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2015 Davos Forumu 21-24 Ocak 2016 arasında yapıldı.. Başbakan A. Davutoğlu katıldı bu 

toplantılara. Anlattığına göre bol bol ”pek yararlı” görüşmeler yapmış. Somut bir sonuç; yok! 

 

1492'ye dek (Amerika kıtasının bulunması) geri götürebileceğimiz Küreselleşme süreci,  

Kapitalizmin bir anlamda başlangıcı olmuştu. 500 yılı aşkın bir süredir, 5 yüz yıldır, Kapitalizm 

ve Sermaye Birikimi (capital accumalation) yabanıl (vahşi) ve acımasız bir sömürü ile sürdürülüyor. 

Kapitalizm bir yandan emperyalist aşamaya ulaşarak dünyayı işgal edip - paylaşma ve gerekirse 

demir yumrukla, kanla - savaşla.. yönetme aşamasına gelmişken; bir yandan da üzerine titrediği 

sermaye birikimi sürecini ne pahasına olursa olsun sürdürme kararlılığında. Bu konuda ödünsüz, 

katı, gözü kara, çok saldırgan (agressif) hata yapmayacağı hiçbir şey yok.. Varlığını sürdürmenin 

vazgeçilmez koşulu olarak görüyor bu süreci! 

 

Geliştirdiği en son ve en acımasız mali araç ise FİNANS KAPİTAL!.. 

Küresel sermaye baronları artık paradan para kazanıyorlar! 

Yatırım yapmak, risk almak ve gerçek bir üretim yapmak, onu pazarlamak ve bu süreçlerde 

tekelleşerek artı değere (plus value) el koymak gibi klasik sömürü ve kapital birikimi süreçleri  

K. Marx – Vİ Lenin ile Adam Smith gibi klasik liberallerin yazınında (literatüründe) kaldı. 

 

Akıl almaz bir post-modern sömürü, yoksullaşTIRma, küresel gelir dağılımının  

kabul edilemez ve sürdürülemez kertede bozulması.. İşsizlik.. Gelinen yer burası..  

Pek çok uluslararası kurum ciddi tehlikeye hatta tehditlere dikkat çekiyor..  

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ilk akla gelenlerden..  

ILO özellikle sayısı hızla artan genç işsizlere vurgu yapıyor. 

Dünya nüfusu alarm çanları çalan düzeyde hızla, gereksiz ve akıl dışı düzeyde artıyor. 

Çevresel yüklenme - bozulma kritik aşamada, sürdürülemez hatta dönüşümsüz düzeyde. 

 

Tüm bunlar 21. yy'da bunca bilimsel - teknolojik ilerlememize karşılık, özlenen; küresel barış  

ve gönenç düzeyine erişemiyor milyarlarca insan.. Sistem $ ve € milyarderleri üretiyor hızla..  

Küre nüfusunun 1/5'i olan yaklaşık 1,5 milyar Süper Elit, toplam dünya gelirinin %86'sını aşan  

bir oranına el koyuyor. Geri kalan % 80 (6 milyar Dünyalı) "Homo insectus" (!) ise küresel gelirin  

% 14'ü ile yoksulluk ve yoksunluk içinde sürünmeye mahkum kılınıyor. Dahası, bu tablo her yıl  

daha da kötüleşiyor. Bu soygun ve talan düzeninin, usdışılığın (irrasyonelitenin) sürdürülmesi  

artık pek çok bakımdan olanaksızlaştı. Egemenlerin patronları ve kurumları da ayırdında çıkmazın.. 
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Kral çıplak, hem de çırılçıplak!.. 

 

Öyle ki, Washington Uzlaşması 1989’da SSCB yıkılırken, benzetmek uygunsa "10 Kutsal Emir" gibi 

dünyaya dayatılan politika demeti (10 economic policy prescriptions considered to constitute the "standard" 

reform package), sürdürülemeyince yerini 2010 sonrasında Post-Washington Uzlaşması ile tersi 

sayılabilecek kurallara bırakmak zorunda kalındı.. Artık “de-regülasyon” değil “Regülasyon” reçete! 

 

Prof. Server Tanilli reçeteyi 13 yıl önce yazmıştı.. Oraya doğru gidiyoruz.. 

 

 “ .. Çarpık Küreselleşmenin Dünya uluslarına eşit ölçüde mutluluk getirmediği artık kesin. 

Dünyamızda gitgide daha güçle esen rüzgârların bir anımsattığı da şu :  

 ‘BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜNDÜR.’ Bugünkü -cılkı çıkmış- modele seçenek olabilecek modeli 

yaratacak olanlar ise, ‘NASIL BİR TÜRKİYE MODELİ?‘ sorusuna yanıt arayan bilim adamları 

olacak. (Cumhuriyet, 09.09.03) 

 

Kanada'dan Prof. Dr. Michel Chossudovsky de benzer bir yol gösterisi sunmuştu : 

 

 “Mücadelenin ‘Küreselleşmesi’ temel bir önem taşımakta ve dünya tarihinde benzeri görülmemiş 

derecede bir dayanışma ve enternasyonalizmi gerektirmektedir. 

 KÜRESEL EKONOMİK SİSTEM, ÜLKELERİN İÇ BÖLÜNMÜŞLÜĞÜNDEN BESLENİYOR.  

 Farklı kümeler ve toplumsal hareketler arasındaki amaç birliği ve dünya ölçeğindeki eşgüdüm 

yaşamsal önem taşıyor. (“Yoksulluğun Küreselleşmesi” adlı kitabından, 1999)  

 

Bu kitaba önsöz yazan ABD'den Prof. N. Chomsky ise (son günlerde RTE'ye "katil" diyen kişi),  

sözde "Küresel reformlar" için şunları kaydetmişti : 

 

1. “Reformlar” sömürgeciliği yeni biçimlerde sürdürüyor. 

2. Ulusal planlamayı engelliyor. 

3. Gerçek bir demokratikleşmeyi engelliyor. 

4. Halk yararına programların ayağını kaydırıyor. 

5. Güç ve imtiyazın çıkarları için, dünyanın büyük çoğunluğunu acı ve umutsuzluğa teslim ediyor.. 

 

 “Bunların hiçbiri kaçınılmaz, çaresiz şeyler değil..  Kanada’lı Prof. Chossudovsky’nin kitabının  

- YOKSULLUĞUN KÜRESELLEŞMESİ - sağladığı anlayış, olayları tersine çevirecek mücadeleye 

doğru önemli bir adımdır : 

 

DİRENİŞİN KÜRESELLEŞTİRİLMESİ!..” 

 

Sevgi ve saygı ile. 

24 Ocak 2016, Ankara 
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