzerinden 

Fenikeliler (M.Ö. 1200–330) bu kaymada geçiĢ aĢamasını teĢkil edecektir. Urartular da (M.Ö. 

850–600) benzer bir rol oynayacaktır. Toplumsal bunalım demir teknolojisi ve yaygınlaĢıp 

güvenlik altına alınan ticaret yolarıyla tam aĢılamasa da, hafifleĢip sürdürülebilmiĢtir. Med-Pers 

Ġmparatorluğu‟nun (hegemonyasının) kara ticaret yolları, Fenikelilerin ise Akdeniz ticareti 

üzerinde yaptıkları hamle önemlidir. Grekler uzun süre bu iki uygarlığın sömürgesi, kolonileri 

durumunda yaĢamıĢlardır. Tarih (Batı merkezli tarih BaĢta Atina demokrasisi olmak üzere, 

sağladığı tüm geliĢmeler, merkezî uygarlığın sorunlarını çözmek Ģurada kalsın, daha da 

ağırlaĢtırdığını göstermektedir. Bunları sıralarsak: 

Silahlanma teknolojisinde tuncun yerine demirin geçmesi birçok yeni geliĢmeye yol açacaktır. 

Ġlk defa maden arayıĢı ve ticareti büyük önem kazanacaktır. Kale ve sur yapımında büyük artıĢ 

vardır. Kalelerin ilk görkemli örnekleri bu dönemin ürünüdür. Ticaretin rolü de zirve 

yapmaktadır. Asur ve Fenike‟nin büyük yükseliĢi ticari tekellerin ürünüdür. Kuzeyden Ġskitler 

ve Dorların, güneyden Aramilerin savaĢçı kabilelerinin saldırısı altında M.Ö. 1500-1200 yılları 

arasında uygarlık büyük darbe alır. M.Ö. 1200-800 dönemi daha çok gerileme dönemidir. 

Ayakta kalan tek güç Asur Ġmparatorluğu‟dur.  

Asur çağı kadim tarihin en güçlü siyasi, askeri ve ticari güçlerindendir. Sümer uygarlığıyla 

Greko-Romen uygarlığı arasındaki ara halka rolünü oynar. Uygarlıkta kan dökücülüğü, 

zorbalığı ve ticari yaratıcılığıyla anılır. YıkılıĢı bütün Ortadoğu halklarınca (kendi halkı da 

dahil) bayram olarak kutlanır. Bu kutlayıĢta nemrut ve firavun türü despotluğun sona eriĢinin 

payı belirleyicidir.  

Birinci dönem (M.Ö. 2000-1600) ticari aristokrasinin yükseliĢ dönemidir. Çok çarpıcı olarak 

tüccar ve siyasi erk sıklıkla aynı kiĢide tekel olarak temsilini bulur. Siyasi ve ticari güç tekelinin 

ilk defa Asur topluluklarınca kurulduğu belirtilebilir. GeniĢ bir tarihi mirasa dayandıklarını, El 

Ubeyd-Uruk-Ur-Babil ticari birikimlerini kullandıklarını, onların izini takip ettiklerini, M.Ö. 

2000‟lerden itibaren tüm uygarlık alanlarında ve komĢu neolitik köy ve göçer topluluklarıyla 

ticareti geliĢtirdiklerini, belli baĢlı merkezlerde ticari koloniler kurduklarını, ilk defa bağımsız 

kapitülasyoncular gibi çalıĢtıklarını, çok geniĢ kervan ağlarına sahip olduklarını, ticari bilinci en 

yüksek uygarlık olduklarını, tüm bu stratejik iliĢkileri güvencelemek için çok acımasız güç 

kullandıklarını rahatlıkla belirtebiliriz. Ninova bir nevi Hollanda‟nın Amsterdam‟ı gibi 

zenginliğe, altın ve gümüĢe boğulur. En kaliteli kumaĢ merkezi, en ünlü saraylar artık Ninova 
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ve yakınlarındaki Ģehirlerde toplanır. Amsterdam‟ın Paris‟le rekabeti gibi, Ninova‟nın (Asur) 

rakibi de Babil‟dir. Birbirlerini etkilemek ve hegemonya altına almak için büyük çaba harcarlar. 

Ekonomik, ticari, siyasi ve askeri çatıĢmaları karĢılıklı çıkarlar nedeniyle eksik olmaz. 

Birbirlerine devrevi üstünlük kursalar da, nihai üstünlük kuramazlar.  

Asur uygarlık pratiğinden çıkarılabilecek en önemli sonuç, ticaret tekeliyle siyasi tekelin iç 

içeliği ve savaĢlarla ilgisidir. Siyasi ve ticari tekelin uygarlık tarihinde en önemli bir aĢamasıdır 

Asur. Denilebilir ki, Pers Ġmparatorluğu‟ndan önce Mısır, Çin ve Hint uygarlığı arasındaki 

birincil merkezi halkayı Asur ticaret tekelleri kurmuĢtur. Ticari bir dünya yaratmıĢlardır. 

Dönemin bir nevi küreselliği söz konusudur. Yine ticari tekelin ekonomi olmadığı, ekonomiye 

eĢine az rastlanır bir terör rejimiyle dıĢtan dayatılıp halklar ve kabilelerin bin bir emekle 

topladıkları, yarattıkları birikimleri gasp ettiği ortaya çıkmaktadır. Devlet olmadan ticari 

tekelin yürüyemeyeceği çok açıktır. Daha önceki siyasi tekeller tümüyle tarımın köleci tarzıyla 

iliĢkili iken, ilk defa ticaret tarımla denk gelen bir ağırlık kazanmıĢtır. Ticari tekeli kapitalizm 

olarak tanımlarsak, siyasi tekelin tarımdaki artı-ürünü gaspında daha etkin sömürücü bir güç 

olarak uygarlıkta yerini almaktadır. Ġmparatorluk tarımdan ziyade ticaretin tahrik ettiği bir 

yönetim biçimidir. Yol güvenliği uzun alan ticaretinin ihtiyacıdır. Bunu da ancak imparatorluk 

sağlar. ġiddetteki yoğunluğu ise, toplumun yeni ekonomik dayatmalara karĢı direnciyle iç içe 

geliĢtiği, büyüdüğü tartıĢma gerektirmeyecek kadar açıktır.  

Ekonomi için tarımın, pazarın, küçük ticaretin, zanaatçılığın, çok sayıda bağımsız özel kesimin 

yararlı olabileceği de açıktır. Tüm bu alanlardaki insan emeği üretkenliği geliĢtiren değerini 

kanıtlamıĢtır. Ne siyasi, ne askeri, ne de ticari-ekonomik tekelin gerekmediğini tespit etmek zor 

değildir. Asur olmasaydı ekonomi duracak mıydı? Tersine, barıĢçıl bir ortamın daha farklı ve 

olumlu bir ekonomik yaĢamı mümkün kılacağı anlaĢılırdır. Demokrasi karĢıtı yönetim olarak 

devlet sadece gereksiz değildir; ortaya çıkardığı bürokrasiyle, yol açtığı savaĢlarla, yaptığı 

gasplarla ekonomi ve toplumu tahrip eden bir güçtür. Burada Ģehri ve tabakalaĢmanın 

önemini, gereğini tartıĢmıyorum; tanrısal ideolojik kılıflara büründürülmüĢ, etrafında sıkı bir 

askeri-siyasi duvar ören zorba gücün uygarlıkla iliĢkisini sorguluyorum. ġehirleĢmenin olumlu 

yanları anlamında varsa bile bir uygarlık, bunun nasıl kirletildiğini, muazzam bir geriletici ve 

tutucu engelle olumsuzlaĢtırıldığını tekrarlıyorum. Yönetim koordinasyonu ayrı, zorba ve 

gaspçı tekeller ayrıdır. 

Mısır, Hint ve Çin‟in uygarlık ana nehrine katkılarını tartıĢmak büyük bir çalıĢma ister. Bunun 

yeri burası değildir. Fakat neden daha çok tarım ağırlıklı olduklarını, kendi bölgelerini aĢma 

irade ve gücünü niye gösteremediklerini özce sorgulamak öğretici olabilir. Kendi içlerinde 

oldukça geliĢkin oldukları, çok uzun süreli ayakta kalıĢlarını ekonomik tekele, özellikle uzun 

alan ticaret tekelciliğine baĢvurmamalarına borçlu oldukları kanısındayım. Üçünün de dıĢ 

ticareti yok gibidir. Tarım ve ticaretin içyapısında da tekele fazla Ģans tanınmadığı görülüyor. 

Mevcut siyasi tekel ekonomik tekelcilikten uzak kaldığı oranda uzun ömürlü oluyor. Siyasi ve 

askeri güç dıĢta tehlikeleri, içte kaosu önleme anlamında daha az itiraz topluyor. Dolayısıyla 

ömrü uzuyor. Son tahlilde bunlar da ekonomik rant tekelleridir. Ama gırtlağına kadar 

ekonomik tekellere boğulmadıkları da anlaĢılır bir husustur.  

Mısır‟ın yapamadığı ve boĢ bıraktığı uzun alan ticaretini Doğu Akdeniz‟de üslenmiĢ Fenike adlı 

kavim gerçekleĢtirmiĢtir. Akdeniz‟in her tarafında ilk ticari kolonileri kurma baĢarısı 

Fenikelilerindir. Ortadoğu ve Mısır kültürünü Avrupa‟ya ilk yaygınlaĢtıranlar da Fenikelilerdir. 

Alfabe ve gemi yapım sanatları uygarlık açısından etkileyicidir. Yunanlılara alfabeyi onlar 
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öğretmiĢtir. Ġlk limanları onlar kurmuĢtur. Manevi kültürün taĢınmasında da rolleri önemlidir. 

Uygarlık tarihinde en az Urartular kadar etkileyici bir izdir.  

Grek-Roma uygarlığında özerk kent, pazar ve ticaretin yaygın ve yoğun bir hal aldığını 

görmekteyiz. Uruk ve Ur‟un mirasını devralan Babil ve Asur despotizmi, ekonomiye belki de 

ilk defa ticaret acenteleri (Bir nevi pazar-karum-kâr kavramlarının iç içeliği söz konusudur) 

açarak uygarlığa yeni bir katkıda bulunmuĢlardır. Zaten ticaret kolonileri Uruk ve hatta 

öncesine kadar gitmektedir. DeğiĢimin artması ve pazarın oluĢumu, Asur devletinin ilk 

görkemli imparatorluk olarak tarih sahnesine çıkıĢını hazırlar. Ġmparatorluklar esas olarak 

ekonomik yaĢam için duyulan güvenlik ihtiyacına cevaptır. Asur‟da ekonominin belkemiği 

ticaret olduğu için, ticaret ve karumları imparatorluk tarzında bir siyasi örgütlenmeyi 

gerektirmiĢtir. Tarih Asur Ġmparatorluğu‟nu en gaddar imparatorluk, despotizm örneği olarak 

değerlendirir ki, yine temel ticaret tekelciliği dediğimiz taslak halindeki kapitalizmdir. Asur 

ticaret-tekel kapitalizmi üstyapıda en gaddar imparatorluk yönetimini getirmiĢtir. 

Grek-Roma siyasi erki, Asur mirasına Fenikelilerden kalma kent ticaret kolonileri mirasını da 

ekleyerek, daha geliĢkin bir siyası üstyapıyla ekonomik altyapı oluĢturmayı baĢarmıĢtır. 

DeğiĢim yaygınlaĢmıĢ, özerk kent, pazar, ticaret ve rekabet sınırlı da olsa devreye girmiĢtir. 

Kırları dengeleyecek kadar bir kentleĢmeye tanık olmaktayız. Kırlar artık değiĢim amacıyla 

kentler için daha çok artık-ürün ürütmektedirler. Dokuma, gıda ürünleri ve maden ticareti 

geliĢmiĢtir. Özellikle yol ağları Çin‟den Atlas Okyanusuna kadar örülmüĢtür. Ġran‟daki siyasi 

erk doğu-batı ticareti nedeniyle kalıcı bir tüccar imparatorluğuna dönüĢmektedir. Grek ve 

Roma‟yı hegemonya altına alacak kadar zorlamıĢtır. Çin, Hint ve Orta Asya kavimlerinin ve 

siyasi erklerinin batıya doğru istila hareketleri önünde temel benttir. Batının da doğuya karĢı 

istilasının önünde aynı bent iĢlevini sürdürecektir. Ġskender ve ardılları ancak kısa bir zaman 

diliminde (M.Ö. 330-250) bu bendi yıkıp baraj kapaklarını açabileceklerdir.  

Greko-Roma uygarlığı, kapitalist ekonominin ilk örneklerine en çok rastladığımız mekânı da 

temsil eder. Kentlerin özerklik derecesi, pazarda değiĢim ve fiyat belirlenmesi, büyük 

tüccarların varlığı kapitalizmin eĢiğine kadar gelindiğini gösterir. Gerek kırsal alanın kent 

karĢısındaki gücü, gerek imparatorluk örgütlenmesi (esas olarak kır ekonomisine dayanırlar) 

kapitalistlerin hâkim toplumsal sistem haline gelmelerine engel olur. Kapitalistler azami büyük 

tüccar seviyesinde kalırlar. Üretime ve endüstriye müdahaleleri çok sınırlıdır. Ayrıca siyasi erkin 

sıkı engellemeleriyle karĢı karĢıyadırlar. Efendiye bağlı kölelik henüz güçlü konumunu 

yaĢamakta olup, iĢgücünün serbest yaĢama Ģansı yok denecek kadar azdır. Kadınlar cariye 

olarak, erkekler de tüm bedenleriyle köle olarak alınıp satılır. Köle ekonomisinin tek belirleyici 

gücünün Ģiddet olduğu tartıĢmasızdır. Sadece bir ekonomik değer olarak kölelerin varlığı, 

Ģiddet-ekonomi (artı-ürün gaspına dayalı ekonomi) iliĢkisine hiçbir tartıĢmaya yer vermeyecek 

kadar açıktır. Çin ve Hint ilkçağ sisteminde siyasi ve askeri kast kuruluĢundan kapitalist 

sömürgeciliğe kadar, altındaki tüm toplumu bir nevi ekonomik sektör olarak görüp çalıĢtırarak 

yönetmeyi temel görevleri ve doğal hakları saymakta, daha doğrusu tanrısal hakları olarak 

görmektedir. 

Greko-Romen dönemine kadar kısaca özetlediğimiz bu zincirleme reaksiyon krizli bir süreçtir. 

Tarım ve ticaretin çeĢitli nedenlerle bazı alanlarda çökmesi, zayıflaması krizleri hep devrede 

tutar. Ġklim, aĢırı üretim, iç ve dıĢ çatıĢmalar, iç ve dıĢ göçler, verimli üretim tarzları, askeri, 

siyasi ve ideolojik konularda analitik yönden daha geliĢkin sistem (felsefe) ve örgütlemeler 

belli baĢlı kriz nedenleridir. Tekel kliklerinden yok olmak istemeyen ve pay artırımını dayatan 
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kesimleri, çatıĢma ve savaĢları üretim araçları rolünde kullanırlar. Ekonomi üzerine kurulu tekel 

olmaları nedeniyle bu böyledir. Özellikle ticari temele daha fazla dayalı devlet ve uygarlıklar, 

ticari krizlerin sıklığı nedeniyle daha çok savaĢa yol açarlar. ElveriĢli iklim ve sulama koĢullarına 

düzenli olarak sahip olan tarım tekellerinin egemen olduğu devlet ve uygarlıkların daha 

istikrarlı ve barıĢ içinde olmaları, krizlerin sık-sık devreye girmemesi nedeniyledir. Bu 

perspektiften baktığımızda, neden Mısır, Hindistan ve Çin‟in, bazı Ģehir, bölge ve köle 

ayaklanmaları hariç, pek az savaĢtıkları daha iyi anlaĢılır. Genel Mezopotamya kökenli 

uygarlıkların yayılmacı ve sürekli savaĢçı olmalarının da ticarete aĢırı bağlılıklarından 

kaynaklandığı anlaĢılır bir husustur. El Ubeyd, Uruk, Ur, Babil, Asur, Pers uygarlıklarının sürekli 

kolonileĢtirme, yayılma ve savaĢ ortamında yaĢamaları, ticaretin üretim sürecindeki 

vazgeçilmez rolüyle yakından bağlantılıdır. 

Greko-Romen uygarlığının hem Atina döneminde deniz ve karada, hem de Roma 

önderliğinde deniz ve karada sürekli sefer ve savaĢ halinde olması, Akdeniz dünyasındaki 

ticaretin olmazsa olmaz türünden ağırlığıyla bağlantılıdır. Uygarlığın kurulduğu aĢamadan beri 

Mezopotamya tarım ve ticaretin beĢiği olmuĢtur. M.Ö. 600‟lerden itibaren doğuda Perslerin, 

batıda Grekler ve Romalıların hem kendi ana üretim ve ticari bölgelerinde, hem 

Mezopotamya ticaretine ve tarımına bağlılıkları yüzünden Mezopotamya üzerinde „bin yıllık 

savaĢ‟lar yürütmeleri de ağırlıklı olarak aynı nedenlerledir.  

Greko-Romen uygarlığıyla tarihin uzun süreli bir aĢaması en olgun dönemini yaĢadıktan sonra 

derin bir krize girer. Kırsalda tarım, Ģehirde zanaatçılığa dayalı üretim önemli bir artık-ürüne 

yol açıyor. Artık-ürünün bolluğu devlet türü örgütlenmenin temelidir. Artık-ürün özünde karın 

tokluğuna çalıĢan ve beceri kazanan emekle bağlantılıdır. Köleci tarz emek sunumu ve 

kullanımı baĢat türdür. Bu tür üzerinde ideolojik, politik ve askeri üçlüden oluĢan devlet tekeli 

kurulmaktadır. KentleĢmeyle iç içe geliĢen bu sistem, zanaatkârlıkla birlikte iĢbölümünü 

geliĢtirerek, metalaĢma-pazar-para zincirinin oluĢumunu sağlıyor. Bu halkada ticaret tekeli 

devreye girerek, artı-ürünün bir bölümüne el koyma imkânı veriyor. Devlet içinde veya 

devletlerarasında tarım ve zanaatçılıkta oluĢan artı-ürüne el koyma konusunda yarıĢan ve 

giderek çatıĢan iki tekel öz itibariyle doğuyor. Aralarında keskin bir ayrım olmasa da, birçok 

siyasi ve askeri iliĢki ve çatıĢmaları çözmek açısından iki tekel kavramı kilit rol oynar.  

 

c- Feodal Devlet Döneminde Ekonomi 

Devletin köleci toplum formunun genelde M.Ö 250-500‟lerde krize girdiğini ve üst form 

olarak feodal toplumun hâkimiyetiyle sonuçlandığını görmekteyiz. Bunda dıĢtan doğal toplum 

özelliklerine sahip „barbar‟ saldırılarıyla içte yozlaĢma ve Hıristiyanlığın mücadelesinin etkisi 

belirleyici olmuĢtur. Fakat çözülen devlet değil, onun köleci formudur. Devlet kendini daha da 

güçlendirerek feodal devlet formuna kavuĢturacaktır.  

Feodal devlet, köleliğin sınırlı yumuĢatılmıĢ biçimidir. Serf olarak eski köleden farkı, serfin aile 

kurma hakkıdır. Pratikte gerçekleĢmesi zor ve epey Ģartlara bağlı bulunsa da, artık-ürün ve 

değere daha çok imkân verdiği için ortaçağ uygarlığında denenen biçimdir. Ayrıca uygarlığa, 

yani köleliğe ve ticari gaspa zorla bağlanmak istenen halklar, kabileler, köleler ve kentlerin 

(zanaatkârlar) direniĢ ve isyanları bitmez tükenmez diğer bir ana kategoridir. Uygarlık sadece 

kapitalizmin (sermayenin) artık-değerinin değil, beĢ bin-altı bin yıllık artı-ürünün (sermayenin) 

temelinde yattığı kanlı, iĢkenceci ve sömürücü kölecil bir sistemdir. 



26 
 

Feodal devlet toplumunun siyasi ve askeri kurumlaĢması da benzer bir olgunluk sürecini temsil 

edecektir. Devlet kendinden son derece emindir. Tanrının yeryüzündeki en kutsal varlığıdır. 

Askerleri de Allah‟ın savaĢçılarıdır. Kutsallık maskesi iyice oturtulmaktadır. Birinci kuvvet 

politik, ikincisi dini temsilci, üçüncüsü asker, dördüncüsü bürokrasidir. Devletin temel 

kurumları iyice oturmuĢtur. Hanedanlar gelip gitmekle birlikte, devlet kurumsal değerinden bir 

Ģey yitirmemektedir. Esas olan hanedanlar değil kurumlardır. KiĢiler için de aynı durum 

geçerlidir. Yeryüzü yine hükümranların Tanrı tarafından bağıĢlanmıĢ mülkleri olarak 

düĢünülmektedir. Kullar buna rıza göstermeli, hatta sürekli Ģükretmelidir. SavaĢlara kutsallık 

yaftası geçirilmiĢtir. Bu, tanrısal düzen adına yapılmaktadır. EĢitlik ve özgürlüğe, insanlığa bir 

bütün olarak hitap edilmesine rağmen, ganimet ve haraç temel sömürü kurumlarıdır. Bu 

yönüyle klasik köleliği sürdürmektedir. Orduları daha düzenli ve sürekli kılınacak biçimde 

hazırlanmaktadır. Maiyet savaĢçılığından kurum olarak orduya çoktan geçilmiĢtir. Pers, Helen 

ve Roma ordu sistemleri esas alınarak, Ortaçağın nicel ve nitel olarak daha büyük orduları 

kurulmuĢtur. Süvari ve kılıç bu dönemin ordu simgeleridir. ġövalyelik kurumu, tüm haĢmetiyle 

dönemini yaĢamaktadır.  

SavaĢlar bir üretim biçimi olarak düĢünülmektedir. Fetihler önemli kâr kaynaklarıdır. Yeni 

toprakların fethi, yeni artık-ürünler demektir. En güçlü devlet, en iyi savaĢan ve fetheden 

devlettir. Kan ve sömürü ile beslenme sınır tanımamaktadır. Allah adına savaĢ ancak bütün 

dünyanın fethiyle tamamlanabilir. Bu ise evrensel ve sonsuz cihat anlamına gelmektedir. 

Toplumsal yaĢamda kulluk Allah‟tan gelen doğal bir durum sayılmaktadır. Kulluk terimi 

yaĢamın doğuĢtan halidir, sonradan olma bir Ģey değil. Ġnsanlar kul olarak doğar ve ölür. 

Kulluk dıĢında baĢka bir yaĢam biçimi düĢünülemez. Bir Allah vardır, bir de kulları. Aradaki 

melek ve peygamberler emirleri getiren elçilerdir. Sosyoloji diline çevirirsek, Allah 

kurumsallaĢmıĢ soyut devlet otoritesini temsil etmektedir. Melekler memurlar ordusunu, 

peygamber ve baĢ melekler ise bakanları, üst bürokrasiyi simgelemektedir. Toplumun 

yönetiliĢi korkunç bir simgeler sistemi‟yle sağlanmaktadır. Görünür yönetimle simgesel 

yönetim arasında sıkı bir iliĢki vardır. Yönetimin simgesel yanı ile somut yanı arasındaki bağı 

çözmeden, sağlıklı bir toplum kavrayıĢına ulaĢılamaz. Toplumun çıplak yönetimini anlamak 

istiyorsak, üzerindeki Panteon -tanrı sistemi- perdesini kaldırmak gerekir. O zaman 

görülecektir ki, bin yıllardır kutsallık adı altında baskıcıların ve sömürücülerin çirkin ve zalim 

yüzü gizlenmiĢtir.  

Kadının kafesteki durumunda sadece sesin ve süsün geliĢtirilmesi anlamında değiĢiklikler vardır. 

Köleliğin inanılmaz boyutlarda derinleĢtirilip gizlenmesi söz konusudur. Ortaçağın kadını 

cinsiyetçi toplumun ikinci büyük kültürel kırılmasına uğratılmıĢtır. Birinci büyük kültürel 

kırılmayı köleci devletin doğuĢ aĢamasında tanrıça Ġnanna -ĠĢtar- kültüründe gözlemlerken, 

olgunlaĢan sistemin kadına yönelik kültürel kırılmasını Musa‟nın ablası Mariam, Hz. Ġsa‟nın 

annesi Meryem ve Hz. Muhammet‟in eĢi AyĢe örneğinde çarpıcı bir biçimde gözlemleyebiliriz. 

Artık hiçbir tanrıçalık izi kalmadığı gibi, Ģeytana en yakın bir yer olarak düĢünülmektedir. En 

ufak bir itirazı onu Ģeytanın kendisi yapabilir. Ruhunu her an Ģeytana satabilir. Erkeği baĢtan 

çıkarabilir. Cadılıktaki durumu cayır cayır yakılmasını gerektirmektedir. Kız çocuklarının canlı 

gömülmeleri, cinsel baĢtan çıkarmalar, kalabalığın taĢlayarak öldürmesine kadar gidebilen bir 

katliam kültürü söz konusudur. Toplumda en derinleĢmiĢ kölelik durumu bin yıllardan beri 

süzüle süzüle altından kalkılamaz boyutlara varmıĢtır. Sistemin kölelik düzeyi gerçekten kadın 

çözümlenemeden anlaĢılamaz. Her tarafına bağlanan halkalar, baĢlık paraları, süslenme 

eĢyaları kölelik kültürünü yansıtmaktadır. Dili adeta koparılmıĢ gibi düĢüncesiz kılınmıĢtır. Kuru 
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bir ana, erkeklerin diledikleri biçimde kullanabilecekleri bir tarladır. Çoktan özne olmaktan 

çıkmıĢ, nesne haline gelmiĢtir. Doğal toplumun tanrıçalığından eser kalmamıĢtır. Çocukların, 

gençlerin bilge yöneticisi kadından, erkeklerin etrafında döndüğü kadından eser bile 

kalmamıĢtır.  

Serf, köylü, tüccar, kentli, zanaatkâr, sanat ve bilimle uğraĢanlar, toplumun çeĢitli kesimleri 

olarak kavramlaĢtırılabilir. Üretim aracı olarak toprak ve üzerindeki mülkiyet iliĢkileri, geliĢen 

hukuk kapsamlı ele alınmayı gerektirebilir. Toprağın en önemli üretim aracı olduğu, 

kavgaların, savaĢların toprak fethini esas aldığı, orta sınıfın güç kazandığı, toplumsal 

geliĢmelerde önemli rol oynayabileceği önemle iĢlenmeye değerdir.  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:  

KAPĠTALĠZM EKONOMĠ DEĞĠL EKONOMĠNĠN DÜġMANIDIR 

 

a-Ekonomizm 

Kapitalizmin doğuĢunu ekonomik geliĢmenin doğal bir sonucu sayan görüĢlerdir. Özellikle 

Marksizm bu açıdan bir nevi ekonomizme indirgenmiĢtir. Öyle ki, kapitalizm hep sanki bir 

ekonomik modelmiĢ gibi algılanmaya çalıĢılmıĢtır. Ekonomi-politika adeta sosyal bilimlerin 

baĢköĢesine oturtulmuĢtur. Adı üstünde, modern devletin oluĢumunda ekonomik yaĢama 

iliĢkin alınan bazı kararlar bilim olarak disipline edilmiĢtir. 

Kapitalin, yani kâr getiren sermayenin pazarda oluĢan fiyat istismarına dayalı olarak 

gerçekleĢtirilmesi, bu görüĢün geliĢiminde önemli bir rol oynamıĢtır. Sanki tarih, toplum, 

iktidar ve bir bütün olarak uygarlıksal geliĢmeden ayrı bir kapitalist geliĢme mümkünmüĢ gibi 

bir eğilim belirmiĢtir. Paradoksal olarak en çok anti-kapitalist geçinenler kapitalizmi hak 

etmediği bir konuma oturtarak, sözde kapitalizme karĢı savaĢmıĢ oluyorlar. 

Ġngiltere kökenli ekonomik-politikacıları anlamak mümkündür. Kapitalizmin zafere ulaĢtığı 

ülke olarak yeni ekonomiyi modelleĢtirmeleri beklenebilir. K. Marks‟ın bu model üzerinde 

yoğunlaĢması, Ġngiliz ekonomi-politikacılarının eleĢtirisi açısından önemli ve oldukça açıklayıcı 

olmuĢtur. Talihsiz olan, Marks‟ın eserinin yarım kalması ve ardılı olan Marksistlerin de onu 

tam karikatürize etmeleridir. Ġktidar ve devletle kapitalizmin iliĢkisini sistemlice 

çözümlememesi en temel eksiklik olarak belirtilebilir. Ġdeolojinin rolünü belirlemeye 

çalıĢmıĢtır. Kapitalizmin zihniyetine iliĢkin yaklaĢımları yer yer güçlüdür. 

Fakat esas yanılgısı, çoktan entelektüel ortama damgasını vurmuĢ Aydınlanmanın gözde 

ideolojisi olarak pozitivizmin bakıĢ açısını esas almasıdır. Fiziksel bilim gibi toplumsal bilimin 

de yapılabileceğine dair görüĢe kanidir, inanmıĢtır, bundan kuĢkusu yoktur. Bu yaklaĢım çok 

değerli olan Kapital çalıĢmasını kısır kılmıĢ, bir araĢtırmadan çok din kitabı gibi 

yorumlanmasına yol açmıĢtır. Müritlerin de yapacağı iĢler bellidir. Lenin‟in emperyalizm, 

tekelci kapitalizm ve devlet-devrim yorumları Aydınlanma felsefesini aĢamamıĢ çabalardır. 

Yine birçok katkı sunan görüĢe rağmen, kapitalist moderniteyi aĢacak kapasiteyi ortaya 

koyamaması, Sovyet deneyiminin baĢarısız kılınmasında baĢ etkendir. 

AnarĢistlerin kapitalizm yorumları da ekonomik ağırlıklıdır. Kapitalizm ekonomik olarak 

mahkûm edilirse, sanki yıkılacakmıĢ gibi bir eğilim içinde kalmıĢlardır. Pozitivizmle sakatlanmıĢ 
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anlayıĢlar: ĠĢte bilimin kanunları vardır. Ekonomi de bir bilimdir. Dolayısıyla onun da 

kanunları vardır. Bu kanunlara göre, kapitalizm, bunalım üretmesi nedeniyle yaĢayamayacak 

bir sistemdir. Yapılması gereken, bu kanunların iĢleyiĢini hızlandırmaktır. Sonuç, kapitalizm 

yıkılacak, komünizm kurulacaktır! Bu görüĢlerin temelinde toplumsal gerçekliğin doğru 

tanımlanmaması yatar. Toplum genelde Aydınlanma ideolojilerinin çok dıĢında iĢleyen bir 

sistematiğe, hatta kaosa sahiptir. Ekonomi de dahil, tüm zihniyet ve kurumsal yapılarıyla 

pozitif tabir edilen bilimlerden nitelikçe farklı olması kadar, eylemli halinin çoğunlukla kaos 

niteliğinde olması; çok farklı yaklaĢımlarla çözüm ve eylemleri gerekli kılar. 

Bu eleĢtirilerin ıĢığında ekonomiyle kapital, yani sermaye düzeni arasındaki bağlantıları daha 

anlaĢılır kılabiliriz. Ġlk yapılması gereken tespit, paradoksal gözükse de, kapitalizmi ekonomi 

saymamaktır. Kapitalizmi bir siyasi rejim olarak çözümlemek, bizi muhtevasındaki kârı 

kavramaya daha çok yakınlaĢtıracaktır. Burada iktidar ve devlet indirgemeciliğine düĢmemek 

önemlidir. Yani ekonomizmden iktidarizme savrulmayacağız. Sosyolog Max Weber eğer 

Protestan Ahlakı ve Kapitalizm adlı değerlendirme yerine, kapitalizmi bizzat bir tarikat gibi 

yorumlasaydı, izah Ģansı daha artardı. Fernand Braudel, pazarda oluĢan fiyatlar üzerinde tekel 

kurmakla kapitalizmin doğuĢunu izah etmek ister. Marks‟ınki de dâhil, hepsi de önemli 

çözümlemeler olmakla birlikte, hep ekonomik bir izah zorunluymuĢ gibi yaklaĢmaları temel 

eksiklikleridir.  

Bana göre kapitalizm baĢından beri askeri-siyasi-kültürel olarak örgütlenmiĢ, baĢta maddi 

birikimler olmak üzere toplumsal değerleri gasp etme kurnazlığını örgütleyen eski bir 

geleneğin, Batı Avrupa‟da 16. yüzyıldan itibaren giderek hakîm bir toplum biçimlenmesi haline 

gelmesidir. Ġlk güçlü adamın etrafındaki çapulcu grupla ana-kadın etrafında oluĢan toplumsal 

değerleri gasp etmesi geleneğinin modern halkası olarak da tanımlayabiliriz bu doğuĢu. 

Ġngiltere ve Hollanda‟da, daha önceki Ġtalyan Ģehir devletlerinin baĢını çeken Cenova, 

Floransa ve Venedik kentlerinde, ilk kapitalist gruplar devletle iç içe bir tarikat gibi özel yaĢam 

biçimleri olan, sağladıkları yeniliklerle para üzerinden vurgun yapma ustalığını gösteren, 

dünyanın her tarafına yayılmıĢ pazarlarda oluĢan fiyatlarla oynayarak muazzam değer gasp 

eden, gerektiğinde ve sıkça zor uygulamaktan geri kalmayan, kurgusal zekâsı geliĢmiĢ grupların 

bir eylemidir. Bunlara kimi yerde hanedan, aristokrat ve burjuva da denilebilir. Ġlk ve ortaçağ 

haramilerinden yegâne ve önemli farkları, ağırlıklı olarak kentlerde üslenmiĢ olmaları, devlet 

otoritesiyle iç içe geçmeleri, zoru gerektiğinde daha örtülü ve ikinci planda kullanmalarıdır. 

GörünüĢte ekonominin kuralları vardır. Onlar da bu kurallara göre zekâları ve eldeki ilk 

paralarıyla kâr yapıyorlar. Kapitalin tarihi doğru incelendiğinde, bu yaklaĢımın tam bir masal 

değerinde olduğu görülecektir. 

Ġlk birikimlerin gerçekleĢtirildiği sömürge savaĢlarında hiçbir ekonomik kural yoktur. Portekiz, 

Ġspanya, Hollanda, Ġngiltere, Fransa, daha önceleri Venedik, Cenova gibi kentlerin kolonileri 

düpedüz tamamen zora dayalı ilk kapital birikimlerini sağlamıĢlardır. Hem yakın ülke 

pazarlarında, hem sömürge alanlarında bu gerçekleri tespit etmek zor değildir. Kırk 

haramilerden de sonradan efendilikler türemiĢtir. Beyler oluĢmuĢtur. Modern kırk haramilere 

de burjuva efendiler demek, modadan öteye bir ağırlık teĢkil etmez. Ekonomi bilimi denilen 

disiplinler iĢin özünü örtülü kılmayı temel iĢlevleri olarak sürdürürler. Hangi teori bu 

konularda baĢarılı sunum yaparsa, baĢyapıt olarak o etüt edilecektir, ödüllendirilecektir. Hiçbir 

bilim ekonomik olgu bilimi kadar gerçeklerle oynamamıĢ, gerçekleri tersyüz etmemiĢtir. 

Kurgusal aklın en büyük saptırmasına kapitalist ekonomi-politika alanında rastlamaktayız. 
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Kapitalist modernite tümüyle böylesi bir kalpazan bilimi üzerinde yükselme lüksüne sahip tek 

sistemdir.  

Fernand Braudel kapitalizmin doğuĢunu yorumlarken, bunu çok geniĢ bir gözlem gücüne ve 

mukayese imkânına sahip olmaya dayandırır. Ayrıca tarih, toplum, iktidar, uygarlık-kültür, 

mekânsal geliĢme bütünlüğü içinde yorumlamasını oturturken, yöntem sorununa da açıklık 

getirir. Pozitivistik yaklaĢımlara karĢı ihtiyatlıdır. K. Marks, Aydınlanmanın derin etkisi altında 

pozitivistik bilimi esas almakla ekonomiyi bilim haline getirmede hayli iddialıdır. Bunda 

sosyolojinin henüz emekleme döneminde olmasının payını da dikkate almak gerekir. Bilimsel 

kesinlik ve çizgisel ilerlemecilik „amentü‟ düzeyinde çoktandır zihinlere çakılmıĢtır. Romantizm 

bu çizgiyi yıkmaya çalıĢırken, tersine iradecilik sapmasına düĢerek zihinsel problemleri daha da 

ağırlaĢtırır. Nietzsche‟nin göreci, döngüsel ve duygusal zekâ ağırlıklı yaklaĢımı fazla 

geliĢtirilmez. Bu zihinsel hengâme içinde liberalizm adeta cirit atar. Kapitalizm fiziksel bilimi 

(kimya, matematik, biyoloji dâhil) pozitivizmle felsefeleĢtirirken, daha doğrusu dinleĢtirirken, 

sosyal gerçekliği liberalizmle aynı doğrultuda felsefeleĢtirir veya dinleĢtirir. Ġdeolojik savaĢımı 

da bu temelde kazanarak, 19. yüzyılla birlikte sistemin küreselliği netleĢir gibidir. Ekonomik 

savaĢ ise daha önce kazanılmıĢtır. Bu eleĢtiri ve yorumları biraz daha açalım. 

Topluluklar zihinsellikleri içinde maddi ihtiyaç nesnelerini hep aramıĢ ve geliĢtirmek istemiĢler; 

yemek, barınmak, çoğalmak ve korunmak temel kaygıları olmuĢtur. Önce bulduklarıyla 

yetinmek, mağaralarda barınmak, göl ve orman kenarlarında daha iyi korunmak, doğurgan 

anaya öncelik tanımak bu temel ihtiyaçlar nedeniyledir. Avcılık da giderek devreye girer. Hem 

korunmak hem de etle beslenmek bu kültürü geliĢtirir. Fakat toplumsallığın baĢından itibaren 

kadın toplayıcılığıyla erkek ağırlıklı avcılık arasında bir gerginliğin, farklı kültürel evrimlerin 

geliĢtiğini gözlemek mümkündür. Ġki tarafta da tek yanlı geliĢme, birinde „aslan erkek‟, 

diğerinde „sığır kadın‟ kültürüne adım-adım birikim sağlar. Ġlk farklı ekonomik anlayıĢlar böyle 

temellenir. Neolitik dönemde kadın kültürü zirveye çıkar. Özellikle Zagros-Toros (eteklerinde) 

sisteminde çok zengin bitki ve hayvan türleri adeta cennet gibi bir yaĢam kurgusuna yol açar. 

Son buzul döneminden sonra, M.Ö. 15 binlerden itibaren, bu dönem günümüze kadar sürecek 

olan toplumsal geliĢmenin ana nehri olarak, yazılı tarih ve uygarlıkla daha da farklılaĢarak 

küreselleĢmeye damgasını vurur. Günümüze kadar dil gruplarına dayalı geliĢmeler de bu 

dönemin ürünüdür.  

Geçerken belirtmeliyim ki, yine ilk defa metalaĢma sürecine mal değiĢimiyle ticaret etkinliği 

yol açmaktadır. Armağan ekonomisinden değiĢim değerine henüz geçilmemiĢtir. Toplum için 

esas olan, malların kullanım değeridir. Kullanım değeri, malların bir ihtiyacı giderme 

özelliğidir. Ġnsan için asli olan da bu değerdir. DeğiĢim değeri hayli tartıĢmalı bir kavramdır. 

Doğru tanımlamak da büyük önem arz etmektedir. Bana göre, Marks‟ta da dâhil, değiĢim 

değerinin temeline emeği koymak çok tartıĢmalı bir konudur. Ġster soyut ister somut emekle 

tarif edilmeye çalıĢılsın, değiĢim değeri her zaman spekülatif bir yan taĢır. Varsayalım ki, ilk 

Uruklu tüccar Fırat kıyılarındaki bir kolonisinde, çanak çömlek karĢılığında taĢlar ve maden 

bileĢiklerini değiĢtirmeye kalkıĢtı. DeğiĢim değerini önce kim belirleyecek dediğimizde, birincisi 

karĢılıklı ihtiyaç derecesi, ikincisi tüccar inisiyatifi diyebiliriz. Ġhtiyaç arzusu yüksekse, tüccar 

malı dilediği gibi fiyatlandırabilir. Bire karĢı iki yerine, rahatlıkla bire karĢı dört koyabilir. Onu 

bundan engelleyecek bir etken söz konusu değildir. Kendi vicdanından baĢka, daha doğrusu 

gücünden baĢka. O zaman emeğin rolü nerede kalıyor?  
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Burada emek faktörünü tümüyle devre dıĢı bırakmıyorum. Fakat esas belirleyen olmadığını 

iddia ediyorum. Tarihteki tüm mal değiĢimlerinde bu hususu gözlemek mümkündür. Zaman 

zaman mal alıĢveriĢlerindeki özgür rekabete bağlı olarak, eĢitlemeye yakın emek değerleriyle 

değiĢim sağlanabilir. Ama bu daha çok teorik bir emek-değer değiĢimidir. Fiiliyatta belirleyici 

olan spekülasyondur. Bazı durumlarda da aĢırı mal birikimi olur. O zaman da değeri sıfırın 

altına düĢer. Malı imha etmek için ilave emek gerektiren durumlarda, emeğin değeri yok oldu 

diyemeyeceğimize göre, emeğin temel belirleyici bir kıstas olmadığı ortaya çıkıyor. Yine kıtlık 

ve fazlalık yaratma Ģansı olan tüccar gücü belirleyici olmaktadır. Kaldı ki, mallar mallarla 

üretilir. Tarih boyunca binlerce adsız emekçinin birikimiyle bir mal üretilmektedir. Peki, hangi 

mekanizma bu donmuĢ emek sahiplerine hak ettikleri karĢılığı ödeyecektir? Buna yaratıcı 

zanaatkârı, hatta tüm toplumsal etkinliğin gerekli olduğunu eklediğimiz zaman, canlı emek 

denilen emek türünün anlamlı bir fiyatı, dolayısıyla ücretlendirilmesi düĢünülemez.  

Ġngiliz ekonomi-politiğinin sakatlığı veya sahtekârlığı burada kendini ele vermektedir. Bilindiği 

gibi kapitalizmin sistem olarak ilk zaferini sağlayan, ada Ġngiltere‟si ve Hollanda‟dır. 

Kapitalizme meĢruiyet kazandırmak için teorik bir gerekçeye ihtiyaç Ģarttır. Özellikle spekülatif 

kazanç olduğunu örtbas etmek için kabul edilebilir bir teori büyük önem taĢır. Tıpkı ilk Uruk 

tüccar dinleri gibi mitolojik bir anlatımın yeni versiyonunu sunmak, sözde ekonomi-politik 

bilginlerine, özde ise kapitalizmin yeni dini icatçılarına düĢtü. ĠnĢa edilen ekonomi-politik 

değil, yeni bir dindir. Giderek her dinde olduğu gibi kutsal kitabıyla ve dallı budaklı 

mezhepleriyle. Ekonomi-politik, kapitalizmin en değme kırk haramiler talanını bile geride 

bırakan spekülatif (fiyatlarla oynamak için mal birikimleri, bölgesel farkların kullanılması) 

karakterini örtbas etmek için geliĢtirilmiĢ, kurgusal zekânın en sahtekâr ve talancı eseridir. 

Emek-değer teorisi bu konuda tam bir av malzemesidir. Nasıl seçildiğini gerçekten merak 

ediyorum. En belli baĢlı nedeninin emekçileri oyalamak olduğu kanısındayım. K. Marks gibi 

birisi bile bu ava yemci olarak katılmaktan kendini alıkoyamamıĢtır. Bu eleĢtiriyi yaparken 

büyük acı duyuyorum. Fakat en azından kuĢkularımızı belirtmek bilime saygımızın asgari 

gereğidir.  

Bu hususları biraz daha açarsak Ģunları belirtebiliriz: 

Tarihte ikinci büyük tüccar sıçramasına Asur kolonileri Ģahsında M.Ö. 2000‟lerden itibaren 

rastlıyoruz. Denilebilir ki, hiçbir despotizm (kapitalizmin iktidarla bağını daha sonraki 

bölümlerde tartıĢacağım) Asur‟daki kadar ticarete ve ticari kolonilere dayanarak uygarlık 

yaratmamıĢtır. Dönemin (M.Ö. 2000-600) en geliĢkin ticaretini ve kolonilerini küresel boyutta 

(o dönemin küreselliği) ilk gerçekleĢtirenlerdir. Her ne kadar yaklaĢık aynı dönemlerde 

arkasına Mısır uygarlığını alan Fenike tüccarları da ticaret ve kolonileĢtirmede son derece 

mahirlerse de ikinci planda kalırlar. Ġngiltere‟nin yanında Hollanda veya Portekiz gibi, her ikisi 

de tarihte en azgın zorbalıklarla birlikte yürüyen ticaretle Kaf Dağı misali değer gasp 

etmiĢlerdir. Asur ve Fenike zenginliğinin ticaret ve zorbalıkla iç içe yürüyen tarihi araĢtırılsa, 

herhalde Avrupalı kolonicilerin (Ġspanya, Portekiz, Hollanda, Ġngiltere, Fransa, Belçika vb.) 

izini en iyi bu örneklerde yakalamak mümkündür. Ġnsan kelleleriyle kaleler ve sur duvarları 

yaptıklarını öve öve anlatırlar. Bu gasp temelinde oluĢturdukları yaĢam ahlakı ve kültürü halen 

Lübnan ve Irak‟ın yakasını bırakmamakta, bu iki ülke en acılı savaĢların konusu olmaktan 

kurtulamamaktadır. Roma Cumhuriyeti boĢuna Kartaca‟yı (Fenike ticaret kolonisi) dümdüz 

edip tarla haline getirmedi. Yine boĢuna Medler Ninova‟yı (M.Ö. 612‟lerde) yerle bir edip bir 

viraneye dönüĢtürmediler.  
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Tüccar uygarlıklarına dikkat etmek gerekir. Tarihte savaĢların ve devlet kuruluĢlarının en temel 

nedenlerinin baĢında tüccar ve kolonilerinin emniyeti, daha doğrusu çıkarlarının korunması 

gelir. Bugünkü Ortadoğu (ne acıdır ki, ilk ticaret savaĢlarını baĢlatarak -Irak Uruk‟tan gelir- son 

savaĢını da halen en acımasız biçimde sürdürmektedir) savaĢlarının temel nedeninin de özünde 

petrol ticaretinden kaynaklandığı iyi bilinmektedir. Daha çok sayıda örnek verilebilir. Ama 

gereği yoktur. 

Kapitalizme doğru yol alırken ve uygarlık merkezi Avrupa‟ya taĢınırken, yine ticaretin baĢı 

çektiğini görüyoruz. Ortadoğu merkezli ticaret ve tüccar uygarlığı ortaçağda Ġslam‟la yeniden 

bir hamle yapar. Bizzat Hatice ve sonra eĢleĢtiği iĢçisi Muhammed, Asur kökenli Süryaniler ve 

Yahudi kökenli tüccar ve tefecilerle giriĢtiği rekabet sonucu, yine zor temelinde Mekke ve 

Medine‟ye dayalı ticaret uygarlığının temelini atarlar. Ġslam dini örtüsü altında, kadim 

Ortadoğu kentleri ticaret etrafında yeni bir canlanma yaĢar. Bizans ve Sasaniliğin yenilmesiyle 

Halep, Bağdat, Kahire ve ġam baĢta olmak üzere, büyük bir kent ve pazar ağına ulaĢır. 

Çin‟den Atlas Okyanus‟una, Endonezya ve Afrika içlerine kadar ticaret ağları tam bir 

küreselleĢmeyi yaĢar. Yaygın bir meta ve para piyasası oluĢur. Yahudi, Ermeni ve Süryanilerin 

elinde büyük para birikimleri gerçekleĢir.  

Avrupa tamamen bu mirasa dayanır. Ortadoğu‟nun Müslüman tüccarları elinde bir hamle 

daha gerçekleĢtiren ticaret kültürünün 13. yüzyıldan itibaren Ġtalya‟nın Cenova ve Floransa 

kentleri öncülüğünde Avrupa‟ya taĢındığına tarih tanıktır. Para ve ticaret bu kentlerin temel 

zenginlik nedenidir. Avrupa ile Ortadoğu arasındaki ticarete 16. yüzyıla kadar önderlik 

ederler. Tarihte belki de ilk defa hem kavram hem uygulama olarak kent ölçeğinde 

kapitalizmin küçük zaferlerini gerçekleĢtirirler. Bunda Akdeniz korsanlığı ve Akdeniz‟in doğu-

batı yakası arasındaki fiyat tekeli baĢrolü oynar. Yine zorbalığın gölgesinde spekülasyon at baĢı 

gitmektedir. Ticaret kapitale, kapital kente, kent pazara, pazar spekülasyonun geniĢlemesine 

yol açarak kapitalist uygarlığın Ģafağı atmaktadır. Bu aĢamanın bir prototipi de klasik Athena-

Roma çağında (M.Ö. 500- M.S. 500) yaĢanmıĢtı. Bu çağda kapitalin zaferine ulaĢılmaması, 

tarımın büyük ağırlığı ve din savaĢlarından yenilgiyle çıkmalarından ötürüdür. Ġtalyan kent 

devletlerinde 1300-1600‟lerde kapitalizmin baĢarılı deneyimi Kuzeybatı ve Kuzey Avrupa‟ya 

doğru yayılmakta gecikmedi. Ġspanya zaten daha önce fethedilmiĢti. 16. yüzyıldan itibaren 

tüccarın uzun yol öyküsü ilk defa kentleri aĢan ülke çapındaki zaferlerine zorladı. 

Dünya çapında bir pazar oluĢmuĢtur. Afrika ve Amerika sömürgeciliğe alınmıĢtır. Osmanlı 

Ġmparatorluğu‟nu ekarte ederek, Atlas Okyanusu ve Güney Afrika üzerinden Hindistan ve 

Çin‟e ulaĢılmıĢtır. Avrupa yoğun kentleĢmeye alınmıĢtır. Ġlk defa kentler tarıma galebe çalmaya 

baĢlamıĢlardır. Feodal krallıklar modern monarĢik devlete dönüĢmektedir. Son Ġslam 

Ġmparatorluğu Osmanlılar peĢ peĢe yenilmektedir. Rönesans yine 14. yüzyılda Ġtalya‟da 

baĢlamıĢ ve tüm Avrupa‟ya yayılmıĢtır. Dinde Reformasyon hareketi Avrupa‟nın kuzey 

ülkelerinde baĢarıya ulaĢmıĢtır. Din savaĢları ilk defa çağlarını doldurmaktadır. Daha da 

önemlisi, tüm Çin, Hint, Ġslam ve hatta Afrika ve Amerika‟nın kültürel ve uygarlık değerleri 

Avrupa‟ya akıtılmıĢtır. Bir yandan modern devlet, diğer yandan uluslar doğmaktadır.  

Kapitalizm zafere doğru yürürken, arkasına bu denli tarihi, kültürü, ticaret birikimini, uygarlığı, 

siyasi erki ve pazarlanmıĢ dünya bütünlüğünü almaktadır. Kapitalist ekonomi için bu 

önkoĢullar oluĢmadan ve bu koĢullara dayanmadan çıkıĢ yapmak mümkün müdür? Mümkün 

olmanın ötesinde, kapitalin kendisi bile düĢünülebilir mi? Tarih tıpkı AĢağı Mezopotamya‟da 

Uruk sitesiyle baĢlayan kentleĢme, sınıflaĢma ve devletleĢmeyle nasıl ilk adımını, Fenike ve 
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Ġyonya‟daki ticaret ve kentleĢmeyle ikinci dev adımını atmıĢsa, bu sefer üçüncü büyük adımını 

tüm adı geçen koĢullarla ideal hale gelen Ġtalya, Hollanda ve Ġngiltere coğrafi mekânında 

büyük ticaret, kentleĢme, dünya çapında geniĢleyen pazar üstü ve karĢıtı olarak kapitalist 

ekonomiye kalıcı zafer temelinde atmıĢtır. Halen ABD önderliğinde yaĢanan bu gerçekliktir.  

Fernand Braudel, ısrarla, kapitalist ekonomi pazar karĢıtı ve büyük tüccar alanındaki spekülatif 

tekelci fiyat ayarlamasına dayalı ekonomi biçimidir derken, ekonomi denen gerçeklik 

konusunda K. Marks‟tan daha fazla gerçeğe yakındır. 

Tarih aynasından iktidarlaĢmıĢ, alabildiğine bünyesinde pazarı geliĢtirmiĢ, kentten kıra hâkim 

olmaya baĢlamıĢ, din ve ahlaka bağlılığını ikinci plana atmıĢ bir toplumsal geliĢme ortamında, 

birikmiĢ metalara el koymanın inceltilmiĢ ve ideolojik ambalaja konulmuĢ talana dayalı bir 

ekonomik eylem türü veya biçimini gözlemlemekteyiz. El koymanın bu yeni biçiminde 

Ģüphesiz pazarda buluĢan arz-talep tarafından Ģekillenen fiyat ve fiyatın para aracılığıyla 

yansıtılması, eski dönemlere göre büyük bir ilerleme veya oyunculuk yeteneği kazanmıĢtır. Ġlk 

tefecilik ve sarrafçılık yerine, banka, senet, kâğıt para, kredi, muhasebe, ĢirketleĢme hayli 

geliĢmiĢtir ve bunlar modern çağın ekonomik ilmihalini oluĢturan temel konulardır. Eksik kalan 

bilimsel izahtır. Onu da anavatan Ġngiliz ekonomi-politikacıları ve sonra yanlarına çektikleri 

paradoksal da olsa karĢıtları, baĢta K. Marks olmak üzere sosyalistler inĢa etmeye 

çalıĢmıĢlardır.  

Kapitalist ekonomi denilen talan düzeni, tüm eski ve yenidünyada toplumları ve coğrafyaları 

sömürgeleĢtirip yeniden köleleĢtirirken, tüm güç erklerini (dönemin devletlerini bir gasp biçimi 

olan borçlandırmayla) kendine bağlarken, tarihin en kanlı savaĢlarını yürütürken, toplum 

bünyesi üzerinde her Ģeyiyle oynayıp hegemonyasını onaylatırken, onu eski topluma karĢı 

devrimci ilan eden K. Marks ve ardılları ile benzer düĢünce ekolleri bence bilim inĢa 

etmiyorlar. Das Kapital kapitale karĢı yazılmıĢ en eksikli, dolayısıyla yanlıĢ yorumlanmaya 

müsait kitaptır. Burada Marks‟ı suçlamıyorum. Sadece eserinin tarih, devlet, devrim ve 

demokrasi boyutunun olmadığını, geliĢtirilmediğini söylüyorum. Yapısı gereği çok „bilimcil‟ 

geçinen Avrupa aydınları, sübjektif olarak kasten olmasa da, objektif konumları gereği, Kapital 

(kitap olarak) temelli inceleme ve araĢtırmalarıyla anti-kapitalist temelde „emekçi‟ denilen 

kesimler adına bilim ve ideoloji üretmediler. Liberalizm de çok iyi fark ettiği bu 

yetersizliklerini, kapital tahlilleriyle doğuĢunda kapitalizmi devrimci ilan etmelerini mükemmel 

kullandı. Nitekim daha sonraları önce Alman sosyal-demokratlarını, ardından reel sosyalist 

sistemi (Rusya ve Çin dâhil) ve en sonunda da ulusal kurtuluĢ sistemlerini asimile (modernist 

ideoloji gücüyle, ulus-devlet ve endüstriyalizmle) ederek, uğruna çok savaĢılan sınıf savaĢımını 

da kazandı. Liberalizm karĢısında her üç akımın net bir yenilgisi söz konusudur ve ne yazık ki 

henüz bu konuda net bir özeleĢtiri yapılamamaktadır. Bir söz vardır: Bilim er geç dediğini 

geçerli kılar. Eğer bu aydın metinleri, gerçekten baĢta iĢçi sınıfı olmak üzere, topluma ve 

tarihine karĢı açılmıĢ bir savaĢ olan kapitalizme iliĢkin bilimsel nitelikte olsalardı, karĢıt sisteme 

bu denli yenik düĢmezlerdi. Daha kötüsü, mirasları böylesine ucuz harcanmazdı.  

Burada „kapitalist ekonomi‟ denilen gerçekleri daha iyi tanımlayarak iĢlevselliği içinde 

çözmeye çalıĢayım. Sermaye birikimine iliĢkin çok kullanılan artık-ürün, artık-değer, emek-

değer, ücret, kâr, fiyat, tekel, pazar, para baĢta olmak üzere belli baĢlı ekonomik lügati açma 

gereği duymuyorum. Üzerinde sayısız inceleme yürütülmüĢ bu konuları, toplumsal ahlaki 

yaklaĢımlarım gereği basitliği içinde bırakıp, esas açılması gereken etkenlerle uğraĢmaya devam 

edeceğim. Ancak gerektiği ölçüde dokunmaktan da geri kalmayacağım.  
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Ekonomik bazda kâr-ücret, sosyal bazda burjuva-proleter kavramlaĢtırmaları, kapitalizm 

tarafından paramparça edilen insanlığın tüm tarihi birikimini en acımasız ve ince yöntemlerle 

asimile eden ve sonunda soykırım ve nükleer dehĢetle gezegene salan bir sistemi pozitivist tarz 

bilimselleĢtirmenin ilk adımlarıdır. Proleter denen unsurun tek baĢına emeğiyle değer 

yarattığını, daha sonra bir nevi sahibi olan sermayedarın para ve diğer araçlarının karĢılığını bu 

değerden kâr olarak kopardığını bilimsel bir tespitmiĢ gibi ileri sürmek, ekonomizm 

yaklaĢımının temelidir. Ekonomik indirgemecilik denen anlayıĢ bu olsa gerekir. Tarih, toplum 

ve siyasal erkten bu denli kopuk bir değer tarifinin düĢüncesi bile çok problemlidir. Bireyi 

sermayedar ve iĢçi olarak tanrılaĢtırsak dahi, değeri bu anlayıĢla oluĢturamazlar. Ekonomik 

değerlerin tarihsel-toplumsal niteliği çok açıktır. Zaten değiĢimin ilk baĢlarda ayıplanmayla 

karĢılaĢması, fazlalıkların armağan edilmesi değere verilen kutsal anlam nedeniyledir. Halen 

hiçbir çiftçi “Ben ürettim” demez; “Atalarımın malını iĢleyip nasipleniyorum” der. Hatta 

“Tanrının nimetine hamd olsun” diyerek, kaynaktan ne anladığını basitçe ama sözde 

„bilimden‟ daha anlamlıca ortaya koymaktadır.  

Bir ananın, proleteri dokuz ay karnında taĢıyıp bin bir zahmetle iĢgücü haline getirinceye 

kadar verdiği emeğin karĢılığını nasıl tanımlayacağız? Sermayedarın çalıp çırptığı binlerce 

yıldan kalma birikimlerle hazırlanan üretim araçlarının sahipliklerini ve paylarını nasıl 

belirleyeceğiz? Hiçbir üretim aracının değerinin pazarda satıldığı gibi olmadığını unutmayalım. 

Bir fabrikanın sadece teknik icatçılığı binlerce keĢifçi insanın birikimli yaratıcılığının ürünüdür. 

Bunların değerini nasıl belirleyip kime ödeyeceğiz? Bunların toplumsal paylarını düĢünmemek, 

ahlakı tamamen yadsımadan mümkün mü? Bu tarihi-toplumsal değerleri sadece iki kiĢi 

arasında paylaĢtırmak adaletle uyuĢur mu? Kaldı ki, bu iki kiĢinin aileleri, toplumsal çevreleri 

vardır. Aileleri ve toplumsal çevreleriyle korunup kollanan bu iki kiĢi üzerinde bunların hiç mi 

hakkı yoktur? Soruları daha da yakıcı kılıp arttırabiliriz. Fakat bu kadarı kâr-ücret ikileminin ne 

kadar problemli olduğunu göstermeye yeterlidir.  

Kâr ve ücretin sahiplerini bu sefer birer burjuva-proleter olarak iliĢkilendirelim. Bu iki sınıfın 

doğuĢ aĢamasında iki devrimci sınıf olarak eski topluma karĢı yeni toplumu doğurttuklarını 

iddia etmek gerçeklerle ne kadar bağdaĢıyor? Tarihte bu ittifakın hiçbir karĢılığı yoktur. Sonra 

temel çeliĢki gereği karĢı karĢıya geldiklerini, köklü çatıĢma süreci anlamında doğrulatacak 

örnekler belirleyici olmayacak denli azdır. Olanlar da eski çatıĢma geleneklerinin devamıdır. 

Belirgin olan ve somut yaĢam içinde gözlemlenen, tıpkı kölenin Firavun‟un bedeninin bir eki 

olması gibi, iĢçinin burjuva karĢısındaki pozisyonu da benzerdir. Tarihte efendisine karĢı 

kölelerinin hiçbir baĢarılı eylemi yoktur. Çokça adı örnek gösterilen Spartaküs bile, son tahlilde 

efendi olma özlemindeki bir isyancıydı. Bundan farklı bir programının olmadığını biliyoruz.  

Unutmamalıyız ki, binlerce yıllık köle-efendi iliĢki mirasını devralan patron-iĢçi iliĢkisi bin bir 

ilmekle birbirine bağlı olup, öyle patrona karĢı tek tük istisnalar dıĢında, köklü baĢkaldırılar ve 

zaferler sağlamıĢ olmaktan uzaktır. ĠliĢkiler ezici oranda patrona bağlılık temelinde 

sürdürülmüĢtür. ĠĢçi baĢkaldırısı denilen olayların da çoğunlukla yarı-köylü ve iĢsizleĢtirmeye 

karĢı olanlar tarafından geliĢtirildiğini bilmekteyiz. BaĢkaldırılar genel toplumsal etkilemelerle 

ilgilidir. Patron-iĢçi iliĢkisine yansıyan da bu etkilerdir. Daha da önemli olan, iĢçinin patrona 

karĢı hak mücadelesi (problemli olduğunu belirttik) değil, proleterleĢmeye karĢı, iĢçi ve iĢsiz 

olmaya karĢı mücadelesidir. ProleterleĢmemek, iĢçileĢmemek, iĢsizliği kabul etmemek daha 

anlamlı ve etik bir toplumsal mücadeledir. Birer ezilen olarak köleyi, serfi ve iĢçiyi asla 

yüceltmemeliyiz. Yüceltilecek eylem ve iliĢki, tersine köleleĢmeme, serfleĢmeme ve iĢçileĢmeme 
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biçiminde formüle edilmelidir. Efendileri tanıyıp ve tanımlayıp, daha sonra hizmetkârlarına 

mücadele önermek, tüm oportünizmlerin ortak eğilimidir. Tarih boyunca hak, emek 

mücadelesini boĢa çıkaran bu zihniyetler olmuĢtur. Özcesi, bu ilk „bilim‟ kavramlarıyla ne 

anlamlı bir sosyoloji yapmak, ne de baĢarılı bir toplumsal mücadele geliĢtirmek mümkündür! 

Bu hususları belirtirken emeği, değeri, kârı, sınıfı inkâr etmediğimizi, daha çok bilim inĢasında 

kullanılma tarzlarını doğru bulmadığımızı belirtiyoruz. YanlıĢ bir sosyolojinin inĢa edildiğini 

belirtmek istiyorum.  

Toplumun ekonomik yaĢamında kapitalizmin yeri en üst katlarda gerçekleĢmektedir. 

BaĢlangıcında büyük tüccarın pazar üzerinde tekel fiyatlarıyla sermaye biriktirmesine dayanır. 

Sermaye, tarifi gereği, sürekli kendini büyüten parasal değerlerdir. Özellikle aralarında büyük 

fiyat farkı olan uzak pazarlar karĢısında büyük değer birikimleri kapılır. Finans olarak devlete 

verilen borçların karĢılığı olarak faiz ve iltizamla büyüme ikinci yoldur. Maden iĢletmeleri, 

kıtlık ve savaĢ dönemleri, palazlandığı diğer önemli alan ve dönemleridir. Ticaret dıĢında 

tarım, endüstri ve ulaĢımcılıkta kârlı buldukça yer alır. Endüstri devrimiyle temel kâr alanları 

sanayi sektörü olur. Her iki dönemde de arz ve taleple oynayarak, hem üretimi hem tüketimi 

belirlemeye çalıĢır. Belirleyici olduğu oranda kâr oranlarını arttırır. Büyük ticaret ve sanayi, 

kapitalizmin baĢlangıç ve olgunluk süreçlerinin kâr alanlarıyken, günümüzde ağır basan sektör 

finanstır. BaĢlıca finans araçları olan para, senet, banka, kredi araçları kapitalist ekonominin 

hızlanarak kâr devrelerini kısaltmayı, yoğunlaĢtırmayı ve geniĢletmeyi sağlar. Böylelikle kâr 

oranlarında büyük spekülatif balonlar oluĢur. Böylece de kriz süreçleri bu ekonominin 

ayrılmazları haline gelir.  

ĠĢsizliği çoğaltarak ücretleri düĢürme ve ucuz çalıĢan ülkelere kayan yatırımlar, diğer kâr ĢiĢiren 

yöntemlerdir. Sonuç olarak kaynağını en eski avcı ve ticaret kültüründe bulan, fiyatlarla 

oynama gücü kazanarak geliĢme Ģansı yakalayan, toplumsal denetimden ahlakı ve dini 

gevĢeterek kurtulan, iktidarı borçla kendine bağlayan ve pazar üzerinde tekel kurarak geliĢen 

bu ekonomi biçimi, nihai tahlilde talan ekonomisi olmaktan kurtulamaz. Kâr amacıyla 

endüstriye el atması, kâr oranlarına göre bir üretim ve tüketim yapısını esas alması, toplumsal 

bünye ve doğal çevre üzerinde gittikçe taĢınması zor yükler yükleyerek yol açtığı krizler, çöküĢ 

ve çürümesinin doğuĢundan itibaren yol arkadaĢlarıdır. ġüphesiz ekonominin tümü değildir. 

Ne ticaret, tarım, sanayi, ne de dolaĢım, teknikler ve pazarlar kapitalizmin icatları olmayıp, 

tersine ağır istismarına ve talanlarına uğrayan temel toplumsal ekonomik kurumlarıdır. Tarih 

ve uygarlıkla belirlenip politikayla iç içe bir yaĢama sahiptirler.  

Böylelikle ekonomizmin, kapitalist ekonominin tanımıyla ilgili gerçeği önemli oranda çarpıtan 

bir anlayıĢ, düĢünce eğilimi olduğunu belirlemeye çalıĢtım.  

 

b-Kapitalizm Ekonomi Değil Ġktidardır 

Avrupa ve Asya, hatta Afrika birleĢik üç kıtadır. Afrika‟nın son buzul dönemine kadar insanlık 

serüveninde öncü konumda olduğu antropolojinin önemli tespitlerindendir. Öncü coğrafya 

daha sonra Toros-Zagrosların çok çekici mümbit eteklerinde neolitik devrim olarak el 

değiĢtirdi. M.Ö. 15000‟lerden M.Ö. 4000‟lere kadar bu dağ etekleri daha sonra uygarlık 

olacak süreç için ne gerekiyorsa hepsini üretti: Maddi ve manevi kültür olarak. Neolitik 

devrime tarihin en büyük devrimi demek yerinde bir tespittir. Dicle ve Fırat suları bu 

dağlardan ve eteklerinden sadece en verimli toprakları Haliç deltasına yığmadılar; ilk gemiler 
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ve gemicilik zanaatıyla kendilerini ve tüm kültürel değerlerini de taĢıdılar. Eridu ve Uruk 

kentleri ilk uygarlık serüvenine baĢladığında, aslında bu kahırlı yolculuğun değerlerini 

sentezleĢtirmiĢlerdi. Büyüme kutsal ırmaklar kenarında ve okyanusa döküldüğü ağza kadar bir 

nehir akıĢı gibi devam ediyordu. Kesintisiz ve büyüyerek. Uruk sıradan bir insanlık kültürü 

değildir. Yeni bir mucizenin baĢlangıcıdır. Uruk Tanrıçası Ġnanna‟nın sesi halen tüm destanların, 

Ģiirler ve türkülerin ana kaynağıdır. Bu ses bu muhteĢem kültürün sesidir. Çirkin erkeğin henüz 

lekelemediği kadının sesidir aynı zamanda. Uruk kültürü kendi coğrafyasında çiçek açtı. PeĢ 

peĢe kentler çığ gibi arttı. Bir kent kuĢağı oluĢtu. Güçlü ve kurnaz adam bu sefer asıl birikim 

kaynağını kentin artan ticari olanaklarında gördü. Dağ eteklerine kadar tersinden bir kültürel 

akıĢ baĢladı. Neolitik coğrafyanın kent tarafından yutulmaya baĢlandığı baĢlangıç sürecidir. 

Giderek kısılan Ġnnana‟nın sesi, etkisizleĢen kadının sesidir. Kurnaz ve güçlü adamın artık sesi 

de gürdü.  

Güce dayalı uygarlığın coğrafi serüvenini burada açma gereği yoktur. Fakat yazılsa iyi olur. 

Ama bir ana nehir gibi aktığını ve binlerce kilometrelik kıyı ve engebeli araziyi aĢarak, en son 

Amsterdam ve London kıyılarında yeni bir kültürü arkada bırakarak Atlas Okyanusuna 

döküldüğünü simgesel olarak belirtmekle yetinelim. Tüm çağlardan ve coğrafyalarından alınan 

maddi ve manevi kültürün en son bu iki kentin öncülüğünde modern kapitalist ekonomiyi ve 

ulusu tarih sahnesine çıkardığı açıktır. Aynı bölgeler neolitik kültürü de en geç alan bölgeler 

konumundaydılar. Coğrafyayla kültür arasında Ģu tür bir iliĢkiyi hep görüyoruz: Eski kültürün 

köklü olduğu alanda, yeni bir kültürün oluĢumu çok zordur. Eski kültür yeniyi kolay-kolay 

kabul etmiyor. Kendini savunuyor ki, bu da anlaĢılır bir husustur. Kuzey Avrupa ve iki uç ülke 

(Ülke kavramı ulusal sınır anlamında bu dönemde yeni-yeni ortaya çıkmaktadır) olan Ġngiltere 

ve Hollanda eski uygarlıklar açısından boĢ denecek kadar bakir topraklardır. Eğer yeni bir 

tohum atılırsa en iyi yeĢerebilecek alanlar olmaları bu özellikleri nedeniyledir. Derinliğe kök 

salma ve kalıcı olma Ģansı yüksektir. 

Kapitalist ekonominin bu tohumu atılmıĢ ve iyi tutmuĢtur. Uruk kültürünün bir kıyıdan diğer 

bir kıyıya taĢınan son mirasıdır bu. Bu mirasın taĢıyıcıları hep tüccarlar olmuĢtur. Denilir ki, 

tüccarlar kârın bol ürediği alanları iyi sezen insanlardır. Güç odaklarının ufkunda yer almayan 

bir nevi marjinal bölge konumları ve uzun yol avantajlarının Ģansın olumlu yönde tecelli 

etmesine yol açtığını önemle belirtiyorum. Ġtalyan kentlerinin tüm kapitalistik bulgularına ve 

Ġspanya ve Portekiz armadasının keĢfettiği coğrafi yollara korsanvari konarak öncülük 

Ģanslarını pekiĢtirdiler. Yapılan, kendi dillerine bir asimile iĢlemiydi. Avrupa‟nın büyük güçler 

arası iç savaĢı dıĢtan gelecek tehlikeyi önlerken, içte yeni ekonominin kesin verimliliği (ucuz 

iĢgücü ve hammadde), 16. yüzyılın sonlarında bu coğrafyadaki doğuĢu baĢarılı ve kalıcı 

kılmaya yeterliydi.  

Aralarında sadece bazı biçimsel farklar bulunan bu iki güç, kurdukları ittifakla yeni ekonomiyi 

dünya çapında temsil etme konumuna geçtiler. Ekonominin yeniliği devletin de kendini 

yenilemesine, verimli ve baĢarılı devlet biçimine doğru evirilmesine yol açtı. Ekonomik 

üstünlük askeri ve siyasi üstünlüğe katkıda bulundu. Tüccar tekelleri ilk defa devlet tekelleriyle 

ortaklık (Batı ve Doğu Hint Kumpanyaları) kurarak yarı resmi güce eriĢtiler. Hep uçlarda ve 

dehlizlerde gizlenen, tutunan uygarlık gaspçıları, ilk defa meĢruiyetleri tartıĢılmaz efendiler 

haline geldiler.  

Ancak kapitalist-ekonomi ve toplum biçimi, toplumsal-tarihsel bir zorunluluk mudur? Cevap 

olarak tarihsel-toplumsal bir zorunluluk olmadığına inanıyorum. Bunun yanında kapitalizmi 
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salt bir ekonomik biçim olarak görmediğim gibi, bir toplum biçimi olarak da 

değerlendirmiyorum. 

Öncelikle kapitalist ekonomi denilen iliĢkiyi bir uygar toplum bütünlüğü içinde görmeye 

çalıĢalım. Kapitalist ekonominin, değiĢim ekonomisi de denilen metalaĢmanın pazar iliĢkisi ve 

rekabetinin üstünde tüneyen ve esas olarak fiyatlarla oynayarak ve farklı alanlar arasında 

oluĢan farklı fiyatlardan yararlanarak kurulan bir tekelcilik kazancına dayandığını iyi kavrayıp 

özümsemek gerekir. Aslında değiĢim değeri yaratan bir sektör olmadığını da bu tanım gereği 

iyi anlamalıyız. Genel ekonomik yaĢamın çok cüzi bir kısmıyla ilgilidir. Ama stratejik konumu 

nedeniyle bu, belirleyicilik sağlayan bir cüziliktir. Çok az kiĢinin elinde çok büyük ölçüde 

biriken bir değiĢim değeri toplamıdır. Dolayısıyla hem arz hem taleple oynama stratejik 

üstünlüğü vardır. Unutmamak gerekir ki, bu üstünlük o güne kadar devletlerde de yoktur. 

Ġlginç olan, bu üstünlüğün doğuĢu ve kullanılıĢ tarzıdır. DoğuĢunu az çok anlıyoruz. KullanılıĢı 

sürekli sermaye büyümesine dayandığı için, çok daha çarpıcı ve toplumu altüst edicidir. Buna 

devrimci demek topluma ihanetle özdeĢtir. Özellikle tarihsel-demokratik topluma! 

Bu nedenledir ki, uygarlıksal geliĢmenin kaçınılmaz bir halkası söz konusu bile değildir. Bin bir 

tesadüfün birleĢik etkisiyle ve kadim uygarlıkların yarıklarında ve marjinal bölgelerinde, 

pazarın üzerinde ve karĢıtında para oyunlarıyla sağlanan ve uzak ticaret yollarından, sömürge 

talanlarından payına düĢeni fazlasıyla almıĢ bir grup büyük tüccar spekülatörü, Avrupa‟nın en 

iddiasız iki kenti üzerinden önce Avrupa‟da, sonra tüm dünya üzerinde hegemonyasını 

kuracak Ģansı yakalamıĢ ve müthiĢ kullanmıĢtır. Bütün araĢtırmalar bu spekülatör grubun son 

derece tutucu olduğunu ve hiçbir yaratıcı fikrinin, icadının bulunmadığını göstermektedir. En 

iyi becerdiği iĢ, para üzerinden para kazanmaktır. Kıtlık ve savaĢ rantlarından yine para 

kazanmak, dünya genelinde oluĢan fiyat farkından kazandıkça daha çok para kazanmak, 

becerikli olduğu tek toplumsal alandır. 16. yüzyıl baĢlarının Avrupa‟sının ilginç bir özelliği de 

paranın her Ģeye hükmedecek bir güce eriĢmesiydi. Gerçek yönetici ve komutan para olmuĢtu. 

Para kimdeyse güç ondaydı. Bunda Ģüphesiz müthiĢ metalaĢma, pazarlaĢma ve kentleĢme 

temel etkendir. 

Hiçbir kadim Asyatik iktidar gücünün, sultanı veya imparatorunun, hatta hiçbir Roma 

imparatorunun metalaĢmanın ürünü paralaĢma, parayla iktidar yürütme sorunu yoktur. Olsa 

bile çok sınırlıdır. Varsa dünya hazineleri, onlar da çoktan saraylarına taĢınmıĢtır. Kapitalist 

sektör baĢarı üzerine baĢarı kazandığında, Avrupa kralları borç dilenir durumdaydılar. Para-

iktidar gücünün farklı bir aĢaması söz konusuydu. Ġlk defa siyasi iktidar, para karĢısında diz 

çökebiliyordu. Bu gerçeklik paranın komuta gücünü devralacak kadar güçlendiğinin de 

kanıtıdır. Napolyon ordu konusunda “Para! Para! Para!” derken bu gerçeği dillendiriyordu.  

Dünya uygarlık tarihinde (Uygarlık karĢıtı dünyanın tarihi değil!) yeniliğin temelinde para 

etkeninin ağır basması, uygarlıkta bir yenliğe yol açar. Ama temel niteliğinde hiçbir köklü 

değiĢikliğe yol açmaz. Kaldı ki, uygarlık parayı, pazarı, kenti, ticareti, hatta banka ve senedi 

yeni tanımıyor ki. Hepsi binlerce yıl önce icat edilmiĢ araçlardır. 

Her zaman hatırlatmaya çalıĢtığım bir konudur. Kadın gibi bir güç, fazla üretken ve yaratıcı bir 

özelliği olmayan erkeğin elinde neden bu kadar zavallı duruma düĢtü ve erkek eline mahkûm 

oldu? Cevap tabii ki zorun rolüdür. Ekonomi de elinden alınınca, korkunç bir tutsaklık 

kaçınılmaz olur. BaĢına bir erkek çocuk koysan, kırk yıl karılık gibi çok düĢkün bir sanatı icra 

etmeye razı edilmiĢ kadar kendisi olmaktan çıkarılmıĢtır. Kaldı ki, güçlü erkeğin karılığı daha 

korkunçtur.  
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Paranın, sermaye olarak paranın toplum üzerinde kazandığı gücü bu örnekle kıyaslamanın çok 

öğretici olduğu kanısındayım. Paranın komuta gücü kazanması, aslında ekonomik olay 

olmaktan çıktığının da itirafıdır. Usta tarihçi Fernand Braudel, kapitalizm pazar karĢıtı, 

dolayısıyla ekonomi karĢıtı, hatta ekonomi dıĢıdır derken, çok anlamlı bir gerçeği dile 

getirmektedir. Ekonomiyi değiĢim ve pazar olgusuyla baĢlattığı için bu yargısı büyük değer arz 

etmektedir. Her Ģeyi ekonomiye boğan kapitalizmin ekonomiyle ilgisinin olmadığı, hatta onun 

can düĢmanı olduğu benim de hep dile getirmek istediğim bir görüĢtü. ĠDDĠA EDĠYORUM: 

KAPĠTALĠZM EKONOMĠ DEĞĠL, EKONOMĠNĠN CAN DÜġMANIDIR. Ġleriki bölümlerde bu 

konuyu kapsamlı ele alacağım. Finans, ekonomi midir? Küresel finans, ekonomi midir? Çevre 

felaketi ekonomi midir? ĠĢsizlik ekonomik sorun mudur? Banka, senet, kur, faiz ekonomi 

midir? Kanser gibi kâr uğruna meta üretmek ekonomi midir? Soru listesi kabarıktır. Hepsine 

verilecek tek cevap koca bir HAYIR‟dır. Formül Ģudur: Para, sermaye bahane = iktidar Ģahane! 

Para-sermayenin son derece hileli oyunlarıyla ne yeni bir ekonomik biçim yaratılmıĢtır, ne de 

kapitalist toplum biçimi, hatta kapitalist uygarlık diye bir uygarlık biçimi söz konusudur. 

Ortada tarihin hiçbir döneminde tanık olunmayan toplumun bir ele geçiriliĢ oyunu vardır. 

Sadece ekonomik gücün değil, tüm siyasi, askeri, dini, ahlaki, bilimsel, felsefi, sanatsal, tarihsel, 

maddi ve manevi tüm kültürel gücün ele geçiriliĢi. KAPĠTALĠZM EN GELĠġMĠġ 

EGEMENLĠKTĠR, ĠKTĠDARDIR. Kapitalizm çağı da denen insanın son dört yüz yılına bakalım. 

Toplumla ilgili egemenlik altına alınmamıĢ, en ince kılcal damarlarına kadar üzerinde iktidar 

kurulmamıĢ toplumun bir hücresi, dokusu kalmıĢ mıdır? 

Kapitalizmin ekonomi olmadığını düĢünmek, en az Marks‟ın Das-Kapital kitabı kadar sonuçları 

olması gereken bir düĢüncedir. Burada açıklamaya çalıĢtığım düĢüncenin iktidar 

indirgemeciliğiyle iliĢkisi olmadığını peĢinen belirtmeliyim. Ayrıca kapitalizmi ekonomi olarak 

devletle bağlantılandıran düĢünceyle de eleĢtirilmeyi kabul etmem. Kapitalizm, kapitalist ve 

kapitalist ekonomi diye kavramlaĢtırılanın, ekonomiyi kontrol eden politik bir gücün, kliğin 

oluĢumundan bahsediyorum. Bu güç ilk defa 16. yüzyıl Avrupa‟sında etkili olmuĢ, Hollanda ve 

Ġngiltere‟de bizzat bu adlarla bu ülkelerin esas politik egemeni olmuĢtur. Ekonomiyi kullanması 

ekonomik olduğunu göstermez. Fernand Braudel, denilebilir ki, bu gerçeği ilk fark eden 

değerli bir sosyolog-tarihçidir. Fakat düĢüncesini sistematize edememiĢtir. Hatta tüm Avrupa 

düĢüncesinin bir amentüsünü ne denli bozduğunu fark etse de pek dillendirmemiĢtir. Belki de 

bu yönlü düĢüncesini geliĢtirememiĢtir. Kapitalizmin pazar karĢıtı, tekel talanı ve dıĢtan 

dayatma olduğunu açıkça söylemektedir. O zaman sormak gerekiyor: Bu dıĢtan kendini 

dayatan, pazara karĢıt ve ekonomi olmayan nedir? Bu soruya yanıt çok yetersizdir. Politik güç 

müdür, din midir, düĢünce okulu mudur? 

Teorik düĢüncenin çatallaĢtığı iliĢki alanlarında pratik geliĢmeyi incelemek, irdelemek daha 

öğretici sonuçlar verebilir. Örneğimize Venedik üzerinde irdelemeyle baĢlayalım. 13. yüzyılda 

Venedik‟te büyük tüccar bir grup vardır. Fakat bu grup aynı zamanda kentin yönetimine de 

egemendir. Rakipleriyle savaĢıyor. Deniz armadaları vardır. Yani askeri olan bir Venedik de 

vardır. Ayrıca Rönesans‟a hamilik yapıyor. Ekonomi ve toplum üzerinde denetimi güçlüdür. 

Tüm bu iliĢkilerin iç içe olduğu, bunda paranın bir zamk iĢlevi gördüğü de rahatlıkla 

belirtilebilir. O zaman bu iliĢkiler bütünlüğüne hangi kavram yanıt verebilir? Açıklanabilecek 

hususlar olarak; ekonomiyi büyük tüccar adı verilen grupla denetlemekte ve artık-değerin 

önemli bir kısmını sızdırmaktadır. Bunun için politik erkin ya kendisini ya da kontrolünü 

elinde tutmaktadır. Zor uygulamak gerektiğinde ordu gücünü kullanabilmektedir.  
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Dikkat edilirse, aĢağı yukarı aynı grubun komple bir hareketi söz konusudur. Grubun içinden 

bazı isimler değiĢse de, en azından Venedik çapında belirleyici konumda olan bir grup vardır. 

Tekrar bu grubu niteleyelim. Tüccar tekelidir, devlettir, ordudur, bürokrasidir. Önde gelen 

kilise ve sanat camiasının hamisidir. Devleti de aĢan, ekonomiye kendini dıĢtan tekel gibi 

dayatan, ama ekonomi olmayan, topluma devleti de aĢan bir hegemonya dayatan bu gruba 

iktidar yoğunluğu demek, bizzat iktidar olarak adlandırmak doğruluk payı güçlü bir 

yorumdur. Eğer grubumuz tüm Ġtalya çapında etkili olsaydı, ona ulusal iktidar diyecektik. 

Toplumun tüm kesimine kendisini yaysaydı, ulus-devlet diyecektik. Ülke ekonomisini 

denetimine geçirseydi, ekonomik iktidar olarak adlandıracaktık. Tüm Avrupa‟ya, oradan 

dünyaya konumunu taĢıracak olsaydı, Avrupa ve dünya imparatorluğu diyecektik.  

Bu varsayımlar temelinde 16. yüzyılın bugünkü Hollanda ve Ġngiltere coğrafyasına bakalım. 

Belirleyici olay, Fransa ve Ġspanya Krallıkları tarafından sürekli sıkıĢtırılmalarıdır. Bu krallıklar 

kendilerini imparatorluk olarak ilan edip Ġngiltere ve Hollanda‟yı da kendi eyaletleri haline 

getirmek istemektedirler. Hâlbuki bu iki ülkenin kral ve prensi siyasi bağımsızlıklarını korumak 

ve geliĢtirmek istemektedir. Bunun için Ģiddetle güce ihtiyaçları vardır. Aksi halde yutulmaları 

an meselesidir. Ġhtiyaç duyulan güç siyasi, askeri, parasal ve entelektüeldir. DüĢünür ve 

sanatkârları davet ediyorlar. Descartes, Spinoza, Erasmus oradalar. Yahudi sarraflar para sahibi 

olarak oraya akın ediyorlar. Yeni bir ordunun temeli atılıyor. Bu profesyonel, talim, disiplin 

ve tekniği yeni olan bir ordudur. Toplumsal dayanıĢma ve destek için özgürlüğe önem 

veriyorlar. Ġç siyasi çatıĢmaları gideriyorlar. En önemlisi de, Avrupa çapında verimli olan bir 

ekonomik beceri sağlıyorlar. Tüm bu etkenleri bir arada düĢündüğümüzde, Hollanda ve 

Ġngiltere rakiplerine karĢı kendilerini güçlü savunuyorlar. Hatta yüzyılın sonlarında kendilerini 

hegemon kılma Ģansını yakalıyorlar. GeliĢmelerin pratikteki ana çizgisinin böyle olduğunu az 

çok bilgisi olanlar kabul edecektir.  

O zaman sorularımızı yeniden soralım. Tüm bu iç içe ve birbiriyle bağlantılı iliĢki ağlarına ne 

ad verelim? Nasıl bir sistem olarak tanımlayalım? Tüm bu geliĢmeyi yeni bir ekonomik yaratıcı 

sınıf mı sağladı? Ortada verimli kılınmıĢ bir ekonomi vardır. Kimdir bunu yaratanlar? Bin bir 

çeĢit zanaatkâr, çiftçi, iĢçi, küçük tüccar, dükkâncı, pazar ve dolaĢımı hızlandıran para ve 

senetler. En önemlisi, bu ekonomik verimlilik artık-değeri büyütüyor. Kim aslan payını alıyor? 

Herhalde ekonomiyi para ve siyasi-askeri güçle denetleyenler. Çünkü para olmazsa satıĢ 

olmaz. O olmazsa verim durur. Ordu ve siyasi güç olmazsa iĢgal görür, o zaman yine verim 

düĢer. Demek ki belirleyicilikte para ve türevlerinin etkileri olmakla birlikte, ekonomiyi ancak 

kontrol düzeyine getirmek ve karĢılığında da büyüyen artık-değeri gasp etmek için bu 

denetimi sürdürüyorlar. Muhtemelen siyasi ve askeri erkle sıkı iliĢki içinde olan kesimlerdir. 

Prensin ve kralın ordunun baĢı olduğu, paraya da çok ihtiyaçları olduğu, dolayısıyla artık-

değer toplayanlarla ya aynı gruptan ya da yoğun iliĢkiler içinde oldukları yüksek bir ihtimaldir. 

Bu arada sanat ve fikir hareketleriyle de aralarını iyi tutuyorlar. Avrupa‟da özgürlüğe önem 

veren kral ve prens olarak tanınma iĢlerine geliyor. Rakiplerindeki muhalefet hareketlerini de 

desteklemekten geri kalmıyorlar. Bir kez daha soralım. Bu komple hareketi nasıl 

kavramlaĢtırabiliriz? Ekonomiktir desek, ortada gerçek ekonomiyle uğraĢan bir kiĢi bile yoktur. 

Olanlar artık-değeri ele geçirenlerdir. Bunlar kimlerdir? Kendilerini dıĢtan ekonomiye 

dayatanlar. Para-değeri dolaĢımda hızlandırarak parayı çoğaltanlar. Devlete borç olarak 

aktaranlar. KarĢılılığında belki de devlete ortak olanlar. 



39 
 

Görüyoruz ki, kapitalizm, kapitalist ve kapitalist ekonomi dediğimiz dolaylı olarak ekonomiyi 

denetleyenler, ama esas olarak içinde yer almayanlar oluyor. Esas uğraĢları ne bunların? 

Ġktidar tekeliyle ilgililer. Ekonomik tekellerini iktidar tekelleriyle birleĢtiriyorlar. SavaĢıyorlar; 

ülkede savaĢı kazandıklarında ülke içinde güçleri artıyor. Bu daha çok artık-değer demektir. 

DıĢa doğru savaĢ kazandıklarında, bu sömürge kazanımı ve hegemonya demektir. Bu geliĢme 

ise tekel talanı demektir.  

Ġngiltere ve Hollanda örneğini zamana ve mekâna yaydığımızda, geliĢmeler daha somutluk 

kazanıyor. Aralarındaki ittifakı önce Avrupa‟daki hegemonyaları için kullanırlar. 16. yüzyıl 

sonlarında Ġspanya Ġmparatorluğunun boyunduruğu kırılmıĢ ve Avrupa çapında imparatorluk 

emelleri ölümcül bir darbe yemiĢtir. 17. yüzyılın sonlarında Fransa monarĢisi de yenilgiye 

uğratılmıĢ ve Avrupa üzerindeki hegemonik emelleri ağır darbe almıĢtır. Avusturya karĢısında 

Prusya Almanya‟sını destekleyerek, Habsburg sülalesiyle Avrupa üzerindeki imparatorluk 

düĢlerine de ölümcül darbe vurulmuĢtur. Son Otuz Yıl SavaĢlarıyla din savaĢı çağına son 

verilmiĢ, 1649 Westphalia AnlaĢmasıyla kendi çizgilerinde ulusal devletler dengesine dayalı 

sistemin temelini atmıĢlardır. Fransa‟nın 1789 Devrimiyle buna cevabı, Napolyon Ģahsında 

stratejik hegemonya kaybıyla sonuçlanmıĢtır. Aynı dönemlerde sömürgeler savaĢı da kazanılıp, 

19. yüzyıla endüstri devrimiyle girilmiĢtir. Endüstri devrimi Ġngiliz hegemonyacılığını 

kesinleĢtirmiĢ, kendisine dünya imparatorluğunun yolunu açmıĢtır. Prusya‟nın Ģahsında geç 

uyanan Alman devi, 1870‟te Fransa‟ya karĢı kazandığı zaferden sonra, Avrupa ve Dünya 

hegemonu olmak için iki dünya savaĢıyla iki defa ağır yenilgiye uğratılmıĢtır. Ġkinci Ġngiltere 

olarak ABD iki dünya savaĢından da kazançlı çıkmıĢ ve Ġkinci Cihan Harbinden beri yeni 

Dünya hegemonik gücü olmuĢtur. Almanya‟nın rolünü tekrarlamak isteyen Rusya Sovyet 

Ġmparatorluğu hegemonya savaĢından yenik çıkmıĢtır. Artık Dünya Ġmparatorluğuna oynayan 

bir ABD var ki, çöküĢünü engellemek için bir nevi savunma savaĢıyla ömrünü uzatma 

peĢindedir.  

Ġktidarın ana doğrultusu böyledir. Uruk sitesinden baĢlayan iktidar nehri, akıĢına binlerce yan 

kol alarak, ABD‟nin New York kenti yakınlarında artık okyanus sularında kaybolmaktadır. 

BaĢka dolaĢacağı kıyı olarak Çin‟in Okyanus kıyıları düĢünülmektedir ki, Ģimdilik bunun 

varsayımı yapılmaktadır. Oraya varması ihtimali, varmaması ihtimalinden düĢüktür. Uygarlık 

toplumunun çözülme Ģansı daha yüksek bir ihtimaldir. Dünya çapında dev boyutlara varan 

toplumsal ve çevresel sorunlar, demokratik toplumların devreye girmelerini ve kendi 

uygarlıklarını inĢa etmelerini öncelikli olasılıklardan biri haline getirmiĢtir. Eski devlet 

sistemlerinden kalma imparatorluk kültü yerine, demokrasilerin konfederatif birliğinin küresel 

sorunlarla baĢ etme Ģansı daha yüksektir. 

Bu varsayımlar kapitalizmi yerli yerine oturtmak için yapılmaktadır. Ufuk turu gibi bir Ģeydir. 

Uygarlık ana nehrinin Ġngiltere ve Hollanda durağı derin bir girdap yaptıktan sonra devam 

ediyor. Yeni bir hız ve renk kazanarak. Girdabla birlikte ana nehre katılan süreksizlerin 

uygarlığın sonraki akıĢına yeni bir renk ve hız verdikleri açıkça belirtilebilir. Geleneksel 

devletin ulus-devlet olarak, yine neolitik devrimden sonra en büyük ekonomik devrim olarak 

endüstrisi, iki çok güçlü akarsudur. Geleneksel uygarlığı hızlandıran ve renklendiren de bu iki 

etkendir.  

Yine sürekli sorduğum soru devreye giriyor. Kapitalizm nerede? Kapitalizm ulus-devlet ve 

endüstrinin neresinde? Bu soruları ekonomik içerik açısından soruyorum. Cevabını çok sıkı 

aramama rağmen ekonomi içinde bulamıyorum. Biçiminde tekrarlıyorum.  
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Belki tuhaf karĢılanabilir, ama bana göre ekonominin gerçek sahibi, tüm iĢgal ve 

sömürgeleĢtirme çabalarına rağmen kadındır. Ekonomiyi sosyolojik açıdan anlamlı 

değerlendirmek istiyorsak, en doğru yaklaĢım, mademki çocuğu karnında beslemekten tutalım, 

en zor doğum sonrası ayakta durabilecek hale getirinceye kadar kadın besliyor, evin besleme 

zanaatkârı da kadındır; o halde en temel güç kadındır. Cevabım gerçeğe daha saygılı 

sosyolojik bir cevaptır. Biyolojiyle bağını da kesin göz önünde bulundurarak. Kaldı ki, tarım 

devrimindeki rolü ve milyonlarca yıl bitki toplayıcılığıyla, halen sadece ev içi değil, ekonomik 

yaĢamın birçok alanında çarkı döndüren kadındır. Bilimlerin temelini atma onurunu taĢıyan 

Antik Yunanlıların ekonomiye ev yasası, kadın yasası olarak ad koymaları da bu gerçeği 

binlerce yıl önce tespit etmiĢtir.  

Ġkinci sırada Ģüphesiz uygarlık güçlerinin baĢ sanat olarak belledikleri artık-ürün ve artık-değer 

gaspı için sürekli ve acımasız yöntemlerle hep denetim altında çalıĢtırdıkları köle, serf ve iĢçi 

kategorisinde yer alanlardır. Üçüncü sırada biraz daha özgür her tür zanaatkâr, küçük tüccar, 

dükkancı ve küçük arazi sahibi çiftçiler vardır. Bunlara sanatkâr, mimar, mühendis, doktor vb. 

serbest meslek erbabını da dahil etmekle tabloyu aĢağı yukarı tamamlamıĢ oluruz. Ekonomik 

çarkı tarih boyunca çeviren toplumsal grup veya sınıfların bunlar olduğu tartıĢmasızdır. Yine 

aralarında kapitalist, senyör, ağa, efendi yoktur. Bunlar çok açık ki, ekonomik güçler değil, 

insan ve emeği üzerine her tür sömürüyü, iĢgali, sömürgeciliği ve asimilasyonu dıĢtan ve tekelci 

olarak dayatan iĢgalci, sömürücü, sömürgeci ve asimilasyoncu güçlerdir. DıĢtan dayatmacı ve 

ekonomi olmayan sadece kapitalist değildir. Büyük tüccar, sanayici ve bankacı olarak 

kapitalistten baĢka senyör, efendi, politikacı, asker ve uygarlıkçı entelektüel de ekonomik 

olmayan, ekonomiye dıĢtan kendilerini dayatan güçlerdir.  

 

c-Kapitalizmin Ekonomi Olmadığına ĠliĢkin Veriler 

Kapitalizmin sadece ekonomi olmadığına, daha da vahimi ekonomi karĢıtlığı olduğuna iliĢkin 

de eldeki veriler çarpıcıdır. 

1-Ekonomik krizler. Kapitalizmi bir ekonomik sistem olarak kanıtlama çabasındaki „pozitivist-

bilimci‟ rahip takımı, krizler sorununu da yanlıĢ algılamakta ve algılatmaktadır. Ekonomik 

krizlerin tek bir izahı vardır. O da ekonominin can düĢmanı, karĢıtlığı kimliğinde yatmaktadır. 

Bazen fazla üretimden kaynaklanan krizler diye bir tanım geliĢtirilmektedir. Bir yandan 

dünyanın büyük kısmı açlıktan kırılacak, diğer yandan üretim fazlası bulunacak! Kapitalizmin 

ekonomi karĢıtlığı en çok bu tür bilinçli olarak yaratılmıĢ bunalımlarda kanıtlanmaktadır. 

Nedeni de gayet açıktır: Tekel kârı. Yok pahasına ürettiği emekçi güçlere bırakılan paylar alım 

gücüne yetmeyince, sözde bunalımlar ortaya çıkıyor. Daha doğrusu, çıkarılmıĢ oluyor. Bu 

durumda hangi sahte rahip, daha doğrusu sözde ekonomist imdada yetiĢiyor? Keynes! Ne 

diyor? Harcamaları devlet arttırsın. Nasıl? Emekçilerin alım gücünü yükselterek! Oyun bütün 

iğrençliğiyle nasıl ortaya çıkar? Bir yandan cebini boĢaltacaksın, diğer yandan elinle diğer 

cebini dolduracaksın! Bu bal gibi emekçileri ve tüm uygarlık dıĢı toplumu ölümü gösterip 

sıtmaya razı etme politikasıdır. Çok açık ki, politik bir iliĢkiyle karĢı karĢıyayız. Uygarlığa karĢı 

demokratik güçlerin eylemi bastırılmak istendiğinde önce aç bırakılır. Sonra yalvartılarak 

karınları doyurulur. En eski savaĢ taktikleriyle karĢı karĢıyayız: Bir halkı, bir Ģehri teslim almak 

istiyorsan, önce ablukaya alacak, aç bırakacaksın! Sonra teslim olma karĢılığında karnını 

doyuracaksın!  
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Kapitalizmin sahte bunalım teorisinin gerçek özünün bu olduğunu yüzlerce örnekle 

kanıtlayabilirim. Sadece meĢhur 1930 bunalımını çözümlersek, tüm mantığı sökmüĢ oluruz. Bu 

dönemde neler oluyor? Ġngiltere‟nin hegemonyasını kabul etmeyen Sovyetler Birliği kalıcı ve 

baĢarılı bir rejim haline geliyor. Hem de kapitalist adı verilen dünyayı tehdit ederek. Avrupa 

içinde ağır Ģartlarla teslimiyet antlaĢması dayatılan Almanlar ve bağlaĢıkları sağı ve soluyla 

direniĢ halindedir. Çin, Mao önderliğinde büyük bir köylü baĢkaldırısını yönetiyor. Anadolu 

baĢta olmak üzere, Ġngiliz hegemonyacılığına karĢı sömürge ve yarı sömürge ülkeler ulusal 

diriliĢ mücadelesiyle dünya çapında baĢkaldırmaktadır. Ġngiliz dünya hegemonyacılığının 

bunlara verdiği yanıt, 1929-30 bilinçli bunalımıdır. Bir yandan dağ gibi yığılmıĢ mallar, diğer 

yandan açlıktan kırılan halklar, emekçiler. Ġngiliz Keynes‟in ilacı her Ģeyi açığa vuruyor. Dünya 

emekçilerine ve halklarına kırıntılar kabilinden ayakta kalma Ģansı. Sözde sosyal devlet 

politikaları. Sonucu ne olmuĢtur bu „kapitalist sosyal devlet politikalarının‟? Ekim Sovyet 

Ġhtilalı ile baĢlayan dünya demokratik toplumunun, uygarlığın yeni hegemon gücü karĢısında 

adım adım geriletilmesi, çarpıtılması, asimile edilmesi; 1990‟larda Sovyet sisteminin çok 

önceden baĢlatılan (1930‟larda Stalin‟in antidemokratik politikaları, yani diktatörlüğü: Niçin? 

1929-30 bunalımının etkisini bertaraf etmek için. Kim bertaraf oldu? Stalin ve ekibi, Sovyet 

ekonomisi) içten çökertilme politikalarıyla resmen ortadan kaldırılmasının ilanı. Ulusal kurtuluĢ 

devletlerinin sosyal içeriğinden (demokratik devrim ve toplum içeriğinden) boĢaltılarak 

hegemon kapitalist sisteme entegre edilmesi. Tüm bunalımların ana amacının bu olduğu, 

bilinçli devlet politikalarıyla hegemonik sistemin varlığının sürdürülmesiyle amaca eriĢildiği. En 

azından kritik bir aĢamanın geride bırakıldığı.  

2- Kıtlığa dayalı krizleri de aynı kategoride değerlendirebiliriz. Bilinçli mal üretiminden 

vazgeçilmesi veya hastalık ve afetler karĢısında insanların çaresizliğinden medet umulması. 

Mevcut teknik ve donanımlarla ciddi bir açlık ve kitlevi hastalıklar düĢünülemez. Amaç 

hegemonik sistemin varlık sorunu olduğunda bu yapay bunalım türüne baĢvurulmakta, 

hastalık ve afetler koz olarak kullanılmaktadır. Bir kez daha „kapitalist ekonomi ve toplumu‟ 

denilen aygıtın resmi hegemonik uygar güçle bağlantısını netçe görüp yorumlayabiliyoruz. 

Metot aynıdır: Aç bırak, hastalığını ve felaket halini kullan! Hem de kurtarıcı melek ve hatta 

tanrısı olduğunu kanıtlamıĢ olursun. Kulların sana bol-bol Ģükretsin! 

3- Kapitalizmin sadece ekonomi karĢıtlığı değil, toplum karĢıtlığı olduğunu da iyi anlamak 

gerekir. Teorik olarak toplumun bütün olarak kapitalistleĢemeyeceğini, bunun imkânsız 

olduğunu çok önceden Roza Luxemburg kanıtlamaya çalıĢmıĢtır. Bence ince teorilere pek 

gerek yoktur. Herkes, her toplum, iĢçi ve kapitalist olarak ikiye bölünse, kâr amacıyla satacak 

mal üretemezsin! Kaba örnek: Yüz iĢçinin çalıĢtırıldığı bir fabrika varsayalım. Yüz araba 

üretebilsinler. Toplum da bir kapitalist fazlasıyla 1+100 kiĢiden oluĢsun (Çünkü toplum sadece 

iĢçi ve kapitalistlerden oluĢmaktadır. Saf kapitalist toplum denilen olay budur. Tabii 

Marksistlerin en azından bir kısmının büyük yanlıĢı). Yüz arabayı elden çıkaralım ki kâr gelsin. 

Yüz iĢçi ücretleri ile arabaları aldılar. Geriye patrona ne kaldı? „0‟ (sıfır). Demek ki, daimi 

olarak kapitalistleĢtirilmeyen, benim sistem analizimle „uygarlık karĢıtı demokratik toplum‟ her 

zaman var olmalı ki, uygarlık toplumu sürdürülebilsin. Yeni hegemon güç olarak „kapitalist 

uygarlık‟ da diğerleri gibi ancak demokratik toplum karĢıtlığı, eylem zamanlarında daha da 

azgınlaĢarak demokratik toplum düĢmanlığı temelinde var olabilir: Ya savaĢlarla ya barıĢlarla. 

Tüm uygarlık tarihinde olduğu gibi, kapitalist uygarlık tarihinde de bu anlatımı doğrulayacak 

sayılamayacak kadar çok olay ve savaĢlar vardır. 
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4- ĠĢsizlik. Kapitalizm sistem olarak artık-değerden kâr oranını yüksek tutmak için daima bir 

yedek iĢsizler ordusunu devrede tutmak zorundadır. Hatta yoksa yaratmak zorundadır. ĠĢsizlik 

bilinçli yaratılan süreçtir. En sıradan canlı hayvan ve bitkiler iĢe yararken, insan gibi bir varlık 

nasıl iĢsiz bırakılarak yararsız kılınsın? Örneğin iĢsiz karınca olabilir mi? Karınca bile iĢsiz 

olamıyorsa, insan gibi geliĢmiĢ bir varlık nasıl iĢsiz olsun? Evrende iĢsizlik kavramına yer 

yoktur. Ancak analitik zekânın sapık bir ürünü olarak, toplumsal yaĢamın en vahĢi eylemi 

olarak iĢsizlik yapay olarak yaratılmakta ve canlı tutulmaktadır. Kapitalist sistemin ekonomik 

yaĢama karĢı en amansız düĢmanlığını hiçbir olay „iĢsizlik‟ kadar açığa çıkaramaz. En ağır 

eleĢtirdiğimiz firavun rejiminde bile „iĢsiz köle‟ kavramına yer yoktur. Nasıl ki iĢsiz firavun 

olmaz ise, iĢsiz köle de kavram olarak bile düĢünülemez. Bir kölenin her zaman değeri ve iĢi 

olmuĢtur. Sadece kapitalizmde iĢsizlik, yani amansız ekonomi düĢmanlığı vardır. 

5- Kapitalizm ekonomik tekniğin de düĢmanıdır. Mevcut bilim ve teknik düzeyi, adına ister 

„refah toplumu‟ ister „cennetteki toplum‟ diyelim, herhangi bir toplumun rahatlıkla hem siyasi 

sistem olarak demokratik toplum olarak varlığını sürdürebilecek, hem de ekonomik olarak 

sorunlarını çözebilecek bir tarzda geliĢmiĢ bulunmaktadır. Ġnsan ihtiyaçlarına bu bilim ve 

teknik düzeyin optimum (en verimli tarzda) uygulanmasına kapitalist sistemin „kâr yasası‟ 

engel koymaktadır. Kâr yasası olmazsa, sadece insanın beslenme ihtiyaçlarına göre 

düzenlenmiĢ bir ekonomiye, mevcut bilim ve teknik düzeyi rahatlıkla gerekli her çözümü 

bulabilecek kapasitededir. Bu kapasite hiçbir zaman tam kullandırılmamakta; bilakis sürekli 

krizler, iĢsizlik, toplumsal ĢiĢkinlikler yaratılarak kapitalist uygarlık sürdürülmek istenmektedir. 

Demek ki kapitalizm sadece ekonomi düĢmanlığı değil, ekonomiyi optimal düzeyde 

gerçekleĢtirebilecek bilim ve tekniğin de düĢmanıdır.  

6- Kapitalizm ekonominin en temel ilkesi olan ahlakın, moral değerlerin de düĢmanıdır. 

Ġnsanlık ancak ahlaki ilkeyle ekonomik ihtiyaçlarını düzenleyebilir. Aksi halde örneğin 

karıncalar gibi çoğalabilir ki, buna on tane dünya gibi gezegen bile yetmez. Ahlak olmazsa 

„aslan toplumuna‟ dönüĢebilir ki, geriye yenilecek sığır, hayvan kalmaz. O zaman aslana da 

dünya kalmaz. Yani kapitalizm sınırlandırılıp durdurulamazsa, ya toplumu „karıncalar 

toplumuna‟ dönüĢtürerek yıkımın eĢiğine getirecek (örneğin Çin ve Japonya‟nın durumu), ya 

da „aslanlar toplumu‟ durumuna getirecektir (örnek ABD toplumu). Her toplum ABD, Çin ve 

Japonya gibi olursa, insan toplumunun sürdürülebilirlik Ģansının gittikçe azalacağı açıktır. 

Burada kapitalizm esasta ahlaki ilkeyi sözde „kapitalist ekonomiye‟ kurban etmiĢtir. Bir dönem 

çocuklar, kız çocukları da fazlalıktır diye kurban edilirdi. Varsa ancak böyle bir ahlakla insan 

kurban edilerek toplum sürdürülebilir. Nitekim tüm kapitalist damgalı savaĢlara „insan kurban 

etme ayinleri‟ olarak bakarsak, nasıl bir „kapitalist ekonomi ilkesi‟ ya da ahlaksızlığıyla karĢı 

karĢıya olduğumuzu anlarız. Yalnız toplumun iç sosyal dokularını tahrip etmiyor bu 

ahlaksızlık. Çevreyi, doğayı da ilk defa hükmü altına alarak, büyük bir katliam sürdürerek 

sadece insan yaĢamını değil, tüm canlı yaĢamı da tehdit edecek boyuta varıyor. Bundan daha 

büyük ahlaksızlık ve canlı düĢmanlığı olabilir mi?  

7- Kapitalizm ekonominin ana gücü, yaratıcısı kadının da düĢmanıdır. Tüm çözümlememiz 

kadının toplumsal yaĢamdaki yerinin, ekonomik değerinin birincil düzeyde ve yüksek seviyede 

olduğunu kanıtlamaktadır. Tüm uygarlık tarihinde olduğu gibi, en acımasız dönemini kapitalist 

uygarlık aĢamasında yaĢamaya baĢlayan „ekonomisiz kılınmıĢ kadın‟ gerçeği, en çarpıcı ve 

derinlikli toplum çeliĢkisi haline gelmiĢtir. Kadın nüfusu ezici olarak iĢsiz bırakılmıĢtır. Ev iĢleri 

en zor iĢler olduğu halde, beĢ metelik değer etmemektedir. Çocuk doğurma ve yetiĢtirme 



43 
 

hayatın en zor iĢi olduğu halde, sadece değer etmemekle kalmamakta, giderek baĢa bela 

olarak düĢünülmektedir. Hem ucuz, iĢsiz, çocuk doğurma ve bin bir zahmetle büyütme 

makinesi, hem ücretsiz ve hatta suçludur! Kadın uygarlık tarihi boyunca toplumun zemin 

katına yerleĢtirilmiĢtir. Ama hiçbir toplum kapitalizmin yürüttüğü ve çok sistemli hale getirdiği 

istismarı geliĢtirme gücünde olamamıĢtır. Bu sefer kadın sadece zemin katta değil, tüm katlarda 

eĢitsizliğin, özgürlüksüzlüğün, demokrasisizliğin nesnesidir! Daha da vahimi, tarihin hiçbir 

dönemiyle kıyaslanamayacak Ģiddette ve yoğunlukta cinsiyetçi toplum iktidarını insanın en 

mahrem organlarına kadar Ģartlandırıp çoğaltarak, kadını bir seks endüstrisine dönüĢtürerek, 

iĢkenceyi toplumun tüm katmanlarına yayarak, „erkek egemen toplumu‟ kapitalist uygarlık 

döneminde azamiye çıkartarak, „ekonomustan‟, ekonominin yaratıcısı özneden intikam 

alırcasına kadın ve ekonomi düĢmanlığını her yerde ve her zamanında kanıtlamaktadır! 

8- Kapitalizm, ekonomiyi en son küresel aĢamasında zirveye çıkarttığı „borsa, kur ve faiz‟ 

piyasası denilen para-kâğıt oyununa çevirerek düĢmanlığını, gerçek ekonomiyle ilgisizliğini 

fazlasıyla ve tüm toplumun gözüne sokarcasına kanıtlamaktadır. Tarihin yine hiçbir 

döneminde ekonomi bu tür kâğıt oyunlarına, sanal bir sisteme dönüĢtürülmemiĢtir. Ekonomi 

toplumların en hassas dokusu olarak değerlendirilmiĢ, hep kutsallık atfedilecek düzeyde 

(kutsallık kelimesinin kaynağı Sümer toplumuna kadar gitmekte ve gıda kavramıyla 

bağlantılandırılmaktadır) değerlendirilmiĢtir. Beslenme en öncelikli sorun olarak görülüp 

çözümlenmeye çalıĢılmıĢtır. Bütün dinlerde ekonomik güvenceye dayalı bir izah yanı vardır. 

Bayramlar ekonomik bolluk veya en azından kriz olmaktan çıktığı dönemlerin anısına 

düzenlenmektedir. K. Marks'ın haklı olduğu bir nokta olarak, toplumun tüm alanlarını 

etkileyecek özelliklerin toplam ifadesi olacak kadar önemli olan ekonomi, duygusal ve analitik 

zihnin yoğunluk alanı olmaktan çıkarılıp para-kâğıt oyunlarına bağlanarak, analitik-spekülatif 

zihniyetin en sorumsuz, gerçek yaĢamdan kopuk alanına dönüĢtürülerek gerçek niteliğini 

ortaya koymaktadır. Hiçbir emek harcamadan, kur, faiz ve senet fiyatlarıyla oynayarak, 

küresel çapta saatlik süreler içinde milyarlarca Dolar (küresel para) el değiĢtirmektedir. 

Ġnsanlığın yarısı açlık ve yoksulluk sınırlarında gezinirken, bu tür değer transferleri kadar 

ekonomiye zıtlığı yansıtacak bir sistemi tasavvur etmek zordur. Kapitalizm, finans çağı da 

denilen son evresinde, sadece bu yüzüyle bile ne kadar gereksiz, ekonomi dıĢı ve düĢmanca 

sistem olduğunu gayet iyi kanıtlamaktadır. 

9- Kapitalizm ekonominin en temel iki alanı olan üretim ve tüketime el atıp kontrol altına 

alarak, toplumların gerçek besin, giyim, barınma ve dolaĢım ihtiyaçlarıyla ilgisi bulunmayan, 

sadece kârını maksimize etmeyi hedefleyen politikalara ağırlık vererek ve daha önce 

belirttiğimiz gibi üretim ve tüketim krizleri yaratarak yapılarını kökten bozmaktadır. Ġnsanlık 

emeğinin gerçek üretim ve tüketim yapılarıyla iliĢkisi bulunmayan veya önceliği olmayan, 

bilakis büyük sakıncalar içeren nükleer silahlar baĢta olmak üzere korkunç boyutlarda 

silahlanma, çok kâr getirdiği için çevreyi felakete götüren karbon kökenli enerji kaynaklarına 

yatırım, genetiği değiĢtirilmiĢ tarım, uzay teknolojisi, kara, deniz ve hava ulaĢım hatlarına çok 

pahalı olmak kadar yol açtığı kirlilik bilindiği halde büyük yatırımlar, moda çılgınlığının sonucu 

olan aynı tür maldan yüzlerce versiyonu için hesapsız yatırımlar sadece birkaç örnek olarak 

sunulabilir. Bir yandan çılgınca ve gereksiz alanlarda dağ gibi yığılan eĢyaların pazarsızlıktan 

tüketim niteliğini yitirip çürümeye terk edilmesi, diğer yandan tüketim gücü olamamaktan 

kaynaklanan açlık ve hastalıktan kırılmalar. ĠĢsizlik orduları! Tarihte hiçbir savaĢın, doğal 

felaketin insan toplumuna yapamadığı kötülüğü ve düĢmanlığı; kapitalizm denilen ekonomik 
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biçim hem de ekonominin can damarlarına basarak, sıkıĢtırarak, kopartarak, suni damarlar 

takarak gerçekleĢtirmektedir.  

 

d-Tekelci Ticaret Kapitalizmi 

Sermayenin en eski alanı ticarettir. Tarihte M.Ö. 4000-3000 döneminde Uruk sitesi etrafında 

bir ticaret çağından bahsetmek mümkündür. Asurluların Anadolu‟dan Hindistan‟a kadar ticaret 

kolonileri kurduklarını bilmekteyiz. Fenikeliler ilk ticaret kolonilerini Akdeniz‟in her tarafında 

kurma yeteneğini gösteren ilk kavimdir. Pers Ġmparatorluğu‟ndaki geniĢleme ve güvenlik 

ticaret açısından en geniĢ küresellik anlamını taĢır. Greko-Romen uygarlığında ticaret tüm 

etkinliğini sürdürmüĢtür. Ticaret olmadan büyük kentlerin ayakta durması zordur. Büyük kent, 

büyük ticaret demektir. Ortaçağda küresel güç olan Ġslam uygarlığı, Batı ticaretine giden yolda 

son büyük merhaledir. Ticaret için gerekli tüm gelenekler oluĢmuĢ gibidir. Para, kredi, banka, 

senet, pazar, taĢıma gibi unsurlar, Ġslam uygarlığında eski ve yeni argümanlar olarak en çok 

ağırlık teĢkil eden sektör olmuĢtur. Ġtalyan ticaret kentleri esas olarak Doğu Akdeniz‟in, Ġslam 

ve Bizans ticaretinin geleneklerini devralmıĢlardır.  

13. yüzyılda ticaret üstünlüğü Ġtalya üzerinden Avrupa kıtasına taĢınır. Ġtalyan ticaret kentleri 

13. ve 16. yüzyıllar arasında üstünlüklerini sürdürürler. 16. yüzyıldan itibaren üstünlük 

Hollanda ve Ġngiltere Ģehir tekellerine geçer. Ticari kapitalizmin zaferi büyük oranda bu 

yüzyıldan itibaren bu iki ülkenin baĢkentleri London ve Amsterdam üzerinden sağlanmıĢtır. 

Atlantik ve Ümit Burnu üzerinden Amerika ve Güneydoğu Asya‟nın keĢfi ve ticaret yollarına 

katılması en büyük ticari devrimlerden biridir. Bu yollarla birlikte Ortadoğu‟nun geleneksel 

Doğu-Batı, Kuzey-Güney ticaret yollarına hâkimiyeti 16. yüzyıldan itibaren büyük darbe yemiĢ 

ve eski önemini yitirmiĢtir. Ortadoğu uygarlığının 16. yüzyıldan itibaren sürekli gerileme 

sürecine girmesi, yeni açılan bu ticaret yollarıyla yakından bağlantılıdır. Endüstri devrimiyle de 

en stratejik darbeyi yiyerek günümüze kadar bir daha kendini toparlama Ģansını ve gücünü 

bulamaz.  

Avrupa‟nın ilk büyük sermaye birikimi 15. ve 18. yüzyıllarda baĢat rol oynamaktadır. 10. 

yüzyıldan itibaren yükseliĢe geçen kent zanaatçılığı ve tarım üzerinde ilk hegemonyasını kurar. 

Ġlk ciddi sanayi hareketi olan manifaktürün tekelleĢmesi ve yaygınlaĢması, hacimce büyümesi 

ticari tekel hegemonyacılığıyla yakın bağ içinde oluĢmuĢtur. Hollanda ve Ġngiltere‟nin 

dönemin en büyük ticaret Ģirketleri olan Doğu ve Batı Hint Kumpanyaları öncü konumlarını 

uzun süre devam ettirmiĢlerdir. Sermayenin etkin araçları olan banka, senet, kredi, kâğıt para, 

muhasebe, fuarcılık bu dönemde güçlü kurumlara dönüĢmüĢlerdir. 

Bu dönemde bir kez daha görüyoruz ki, özel ticaret tekelleriyle devlet tekelleri arasında sıkı 

bir birlik mevcuttur. Esasen tekel olarak devlet olmadan, kendi baĢına ticaret tekellerinden 

bahsetmek mümkün değildir. Ġlk ticari çağdan Avrupa ticari çağına kadar devlet tekelciliği hep 

öncü olmuĢtur. Devlete rağmen liberalizm kocaman bir safsatadır. Liberalizmin esas anlamı, 

devleti tamamıyla ekonomik tekelciliğin hizmetine sokmak, siyasi devleti ekonomik devlet 

yapmaktır. Devletsiz liberalizm sahipsiz bahçe gibidir. Devlet üzerinde bu dönemde ticaretin 

ağırlığı, daha doğrusu ticaret tekelciliğiyle iliĢkileri baĢat konumdadır.  

15. ve 18. yüzyılları arasındaki döneme bu etken nedeniyle merkantilist dönem de denilir. 

Özünde devletin ticaret üzerinden kendini toparlaması, bütçesine fazla verdirmesidir. Ticari 

milliyetçilik de denilebilir. Aldığından fazla satmak, üstün devlet haline gelmenin en etkili 
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yoludur. Ulusal devletin, monarĢinin yükseliĢe geçtiği dönem olarak da bilinir. Sosyal planda 

aristokrasinin ticarete yönelmesiyle tüccarın aristokratlaĢmasının iç içe geçtiği, yeni modern 

sınıf olarak burjuvazinin ilk gelenek kazandığı çağ da bu dönemdir. Burjuva ideolojisinden 

tutalım yaĢam tarzına, moda anlayıĢına ve kent mimarisine kadar köklü reformlar 

yaĢanmaktadır.  

Reformasyon ve Aydınlanma bu çağda olmuĢtur. Fakat Reformasyon ve Aydınlanma 

dönemini birer burjuva hareket olarak düĢünmek büyük yanılgı olur. Reformasyon özünde 

dinin ulusallaĢtırılmasıdır; ulusal Ģubelerinin açılmasıdır. Burjuvaziyle nedensel bir iliĢkisi 

yoktur. Dinsel düĢüncedeki zamanını doldurmuĢ dogmaları günün yeni koĢulları altında 

yenilemeyi hedefler. Dinin zamana uyarlanması hareketidir. O da düĢünce devriminin bir 

parçasıdır. Aydınlanma daha kapsamlı düĢünce devrimidir. Eski düĢünme paradigmalarının 

büyük oranda aĢılması ve yeni paradigmanın döneme damgasını vurmasıdır. DüĢünce 

tarzlarının her bakımdan yenilenmesidir. Ġki önemli alan, bilim ve felsefe devrimiyle de 

bağlantılıdır. Ticari çağa denk gelmesi tesadüfîdir, fakat burjuvazinin sınıf karakteri nedeniyle 

sahip çıkıp kendine mal ettiği görülür. Kendisine her iki alanı entelektüel sermaye yapar. Bu 

hareketinin büyük önemi vardır. KarĢılığında meĢru bir sınıf unvanını kazanır. Tekelciliğin en 

az mutlakıyet ve aristokrasi kadar asalak niteliğinin göz ardı edilmesinde Aydınlanma 

düĢünürlerinin önemli rolü olmuĢtur. Burjuvazi yeni bir sınıfsal oluĢum olduğu için doğuracağı 

sonuçlar pek düĢünülmemiĢ, tüm olumsuzluklar eski sınıflara mal edilmiĢtir. Orta sınıf 

niteliğinin çağa damgasını vurmasında burjuvazi baĢat rol oynamıĢtır. 

Burjuvazinin milliyetçiliği ideoloji olarak desteklemesi ulusal pazar üzerinde tekel kurma 

amacıyladır. Rakiplerini tasfiye etmede milliyetçilik etkili rol oynamıĢtır. Diğer ulus ve 

milliyetlerden ticari sermaye sahiplerini dıĢlamak; her tür ırkçılığın, ulusal, etnik ve dinsel 

düĢmanlıkların temeli olmuĢtur. KarĢılıklı milliyetçiliğin geliĢimini körüklemiĢtir. Dünya 

genelinde Yahudiliğe karĢı bu nedenle nefret duyguları yükselmiĢtir. Yahudiler kötülüğün ve 

ulusal emellerin önünde artık en ciddi engel konumundadır. Yahudiler de buna karĢıt bir nevi 

uluslararası savunma ve dostlarını geliĢtirme, düĢmanlarını tasfiye etme amacıyla Masonluk 

teĢkilatını geliĢtirmiĢlerdir. Kökeni ortaçağa dayansa da, asıl rolü bu dönemde önem 

kazanmıĢtır. Birçok ihtilalci hareket içinde payı olmuĢtur. Yahudi milliyetçiliği Siyonizm‟in 

önünü açmıĢtır.  

Ticaret ve kolonyalizm iliĢkisinin doğuĢ çağıyla bağlantısını ve daha sonraki geliĢmesini göz 

önüne aldığımızda, merkantilizm döneminde sıçrama yapması beklenebilirdi. Bu dönemin 

kolonyalizmi karĢımıza sömürgecilik olarak çıkar. Tarihin hiç koloni tanımamıĢ iki kıtası, 

Amerika ve Avustralya ve binlerce ada bu dönemde sömürgeciliği tanımıĢlardır. Dünyanın tüm 

eski kıtaları, baĢta Afrika ve Asya, birer sömürge kıtasına dönüĢtürülmeleri için adeta yeniden 

keĢfedilmiĢlerdir. Bu amaçla oryantalizm (Ģarkiyat bilimi) ve antropoloji (insan bilimi) gibi 

çalıĢmalar baĢlatmıĢlardır. Bu, bilimle yeni toplum arasındaki iliĢkiler açısından iyi bir örnek 

sayılabilir. Üstün ırk teorileri de bu dönemde geliĢme imkânı bulmuĢtur. Darwinizm topluma 

da uygulanmak istenmiĢtir. Bunların coğrafya ve tarih çalıĢmalarını yeni paradigma ile 

kazanmaları aynı amaçlar doğrultusundadır. Dünyanın kapitalizme açılmasının keĢif çalıĢmaları 

gibidir.  

Kolonicilik veya daha sistematik sonuçları olan sömürgecilik, esas olarak ticaret tekellerinin 

yayılma politikalarıdır. Talanın daha modern biçimleri oluyorlar. Avrupa ticari kapitalizmi 

büyük oranda sömürge talanları temelinde oluĢmuĢtur. Amerika‟nın gümüĢ ve altınları talan 
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edilirken, ucuz dokumalar görülmemiĢ fiyatlarla bu talanların önemli araçları olmuĢtur. Ticaret 

sadece dengesiz fiyat oluĢumlarını değil, fiyatın bizzat tek taraflı belirlendiği dönemleri çok 

yaĢamıĢtır. Kolonicilik, ticaret tekellerinin fiyat empoze etmelerinde ve dolayısıyla fahiĢ kazanç 

sağlamalarında baĢat rol oynamıĢtır. Zaten tüccar kazancının temelinde, pazarlar arasındaki 

fiyat farklarının ya kullanılması ya da çeĢitli yöntemlerle (mal stoğu, mal kıtlığı) bizzat 

oluĢturulması yatmaktadır.  

Fernand Braudel, kapitalizmin oluĢumunda büyük ticaretin spekülatif hareketlerinin belirleyici 

rol oynadığını söyler. Pazardaki sıradan değiĢimin rolünün olmadığını, bunların normal 

ekonomik faaliyetler olduğunu belirtir. Ekonomiyi değiĢimin geliĢmesiyle baĢlatır. Kullanım 

amaçlı mal üretimi ekonomi sayılmaz. DeğiĢim sürecinin eĢiğine varıldığında ekonomi baĢlamıĢ 

demektir. Kâr bu sahada söz konusu değildir. Tarafların değiĢim kazancından bahsedilebilir. 

Burası spekülasyon konusu değildir. Asıl spekülasyon büyük ticaret alanındadır. Kapitalizmin 

evi olarak tanımlanmaktadır. Fiyat farkları bizzat fiyatlarla oynanarak sağlanmaktadır. 

Dolayısıyla ekonomi sayılmamakta ve ona dıĢtan dayatılan bir „Ģey‟ olarak sanki çok açık 

deĢifre edilmek istenmemektedir. Burasından sonrasının pek tanımlanmaması büyük bir 

eksiklik olarak soru iĢareti bırakmaktadır.  

F. Braudel, devlet ve iktidar ayrımının farkındadır. Marks kadar olmasa da, yani devlet ve 

iktidarın iĢlevini önemsiz gibi göstermese de, ne kadar etkili olduğunu belirlememektedir. 

Marksizm‟de devlet yoğunlaĢmıĢ ekonomi olarak tanımlanırken, bazen gerçeğe daha yakındır. 

Fakat bu çok soyut bir genellemedir. Ġktidar ve devlet, esas olarak „ekonomi olmayan 

ekonomi‟dir. Yani ekonomiyi ürettiği artık-ürün ve değerleri sızdırma alanı olarak görmekte 

ve bu alanda tekel kurmaktadır. Bu anlamda ekonominin hemen üstündeki alandadır. Çok 

ilgilidir. Bütün mekanizmaları, artık-ürün ve değerlerin çeĢitli yöntemlerle ele geçirilmesi 

içindir. Tarım, ticaret ve sanayi tekel kurduğu alanların baĢında gelir. Yöntemlerin baĢında 

vergi gelmektedir. Mesela dolaylı vergiler devletin doğrudan tüccar tekeli olarak hareket etme 

iliĢkisidir. Devlet burada tam bir tüccardır. YoğunlaĢmıĢ ifadesi değil, doğrudan tüccardır. Bu 

vergilerin payı bilindiği üzere gelirinin yarısını aĢan kısmıdır.  

Devlet ayrıca çiftlikleri, tarım pazarlarını, tarım fiyatlarını belirleme konumu dolayısıyla da 

tam bir ekonomik tekeldir. Avrupa ekonomi literatüründe ekonomi, devlet ve iktidar iliĢkisi 

sürekli muğlâk bırakılır. Hem sosyalistler hem liberaller on binlerce cilt kitap çıkarmalarına 

rağmen, bu alanı halen aydınlatmıĢ olmaktan uzaktırlar. Marks‟ın bu alana el atmaması veya 

ömrünün buna vefa etmemesi büyük bir eksikliktir. Büyük kargaĢada bu eksikliğin payı 

büyüktür. 

15. ve 18. yüzyıl arasındaki ticari çağın zafere eriĢiminde, nereden bakarsak bakalım, ekonomi 

dıĢı mekanizmaların temel rol oynadığını itiraf etmek gerekir. O zaman ekonomi değilse 

nedir? Genelde iktidardan, özelde hukuki ifadesi olarak devletten baĢka bir gücün bu sahayı 

dilediği gibi kullanması imkânsız olmasa da zordur. Belki çeĢitli tekelci güç kliklerinden 

bahsetmek mümkündür. Fakat sonuçta bu güçler de ya iktidar, ya da onun somut ifadesi 

olarak devletle iliĢkili olmak durumundadır. Bazen parasal alan da denilebilir. Para basit bir 

değiĢim aracı olmaktan çıktığında, gerçekten en az kılıç kadar güç rolü oynayabilir. Napolyon 

ordu konusunda boĢuna „para, para, para‟ dememiĢtir. Ama bu hangi paradır? Bu, değiĢim 

aracı para değildir; ekonomi olmayan paradır. Büyük ticari paradır, spekülasyon aracı olan 

paradır. Para bu alanlarda tam bir komutandır, yönetendir. Burjuvazi bu noktayı çok iyi 

kavradığından ötürü paraya büyük rol biçmiĢtir. Paranın toplumun sürekli komuta gücü olması 
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için, toplum adeta kasap bıçağıyla paramparça edilmiĢtir. Toplum, hatta devlet o hale 

getirilmiĢtir ki, para olmadan yaĢamını sürdüremez.  

Bu noktaya taĢırılma belki de burjuvazinin gerçek devrimidir. Paraya muhtaç toplum ve devlet 

burjuvazinin emrine girmiĢ demektir. Para ihtilali de diyebileceğimiz bu konuma tarihte ilk 

defa kapsamlı olarak Avrupa‟nın bu döneminde eriĢilmiĢtir. Örneğin, bir iĢçiyi eskisi gibi köle 

ve serf olarak bağlamaya gerek yoktur. Yevmiyesini almadığında zaten aç kalacaktır. Açlık onu 

paraya mahkûm edecektir. ĠĢçi paraya teslim olmaktan baĢka çaresi olmayan bir konuma 

sokulmuĢtur. Dolayısıyla iĢçinin elde edilmesi ve yönetimi için, klasik köleci ve feodal sahip 

olarak hareket etmeye gerek yoktur. Bu hem masraflıdır, hem de daha çok sorumluluk ister. 

Kapitalist ise, sadece paranın gücünü göstererek, iĢçiyi dilediği gibi elde eder ve kullanır.  

Emtia konusunda da benzer hususlar belirtilebilir. Mal olarak emtia, para olmadan hareket 

edemez konuma getirilmiĢtir. Emtianın her tür hareketi para ile bağlantılıdır. Üretilmesi, 

taĢınması ve tüketilmesi parasız mümkün değildir. Bu da kapitalizmin büyük bir devrimidir: 

Ekonomiyi paranın mutlak komutasına vermek. Ekonomi artık paranın elinde bir oyuncak 

gibidir. Hiçbir çağda ekonomi bu denli paraya bağlanmamıĢtır. Burada para tam bir devlettir. 

Gibi de değil, devlet! Hatta devlet de paraya bu tür bir bağımlılık içindedir. Parasız devlet, 

parasız iĢçi mal durumuna sokulmuĢtur. Paradoksal gözükse de, devletin devleti aslında 

paradır. Devletin bu konuma getirilmesi, Hollanda ve Ġngiltere‟nin 16. yüzyıl icadıdır. Güçlü 

devlet yaratılmıĢtır. Ama paraya bağlanan devlettir bu. Tarihçiler Fransa‟nın bu baĢarıyı 

göstermediği için Ġngiltere ve Hollanda karĢısında hegemonya savaĢını kaybettiğini söylerler. 

Para konusunda finans çağında biraz daha tartıĢmak aydınlatıcı olacaktır.  

15.-18. yüzyılları arasındaki uygarlıksal geliĢmede ticaret burjuvazisinin en önemli aktör olarak 

ortaya çıkmasının tüm toplum üzerindeki etkisi kapsamlı tartıĢılabilir. Ticari toplumun 

özellikleri bilinmektedir. AĢırı paracıl, faizci, tefeci, banker olarak toplumun belleğindeki yeri 

son derece olumsuzdur. Ahlaka en büyük darbeyi bu unsurların vurduğu, baĢta edebiyat 

olmak üzere sanatın bu yüzyıllarda en çok iĢlediği konuların baĢında gelmektedir. Sanki 

topluma bir virüs girmiĢ gibidir. Kemirir durur. Toplumun genel yozlaĢmıĢlık düzeyinden 

sorumlu tutulur. Eski sıcak, insancıl iliĢkileri paranın soğuk yüzünde dondurur. Parası olmayan 

yaĢam savaĢını kaybetmiĢ gibidir. Ayrıca eskisi gibi büyüklük taslamak için altın tahtlara, 

gümüĢlü tabaklara, yaldızlı saraylara, ihtiĢama, kaba güç gösterilerine, alacalı kıyafetlere, lüks 

sofralara gerek yoktur. Parayı saklayacak bir yerin olsun yeter. Artık en büyük sensin. 

Ġnsanlığın bu duruma gelmesi bir yükseliĢ olamaz. Adı yeniçağ da olsa, herhangi bir yenilik arz 

etmemektedir. Olsa olsa ancak uygarlık krizinin baĢlangıcı olabilir. Topluma saygısını 

yitirmemiĢ biri açısından, bundan daha kritik ve alçaltıcı durum düĢünülemez. 

Ticari sermayenin bu dönemlerde diğer alanlarda pek istekli olmadığı görülmektedir. Arz 

ettikleri kâr oranı onu tatmin etmemektedir. Büyük ticaret kârıyla hiçbir alan boy 

ölçüĢememektedir. Tarım ve manifaktür ancak büyük ticaret kârına yakın kâr sunduklarında el 

atılan sektörler olmaktadır. Dolayısıyla sınırlı bir geliĢim imkânı bulmuĢlardır. 

Siyasi tarih açısından bu dönem büyük çalkantılarla geçmiĢtir. Büyük Roma Ġmparatorluğu‟nun 

devamı olmak için aralarında büyük çekiĢme olan Ġspanya, Fransa ve Avusturya, eski tip 

imparatorluk eğilimleri taĢımaları nedeniyle kaybetmekten kurtulamayacaklardır. Bunda para-

devlet iliĢkisi önemli rol oynamıĢtır. Hollanda ve Ġngiltere‟yi peĢ peĢe hegemonyaya götüren, 

büyük ticaret parasının komuta gücüdür. Bunlar devletlerini tüccar kredileriyle güçlendirirken, 

bizzat tüccar gibi de hareket ettirmiĢlerdir. Kâra geçen bir devlet ve siyaset söz konusudur. 
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Paranın komuta gücünü, özellikle yeni ordu ve donanmalar oluĢtururken kanıtlamıĢlardır. 

Ekonomilerindeki kapitalizmin zaferi ucuz üretim olmuĢtur. Ucuz üretim ticaret üstünlüğü 

demektir. Bu da rakiplerin (dize getirmek istedikleri devletlerin) uluslararası alanda da 

kaybetmeleri demektir. Kaldı ki, askeri alanda da çoğunlukla kaybetmiĢlerdir. Hollanda ve 

Ġngiltere‟nin komplo tarzı devrim müdahaleleri, siyasi olarak da üstünlüklerini kanıtlamıĢtır. 

Tüm bu alanlarda rakiplerinden üstün olmaları açık ki hegemonik üstünlük olacaktır. Bu 

üstünlüklerini daha önceki Ġspanyol ve Portekiz sömürgelerinin el değiĢtirmesinde 

kanıtlamıĢlar, Asya ve Afrika‟da benzer el değiĢtirme ve ticari üstünlükleri peĢ peĢe gelmiĢtir. 

Kıta Avrupa‟sında yürüttükleri ittifaklarla Fransızları etkisiz kılmıĢlar, Avusturya‟nın Alman 

Ġmparatorluğu emelini yıkmıĢlar, Rus Çarlığı‟nı diledikleri gibi kullanmasını bilmiĢlerdir. 

Dönemin güçlü imparatorluklarından Osmanlı Ġmparatorluğu‟nu yarı-sömürgeleĢme sürecine 

sokmuĢlardır. Kapitalist üretim ve devlet biçimi karĢısında Osmanlıların da diğer hanedan 

imparatorlukları gibi çağı geçmiĢ bulunmaktaydı. Çin ve Hint Ġmparatorluklarını bekleyen 

akıbet sömürge ve yarı-sömürgeleĢmeydi. Eski uygarlıkların tasfiye süreci hızla tarihin 

gündemindeydi. Yeni olan, ne olduğu fazla bilinmeden ilerlemeye dair olan her Ģeydi. Her 

yeni dinde olduğu gibi imanla bağlı olunuyordu. Dini ticaret, tanrısı paraydı.   

 

e-Sanayi Devrimi Ve Endüstriyalizm Çağı 

Çoğunlukla endüstri süreci sanayi devrimiyle eĢ tutulur. Hâlbuki tarih boyunca endüstri hep 

olmuĢtur. Hatta ilk yontma taĢ da bir endüstri veya sanayidir. Tarımın keĢfi kendi alanında bir 

sanayi devrimidir. Zanaatçılık bir sanayidir. Üretimle ilgili her yeni araç, bilgi, yöntem 

sanayide bir geliĢmedir. Ġnsan türü beslenme, giyinme ve barınma için araçla üretimini 

gerçekleĢtiren tek varlıktır. Sanayi, yani araçla üretim insana mahsustur.  

18. yüzyılın sonunda Avrupa‟nın hegemonik ülkesi Ġngiltere‟de gerçekleĢen, daha doğrusu 

önderlik edilen olgu, uzun süredir devam eden yeniliklerin önemli bir halkasıdır. Buharla elde 

edilen enerjinin makine çarkını döndürmesi simgesel bir ifadedir. Buharın ve makinelerin gücü 

çoktandır biliniyor ve kullanılıyordu. Hollanda ve Ġngiltere‟de daha önce tarım ve manifaktür 

alanında öcülük ele geçirilmiĢti. En ucuz ve kitlesel üretim gerçekleĢtiriliyordu. Bunlar da 

sanayi devrimi sayılırdı. BaĢta Fransa ve Ġtalya‟nın da endüstride geri yanları yoktu. Ucuzluk ve 

kitlesellik avantaj sağlıyordu. Hegemonyacılığın temelinde bu olgu yatmaktadır. 19. yüzyılla 

hamle yapan sanayinin önemi kâr, yani sermayenin kazancı açısından ilk sıraya oturmasıdır. 

Devrim denilen olay; ticari ve tarımsal kazanca, kâra göre sanayi üretiminden doğan kârın 

hızla katlanarak büyümesidir. Tarihte ilk defa sanayi üretimi öncülüğü ele alıyordu. 

Devriminin özünde bu olgu yatmaktadır. Daha önceleri tarım ve tezgâh geleneksel üretim 

alanlarıydı. Ticaret her iki sahadaki üretim-artıkları üzerinde meta alıĢveriĢi biçimindeydi. 

Ekonomi denilen faaliyetlerin özü de buydu. 

Eğer sadece üretim açısından bakarsak, sanayi devriminden fazla bir Ģey öğrenilemez. Gerek 

çeĢitlilik gerekse bolluk açısından her zaman üretim olgusuyla karĢılaĢılmıĢtır. Hatta denilebilir 

ki, tarımsal devrimle toplumların yaĢadığı devrime, süre ve önem bakımından hiçbir devrim 

hala ulaĢmıĢ sayılamaz. Dolayısıyla sanayi devriminin önemi baĢka yerde yatmaktadır. Bir tek 

yerde değil, birkaç yerde yatmaktadır.  

1-Tarihte ilk defa kent üretimi kır üretiminin önüne geçmiĢtir. Binlerce yıl zanaatkâr, kent 

kökenli bir üretici olarak, daima kırın yardımcı üreticisiydi. Kıra bağımlıydı. O olmasa da kır 
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kendini sürdürebilirdi. 19. yüzyılın sanayi devrimi, binlerce yıl aradan sonra bu süreci tersine 

çevirdi. 15.-19. yüzyıllarını denge yüzyılları sayarsak, 19. yüzyıl dengeyi tamamen kentten yana 

çevirdi. Bu geliĢme çok önemli sonuçlar doğuracak bir yeniliktir.  

2- Daha önemli bir yenilik toplumsal alandadır. ġehir toplumu kır toplumunun önüne 

geçmektedir. Daha önceleri Ģehirler kırsal toplumun basit bir eki iken, sanayi devrimi Ģehir 

toplumunun gücünü olağanüstü arttırmıĢtır. Kırsal toplum artık tüm alt ve üstyapılarıyla Ģehir 

toplumunun tahakkümü altına geçiyordu. Bir nevi Ģehir-köy sömürgeci diyalektiği 

kuruluyordu. Köy toplumunun Ģehir toplumunca sömürgeleĢtirilmesine baĢlanmıĢtı. Ġdeolojik 

alandan üretim araçlarına, ahlakından sanatına kadar Ģehrin köy üzerinde bariz bir sömürgeci 

hâkimiyeti kuruluyordu. Zihniyet devrimi olanca hızıyla Ģehrin üstünlüğüne yol açıyordu.  

3- Sınıfsal açıdan da tarihsel dönüĢümler söz konusudur. Burjuvazi sanayi devrimiyle birlikte 

üstünlüğünü diğer tüm sınıf ve tabakalara karĢı ilan edebilecek duruma gelmiĢti. Yedeğine iĢçi 

sınıfını da takan burjuvazi, feodal dönemle birlikte zanaatçılıktan kalma kesimlere karĢı 

kendini en ilerici, doğruların tek sahibi, modern yaĢamayı bilen, paradigma sahibi; mitolojisi, 

dini, felsefesi ve bilimiyle toplumun, ulusun, tarihin kendisi demekti. Diğerleri geçmiĢte kalmıĢ, 

kalması gereken müzelik değerler konumundaydı.  

4- Bilimin üretime ilk defa sanayi devrimiyle birlikte planlı katılımından bahsedebiliriz. Daha 

önceleri bilim ve üretim teknikleri kendi kanallarından ayrı geliĢiyorlardı. Sanayi devrimiyle 

birlikte ilk defa el ele veriyorlardı. Bilim amaç olmaktan çıkıp araç konumuna indirgenmiĢti. 

Bilimin araçsallaĢması toplumun ciddi düĢüĢünü de beraberinde getirecekti. 

5- Sanayi kârı diğer bütün alanlardan sağlanan kârlılık oranını katladı. Toplumun yeni aktörleri 

sanayicilerdi. Sanayi her sahada stratejik üstünlük anlamına geliyordu. Bu silahı en etkili Ģekilde 

elinde tutanın sırtı yere getirilemezdi. Ticaret bile üstünlüğünü yitirmiĢti. Tarımcılar parya 

durumuna düĢmüĢtü. 

6- Sanayi devriminin siyasi sonuçları daha da önemliydi. Bir yandan ulus-devlete yol açarken, 

diğer yandan dıĢa doğru emperyalizm sürecini baĢlatacaktı. Sömürgeciliğe göre dünya üzerine 

daha sistemli bir yürüyüĢ söz konusuydu. Kilit sanayici ülke ve ülkeler artık dünyaya ikinci 

büyük küresel hamleyi dayatacak konumdaydı. Birinci hamle olan sömürgecilik, zorluklarla 

karĢılaĢmak kadar, pek verimli bir hâkimiyet yöntemi değildi. Sömürgecilik sermaye ihracıyla 

birlikte yerli iĢbirlikçilerle takviye ediliyordu. Kapitalizmin emperyalizmi sanayi devrimi 

temelinde olanaklıydı.  

Görüldüğü üzere sanayi devriminin sonuçları kapsamlıydı. Devrimin sosyal ve siyasal sonuçları 

en az ekonomik sonuçları kadar etkili oldu. Avrupa uygarlığının zaferini kesinleĢtiren 19. 

yüzyılın sanayi hamleleri oldu.  

Endüstri devrimini değerlendirmede bazı anlayıĢları eleĢtirmek önemlidir. Ġlki, endüstri 

devriminin kapitalizmle bir tutulmasıdır. Sanki kapitalizmin direkt sonucuymuĢ gibi 

algılanmaktadır. Bu anlayıĢın kırılması gerekir. Tıpkı Rönesans, Reformasyon ve Aydınlanma 

gibi endüstriyel devrimin de kendine has tarihsel ve toplumsal bir süreci vardır. Uzun bir 

tarihsel, toplumsal birikimin sonucudur.  

Genelde devlet tekeli, özel olarak kapitalist tekeller artık-ürün ve değerler üzerinde sürekli 

yoğunlaĢan kurumlardır. Nerede bir artık birikim varsa, leĢ kargaları gibi hemen kokusunu alıp 

o yere sızarlar. Bu konuda burunları çok hassastır ve iyi koku alır. Enerji ve makinenin kendi 



50 
 

kendine çalıĢması ve üretime uygulanmasının muazzam bir kâr kaynağına yol açtığının 

görülmemesi düĢünülemezdi. Sermayenin sanayi konusunda becerdiği Ģey, bu iki olguyu en 

verimli kâr alanına bağlamaktı. 

Enerji ilk defa kol gücüne bağlı olmaktan kurtuluyordu. Makineler kolun iĢini önemli oranda 

üstlenebilecek motor donanımına sahip oldu. Enerji kaynakları buhara ilaveten kömür, petrol, 

elektrik ve suyun yeni güç kaynağı haline dönüĢtürülmesiyle gerçek bir devrimi yaĢadı. Kendi 

kendine çalıĢan makine düzeniyle enerjinin yeni türlerinin birleĢtirilmesi üretim patlamasının 

temeliydi. Günümüze kadar bu tür enerji ve makine düzenekleri milyonlara varan türleriyle 

doğayı ve toplumu halen nereye varılacağı kestirilemeyen bir hızla çoğu olumsuz olmak üzere 

çözmekte, parçalatmakta ve dağıtmaktadır. Bunu tarihinin en büyük fırsatı olarak 

değerlendiren sermaye, toplum ve doğa üzerinde görülmemiĢ boyutlarda iktidar biçimlerini 

kurgulamakta ve uygulamaktadır. Toplum ve doğa sermayenin görülmemiĢ saldırılarıyla karĢı 

karĢıyadır. Toplumu ve doğayı savunmak bir sınıfsal, hatta sosyal mücadelenin ötesinde 

varoluĢsal (ontolojik) bir soruna dönüĢmüĢ bulunmaktadır. Birkaç örnek olayla bu 

varsayımımıza somutluk kazandırabiliriz.  

a-Kentin kanserleĢmesi, kırın çöküĢü yaĢanmaktadır. Toplum ve doğa ikililiği hem kendi içinde, 

hem de kendi aralarında bir yaĢam biçimi olmaktan çıkarılmaktadır. Hasta toplum ve çevresel 

(ekolojik) doğanın sürdürülemezliği denilen olayla karĢılaĢmaktayız. Toplum, içinde yaĢanılan 

bir varoluĢ biçimi olmaktan ziyade, tahakküm ve sömürü sisteminin makine düzeneğinin bir 

parçasına, uzantısına dönüĢtürülmektedir. Uygarlık tarihinin hiçbir döneminde görülmeyen 

tarzda toplumla birey ve doğa karĢı karĢıya bırakıldığı gibi, bireycilik ve ekolojik dengesi 

bozulmuĢ doğa, karĢı saldırı etkenleri olarak, toplumdan ve ekolojik çevreden intikam alır 

duruma sokulmuĢlardır. Bireysel kanserin toplumsal kökenli olduğu tıbbın her gün yüzlerce 

örnekle kanıtladığı bir olaydır. Yalnızca toplumsal bir alıĢkanlık (modernitenin körüklediği bir 

kapitalist kâr kaynağı, tütüncülük) olan sigaranın kanserin en temel nedeni olduğu göz önünde 

bulundurulursa, toplumsal kanserden bahsetmenin doğru bir kavramsallaĢtırma olduğu daha 

iyi anlaĢılacaktır. Toplum artık bir yaĢam çerçevesi olmaktan çıkarılmıĢtır.  

Endüstriyalizmin (endüstriciliğe sadece kâr kaynağı olarak bakmak) en büyük tehdidi, anti-

toplumsal boyutlara varmıĢ bulunmasıdır. Marksizm‟in en yetersiz kaldığı konulardan biri de 

budur. Pozitivist yapısı gereği endüstri toplumunu ideal olgu olarak itirazsız kabul etmekte, 

hatta tanrılaĢtırmaktadır. Çünkü iĢçi sınıfının onsuz oluĢamayacağı ve yaĢamayacağı 

varsayılmaktadır. Teorik özünde bu yatmaktadır. Endüstriye dair en ufak bir eleĢtiride 

bulunmamakla, bunun karĢısında makine ve fabrika düzeneğini sınırsız yüceltmekle, 

endüstriyalizm denen dinin oluĢumunda Marksistlerin payının en az kapitalistlerinki kadar 

etkili olduğu rahatlıkla belirtilebilir. Endüstriyalizm en az ulus-devlet Leviathan‟ı kadar küresel 

bir Leviathan haline çoktan gelmiĢ bulunmaktadır.  

Kent toplumsal kanserleĢmenin temel dokusunu teĢkil etmektedir. Kentlerin kuruluĢ tarihçesi 

ve iĢlevine sıkça değinmiĢ olmakla birlikte, toplumsal geliĢmeyle bağını sıkça değerlendirmek 

durumundayız. Kent bir toplum biçimi olduğu kadar, bir sınıfsallaĢtırma olgusu ve 

devletleĢmenin karargâhı konumundadır. Bu üç temel olgunun uygarlaĢmak (sınıfsal, kentsel 

ve devletsel toplumlar) anlamına geldiği genel kabul gören bir görüĢtür. UygarlaĢmanın diğer 

adına boĢuna „medeniyet‟ dememiĢlerdir. Arapça olarak kente özgü, kentvari, kentli yaĢam 

anlamına gelmektedir. Civilisation‟un karĢılığı da buna yakın anlam içermektedir.  
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Öte yandan kenti sadece bir uygarlık olgusu olarak görmek dar yaklaĢım olur. Kent illa 

uygarlaĢmak, uygarlaĢmanın mekânı olmak zorunda değildir. Nasıl ki köy kuruluĢu toplumsal 

yaĢamanın tarihsel bir olgusuysa, kenti de bu anlamda yorumlamak mümkündür. Toplum 

elbette ne sürekli mağara ve ağaç kovuklarında barınabilir, ne de köyden üstüne çıkmamak 

gibi bir durumda kalmak zorundadır. Mağara ve köyü aĢan yaĢam ve mekânlar inĢa edilmek 

durumundaydı. Kent bu arayıĢların sonucu olarak tarihte yerini bulmuĢtur. Analitik aklın 

geliĢmesinde kentin rolü önemlidir. KarmaĢıklaĢan toplum mekânı olarak kent, aklın analitik 

çalıĢmasını gerektirir. Buna zorlar. Artan toplumsal sorunlar çözüm yerini beyinde arayacağına 

göre, beynin ilgili kısmının analitik tarzda geliĢmesi anlaĢılır bir husustur. Zaten toplumun 

kendisi bu zekâ türünü gerektirir. Kent bunu üst aĢamaya sıçratır. Ayrıca kent, köy gruplarının 

ortak ihtiyaç mekânı olarak da tanımlanabilir.  

Bu husus çok önemlidir. Kentin kuruluĢ felsefesini bu olguda bulmaktayız. Kentler köysüz 

kuruluĢlar olarak düĢünülemez. Kentizm olarak değerlendirebileceğimiz, ama adı konulmayan 

bu yaygın anlayıĢ, özünde köyü kente karĢıt olarak konumlandırmaktadır. Felaket bu anlayıĢla 

bağlantılıdır. Kenti köyün karĢıtı konumuna yerleĢtirmek, anlayıĢ olmaktan da öte, tarihsel 

geliĢme içinde de çok tanıdık olduğumuz bir eğilimdir: Kenti köyün, kırsalın aleyhine bir olgu 

olarak görmek ve değerlendirmek. Köyün aleyhine daha çok artık-ürün ve iktidar anlamına 

gelen bu tutum uygarlığın da derinliklerinde yer tutmuĢtur. Köyü, kırı hor görme, aĢağılama, 

idraksiz, cahil, incelikten yoksun, kaba gibi sıfatlamalar bu anlayıĢın tarih boyunca takındığı 

tutumdan kaynaklanmaktadır.  

Hâlbuki kent ve köy-kır birbirini besleyen (simbiyotik) mekânlar olarak da toplumsal yaĢamın 

vazgeçilmez yaĢam alanları olarak dengeli, uyumlu inĢa edilebilirler. Bilhassa ikisi arasında, 

genel olarak da toplum nüfusuyla köy ve kent nüfusu arasında ekolojik denge kurularak bir 

oran bulunur ve bu en ideali olurdu. Uygarlığın en büyük tahribatlarından biri de kenti sürekli 

köy ve kırın aleyhinde büyütmesi ve bir tahakküm ve sömürü merkezi, mekânı olarak 

tutmasıdır. Rolünü bu temelde saptırmasıdır. Kentleri asıl iĢlevinden boĢaltmasıdır. Sadece bu 

alanın gerçek kuruluĢ felsefesine kavuĢturulması büyük toplumsal eylem gerektirmektedir.  

Kent tarihinden çıkaracağımız diğer bir sonuç, çevreyle iliĢkisine bakmadan bir kanser uru gibi 

büyümesidir. “Sınırı, mekânı nerede tutulmalıdır?” sorusuna yanıtı yoktur. SaptırılmıĢ kent 

mantığı ve bu mantık altında geliĢen uygarlıklar sanıldığının aksine aklın değil akılsızlığın, daha 

doğrusu bir teneke sesine benzeyen, yaĢam ve duyguyla bağını yitirmiĢ analitik aklın eseridir. 

Felaketlerin boyutları ve muhtemelen geriye dönülemez biçimde önlenemezlikleri bugün daha 

iyi anlaĢılmaktadır. Kentler yine de ilk çağlarda daha görkemli yapılardı.  

Milyonu, hele-hele on milyonu aĢan kent olmak, toplum olmaktan çıkmaktır; kitle denilen 

sürü toplumu haline gelinmesidir. Sürüler nasıl ağıla doluĢursa, kentte de insan toplumunu 

ifade edecek en iyi kelime ağıllaĢmadır. SürüleĢen insanlar kent denilen ağıla dolmaktalar. Basit 

birer tüketici kitlesi olmaya çoktan razı edilmiĢlerdir. Ağıldaki sürü de öyledir. Bir de yanı 

baĢlarına bir iĢsizler sürüsü konulmuĢtur. Onunla teskin edilirler. Yönetim merkezi ve özel 

villalı, bahçeli evleri kavram olarak kentin ruhuna uygun değillerdir. Yönetim merkezi dağın 

baĢında da kurulabilir. Villalı bahçeli evler Ģehir gerektirmez. Her yere kurulabilir.  

O zaman Ģehirden geriye ne kalıyor? Tapınak, tiyatro, meclis, jimnasyum ve pazar yerini 

çoktan simültane örneklerine bırakmıĢtır. Suni nefes alıĢ veriĢinin yapıldığı yerler demek daha 

uygundur. Bu haliyle kentin geleceği belirsizdir. On milyonluk bir kenti beslemek, bir bölgenin 

ekolojik toplum olarak ölmesi demektir. Bu kentin sadece beslenmesi bile toplum ve çevrenin 
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katliamını gerektirir. Bir ülkeyi öldürmek için birkaç beĢ on milyonluk kent yeterlidir. Trafiğin 

sadece hava kirletmesi bile Ģehrin ölümü için yeterlidir. Kent orantının çok üzerine çıkmayla 

anlamını yitirmiĢtir. Anlamın olmadığı yerde yaĢamdan bahsedilemez. Nefes alıp vermeyi 

yaĢam saymıyorsak tabii.  

Kentler eskiden gerçeklerin keĢfedildiği, felsefenin inĢa edildiği sahalardı. ġimdi 

endüstriyalizmin çöken kentlerinde ise üç (S); seks, spor ve sanatın tüm içeriğinden boĢaltılarak 

sürüleĢmenin sağlandığı hara çiftlikleri söz konusudur. Okumadım, ama herhalde Hayvanlar 

Çiftliği romanı bu tür bir sürüyü iĢlese gerek. Bu, kentin ölümü değil de nedir?  

b- Endüstriyalizmin diğer bir yok edici boyutu yaĢam-çevre iliĢkisidir. Kent daha çok içten 

toplumu kanserleĢtirirken, endüstriyalizm bir bütün olarak yaĢam çevresine saldırır. Ulus-

devletin halen önemini yitirmeyen endüstriyalizm politikası, tüm ülke ve toplum kaynaklarının 

endüstriye tabi kılınmasını gerektirir. Bunu bir kalkınma yolu olarak görür. Aslında bu 

politikanın ülke zenginliği ve kalkınmayla, güçlenmekle ilgisi yoktur. En temel neden 

sermayenin en yüksek „KÂR‟ oranının bu sahada gerçekleĢtirilmesidir. Endüstriyalizm bir kâr 

yönetim harekâtıdır. Yatırım veya kalkınma kavramları asıl amacı gizleyen örtülerdir. Kâr 

varsa yatırım ve kalkınma olur. Yoksa kendi baĢına yatırım ve kalkınmanın hiçbir anlamı 

yoktur. Endüstriyalizm mülkiyetten binlerce kez daha büyük bir hırsızlıktır. Hem de tüm ülke 

halkından, doğasından yapılan bir hırsızlık.  

Kendi baĢına yatırımı, fabrikaya dayalı üretimi mahkûm etmediğimizi belirtelim. Toplum ve 

çevrenin esenliği esas alınarak, her zaman uygun bir yatırım ve fabrika modeli geliĢtirilebilir. 

Bunlar kendi baĢına kötülük saçmazlar. Kârın emrine girdiklerinde kanserleĢmeye yol açarlar. 

Kâr için endüstri, toplumsal ihtiyaçlar için değildir. Azami kâr kuralı ihtiyaçtan kaynaklanmaz. 

Onun kendi mantığı vardır. Ġhtiyaç alanı kâr getirirse ilgilenir. Yoksa ölüme terk eder. Mevcut 

teknolojiler doğru geliĢtirilip uygulansa, ne iĢsizlilik, yoksulluk, ne de hastalık ve eğitimsizlik bir 

toplumsal sorun olarak kalır. En önemlisi, ne de kaynak uğruna çevrenin teknikle, fabrikayla 

yıkımına gerek kalır.  

Kârlı bulunmayan, ama kesinlikle hayati ihtiyaçları rahatlıkla karĢılayabilecek olan binlerce 

alan, sırf kâr getirmediği için atıl bırakılmaktadır. Kâr uğruna ise, bazen milyonlarca yıllık 

evrimin sonucu olan kaynaklar, hiçbir hayati sonucuna bakmadan kısa bir sürede tüketilir. 

Petrol, deniz, orman ve maden politikaları kârlılık nedeniyle çevreyi bir ölüm-kalım alanına 

dönüĢtürmüĢtür. Kâr denilen olayın vahĢi boyutunu hiçbir olgu çevre katliamı kadar 

açıklayamaz. Kârlılık bu biçimde devam ederse, değil birkaç yüzyıl, birkaç on yıl daha devam 

ederse, çevresel felaketin kesin olduğunu tespit ediyor binlerce bilim adamı.  

Endüstriyalizm analitik akıl için süper bir zaferdir. Fakat duygusal aklın da feci bir yenilgisidir. 

Dünyanın tüm canlılarını insanın hizmetine koyan en eski tanrısal vahyin bir hortlamasıdır 

endüstriyalizm. Ġnsan hizmeti demek yanlıĢ oluyor. Bir avuç kâr hırslısının emelleri uğruna tüm 

canlılar kurban ediliyor. O zaman insanın bizzat kurban olarak sunulması bir zaman meselesi 

haline gelmiĢ demektir. Kutsal Kitaplardaki kötü tarifine uygun hiçbir örnek endüstriyalizm 

kadar emsal teĢkil etmez.  

c- Endüstriyalizmi bir üretim sorunu olarak görmemek gerekir. Üretim üzerine kurulan kâr, 

sermaye tekeli asıl anlamını verir. Endüstri kâr tekellerinin hizmetine girmedikçe, temel 

toplumsal ihtiyaçlar ve çevre koĢulları göz önüne getirilerek, bilim ve teknolojinin 

olanaklarına göre her zaman bir üretim, dolayısıyla yatırım politikası kurgulanabilir. Bunun 
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makineli veya makinesiz olması özde pek fark etmez. Biri yavaĢ, diğeri hızlı üretir, o kadar. 

Kaldı ki, burada belirleyici olan, toplumsal ihtiyaçlar ve çevreyle, ekolojiyle uyum koĢullarıdır. 

Hız ve yavaĢlık kendi baĢına amaç değildir. Dolayısıyla makineleĢme de kendi baĢına iyi ve 

kötü değildir. 19. yüzyıldan günümüze kadar endüstriyalizm denilen olguya, makineli ve 

makinesiz, hızlı veya yavaĢ tüm yatırım, üretim ve tüketim süreçlerine kâr amacı damgasını 

vurdukça, o zaman her Ģey soruna ve kangrene dönüĢüyor. Bunun için kentler anormal 

büyüdü. Silahlar korkunç geliĢti. Devasa ordular kuruldu. Korkunç ve dünya çapında savaĢlar 

oldu. Çevre katliamları yaĢanmaya baĢladı. Ulus-devlet canavarı türetildi. YaĢam tümüyle 

içeriğinden boĢaltıldı. Politika yok edildi. Tekel olarak kapitalizm makineli üretime damgasını 

vurunca, endüstriyalizm canavarı peydahlanıyor. Can alıcı husus budur.  

Devlet tekeli önce tarımda, sonra ticarette artık-ürünü yakaladı. 19. yüzyılla birlikte eĢi 

görülmemiĢ sanayi üretimi üzerinde, tabii yeni enerji ve makine buluĢlarıyla tekel kurulunca, 

tarihin hiçbir döneminde elde edilemeyen kârlar, diğer bir deyiĢle artık-ürünün karĢılığı olarak 

sermaye elde edildi. EndüstrileĢmeye kâr dayatılınca her Ģey çığırından çıkıyor. O halde 

endüstriyle kârlaĢma olarak endüstriyalizm çok farklı kavramlardır. Endüstriyalizm ayrıca 

ekonomi de değildir; ekonomi tekelidir; sanayi üretimine dayatılan, devlet veya özel fark 

etmiyor, tekeldir. Toplumun binlerce yıldır el emeğiyle kendine yabancılaĢmadan bir 

ekonomik faaliyet olarak yürüttüğü, çalıĢtığı üretim sahaları ister fabrikalı, ister tezgâhtar, ister 

tarım çiftliği, ister manifaktür olsun tartıĢılmıyor. Sorun bu sahalarda üretim yapmaktan 

kaynaklanmıyor. Pazarda değiĢimden geçirmekten de kaynaklanmıyor. Direkt devlet veya 

devlet adına bazıları dıĢtan insan ihtiyaçları için verili olan bu alanları denetim altına alıp 

vergili, talanlı, kârlı yöntemlerle fazlayı aĢırmaya baĢladıklarında, iĢte o zaman çok ciddi 

ekonomik ve sosyal sorunlar doğuyor. 19. yüzyıldan günümüze kadar üretimin sanayi devrimi 

dediğimiz döneminden sonra anormal kâr alanı haline gelmesiyle birlikte, tekel dayatmaları 

sonucunda müthiĢ sınıfsal ve ulusal savaĢlar baĢta olmak üzere, toplumun hem kendi içinde, 

hem dıĢındaki toplumlara, hem de doğaya karĢı çatıĢmalar derinleĢiyor. Toplum hiç olmadığı 

kadar tahakküm iktidarını yaĢıyor. Herkes herkesle boğuĢuyor. Bir anlamda Hobbes‟un 

canavarı Leviathan “herkesin herkesle savaĢını‟‟ sona erdirmiyor. Tersine “herkesin herkese”, 

doğaya ve kendisiyle savaĢına dönüĢüyor. Canavarın toplumu, toplumun canavarı yaĢadığı 

veya getirdiği son aĢama bu oluyor.  

d– Sanayi toplumu kavramı da kendi baĢına anlamlı değildir. Sanayi tekelleri kurulduğunda, 

toplum daha çok emtialaĢmanın, değiĢime sunulacak üretimin, üretim de sanayinin güdümüne 

veriliyor. Tekelci sanayi kapitalizmi, diğer üretim sahalarının tekelci sanayiye bağlı hale 

gelmesidir. Bu anlamda sanayi toplumu uygarlığın bir baĢka aĢaması olarak anlam bulabilir. 

Böylesi bir uygarlık aĢaması 19. yüzyıla damgasını vurdu demek gerçekçidir. Her dönemden 

daha fazla kâr sızdırmaya imkân verdiği için, kapitalizmin görkemli çağı demek de 

mümkündür. Tüm toplumu kâr hırsı sarar. Kapitalist olmak yaĢamın amacı haline getirilir ve 

hayatın doğal tarzına indirgenir. ĠĢte bu anlamda sanayi toplumu ilktir. Azami kapitalistleĢme 

toplumudur. Kralın çıplak hale gelmesi, yani ilk defa önde gelen kapitalistlerin yeni, ama 

eskisinden daha farklı, süsü ve elbisesi normal olan, kendini vatandaĢ gibi sunan bir krallar 

grubu haline gelmesidir. Krallar da çoğalarak, eski görkemli, süslenmiĢ hallerinden soyunarak 

varoluĢ kazanıyorlar. Sanayi toplumu bu anlamda çıplak krallar toplumudur.  

Ücretle bağlanan iĢçinin durumu bu toplumda yaygınlık kazanır. Bir anlamda toplumdan 

koparılmıĢ bir sınıftır. Klasik kölecilikten farkı, ücretli kölelikle bağlanmasıdır. Hangisinin daha 
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iyi olduğunu söylemek etik açıdan doğru sayılmaz. Marksistlerin en önemli hatalarından birisi, 

bu toplumda sanayi burjuvazisi ve iĢçi sınıfını ilerici ilan edip, toplumun geri kalanına gerilik 

damgası vurmasıdır. Hâlbuki tersi doğrudur. Sanayi ve iĢçi sınıfı birlikteliği belki modernitenin 

bir özelliği olabilir; ama eĢitlik, özgürlük ve demokratikleĢme açısından tekelci devlet 

kapsamındadırlar. Anti-toplumculuğa daha çok yakın bir duruĢ sergilerler. Aydınların bu 

sınıfsal ittifakla sözleĢmesi sosyalizm açısından en talihsiz bir sapma olmuĢtur. Sanayici tekelleri 

toplumu, kavram olarak sürekli savaĢ toplumlarıdır. Ulus-devlet boĢuna bu dönemin devlet 

biçimi haline gelmemiĢtir. 

e– Sanayi tekelciliğinin siyaseti ve devleti, milliyetçiliğin en yoğun hali ve devletle tüm ulusal 

toplumun kaynaĢtırılması temelinde oluĢan ulus-devlettir. Ulus-devlet en çok bu dönemde 

idealize ve realize olmuĢtur. Bunun temel nedeni, sermayenin aĢırı kârı ve topluma 

yaygınlaĢmasıdır. Kârın çoğalması, tüm toplumun sanayi tekellerine bağlılığını gerektirir. Bu ise 

iç savaĢtır. Ancak yoğun milliyetçilik ve yine iktidarın en yoğun yaĢandığı ulus-devletle bu iç 

savaĢ bastırılarak, kârın azamileĢme düzeni sağlama alınmıĢ olur. FaĢizmin yavaĢ yavaĢ bir 

sistem olarak bu dönemde geliĢmesi özgün bir olay değildir. Toplumun sürüleĢmesi ve 

iktidarın ince çeperlerine kadar yayılması, bunun da ancak milliyetçiliğin dinselleĢmesiyle 

mümkün olabilmesidir.  

Endüstri, ulus-devlet ve kapitalist üçlüsünden oluĢan Batı modernitesi tarihin en kanlı çağı, 

uygarlığı olma niteliğini bu kapsamı dolayısıyla kazanır. Ġç içe geçmiĢ bu üçlü modernite; hem 

toplum içinde iç savaĢ (faĢizm), hem de devletler arasında ulusal, bölgesel ve dünya savaĢları 

konumuna düĢer. Bunun temelinde, hep tekrarlıyoruz, kârın oluĢum ve paylaĢılma biçimi 

vardır. Ulus-devlet ana hedefini endüstrileĢme olarak belirlerken, kapitalistleĢme niteliğini veya 

arzusunu gündeme taĢıyor. Kapitalistler siyasi hedeflerini ulus-devlet olarak belirlediklerinde, 

ancak milliyetçilikle ulusu zamklayarak ulus-devleti mümkün kılabileceklerini, bunun da kâr 

düzeni için en gerekli devlet düzeni olduğunu açığa vuruyorlar. Sanayi hem devlet, hem 

kapitalizm için ana hedef haline geldiğinde, 19. ve 20. yüzyılın kaderi belirlenmiĢ oluyor. 

Sanayi de tarım gibi, manifaktür gibi bir üretim çağıdır. Uygarlığın mirasına dayanır. Ama 

hiçbir üretim çağı, sanayi çağı kadar devlet ve kapitalist tekeline kâr ve iktidar çoğaltım 

gücünü vermemiĢtir. Bu nedenle devlet ve kapitalist sanayileĢme için yarıĢır. Toplumu ve 

bireyi çok düĢündükleri, ulusa çok saygılı oldukları için değil, tarihi bir kâr imkânını 

yakaladıkları için bu karasevdayı gösterirler. 

FaĢizmi sanayisiz değerlendirmek mümkün değildir. Atom silahı ve genetiği değiĢtirilmiĢ 

canlılar üretme gibi, toplumu tahrip olasılıkları güçlü olan sanayilerin durumu daha Ģimdiden 

en büyük tehlike kaynağı haline gelmiĢ bulunmaktadır. ġüphesiz kapitalizmin ve ekonomizmin 

kontrolüne girmiĢ sanayileĢmeden bahsediyoruz. Ġki eğilimin sanayi üzerindeki kontrolünün 

hem gerçek anlamda, hem de metafor olarak insansal ve toplumsal kansere yol açtığı da 

yeterince açığa çıkmıĢtır.  

Bu çağ ana hatlarıyla 20. yüzyılın son çeyreğine kadar bütün ağırlığıyla yaĢanır. Daha sonra 

olan ise, Avrupa‟nın kendisine artık fazla kâr getirmeyen ve çok yük teĢkil eden (çevre kirliliği, 

yüksek ücretler) sanayiyi dünyaya ihraç etme aĢamasıdır. Önce mal, 19. yüzyılda mal ve 

sermaye, 20. yüzyılda ise mal, sermaye ve sanayi ihracı biçiminde üçlü bir mekanizma ile 

dünyaya taĢındı. SanayileĢmeyi tanımayan dünya bölgesi artık kalmamıĢ gibidir. Böylelikle 

sanayi çağının esas ağırlığını yitirdiğini, daha doğrusu sanayiyi finans sermayesiyle ikame 

ettiğini belirleyebiliriz. Ġlk çağını ticaret, ikincisini sanayi devrimiyle yürüten Avrupa uygarlığı, 
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son aĢama olarak üçüncü küresel finans çağını yaĢamaktadır. Finans çağı ağırlıklı olarak 

1970‟ler sonrası döneminde öncü rolünü oynamaya baĢlamıĢtır.  

 

f-Finans Çağı-Komutan Para  

Paranın toplumsal komuta gücü haline gelmesi Ģüphesiz önemli bir geliĢmedir. Bu 

çözümlenmeden, toplumun kavranması çok eksik kalır. Para belki de tüm vücuda gerekli 

enerjiyi oluĢturmak için, hücrelere besin taĢıyan damarlardaki kan örneği gibi, ekonomik 

yaĢamda akıĢkanlık sağlayan değerdir. Ne olduğu ve nasıl bu konuma eriĢtiği anlaĢılması 

gereken en ciddi toplumsal fenomendir. Beraberinde muazzam kirlilik taĢıdığı inkâr edilemez 

olan bu aygıt, hangi tarihsel ve toplumsal etkenler sonucu bu durumunu kazandı? Gerçekten 

toplumda neyi gerçekleĢtirmektedir? Kazandırdığı ve kaybettirdiği kiĢiler, gruplar kimlerdir? 

Onsuz olunur mu, olunmaz mı, yerine neler ikame edilebilir? Sorular çoğaltılabilir. 

DeğiĢim aracı olarak para, basit bir iĢlemin aracı olarak gayet anlaĢılırdır. Yine de dikkat etmek 

gerekir. DeğiĢenler nedir? Para iki değiĢen arasında adil bir ölçü sağlayacak alet olabilir mi? 

Sorunun daha baĢında büyük zorluklar içerdiği açıktır. Bir elmayla bir armudu değiĢtirmek gibi 

en basit bir alıĢveriĢ meselesinde, diyelim oran bire iki oldu: 1 elma = 2 armut. Para piyasada 

böyle iĢlev görsün. Neden bire iki de, üç veya bire bir değil? O zaman iĢin içine en basitinden 

emek değer girecektir. Sorular peĢi sıra gelebilir. Emeğe değerini veren nedir? BaĢka emek 

denilip soru sonsuza dek tekrarlanabilir. Açık ki alıĢveriĢ meselesinde adil ölçüyü paranın 

sağlaması zor görünmektedir. Büyük ihtimalle gücünü, itibarını bir seçenekten kazanacaktır. 

Öyle kabul gördüğü için kabul edilmektedir. Temelinde adalet, değer, emek gibi ölçüler 

aramak beyhudedir. Zaman ve mekânda hazır bulunanlar, iĢlerimizi kolaylaĢtırmak için bir 

arabulucu seçelim demiĢler. Bulunan arabulucu nesnenin adını para koymuĢlar. Bu kısa 

öyküyle parayı tanımlamaya çalıĢıyoruz. Fakat öyle bir arabulucu aracıyla karĢı karĢıyayız ki, 

bu konumunu bırakıp baĢka rollere girdi mi her Ģey allak bullak olabilir.  

Bir örnekle anlaĢılır kılalım. Toplum bir kadının ancak bir erkeğe bağlı olarak bir evde adına 

namuslu dediğimiz tarzda yaĢayabildiği takdirde kabul görebileceğini belirtir. Kadının öyle 

olmaktan çıkıp birçok erkeği eve alması ya da tersi, adamın eve birçok kadını alması halinde 

durum nasıl olur? Herhalde en hafif deyimle allak bullak olur. Paranın durumunda iĢler daha 

karmaĢıktır. Örneğimize devam edelim. Kadın genel kabulü bozduğu için evden atılarak bir 

çözüme varılabilir. Fakat parada iĢler bu kadar kolay olmayabilir. Elinde parayı tutan, namuslu 

olmasa, paraya ne kadar para katılsa da kabulümdür diyebilir. Hâlbuki toplum tıpkı bir kadın 

meselesinde olduğu gibi, bu kabulle parayı aracı kılmamıĢtı. Onu biriktirmek en büyük 

namussuzluktur diyebilmiĢ olması kuvvetle muhtemeldir.  

Benim kanaatim, iĢ aynen böyle olmuĢtur. Son derece nispi bir zaman ve mekânla sınırlı, 

kolaylık olsun diye araya konulan bu arabulucu, asla tüm zaman ve mekâna yayılsın diye 

kabul edilmemiĢtir. Burada büyük bir suiistimal (kötüye kullanma) olayı vardır. Asla kabul 

etmem diyebilir. Fakat atı alan çoktan Üsküdar‟ı geçmiĢ olabilir. O zaman da hükmü yetmez 

olur. Dolayısıyla para ortama göre oynayan, eĢi benzeri görülmemiĢ bir fahiĢenin kendisi 

haline gelmesi, yine ikinci bir defa kuvvetle muhtemeldir. Kendini birine bir, birine bin Dolara 

kiralayabilir. Önünde bunu önleyecek hiçbir kuvvet artık yoktur. Nasıl bu duruma gelindi? 

Biraz da ekonominin dilini kullanarak bunu anlaĢılır kılmaya devam edelim. 
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Ekonominin değiĢimle baĢlatılması pek fazla anlatım ifade etmese de, değiĢimin kendisi önemli 

bir ekonomik faktördür. Birbiriyle değiĢen iki Ģeye mal veya meta denilmektedir. Toplum 

henüz kullanım değerinden baĢka bir değer tanımazken, karĢılıklı değiĢimi ahlaki olarak uzun 

süre doğru bulmadı. Armağan ekonomisi dediğimiz bir sisteme bağlı kaldı. Ürettiği veya elde 

ettiği çok değerli addedilen bir nesneyi değer verdiklerine armağan ediyordu. Armağan 

kültürü yücelticiliği ifade eder. Yüceltilene armağan sunulur. Değerli olanın böylece değeri 

kanıtlanmıĢ, onurlandırılmıĢ oluyordu. Geriye kalan nesneler günlük yaĢam için harcanırdı. 

Birikime de iyi gözle bakılmazdı. Ġnsan toplulukları milyonlarca yıl böyle yaĢayabildiler. Mal 

değiĢimi olmadan, karĢılıklı mal olarak veya para karĢılığında değiĢime toplumun ahlakı, 

vicdanı bir türlü değiĢime razı olmuyordu. Çünkü ürettiği değerin pahası, karĢılığı olabileceğini 

düĢünmüyordu. DüĢünülmesini ahlaken uygun bulmuyordu. Belki de sağduyusu veya ahlaki 

bilinciyle bunu hileli bir yol sayıyordu. 

DeğiĢimin eĢiği ekonominin eĢiğiyse, ekonomiye böyle giriĢ yapılması herhalde iyi bir giriĢ 

sayılmayacaktır. Çünkü asli geleneğe rağmen yapılmıĢtır. DeğiĢimi ekonomik iliĢkinin temel 

değeri saymak bir varsayım olabilir. Ama tek varsayım değerinde saymak doğru olmaz 

kanaatindeyim. Ekonomiyi değiĢimden baĢka etkenlerle bilimselleĢtirmek veya daha doğrusu 

değiĢimden farklı, hatta değiĢimin kabule dayanan, para gibi arabuluculuğa dayanmayan 

biçimleri de rahatlıkla geliĢtirilebilir. Teorik ve pratik, bu biçimleri geliĢtirme konusunda 

yaratıcı olmaktan geri durmaz. DeğiĢimden daha önemli olan, emtianın mal haline geliĢ 

meselesidir. Kullanım değerinin değiĢime tabi tutulması emtialaĢma, mallaĢma olarak 

tanımlanır. Toplumda emtia olgusunun ortaya çıkıĢı uygarlık sürecine yakın dönemlerdir. 

Ticaretin kabul görmesindeki temel etkendir emtia. Emtianın kendisi onu ilk edinenin elinden 

çıkma anına denk geliyor. Elinden çıkarmayı kabul etmek emtianın baĢlangıcıdır. KarĢıdan biri 

bir Ģey karĢılığında alınca, emtia süreci tamamlanmıĢ oluyor. Yine bir örnek verelim. Yıllarca 

beslediği bir ceylanı baĢka birinin de yıllarca beslediği keçiyle değiĢtirdiğini düĢünelim. Bu 

değiĢimin adil ve eĢit olduğu hiçbir zaman ispatlanamayacaktır. Çünkü hangi alın terinin ne 

kadar akıtıldığı hiç bilinmez. Daha da önemlisi, keçiyle ceylan hiçbir zaman iki eĢit olamaz. Bu 

analojiler (örnekseme) Ģüphesiz değiĢimin mantığındaki çeliĢkiyi yakalamak içindir. Ve böylesi 

çeliĢkiler her zaman mevcuttur.  

Bu çeliĢkilerin kabulü temelinde para konusuna yeniden döndüğümüzde, barındırdığı hileleri 

daha iyi fark etmiĢ oluyoruz. Toplumları tanırken bir noktayı daha iyi anlamak büyük önem 

taĢır: Toplumsal olguların fiziksel olgular olmaması. H2O, mutlak olmasa da, dünya 

koĢullarında hep su molekülüdür. BaĢka anlamı olamaz. Toplum ise insanın inĢa ettiği olgular 

paketidir. Ġçinde muazzam bilinmezlikler taĢısa da. Toplum kendi inĢa ettiğini değiĢtirip yeni 

inĢalar kurabilir. ġu kural ortaya çıkıyor: TOPLUMSAL GERÇEKLĠKLER ĠNġA EDĠLMĠġ 

GERÇEKLĠKLERDĠR; doğa veya tanrı vergisi gerçeklikler değildir. O halde para da rahatlıkla 

inĢa edilmiĢ bir gerçekliktir. DeğiĢim ve emtialar konusu da inĢa edilmiĢ varsayımsal 

gerçekliklerdir. Tanrı veya doğa verisi değiller.  

Pozitivistlerin en büyük günahı, toplumsal gerçeklikleri fiziki gerçeklikler gibi olgular niteliğiyle 

aynı kategoriye koymaları olmuĢtur. Toplumsal olguyu değiĢmez gerçeklikle bir tuttuğumuzda, 

büyük yanılgılar içeren toplumsal paradigmalara kapıyı ardına kadar aralamıĢ oluruz. 

Ekonomiye pozitivist açıdan baktığımızda, bu sakıncaları görmemek mümkün değildir. O 

zaman milliyetçilikler nesnel gerçeğin ifadesi olarak anlaĢıldığında, değiĢik konumlarda da 

olsalar, felsefi bakımdan aynı olan Hitler ve Stalin konumuna düĢersiniz. Bu ikisi de, yani tüm 
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pozitivistler de, kaba materyalistler de toplumda kabul ettikleri gerçeklere mutlak olgu değeri 

vermekten kurtulamazlar. Para konusunu son derece nazik kılan bir etken de topluma bu 

pozitivist yaklaĢımla bakan anlayıĢtan gelir: Parayı tam gerçek saymak. Dolayısıyla onun 

aracılığıyla el değiĢtirme, giderek tam gerçek algılamasına dönüĢür.  

Paranın ekonomiye değiĢimle birlikte girmesini ve tarih boyunca gösterdiği geliĢmeleri 

incelemek konumuz değildir. Fakat paranın giderek ekonominin vazgeçilmezi haline gelmesi, 

içerdiği sakıncaların da büyümesi anlamına gelir. Tek bir değiĢimin içerdiği çeliĢkiyle 

karĢılaĢtırdığımızda, paranın sınırsız değiĢim gücü kazanmasının ne kadar netameli, sakıncalı 

durumlara yol açacağı anlaĢılırdır. Binlerce çeliĢkinin somutlaĢmıĢ hali olmak kolay bir Ģey 

değildir. Bu çeliĢkili haliyle ekonomide yol ala ala finans çağına ulaĢtığında, ortaya çıkan 

durumun bütün vahametini görmeden toplumu anlaĢılır kılmak kendini aldatmaktan baĢka 

anlama gelmez. Vahamet dediğimiz, paranın bağrındaki muazzam çeliĢkilerle birlikte en 

geliĢkin çağına varmasıdır. Bu, sicili çok kötü bir zorbanın çok büyük bir orduya baĢkomutan 

yapılması gibi bir Ģeydir. Toplumda baĢlangıçta sadece hazır olanların bir anlık kabulüne 

dayanan bu kuĢkulu aracın çok geçici bir aracı konumu giderek tanrı katına yükseltiliyor. En 

etkin komuta gücünü de elinde tutarak. 

Paranın geliĢim tarihini incelemek hayli ilginç olurdu. Tarihte ilk altın sikkenin Lidyalı Kreuzus 

tarafından çıkarıldığı söylenir. Halen altın aramalarının sorun yarattığı Manisa‟nın Sard 

kentinde oturduğu ve baĢına gelmedik iĢ kalmadığı söylenir. Para öyle bir Ģeydir ki, onunla da 

onsuz da olmak çok zor konum arz eder. Bilinen, emtia değiĢim ve paralaĢmanın el ele 

vererek hızla geliĢtiği ve ekonominin baĢköĢesini ele geçirdiğidir.  Pers ve Greko-Romen 

uygarlığında para kullanımının çok yaygınlaĢtığı, günümüze kadar ulaĢan yüzlerce sikke 

çeĢidinden bellidir.  

Ġslam uygarlığında Riyal en az sultanlar kadar itibarlı bir konuma eriĢmiĢti. Kentlerde paranın 

tahtı sağlamdı. Özellikle Yahudi sarraflar büyük önem kazanmıĢtı. Yahudi ve Ermeni sarraf ve 

tüccarlar Avrupa‟dan Hindistan‟a kadar uzanan ticaret yolları üzerindeki kentlerde paralel bir 

para ve ticari tekel hattı kurmuĢlardı. Siyasi egemenliğe paralel bu kapital hattı çok etkiliydi. 

Sultan ve emirlikleri kendine oldukça bağlamıĢtı. Avrupa ve Asya‟daki etkinlikleri sürekli 

artıyordu. Toplumların kavim olarak Yahudi ve Ermenilere artan tepkisinin altında bu 

gerçekliğin önemli payı olsa gerek. Yahudi ve Ermeni pogromlarını araĢtırırken, bu durum 

önemle göz önünde bulundurulması gereken bir husustur.  

Ġtalyan kentlerinin Ġslam dünyasından para ve ticaretin öncülüğünü devralmaları 13. yüzyılın 

ortalarına doğrudur. Özellikle Venedik, Cenova ve Floransa gerçek bir para ve ticaret mucizesi 

olarak gerçekleĢtiler. 16. yüzyıla kadar baĢta Rönesans olmak üzere her bakımdan Avrupa‟ya 

öncülük eden yıldız kentlerdi. Ġtalyan kentleri sadece Rönesans Devrimini gerçekleĢtirmekle 

kalmadılar; para devriminin de önemli mimarlarındandı. Her ne kadar ilk öncüllerini Ġslam 

dünyasında buldularsa da, katkıları oldukça büyüktür. Banka, senet, kâğıt para, kredi, 

muhasebe gibi modernitenin vazgeçilmez tüm para argümanlarını bu kentler geliĢtirdi, 

kurumlaĢtırdı. Para tarihinde bu geliĢmelerin çok büyük rolü vardır. Pazar ve ticaretin 

geliĢmesinde birer devrim rolünü oynadılar. EmtialaĢma ve paralaĢmanın hızını belki de 

yüzlerce defadan daha da arttırdılar. Paranın egemenliğinin geliĢmesinde kilometre 

taĢlarıydılar.  

Toplum yavaĢ-yavaĢ bu araçların tahakkümüne hazırlatılıyordu. GörünüĢte basit bir teknik 

muameleydi gerçekleĢtirilenler. Bankalar para birikim yerleri olacaktı. Senetler para karĢılığı 
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olan kâğıt parçalarıydı. Kâğıt para da bir nevi genel senetti. Hafifti, iĢleri daha da kolaylaĢtırıp 

hızlandırıyordu. Kredi, sıkıĢık durumda olan müĢterilerine daha sonra ödenecek münasip bir 

faiz karĢılığında verilen borç paraydı. O da iĢleri hızlandırıyor, boĢ kalmayı önlüyor, ilgilisinin 

tembel-tembel oturacağına iĢlerini hızla sürdürmesine ve sağlanacak kârla borcunu 

kapatmasına hizmet ederek daha hayırlı bir rol oynuyordu. Muhasebe iĢlerin kâr-zarar, gelir-

gider envanterini netleĢtiren birer dokümandılar. Ayna gibi dönemsel olarak kiĢi veya 

Ģirketlerin durumunu yansıtıyordu. Bunlar basit ama müthiĢ sonuçları olan devrimlerdi. BaĢta 

Sevilla, Lizbon, London, Amsterdam, Hamburg, Lyon, Anvers, Paris olmak üzere, Ġtalya‟nın bu 

devrim ürünlerini Rönesans ürünleriyle birlikte hızla ülkelerine aktaran Avrupa kentleri 

devrimleri kıta geneline yaydılar, büyüttüler.  

16. yüzyılla birlikte Hollanda ve Ġngiltere‟nin önce tarım ve ticarette, sonra sanayide bu 

devrim ürünlerinin etkin yardımlarıyla nasıl genel bir kapitalist devrime dönüĢtürdüklerini 

taslak halinde sunmuĢtuk. Kapital, kapitalist ve kapitalizm para saltanatının ön basamaklarıdır. 

Onlar bu basamakları atlayan gerçek birer kraldılar: Çıplak krallar. Ticaret çağı büyük hızıyla 

birlikte büyüyen kârını büyük oranda bu paralaĢma ve para araçlarına borçluydu. Paranın 

egemenliği sessiz ve derinden ilerliyordu. Sadece krallığa değil, tanrısallığa da oynuyordu. 

Hem de ilk defa maskesiz ve bizatihi olarak. Endüstri çağı ona hem çok Ģey borçluydu, hem de 

çok büyük fırsatlar sundu. Toplumda pazarlaĢma, kentleĢme, emtialaĢma ve ticaret 

yoğunlaĢması olmadan sanayi devrimi olamazdı. Tüm bu süreçler para olmadan 

gerçekleĢemezdi. Para ve paralaĢmanın hız kazanması vücut organlarındaki kan dolaĢımı 

rolünü kazanmıĢtı. Onun kesilmesi organların çalıĢamaz duruma gelmesi ve iĢlevini 

kaybetmesiydi. Bu da ölümleriyle eĢanlamlıydı.  

Fabrika-iĢçi iliĢkisini çözümlediğimizde durum daha iyi anlaĢılır. FabrikalaĢmayı eski köle ve 

köylü serfle iĢletmek mümkün değildir. Hem efendiden, hem senyör ve topraktan kopmadan 

iĢçileĢme olmaz. Tam bir iĢçileĢme mutlak ücretle gerçekleĢir. Ücret ise, para olmadan 

ödenecek bir değer değildir. ĠĢçinin paraya kesin mahkûmiyeti gerçekleĢmiĢ oluyordu. Para, 

efendi ve senyör olmadan yeni köleyi mutlak egemenlik altına almanın konumunu kazanmıĢtı. 

ĠktidarlaĢmada bu dev bir adımdır. Yeni sanayi toplumu bu yolla tamamen paranın 

egemenliğini tanıyan ilk büyük toplum biçimi oluyordu. Daha önceki hiçbir uygarlık toplumu 

bu denli paranın hâkimiyetini tanımamıĢtı. Endüstri toplumunda para artık bir kültürdür. Her 

Ģey onun etrafında anlam kazanır. Büyük hayallere yol açması kadar, tüm büyük projeler para 

olmadan baĢlatılamazdı. Çocuğuna küçük bir ayakkabı almaktan evinin ıĢığını yakmaya kadar, 

en ücra köyden en geliĢmiĢ kent semtlerine kadar her aile paranın mutlak gereğinin 

bilincindeydi. Onu elde etmek uğruna içine girilmedik bir iĢ, plan düĢünülemezdi. Herkes para 

edinmek için ne gerekiyorsa onu yeni tanrısına sunmaya mecbur edilmiĢti.  

GörünüĢte kutsal değer emek satılıyordu. Bu, paranın yol açtığı en tipik yanılgılardan biridir. 

Parayla satılan, yani elden çıkarılan sadece emek değildir. Onu elde etmek için öncelikle 

sağlıklı bir bedene, bedeni elde etmek için bir anaya, anayı elde etmek için bir kadına ihtiyaç 

vardı. Bu içinler sonsuza dek gider. Emek ayrıca beceri kazanmalıydı. O olmadan satın 

alınmazdı. Onun için ustaya, tezgâhtara; onlar içinse binlerce yıllık iĢ tecrübesine, onun 

emektarlarına ihtiyaç vardı. ĠĢte basit bir ücret -karın doyurmadan biraz fazla-, tüm bu kutsal 

değerlerin elden çıkarılması oyunuydu. Tarih ve toplum satılıyordu. Ġnsan, birey böyle 

araçsallaĢtırılmıĢtı. ġimdiye kadar hiçbir toplumsal tanrı bu denli kulları üzerinde hâkimiyet 

kurmamıĢtı. 
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Para tarihinin önemli bir kilometre taĢı da, altın ve gümüĢ gibi değerli madenlerin karĢılık 

olarak gösterilmesinden kurtulmasıydı. Bu büyük devrim -kara para devrimi- 1970‟lerde 

gerçekleĢti. Artık para tam özgürleĢmiĢti. Birinci özgürleĢmeyi özgür Ġtalyan kentleri onu kâğıt, 

senet, kredi gibi enstrümanlara bağlayarak sağlamıĢtı. Ġkinci büyük devrimi ise, ABD Dolarının, 

altın ve gümüĢe bağlı olmaktan resmen kurtulmasıyla gerçekleĢtirilmiĢti. 

Finans çağına resmen bu devrimle girilmiĢti. Üçüncü büyük küreselleĢme hamlesi denilen 

tarihsel geliĢmenin altında bu olgu yatmaktadır. Kapitalizmin ilk büyük küreselleĢme hamlesi, 

bilindiği gibi ticaret çağının (M.S. 15.-18. yüzyıllar) kıtasal sömürgeleĢtirme ve yarı 

sömürgeleĢtirme hareketleriydi. Ġkinci büyük küreselleĢme hareketi, sanayi çağının (kabaca 19. 

yüzyılın baĢından 20. yüzyılın son çeyreğine kadar) emperyalizm hamlesi ve ondan 

kaynaklanan çok geniĢ bir sınıfsal ve ulusal savaĢlar dönemiydi. YaklaĢık dört yüzyıl yıl süren 

bu dönemlerin baĢ yapıcılarından birinin para olduğu tartıĢılmaz bir gerçektir. Hepsine birden 

para çağı demek yanlıĢ olmazdı. Kapitalist modernitenin büyük tanrısı (Zeus, Jüpiter) ulus-

devlet, iktidar ve savaĢ tanrısı (Ares ve Mars), para ise ekonominin ve tarihte genel anlamda 

karĢılığı olmayan yeniçağın yükselen yeni tanrısıydı. Tüm kadim tanrıları bastıran ve 

hegemonyasını kuran tanrı! 

Finans çağının temel özelliği, para kurumunun (tüm enstrümanlarıyla birlikte) baĢat duruma 

geçmesidir. Sanayi ve ticaret tekellerini tamamen kontrolü altına almıĢtır. Tekel olarak devleti 

de (özellikle ulus-devleti) kendine iyice bağımlı hale getirdi. Ekonominin temel katları olan 

kullanım (tüketici) ve üretim-değiĢim platformlarını da tamamen paranın denetimine aldı. 

Kullanılan araçlar IMF, Dünya Bankası, Uluslararası Ticaret Örgütü; dünyanın tüm merkez 

bankaları, küresel bankalar, çeĢitli kredi senetleri, piyasa ve borsalar; bono ve tahvil senetleri, 

tüketici kartları, faizler ve döviz kurları vb. geniĢ bir enstrümanlar listesidir. Bu kurumlar 

aracılığıyla para artık hayalet bir varlık haline gelmiĢtir. Daha doğrusu, ata-erk ailenin eski 

hiyerarĢik yöneticisi durumunda kalmıĢtır. Onun yerine yeni yetmeler olarak bu kurumlar 

evlat rolünü oynamaktadır. Ama hepsinin para atalarının tohumunu taĢıdıkları da bir 

gerçektir.  

Kendi içinde bu kurumlar müthiĢ bir ağ halindeler. Son derece organizeler. Saniye-saniye 

birbirlerinden haberleri vardır. Birbirlerini etkilerler. Hareketleri kısa, orta ve uzun vadeli 

olarak düzenlenir. Kısa süreli hareketlere „sıcak para‟, orta vadeli olanlara „bono ve tahvil‟, 

uzun vadeli olanlara da „uzun vadeli senet‟ demek moda gereğidir. Sık-sık isim ve süre 

değiĢtirebilirler. Toplumsal inĢa etme gerçekliklerinden en hızlı gerçekleĢtirilenlerdir. Temel 

muhasebe aracı Dolar ve Euro‟dur. ABD ve AB‟nin para birimidirler. Sistem halen 

yetkinleĢtirilmekle birlikte tamamlanmıĢ sayılır. Peki, temel gaye olan kârlar bu yeni sistem 

altında nasıl gerçekleĢtirilmektedir? 

Ekonomik, toplumsal ve siyasal dünyanın tam iliĢki ve çeliĢkileri bu yeni sanal sisteme olduğu 

gibi taĢınmıĢtır. Hatta ideolojik, akademik ve diğer kültürel argümanlar da bu sistemin 

pençesine aldığı dünyalardır. Gerçeğe daha yakından bakmak anlam gücümüzü artıracaktır. 

Dolar‟ın (yedekte tutulan Euro) temel muhasebe birimi olması ne anlama gelmektedir? Dolar 

birikim alanları ve milli paralar arasındaki kur değiĢimleri; bono ve tahvil, hisse senetleri 

piyasasındaki hareketler, faiz ve fiyat değiĢiklikleri hangi somut dünyalardaki iliĢki ve 

çeliĢkileri, dolayısıyla ittifak ve savaĢları yansıtmaktadır? Acaba giderek sıkça sözü edilen 

Üçüncü Dünya SavaĢı ağırlıklı olarak bu simgesel, sanal dünya içinde geçmiĢ olmasın? Gerçek 
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alandaki savaĢlar ise, bunun yer-yer deprem dünyasının fay yarıklarından dıĢa vurması misali 

gibi olmasın? 

ABD‟nin Ġkinci Büyük Dünya SavaĢı sonrasının hegemon gücü olduğu genelde kabul gören bir 

görüĢtür. Para birimi olarak Doların dünyasal ağırlığı bu hegemonyanın sonucudur. Ġlginç olan 

tam da bu hegemonya zirve yaparken, Doların altın karĢılığından kurtulmasıdır. Bunun bir 

nevi hesapsız, sorumsuz dünya hegemonu olmayı yansıttığı çok açıktır. ABD‟nin 1980‟lerden 

itibaren dünyaya trilyonları kat-kat aĢan Doları karĢılıksız olarak saldığı bilinmektedir. Bu 

korkunç bir olaydır. Yalnız banknot matbaasını çalıĢtırarak yılda trilyon Dolar kazanma 

anlamına gelmektedir. Para hiçbir çağda ve hiçbir yerde bu denli kendi kendini büyütmemiĢtir. 

Hegemon olmanın ilk defa kendini paraya yansıtmasını veya paranın bizzat hegemon 

olduğunun itirafını bu olgudan baĢka daha iyi açıklayan bir araç olabilir mi? Bütün ulus-

devletlerin borçlu durumda olduklarını göz önünde bulundurursak (en büyük borçlu ulus-

devlet, çok tuhaftır, ABD‟nin kendisidir), paranın niye tam hegemon olduğunu bir kez daha 

algılama gücümüzü arttırmıĢ oluruz. ABD Merkez Bankasının ufak tefek para oyunlarının (faiz-

fiyat indirme, yükseltme hareketleri) dünyayı Ģiddetle sarsması da finans sisteminin iyi 

oturmuĢluğunu gayet iyi açıklamaktadır. Yani paranın gücünü kanıtlayan olgular çok fazla 

oluyor. 

Krizlerin sistemle bağı daha da çarpıcıdır. Asya, Rusya ve Latin Amerika‟da devrevi olarak 

zincirleme etkileyerek, saçarak oluĢan krizler tamamen para sahasında geçmektedir. Reel 

ekonomiye yansımalar hep sonradır. Daha önceki krizler reel dünyada baĢlayıp para 

dünyasında sonuçlanırken, finans çağının krizleri tam tersine olmaktadır. Reel ekonomi en 

sona bırakılmakta, ama finans dünyasının egemenlerinin istedikleri gibi, o ülke veya ülke 

bloklarını hizaya getirdikten sonra, fazla ağırlaĢtırmadan sona erdirilmektedir. Rusya örneği 

öğretici olacaktır. SSCB resmi olarak 1991‟de dağıldıktan sonra giderek ağırlaĢan bir finansal 

kriz sürecine alındı. Kriz 1998‟de doruk noktasına çıkarıldı.  

Finans çağının reel dünyayı yönetmesini çözümlemek hayli öğretici olacaktır. 

a-Reel ekonomik dünyayı yönetmesinin paranın komuta gücüne yükselmesiyle bağlantısını 

sıkça dile getirdik. Daha çok hegemonun ana politikalarına hizmet edecek projeler esas alınır. 

Dünya ekonomisi finans çağına göre nasıl dizayn edilecek? Hangi bölge hangi mallarda 

yoğunlaĢacak? Payı ne olacak? Ülkelerin temel siyasetleri nasıl düzenlenmeli, ekonomik ve 

sosyal yapılanmalarını nasıl yenilemeli, borçlarını nasıl ödemeliler, kaynaklarını nasıl 

kullanmalılar? Ayrıca asi, çete dedikleri ülke ve ekonomiler nasıl hizaya getirilmeli? Eski SSCB 

bloğu, Çin ve diğer üçüncü dünya denilen ülkeler hegemonik sistemle nasıl bütünleĢmeli? 

Ġsrail‟le iliĢkiler nasıl düzenlenmeli? Bir bütün olarak dünya, ülke, devlet ve halkları neo-liberal 

yeni finans çağının genel kriterlerine hangi parametreler tarafından uyum sağlayacaklarsa, o 

temelde her ülke, Ģirket, devlet ve bireylerin önüne projeler konulur. Bu projelere uygun 

yatırımlara birçok siyasal ve askeri Ģart da bağlandıktan sonra finansman, yani parasal 

enstrümanlar sağlanır. Uymayanlara ise kriz dayatılarak iflas noktasına getirilir. Zaten finansal 

çağ demek, projelere Ģartlı kredi sağlama çağı demektir.  

Sistem bu temelde çalıĢtırılmaktadır. Kapitalizmin finansal çağda ekonomi olmadığını en net 

biçimiyle bu kısa betimlemelerimiz bile göstermektedir. Kâğıt oyunlarının ekonomi olmamak 

kadar, ekonomi dıĢı dayatmalar olduğunun en iyi kanıtlama araçlarıdır. Tekelin azami 

kârlaĢması bu kâğıtlar üzerinde gerçekleĢmektedir. Bundan daha açık ekonomi dıĢılık olur mu? 

Hiçbir sektör ve dönem, kârın ticaret ve sanayi çağının çok üstünde bedava kazanıldığını 
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finans sistemi ve çağı kadar açıklayamaz. Küçük kuponlar karĢılığında herkes kâra bulaĢtırılarak 

hem sisteme suç ortağı kılınıyor, hem sistem kendini daha da güçlendirerek kurtuluyor. 

Finansal çağ endüstriyalizmden daha ağır ekonomi dıĢıdır. Bir toplum biçimidir, kültürüdür. 

Çok üst düzeyde bir parasal tekelleĢmeyle karĢı karĢıya olduğumuz çok açıktır. Devletleri de 

(hatta devlet olarak ABD‟yi de) içinde eriten bir süper tekelleĢme aĢaması söz konusudur. Tüm 

iktidar süreçlerini kontrol eden, geliĢtiren, bozan, yeniden kuran bir güç konumuna eriĢilmiĢtir. 

Yeni küreselliğin özü budur. Sanıldığı gibi iletiĢim çağı küreselleĢmeyi nitelememektedir. 

Ekonomiyle siyasetin, siyasi tekelin hiç örneği görülmemiĢ ölçüde küresel çapta iç içe geçmesi 

özünü teĢkil etmektedir. Tüm yerel, ulusal, siyasi ve ekonomik iradelerin küresel süper tekel 

güçlerinin kontrolüne girmesini ifade etmektedir. Bu yeni bir durumdur ve oldukça üzerinde 

yoğunlaĢmayı gerektirmektedir. 

b- Toplumsal realite üstündeki etkisi tamamen fethetme amaçlıdır. Parasal ve sanal bir toplum 

hedeflenmektedir. Toplumun kapitalize edilmesinin en etkili yolu bono, repo, tahvil, hisse 

senedi gibi enstrümanlarla kâra iĢtirak etmektedir. Böylelikle özellikle baĢta orta sınıflar olmak 

üzere, toplum finans dünyasıyla bütünleĢmiĢ oluyor. Küçük bir kâr karĢılığında düzeni koruma 

gücüne dönüĢtürülüyor. Düzene karĢıt refleksleri önemli oranda kırılıyor. Tüketici toplum, 

tüketici kredi, mikro kredi, bin bir türlü proje kredileriyle toplum kıskıvrak teslim alınmak 

istenmektedir. Yöntem basittir. Önce krizler dayatılarak iĢsizlik dünyasına yeni bir iĢsizler 

dünyası ekleniyor. Orta sınıf çökertilip yeniden aman dilenir hale getiriliyor. Açlık ve 

yoksulluk ölüm sınırına dek dayatılıyor. KargaĢa ve kaos derinleĢtiriliyor. Daha sonra Ģartlar 

karĢılığında toplumun yeniden inĢası için krediler bağlanıyor. 

Eskiden toplumlar devrimler ve aydınlanma-kültürel hareketlerle dönüĢtürülmeye çalıĢılırdı. 

ġimdiki finansal yöntemlerle daha komple, planlı, elini ateĢe atmadan, maĢayla istediği sonucu 

elde ediyor; elde etmek istiyor. Tüm toplumlar üzerinde küresel bir homojenleĢtirme, kitle ve 

sürü toplumu için tek kültürel potadan geçirme, sisteme en ufacık bir itiraz gelmeyecek 

biçimde yeniden inĢa etmeler devrededir. Toplum projeleri bir nevi eski devrimlerin, 

ütopyaların yerine ikame edilmiĢ oluyor. Artık ütopya ve devrimlere gerek yoktur. Her Ģey 

projelenebilir. Ayrıca finansörü hazırdır. KarĢı-toplum, simülakr toplum, sanal toplum, tek 

zihniyetli toplum bu olsa gerek. Acaba dayatılanlar faĢizmin yeni bir maskeyle küresel boyutta 

gerçekleĢme projesi ve dünyası değil midir? Finans çağının toplumunu her yönüyle tanımak ve 

tanımlamak gerekir. 

c- Finans çağının siyaset ve devlet politikaları endüstriyel çağla kısmen çeliĢik özellikler taĢır. 

Endüstriyalizm esas olarak milliyetçilik ve ulus-devlet politikalarında yoğunlaĢır. Tekeller 

yaratmak ister. Finans çağının küresel olma ihtiyacı bu tekelleri artık engel olarak görmektedir. 

Kapitalizmin bir dünya-sistem olarak doğması da ulus-devlet tekelini sonuna kadar 

destekleyemez. Ġçe kapanmaya eğilimli ulus-devlet tekelleri, küresel çapta hareket etmek 

isteyen tekellerin önünde engel konumuna gelirler. Özellikle finans çağı küresel çapta ancak 

enstrümanlarını kullandığında kârı arttırabilir. Ulus-devlet bu durumda karĢısında ciddi bir 

engel olarak durmaktadır. Ya yeni duruma uyarlanacak, ya da yıkılacaktır. Kuzey Kore, Libya, 

Suriye, Ġran, Irak, vb. Libya uyarlanmayı kabul ettiğinde varlığını korudu. Irak kabul 

etmeyince, simgesel önemde finans çağının gazabına uğradı. Yenisi inĢa edilmek 

durumundadır. Tümüyle yıkma durumunda değildir. Özellikle Brezilya, Türkiye, Arjantin, Çin, 

Hindistan ve Rusya gibi ülkeler ulus-devletçiliği en yoğun biçimde yaĢadıkları için, krizlerle 
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terbiye edilip sistemle yeniden entegre edilmek durumunda olan ülkelerin baĢında 

gelmektedir.  

Paranın tahrip ettiği toplumsal iliĢkiler baĢlı baĢına büyük bir terörizm sorunudur. Hiçbir terör, 

toplumu en derin bağlarından uzaklaĢtıran para hegemonyası kadar etkili olamaz. Sistemin 

tüm ekonomik, toplumsal ve siyasal alanda varlığını inĢa etmek ve sürdürmek için yaptığı 

faaliyetlerin büyük bir kısmı, tarihte örneğine ender rastlanan terör kapsamındadır. Büyük 

terörü provokatif unsurlarla gizlemek istemektedir. Paradan para kazanmanın reel 

ekonominin dıĢında büyük çapta gerçekleĢmesi, tarihte hep karĢımıza çıkan güçlü ve kurnaz 

elin sistem haline gelmesi ve toplumun tepesine oturmasıdır. Kırk haramilerin soygunları finans 

çağ tekel soygunlarının milyarda biri bile etmez. Böylesine büyük boyutlu soygunlar ancak 

tam bir terör sisteminde gerçekleĢebilir. Bu anlamda iletiĢim çağı denilen olgu, ancak finans 

terörünü örtülemek için gerekli olabilirdi. Belki de bu amaçla medya terörü dediğimiz kavram 

anlam kazanabilir. Özcesi, sistemin kendisi tarihte gelmiĢ, gelecek en büyük teröristtir. 

GörünüĢte kapitalizmin en güçlü çağı olan finans kapital tüm özellikleriyle çöküĢü ifade 

etmektedir. Sistemin sürdürülme potansiyelini tükettiğini göstermektedir. Bir çağ ne kadar 

boĢalırsa, o kadar tutuculaĢmak zorunluluğunu hisseder. Bu zorunluluk gücünün değil, 

güçsüzlüğünün karĢılığıdır. Üretim insanın, toplumun onsuz yaĢayamayacağı temel faaliyetidir. 

Finans çağı ise, bunun sağlanamadığının itirafıdır. Üretimi gerçekleĢtiremeyen bir sistem iĢsiz 

sistemdir. Olan da budur. ÇalıĢmayla, üretimle bu kadar çeliĢen bir sistemin tek yaĢama Ģansı 

terördür ki, çok lafı edilen, saptırılan ve provokasyonla yürütülen de esas olarak budur.  

Finans-kapital tarihin en küresel döneminde zirve yaparken, bunalımı en çok azdıran sermaye 

kesimi rolündedir. Finans-sermaye tekelinin siyasi-askeri karĢılığı, topluma karĢı 

yoğunlaĢtırılmıĢ savaĢtır. Birçok dünya cephesinde yaĢanan gerçeklik budur. Dünya sisteminin 

yapısal bunalımından hangi siyasi ve ekonomik oluĢumların çıkacağı kehanetle değil, 

entelektüel, siyasi ve ahlaki çalıĢmaların düzeyiyle belirlenebilir.  

Kapitalist modernitenin en sanal sermaye tekeli olarak finans-kapital çağında, toplum tarihin 

hiçbir döneminde olmadığı kadar dağılmayla karĢı karĢıyadır. Toplumun politik ve ahlaki 

dokusu paramparça edilmiĢtir. YaĢanan, soykırımdan da ağır bir toplumsal olgu olan 

„toplumkırımdır‟. Sanal sermayenin medya egemenliği, Ġkinci Dünya SavaĢından daha ağır bir 

toplumkırımı yürüten silah konumundadır. 

Milliyetçilik, dincilik, cinsiyetçilik, sporculuk, sanatçılık ikonlarını sallarsan toplumu –pardon, 

sürüyü-, kitleyi dilediğin her hedefe taĢıyabilirsin. Zihnin fethi hiçbir zorun baĢaramayacağı 

kadar toplumu bugünkü küresel finans-sermayesine açık hale getiren geliĢmenin temelidir. Bir 

kez daha Sümer rahiplerine ve tapınak icatlarına selam durmak gerekir! Ne yaman 

fatihlermiĢsiniz de, aradan beĢ bin yıl geçtiği halde, bugünkü son temsilcileriniz ve 

tapınaklarındakiler ellerini sıcak sudan soğuk suya sokmadan tarihin en büyük sermaye 

birikimini gerçekleĢtirebiliyorlar! Tanrıların en güçlü imgeleri, gölgeleri (Zillullah) bile bu kadar 

kazanç sağlayamadılar. Demek ki, sermayenin sürekli ve kümülâtif birikimi boĢ bir kavram 

değilmiĢ. Zihni çarpıtmalar basit operasyonlar değilmiĢ. Dr. Hikmet Kıvılcımlı ve Ġtalyan 

Antonio Gramsci de hegemonik fethi benzer tanımlamalara kavuĢtururken, ulus-devletin en 

çok yüceleĢtirildiği dönemin hapishanelerindeydiler. Bildikleri yaĢadıklarındandı. Ben de son 

tahlilde küresel sermaye „mahkûmuyum‟. Onu doğru tanımamak, kendi zihnim Ģahsında 

(kimliğimde) toplumun öz zihnine ihanet olurdu. 
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1980‟lerin baĢında sistemin iki hegemon gücü olan ABD ve Ġngiltere‟nin baĢında bulunan 

Reagan ve Thatcher‟ın Nikaragua ve Falkland saldırılarıyla terör dalgası baĢlatılmıĢtı. Pakistan 

ve Türkiye‟deki iki darbe iktidarı da en yakın yardımcılarıydı. Latin Amerika toptan terörize 

edilmiĢti. Yıldız savaĢlarıyla devam ettirilen silahlanma yarıĢları Rusya‟yı hegemonik güç 

olmaktan caydırmıĢtı. Çin‟de Deng Siao Ping reformları sisteme verilen tavizlerdi. Ulusal 

kurtuluĢ savaĢları ve refah devletiyle sağlanan tavizlere de son verilip, her alanda finans 

çağının terör rüzgârı estirildi. Clinton daha bunu yumuĢak ama etkili politikalarla sürdürdü.  

Tam fethedilemeyen bir Ortadoğu kalmıĢtı. O da uygarlık, radikalizm, terör, din kaynaklı 

sorunların kördüğümüne çevrilmiĢti. Sistem gerilemek istemiyorsa, Ģu veya bu yolla fethini 

tamamlamak durumundaydı. Ayrıca hayati petrol sorunu vardı. Petrol, finans çağının üzerinde 

en çok prim yaptığı sektördü. Sistemin ona bir asır daha ihtiyacı olduğu tespitliydi. Arap-Ġsrail 

sorunu sistemin baĢında Demokles‟in kılıcı gibi sallanıyordu. ġii Ġran büyük tehdit olmaya 

devam ediyordu.  

Bu sürecin benimle olan kritik ve stratejik iliĢkisi sanıyorum ilerde daha net anlaĢılacaktır. Konu 

zaten giderek netleĢmektedir. Suriye‟nin etkili lideri Hafız Esad, ABD‟nin etkili lideri Clinton‟la 

iki sefer görüĢtüğünde, gündemin yarısının bana iliĢkin geçtiğini duydum. Kilitleyici bir 

konuma geldiğim anlaĢılmıĢtı. Büyük Ortadoğu Projesinde (BOP) Kürtlere uzun vadeli olarak 

stratejik bir rol biçilmiĢti. Bölgenin finans kapitalle olan sorunlarının çözümünde Kürtler ve 

Kürdistan koçbaĢı olarak kullanılacaktı. Bir dönem Ermeniler ve benzerleri (Helenler, Asurîler, 

hatta Yahudiler, Arap ve Filistinliler) bu tür amaçlar için kullanılmıĢtı. Statükocu, aĢırı ulus-

devletçi, sistemle sorunların çözümüne yardımcı olmak yerine köstek olan, bölgenin 

hegemonu olmak sevdasını bırakmayan güçlere Kürt sopası çözücü etki yapabilirdi.  

1970‟lerden beri hazırlandığı anlaĢılan bu planın içine ben beklenmedik bir unsur, ama 

kilitleyici olarak dahil olmuĢtum. Ya tam dediklerine uyacak bir askerleri olacaktım, ya da 

bertaraf edilecektim. Yapım sistemin askeri olmaya elveriĢli değildi. Dolayısıyla ilk ve en kolay 

bertaraf edilen unsur olmam anlaĢılır bir husustur. Birinci Dünya SavaĢı Avusturya Veliahtının 

bir Sırplı militan tarafından vurulmasıyla baĢlamıĢtı. Ama savaĢ Ortadoğu‟da devam ediyordu. 

Daha da Ģiddetlenerek devam edecekti. Ama Üçüncü Dünya SavaĢı olarak. Kurban ise, bu sefer 

tam tersine, sistemin tüm örgütlü güçlerinin planıyla ben olacaktım. Benzerlik ve tarihin 

yenilenerek tekerrürü çok çarpıcıdır. Atina Ġstinaf Mahkemesindeki davamla ilgili 

savunmamda, “Tanrı Zeus ve yardımcısı Tanrıça Athena, Hades ve Ares‟in el ele vererek, 

Prometeus‟u bağlayıp Kafkasya kayalıklarına zincirlemeleri gibi, onların insan torunları da beni 

zincirleyip Ġmralı Adası kayalıklarına zincirlediler” demiĢtim. Bu değerlendirmemin biraz eksik 

kaldığı anlaĢılıyor.  

Bu çözümlememle daha iyi anlaĢılıyor ki, beni gerçek bir tanrı zincirledi. Tarihin dehlizlerinde 

gizlice büyüye büyüye palazlanan, paralanan bu küçük tanrı yavrusu, kapitalist çağla 

toplumun gün yüzüne çıkmıĢtı. Kendini öyle kabul ettirdi ki, daha önceki çağların bütün 

tanrıları ortadan yok oldu. Krallar yerlerde süründü, kelleleri koparıldı. Ġnsanlığa en kanlı 

zamanları ve iliklerine kadar sömürüyü dayattı. Yerin altını ve üstünü kirletti, birbirine kattı. 

Gerçekten insanı ve gayrısı sınırsız canlıyı yok etti. 

 

g-Kapitalist AĢamada Yahudiliğin Ekonomideki Yeri 
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Uygarlık tarihiyle ilgilenen her entelektüel, Yahudilerin rolünü görmeden yetkin bir 

değerlendirme sunamayacağını hemen görür.  

Bütün belirtiler Ġbrahim olarak adlandırılan kimliğin (Ġbrahimî dinlerin atası olarak kabul edilen 

Hz. Ġbrahim‟in kimliğiyle ilgili bilgiler, Hz. Ġsa ve Hz. Musa‟da olduğu gibi mitolojik ağlarla 

örtülüdür. Gerçeğin daha net görünümü için kapsamlı sosyolojik araĢtırmalara ihtiyaç vardır) 

Babil Nemrutlarından (bir nevi eyalet valisi) olan bugünkü Urfa yöneticisiyle paradigmatik bir 

anlaĢmazlığa girdiğini veya baĢka nedenleri olsa bile bu tür yansıtıldığını göstermektedir. 

Ġbrahim, panteondaki put heykellerinin tanrı olamayacağını göstermek için onları kırmakta, 

daha sonra ateĢe atılmak için Urfa kalesindeki mancınıklarda sallandırılarak odun yığını 

üzerine atılırken ateĢler su kesilmekte, bugünkü Balıklı Göl meydana gelmekte biçiminde 

mitolojik öykü sürüp gitmektedir.  

Büyük ihtimalle Urfa-Kudüs hattı, dönemin görkemli iki gücü olan Mısır‟ın Yeni Hanedan 

uygarlığıyla Sümerlerin Babil Hammurabi Hanedanlığı arasında tampon bölge konumundadır. 

Ticaret tarihte ilk defa yükseliĢe geçen bir ekonomik sektör haline gelmektedir. Ġki uygarlık 

arasında ticaret belki de siyasetin üzerinde bir rol oynamaktadır. Tüccarların geliĢ gidiĢi 

hızlanmaktadır. Asurluların görkemli ticaret dönemi de bu evreyle çakıĢmaktadır. Ayrıca Urfa-

Kudüs-ġam-Halep ilk çağlardan beri (M.Ö. neolitiğin doğuĢu ve ilk kent kuruluĢ dönemleri) 

çok önemli bir göç, ticaret ve istila, iĢgal ve en önemlisi din alıĢveriĢ hattıdır. Bu alanların Hz. 

Ġbrahim‟in çıkıĢ ve ilk göç yerleri olması tesadüfî değildir. Hıristiyanlığın ve Ġslamiyet‟in de ilk 

çıkıĢ hatlarından oldukları çarpıcı olarak bilinmektedir. Ġbrahim (Bu adın muhtemelen Mısırlılar 

tarafından unvan olarak verildiği tahmin edilmektedir. Mısırlılar Sina Çölü üzerinden giriĢ 

yapanlara, üzerlerindeki kir ve tozdan dolayı „Apiru‟lar demektedir. DönüĢerek Ġbrani ve 

Ġbrahim adlarının türemiĢ olması kuvvetle muhtemeldir) önce bugünkü Ġsrail-Filistin olan 

Kudüs yakınlarında ikamet etmek ister. Yerel hâkimler kolay izin vermez. Çok küçük bir mülk 

aldığı ve orada öldüğü belirtilir. Sara, Hacer, Ġsmail, Ġshak, Yakup hikâyeleriyle baĢlayan, Hz. 

Musa, Ġsa, Muhammed ve aralarındaki yüzlerce peygamber halkasıyla devam eden öyküyü 

isteyen Kutsal Kitaplarda (Ahdi Atik, Ahdi Cedit ve Kuran‟da) takip edebilir. Binlerce yan 

öyküleme ve romanlarla tarih kitapları da öğretici olabilir. Çok genel birkaç dönemle görünür 

kılmak amacım açısından yeterlidir. 

a-Birinci dönem, Ġbrahim‟in Urfa‟daki ve çıkıĢındaki öyküsü. Muhtemelen M.Ö. 1700-1600 

dönemi. Kabile reisi ve tüccar. 

b- Mısır‟da esaret dönemi. M.Ö. 1600-1300 

c- Hz. Musa önderliğinde çıkıĢ. M.Ö. 1300-1250.    

d- Vaat edilmiĢ topraklarda iskân. M.Ö. 1250-1200 (Komutan ve peygamber Hz. YeĢu 

dönemi). 

e- Önderler, Hâkimler dönemi. M.Ö. 1200-1000. Ġlk Kral Saul‟a kadar geçen ve henüz kral ve 

peygamber olmamıĢ laik ve dini (kâhin) önderler dönemi. 

f- Yahudi ve Ġsrail Krallar Dönemi. M.Ö. 1000-700. Saul, Davut, Süleyman‟la baĢlayıp 

Hezekiel‟le (Asur iĢgali) biten dönemi. 

g- ĠĢgal, Ġstila, Tahakküm, DireniĢ ve Diaspora ÇıkıĢı. M.Ö. 700-M. S. 70 (Asur, Babil, Ġskender 

ve Romalıların iĢgal ve hâkimiyet dönemi). 
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Bu dönemde Yahudi veya Ġsrail Krallığı yıkılır. Yerine direniĢçi ve iĢbirlikçi olmak üzere iki grup 

belirginlik kazanır. ĠĢbirlikçiler özellikle Grek ve Pers yanlısı olmak üzere iki ana grup olarak 

belirginlik kazanır. Urfa ve Mısır‟dan sonra üçüncü sürgünleri, Babil Kralı Nabokadnazar 

döneminde kırk yıl süren ünlü Babil sürgünüdür (M.Ö. 535-495). Kutsal Kitapta yer alan ve 

ZerdüĢtlük‟ten etkilendiği açık olan hükümler bu dönemde aktarılmıĢtır. Perslere büyük 

hayranlık oluĢmuĢtur. Çünkü kırk yıllık sürgünlerine son verdirilmiĢtir. Tevrat‟ın ilk yazılı 

nüshaları da bu dönemde, yani M. Ö. 700‟den sonra derlenmiĢtir. Yani yaklaĢık altı yüz yıl 

(M.Ö. 1300-700) Kutsal Kitabın elde hiçbir yazılı nüshası yoktur. Demek ki üç Kutsal Kitaptaki 

ilgili kısımlar altı yüz yıl aradan sonraki sözlü anlatımlara dayanmaktadır. Homeros ve 

Hesiodos‟un aynı dönemdeki Ġlyada ve Theologia‟ları da benzer söylentilerin yazıya geçmiĢ 

halleridir. Romalıların M.Ö. 70 ve M.S. 70 civarlarında Süleyman Mabedini iki defa yıkmaları 

büyük direniĢlere yol açmıĢtır. Hıristiyanlık en yoksul kesimin direniĢ geleneğidir. Üst tabaka 

direniĢleri de, örneğin Makabilerinki de ünlüdür.  

Diasporaya, yani yurtdıĢına çıkıĢla kabilenin veya kavmin dağılıĢı M.S. 70‟den sonra yoğunluk 

kazanır. DağılıĢ Asur, Ermeni ve Grek kültüründe yaĢayanlarda olduğu gibi, Roma ve Ġran 

Ġmparatorluk sahalarında olmak üzere iki alanda yoğunlaĢır. Bu uzun döneme aynı zamanda 

Yazarlar Dönemi de denilmektedir. Yani sürekli Tevrat derlemeleri ve yorumları 

yapılmaktadır. Peygamberler de çıkıyor. Ama yazarlık daha önemli hale geliyor. Demek ki, 

Yahudi kültüründeki entelektüel seviyenin yüksekliği çok önemli bir tarihsel geleneğe 

dayanmaktadır. Diğer önemli bir meslek, para ve ticaret iĢleri olsa gerekir. Tarım toprakları 

üzerinde rahat geçinme imkânı bulamadıklarından, tüm güçleriyle ticaret ve onun etkili aracı 

para üzerinde yoğunlaĢmaları konumlarıyla yakından bağlantılıdır. Asurluların yerine 

geçtiklerini, Ortadoğu‟da artık para ve ticaret tekelini ele geçirdiklerini bu nedenle söylemek 

mümkündür. Bu konumları onları ortaçağ kentlerinde ve kapitalizmin beĢiği Londra ve 

Amsterdam‟da çok etkili ve kârlı duruma getirirken, aynı zamanda büyük sermayedarlar haline 

gelmelerinin de uzun bir tarihi geleneğe dayandığını göstermektedir. Kudüs çevrelerinde az 

kaldıkları, çoğunun Diasporaya dağıldığı tahmin edilmektedir. Doğu ve Batı Diasporası olarak 

iki önemli kültürel gelenek daha ortaya çıkacaktır bu kavmin dağılıĢ öyküsünde. 

h- Diasporayla birlikte bir kabile olmaktan çıkıp çok sayıda kabile düzeyini aĢmıĢ kültürel 

gruplarda yoğunlaĢtıklarına göre, Yahudileri artık „kavim‟ olarak adlandırmak daha uygun 

düĢmektedir. Özellikle Arabistan, Ġran, Kürdistan, Mısır ve Helenistan bölgelerinde 

yoğunlaĢtıkları ve alan kültürüne dayalı Yahudi grupları haline geldikleri görülmektedir. Ġki 

kültürlü bir halk oluyorlar: Asıl Ġbrani kültürü ve içine yerleĢtikleri toplumların kültürü. Bu 

konum entelektüel yetenekleri üzerinde çok önemli ve olumlu etkide bulunacaktır. Çünkü 

tarihin en kadim kültürlerinin hepsiyle temasta oluyorlar.  

Ġslamiyet‟in çıkıĢıyla birlikte yeni bir trajik dönem daha baĢlıyor. Ġslamiyet‟le Araplar bir ticaret 

uygarlığına geçiĢ yapmak durumundadırlar. Fakat ticaret ve para tekeli çoğunlukla Arabistan‟ın 

birçok bölgelerindeki de dahil, Yahudi tüccar ve sarrafların elindedir. Dolayısıyla Hz. 

Muhammed‟e atfedilen “Yahudiler Arabistan‟da kalmamalı” hadisi kuĢkulu da olsa anlamlı 

görünmektedir. Arap-Yahudi düĢmanlığı tarihin derinliklerine dayanmaktadır. Hacer ve oğlu 

Ġsmail‟in Mekke‟nin bulunduğu yere bir nevi istenmeyen ikili olarak gönderilmeleri, dönemin 

Yahudi ve Arap kabileleri arasındaki çeliĢkilerle ilgilidir. Yahudilerle Arap Ģeyh ve tüccarların 

çıkarları o dönemden beri sürekli çeliĢmekte olup, günümüzdeki Arap-Ġsrail ve Filistin-Ġsrail 
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çatıĢmalarına kadar tırmanmaktadır. YaklaĢık 3500 yıllık köklerden ve tarihten kaynaklanan 

bu çeliĢkinin varlığı, günümüzde tam bir uygarlıklar çatıĢmasına dönüĢmüĢ bulunmaktadır.  

Bölgedeki ticaret tekelleri arasında Ģiddetli bir rekabetin doğması normaldir. Ġslamiyet‟in 

ticarete önem vermesinin nedeni ve Hatice ile Hz. Muhammed iliĢkisi bu nedenle daha 

anlaĢılır olmaktadır. Sonuçta Yahudiler ya kendilerini asimilasyona uğratıp faydalı iĢbirlikçiler 

haline getirerek (Muhtedi) alanda kalacaklar, ya da yeni alanlara sürgünü yiyeceklerdir. Ġki 

durum da ortaya çıkıyor. Önemli bir kısmı daha Roma Ġmparatorluğunda Avrupa‟ya doğru 

baĢlayan göçleri daha da yoğunlaĢtırıp ayrılırken, kalanlar da muhtedi ve yarı-esir biçiminde 

haraca bağlanarak yaĢıyorlar. Ortaçağda Ġslam uygarlığında, özellikle Ġran ve Endülüs 

(Ġspanya) bölgelerinde tarihsel rollerini (yani kâtiplik, ticaret ve sarraflık) daha da ilerleterek 

ünlü hale geliyorlar. Birçok siyasi güçle çalıĢma olanağını elde ediyorlar. Entelektüel ve tüccar-

sarraf halk unvanını kesinleĢtiriyorlar. Bu yüzden bulundukları tüm bölgelerdeki diğer 

toplumların entelektüel ve tüccarlarının büyük hıĢmına hedef oluyorlar. Demek ki, tarihten 

sürüp gelen Yahudi düĢmanlığının çok önemli maddi, kültürel ve tarihsel nedenleri vardır.  

i-Yeniçağın baĢlangıcına geldiğimizde, bu nedenlerden ötürü Yahudiler üzerinde bir nefret 

dalgası, tehditler ve sürgünler hızını daha da artıracaktır. Çünkü kapitalizm, ticaret ve para 

tekelinin ana rahminde doğan bir uygarlıktır. Bundan çıkarı ve zararı olan herkes, önlerinde 

engel olarak Yahudi entelektüel, tüccar ve sarrafları gösterecektir. Yahudiler tehlikeli bir 

paradoksla karĢı karĢıyadırlar. Çıkarları kapitalist geliĢmelerden yana olan diğer ulusların tüccar 

ve sarraf tekelleri, önlerinde Yahudi unsurlarını engel görecektir. Çıkarları kapitalist tekellerin 

geliĢmesiyle çeliĢen ulusların eski tarımcıları ve zanaatkârları da Yahudi‟yi rahatlıkla mistik bir 

tehlike haline getirebilecektir. Entelektüellerin de, sisteme bağımlılıkları gereği, tüm 

kötülüklerin Pandora kutusu olarak Yahudiliği göstermeleri çıkarları gereğidir. Bu etkenler 

altında 15. ve 16. yüzyıllar Yahudiler için tarihte olduğu gibi yine sürgünler ve pogromlarla 

(Yahudi katliamları) Ģiddetlenen yeni bir uygarlık sürecinin baĢlangıcı olacaktır.  

ĠĢin ilginç yanı, Yahudi entelektüel ve tüccar-sarraf gücü bu yeni uygarlığın inĢasında en önemli 

etken olabileceği gibi, en çok gazabına uğrayanları da olacaktır. Paradoks budur. 1492‟de 

Ġspanya‟dan sadece Müslümanlar atılmadılar; Yahudiler de kitlesel halde atıldılar. Ne de olsa 

Ġsa‟yı çarmıha gerenlerdi. Bahane hazır ve etkiliydi. Fakat asıl nedenler anlatıldığı gibidir. 

Polonya‟da ve Rus Çarlığı‟nda da benzeri süreçler yaĢanmaktadır. Bu durumlar karĢısında yeni 

toplandıkları ülkelerin baĢında Hollanda ve Ġngiltere gelecektir. Tüm etkili Yahudi tüccar, 

sarraf ve entelektüelleri dalga dalga bu ülkelere akacaklardır. Bir kısmı Avrupa monarĢileriyle 

savaĢ halinde olan Osmanlı Ġmparatorluğuna, özellikle sultanın sarraflık ve tüccarlık tekelinde 

etkin rol almak amacıyla sadece kabul edilmeyecekler, çağrılacaklardır da. YavaĢ yavaĢ 

Amerika kıtasına da göç baĢlamıĢtır. Yeni geliĢen Alman kentlerinde entelektüel tüccar ve 

sarraf tekelinde gün geçtikçe konumlarını güçlendireceklerdir. Bu ülkede köklü bir yerleĢme ve 

melezleĢme söz konusudur. 

Bazı entelektüeller kapitalizmi Yahudiciliğe bağlarsa da, bu abartmalı bir ideadır. Etkileri 

vardır. Belirleyiciliğin kökenleri, elbette yerleĢik toplum koĢullarıdır. Fakat azınlıkların 

tetikleyici rolleri de küçümsenemez. Hollanda ve Ġngiltere‟deki gerek entelektüel ortamın 

geliĢmesinde, gerek kapitalizmin yeni sistem hegemonu olarak ortaya çıkmasında bu 

ülkelerdeki Yahudi banker, tüccar ve filozoflarının etkisi oldukça önemlidir. Spinoza yeniçağı 

zihniyet açısından baĢlatan en önemli simadır. Ġlk Yahudi laiklerindendir (Laikliği daha çok 

sinagogun dıĢına çıkmıĢ veya çıkarılmıĢ kiĢilere iliĢkin belirtiyoruz). Özgürlüğün de büyük 



67 
 

düĢünürlerindendir. “Anlamak Özgürlüktür” felsefesi ona çok Ģey borçludur. Yahudi banker ve 

tüccarların Ġngiltere ve Hollanda devletine verdikleri borçlar, savaĢların kazanılmasında ve 

güçlü devlet olmalarında büyük rol oynar. Amerika kıtasında, özellikle Kuzey Amerika‟da 

Ġngiltere eyaletlerinin bağımsızlık savaĢında benzer rol oynayacaklardır. Günümüz ABD‟nin 

oluĢumunda temel etkileyici güçlerin baĢında Yahudi entelektüel, tüccar ve bankerlerinin 

geldiği iyi bilinmekte veya bilinmek durumundadır. (bu baĢlık çıkarılabilir) 

 

BEġĠNCĠ BÖLÜM:  

GÜNÜMÜZÜN EKONOMĠK AÇMAZLARI 

 

a-Toplumun Ekonomik Sorunları 

Ekonomik sorunlar denince karıncalar aklıma gelir. Karınca kadar ufak bir hayvanın bile 

ekonomik (ne de olsa her varlık için ekonomi beslenmedir) sorunları olmuyor. Ġnsan gibi 

geliĢkin akıl ve tecrübe sahibi bir varlığın yaman ekonomik sorunları, hatta iĢsizlik gibi yüz 

kızartan durumlar nasıl yaĢanıyor? Doğada insan zekâsının üzerinde çalıĢıp iĢ haline 

getiremeyeceği ne olabilir? Sorun kesinlikle ne doğal iĢleyiĢtedir, ne de çevreyle ilgilidir. 

Ġnsanın zalim kurdu kendi içindedir. Her ekonomik sorun, baĢta iĢsizlik, toplumun 

sermayeleĢtirilmesiyle bağlantılıdır.  

Marks‟ın sermaye tahlili Ģüphesiz değerlidir. Bunalım süreciyle ilgili iĢsizliği de açıklamaya 

çalıĢır. Acı olan odur ki, pozitivizmcilik hastalığı onu da çok kötü durumda yakalamıĢtır. 

Bilimcilik hastalığı çok daha kapsamlı tarihsel-toplum analizini yapmasını engellemiĢtir. Benim 

yapmaya çalıĢtığım Ģey sermayenin ekonomi olmadığını, tersine ekonomiyi ekonomi 

olmaktan çıkarmanın etkili aracı olduğunu tanımlamaya çalıĢmaktır. Bunun için en baĢta gelen 

nedenim, toplumun geliĢiminde kâr ve sermayenin hiçbir zaman hedef olmadığı, yer 

bulmadığıdır. Zengin, refah içinde toplum düĢünülebilir. Ahlak ve politika buna açıktır. Ancak 

toplum ihtiyaç ve iĢsizlik içinde kıvranırken, etrafta zenginlik ve sermayeden bahsetmek, suç 

olmanın ötesinde toplumsal kırımla ilgili olmalıdır. Uygarlığı bizzat sorun yumağının kendisi 

olarak tanımlamak, sermaye tekeline dayanmasından ötürüdür.  

Rosa Luxemburg, sermayenin gerçekleĢtirilmesini kapitalist olmayan toplum koĢuluna 

bağlarken, çok önemli bir hakikatin kıyısında seyretmektedir. Kıyıdan daha içeri 

yürüyebilseydi, onun sadece kapitalist olmayan toplumun varlığına bağlı olmadığını, o 

toplumu kene gibi emerek ĢiĢtiğini, bundan bir damla kanı da iĢçiye içirerek kendisine suç 

ortağı haline getirdiğini görebilecekti. Net vurguluyorum; iĢçinin çabasını da inkâr etmiyorum. 

Ama sermaye oluĢumunun iĢçinin emeğine ancak çok cüzî miktarda bağlanabileceğini, hatta 

felsefi-tarihsel-toplumsal düĢünülürse bu cüzî miktarın da anlamını yitireceğini belirtiyorum. 

Endüstriyalizmin toplumun ve çevrenin sırtından bir vurgun olduğu, ekolojik sorunlardan 

ötürü giderek açığa çıkmaktadır. Günümüzde iĢletme yöneticilerinin ve usta iĢçilerin toplumun 

en ayrıcalıklı kesimi haline geldiğini, bunun karĢılığının çığ gibi büyüyen iĢsizlik olduğunu hangi 

bilgi ve izan sahibi insan inkâr edebilir? GeliĢmiĢ endüstri katmanları, tekelci ticaret ve finansal 

kesimler, yani sermaye tekelleri „çok hisseli ortaklık‟ projeleriyle iĢçi kavramını iyice 

anlamsızlaĢtırmıĢlardır. ĠĢçinin giderek sermaye tekelini topluma bağlayan kayıĢ rolüne 

indirgendiğini görmek önemlidir. Reel sosyalizmin rolü nasıl devlet kapitalizmi olarak, bir 
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„tavizci iĢçi‟ olarak tanımlanabilirse, klasik özel kapitalizmin de benzer tavizci iĢçisi vardır. 

Bunlar her zaman toplum içinde bir arada olagelmiĢlerdir. Geriye kalan toplum, Rosa‟nın 

aklına gelen kapitalist olmayan toplumdur.  

Dikkat edilirse, burada kapitalist olan ve olmayan fark tarif edilmektedir. Rosa‟da her ikisi de 

toplum biçimidir. Ben daha farklı olarak, kapitalizmi bir toplum biçimi olarak değil, toplumun 

üzerinde artık-değer sızdıran, ekonomiyi kurutan, iĢsizliği doğuran, devlet ve iktidarla 

kaynaĢıp güçlü ideolojik hegemonya araçlarını kullanan geniĢ bir Ģebeke, örgütlenme olarak 

değerlendiriyorum. Bu örgütlenmenin içine son dönemde tavizci iĢçi kesimini de eklemiĢlerdir. 

Tekelci ağın içeriğini bir kez daha böyle tanımlarken, birçok yanlıĢ anlamayı gidermeyi 

amaçlıyorum. Özellikle „kapitalist toplum‟ kavramının tuzak karakterini deĢifre etmek 

durumundayım. Kapitalist tekele böyle bir sıfat bağıĢlamak fazlasıyla lütufkârlıktır. Sermaye 

Ģebeke, örgütsel ağ oluĢturabilir. Mafyanın da değme bir sermaye Ģebekesi olduğu çok iyi 

anlaĢılmalıdır. Sermaye Ģebekesinin mafya olarak adlandırılamamasının tek nedeni, 

toplumdaki hegemonik gücü ve resmi iktidarla bağlantılarıdır. Yoksa mafya kadar bile etik 

kuralları olmayan bir Ģebeke olarak kalacaktı.  

ġu hususu da önemle eklemeliyim ki, orta boy sanayici, tüccar ve tarımcıyı kapitalist 

saymıyorum. Bunlar büyük ölçüde gerçek ekonomik ihtiyaçlar için olup, sermaye tarafından 

çok yönlü kıskaca alınsalar da, üretim yapmaya çalıĢan toplumsal kesimlerdir. Ayrıca 

pazardaki küçük meta alıĢveriĢini ve bu metaları küçük iĢletmelerinde gerçekleĢtirenleri de 

kapitalist saymıyorum. ÇeĢitli meslek sahipleri haliyle kapitalist sayılmaz. Tavizci kesim 

dıĢındaki tüm iĢçiler, köylüler, öğrenciler, memurlar, zanaatkârlar, çocuklar, kadınlar 

toplumun belkemiğini oluĢturur. Kapitalist olmayan toplum olarak bu tanımı geliĢtirmeye 

çalıĢıyorum. Yani çoğu Marksist‟in sandığı gibi kapitalist olmayan toplum derken feodal, Asya 

tipi, yarı-feodal gibi kavramlarla dillendirilen toplumu kastetmiyorum. Bu kavramların gerçeği 

öğretici kılmadıklarına, daha çok perdelediklerine dair ikna olmuĢ durumdayım. Kaldı ki, bu 

çözümlemeyi sadece 16. yüzyıl sonrası Avrupa‟da merkezileĢen sermaye Ģebekeleri için değil, 

tarih boyunca artık-değer gasp eden tüm sermaye Ģebekeleri (ticaret-siyaset-askerlik-ideolojik, 

tarımsal, endüstriyel tekeller) kapsamında geliĢtiriyorum. Günümüz küresel finans sermayesinin 

bu çözümlemeyi çarpıcı biçimde doğruladığını görmek için fazla incelemeye gerek olmadığı 

açıktır.  

Toplumsal doğanın anti-sermaye karakterini görmek kilit önemdedir. Binlerce yıllık 

yürüyüĢünde toplum, sermaye birikiminin en çürütücü etkiye sahip olduğunun farkındaydı. 

Örneğin sermaye birikiminin etkili yöntemlerinden biri olan faizciliği mahkûm etmeyen hiçbir 

din yok gibidir.  

Günümüzde çığ gibi büyüyen iĢsizliği sermayenin ucuz iĢçi, esnek iĢçi yaratmak için 

geliĢtirdiğini söylemek çok eksik bir değerlendirmedir. Gerçeğin bir yönü bu olmakla birlikte, 

asıl nedeni sermayenin toplumu kâr peĢinde koĢturan faaliyetlere bağlamasıdır. Kâr-sermaye 

için faaliyet kesinlikle toplumun temel ihtiyaçlarıyla örtüĢmez. Eğer toplumun doyurulması için 

yapılan üretim kâr getirmiyorsa, toplumun açlık ve yoksulluktan kırılması -Nitekim 

günümüzde milyonlarca insan bu durumdadır- sermayenin umurunda bile değildir. Örneğin 

eldeki sermaye miktarı biraz tarıma yatırılsa, asla açlık sorunu kalmaz ve olmaz. Ama tam 

tersine, sermaye tarımı sürekli boĢaltıyor, bozuyor. Bunun nedeni tarımda kâr oranının ya hiç 

olmaması ya da çok düĢük olmasıdır. Paradan dev miktarda para kazanılırken, hiçbir 

sermayedar tarımı düĢünmez. Sermayenin karakterinde bu tür düĢünceye asla yer yoktur. 
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Eskiden devlet tekel olarak tarıma çok yardım yapardı. Ama karĢılığını da ürün veya para-

vergi olarak alırdı. ġimdiki sermaye piyasaları bu yönlü devlet faaliyetlerini de 

anlamsızlaĢtırmıĢlardır. Aksi halde o devletler iflasla karĢılaĢmaktan kurtulamazlar.  

Demek ki, sermayenin toplumun ana gövdesini giderek iĢsiz ve yoksul bırakması günlük, geçici 

politikalar nedeniyle değil, yapısal karakteri nedeniyledir. Çok ucuza çalıĢılmak istense de 

toplumdaki iĢsizliğin çözülemeyeceği, incelemeye gerek olmadan sıradan bir gözlemle 

rahatlıkla anlaĢılabilir. Artık-değer üzerine kurulu kârlılık politikaları ve sistemi ortadan 

kalkmadan, toplumun iĢsizlikten ve yoksulluktan kurtulamayacağını bir kez daha iyi bilmek 

gerekir diyorum.  

Yoksa örneğin tarih boyunca çok sayıda toplumu doyuran, neolitik topluma on beĢ bin yıldır 

analık eden Mezopotamya ovalarında neden iĢsizlik, açlık ve yoksulluk kol geziyor? Kâr 

amaçlamayan bir üretim hamlesi planlansa, günümüz ölçülerinde yirmi beĢ milyon insanı 

rahatlıkla besleyebilecek ve üzerine fazla bırakacak bu ovaların ve insanlarının tek ihtiyacı 

sermayenin çalıĢtırmayan eli değil, tersine iĢsizliğin, açlığın ve yoksulluğun tek nedeni olan bu 

elin (özel veya devlet eliyle olması hiç fark etmez) yakasını bırakmasıdır. Ġhtiyaç duyulan tek 

Ģey, gerçek emekçi eliyle toprağın buluĢmasıdır; buna fırsat yaratacak toplumsal zihniyet 

devriminin gerçekleĢtirilmesidir; toplumsal ahlak ve politikanın tekrar temel dokular, organlar 

olarak iĢlevine kavuĢmasıdır; demokratik siyasetin bu nedenlerle dört elle ve gözle gerçek 

beyinlerle görevine koĢmasıdır.  

 

b-Toplumun Endüstriyalizm Sorunları 

Çevrenin bugünkü halinde bile sadece toplumun değil, tüm canlı yaĢamın tehdit altına girdiği 

ortak görüĢtür. Önemle vurgulamak gerekir ki, bu gidiĢte endüstriyi olgu olarak kendi baĢına 

sorumlu ilan etmek tam bir saptırmadır. Kendi baĢına endüstri nötr bir olanaktır. Toplumun 

varlık gerekçeleriyle bütünleĢtirilmiĢ bir endüstri, kesinlikle dünyayı insan için, hatta tüm 

yaĢamlar için Üçüncü Doğa haline getirmede belirleyici rol oynayabilir. Böylesi bir potansiyel 

taĢımaktadır. Böyle olursa endüstriyi kutsamak da gerekir. Fakat kâr-sermayenin ağırlıklı 

olarak kontrolüne girerse, dünyayı bir avuç tekelcinin dıĢında tüm insanlık için cehenneme de 

çevirebilir. Nitekim günümüzde gidiĢat biraz da bu yönlüdür. Bu gidiĢatın insanlığı derin bir 

endiĢeye kaptırdığı inkâr edilemez. Endüstriyel tekel olarak toplum üzerinde gerçek 

imparatorluklar kurmuĢtur. Bir tek ABD süper hegemonyasına karĢılık, onlarca endüstriyel 

hegemon vardır. Siyasal-askeri hegemon durdurulsa bile, endüstriyel hegemonlar kolay 

durdurulamazlar. Çünkü artık onlar da küreselleĢmiĢlerdir. Bir ülke merkez olarak dar gelirse, 

hemen baĢka bir mekânı, yeni ülkeleri, merkezleri haline getirebilirler. Ne malûm ABD‟nin bir 

endüstri imparatorluğu yarın Çin‟i merkez seçmesin? KoĢullar daha elveriĢli olduktan sonra, 

bugün bile bunun yavaĢ-yavaĢ mümkün olduğu gözlemlenmektedir.  

Endüstriyalizm tarımı can evinden vurmuĢtur. Ġnsan toplumunun asli unsuru, varlık aracı olan 

tarım, endüstri karĢısında büyük yıkım yaĢamaktadır. On beĢ bin yıldır insanlığı var eden bu 

kutsal faaliyet, bugün kendi haline bırakılmıĢtır. Endüstrinin egemenliğine bırakılmaya 

hazırlanılmaktadır. Kâr-sermaye güdümlü endüstrinin tarıma girmesi, sanıldığı gibi seri üretim, 

bol üretim olarak yorumlanamaz. Genlerle oynanarak toprak, endüstri tekellerince suni 

döllenme gibi bir analık durumuna sokulacaktır. Nasıl ki yabancı bir spermle sağlıklı bir 

hamilelik, annelik mümkün değilse, genleriyle oynanmıĢ tohumlarla toprağı döllendirmek, iyi 
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bir analık durumuna sokamayacaktır. Endüstri tekelleri tarıma yönelik bu çılgınlığa 

hazırlanıyorlar. Ġnsanlık tarihi belki de en büyük karĢıdevrimi tarımda yaĢayacaktır, hatta 

yaĢamaya baĢlamıĢtır bile. Toprak, tarım, her ikisi bir üretim aracı ve iliĢkisi değildir; toplumun 

ayrılmaz, oynanmaz varlık parçalarıdır. Ġnsan toplumu ağırlıklı olarak toprak ve tarım 

üzerinden inĢa edilmiĢtir. Onu bu mekânlardan ve üretimden koparmak, varlığına karĢı en 

büyük darbeye maruz bırakmaktır. Kanser gibi büyüyen kent gerçeği, daha Ģimdiden bu 

tehlikeyi bütün çıplaklığıyla sergilemeye baĢlamıĢtır. KurtuluĢ büyük ihtimalle ve büyük oranda 

tersi bir harekette görülmektedir: Kentten toprağa ve tarıma dönüĢ hareketi. Bu hareketin ana 

sloganı herhalde “var oluĢ için ya tarım, toprak ya yok olma” biçiminde belirlenecektir. Kâr-

sermaye endüstriyle toprağı, tarımı bütünleĢtirip dost, simbiotik iliĢkilerle bağlamıyor. 

Aralarına dağ gibi çeliĢkiler yığıp düĢmanlaĢtırıyor.  

Toplumdaki sınıfsal, etnik, ulusal ve ideolojik çeliĢkiler; çatıĢmalar ve savaĢlara kadar gidebilir. 

Fakat bunlar giderilmesi olanaksız çeliĢkiler değildir. Ġnsan eliyle inĢa edildikleri gibi 

dağıtılabilirler de. Sermayenin aracı olarak endüstriyle toprak ve tarımın çeliĢkisi insan 

kontrolünü aĢar. Toprak ve tarım milyonlarca yıl ekolojik olarak kendilerini hazırlamıĢlardır. 

Bozulmaları halinde, insan eliyle inĢa edilemezler. Toprak imali insanın eliyle olmadığı gibi, 

tarımsal ürünleri ve diğer canlıları, örneğin bitkileri insan eliyle yaratmak da Ģimdilik olanaklı 

değildir, olanaklı olması da beklenemez. Zaten bu olanak insan olarak gerçekleĢmiĢtir. 

GerçekleĢmiĢ olanı tekrarlamanın anlamı ve imkânı yoktur.  

Derin bir felsefi konu olduğu için fazla girmeyeceğim. Yalnız firavun, pramit tarzı mezarlarla 

nasıl kendi geleceğini hazırlamak istemiĢse, endüstriyalizmin robotlaĢtırıcı tarzı da pek yaĢanılır 

bir gelecek yaratamaz. Bu, insana da saygısızlıktır. Doğa gibi muhteĢem bir varlık ortadayken, 

robot ve kopyalarının ne anlamı ve önemi olabilir? Sermayenin kâr çılgınlığı burada bir kez 

daha karĢımıza çıkıyor. Robotlar en ucuz üretimi gerçekleĢtirdi diyelim. Peki, kullanıcısı 

olmadan bunlar neye yarayacaklar? Endüstriyalizm bu yönüyle toplumu iĢsiz kılmanın en 

temel etkenidir; toplumun üretkenliğine karĢı sermayenin en büyük silahıdır. Sermaye hem en 

az iĢçi çalıĢtırmada, hem de ucuzlamıĢ fiyatlarla piyasayı dilediği gibi manipüle etmede 

endüstri silahını sıkça kullanmaktadır. Tekelci fiyatlar ve iĢsizliğin temel etkeni olan 

bunalımlarını (fazla üretim bunalımları) kaçınılmaz kılmaktadır. Sonuçta çürüyen mallar ve 

iĢsiz, aç, yoksul milyonlarca insan bu bunalımların kurbanı olmaktadır.  

Toplumun doğası ancak milyonlarca yılın ve uygun mekânın ürünü olan çevreyle sıkı bağlantı 

içinde kendini sürdürebilir. Hiçbir endüstriyel oluĢum, evren harikası çevrenin yerini tutamaz. 

Daha Ģimdiden yerde, havada, denizde ve uzayda trafik felaket boyutlarına eriĢmiĢtir. Fosil 

yakıtlarla yürüyen endüstri, iklim ve çevreyi sürekli zehirlemektedir. Tüm bu felaketlerin 

karĢılığı, iki yüz yıllık kâr birikimidir. Bu birikim bunca tahribatlara değer miydi? Bu yüzden 

yaĢanan tahribatı toplam savaĢlar yapmadığı gibi, verilen canlı kaybı da ne insan ne de doğa 

eliyle baĢka hiçbir tür olay yüzünden verilmemiĢtir. 

Endüstriyalizm, bir tekelci ideoloji ve aygıt olarak, toplumun en temel sorunlarındandır. 

Derinden sorgulanması gerekir. Sadece ortaya çıkardığı tehlikeler bunun için yeterlidir. 

Canavarın daha da büyüyüp kontrolden çıkması, sorgulanmasını ve hakkında alınması gereken 

tedbirleri geç ve anlamsız kılabilir. Toplumun kendisi ol-maktan çıkmasını ve sanal toplum 

haline gelmesini engellemek için, bu canavarı tekellerin elinden alarak, önce ehlileĢtirip, sonra 

toplumun doğasına dost kılmanın tam zamanıdır.  
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Endüstriyalizme karĢı mücadele ederken, endüstriyel tekniğin tekelci ideolojik yapısı ve 

kullanımı ile toplumun genel çıkarlarıyla uyumlu yapı ve kullanım tarzını birbirinden 

ayrıĢtırmak, bu yönlü bilimsel çalıĢma ve ideolojik mücadelenin en önemli görevidir. Sosyal ve 

sınıfsal konumdan bağımsız bir endüstriyalizme karĢı mücadeleyi hümanistlik (insancıllık) 

temelinde verdiğini idea eden grupların amaçlarına ulaĢmaları beklenemez. Bu gruplar objektif 

olarak amaçlarına ters düĢüp, tekelcilik olarak endüstriyalizme hizmet eder duruma düĢmekten 

kurtulamazlar. Endüstriyalizm sanıldığından daha fazla ideolojik, militarist ve sınıfsal 

karakterdedir. Ġdeoloji olarak bilim ve tekniktir. Hatta bu yönlü kullanımda olan bilim ve 

tekniğin en tehlikeli boyutlarını temsil eder. Endüstri canavarı kendi baĢına ortaya çıkmıĢ 

değildir. Hatırlayalım: Ġngiltere burjuvazisi adada, Avrupa‟da ve dünyada tarihi emperyalizm 

hamlesine giriĢirken, endüstriyalizmi hem örgütleyen hem de en kapsamlı ve hızlı kullanan 

sınıftı. Endüstriyalizm daha sonra sırasıyla tüm ülke burjuvazilerinin müĢterek silahı olmuĢtur. 

Finans-ticaret-endüstri üçlüsü içinde en çok endüstri yüzyılları olan 19. ve 20. yüzyıllarda 

dünya çapında gerçekleĢen burjuva egemenliği bu gerçeği açıkça kanıtlamaktadır.  

Ne yazık ki, Karl Marks ve reel sosyalist hareketin kapitalist olmayan toplumu gerici olarak 

ilan etmeleri ve sanayi burjuvazisiyle ittifakı stratejik olarak benimsemeleri, bilinçli olmasa da, 

tarihte amaçlarına en ters düĢen ve hatta objektif olarak ihanet anlamına gelen hareketlerin en 

trajik olanı ve belki de baĢta gelenidir. Tıpkı üç yüz yıl boyunca barıĢ dini olan Hıristiyanlığın 

devlet ve iktidarla ittifakının objektif ve çoğunlukla bilinçli olarak amaçlarına ters düĢmesi ve 

ihanet etmesinde olduğu gibi. Hıristiyanlık da son tahlilde iktidar tekelinin cazibesine kapılarak 

çıkıĢ amacına ters düĢmüĢ ve uygarlık dini haline gelmekten kurtulamamıĢtır. Ġslamiyet‟te olan 

ise, daha Hz. Muhammed hayattayken yaĢanmaya baĢlanmıĢtır. Sonuçta iktidar endüstrisine 

yenik düĢmüĢ oluyorlar.  

Eğer bugün çevre adına bütün insanlık kıyamet saatleri yakınmıĢ gibi feryat etmeye baĢlamıĢsa, 

bu olayın tarihsel-toplum ve sınıf boyutlarını benzer örnek hareketler ıĢığında kavramak, 

toplumun varlık hareketi olarak benimsemek ve yeni bir kutsal dini hareket gibi mücadele 

etmek durumundadır. AteĢi nasıl ateĢle söndürmek mümkün değilse, endüstriyalizm batağında 

yaĢamayı sorgulamaksızın, ondan vazgeçmeksizin de ekolojik mücadele yürütülemez. Yeni 

Hıristiyanlık, Ġslamlık ve reel sosyalistlik trajediler yaĢamak istemiyorsak, ders çıkarmak ve 

bilimsel-ideolojik, ahlaki-politik mücadeleyi doğru ele almak gerekir. 

Açık ki, endüstriyalizm sorunu hem ekolojik sorunun bir parçası, hem de en temel nedenidir. 

Fakat ekoloji endüstriyalizmden daha fazla anlam ifade eden, toplumsal ve sorunlu olan bir 

konudur. Belki de hiçbir sorun ekolojik olanlar kadar kâr-sermaye düzenlerinin (örgütlü 

Ģebekeler) gerçek içyüzünü bütün insanlık gündemine oturtacak önem ve ağırlıkta olmamıĢtır. 

Kâr ve sermayenin (tarih boyunca tüm askeri, ekonomik, ticari, dini te-kellerin toplamı olarak) 

uygarlık sisteminin bilânçosu sadece toplumun her yönden çözülüĢü (ahlaksızlık, politikasızlık, 

iĢsizlik, enflasyon, fuhuĢ vb.) değil, çevrenin de tüm canlıların yaĢamıyla birlikte tehlike altına 

girmesi olmuĢtur. Tekelciliğin toplum karĢıtlığını bu gerçeklerden daha çarpıcı olarak neyle 

kanıtlayabiliriz ki? 

 

1-Endüstriyalizm ve Ekoloji  

Endüstriyalizmin sürdürülemezliğinin açığa çıkmasında ekoloji hayati bir rol oynamıĢtır. 

Bilimsel sosyalizmin veya sosyal bilimin sanayi kapitalizmi çözümlemelerinin yanlıĢlıklarını ve 
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yetmezliklerini ekolojistler ortaya çıkarmıĢtır. Kapitalizmin sürdürülmezliğini en iyi açıklayan 

bilimin ekolojik alandan gelmesinden çıkarılması gereken en önemli sonuç, kapitalizmin 

yaĢamla bağdaĢmazlığıdır. Eğer bir sistem çevreyi, yani yaĢamın vazgeçilmez ortamını 

sürdürülebilir olmaktan çıkarıyorsa, bu sistemin hiçbir gerekçeyle savunulamayacağı açıktır. 

Mevcut hızıyla sürmesi halinde endüstriyalizme yalnız dünyamız değil, güneĢ sistemi de 

yetmez olacaktır. Endüstriyel kapitalizm çağında sistem sadece gerçek anlamıyla 

barbarlaĢmamıĢtır, yaĢamın gerçek Azrail‟i haline gelmiĢtir. Hiçbir toplumsal değer 

endüstrileĢmekten kurtulamamıĢtır. Ünlü üç (S)‟lerin, sanat, spor ve seksin endüstrileĢmesi 

toplumun ahlâken ve vicdanen tükendiğini gösterir. Maddi ve manevi kültür olarak toplumun 

tüm alanlarında endüstrileĢme, ulus-devletleĢme ve kapitalistleĢmenin ekolojik duvara 

çarpması, sadece özgür-demokratik topluma değil, yaĢamın kendisine bir çağrıdır. 

Açık ki, endüstriyalizm sorunu hem ekolojik sorunun bir parçası, hem de en temel nedenidir. 

Farklı bir baĢlık altında yorumlamak tekrar anlamına gelebilir. Fakat ekoloji endüstriyalizmden 

daha fazla anlam ifade eden, toplumsal ve sorunlu bir konudur. Kavram çevrebilim anlamı 

taĢısa da, esas olarak toplumsal geliĢimle çevresi arasındaki sıkı iliĢkiyi çözümleme bilimidir. 

Çevre sorunları felaket alarmı verince, ağırlıklı olarak gündemleĢti; sakıncalı anlamlar taĢısa da, 

ayrı bir inceleme dalı haline getirildi. Çünkü o da endüstriyalizm gibi toplumun yarattığı bir 

sorun olmayıp, uygarlık tekellerinin son marifeti olarak, en kapsamlı sorun biçiminde tarih, 

dünya ve toplum gündemine oturmuĢtur. 

Belki de hiçbir sorun ekolojik olanlar kadar kâr-sermaye düzenlerinin (örgütlü Ģebekeler) 

gerçek yüzünü bütün insanlık gündemine oturtacak önem ve ağırlıkta olmamıĢtır. Kâr ve 

sermayenin (tarih boyunca tüm askeri, ekonomik, ticari ve dinsel tekellerin toplamı olarak) 

uygarlık sisteminin bilânçosu sadece toplumun her yönden çözülüĢü (ahlaksızlık, politikasızlık, 

iĢsizlik, enflasyon, fuhuĢ vb.) değil, çevrenin de tüm canlıların yaĢamıyla birlikte tehlike altına 

girmesi olmuĢtur. Tekelciliğin toplum karĢıtlığını bu gerçeklerden daha çarpıcı olarak neyle 

kanıtlayabiliriz ki? 

Zekâ ve esneklik payı diğer tüm canlılara göre en yüksek bir doğa olarak tanınsa da, insan 

toplumu da son tahlilde canlı bir varlıktır. Dünyalıdır. Çok hassas düzenlenmiĢ bir iklim 

atmosferinin, bitkiler ve hayvanlar dünyasının evriminin ürünüdür. Dünyamızın atmosfer ve 

ikliminin, bitkiler ve hayvanlar âleminin bağlı olduğu düzenlilikler, hepsinin toplamı olması 

itibariyle insan toplumu için de geçerlidir. Bu düzenlilikler çok hassastır. Birbirlerine çok sıkı 

bağlıdırlar. Adeta bir zincir oluĢtururlar. Bir halkası koptuğunda zincir nasıl iĢlevsiz hale gelirse, 

evrim zincirinin ciddi bir halkası koptuğunda da tüm evrimin etkilenmesi kaçınılmaz olur. 

Ekoloji bu geliĢmelerin bilimidir. Bu nedenlerle de çok önemlidir. Toplumun iç düzenliliğinin 

herhangi bir nedenle kırılması insan eliyle yeniden düzenlenebilir. Nihayetinde toplumsal 

gerçeklik insan eliyle inĢa edilen gerçekliktir. Fakat çevre böyle değildir. Toplum kaynaklı, 

daha doğrusu toplumdan çıkıp üstünde kâr-sermaye tekeliyle örgütlenen bazı grupların 

marifetiyle çevre halkalarından ciddi kopuĢlar olursa, evrimsel felaketler zincirlemesine tüm 

çevreyi, bu arada toplumu da kıyametle karĢı karĢıya bırakabilirler.  

Unutmamak gerekir ki, çevre halkaları milyonlarca yılın evrimiyle oluĢmuĢtur. Genelde son 

beĢ bin yıllık, özelde son iki yüz yıllık tahribatlar, milyonlarca yılın evrim halkalarından 

binlercesini koparmayı daha kısa sayılabilecek bu zaman diliminde gerçekleĢtirmiĢlerdir. KırılıĢ 

reaksiyonu baĢlamıĢtır. Nasıl durdurulacağı kestirilememektedir. Atmosferde baĢta 

karbondioksit (CO2) oranı ve diğer gazların yarattığı kirlenmenin, mevcut haliyle yüzlerce, 
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hatta binlerce yıl temizlenemeyeceği öngörülmektedir. Bitki ve hayvan dünyasındaki 

yıkımların sonucu belki de tam anlamıyla ortaya çıkmıĢ değildir. Ama en az atmosfer kadar 

S.O.S iĢareti verdiği açıktır. Denizler ve ırmakların kirliliği, çölleĢme daha Ģimdiden felaket 

sınırlarına dayanmıĢtır. Tüm belirtiler kıyametin mevcut gidiĢatla doğal dengesizlik sonucu 

değil, bir kısım Ģebekeler halinde örgütlenmiĢ gruplar eliyle topluma yaĢatılacağını 

göstermektedir. Elbette bu gidiĢata doğanın vereceği yanıtlar da olacaktır. Çünkü o da canlı ve 

zekâlıdır. Onun da tahammül gücünün sınırları vardır. Direnmesini yerinde ve zamanında 

gösterecek, bu yer ve zaman geldiğinde insanların gözyaĢlarına bakmayacaktır. Çünkü 

kendilerinin yeteneklerine, bahĢedilen değerlere ihanet etmekten hepsi sorumlu tutulacaktır. 

Kıyamet de böyle öngörülmüĢ değil miydi? 

Burada amacım felaket senaryolarına yenilerini eklemek değildir; fakat toplumun mutlaka 

sorumlu olması gereken her üyesi gibi gerekli sorumlulukla ve varlık nedenimiz olan ahlaki ve 

politik görev anlayıĢımızla yeteneklerimiz oranında gerekeni söylemek ve yapmaktır.  

Ġnsanlık tarihinde kendi kale ve piramitlerine çekilen Nemrutlar ve Firavunların akıbetine 

iliĢkin çok Ģey anlatılır. Nedeni açıktır. Ne de olsa Nemrutlar ve Firavunlar da gerek kiĢi gerek 

düzen olarak, tanrısal idealar taĢıyan birer TEKEL idiler. Evet, hep kâr peĢinde koĢan sermaye 

tekellerinin ilkçağda en görkemli örnekleriydiler. ġimdiki kentlerde PLAZA‟lara çekilen 

tekellere nasıl da benziyorlar! Arada tabiî ki özde olmasa da, biçimde farklar vardır. Kale ve 

piramitler tüm görkemliliklerine rağmen günümüz plazalarıyla yarıĢamazlar. Kaldı ki, sayı 

olarak hiç yarıĢamazlar. Toplasanız, tüm firavunlar ve nemrutların sayısı birkaç yüzü geçmez; 

ama çağdaĢ firavunlar ve nemrutların sayısı Ģimdiden herhalde yüz binleri geçmiĢtir. Ġnsanlık 

eski çağlarda birkaç nemrut ve firavunun ağırlığını çekemedi. Bu kadar inleyip durdu. Peki, 

tüm çevre ve toplumu çözülüĢe uğratan yüz binlercesinin ağırlığını daha ne kadar çekecek? Yol 

açtıkları bunca savaĢın, iĢsizliğin, açlığın, yoksulluğun verdiği acı ve ahlarını nasıl dindirecek?  

Tarihsel-toplum bir bütündür derken, bir de evrimin ıĢığında bu gerçekleri dile getirmek 

istedik. Bunlar az yaman ve önemsiz gerçekler midir? 

Kapitalist modernitenin bilimi, pozitivist yapısıyla kendisine çok güvendi. Büyük olgusal 

keĢifleri her Ģey sandı. Mutlak hakikati olguların yüzeysel bilgisinden ibaret saydı. Sonsuz 

ilerleme sürecine girildiğinden emindi. Fakat burnunun dibindeki çevre felaketini 

öngörmemesi neye yorumlanabilir? SavaĢ baĢta olmak üzere, son dört yüz yılın tüm tarihi 

aĢan bütün toplumsal felaketleri hakkında köklü çare öngörmemesi ve pratikleĢtirmemesi neye 

yorumlanabilir? Toplumun tüm gözeneklerine iktidar olarak sızmıĢ savaĢı engellemesini bir 

yana bırakalım, bu gerçeği doğru tespit etmemesine ne demeli? Açık ki, tekel egemenliğinin 

azami hegemonik çağında bilim, sanıldığının aksine ideolojik kuĢatmayı en çok yaĢayan ve 

sistemin hizmetine en iyi uyum sağlayan yapısıyla bu sorulara cevap veremezdi. Yapısı, hedefi 

ve tarzı sistemi meĢrulaĢtırma amaçlı olarak ilan edilmiĢ, düzenlenmiĢ bilim, dinler kadar bile 

etkili olamadığını göstermiĢtir. Fakat ideolojik olmayan bilim olmadığını da anlamak gerekir. 

Önemli olan, hangi toplumun ve sınıfın ideolojisi olarak bilme ve bilim olduğunu fark edip 

ona göre konumunu belirlemektir. Ekoloji en yeni bilimlerden biri olarak bu çerçevede 

konumunu belirlerse, sadece çevrenin değil, toplumsal doğanın da ideal çözüm gücü olabilir.  

 

2-Endüstriyalizm Ve Ulus-Devlet 



74 
 

Sıkça dile getirmeme rağmen, endüstriyalizm ile ulus-devlet arasındaki iliĢkinin varlıksal 

olduğunu yine de belirtmeliyim. 19. yüzyıl iki olgunun da zirve yaptığı dönemdir. 

Endüstriyalizm ne kadar ulus-devleti gerektirirse, ulus-devlet de o denli sanayiciliği gerektirir. 

Ulus-devlet, on baĢlık altında sergilediğim toplumsal sorunların tümünü endüstriyalist toplum 

için de geçerli kılar. Marksizm‟in endüstriyalizmi ve ulus-devleti sadece iç içe çözümlememesi 

değil, bunu ilericilik adına pozitif bir olgu olarak belirtmesi, Sovyet sosyalizminin neden 

yıkıldığını yüz elli yıl öncesinden açıklamaktadır. Akademi dünyası, kent ve endüstriyalizminin 

fideliğinde yetiĢtiği, hatta oluĢtuğu için bu yönlü hakikati kavramaktan acizdir. Ulus-devletsiz 

ve endüstri dininin geçerli olmadığı bir dünyayı hayal bile edememektedir. Ekoloji mensupları, 

belirtilen sınıf kökenlerine rağmen hakikati sınırlı da olsa görmeye baĢlamıĢtır. Ulus-devlet ve 

endüstriyalizmi iç içe geçmiĢ ortak bir ideolojik, ekonomik ve askeri saldırı kompleksi olarak 

değerlendirmek daha gerçekçidir. Bu gerçeklik karĢısında dar anlamda sendikacılık ve particilik 

siyasetlerinin anlamsız kaldığı açıktır. Gerekli olan, belirtildiği gibi toplum ve çevrenin öz 

savunmasıdır. 

 

3-Endüstriyalizm Ve FaĢizm  

Ulus-devlet, savaĢ rejimi olarak faĢizm ve endüstriyalizm koĢullarının ürünüdür. Kapitalizmin 

tarihinde, azami kârın elde edildiği sanayi çağında iç savaĢın yoğunlaĢması kaçınılmazdır. 

Azami kâr ve sermaye topluma karĢı savaĢ yürütülmeden gerçekleĢtirilemez. Sanayi çağının 

ulus-devleti, bu azami kâr kanunu gereği bir iç savaĢ rejimi olarak örgütlenmek zorundadır. 

Ulus-devlette iktidarın tüm toplumsal gözeneklere sızması, iç savaĢın en genelleĢmiĢ halini 

ifade eder ki, faĢizmin tanımı da bu çerçevededir. Aynı biçimde aĢırı milliyetçiliğin faĢizmin 

ideolojisi olması iç savaĢın doğasıyla bağlantılıdır.  

Endüstriyalizm çağında savaĢın küreselleĢmesi, her iki Dünya SavaĢında kendini iyice 

kanıtlamıĢtır. Ġç savaĢ dıĢ savaĢla tamamlanmaktadır. Tarihin en yoğun iç ve dıĢ savaĢlarının 

son iki yüzyıllık endüstriyalizm çağında yaĢanması, milliyetçiliğin resmi din olarak iĢlev 

görmesi, faĢizm ve endüstri sermayesi arasındaki iliĢki ile izah edilebilir. Soykırım bu 

dönemdeki savaĢların topyekûnlaĢmasının (tüm toplumu kapsamasının) bir sonucudur. 

Endüstriyalizm çağının savaĢ biçimi olarak ulus-devlet faĢizmine karĢı temel toplumsal sorun, 

ezilen sınıf-halk-ulusun öz savunma cephesinin geliĢtirilmesidir. 

 

4-Endüstriyalizm, Kadın ve Aile 

Endüstri kapitalizm çağında tarım-köy toplumundan sonra dağılan ikinci önemli toplumsal 

kurum aile ve kadındır. Batı sosyolojisinin örtbas ettiği önemli bir konu da aile ve kadındır. Bu 

sosyoloji ailenin neden ve nasıl yıkıma uğratıldığını açıklamaya yanaĢmamaktadır. Bu gerçeklik 

ilk çağdaki kölelerin aile hakkının olmamasıyla bağlantılı olarak izah edilebilir. Artan iĢsizlik ve 

yoksulluk karĢısında, uygarlık toplumunda gelenekselleĢen aile kurumunun maddi koĢulları 

büyük oranda ortadan kalkar. Ailenin toplumsal anlamı kalmaz. Birey toplumdan 

kopartılırken bu konuda kadına düĢen pay, çok zalimane bir biçimde doğasına hiç istemediği 

aykırı koĢullar dayatan egemen erkeğe teslim olma ve sokağa atılmadır. Kadın köleliği, 

reklamının yapıldığı gibi, bu çağda özgürlük kazanmamıĢtır. Kapitalizmdeki kadın köleliği 

metalaĢtırılmadık tek bir hücresi bırakılmayacak denli derinleĢtirilmiĢ bir piyasa köleliğidir. 

Endüstriyalizm çağında yaĢanan krizlerin en önemli bir unsuru aile ve kadın üzerinde 
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yaĢanmaktadır. Sadece yoğun boĢanmalar ve sokak çocukları biçiminde değil, toplumsal 

cinsiyetçiliğin sınır tanımaz iktidarcılığı ve sömürücülüğü, bu krizin ve çöküĢün derinliğini 

yansıtmaktadır. Toplumun aile ve kadın sorunu ve çözümü, özgür yaĢamın en temel unsurları 

olarak, teorik ve pratik düzeyde büyük çabalara ihtiyaç göstermektedir. 

 

5-Endüstriyalizm, Bilim ve Medya 

“Köpek sahibini ısırmaz” özdeyiĢi gereği, bilim ve akademi dünyası da efendilerini ısırmaya 

yanaĢmaz. Ara sıra kendilerine karĢı havlasalar da, önlerine bir parça atıldığında hemen 

susarlar ve hizmetlerine devam ederler. Benim bir ideam vardır: En az Sümer ve Mısır rahipleri 

tarafından zorbalık ve sömürü sisteminin mitolojik meĢrulaĢtırılması kadar, kapitalist sistemin 

„bilimcilikle‟ meĢrulaĢtırılması söz konusudur. MeĢrulaĢtırılmanın sözde teorik gerekçelerini 

bilim ve akademi dünyası hazırlarken, propagandasını ise esas olarak medya dünyası yapar. 

Toplum ve yaĢamla bağdaĢmazlığı açığa çıkmıĢ bir sistemin çağdaĢ medyayı geliĢtirmesi 

anlaĢılır bir husustur. Sadece medya değil, tüm gösteri-Ģov dünyası, sanat, spor, seks endüstrisi 

saptırılmıĢ bilimsel tezlerle bütünleĢtirilerek, tüm insanlığın beynini ve yüreğini anbean 

bombardımana tabi tutmaktadır. Bu bombardıman olmadan sadece çıplak zor aygıtlarıyla 

sistem sürdürülemez.  

Kapitalist hegemonya esas gücünü ideolojik hegemonyasından alır. Ġktidara, ulus-devlete 

eklemlenmiĢ bilim ve endüstrileĢmiĢ medya bu hegemonyanın temel silahlarıdır. Toplumun 

kurtuluĢu öncelikle bu iki alanda devrim yapmayı gerektirir. 

 

ALTINCI BÖLÜM: 

DEMOKRATĠK MODERNĠTEDE EKO-ENDÜSTRĠYEL TOPLUM 

a-Kapitalizme KarĢı Demokratik-Ekonomik Toplum  

 K. Marks‟ın yaĢadığı dönem ve mekân Almanya‟nın birliği ve ulus-devleti için yapılan yoğun 

tartıĢmaların ve ideolojik-politik akımların koĢullanması altındadır. Olgular daha çok ideolojik, 

politik ve hukuki çerçevede anlamlandırılmaya çalıĢılır. K. Marks, bu ortamı ekonomik 

öncüllükle etkilemeyi esas alır. Anlatımında ekonomiyi belirleyici kategori olarak 

temellendirmeye çalıĢır. Kapitalizmi bilim haline getirmenin baĢ sorumlusudur. Bununla 

bağlantılı olarak kapital sahiplerini burjuvazi, ücretli emekçileri proletarya, toplumu ise 

kapitalist metalaĢmanın egemen olduğu kapitalist toplum kategorisiyle karĢılamayı bu bilimin 

köĢe taĢları sayar. Böyle yapmakla bir taĢla üç kuĢ vurduğunu sanır. Ġngiliz ekonomi-

politiğinden ekonomiyi, Fransız toplumbiliminden pozitivizmi, Alman felsefesinden diyalektik 

kavramını alıp birleĢtirerek „bilimsel-sosyalizmin‟ sentezini yapmayı baĢardığına güveni tamdır. 

O dönem her bilimde devrim yapılmıĢtır. Toplumun bilimsel devrimini de kendisi ve Engels‟in 

yaptığından emindir. Toplumbilimin Darwin‟i sayılırlar.  

Marksist düĢünce Avrupa sosyal biliminin en önemli kanadı olarak doğar. Hegemonik sistem 

açısından bakıldığında, bu bilimin yeni yükselen ve sisteme damgasını vuran sermaye 

tekelciliğinin ihtiyacından kaynaklandığını, sermayeyi bilimselleĢtirerek meĢrulaĢtırılmasına 

iktidar Ģiddeti kadar, belki de ondan daha fazla katkıda bulunduğunu anlamak zor değildir. 

Ġstedikleri kadar kapitali olumsuzlasınlar, kapitalizmi bilim halinde sunmakla meĢruiyeti için 

gerekli tarihsel adımı atmıĢlardır. Çok acıdır ki, K. Marks ve F. Engels, onca karĢı çıkıĢlarına 
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rağmen, kapitali kapitalizm, sermaye-kâr tekelcilerini burjuvazi, ekonomik toplumu kapitalist 

toplum olarak ilan etmekle bu tarihsel adımın önde gelen sorumluları durumuna düĢmekten 

kurtulamadılar. Tarihte iyi niyetlerin çoğunlukla tersine sonuç verdirmede kullanıldıklarını hiç 

unutmayalım.  

K. Marks ve F. Engels‟in bu iĢe giriĢirken, en çok Hegel‟in doruğa taĢıdığı diyalektik 

felsefesinden yararlandıkları bilinmektedir. Temel hatayı diyalektik felsefeyi uyarlarken 

yaptıkları kanısındayım. Bunu da tez-antitez-sentez üçlüsünü kapital-ücretli emek-kâr, 

burjuvazi-iĢçi sınıfı-kapitalist toplum baĢta olmak üzere bazı önemli üçlemeleri geliĢtirirken 

yaptılar. Hegel‟deki diyalektik tez-antitez antitesi (varlıksallaĢma)‟nin Marksistler (ve bu 

yöntemi kullanan pek çokları) tarafından tam kavrandığını sanmıyorum. Halen de önemini 

koruyan ve geliĢtirilmeyi bekleyen temel felsefi sorun olan tez-antitez antitesi (varlıksallaĢma), 

evrensel-tikel iç içeliğinin anlamını ve dolayısıyla hakikatini ifade etmektedir. Özünde Ģunu 

anlatmak ister: Her varlığın özünde bir de zıddı vardır. Varlıksal özler zıtsız olamaz. Zıtsızlık 

tam hiçliktir. Tam hiçlik var olmamadır. Var olmama da var olmadığına göre tam hiçlik 

olamaz. O halde varlıklar zıtsız olamaz; tıpkı itimin çekimsiz olamaması gibi. Sorun daha çok 

zıtlaĢmanın mahiyetini doğru kavramakta yatmaktadır. BaĢarılı bir diyalektisyen, zıtlaĢmayı 

doğru belirleyendir.  

ġu hususu çok önemle belirtmek gerekir: Bir varlıktan binlerce antitez çıkabilir. Bir diyalektikçi 

açısından burada yerine getirilmesi gereken en önemli görev, bu çoklu antitezlerden hangisinin 

diğerini ĠLK ELDE, birinci sırada etkilediğini, oluĢturduğunu doğru tespit etmektir. K. Marks ve 

F. Engels birer diyalektikçi olarak Hegel‟i ayakları üstüne doğrultmak isterlerken kafasını 

koparttıklarını fark edemeyecek kadar kaba bir yanlıĢlık içine girmiĢlerdir. Ġki yüz yıldır 

aleyhinde çok söylemleĢtirilmesine rağmen, Hegel diyalektiğinin halen bir doruk anlatım 

olduğunu belirtmek durumundayım. K. Marks ve F. Engels‟in üçlemeleri Ģüphesiz diyalektik 

yan taĢırlar. Ama doğru diyalektik üçleme değerinde anlatım içermekten uzaktırlar.  

Konumuz açısından en önemli içerik ve öz belirleme hatası, burjuvazi-proletarya zıtlaĢmasında 

yapılmıĢtır. ġüphesiz burjuvazi-proletarya zıtlaĢması vardır. Fakat bu zıtlaĢma sandıkları gibi 

oluĢmamıĢtır ve iĢlememektedir. Toplum veritesinde, antitesinde kapitalizmin yol açtığı çeliĢki, 

zıtlaĢma kapitalist-proletarya çeliĢkisi değildir. Böyle bir çeliĢki olsa bile asıl çeliĢki değildir. 

Daha da önemlisi, kapitalizm sanıldığı kadar toplumsal veriteyi tek baĢına kapitalistleĢtirecek 

potansiyelde değildir. Kapitalistin kendi baĢına bu gücü yoktur. Ayrıca bir toplum hiçbir 

zaman kapitalist, Ġslam, Hıristiyan vb. gibi bir sıfatla niteliğini değiĢtirecek bir varlık değildir. 

Öz olarak, Ġkinci Doğa olarak toplum varlığını korur. Bazı sıfatların tarihin çeĢitli 

dönemlerinde TEKĠLLER olarak etkili olması o toplumun tümüyle o tekilce tekilleĢtiğini 

kanıtlamaz; bir siyah Lale‟nin tek baĢına Lale toplumu olamayacağı gibi.  

Kapitalizm bir etken olarak toplumsal antiteden sadece proleter oluĢturmaz. Toplumsal 

varlıktan proleter tiplemeyi çeker. Fakat bu çekiĢte bile proleterle birlikte bu proleteri çektiği 

topluma karĢı çoğunlukla ittifak halindedir. Marksistlerin feodal topluma karĢı proletaryanın 

burjuvaziyle geçici ittifakı dedikleri olay, olgu budur. Fakat hatalarının temelini oluĢturan bir 

anlatımdır bu. Kapitalizm asıl olarak toplumdan ücret denilen bir taviz karĢılığında proletarya 

adı altında bir ajan derlemekte, oluĢturmaktadır. Eski topluma karĢı ittifak değil, ihanet 

yapılmaktadır. Kaldı ki, toplum gibi evrenin en harika bir esnek zekâlı doğasına karĢı bir 

istismarcılık, tıpkı bir kadını kullanır gibi efendice bir kullanıcılık yapılmaktadır. Binlerce yıllık 

efendiler (Rablar, krallar, zorbalar) mirasını da kullanarak, kâr adı altında sistemli ve sürekli 
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olarak toplumun tümünden varlıksal olarak değer aĢındırmaktadır. Sadece kâr olarak değer 

değil, o toplumun tüm maddi ve manevi kültürel değerleri istismar edilmektedir. Bu durumda 

kapitalizm toplumu en çok ve sistemlice, sürekli olarak karĢısına alıp sömüren TEKELCĠ 

DOKU‟nun kendisi olmaktadır. Bu anlamda toplumla ilgilidir, toplum üzerinde etkilidir. Ama 

hâkim sistemini kurarak, eski ticari, parasal ve iktidar sahiplerini kendi önderliğinde eriterek, 

iĢçileri ve zanaatkârları yedekleri haline getirerek, entelektüellerden ideolojik hegemonya inĢa 

ederek bu etkiyi yaratmakta ve istismarı gerçekleĢtirmektedir. Toplumun antitesini, 

varlıksallaĢmasını bilimsel ifadeye kavuĢturmak istiyorsak, „kapitalist toplum‟ olarak 

adlandırılan dokunun bu özde ve biçimlerde geliĢtiğini anlamak doğru belirlenimlerin 

gereğidir. Sürecin bu karakteristik yapısını görmeden, iĢleyiĢinin bu niteliğini kavramadan 

toplum adına „BĠLĠMCĠLĠK‟ yapmak kaba POZĠTĠVĠZM‟den öteye gitmez.  

Kapitalizmin toplum üzerindeki iĢleyiĢini doğru belirlemeden kaba pozitivist nesnellemelere 

giriĢmek, bilim adına bilime, toplumbilim adına topluma karĢı büyük bir yanlıĢlık içine girmek 

demektir. Söz konusu olan toplum olunca, sonuçlarının vahametini kestirmek herhalde 

üzerinde daha çok düĢünülmesini gerektirir. Konuya iliĢkin bu kısa çözümlemeden kapitalizmle 

ilgili çeliĢkinin çok tali bir düzeyde oluĢan kapitalist-proleter çeliĢkisi değil, bu çeliĢkinin de 

kapsamında olduğu kapitalizm-toplum, kapitalistler-toplumcular arasında oluĢtuğu gayet 

açıktır. Zeki Marksistlerden Rosa Luxemburg, “Saf kapitalist toplum asla gerçekleĢemez” deyip 

K. Marks‟ı temel bir noktadan eleĢtirirken, aslında yapmak istediği Ģey bu dokusal süreci 

anlatmaktır. Ġlla bilimsel sosyalizmden (Sosyal bilim demek daha doğru olur) bahsetmek 

istiyorsak, bu temelde radikal bir bilim reformu ve devriminin gereğini kavramak baĢta gelen 

görevdir.  

Dar anlamda kapitalizm-ekonomik toplum çeliĢkisinden bahsetmek mümkündür. Tedbirli 

olunursa, ciddi yanlıĢlıklara yol açmadan bazı önemli ve doğru sonuçlara götürebilir. Önceki 

bölümlerde F. Braudel‟in ekonomiyi pazarla özdeĢleĢtirdiğini, sermayenin bu pazar üzerinden 

uzun mesafeler arası ticaretteki fiyat farkından yararlanarak kârı gerçekleĢtirdiğini söylediğini, 

dolayısıyla kapitalizmin pazar karĢıtı bir konumundan bahsettiğini önemle belirtmiĢtim. Bu 

anlatımın yetersiz olduğunu, kapitalizmin özünde sadece anti-pazar olmadığını (eğer pazar 

ekonomiyle özdeĢ kılınıyorsa), anti-ekonomi biçiminde bir değerlendirilmeyle 

tamamlanmasının gerekli olduğunu vurgulamıĢtım. Kapitalist sistem hegemonyasının anti-

toplumculuğunu yol açtığı sömürgecilik ve emperyalizm savaĢlarıyla, ürettiği ulus-devlet 

faĢizmiyle, endüstriyalizm temelinde yol açtığı çevre yıkımıyla, sürekli krizli yapısıyla, 

toplumsal uç kutupları derinleĢtirmesiyle inkâr kabul etmez biçimde tanımlamak mümkündür. 

Anti-toplumsal olanın fazlasıyla anti-ekonomik olacağı açıktır. Çünkü kapitalizm „azami kâr 

kanunu‟nu ekonomik toplum alanında gerçekleĢtirir. Sistem olarak kapitalizmin anti-

ekonomiciliği tüm tarihi boyunca deneyimledikleriyle her alanda doğrulanmıĢtır. Tarihsel bir 

doku olarak kapitalizm, tali bir çeliĢki biçiminde kölesi olan proleter üzerinde değil, maddi ve 

manevi kültür birikimi olarak toplum ve ekonomik toplum üzerinde anlamlandırılırsa, 

gerçekten sadece „KAPĠTAL‟ değil „KAPĠTALĠZMĠN TARĠHĠ‟ de doğru yazılabilecektir.  

Proleter de dâhil, köleden özgürlük kumaĢı dokuyan ideolojik ve politik hareketlerin 

anlayamadıkları husus, güç ve sömürü tekellerinin köleyi kendilerinin bir eki, uzantısı olarak 

varlıksallaĢtırdıklarıdır (Antite, varlık haline getirme). Köleyi varlıksallaĢtırırken toplumsal 

dokuları olarak dokurlar. Kendilerini kemirecek bir unsur olarak tekel dokularına eklemezler. 

Tarihte bu anlamda kazanan köle sınıfı yoktur. Spartaküs bile kazansaydı, Roma için yeni bir 
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köleci hanedan kurmaktan öteye gidemezdi. Lenin gibi çok iddialı bir anti-kapitalist bile 

sağlığında NEP (yeni ekonomi politikası) ile kapitalizmi uygulamak zorunda kaldı. Günümüz 

krizinde doğrulanan bir gerçeklik, kapitalist sanayinin yaĢaması için (diğer kapitalizm türleri de 

dahil) iĢçi sınıfı denen grupların gönüllü bir çaba içine girmekten (ücretlerini düĢürme dahil) 

çekinmedikleridir. Kaybeden ise genel olarak ekonomik toplumla birlikte tüm toplumsal 

değerler olmaktadır. Kapitalist bireyselleĢme bu gerçeği daha çok doğrular. Anti-toplumcu 

temelde bireyler yığınına dönüĢen tüm toplumsal alanlarda, en üst uçta bir avuç oligarĢik 

tekelci grup dıĢında, toplum olmaktan çıkmıĢ bir durum yaĢanır. Diğer ezici çoğunluk, iĢsizler 

yığını olarak kendini ücret kölesi biçiminde satmaktan bile mahrum bırakılmıĢtır. Ücret kölesi 

olanlar ise ücret düĢüĢlerini nispi olarak yaĢamaktan bile kurtulamazlar. Gerçek tablonun böyle 

oluĢtuğu açıktır. 

Dar sınıf hareketlerinin bu geliĢimdeki rolleri yadsınamaz. Reel sosyalizm, sendikacılık 

hareketleri bu konuda kanıtlanmıĢ pratiklerin sahipleridir. Özcesi köle değerlendirmemizi 

gözden geçirmek, baĢ çeliĢki öğesi olarak değil, genel toplum çeliĢkisinin tali bir unsuru 

rolünde görmek bizi daha doğru sonuçlara götürecektir. Köle diyalektiği yeniden 

değerlendirilmeyi bekleyen en temel toplumcu görevdir. Toplumsal diyalektik toplumsal 

hakikat için temel bilim değerindedir. Ama doğru uygulanması tüm önemini koruduğu gibi, 

öncelikle yetkin çözümlemelere ihtiyaç göstermektedir.  

Genelde (evrensel) olduğu gibi kendi özgünlüğü (tikelliği) içinde kapitalizmin Ortadoğu 

toplumundaki tahripkârlığı çok daha ileri uçlarda seyreder. Sistem olarak bölgeye fetihçi giriĢi 

anti-toplum ve anti-ekonomide ana-merkez, metropol kent ve ülkelerin sömürgeciliği 

biçimindedir. Haçlılar döneminden beri Ortadoğu‟dan hegemonik uygarlığı kaydırmasından 

ötürü çok daha planlı yürümek ve kendini inĢa etmek durumundadır. AĢırı tekel kârları 

peĢindedir. Temel toplum ihtiyaçlarına değil, kârı azamileĢtiren kaynaklara, usul ve 

yöntemlere yönelir. ġüphesiz kapitalizmin millisi ve gayri millisinden değil, milliyetçiliğinden 

bahsetmek daha öğreticidir. Milli kapitalizm denen olgunun özünde en yoğunlaĢmıĢ kolektif 

yabancılık olduğunu derinliğine kavramak gerekir. Kapitalizmin kendisi doku olarak 

yabancılaĢmadır. Milliyetçilik ideolojisiyle kendini ulusal, milli toplum olarak yansıtmak ister. 

Ulusalcılık, milliyetçilik kavramları genelde tekelciliği, özelde ise kapitalist tekeli maskelemek 

ve hegemonileĢtirmek için icat edilmiĢ ideolojik araçlardır.  

Ortadoğu beĢ bin yıllık merkezî uygarlığa mekânlık etmesi nedeniyle tüm tekelci güç ve 

sömürü tekellerine yabancı değildir. Buna kapital tekelleri de dâhildir. Fakat baĢat olmalarına 

ortam yaratılamamıĢ, buna fırsat bulamamıĢlardır. Avrupa kapitalizmini Ortadoğu için bir 

yenilik olarak düĢünmek pek anlamlı değildir. Yeni olan baĢat fetihçi bir sistem olarak giriĢ 

yapmasıdır. YaklaĢık iki yüz yıldır süren bu giriĢin ilk yüz elli yılı ticaret ve mali kapitalizm 

temelinde olurken, son döneminde sanayicilik hız kazanmıĢtır. Batı toplumlarına göre daha 

yüzeysel bir hâkimiyeti vardır. Geleneksel güç ve sömürü tekelleriyle ittifak içinde 

hegemonyasını sürdürmektedir. Ortadoğu‟da egemen olan Avrupa-ABD merkezli kapitalist 

hegemonik sistemdir. Ortadoğu‟nun uzun uygarlık tarihi ve eski toplumun (kabile, aĢiret, 

mezhep toplulukları) güçlü varlığı, Batı merkezli hegemonyacılığın zayıf bir temele 

dayanmasına yol açmaktadır. Zayıf halka olması bu gerçeklikten ötürüdür.  

Kapitalizm karĢıtlığını ekonomik toplum olarak belirlememizin önemli sonuçları vardır.  

1- ÇeliĢki kapitalizm-sosyalizm arası olarak değil, ekonomik toplum-kapitalizm temelli olarak 

kavranmak durumundadır. Ekonomik toplum tekelci ittifaktan olumsuz etkilenen tüm 
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toplumsal ekonomik güçleri temel alır. Sosyalist ekonomi modern koĢulların ekonomik 

güçlerini esas alırken, ekonomi toplumu geleneksel ekonomik güçleri de kapsar. Daha da 

önemlisi, piyasalaĢmamıĢ ve doğal, metalaĢmamıĢ, geniĢ kullanım değerli ekonomi de bu 

kapsam içindedir. Özellikle kadın ve çocuk emeği çok yaygın olup çoğunlukla kullanım değeri 

üretir. Reel sosyalistlerin ekonomiyi kapitalizm için metaların üretimine indirgemeleri çok dar 

bir yaklaĢımdır. Ekonomiyi kapitalizmin baĢ aktörlüğünde bir faaliyet olarak yansıtmaları 

yaptıkları en büyük yanlıĢlıktır. Kapitalizme bundan daha iyi hizmet olamaz. Ekonomiyi tahrip 

etme anlamında kapitalizm baĢ aktör olabilir, ama inĢa eden baĢ aktör olamaz.  

2- Toplumsal varlıklar olarak burjuvazi-proletarya çeliĢkisinin de temel değil, tali bir çeliĢki 

olduğunu belirlemiĢtik. Sosyal çeliĢki tekelcilerle onların dıĢındaki tüm toplum arasındadır. 

Toplumsal eĢitlik, özgürlük ve demokratik mücadelenin doğasını kavramak açısından bu ayrım 

önemlidir. Burjuvazi-proletarya mücadelesinin yapaylığı reel sosyalizmin yüz elli yıllık 

deneyimiyle açıkça ortaya çıkmıĢtır. Hizmetçiler (köleleĢtirilmiĢ sınıflar) hiçbir zaman 

efendilerini aĢacak ideolojik-pratik güç kazanamazlar. Varlık olarak bu yetenekleri yoktur. 

Ancak hizmetçiliği reddettikleri zaman yetenek sahibi olabilirler ki, o zaman da hizmetçi 

sayılamazlar. Modernite döneminde sosyal mücadeleleri doğru kavramak için tekelci 

dokularla onların dıĢındakiler ayrımını doğru yapmak, bu temelde mevzilenmek, direnmek ve 

toplumsal inĢalara giriĢmek hayati önem taĢır.  

3- Yukarıdaki iki ayrım temelinde „kapitalist topluma‟ karĢı inĢa edilecek yeni topluma çeĢitli 

adlar vermek mümkündür. Burada önemli olan ad değil içeriktir. Bu yeni topluma demokratik 

sosyalist toplum denilebileceği gibi demokratik toplum da iyi bir ad olabilir. Hatta anti-

kapitalizm anlamında ekonomik toplum da denilebilir. Önemli olan tekelciliğin egemenliğinde 

olmayan bir ekonomi ve toplumsal inĢadır. Ekonomik faaliyeti pazara bağlı olarak geliĢen bir 

meta ekonomisi olarak tanımlamak kısmen doğru olabilir. Meta kategorisine girmeyen 

muazzam büyüklükte bir kullanım değerleri ekonomisi vardır. Asıl toplumsal ekonomiden 

anlaĢılması gereken de iĢte bu bölümdür. Kapitalist ekonomi-politiğin (Kimin kurguladığına 

bakarsak, gerçek niteliğini daha iyi anlarız) ekonomiyi sadece kâr getiren faaliyetlere 

indirgemesi ekonominin gerçek niteliğini çarpıtan bir mitik yalandır. Kapitalist ekonomi, milli 

ekonomi, devlet ekonomisi, ticari, finansal veya sınaî ekonomi, tarım, kent veya köy 

ekonomisi, küresel ekonomi gibi ayrımlar gerçeği fazla yansıtmaz. Özel ve kolektif ekonomi 

ayrımları da yapaydır. Pazar ve kullanım değeri olarak ekonomi gerçekçi bir tanıma çok daha 

yakındır. Tarih öncesi kullanım değeri için ekonomi geçerli tek ölçü iken, pazarda değiĢim için 

ekonomi daha çok tarihsel dönemde yaygınlık kazanır. Kapitalist modernitenin toplumsal 

değerlerin ezici bir çoğunluğunu metalaĢtırması istismar ve kâr amaçlı olup, yeni ama kanserli 

bir olgudur. Toplumun dağıtılması, sürekli kaotik ve krizli bir hal alması bu gerçeklikten 

kaynaklanır. Ġnsan türü yüz binlerce yıl sadece kullanım değeri etrafında bir ekonomi 

tanımıĢtır. 

Ortadoğu toplumu her iki ekonomik değer için tarih öncesi ve sonrasında öncülük yapma 

Ģansına sahip olmuĢtur. Ekonominin ne olduğunu bilir. Anlamakta güçlük çektiği Ģey 

kapitalizm denen vampirin ekonomi adı altında baĢına yığdığı felaketlerdir, gerçek ekonomik 

soykırımlardır. Kapitalizmin baĢat varlığı ekonomik yaĢamın bir vazgeçilmezi değil, bir baĢ 

belası, kanserojenidir. Sadece petrol, gaz, su, otomobil gibi çevreyi yıkan, toplumu savaĢa 

boğan kâr amaçlı alanlarda yürüttüğü faaliyetleri çözümlendiğinde bu gerçeklik daha iyi 
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anlaĢılır. Yine toplumun yarısından fazlasını iĢsiz, mesleksiz, göçer, ailesiz yığınlara 

dönüĢtürmesi felaketin büyüklüğünü daha anlaĢılır kılar.  

O halde anti-kapitalist olmak öncelikle anti-tekelci olmayı gerektirir. Bu da beraberinde 

demokratik, sosyalist (Bu terimi toplulukçuluk olarak anlamak daha doğrudur) ve eĢit-özgür 

toplumsallığı getirir. Söz konusu olan, bu sıfatlar altında toplumu yeniden icat etmek değildir. 

Topluluklar olarak (aile, kabile, mezhep, aĢiret, ulus) toplumlar binlerce yıldan beri 

mevcutturlar. Gerekli olan, kapitalist modernite koĢullarında bu toplulukların savunmasını 

demokratik modernite koĢullarına uyarlamak, gerektiğinde yeniden inĢa etmektir. Demokratik 

modernite alternatifi kapsamına anti-tekelci ve anti-kapitalist demokratik topluluklar 

toplumunu, ekonomik toplumu, demokratik sosyalist toplumu almaktır. Tekrar belirtelim: 

Önemli olan isim çokluğu değil, özsel varlığıdır. Bunda netleĢmek demokratik modernite 

programının birinci öncülüdür. Ortadoğu toplumları bu yaklaĢıma yabancı değildir. Söz 

konusu olan, binlerce yıldır yaĢadıkları toplumsal doğanın bilimsel ifadeye kavuĢturulmuĢ 

olarak kendilerine sunulmasıdır. Kendini bilim aynasında ve özgür yaĢam iradesinde 

seyretmesi ve yürütmesidir.  

 

b-Demokratik Modernitenin Alternatif Ekonomik Boyutu 

Demokratik modernitenin ekonomik ve endüstriyel boyutunun temeli ekolojiktir. Kapitalist 

moderniteyi nasıl üç önemli boyut altında düĢünmek mümkünse, benzer bir yaklaĢım 

demokratik modernite için de geçerli olabilir. Kapitalist modernite için temel süreksizlik ve 

özgün nitelikler olarak düĢünülen kapitalist üretim toplumu, endüstri toplumu ve ulus-devlet 

toplumuna karĢılık, demokratik modernitenin ahlaki ve politik toplum, eko-endüstriyel 

toplum ve demokratik konfederalist toplum boyutları öne çıkar. Her iki sistem açısından 

ayrıntıda boyutlar çoklaĢtırılabilir. Fakat ana hatlarıyla tanımlanmaları için bu üçlü boyutlar 

yeterli bir anlam verebilir. Kapitalist modernitenin boyutları önceki bölümlerde kapsamlı 

çözümlemelere tabi kılınmıĢtı. Demokratik modernite ise, tarihsel geliĢim, klasik uygarlık ve 

modernite ile mukayese ve ana unsurlarıyla görünür kılınmaya çalıĢılmıĢtı. Temel boyutlara 

ayrıĢtırıp daha yakından tanımlamak, anlatımı ve pratik yaklaĢımları güçlendirecektir. 

Alternatif olmak ancak modernitenin üçayağı olan kapitalizme, endüstriyalizme ve ulus-

devlete karĢı kendi sistemini geliĢtirmekle mümkündür. Demokratik toplumculuk, eko-endüstri 

ve demokratik konfederalizm; demokratik modernite adıyla karĢıt sistem olarak oluĢurken 

demokratik uygarlığın mirasıyla sistem karĢıtlarının yeni sistemde buluĢmaları baĢarı Ģansını 

arttırır. 

Ekonominin özellikle tanımını doğru yapmak önemlidir. Bu konuda ekonomi-politiğin 

muazzam bir saptırma ve köreltme aracı olduğunu kavramak öncelik taĢır. Özellikle „kapitalist 

ekonomi‟ kavramı tam bir propaganda oyunu ve safsatadır. Önceki konularda da 

çözümlediğimiz gibi, kapitalizmin kendisi ekonomi olmayıp, ekonominin can düĢmanıdır. 

Tekel kârı için yeryüzünü yaĢanmaz hale (bir avuç Firavun ve Nemrut dıĢında) getiren ve 

özünde toplumsal değerleri (sadece artık-değer değil) talan etmeye dayalı sistemli (ideolojik 

ve maddi kültür hegemonyalı) Ģebeke örgütlenmesidir. Kırk haramiler ve korsanlardan farkı, 

bunların kendilerine çok yönlü bir ideolojik meĢruiyet, yasal kılıf ve iktidarsal dayanaklar 

oluĢturmalarıdır. Bu araçlarla kendi gerçek yüzlerini ve özlerini gizlemeye çalıĢırlar. BaĢta 

ekonomi-politik olmak üzere, birçok sözde bilimsel disiplinlerle kendilerini hakikatin 

kendisiymiĢ gibi sunarlar. Muazzam bir ideoloji ve zordan örülü zırh olmazsa, varlıklarını bir 
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gün bile sürdüremezler. Bu yapısallıklarıyla toplumun temel varoluĢu olan çevre anlamını da 

içeren ekonomik eylemini (ahlaki ve politik toplumun temel faaliyet biçimi) baskı ve sömürü 

altına alarak hem geliĢmesini önlerler, hem de bir avuç azınlığın mutluluk kaynağına 

dönüĢtürürler.  

Fernand Braudel‟in ekonomi tanımlamasında, temel insan ihtiyaçlarını zemin kat, tekel ve 

fiyat istismarını içermeyen pazar etrafındaki meta faaliyetlerini esas ekonomi alanını belirleyen 

birinci kat, bu iki katın üzerindeki tekel ağları ve fiyat istismarıyla oluĢan üst katı ise asıl 

kapitalizm alanı olarak belirlemesi ve pazar karĢıtı sayması (I. Wallerstein bu saptamayı çok 

önemli bulur) büyük bir öğretici değere sahiptir. Liberalizmin ısrarla kapitalizmi piyasa-pazar 

ekonomisi saymasının bu tanımlama ıĢığında tam bir safsata olduğu açıktır. Kapitalizmin 

pazarla iliĢkisi, ancak fiyat oyunlarıyla tekel kârı elde etmekten, bunun için gerekirse savaĢlar 

ve bunalımlar çıkartmaktan tutalım, tüm ekonomiyi temel ihtiyaçları karĢılayan bir faaliyet 

olmaktan çıkarıp en çok kâr getiren alanlara (azami kâr kanunu) kaydırmasına kadar, her türlü 

çılgınlığı oynamaktan çekinmeyen vahĢi bir oyun sis-temidir. Oyun diyoruz, yani insan 

toplumunu temel varoluĢ nedenlerinden kopartacak kadar yaĢam karĢıtı bir eylem, saldırı tarzı 

olarak oyundur. 

Genelde uygarlık tekelleri özelde kapitalist tekeller (tarım, ticaret, finans, iktidar ve ulus-devlet 

aygıtları) tarih boyunca tüm ekonomik çarpıtmaların, bunalımların, sorunların, açlık ve 

yoksullukların, çevre felaketlerinin temel etkenidir. Bu temel etken üzerinde ayrıca her tür 

sosyal-siyasal sınıflaĢmalar, iktidarlar, aĢırı kentleĢmeler (bunlara dayalı tüm hastalıklar), 

ideolojik saptırmalar (her tür dinsel, metafizik ve bilimci dogmalar), çirkinlikler (sanatın 

çarpıtılması) ve kötülükler (ahlaki yoksulluk ve bozulmalar) yükselir. Kapitalist modernitenin 

son dört yüz yılı bu saptamalara iliĢkin sayısız örnek sunmaktadır.  

Demokratik modernitede ekonomi gerçek anlamına kavuĢur. Hem zemin katının temel 

ihtiyaçları olarak kullanım değerlerini (en önemli ihtiyaçları giderme özelliği), hem gerçek bir 

piyasa-pazar ekonomisi olarak değiĢim değerini (metaların birbiriyle değiĢim oranları) ortaya 

çıkaran anlamlı sistematik yapıyı ifade eder. Ekonomi, üzerinde kâr hesapları yapılan bir alan 

olmaktan çıkar. Temel ihtiyaçların sınıf ayrımına yol açmadan ve ekolojiye zarar vermeden 

nasıl ve hangi yöntemlerle en verimli kılınacağı netleĢir; bir toplumsal eylem alanı olarak 

ekonomi gerçek anlamına kavuĢur. Ahlaki ve politik toplumun hem üzerinde geliĢeceği, hem 

geliĢtireceği temel faaliyet biçimi olarak anlam kazanır.  

Marksist ekonomi-politik de dâhil, modernitenin ekonomi anlayıĢı, sınıfsal bakıĢ açısından 

(burjuvazinin hegemonik bakıĢ açısı) kurtulamamıĢlardır. Değeri iĢçi ve patron ikilisine 

bağlayarak, tüm tarihsel-toplum zeminini ihmal ve örtbas etme durumunda kalmıĢlardır. 

Değer tarihsel toplumun bir ürünüdür. Patron ve tavizci iĢçi, bu ürünün sağlayıcısı olmalarını 

bir yana bırakalım, temelde gaspçısı konumundalar. Bunun kanıtı çok açıktır. Ücretsiz kadın 

emeği olmadan bir tek patron ve tavizci iĢçisi karnını bile doyuramaz; günlük yaĢamını 

çeviremez. Bu örnek bile kapitalizmin gayri-ekonomik çehresini netçe göstermektedir. Kaldı ki, 

tarihsel-toplum olmadan genelde uygarlığın, özelde resmi modernitenin varlık 

kazanamayacağını kapsamlıca göstermiĢ bulunuyoruz.  

Kapitalist ekonomi-politiğin ve Marksist yorumunun soyutladığı ekonomik iliĢki analizleri çok 

sakıncalıdır. Ekonomi asla patron-iĢçi eylemi olamaz. Ben Ģahsen patron-iĢçi ikiliğini, toplumsal 

doğanın temel demokratik (Buna klan, kabile dönemlerini dahil edersek, ahlaki ve politik 

toplumun temel faaliyeti demek uygun düĢer) eylemi olarak ekonominin tekelci hırsızları 
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biçiminde değerlendirmek durumundaydım. Burada iĢçiden kastım, toplumun diğer 

yoksullarından, özellikle ücretsiz ev kadını ve kızlarından çalınan değerin ufak bir kısmının 

ücret adı altında verildiği tavizci iĢçidir. Köle ve serf nasıl ağırlıklı olarak efendi ve beyinin 

uzantıları durumundaysa, tavizkâr iĢçi de her zaman patronun uzantısıdır. KöleleĢme, 

serfleĢme ve iĢçileĢmeye kuĢkuyla bakmak ve karĢı durmak, eylemini ve ideolojisini bu temelde 

geliĢtirmek, ahlaki ve politik olmanın baĢta gelen koĢuludur. Nasıl efendi-bey-patron üçlüsü 

övgüye layık değilse, köle-serf-iĢçi de bunların uzantıları anlamında asla iyi toplumsal kesimler 

olarak yüceltilemezler. DüĢürülmüĢ toplum kesimleri olarak durumlarına acımak ve bir an 

önce özgürleĢtirilmelerine çalıĢmak en doğru tutumdur.  

Demokratik modernitenin ekonomik boyutunda kullanım ve değiĢim değerlerinin endüstriyel 

ve ekolojiksel bütünlüğü esastır. Endüstrinin sınırı ekolojiye ve temel ihtiyaçların sınırına 

dayanır. Bu iki sınırı aĢamaz. Bu durumda ortaya çıkacak endüstri eko-endüstridir. Ekolojik 

olmayan endüstri, ekonomik olmayan endüstridir. Ekoloji ile bağını yitiren endüstrinin 

makineleĢmiĢ (sürekli çevreyi yiyerek imha eden) bir canavardan farkı yoktur. Yine temel 

ihtiyaçlar ekonomisiyle bağını yitiren bir endüstrinin kâr amacından baĢka bir değeri yoktur. 

Eko-endüstri bu gerekçelerle temel ilke durumundadır. Tüm ekonomik faaliyetlerin bağlı 

olması gereken ana ilkedir. Bu durumda ekonomik eylem gerçek anlamını bulur; iĢsizlik, fazla 

ve eksik üretim, az ve çok geliĢmiĢ ülke ve bölgeler, köy-kent zıtlığı, sınıf uçurumları, 

ekonomik bunalım ve savaĢların toplumsal zemini de ortadan kalkmıĢ olur.  

ĠĢsizlik tamamen kâr amaçlı ekonomik yapılanma çarpıklığının bir sonucudur. Demokratik 

modernitenin ekonomik boyutunda bu çarpıklığa yer yoktur. ĠĢsizlik en insanlık dıĢı bir 

toplumsal durumdur.  

Fazla ve eksik üretim de yine kâr amaçlı ekonomik yapının çarpıklığının sonucu-dur. Temel 

ihtiyaçlar dururken ve endüstri bu kadar geliĢmiĢken, ne eksik üretimin, ne fazladan üretimin 

bir anlamı vardır. Ġklimsel, doğal koĢullar dıĢında insan eliyle eksik ve fazla üretimin en az 

iĢsizlik kadar insanlık dıĢı bir durumu ifade ettiğini önemle belirtmek durumundayım.  

Az veya çok geliĢmiĢ ülkeler ve bölgeler meselesi de yine aynı kâr amaçlı ekonominin 

oluĢturduğu insanlık dıĢı durumun baĢka bir ifadesidir. Böylelikle ülkeler ve bölgeler arasındaki 

her türlü çatıĢmanın tohumlarını ekerek, bitmez tükenmez yerel, ulusal ve uluslararası bunalım 

ve savaĢlara yol açar. Ġnsan toplumunun hizmetindeki bir ekonominin asla bu durumlara yol 

açmayacağı, açmaması gerektiği açıktır.  

Tarihsel-toplum boyunca bir uyumun ve iĢbölümünün üzerine kurulu köy-kent iliĢkilerinin 

gittikçe derinleĢen çeliĢkilere dönüĢmeleri ve dengenin köy-tarım toplumunun aleyhine 

bozulması, yine temelde ekonominin kâr amaçlı düzenlemelere tabi tutulmasıyla bağlantılıdır. 

Kent ve köyün, tarım, zanaat ve endüstrinin birbirlerini beslemeye dayalı iliĢkilerinin yerini 

birbirlerini tasfiye eden iliĢkilere bırakması, azami kâr kanununun vahim sonuçlarından bir 

baĢkasıdır. Köy ve tarım toplumu adeta tasfiyenin eĢiğine getirilirken, kent ve endüstri 

kanserolojik bir büyüme sürecine girmiĢtir. Sadece ekonomi değil, tarihsel-toplumun kendisi 

tasfiye ile yüz yüze bırakılmıĢtır.  

Azami kâr kanununa dayalı ekonominin bu yönlü çarpıtmalara uğratılması beraberinde 

sınıflaĢmayı ve politik çatıĢmayı getirmiĢ; yerel, ulusal ve uluslararası her tür savaĢa yol 

açmıĢtır. Uygarlık anlatılarında sanki insanlığın kaderiymiĢ gibi sunulan tüm bu olumsuzlukların 
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temelinde, açık ki ekonominin ekonomi karĢıtı kapitalist bireycilik ve tekelcilik tarafından 

sömürgeleĢtirilmesi ve talanı yatmaktadır.  

Demokratik modernite ekonomiyi bu karĢı eğilimlerden kurtarmakla kalmaz. Daha geliĢmiĢ 

koĢullarla iĢsizliği ve yoksulluğu tanımayan, fazla ve eksik üretime yer vermeyen, az ve çok 

geliĢmiĢ ülke ve bölge farklılıklarını asgariye indiren, köy-kent çeliĢkisini birbirini besleyen 

iliĢkilere dönüĢtüren bir sistematiğe sahiptir. Kendi sistematiği içerisinde toplumsal ve 

ekonomik farklılıklar sınıfsal sömürü boyutlarına taĢınmaz. Sınıfsal geliĢmeler derinleĢmez. 

Bunalım ve savaĢ nedeni olabilecek ekonomik sömürü ve sosyal çeliĢkiler boyutlanmaz. 

Endüstriyalizm ve kentleĢmenin sadece köy ve tarımı değil, gerçek, yaĢanır boyutlu kent ve 

endüstri faaliyetlerini yutmasına da demokratik modernite sistemi izin vermez. Bunun 

mekanizması demokratik modernitenin temel boyutlarında bütünsellik halinde verilidir. Tüm 

topluluklar ekonomik faaliyetlerinde ahlaki ve politik boyutla bağlantılı olarak, ekolojik ve 

endüstriyel unsurları bütünlük içinde ele alır. Bunlar birbirlerine kopmaz bağlarla bağlantılıdır. 

Bireycilik ve tekelciliğin parçalayıcı pençelerine bir Ģey bırakılmaz. Eko-ekonomi ve eko-

endüstri, tüm toplumsal faaliyetlerde göz önünde tutulur. Bu temelde sadece çevreyi yeniden 

onarma ve tarımı canlandırma, köyü en sağlıklı çevreye sahip yaĢam alanına çevirme projeleri 

bile tek baĢına tüm iĢsizliği ve yoksulluğu ortadan kaldırma potansiyeline sahiptir. ĠĢsizlik 

insanın doğasına aykırıdır. Bu kadar geliĢmiĢ bir zekâya sahip insanoğlunun, kızının iĢsiz 

kalması, ancak insanın zoraki eli ile mümkündür ve nitekim öyle olmaktadır. Bir karıncanın 

bile iĢsiz görünmediği doğa, nasıl en geliĢmiĢ varoluĢunu iĢsiz ve çaresiz bıraksın? Ġnsan 

pratiğinin harika ürünü olan teknoloji ve ona dayalı endüstri çağında nasıl yoksulluk kader 

olsun?  

Açık ki, gerekli olan, sistemik yapısal dönüĢümdür. Demokratik modernitenin hem tarihsel 

hem güncel gerçekliği, insanı kendi pratiğine, emeğine yabancılaĢtırmayan özelliktedir. 

Endüstri devrimi, bu pratiğin en büyük aĢamalarından biri olarak, toplum ve ekonomisi için 

bir zaferdir. Sorun kapitalist modernitenin bu eĢi görülmemiĢ zaferi daha baĢından itibaren 

kendi kâr kanununun hizmetine koymasıdır. Bunun için eĢi görülmemiĢ bir bireycilik ve 

tekelcilik (ticari, sınaî, finans, iktidar ve ulus-devlet) inĢa ederek, tarihsel toplumu tasfiyenin 

eĢiğine getirmesidir. Demokratik modernite bir anlamda bu çarpık modernite anlayıĢ ve 

uygulamalarında sistematik ve yapısal devrimin adıdır. Eko-endüstri bu devrimin en temel 

boyutlarından biridir. Yalnız baĢına bu gerekçe bile demokratik modernitenin hayatiyetini 

kanıtlar.  

Resmi modernitenin klasik ekonomik birimi, aile ve profesyonel yapılı Ģirketler olarak sunulsa 

da, bunlar amacı kâr olan birimlerdir. Hiçbirinin kâr dıĢında temel bir kaygısı yoktur. Dünya 

çapında ahtapot gibi kollarını yaymadıkları bir ekonomik alan bırakmamalarına rağmen, 

ilgilendikleri tek sorun azami kârın nasıl sağlanacağına iliĢkindir. ĠĢsizliğin devasa boyutlara 

ulaĢması, yoksulluğun ve gelir uçurumunun çığ gibi büyümesi, bir yandan açlık içinde yüzen 

yüz milyonlarca insan kırılırken, diğer yandan muazzam üretim potansiyelinin boĢ bırakılması, 

fazla ve eksik üretimli bunalımlara yol açılması, tarımın iflas ettirilmesi ve köy toplumunun 

tasfiyesi hep azami kâr kanununa dayalı ĢirketleĢmenin, ekonomik -daha doğrusu ekonomi 

dıĢı- birimlerin faaliyetlerinin sonucudur. Demokratik modernitenin temel ekonomik birimi, 

zihniyet ve yapı olarak, elbette bu kâr amaçlı Ģirket birimlerine karĢıt olacaktır.  

Demokratik uygarlığın ekonomik temeli, toplumsal artık-değer üzerine kurulu sermaye 

tekelleriyle daimi çeliĢki içindedir. Tarım, ticaret ve endüstrinin geliĢiminde temel toplumsal 
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ihtiyaçlar ve ekolojik unsurlar dikkate alınmak kaydıyla özgürce her tür faaliyetlerine açıktır. 

Tekel kârı dıĢındaki kazancı meĢru sayar. Pazara karĢı değildir; tersine, sunduğu özgür ortam 

nedeniyle gerçek bir serbest pazar ekonomisidir. Pazarın yaratıcı rekabetçi rolünü inkâr etmez. 

KarĢı olunan, spekülatif kazanç yöntemleridir. Mülkiyet sorununda ölçü verimliliktir. Mülki 

olarak tekelin rolü her zaman verimlilikle çeliĢir. Ne aĢırı bireysel mülkiyetçilik ne devlet 

mülkiyetçiliği demokratik uygarlığın kapsamındadır. Toplumsal doğada ekonomi her zaman 

topluluklar halinde yürütülmüĢtür. Tek birey veya devletin ekonomiyle tekelcilik dıĢında iliĢkisi 

yoktur. Birey ve devletin söz sahibi olduğu ekonomiler zorunlu olarak ya kâra geçmek ya da 

iflas etmek durumundadır. Ekonomi daima grupların iĢidir. Ahlaki ve politik toplumun gerçek 

bir demokratik alanıdır. Ekonomi demokrasidir. Demokrasi en çok ekonomi için geçerlidir. Bu 

anlamda ekonomi ne altyapı ne üstyapı olarak yorumlanabilir. Toplumun en temel 

demokratik eylemi olarak yorumlanması daha gerçekçidir.  

Ekonomi tarih boyunca hep hassas bir konu olarak ahlaki ve politik toplumun baĢ kaygısını 

teĢkil etmiĢtir. ĠĢin ucunda kıtlık, açlık, ölüm gibi toplumu topyekûn tehdit eden olgular vardır. 

Birikim gibi kâr da hiçbir zaman toplumlarca meĢru kabul edilmemiĢ, hep kötülüklerin, 

hırsızlıkların kaynağı olarak görülmüĢ ve fırsat bulundukça müsadere edilmekten 

çekinilmemiĢtir. Böyle bir amaca bağlı olarak ekonominin inĢa edilemeyeceği çok açıktır. 

Zaten açıklandığı gibi, özü gereği ekonomi karĢıtı bir faaliyet için ekonomiden bahsetmek 

çeliĢkinin ta kendisidir.  

Bu çeliĢkiden kurtulmanın yegâne yolu eko-topluluk ekonomisidir. Binlerce eko-toplum 

koĢullar gereği bir ekonomik birim olarak kendini örgütleyebilir. Tarımda aileler tarafından 

parçalana-parçalana birim özelliğini kaybetmiĢ toprakların, eko-endüstri ilkesi de göz önüne 

alınarak yeniden örgütlenmesi, çoktan ivedilik kazanmıĢ bir sorundur. Tarımda eko-

toplulukların oluĢturulması demokratik modernitenin en esaslı ekonomik ilkelerinden biridir. 

Bununla bağlantılı olarak serflik ve kölelikten kalma çiftlik anlayıĢları da gerçekliğini yitirmiĢtir. 

Ekolojik ölçekte tarım birlikleri oluĢturularak gerçekleĢtirilecek eko-topluluklar köy 

modernitesinin de temelidir. Yani köy veya modern köy bir eko-topluluk olarak, ekolojik 

ölçekli ekonomik birimler olarak varoluĢunu yeniden kazanabilir. Eko-endüstriyel toplum 

gerçeğini, köy-tarım toplumuyla kent endüstrisi toplumunun birbirini beslediği ve ekolojiye 

kesin uyarlanmıĢ eko-endüstriyel topluluklar olarak tanımlamak yerindedir. 

Israrla belirtmeliyiz ki, hiçbir toplumsal eylem ekonomi kadar ahlaki ve politik olamaz. Bu 

vasfıyla demokratik siyasetin en öncelikli konusu olarak anlam bulmaktan kurtulamaz. Toplum 

sağlığı için tıptan bin kat daha gerekli olan tarihsel-toplum ekonomisi üzerinde demokratik 

uygarlık sistemi, doğru yorumu kadar gerçek bir devrim vaat etmektedir.  

Eko-endüstri unsuruyla hem toplum içi endüstrinin verimli kullanımı ile baĢta iĢsizlik, yoksulluk 

ve açlık olmak üzere, modernitenin topluma karĢı savaĢının bir nevi sonuçları olan ağır 

toplumsal sorunlar çözüm yoluna girmekte; hem de endüstriyalizmin çevreye karĢı açtığı 

savaĢı sona erdirip toplum-çevre barıĢını gerçekleĢtirmektedir. 

ġehirlerde de benzer eko-topluluklar oluĢturulabilir. Ekoloji eksenli kent planlamasında 

ekonomi, genel bütünlüğün bir parçası olarak düzenlenir. Tıpkı kenti yutan bürokrasi 

olmaması gerektiği gibi, kenti yutan ekonomi de olamaz. Her kentin doğa-sına uygun 

ekonomik faaliyetler, kâr amaçlı olmayan, Ģehir halkının iĢsizliğini, yoksulluğunu ortadan 

kaldırmayı hedefleyen, optimal büyüklükte birimler olarak örgütlenir. Nüfus yapı ve 

yeteneklerine uygun olarak bu birimlere dağıtılabilir.  
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Belki de sosyalist planlı bir ekonomiden bahsediyoruz gibi gelebilir. Fakat bahsettiğimiz model 

farklıdır. Bu modelin merkezi planlama ve kumanda ekonomisiyle alakası olmadığı gibi, vahĢi, 

kâr amaçlı, ekonomi dıĢı sözde ekonomik Ģirketlerle de alakası yoktur. Yerel ahlaki ve politik 

toplumun karar ve eylemini gerçekleĢtirdiği bir yapıdır. Elbette ulusal, bölgesel, hatta 

uluslararası koĢulları göz önüne getiren bir koordinasyon her zaman gereklidir. Ama bu, 

kararın ve eylemin yerel toplumun inisiyatifinde olmasını ortadan kaldırmaz. Tekrarlamalıyım 

ki, ekonomi teknik bir altyapı sorunu değildir; toplumların temel varoluĢ yapısı olarak 

toplumun tümünün görüĢ, tartıĢma, karar ve örgütsel eylemiyle, çalıĢmasıyla gerçekleĢtirilen 

bir faaliyettir. Ġnsanın ekonomiden kopartılması bütün yabancılaĢtırılmaların temelidir. Bunun 

önlenmesi Ģart olduğu gibi, yegâne yolu da ekonomiyi tüm topluluklara mal etmekten geçer. 

“Biri yer, biri bakar”dan kıyamet koptuğu gibi, “Biri çalıĢır, biri boĢta gezer”den de kıyamet 

kopar. Ekonomi mutlaka topluluk eksenli, ekolojik ve verimlilik esaslarına bağlı olarak 

örgütlenmesi gereken toplumun temel varoluĢ koĢuludur. Toplumdan, topluluklardan baĢka 

hiç kimse bu varoluĢ hakkına ne sahip olabilir, ne de ortadan kaldırabilir. Birimler ister ticari, 

ister sınaî, ister tarım, hatta sadece aracı rol oynamak kaydıyla finansal olsun, bu temel ilkelere 

uymak durumundadır. Devasa bir fabrikanın da, bir köy-tarım biriminin de temelinde bu 

ilkeler olmalıdır.  

Demokratik modernitede ekonomik birimlerin mülkiyeti önemini yitirir ve ikinci planda kalır. 

Mülkiyet elbette ilkelere uygun tasarrufta bulunan topluluklara ait olacaktır. Ne aile mülkiyeti, 

ne devlet mülkiyeti modern ekonomiye yanıt oluĢturabilir. HiyerarĢiden kalma devlet ve aile 

mülkiyeti, kapitalist modernitede bile varlığını sürdüremez durumdadır. Hatta Ģirketler bile 

ekonomik gerekçelerin zorlaması nedeniyle gittikçe çalıĢanların ortak mülkiyetine girmektedir. 

Fakat yine de mülkiyet normlarını birbirlerinden kalın çizgilerle ayırmamak gerekir. Tıpkı iki 

uygarlık sistemi iç içe yaĢadıkları gibi, mülkiyet sistemleri de uzun süre iç içeliğini koruyacaktır. 

Topluluk mülkiyetinde bile aile mülkiyeti varlığını koruduğu gibi, devletin de varlığı etkisini ve 

payını sürdürecektir. Önemli olan çevreye, üretkenliğe, iĢsizliğe yanıt olabilecek esnek 

mülkiyet normlarına açık olmaktır. Bireyin varlığına, özgürlüğüne, iyilik ve güzelliğine hizmet 

edecek her tasarruf mülkiyet de olsa değerlidir. Fakat topluluksuz bu değerler 

oluĢamayacağına göre, yine optimal sınırlarda sorunları çözmek en doğrusudur. Demokratik 

modernite, tarih boyunca komünal varlığını hiçbir zaman yitirmemiĢ topluluk temelli 

mülkiyeti modern koĢullarda yeniden ahlaki ve politik toplumun temeline yerleĢtirerek, 

tarihsel rolünü bu konuda da baĢarıyla oynayabilecek durumdadır.  

 

c-Endüstriyalizme KarĢı Eko-Endüstriyel Toplum  

Kapitalist modernitenin sanayi devrimine yüklediği ekonomi üzerindeki sanayi hâkimiyetçiliği 

sadece ekonomik hegemonyacılık olarak gerçekleĢmemekte, ideolojik tekelcilik ve iktidar 

tekelciliği üzerinde de önemli etkilerde bulunmaktadır. Diğer bir deyiĢle endüstriyalizmi dar 

anlamda teknolojik mantık olarak çözümlemekle yetinmek, kapitalizmi ekonomiye 

indirgemek gibi temel yanlıĢlıklara yol açar. Kapitalizmin endüstriyalizme yüklediği iĢlev 

genelde ekonomik toplumu, özelde de tarım-köy toplumunu çökertmektir. Endüstriyalizm bu 

konuda ideolojik tekel ve iktidar tekeli olarak eylemleĢir. Ekonomik toplum çözüldükçe, 

kapitalizmin azami kâr kanunu iĢlemeye baĢlar. Bu ise ulus-devlet tekelciliğiyle iç içe geliĢir. 

Kapitalizmi çözümlemeyi modernitenin üçlü sacayağı üzerinden geliĢtirmedikçe, sosyal bilim 

adına ve pratik politikada temel yanlıĢlıkların yapılması ve eksikliklerin oluĢması kaçınılmazdır.  
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Ġnsan toplumu ve ekonomisinin azami kâr kanununa göre endüstriyalizmin hegemonyasına 

girmesinin getirdiği çözülüĢ ve yıkılıĢın sonuçları son iki yüz yıllık uygulamalarıyla yeterince 

açığa çıkmıĢ bulunmaktadır. Sadece küresel ısınmanın yol açtığı yıkımın kendi baĢına her geçen 

yıl mahĢeri daha da yakınlaĢtırdığı bilimce de tespit edilebilen bir sonuçtur. Endüstriyalist 

Ģovenizm yüzünden körleĢen zihniyet gözleri toplumun ve ekonomik dokusunun vazgeçilmez 

ekolojik yapısını göremiyor. Bu yapının anlamını kavrayamıyor. Azami kâr kanununun 

sürekliliğini sağlamak hesabına endüstriyalizmi tüm toplumsal dokulara (Toplumsal alanlar, 

kurumlar da denilebilir) ve ekonomik yaĢama uygulamak iktidar Ģiddetinden daha tehlikelidir.  

Endüstriyalizm özünde fizik, kimya ve biyolojinin teorik-pratik ilke ve kurallarını topluma ve 

özellikle ekonomik yapısına uygulamak anlamını taĢır. Bu ise çok farklı olan toplumsal 

doğanın yadsınmasını beraberinde getirir. Toplumsal doğa sürekli azami kâr peĢinde koĢan bir 

sistemi uzun süre üzerinde taĢıyamaz. Özellikle nesnel doğanın kurallarının uzun süreli 

kullanımı toplum olmaktan çıkmadır. Kapitalist bireycilik bu gerçeği doğrulamaktadır. 

Toplumsal doğanın iĢleyiĢ kuralları kendine özgüdür. Ahlâkî ve politik olarak iĢler. 

Endüstriyalist yaklaĢım er ya da geç ahlâkî ve politik iĢleyiĢi tasfiye etmek durumundadır. 

Ekonomideki iĢsizlik, kriz ve gelir uçurumundan sorumludur. Ekolojiyi doğuran ana etkenler 

endüstriyalizmin kısaca tanımlanan bu gerçekliğinden kaynaklanmaktadır. Endüstriyel çağın 

toplumu bütün alanlarda ekolojisini geliĢtirmeden yaĢamını sürdüremez. Nasıl ki demokratik 

anayasalar Leviathan‟ı (ulus-devlet canavarı) sınırlamak amaçlı iseler, endüstriyalizm canavarını 

sınırlayacak olan da ekolojidir. Çok iyi bilmek gerekir ki, endüstriyel çağ öncesi dönemde, 

insan türü de dâhil, bütün canlıların yaĢamı içgüdüsel bilinçle (en keskin duygusal zekâ) 

ekolojiktir. Ekolojik olmayan canlı tasfiye olmaktan kurtulamaz. ġüphesiz her canlının kendine 

özgü bir ekolojik zekâsı vardır. Endüstriciliği ekolojik yaĢama baĢkaldıran çağ olarak da 

değerlendirmek mümkündür. Ekolojiye baĢkaldırmak ise kıyamete gidiĢtir. Dinlerin çok 

öncesinden haber verdikleri mahĢer, özünde toplumların ekolojik olmaktan çıkmasıyla ilgilidir.  

Ortadoğu toplumu kendini ekolojik yaĢama uyarlamada öncülük rolüne sahiptir. Adem ile 

Havva ve Nuh öyküleri ekolojik felaketi haber vermektedir. Peygamber kültüründe ekolojik 

yaĢam baĢat rol oynar. Peygamberlerin ekolojik olmaktan çıkmıĢ bir yaĢamı mahĢer, firavun, 

nemrut ve lanetlilik sıfatlarıyla değerlendirmeleri halen geçerli olması gereken temel bir 

toplumsal kuraldır. Bu kurallar olmadan toplumların sürdürülebilirlilikleri tehlikeye girer. 

Ortadoğu ekonomik toplumunda binlerce yıldan beri kullanılmasına rağmen sınaî tekniğin 

endüstriyalizme vardırılmaması bölgenin manevi kültürü ve ahlâkî yapısıyla bağlantılıdır. 

Doğaya baĢkaldırmak Tanrıya baĢkaldırmakla özdeĢ sayılmıĢtır. Oysa Batı kültüründe doğaya 

baĢkaldırmak, ona hükmetmek felsefelerinin (Descartes Felsefesi) çıkıĢ ilkesidir. Doğu 

toplumunda ise doğa ile uyum temel ilkedir. Doğaya karĢı çıkıĢ, hükmetmekten vazgeçmeyiĢ 

kapitalist modernitenin yükseliĢinin özüdür. Gelinen aĢama daha Ģimdiden toplumsal yaĢamın 

her alanda sürdürülemezlik sınırlarına dayanmasıdır.  

Dolayısıyla Ortadoğu toplumsal geleneği ekolojiye duyarlı ve uyumludur. Yerine getirilmesi 

gereken görev, kapitalizmin ve endüstriyalizmin fethedici, imhacı ve iĢgalci yaklaĢımlarını 

ekolojik toplumun yeniden inĢasıyla karĢılamaktır. Demokratik modernitenin temel silahı 

ekolojik özde bir ekonomiyi ve toplumu esas almasıdır. Endüstriyalizmin Ortadoğu‟daki 

tarihsel rolü on bin yıllık geleneksel tarım toplumunu çözmek ve tasfiye etmektir. Daha elli yıl 

öncesine kadar ekonominin ve toplumun ana bölümünü teĢkil eden tarım-köy toplumu ve 

ekonomisi günümüze doğru hızla çözdürülmekte, iflasa ve iĢsizliğe sürüklenmekte, borca 
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batırılmakta, göçertilmektedir. Çözdürülme, çökertilme ve tasfiye edilme bu topluma duyulan 

düĢmanlıktan ötürüdür. Tarım-köy toplumu dağıtılmadan dünyanın diğer bölgelerinde 

sağlanan küresel kapitalist baĢarılar tekrarlanamayacağı gibi, daha Ģimdiden yaĢandığı üzere 

tehdit altına (Ġslam toplumundan duyulan korku, Ġslamofobi) girmek durumunda kalır.  

Emperyalizmin, kapitalist modernite hegemonyacılığının Ortadoğu savaĢlarında endüstriyalizm 

baĢat rol oynar. Su ve petrol savaĢları tipiktir. Su savaĢları ilerde yoğunlaĢtırılacaktır. 

Toprakların iĢleniĢinde kapitalist temelde dönüĢüm, geliĢecek olan diğer temel bir savaĢ 

alanıdır. Köylünün topraktan koparılıĢını bir savaĢ olarak anlamak gerekir. Kapitalist 

modernitenin son iki yüz yıllık fethinin amacı, on beĢ bin yıldır insanlık ana nehrini oluĢturan 

ve ana bölümünü tarım toplumunun oluĢturduğu yaĢam kültürünün varoluĢunu 

sonlandırmaktır. Kültürel soykırımcılığı bu gerçeklikte aramak gerekir. Toplumu savunmak bu 

büyük yaĢam kültürünü, modernitenin soykırımına karĢı özgürleĢtirerek, demokratikleĢtirerek 

korumak anlamına gelir. Uygarlık tarihi tekelcilik savaĢları olarak yorumlandığında, kabile ve 

dinsel cemaatlerin varlığını korumalarının demokratik uygarlığın temel güç formları olarak 

önemi daha iyi anlaĢılacaktır. Açık ki uygarlık tarihi böylesi bir diyalektikle 

anlamlandırıldığında, Ģimdiki savaĢımların çözümlenmesi daha doğru yapılabilir. AĢiret ve 

mezhep savaĢları denilen Ģeylerin toplumun çarpıtılmıĢ da olsa kendi varlığını ve kimliğini 

savunması anlamına geldiği görülecektir. Bu karmaĢık anlatımdan çıkarılması gereken sonuç, 

kurtuluĢun en gözde aracı olarak sunulan endüstriyalizmin gerçek Leviathan olduğunu 

kavramaktır.  

Ortadoğu toplumları ve uygarlıkları denince akla gelen iki temel ekolojik öğe, Toros-Zagros 

dağ silsilesi ile Nil-Fırat-Dicle-Pencab nehir sistemleridir. Bu iki sistemin beslediği toplum Ģimdi 

yaĢamlarının en trajik bir döneminden geçmektedir. Milliyetçilik, dincilik, reel-komünizm 

kendilerini hep kurtarıcı olarak sundular. Ortaya çıkan sonuç, Ģimdinin geçmiĢi katbekat 

arattığıdır. Çözümleme yanlıĢ olunca, sonucun böyle çıkması kaçınılmazdır. Kapitalist 

moderniteyi ne bütün olarak, ne de „yapısal süre‟ olarak kavramanın kenarından bile 

geçmeyen bu tekelci ideolojiler, sıra endüstriyalizme gelince ortak tanrılarında buluĢmuĢ gibi 

önünde secdeye kapanmaktadır. Sözü edilen ideolojiler cennetin kapısını (Seküler tanrının 

ulus-devletten sonra ikinci büyük sıfatı endüstriyalizmdir) açacağından emin olarak 

endüstriyalizme tapınmaktadır. YanlıĢ kurgulanmıĢ hayatın doğru yaĢanamayacağını da en çok 

bu yeni seküler tanrı ümmetinin kaotik durumundan çıkarsayabiliriz. Tereddütsüz denilebilir 

ki, bu tanrı önceki çağların tanrılarından çok daha acımasızdır. On beĢ bin yılı aĢkın süredir 

insanlığa öncülük eden bir yaĢam kültürünün sonlanmasını bir nevi mahĢer olarak 

yorumlamak mümkündür. Demokratik modernite, antitezi olarak geliĢtiği kapitalist 

moderniteyi aĢarken, bu tarihsel perspektif içinden bakmak durumundadır. Kendisini bu 

tarihin Ģimdisi olarak özgür-eĢit ve demokratik olarak inĢa etmenin tüm bilimsel ifadesini ve 

örgütsel yapısını edinmekle yükümlüdür.  

AB (Avrupa Birliği), korkunç mezhep savaĢlarından sonra ortaya çıkan kaotik duruma çare 

olarak 1648‟de düzenlenen Westphalia sisteminin (ulus-devlet dengesinin ilk nüvesi) tam üç 

yüz yıllık katılaĢması sürecinde yaĢanan tüm insanlık tarihinden daha çok savaĢlar ve yıkımların 

bilançosundan çıkardığı derslerin sonucu olarak inĢa edilmeye giriĢilmiĢtir. Westphalia sistemi 

nasıl ki mezhepler savaĢının antitezi olarak geliĢtiyse, AB sistemi de katılığını devrimle değil 

reformla değiĢtirmeye çalıĢtığı Westphalia ulus-devlet sisteminin antitezi olarak 

geliĢtirilmektedir. Ġkinci Dünya SavaĢında doruğa çıkan ve soykırımla sonuçlanan ulus-devlet 
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faĢizminden reformcu çıkıĢla kurtulma, insan hakları hukuku ve demokratik ulus-devletler 

topluluğu olarak kendini yeniden inĢa etmenin adıdır. Fakat çıkıĢını yanlıĢ bir temelden 

baĢlattığı için amacında derinleĢme sağlayamamakta, çok gevĢek bir konfederasyonu bile 

oluĢturamamaktadır. Bunun nedeni „Çelik ve Kömür Birliği‟ gibi tamamen endüstriyalist bir 

zihniyetten yola çıkmıĢ olmasıdır. Böylesi bir birlik etrafında, insan hakları ve demokratik ulus-

devlet hedefleri kapsamında özgür ve eĢit toplum inĢa edilemez. Önemli olan, kapitalist 

modernitenin kendi anavatanında kendini reformdan geçirme ihtiyacını duymasıdır. Dünya-

sisteme eski katı hegemonik yapılanmayla önderlik edemeyeceğini deneyimledikten sonra 

AB‟nin reform sürecine girmesi, yine de sisteme belirleyici etkisi olacak bir geliĢmedir. AB 

dıĢında hiçbir modernite gücünün kendini reformdan geçirme ihtiyacını ve yeteneğini özsel 

olarak gösterememesi hegemonyanın katı biçimleniĢinden kaynaklanmaktadır. Öteki 

modernite güçlerinin sistemin temel sacayaklarına bağlı kaldıkça AB‟yi izlemekten baĢka 

çareleri yok gibidir.  

Dolayısıyla Ortadoğu‟da kendini iki yüz yıldır inĢa etmeye çalıĢan kapitalist modernitenin 

kendisinden bir reformist dönüĢüm beklemek gerçekçi gözükmemektedir. Ancak AB ile iĢbirliği 

içinde reform olanağı yaĢayabilir. Bu durumda ise bölgenin krizli ve kaotik durumu sürekli 

derinleĢir. Güncel gerçeklik bu yargıyı doğrulamaktadır. Reform için AB sistemini aĢmak bu 

nedenle Ģarttır. AB türü reformlar için Ortadoğu‟nun ne tarihsel akıĢı ne de güncel toplumsal 

koĢulları elvermektedir. Yeni yollar aranması bu gerçeklikten kaynaklanmaktadır. Defalarca 

vurguladık: Radikal Ġslam, Ġslamî Cumhuriyet, cemaat arayıĢları ne teorik ne de pratik olarak 

kapitalist moderniteyi aĢmak derdinddir. Azami programları Ġslamî cilalı bir kapitalist 

modernitedir. Yani Ġslam‟ın ya yeni selefleri ya da Protestanları –Calvinist- olmak, devleti ve 

toplumu bu temelde ele geçirmek derdindedirler. Laiklerin seküler dini olan milliyetçilikle 

yapmak isteyip de tam baĢaramadıklarını Ġslamî maskeyle tamamlamak istemektedirler. Özleri 

aynıdır ve kapitalist modernitedir.  

Laikliğin sol kolu olarak reel sosyalizmin zaten modernite karĢıtlığı diye bir sorunu yoktur. 

Tüm baĢarmak istediği liberal kapitalizmin yerine devlet kapitalizmini geçirmektir. Bunun 

sonucu ise liberal kapitalizmden daha acımasız, yıkıcı bir modernite inĢası olmuĢtur.  

O halde Ortadoğu‟da demokratik modernite antitezini kapitalist moderniteye karĢı 

geliĢtirmek, her geçen gün derinleĢen kriz ve kaotik durumu aĢmak için geçerli olasılıkların 

baĢında gelmektedir. Tarihsel ve toplumsal koĢullar bu olasılığın gerçekleĢme Ģansını 

arttırmaktadır. YaĢanan somut koĢullara iliĢkin belirlenebilecek temel slogan “Ya sürekli kriz ve 

kaos, ya demokratik modernite”dir. AB deneyiminden alınacak önemli bir ders, ekonomik 

toplum kökenli bir reformcu çıkıĢ halkası yakalamaktır. Buradan alınacak mesafeyle diğer 

toplumsal ve siyasal inĢalar mümkün kılınabilir. Çelik ve kömürün endüstriyalizmin temel 

malzemesi olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, ekolojik toplumla çeliĢkisini daha iyi 

anlayabiliriz. AB‟nin ekolojik topluma eriĢimini engelleyen yapısal neden de budur. Çelik ve 

kömür üzerine inĢa edilen topluluklar anti-ekolojiktir. Demek ki sistemde reform yapmak 

kendi baĢına yeterli değildir. Eğer amaç ekolojik toplumsa tabii!  

Ortadoğu‟da demokratik modernitenin güncel somut bir adımı bölgenin tarihsel ve toplumsal 

koĢullarına dayalı olarak atıldığında geliĢme Ģansı olabilecektir. DıĢarıdan kopyalama elbette 

tutunamaz. Son iki yüz yılın modernite kopyalamalarının tutunmakta zorlanması bu yargıyı 

doğrulamaktadır. Neolitik toplumun ve antitezi uygarlığın boy verdiği ekolojik ortam 

demokratik uygarlığın ve modernitesinin de alanı konumundadır. Nil, Dicle, Fırat ve Pencab 



89 
 

nehir vadilerinde geliĢen beĢ bin yıllık merkezî uygarlık alanları günümüzde bölgesel kriz 

merkezleridir. Son iki yüz yılda kapitalist modernitenin en tutucu ayakları olarak inĢa ettirilen 

ulus-devletler bu krizin temel etkenidir. Bu devletlerin AB‟nin izinde gidip reformlara giriĢme 

yetenekleri olmadığından, Ģiddetli kırılmalarla kriz ve kaotik aralık büyümektedir. ABD-AB 

sistemin ittifak halindeki hegemonyası olarak yüklenmelerine rağmen çıkıĢ bulmakta 

zorlanmakta, ulus-devletin yeniden inĢası gerçekleĢememektedir. Bu durum hem küresel krizi 

derinleĢtirmekte ve sürekli kılmakta, hem de tersinden etkilenip kaotik karmaĢayı 

çoğaltmaktadır. Dolayısıyla sistemin yapısal krizi en çok merkezî uygarlığın anavatanında 

kalıcılaĢmaktadır. Adeta intikamını almaktadır.  

Günümüzde kendine özgü bir Üçüncü Dünya SavaĢının yaĢandığı inkâr edilemez. Bu savaĢ 

kapsam ve süre olarak ilk ikisinden daha derin ve uzundur. Bölgede sistemin kendini yenileme 

potansiyeli ne bulunmakta ne de oluĢmaktadır. GeliĢen Ģey çürüme ve dağılmadır. Bu koĢullar 

altında Sümer uygarlığının neolitik çağın antitezi olarak geliĢmesinden günümüzün kapitalist 

modernitesine kadar geçen sürenin bastırılan tüm kültürel birikimlerini temel alan demokratik 

modernitenin kendini öncelikle tezleĢtirip sonra antitez olarak sisteme yüklenmesi en güçlü 

çıkıĢ olasılığını teĢkil etmektedir.  

Tarihin merkezî akıĢında tez-antitez-sentez döngüsü bir kez daha harekete geçmek 

durumundadır. SomutlaĢtırırsak, öncelikle Dicle-Fırat vadilerini paylaĢan ve tarihte hep 

bütünlük halinde yaĢamıĢ olan kültür üzerinde yeniden bütünlüklü bir çıkıĢa Ģiddetle ihtiyaç 

bulunmaktadır. Bugün adına Suriye, Irak ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları denilen yapay 

çizimlerin Birinci Dünya SavaĢının galipleri olan Ġngiliz ve Fransız hegemonyasından miras 

kaldığı, tarihsel toplumsal kültürün bu temelde parçalanmasının jeostratejik böl-yönet 

politikasının gereği olduğu tartıĢma götürmez bir gerçektir. Bu sınırların yapaylığını derinliğine 

ve bütün sonuçlarıyla kavramadan, tarihin Verimli Hilal‟inde anlamlı kültürel birlikler inĢa 

edilemez. En büyük ahmaklık bu sınırların kutsallığına (en kutsal olmayan, yabancı 

hegemonyanın en uğursuz çizimleri) inanıp bütünlüklü bir kültürel çıkıĢa niyet ve akıl 

edememektir. Kültürel bütünlükten kasıt eĢitlik, özgürlük ve demokratik değerler etrafında 

örülen maddi ve manevi kültürdür. Böylesi bir kültür, milliyetçi olmayan bir ulusallık, dinci 

olmayan bir dinsellik, cinsiyetçi olmayan bir toplumsallık ve pozitivist olmayan bir bilimsellik 

zihniyetiyle yorumlanmak ve inĢa edilmek durumundadır. 

Bu konuda ilk adım olarak Dicle-Fırat Tarım-Su-Enerji Komünü‟ne gitmek hem tarihselliğin, 

hem toplumsallığın bütünsel geliĢimine uygun bir yanıt olabilir. Bu birlik sağlandığında tarihsel 

toplumun mucizeler yarattığını ve tüm kutsallıkların beĢikliğini yaptığını bilmekteyiz. Bu 

komünün ekolojik-ekonomik toplumun geliĢiminde yeterli bir temel sağlayacağı ve güçlü bir 

potansiyel oluĢturacağı açıktır. Bu ekonomik komünal modelle birlikte toplumun her alanında 

benzer komünler geliĢtirmek mümkündür. Ġsrail‟de uygulanan Kibbutz modeli de gücünü bu 

komün özelliğinden almaktadır. Tarih boyunca ekonomik yaĢam, ağırlıklı olarak komün 

tarzındadır. Kapitalist liberalizm her ne kadar „özel giriĢimcilik‟ adı altında bireycilik damgasını 

vursa da, üretim yine ağırlıklı olarak baĢta fabrikalar olmak üzere komünal birimler temelinde 

gerçekleĢtirilir. Fark bireyci kârcı sistemdedir. Kârcılık aĢıldığında veya asgari düzeye 

indirildiğinde geriye komünal düzen kalır. Komünal sistem sadece ekonomik alanda değil, tüm 

toplumsal alanlarda da geçerliliği olan evrensel yapısal özellikler taĢır. Komünlerin temel 

sorunu ahlâkî ve politik olabilmektir. Uygarlık ve kapitalist modernitenin dayattığı bu 

değerlerden dıĢlanmayı demokratik moderniteyle aĢabilmektir.  
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Dicle-Fırat havzaları temel ihtiyaçlar olan tarımsal ürünler için gerekli su, enerji ve toprağı 

fazlasıyla sunmaktadır. Ortadoğu‟nun ekolojik ve ekonomik toplumsallığı bu materyaller 

yeterince sağlanmadan geliĢemez. Fakat yeterli bir zihinsel anlam birikimi oluĢmadan bu 

yapısal materyaller yapısal toplumu tek baĢına oluĢturamazlar. Dolayısıyla reel sosyalist 

toplumlar gibi kapitalist moderniteye hizmet etmekten ve onun içinde erimekten 

kurtulamazlar. Zihinsel anlam birikimi için hem tarihte, hem de modernitenin demokratik 

kefesinde oluĢmuĢ birikimin akademik örgütlenmesi sağlam bir baĢlangıç olabilir. Unutmamak 

gerekir ki, tarihin ilk akademileri olarak Sümer zigguratları, Nippur, Babil, Nusaybin, Urfa, 

Bağdat Bilge Evleri uygarlıkların onlarsız edemeyeceği gerçeğin de ifadesidirler. Demokratik 

modernite akademiyasız geliĢemez. Kapitalist modernitenin kriz içindeki akademik dünyasına 

alternatif olarak örgütlenmek durumunda olan yeni bilimsel ve anlamsal dünya, ekolojik ve 

ekonomik toplumun vazgeçilmezidir. Bilimin ideolojik tekel olmaktan ve iktidar aracı olarak 

kullanılmaktan kurtulması ancak eĢit (farkındalıkla birlikte), özgür ve demokratik toplumun 

inĢasıyla, bunların iç içe yaĢanmasıyla mümkündür. Her eko-topluluk ancak kapitalist 

moderniteyi aĢmıĢ bir bilinç ve örgütlülük olarak inĢa edildiğinde anlamlı olabilir. Kapitalizmi, 

endüstriyalizmi ve ulus-devletçiliği aĢan bilinç, örgüt ve eylemsel irade oluĢmadan, eko-

topluluklar ve ekonomik toplum oluĢamaz. Bilim ve bilinç ayrı, toplum ayrı anlayıĢları bir 

uygarlık çarpıtmasıdır. Bu da toplumun köleleĢtirilmesiyle bağlantılıdır.  

Özgür ve demokratik toplum ancak kendisi için gerekli anlam bilinciyle yaĢanabilir. Her 

ekonomik birim ekolojik bilinciyle yaĢanabilir. Ekolojik bilince dayanmayan ekonomik 

birimler, yaĢamlar kapitalist modernite içinde erimekten ve yaĢanmaktan kurtulamazlar. 

Ekolojik-ekonomik birimleri basit, teknolojiden yoksun birimler olarak düĢünmemek gerekir. 

Gerektiğinde en karmaĢık ve geliĢkin teknolojiler de ekolojik-ekonomik birim ve birliklerde 

kullanılabilir. Hatta ekolojik-ekonomik birimler ideal teknoloji birimleridir. Teknolojinin en 

yararlı toplumsal kullanım alanlarıdır. Ortadoğu toplumunda teknolojik devrim en çok 

ekolojik-ekonomik toplum için gereklidir. Bu anlamda teknolojik devrim anti-endüstriyalisttir. 

Endüstriyalizmin hizmetindeki teknoloji köleliğe ve yıkıma götürürken, ekonomik ve ekolojik 

toplumun hizmetindeki teknoloji daha fazla özgür ve demokratik yaĢama götürür. Özcesi 

teknolojiyle ekoloji arasındaki en anlamlı dengeyi demokratik modernite koĢulları sağlar. 

Bunun için ideolojik savaĢım moderniteler arası savaĢımın vazgeçilmezidir. Bu mücadeleyi 

baĢarıyla vermeden, kapitalist modernite karĢısında demokratik modernitenin yaĢam Ģansı ve 

kalıcılığı hep zayıf bir olasılık, umut ve ütopya olarak kalır.  

Ortadoğu coğrafyasında neolitik çağdan baĢlayarak tüm uygarlık çağları boyunca toplumu, 

maddi ve manevi kültürü besleyen, ekolojik ve ekonomik toplum yaĢamıdır. Kapitalist 

modernite mahĢerin üç atlısı olarak sermayeciliğiyle, endüstriciliğiyle ve ulus-devletçiliğiyle bu 

toplumsal kültürü çiğnemiĢ, hançerlemiĢ ve parçalamıĢtır. Buna karĢılık yerine getirilmesi 

gereken temel görev, demokratik modernitenin demokratik-sosyalist, ekolojik-ekonomik ve 

ahlâkî-politik üçlü sacayağı üzerinde inĢa mücadelesidir. 


