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KRİZ, KAPİTALİZM VE HAYIRSEVERLİK  

Fulya AKYILDIZ
1
 

Özet 

Kapitalizm, krizlerle varolmakta ve krizlerle kendini yenilemektedir. Bu, kapitalizmin doğasından 

kaynaklanmaktadır. 1920‘li yıllarda yaĢadığı krizden ―sosyal devlet‖, 1970‘li yıllarda yaĢadığı krizden 

―neoliberal devlet‖ açılımı ile çıkan kapitalizm, bugün ise doğal ya da yapay felâketlerden 

yararlanmakta ve yoksul halkları vuran felâketleri, sermayenin geniĢlemesi için bir nimet olarak 

değerlendirmektedir. ―Kriz kapitalizmi‖, ―felaket kapitalizmi‖ ya da ―felaket emperyalizmi‖
2
 olarak 

adlandırılan bu süreç, sermaye, devlet ve sivil toplum örgütlerinin iĢbirliğinde iĢlemektedir. Zengin 

kapitalistlerin felâket ortamındaki halklara yardım götürmeleri ve tüm dünyada yoksulluğun 

azaltılmasına katkı sağlamaları beklenirken bu gerçekleĢmemekte, aksine söz konusu halklar yıkım ve 

yokluk içinde yaĢam mücadelesi verirken çokuluslu Ģirketler ve sivil toplum örgütleri, kâr elde etme 

ve fon sağlama amacı ile yıkım bölgelerinin yeniden inĢası iĢini kapma yarıĢına soyunmaktadırlar.  

ÇalıĢmada, dünyanın birçok bölgesinde yaĢanan doğal/yapay krizler yukarıdaki varsayım 

doğrultusunda değerlendirilmektedir.  

 

Anahtar Kavramlar: Kriz, kapitalizm, kriz kapitalizmi, neoliberal politikalar, hayırseverlik. 

 

Crisis, Capitalism and Philanthropy 

 

Abstract 

 

Capitalism exists with crisis and renews itself with crisis. This grows out of the nature of capitalism. 

Capitalism which broke out with ―social state‖ expansion from the crisis of 1920s and ―neoliberal 

state‖ expansion from crisis of 1970s, today benefits from natural disasters and evaluates natural 

disasters which are beating poor people as a blessing for the evolvement of the capital. In this period 

which is called as ―crisis capitalism‖, ―disaster capitalism‖ or ―disaster imperialism‖ whilst rich 

capitalists are expected to bring help the people in disaster environments and to supplement the 

establishment of the peace for the entire world; this does not exist, on the contrary while the said 

people are suffering in disaster and misery, multinational corporations and non-governmental 

organizations competes for taking the reconstruction works of the disaster areas in order to return 

profit. 

In this study, the natural/unnatural crisis experienced in many parts of the world are evaluated in 

the light of assumptions indicated above. 

 

Key words: ‗Crisis‘, ‗capitalism‘, ‗crisis of capitalism‘ ‗neoliberal policies‘, ‗philanthropy‘. 
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1. Giriş 

‗Ekonomik‘ ya da ‗doğal‘, ‗gerçek‘ ya da ‗yapay‘ felâketlerle kendini yenileyen kapitalizm, 

insanlığın acılarından ve doğanın yıkımından fırsat çıkarımında bulunmakta ve bu Ģekilde 

sınırsız sermaye birikimine katkı sağlamaktadır. Kriz ve felâket döngüsü içinde varolma, 

yeniden yapılanma ve yeniden güçlenme fırsatı bulan kapitalist sistem, ‗günü kurtarma 

politikası‘nın bedelini ise toplumun en alt tabakasında yer alan ve emeği ile geçinen kesimlere 

ödetmektedir. Bu, kapitalist sistem için yaĢamsal bir varolma kuralıdır.
3
 

Kriz ve felâket ortamında varolma ve yeniden yapılanma politikası yürüten kapitalistler, 

savaĢ, iç savaĢ, kuraklık, kıtlık, deprem, tsunami, kasırga gibi felâketlerle gelen yıkımlara 

çıkarları doğrultusunda yaklaĢmakta ve felâket sonrası yasal ve fiziksel ortamın sermaye 

birikimi açısından fırsata dönüĢmesi için çaba harcamaktadırlar. Çünkü felâket sonrası ortam, 

kapitalistlerin kâr sağlamalarına yönelik plan ve projelerini uygulamaya koymaları için uygun 

fırsatlar sunmaktadır.  

Sermayenin sınırsızca dolaĢımının önündeki engellerin kalkması ile özgürlüğüne kavuĢan 

çokuluslu sermaye ve çokuluslu Ģirketler bir yandan sömürü düzeninin geniĢlemesi ve 

derinleĢmesini sağlarken bir yandan da yaĢanan felaketleri fırsata dönüĢtürme misyonuna 

soyunmaktadırlar. ExxonMobil,
4
 Bechtel, Halliburton, Parson gibi Ģirketler insan emeği ve 

doğanın acımasızca sömürülmesine dayalı faaliyetlerini olağan zamanlarda maske takmadan 

                                                 
3
 2007‘nin yaz aylarında Amerikan konut kredileri (mortgage) ve vasıfsız kredi (subprime credit) 

piyasalarında baĢ gösteren ―çalkantılar‖, 2008 Eylül ayında iyice katmerleĢerek belirginleĢen küresel finansal 

krize neden olmuĢtur. Bu Ģartlar altında Amerikan hükümeti, serbest piyasa savunucularının bütün tezlerini ve 

dogmatik inançlarını bir tarafa bırakarak eĢi benzeri görülmemiĢ bir müdahale paketini Kongre‘ye sunmuĢtur. 

Pakete göre ABD Hazine Bakanlığı, piyasada alıcı bulamayan ve değeri kalmamıĢ bütün ―mortgage‖, ―vasıfsız 

kredi‖ ve bunların her türlü türev ürünlerinin fonlarını üstlenmeyi taahhüt etmiĢtir. Elbette ki bu kriz ve ardından 

devletin zarar eden Ģirketleri kurtarması, serbest piyasa sisteminin ya da neoliberal politikaların sonunun geldiği 

anlamına gelmemektedir. Tam aksine krizin bedelini, vergisini veren sade yurttaĢlar ödemekte ve devlet 

müdahalesi ile kurtarılan ve tekrar güven kazanan finans piyasaları ve Ģirketler ise güçlenerek yollarına devam 

etmektedir.  
4
 ExxonMobil Ģirketine 1991 yılında birçok çevre yasasını çiğnemek suçundan 1 milyar ABD Dolarının 

üzerinde cezai ve ferdi tazminat davası açılmıĢtır. Bu dava, bir sanayi kuruluĢunun neden olduğu çevresel 

felaketi azaltmak için yapılan insanlık tarihinin en pahalı giriĢimi olma özelliğini taĢımaktadır. Dünyanın önde 

gelen petrol Ģirketi olan ExxonMobil/Esso, büyük finansal gücünü ve nüfuzunu kullanarak çevresel sorumluluk 

almaktan kaçmıĢtır (Hirsch, 1996). Buna karĢın ExxonMobil, Asya‘da ya da dünyanın herhangi bir bölgesinde 

herhangi bir doğal ya da yapay felaket gerçekleĢtiğinde ise insani maskesini takarak ―yardım‖ adı altında 

bölgeye konuĢlanmaktadır.  

26 Aralık 2004 tarihinde Güneydoğu Asya kıyılarını vuran tsunami felaketinin ardından ExxonMobil‘in 

Aceh (Açe‘ye)‘e 5 milyon Dolar yardım yaptığı açıklanmıĢtır. Bu yardımı yapan ―hayırsever‖ petrol ve gaz 

Ģirketinin, onlarca yıl boyunca, Endonezya‘nın en çok ―doğal kıyım‖a uğrayan, tek baĢına ölü sayısının 100 bine 

ulaĢtığı ―Aceh‖ten, yaklaĢık 40 milyar Dolar elde ettiği bilinmektedir. ġirketin 90‘lardaki tüm dünya gelirinin 

yaklaĢık dörtte birinin bu bölge kaynaklı olduğu bilgisi de bir diğer ayrıntıdır. Aceh‘te, ―ayrılıkçı‖ ya da 

―bağımsızlık yanlısı‖ bir hareketin olduğu ve bu hareketin ExxonMobil‘i rahatsız ettiği bilinmektedir. Bu 

nedenle, Ģirket Endonezya ordusuna büyük paralar aktarmıĢtır. Hatta, Endonezya silahlı kuvvetlerinden 5 bin 

500 kiĢilik bir özel güvenlik gücü oluĢturmuĢtur. Bu güç, ExxonMobil‘i rahatlatmak ve faaliyetlerini 

sürdürmesini sağlamak için sadece 2002‘de 2 bin 700 kiĢiyi öldürmüĢtür (Talu, 2005). Bu örnek bile tek baĢına 

çokuluslu Ģirketlerin gerçek yüzünü ve gerçek amaçlarını anlamamız açısından yeterlidir.  
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gerçekleĢtirirken olağanüstü zamanlarda ise insani yüzlü maskelerini takarak 

gerçekleĢtirmektedirler.  

Kapitalist sistemin doğal ya da yapay (savaĢ, iç savaĢ gibi) felâketlerin yol açtığı yıkımlara 

―felâket kapitalizmi‖ zihniyeti ile yaklaĢmasını eleĢtiren bu çalıĢmanın baĢlıca varsayımları 

Ģunlardır:  

(1) Felâket bölgelerine yardım götürmek amacıyla yola çıkan çokuluslu Ģirketler ve 

uluslararası sivil toplum örgütlerinin gerçek amaçları, söz konusu bölgelerde kamu 

hizmetlerinin ticarileĢtirilmesini sağlamak ve ―yeniden inĢa‖ ihalelerini kapma yarıĢına 

girmektir.
 
 

(2) Ülkeyi yöneten siyasi iktidarlar, rant sağlamak ve iktidarlarını sürdürmek amacıyla 

çokuluslu Ģirketler ve sivil toplum örgütleri tarafından baĢlatılan sürece meĢruiyet 

kazandırmak suretiyle katkı sağlamaktadırlar.  

Kapitalizmin krizlerle olan bağlantısının ele alındığı çalıĢmada, çokuluslu Ģirketlerin, sivil 

toplum örgütlerinin ve hükümetlerin doğal felaketler sonrasında dönüĢüme uğrayan rolleri 

―felaket kapitalizmi‖ ve ―felaket yönetiĢimi‖ kavramları çerçevesinde incelenmektedir.  

Söz konusu dönüĢüm, sosyal devlet politikalarında yaĢanılan dönüĢümle iliĢkilendirilmekte ve 

―sosyal sorumluluk‖ adı altında yapılan uygulamaların gerçekte kapitalizmin “kriz-fırsat-kâr” 

anlayıĢının bir uzantısı olarak “durumdan kâr sağlama güdüsü” ile yapıldığına dikkat 

çekilmektedir. 

 

2. Kriz ve Kapitalizm  

Tarih, ekonomik krizlerin yalnızca kapitalist üretim biçiminde ortaya çıkıp varlığını 

sürdürdüğünü göstermektedir. Krizlerin nedeni bu üretim biçiminin niteliğinde yatmakta ve 

yine bu üretim biçimine özgü yasa ve çeliĢkilerce belirlenmektedir (Ryndina ve Chernikov, 

1978: 199–200). Karl Marx (1976), kapitalizmi Ģu Ģekilde ifade etmektedir: ―Kapitalizm, tıpkı 

vampir gibi sürekli olarak canlı emeğini, insanın emeğini emerek varolan bir varoluĢtur.‖ 

Komünist Manifesto‘da ifade edilen sınıflar mücadelesi de bunun üzerine kurulur. Vampir 

yani sermaye sürekli olarak insanların emeğini, kanını emerek büyüyüp geliĢirken diğer 

tarafta kanını emdiği, emerek metalaĢtırdığı emekle sürekli bir çeliĢki halindedir. Bu nedenle 

kapitalizm konusunda düĢünürken sürekli olarak sermayenin sermaye olarak varolması için 

canlı emeğe gereksinim duyduğunu gözönünde bulundurmak gerekir.  

Bu bağlamda krizle kapitalizm arasındaki çeliĢkiye çok iyi bakılması gerekir. Çünkü 

farkına varmadan ya da ideolojik baskı karĢısında kriz derken 1929 dünya ekonomik krizi, 

1970‘ler Amerikası‘nın krizi, 1997 Asya krizi, Türkiye‘de yaĢanılan 2001 ġubat krizi ya da 
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2008 dünya finans krizi anlaĢılmaktadır. Oysa insanlık tarihinde belki de Marx‘ın, Engels‘in 

hatta Lenin‘in ifade ettiği en önemli kriz “insanlık krizi” denilebilecek bir krizdir (Ercan, 

2006): Ġnsanın kendi gücünü bir ücret karĢılığı satmasıdır. Bu, kölelik düzeninden daha kötü 

bir düzendir. Marx (1993: 105)‘ın 1844 El Yazmaları‘nda önemli bir ifade vardır: 

―Kapitalistler için insan beygirler gibi çalıĢtığı sürece insandır.‖ ÇalıĢmayan insan da 

bugünlerde iĢsizlik denilen ve iĢ kazalarında artık iĢe yaramayan insanın durumunu ifade 

etmektedir. Bu çerçevede Ģunu çok iyi vurgulamak gerekir: Kapitalizm, kapitalizm olarak 

geliĢtiği her an krizle yüzleĢir ve her an krizle geliĢir. Kendisini varetme ile öteki dünyaya 

gitme, yok olmayla varolma halindedir. Ancak kriz sonrasında kapitalizm ortadan 

kalkmamakta, çok daha güçlenerek geri dönmekte ve çok daha büyük bir güç kazanmaktadır. 

Marx, kuramsal olarak kriz olasılığının meta ve para hareketlerinin uyuĢmadığı basit meta 

üretiminde bile bulunduğunu kanıtlamıĢtır. Bununla birlikte krizler yalnızca kapitalizmde, bu 

düzen geniĢ ölçekli makine üretiminin egemen olduğu geliĢim aĢamasına ulaĢtığında 

gerçekleĢmiĢtir. Ekonomik krizlerin en köklü nedeni kapitalizmin temel çeliĢkisidir. 

Poulantzas‘a göre kapitalist toplumun temel çeliĢkisi, üretimin toplumsal, bölüĢümün ise özel 

oluĢudur (akt. SaybaĢılı, 1985: 60–61). Kapitalizmin temel çeliĢkisi kendini çeĢitli biçimlerde 

gösterir. En baĢta bu çeliĢme, kapitalist toplumun baĢlıca sınıfları olan proleterya ve burjuvazi 

arasındaki mücadelede görülür. Proleteryanın burjuvaziye karĢı sınıf mücadelesi, toplumsal 

nitelikteki üretim araçlarının özel kiĢilerin tekelinde bulunması ve sermaye olarak emekçi 

halkın karĢısına çıkarılması gerçeğine dayanır. Kapitalizmin temel çeliĢkisi, ayrıca, emekçi 

halkın doğrudan sömürülme koĢullarıyla metaların satıĢ koĢulları arasındaki çeliĢkide görülür. 

Ġçlerinde değeri ve artık değeri barındıran ve giderek büyüklüğü artan metalar yığını satılmak 

zorundadır. Diğer bir anlatımla pazarın sürekli olarak geniĢlemesi gerekir. Bilindiği gibi 

kapitalizm, asli hedefi olan sınırsız sermaye birikimini gerçekleĢtirebilmek için geniĢlemek –

toplam üretim bakımından geniĢlemek, coğrafi olarak geniĢlemek- zorunda olan bir sistemdir 

(Wallerstein, 2003: 90–94). Oysa iĢçi ve köylülerin yoğun biçimde sömürülmesi toplumun 

büyük çoğunluğunun tüketimini sınırlamaktadır. Bu nedenle, ―artık değer‖in üretimi için 

gerekli koĢullar toplumun satın alma gücüne ve değiĢik üretim dalları arasındaki oransallığa 

dayanan artık değerin gerçekleĢme koĢullarıyla uyuĢmamaktadır (Ryndina ve Chernikov, 

1978: 200). Artık değere el koyma güdüsü ile hareket eden kapitalistler, bu amaçları için 

sadece insan emeğini sömürmekle kalmamakta aynı zamanda doğal kaynakları sömürmekte 

ve doğayı tahrip etmektedirler. Sınırsız sermaye birikimini sınırsız sömürme yöntemleri ile 

gerçekleĢtirmeyi hedefleyen kapitalistler bir yandan da bindikleri dalı kesmektedirler. Doğal 

sermaye olarak kullandıkları doğayı yok ettiklerini anladıkları anda ise ―sürdürülebilir 
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sermaye birikimi için sürdürülebilir kalkınma‖ gibi sınırsız sömürü zihniyetlerini yansıtan 

kavramları ortaya atmaktadırlar.
5 

Kısacası, kapitalizmin krizleri için Ģu saptamalarda bulunulabilir: 

(1) Kapitalizm krizsiz olmaz! Kapitalizm kendi içsel dinamikleri nedeniyle kriz 

yaĢamak zorundadır. Krizin kendiliğinden gerçekleĢmediği durumda da kapitalistler yapay 

kriz yaratmaktadır. Kapitalist düzen devam ettiği sürece bu gerçek yaĢanmaya devam 

edecektir.
6
  

(2) Kriz, sistemin içinden kaynaklandığı için tek bir sektörü ya da tek bir ülkeyi 

etkilemekle kalmamakta bütün sektörleri ve ülkeleri etkisi altına almaktadır.
7
 

(3) Her kriz kendi zenginlerini yaratmakta ve kapitalistler için ardı arkası olmayan 

koĢullar, fırsatlar sunmaktadır.
8
 

 

 

                                                 
5
 KıĢlalıoğlu ve Berkes (1997: 20–26), konumuzla çok yakından ilgili olarak ekolojinin on kuralından söz 

etmektedir: ―Doğanın bütünlüğü; doğanın sınırlılığı; doğanın özdenetimi; doğanın çeĢitliliği ya da çeĢitlilikte 

keramet vardır; doğada hiçbir Ģey yok olmaz ya da doğa sihirbaz değildir; doğaya karĢı elde edilen her baĢarının 

bir de bedeli vardır ya da bedelsiz yarar olmaz; doğanın geri tepmesi; en uygun çözümü doğa bulmuĢtur; kültürel 

evrim ve geleneksel ekolojiye saygı; ve doğa ile birlikte gitmek ilkeleri.‖ Doğanın ―kırmızı hatları‖ 

diyebileceğimiz ve doğa ile aramızdaki ince çizgiyi belirleyen söz konusu ilkelere uyulmadığında doğa tepkisini 

en sert Ģekilde dile getirmektedir. Esasında kapitalizmde ―doğal‖ felaket diye bir Ģey yoktur; sadece korkunç ve 

kaçınılmaz olaylar egemen sınıfın duygusuz eylemleri yüzünden daha da kötüleĢtirilmektedir. Bu tarihle sabittir: 

19. yüzyıldaki Ġrlanda patates kıtlığı ve 20. yüzyılda kıtlık çeken insanlara dağıtılmak yerine yiyeceğin ABD ve 

Ġngiltere gibi ülkeler tarafından alınmasıyla Somali‘de yaĢanan benzeri açlık; yakın zamanda Haiti‘de halka 

herhangi bir yardımı dokunabilecek tek hükümetin ABD tarafından kapı dıĢarı edilip bir askeri diktatörlüğün 

iktidara gelmesinden kısa süre sonra yaĢanan tayfun felaketi; bölgede yıllardır hüküm süren ve Ģiddetli bir 

azgeliĢmiĢliğe yol açan IMF ve Dünya Bankası egemenliğiyle ağırlaĢtırılan tsunami felaketi; ve 2005 yılında 

Meksika Körfezi‘nin ABD sahillerinde yaĢanan felaket. 
6
 2008 finans krizinden sonra her ne kadar kapitalizmin kimi ideologları kapitalizmin yeni bir evreye 

girdiğini, bundan sonra devlet kontrolü altında bir kapitalizm yaĢanacağını ve buna bağlı olarak kapitalizmde 

krizlerin olmayacağını söylüyorsa da bunun gerçek olmadığı bir gerçektir.  
7 2008 krizi, kredi fonlarının krizi olarak adlandırıldı. Ancak, bu adlandırma eksik bir adlandırmadır. 

Kredi fonları, hizmet ve imalat sektörleri ile göbekten bağlı bir sektördür. Zaten kapitalizm de bu demektir, 

varolan bütün kapitalist kuruluĢların içi içe geçmiĢ olması, üretimin toplumsallaĢması vb kavramları ile 

anlatılmak istenen bu üretim iliĢkileridir. Bugün kredi kuruluĢlarında baĢlayan kriz yakın gelecekte bu kredi 

kuruluĢları ile anlaĢma halinde bulunan firmaları ve ardından bu firmalar ile anlaĢmalı bulunan firmaları 

etkileyecektir. Kapitalizmde bütün bir dünya sistemi içi içe geçmiĢ olduğundan bu durum sadece ABD 

ekonomisini değil, diğer ekonomileri de etkilemektedir. Bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlı olan kapitalist 

ekonomiler güç dengelerine ve ABD ekonomisi ile olan iliĢkilerine bağlı olarak krizin etkilerini yaĢamak 

zorundadır. Durum tam da bu durumu anlatmak için kullanılan domino taĢları ile açıklanmaktadır, bütün taĢlar 

bir taĢın oynamasına bakmakta, o taĢ yerinden oynadığı an diğer taĢlar da yıkılmak için sıralarını beklemek 

dıĢında bir Ģey yapamamaktadır. 
8
 ġimdiye kadar varolan bütün krizlerde olduğu gibi 2008 krizinde de kapitalistlerin bazıları –sermayesi 

yeterince güçlü olmayanlar, üretimden kopuk olanlar vb- batsalar da genel olarak kapitalistlerin ortadan 

kalkması mümkün değildir. Krizde ortadan kalkan firmalar dolayısı ile bu firmaların ellerinde bulunan pazarların 

yeniden paylaĢılması güçler ölçeğinde olmaktadır, yani büyük sermaye grupları her ne kadar kriz içinde daralma 

yaĢasalar da krizi aracılığı ile daha büyük pazarlara ya da birleĢmeler-satın almalar yoluyla daha büyük 

sermayeye sahip olmaktadırlar. Yani kapitalist krizler son tahlilde kapitalistlerin sıçramalı geliĢimleri için bir 

kaldıraç görevi görebilirler. 
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3. Kapitalizm ve Hayırseverlik 

Hayırseverlik, bireyler ve hayırsever örgütler tarafından yoksullara para ve diğer kaynaklar 

aracılığıyla yardım edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Hayırseverlik, tarihsel süreçte hep 

varolmakla birlikte özellikle son yıllarda yaygınlaĢmıĢtır. YaygınlaĢmasında neoliberalizmin 

devleti küçültme projesinin payı bulunmaktadır. Hayırseverlik ile toplumsal sorunların 

toplumun kendi içinde oluĢturulmuĢ ağlar aracılığıyla çözülmesi hedeflenmektedir (Salamon, 

1995; Chandoke, 2003). Yeni yüzyılda hayırseverliğin ayırt edici özelliği, kurumsal ve yasal 

bir kimlik kazanmasıdır. Söz konusu yaklaĢım, kamu yararı ve kamu hizmeti kavramlarının 

dönüĢüme uğratıldığı bir süreçte üretilirken baĢta yoksulluk olmak üzere toplumsala iliĢkin 

mücadele ―hak‖ yaklaĢımından uzak bir Ģekilde kiĢilerin ve kurumların ―inisiyatifine‖ 

bırakılmaktadır. Bu uğurda yapılan bütün iĢler vicdanları rahatlatmaya yöneliktir. Bütçeye 

yük oldukları gerekçesi ile son verilen sosyal hizmetlerden dünyada AIDS‘in ortadan 

kaldırılmasına, afetzedelere yardıma kadar birçok kurumsal hayırseverlik hizmetleri, bu 

süreçte ―hayırsever devlet‖, ―hayırsever Ģirket‖, ―hayırsever sivil toplum‖ imajlarına meĢruluk 

kazandırmaktadır.  

Tüm dünyada, özellikle son yıllarda, yoksulluğu ve yoksulluktan kaynaklanan sorunları kalıcı 

olarak çözmek yerine, insanları yardım yaparak yoksulluğa alıĢtırma ve kiĢi ve kuruluĢlara 

bağımlı hale getirme uygulamalarının yaygınlaĢtığı görülmektedir. Olağan dönemlerde 

yoksullukla mücadele adı altında ulusal ölçekte örgütler aracılığıyla yapılan yardımların 

savaĢ, deprem, kasırga, tsunami gibi olağanüstü dönemlerde ise devletler, uluslararası örgütler 

ve uluslararası Ģirketler aracılığıyla yapıldığı görülmektedir.  

Son yıllarda yaygınlık kazanan kurumsal hayırseverliğin altında yatan nedenleri Ģu Ģekilde 

özetlemek mümkündür: 

(1) Kamusal hizmetler ve sosyal devletin geri plana itilmesi nedeniyle doğan boĢluk 

kurumsal hayırseverlik faaliyetleriyle doldurulmaktadır. Bu görüĢe göre hayırseverlik 

faaliyetleri, yurttaĢlık ve hak temeline dayanan sosyal devlet faaliyetlerinin yerine 

oturtulmakta ve yoksulların yoksulluklarını kabullenmelerini sağlamaktadır. Yoksulluk, 

zenginlikten farklı olarak bir kaderdir. Hayırseverlik faaliyetleri yaygınlaĢtıkça, yoksulluğun 

bir kader, bir yazgı olduğu daha çok benimsetilmeye çalıĢılmakta ve yoksullar yoksulluklarını 

sorgulamadan el açmaya mahkum edilmektedir. Dolayısıyla, yoksullukla mücadele de 

mahalle aralarında yardım poĢetleri dağıtmaya indirgenmektedir.  

Sosyal devlet uygulamaları ve sosyal Avrupa imajı ile dünyaya öncülük eden Avrupa, bugün 

ise sosyal devletin yerine koyduğu sermayenin hayırseverlik uygulamaları ve hayırsever 

Avrupa imajı ile kapitalist dünyaya öncülük etmektedir.  
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Türkiye‘deki en büyük sermaye grubunun patronu Güler Sabancı‘nın, Avrupa‘da ―yenilikçi 

ve toplumda derin etki yaratabilmiĢ‖ kiĢi ve vakıflara verilen ―Raymond Georis Yenilikçi 

Hayırseverlik Ödülü‖ne layık görülmesi ve ödül töreninde ödülü veren Mercator Fonu 

BaĢkanı Norine Macdonald‘ın ―Güler Sabancı‘nın Mütevelli Heyeti BaĢkanı olduğu Sabancı 

Vakfı‘nın Türkiye‘de bir vakıf olarak ―sosyal adalet‖ konusunda ilk defa hibe programı 

açarak Türk hayırseverliğini Avrupa standartlarına getirmek konusunda öncü olduğunu‖ (The 

Mercator Fumd, www.mercatorfund.net, 2010) belirtmesi önemlidir. Sosyal devletin temel 

özelliği, devletin gelirlerini artırması, bu gelirin toplumda adil dağılımının yani sosyal 

adaletin sağlanması ve topluma sosyal güvenliğin sağlanması iken bugün sosyal adaleti 

sağlama görevi, sermayenin hayırseverlik faaliyetlerine bırakılmıĢ durumdadır. Türkiye‘de 

Güler Sabancı, hayırseverliği Avrupa hayırseverlik standartlarına getirdiği için Avrupa 

tarafından takdir edilmektedir. Bu konuda bir diğer ödül de, Koç ailesine verilmiĢtir. 

Dünyanın en prestijli hayırseverlik ödüllerinden biri olarak gösterilen ―Carnegie Hayırseverlik 

Madalyası (Carnegie Medal of Philanthropy)‖ Koç ailesine verilmiĢtir. 

(2) Bir görüĢe göre hayırseverlik, yeni tür sömürgecilik faaliyetinin bir uzantısıdır.
9  

(3) Hayırseverlik anlayıĢının altında yatan ve günümüzde bu denli yaygınlık 

kazanmasının bir nedeni de, kapitalizmin kesintisiz iĢleyebilmesi ve piyasa ekonomisinin 

çarkını döndürebilmesi için yoksul insanların da sisteme dahil edilmesi gereğidir (Wilhelm, 

2008).
10

 Bu anlamda hayırseverlik, kapitalizmi “kalıcı” hale getirmektedir.  

Bu görüĢe bağlı kalarak son dönemde hayırseverlik konusundaki görüĢleri ve faaliyetleri ile 

adından çok fazla söz ettiren Bill Gates‘e göre, son yüzyılda dünya iyiye doğru gitmekte, 

fakat milyarlarca insan kapitalizm mucizesinden yeterince yararlanamamaktadır. ĠĢe, onlara 

                                                 
9
 Hayırseverliği, örneğin Amerikan yayılmacılığını sağlamaya yönelik bir çaba olarak değerlendiren 

görüĢler bulunmaktadır. Onlara göre, Amerikan dıĢ yardımları Amerikan dıĢ politikasının bir parçasıdır. Örneğin 

1959 yılında Küba‘da Fidel Castro‘nun zaferi, Ford Vakfı‘nı Latin Amerika‘ya yönelik büyük bir çaba içine 

girmeye yönlendirmiĢtir (Encyclopedia of the New American Nation, www.americanforeignrelations.com, 

2010). 

Bu konudaki kimi suçlamalarda haklılık payı olmakla birlikte, bunu modernleĢme ve geri kalmıĢ 

bölgelerin hayatta kalmasını sağlamaya yönelik bir çaba olduğunu savunanlar da bulunmaktadır. 
10 Nitekim Microsoft‘un Kurucu BaĢkanı Bill Gates 2008 Dünya Ekonomik Forumu‘nda benzer görüĢleri 

dile getirmiĢtir.  

―Robin Hood‘luk‖ olarak adlandırılan bu yönelimin hem ―21. yüzyıl kapitalizmine‖ yeni açılımlar 

kazandıracağı hem de büyük patronlara kısa değil ama orta ve uzun vadede büyük kârlar sağlayacağı 

beklenmektedir.  

Zenginlerin hayırseverlikten ağızlarını açtıkları anda asıl niyetlerinin gerçekte ―yoksulluğu çözmek‖ mi 

olduğu yoksa ―kârlarını maksimize etmenin‖ yeni yollarını mı aradıkları akla gelmektedir. Birçok ekonomist 

hararetle Gates‘in amacının hayırseverlik olmadığını söylemektedir. Öte taraftan Gates‘in sözlerinden yeni 

türden bir Keynesçiliğin yürürlüğe sokulabileceği ihtimalini düĢünenler de bulunmaktadır. Gerçekte bunu, kriz 

korkusunun ortalığı kapladığı sıralarda sermayenin ―iyimserliğe‖ ve ―önünü gören politikalara‖ ihtiyacı olduğu 

Ģeklinde yorumlamak daha doğru olur. Kapitalistler, ―yaĢam Ģartları gittikçe kötüleĢenler‖in her Ģeye rağmen 

kendilerine güvenmekten baĢka çareleri olmadığını düĢünmektedir (www.serander.net, 2010). 

http://haber.sol.org.tr/haberleri/derin
http://www.mercatorfund.net/
http://www.americanforeignrelations.com/
http://www.americanforeignrelations.com/
http://www.serander.net/
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yardım etmekle baĢlamalıdır. Microsoft‘un kurucusu, bu amacın iki alanda ortaya konulacak 

inovasyonla gerçekleĢebileceğini öne sürmektedir. Birincisi hayır hasenat (philanthropy), 

diğeri insanlığın iyiliğine ve yararına geliĢtirilecek ürün ve hizmetler (Wilhelm, 2008). 

Gates‘in ―yaratıcı kapitalizm (creative capitalism)‖ olarak özetlediği insancıl kapitalizmin 

özelliği, kâr sağlama ve yoksullara yardımın birleĢtirilmesidir (Lee, 2008). Gates‘in sözlerine 

BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı (United Nations Development Programme -UNDP) 

BaĢkanı Kemal DerviĢ ise ―Ġnsancıl kapitalizm, sermayenin egemenliğidir‖ diyerek karĢı 

çıkmakta ve topluma sermayenin değil insanların egemen olması gerektiğini belirtmektedir 

(Cumhuriyet, 2008). Gates‘in sözcükleri ile ―yaratıcı kapitalizm‖ olarak adlandırılan bu 

düzen, sermayenin tüm topluma egemen olmasını meĢrulaĢtırmaktadır; oysa sermayenin değil 

insanların topluma egemen olması gerekir.  

Gates‘in ―yaratıcı kapitalizm (creative capitalism)‖ kavramı ile ifade etmek istediğini, Paul B. 

Farrell ―yaratıcı felaket (creative destruction)‖, Michael Strong ve John Mackey
11

 ―bilinçli 

kapitalizm (conscience capitalism)‖, Shirley Pate ise ―felaket emperyalizmi (disaster 

imperialism)‖ kavramları ile ifade etmektedirler.  

Bu kavramlar temelde iki fikir üzerine oturtulmuĢtur: Ġlki, dünyada yoksulluk konusunda 

hızla oluĢan uyum kabul edilmekte ve buna saygı duyulmaktadır. Yani, onlara göre yoksul 

insanlara yardım etmenin en iyi yolu, refahı (zenginliği) yeniden dağıtmak değildir; bunun 

yerine kurumların, uygulamaların ve kapitalizmin özelliklerinin kabul edilmesi, onaylanması 

ve geliĢtirilmesi gerekir. Bunlar, serbest pazar, mülkiyet hakları ve hukukun üstünlüğünün 

sağlanmasıdır. Onlara göre dünya nüfusu hızla artmasına rağmen yoksul insan sayısı tarihsel 

zaman içinde değerlendirildiğinde son yıllarda azalmaktadır. Bunun en önemli nedeni, yoksul 

ülkelerde serbest piyasa kurumlarının kurulmasıdır (Fransen, 2009).  

Bilindiği gibi iĢletmeler, sosyal fayda yaratmak zorunda olan kurumlar değildir. Bir 

iĢletmenin temel amacı kâr sağlamaktır. ―Bilinçli kapitalizm‖, ―yaratıcı kapitalizm‖ ―insancıl 

kapitalizm‖ ya da ―felaket emperyalizmi‖ olarak ifade edilen düĢüncenin özünde de yine, 

topluma sosyal fayda sağlarken kâr sağlama hedefi bulunmaktadır. Nitekim Strong ve 

Mackey, bunu çok açık bir Ģekilde ifade etmektedirler. Strong ve Mackey, kapitalizmin temel 

                                                 
11

 Strong ve Mackey tarafından serbest piyasa, giriĢimcilik ve özgürlük konusunda bir kitap 

hazırlanmıĢtır. Bu kitap, kapitalizm, yaratıcılık, giriĢimcilik, hükümet, merhamet ve hayırseverlik arasındaki 

iliĢkileri insanların yeniden düĢünmesine yol açan kıĢkırtıcı bir dille açıklamaktadır. Yeni bir dünya 

biçimlendirme giriĢimi olan “Çözüm Ol (Be the Solution)” Strong ve Mackey tarafından ―bilinçli kapitalizm‖ 

olarak adlandırılmıĢtır. ―Bilinçli kapitalizm‖ terimi, Bill Gates‘in Davos‘ta 2008 Dünya Ekonomik Forumu 

sırasında yaptığı konuĢmada kullandığı ―yaratıcı kapitalizm‖ kavramını hatırlatıyorsa da bunu bir rastlantı olarak 

kabul etmek gerekir. Strong ve Mackey, Gates‘in konuĢmasından birkaç yıl önce kitaplarında ―bilinçli 

kapitalizm‖ kavramına yer vermiĢlerdir.  
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ekonomik savlarını kabul etmekle birlikte Milton Friedman tarafından ortaya atılan ve temel 

etik ilkeleri zorlayan, kapitalizmin tek amacının iĢletme kârını maksimize etmek Ģeklindeki 

―geleneksel serbest piyasa teorisi‖ argümanına karĢı çıkmaktadırlar. Strong ve Mackey‘e göre 

bilinçli kapitalist, iĢinde kâr maksimizasyonunu sağlamanın yanında sosyal fayda yaratmaya 

da çalıĢabilir. Strong ve Mackey, temelde baĢarılı giriĢimcilerin baĢarılı sosyal giriĢimci olup 

olmamak konusunda özgür olduklarını ve her iki durum için de bir yanlıĢlık olmadığını ileri 

sürmektedirler. Hatta ―bilinçli kapitalist‖, iĢletmenin kârlılık düzeyini belli bir seviyeye 

ulaĢtırabilir. Bundan da önemlisi, açık sosyal hedefleri olan yeni kurulan iĢletmelerde mali kâr 

bile yaratabilir (Fransen, 2009).  

(4) Hayırseverlik ile piyasa arasındaki sınır bulanıktır ve hayırseverlik, sahte bir 

ontolojik süreklilik ve örtülü bir söylemin gerisinde toplumu dönüĢtürmeyi amaçlamaktadır.
12

  

Bu görüĢe göre, söylemlerinde dine referans veren politikacılar da dahil olmak üzere 

misyonerlik örgütleri toplumla bağlarını hayırseverlik temelinde, dinsel dayanıĢma temelinde 

toplumu örgütlü, yurttaĢlık ve hak temelli kamusal hizmetten uzaklaĢtırma yönünde 

kullanmaktadır. Kamunun tasfiyesi ayrı nedenlerle de olsa hem dini akımların, hem de 

neoliberalizm yandaĢlarının iĢine gelmekte ve onları doğal bir yol arkadaĢı haline 

getirmektedir.  

Neoliberal politikaları uygulayan hükümetler, zaten güçsüz olan sosyal devleti iyice rafa 

kaldırırken hem IMF ve Dünya Bankası‘nın mali istikrar kriterlerini tutturarak onların gözüne 

girmekte, hem de boĢluğun dini dayanıĢma kurumlarıyla telafisi yoluyla tabanlarını, 

zihniyetlerini yeniden üretme fırsatını yakalamaktalar. Bir anlamda Keynesyen yeniden 

dağıtım mekanizmaları, yoksulluğa yurttaĢlık hakları temelinde yaklaĢan sosyal devlet 

anlayıĢı yerine hayır hasenat kılıfı altında dini ağlar (network) yerleĢtirilmektedir.  

(5) Hayırseverlik, yoksulluğun ortadan kaldırılması konusunda hükümet boyutunu 

azaltmak, hayırsever kiĢi ve kurumların önemini artırmayı amaçlamaktadır. Hayırseverliğin 

son yıllarda yaygınlaĢmasının ve güçlü sermaye sahiplerinin hayırseverlik iĢine soyunmasının 

altında yatan düĢünce, dünya çapında varsıl ile yoksul arasında büyüyen bir uçurumun 

varlığıdır. Hayırseverlik, özünde yoksulluğu tümden ortadan kaldırmayacak ve yoksulu 

varsıla bağlayacak faaliyetleri içermektedir. Özellikle para yardımı, alan kiĢinin verene karĢı 

doğrudan itaati Ģeklinde gerçekleĢmektedir.  

                                                 
12 Hayırseverliğin toplumu dönüĢtürme rolünü Michael Edwards (2008) da belirtmektedir. Ona göre 

hayırseverlik, dünyada güç ve kaynak dağılımını ve toplumda kamu malı ve hizmetlerine eriĢimi ciddi ölçekte 

değiĢtirebilir. 

http://www.opendemocracy.net/author/michael-edwards
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(6) Neoliberalizm ile hayırseverliğin piyasalaĢtığı, piyasaya aktarıldığı görülmektedir. 

Bu gerçek, hayırseverliğin ikiyüzlülüğünü ortaya koymaktadır. Zizek (2006)‘in belirttiği gibi, 

modernleĢmiĢ ve ―piyasalaĢmıĢ hayırseverlik (marketized philantropy)‖ gerçekte acımasız bir 

sahte resimdir. Hayırseverlik etik açıdan çok sorunlu, günlük rutin olarak somutlaĢan bir 

yalandan ibarettir. PiyasalaĢmıĢ hayırseverlikte, çalıĢma zamanının yarısı finansal 

spekülâsyonlara, diğer yarısı ise insani faaliyetlere ayrılmaktadır.  

(7) Hayırseverlik, siyasal iktidarın elini güçlendirmektedir. Ġktidar, dini ve siyasi 

oluĢumlar eliyle yapılan hayırseverlik yardımları, hem neoliberalizme karĢı tampon 

mekanizmaları oluĢturmakta hem de siyasal iktidarın kendini yeniden üretmesine olanak 

sunmaktadır. Bu konuda özellikle yerel yönetimler, burs dağıtan, yiyecek-giyecek yardımı 

yapan, sportif faaliyetler düzenleyen bir dayanıĢma kurumu iĢlevi yüklenmektedir. Böylelikle 

muhafazakâr kültür, biraz minnettarlık hisleri, biraz aidiyet arayıĢı içerisinde iyice 

kökleĢmektedir.  

(8) Özellikle doğal felâketler, Ģirketlerin, Ģahısların, iĢadamları derneklerinin hem 

imanlarının hem de mâli güçlerinin ―promosyonu‖ açısından bir fırsat oluĢturmaktadır.
13

  

(9) Hayırseverliğin sosyal politikanın yerine geçmesi ile yoksullara yapılan yardımlar, 

özellikle seçim dönemlerinde bir siyasi malzeme olarak kullanılmaktadır.  

(10) Hayırseverliğin tüketim ile de büyük ilgisi bulunmaktadır. Özellikle savaĢ, deprem, 

tsunami gibi doğal ya da insan yapımı felaket ortamlarında tüketimi özendiren hayırseverlik 

faaliyetlerine daha çok baĢvurulmaktadır. Özellikle hayırseverliğin modern ve kurumsal 

uygulama biçimi olan kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri, doğrudan piyasa tüketimini 

özendirerek yürümektedir. PiyasalaĢmıĢ hayırseverlik söylemi, kurumsal sosyal sorumluluğa 

daha fazla uymaktadır. Kâr sağlamak amacıyla piyasaya sürülmüĢ ürünlerin tüketimi için 

iĢletmeler çoğunlukla kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini öne sürmektedirler. Bir 

yandan yoksulların yoksullukları daha fazla gündeme getirilirken bir yandan da alım gücü 

olanların tüketimleri artırılmaktadır. Yani genel toplamda, bu çabanın maliyetini toplum 

yüklenmektedir. Bu anlamda, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetini “uzun süreli kâr 

maksimizasyonu stratejisi” olarak değerlendirmek gerekir (Chua, 2003: 284). Yazar (2009) 

ise, bu konuda Türkiye‘nin geride kaldığını vurgulamakta ve Türk toplumunda hayırseverlik 

faaliyetlerinin gizli kalması gerektiğine iliĢkin anlayıĢın devam etmesine bağlı olarak 

                                                 
13

 Hayırseverlik ya da bugünkü yeni yapısı ve amacı ile kurumsal sosyal sorumluluk, iĢletmeler için iyi 

itibar oluĢturmanın hammaddesi olurken tüketicilerin, paydaĢların ve toplumun gözünde iyi bir imaj edinmenin 

de en önemli yolu olmaktadır. Halka açık Ģirketler, sosyal sorumluluk konusunda gösterdikleri performansla 

daha fazla yatırımcı çekmektedirler. Bu Ģirketler rakiplerine oranla yılda 2-3 trilyon dolar daha fazla 

kazanmaktalar. Bu nedenle sosyal konulara yatırım yapan Ģirketlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. 
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Ģirketleri, yaptıkları hayırseverlik faaliyetlerinin Ģirketin itibarına ve kurumsal değerine 

sağlayacağı yararları yeteri kadar önemsememekle eleĢtirmektedir. 

 

4. Krizin Fırsata Dönüşümü 

Krizlerle varolduğu ve kendini yenileyerek güçlendiği bilinen kapitalizm, krizin 

gerçekleĢmediği durumlarda ise yapay kriz ortamı yaratarak sermaye birikimine katkıda 

bulunmaktadır. Bu bağlamda kapitalizm için ‗kriz‘ aynı zamanda ‗fırsat‘ anlamına 

gelmektedir.
14

 Klein (2007a), ―felâket kapitalizmi‖ olarak adlandırılan bu olguyu Ģu Ģekilde 

özetlemektedir: Dünyada gücü elinde bulunduranlar, hem kendi ülkelerinde hem de 

dünyadaki birçok ülkede gereksinimleri olan değiĢimleri gerçekleĢtirmenin yolunun 

felâketlerden geçtiğini anladılar ve bu güçler felâketlerden planlı bir Ģekilde yararlanarak 

bunlarla yaratılan ekonomik çıkarları kullanmaya baĢladılar. Nitekim kapitalizmin sınırsız 

sermaye birikimine katkı sağlayan sözü edilen kriz (sel felâketi, deprem, iç savaĢ, savaĢ, 

ekonomik kriz, vb.), bir ülkede gerçekleĢtiği zaman halka istenen Ģeyi kabul ettirmek çok 

daha kolaydır. Bunu anlayan güç odakları, dünyanın herhangi bir bölgesinde doğal olarak 

belirecek krizleri beklemeyip kendileri kriz oluĢturmanın yollarını aramaya baĢladılar (11 

Eylül olayları gibi). Kısacası ―felâket kapitalizmi‖ ile sözü edilen Ģey, insanların, toplumların 

kendilerini en zayıf hissettiği anları yakalayıp hatta artık bu anları yaratıp onlara istedikleri 

Ģeyleri kabul ettirmektir.
15

 

Naomi Klein‘in ‗ġok Doktrini‘ olarak adlandırdığı ve kapitalistler tarafından krizlerin fırsata 

dönüĢtürülmesi olarak özetlediği süreç, 2004‘teki Asya tsunamisinden Irak‘a kadar, doğal 

afetlerin ve savaĢların büyük Ģirketler ve onların destekçisi olan devletler tarafından devlet 

kontrolünün tümüyle kaldırılmasından özelleĢtirmeye kadar yağmacı neoliberal politikalara 

sevk etmek için nasıl kullanıldığını ortaya koymaktadır. Söz konusu kriz ortamları olmasa 

bunları dayatmak aksi takdirde mümkün olmayacaktır. Klein (2007a)‘e göre, elitler felâket 

fırsatı ile stratejik olarak daha fazla ilgilidir. ABD hegemonyası, bir avuç küresel Ģirketin 

(corporate) çıkarı için doğal felâketleri, savaĢları ve her türlü ulusal krizi, söz konusu ülkenin 

                                                 
14 Hatta Japoncada `kriz‟ ile „fırsat` birbirlerine geçmiĢ kavramlar olarak tek kelimede kullanılmaktadır.  
15

 Sosyalist sistemin çökmesinden sonra neoliberalizmin argümanı, serbest piyasa ekonomisinin ancak 

özgür ortamlarda kurulup yeĢerebildiği, bu bağlamda da, demokrasinin daha fazla ülkeye götürülmesi gerektiği 

üzerinde temellenmiĢtir. Ancak bunun nasıl baĢarılacağı konusu sorun olmuĢtur. Diğer bir deyiĢle, sorun, 

ABD‘nin güdümünde ―demokrasi‖lerin nasıl kurulacağıdır. Bu amaçla, demokrasinin ihraç edilmesi gereken 

‗aday‘ ülkeler belirlenmiĢtir. 2001‘den sonra bu ülkelerin bir kısmı “şeytan ekseni” adı altında gösterilirken 

diğerleri “kifayetsiz” ülkeler listesine eklenmiĢlerdir. Sonuç olarak, neoliberallere göre bu ülkeler baĢta olmak 

üzere dünya, liberal ekonomiyi temel alarak özgürleĢtirilmeliydi. Kapitalizmin, böyle bir ekonomik projeye 

uygun toplumsal yapılanma ve ruh halini tetikleyecek politik olayları eğer kendiliğinden ortaya çıkmazsa bizzat 

yaratmaya çalıĢtığı yeni bir olgu değildir. Yine de ister doğal ister toplumsal felâket olsun tüm ülkeyi kapsayan 

„şok anları‟nın bu tür dönüĢümleri hızlandırdığı bir gerçektir (ġenergüç, 2007).  
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doğal kaynaklarını ve kamu kuruluĢlarını özelleĢtirerek ülkeye serbest piyasa ekonomisini 

dayatmak için kullanmaktadır. Bu sürecin iĢletilmesini yeniden yapılanma konusunda bir araç 

olarak kullanan neoliberalizm, kriz yönetimi konusundaki gündeme kulağını tıkamakla 

birlikte (Kouzmin, 2008: 176)
16

 büyük ve sonuçları açısından ağır krizler çıkmasının ve 

krizlerin fırsata dönüĢmesinin de sorumlusu durumundadır.  

Bu stratejinin kökeni ise Chicago Üniversitesi‘ni bu konudaki görüĢleri ve yetiĢtirdiği 

öğrencileriyle “Chicago Okulu”na dönüĢtüren Milton Friedman‘a dayanmaktadır. Friedman 

(1982)‘a göre sadece bir kriz –gerçek ya da algılanan- gerçek bir değiĢimi yaratabilir. Kriz 

gerçekleĢtiği zaman düĢüncelere dayalı eylemler de çevreye yayılmaya baĢlar. Klein (2007a, 

12)‘e göre belgeler, Friedman ekonomilerinin yöntemli olarak 11 Eylül 1973 Pinoçhet darbesi 

ile baĢlatılan ve diğer ülkelerde Ģok anlarında gerçekleĢtirilen istismarları ortaya koymaktadır. 

Friedman‘ın serbest piyasa varsayımlarını, gelecek on yıllar için neoliberalizm tarafından 

küresel karĢısında ―zayıf bir hükümet, caydırıcı vergiler, zorla deregülasyon ve güçlü özel 

monopoller (Ralston Saul, 2005: 33; Klein, 2007a; Kouzmin, 2007) için planlanmıĢ bir araç 

olarak değerlendirmek gerekir. Söz konusu yaklaĢım, azgeliĢmiĢ ülke ekonomilerini küresel 

hareketin içine dâhil etmek için kalıcı bir formül olarak iĢletilmektedir.  

Chicago Okulu‘nun ilk projesi, demokratik bir seçimle ġili‘de iktidara gelen Salvador 

Allende‘nin ABD destekli askeri bir darbeyle devrilmesinden sonra ülkeye gelen ―okul‖ 

öğrencilerinin ülke kaynaklarını özelleĢtirmesidir. FaĢist Pinochet‘in çok sayıda ekonomi 

uzmanı, Friedman‘ın öğrencisi oldukları için ġili darbesi, „Chicago Okulu Devrimi‟ olarak 

adlandırılmaktadır. Friedman‘ın öğrencileri, her türlü kesinti ve pürüzden arınmıĢ saf bir 

kapitalizm yaratmak -Friedman‘ın ilk defa kullandığı deyimle ‗ekonomik Ģok tedavi‘yi 

uygulamak- amacıyla Arjantin, Uruguay, Bolivya‘ya gidip devlet ekonomilerini paramparça 

etme taktiklerini sergilemiĢlerdir.  

Chicago Okulu‘nun ġili‘de yarattığı toplumsal bir olayın ardından kullandığı yöntem, 

Ağustos 2005 tarihinde New Orleans‘ı vuran Katrina Kasırgası sonrası New Orleans‘ta da 

uygulanmıĢtır.
17

 New Orleans‘ta sular çekildikten sonra devlet okulları özelleĢtirilmiĢ, yıkılan 

                                                 
16

 Yeni Kamu ĠĢletmeciliği ve neoliberal devlet yaklaĢımlarının felaket yönetimine bakıĢları, felaket 

yönetiminin yerelleĢmesi yönündedir. 2006 Katrina Sonrası Acil Yönetim Reform Yasası (Post-Katrina 

Emergency Management Reform Act of 2006) bu konudaki ilk adımlardan biridir (Garnett ve Kouzmin, 2009: 

389).  
17

 ABD‘deki egemen sınıf, harap edici bir tayfun felaketinin yaĢanılacağının tamamen bilincinde olmasına 

karĢın, eskimiĢ su seti sistemini tamir etmek için kullanılacak 79 milyon doları Irak bataklığında batırmayı tercih 

etmiĢtir. Üstelik aynı egemen sınıf, tayfun daha gerçekleĢmeden, tayfunun tehlikesinin 4. kategoriden olduğunun 

ve su set sisteminin 3. kategoriden yukarısına dayanamayacağının bilincindeydi. Fırtına yaklaĢırken New 

Orleans ve çevresindeki alanın boĢaltılması için hiç bir ciddi kaynak harcanmamıĢtır (ve zengin politikacılar 

emekçileri dikkatsizce Ģehirde kalmakla suçlayacak kadar küstahlaĢmıĢlardır) (―A Southern US Anarchist 

Statement on The Gulf Coast Disaster‖, 2005). 

http://nefac.net/~ctc/articles.html#A Southern US Anarchist Statement on the Gulf Coast Disaster#A Southern US Anarchist Statement on the Gulf Coast Disaster
http://nefac.net/~ctc/articles.html#A Southern US Anarchist Statement on the Gulf Coast Disaster#A Southern US Anarchist Statement on the Gulf Coast Disaster
http://nefac.net/~ctc/articles.html#A Southern US Anarchist Statement on the Gulf Coast Disaster#A Southern US Anarchist Statement on the Gulf Coast Disaster
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evlerini yeniden inĢa edemediği için geri dönemeyenlerin -ki bunlar çoğunlukla siyahlardı- 

arsaları Halliburton gibi Ģirketlerin eline geçmiĢtir. Kasırganın ardından gerçekleĢen büyük sel 

baskınından sonra Cumhuriyetçi bir Kongre üyesi ―Biz sosyal konutları temizleyememiĢtik, 

fakat Tanrı bunu setlerin yıkılmasından sonra on gün içinde yaptı‖ diyebilmiĢtir. New York 

Metrosunu sel bastığında New York Sun Gazetesi ise ―Metro‘yu Satın!‖ manĢetini atmıĢtır. 

Katrina Kasırgasının üzerinden beĢ yıl geçmesine karĢın evsiz kalan binlerce New 

Orleanslı‘nın durumunda bir iyileĢme olmamıĢtır (Garnett ve Kouzmin, 2009: 394). Kısacası 

ABD Yönetimi krizi yönetme konusunda baĢarısız olmuĢtur. Neoliberal baĢarı, felaketin 

özelleĢtirilmesi konusunda kendisini göstermiĢtir (Garnett ve Kouzmin 2008/9: 86). 

Kasırgadan bir ay sonra parlamentodan geçirilen bir yasa ile New Orleans‘taki 128 kamu 

okulundan 107‘si Okul ĠyileĢtirme Bölgesi (the Recovery School District -RSD)‘nin 

yönetimine aktarılmıĢtır. Bu anlamda New Orleans‘ta eğitim otoritesi el değiĢtirmiĢtir (Davis, 

2006). Böylelikle Katrina Kasırgası ile baĢlayan kriz, New Orleanslılar için bir tehdit olarak 

kendini gösterirken küçük bir elit kesim için fırsata dönüĢtürülmüĢtür. ĠĢin ilginç yanı, bu 

‗fırsat‘ kapitalistler tarafından „insani yardım‟ ya da „hayırseverlik‟ adı altında 

yaratılmaktadır.  

Klein (2007b)‘in belirttiği gibi, hükümetler gerekli altyapı yatırımlarını bilinçli bir Ģekilde 

aksatmakta ve böylece doğa olaylarının felaketlere, düzensizliklere yol açabileceği uygun bir 

ortam oluĢturmaktalar. Felaketin hemen ardından da yeniden inĢa iĢine giriĢmekte ve felaketin 

yol açtığı Ģok kullanılarak muhalefet bertaraf edilmekte, kentsel dönüĢüm planları, 

özelleĢtirmeler hızla ve etkili bir Ģekilde yapılmaktadır. 

Felâket ya da kriz kapitalizmi söylemine uygun ve yapay olarak oluĢturulan bir baĢka kriz 

Irak‘ta yaĢanmaktadır. Amerikan askerlerinin Bağdat‘a girip ‗YeĢil Bölge‘deki saraya 

yerleĢmesiyle birlikte Irak‘ın mutlak valisi ilan edilen Paul Bremer, eğitimden sağlığa 

ulaĢımdan alt yapıya kadar bütün kamu hizmetlerini özelleĢtirmekle kalmayıp bunları 

Halliburton, Bechtel, Parson gibi ABD Ģirketlerine satan anlaĢmaları Irak Devleti adına 

imzalamıĢtır. Bu yapılırken de Iraklı kalifiye eleman ve iĢçiler kullanılmayarak Irak‘ta iĢsizlik 

oranı tamamen artırılmıĢ ve bunun yerine sadece Amerika ve baĢka ülkelerden kiralanan 50 

bin iĢçiyle “yeniden inşa” faaliyeti baĢlatılmıĢtır. Mezhep çatıĢmalarının iĢgalden ancak bir 

yıl sonra baĢlamasının ve Ģiddet olaylarının giderek artmasının temel nedenlerinden biri bu 

ekonomik önlemlerdir. ĠĢsiz, aç ve en temel gereksinimlerini karĢılayamayan halk, silaha 

sarılmakta ve ülkede radikal Ġslam zemin bulmaktadır. Ġlginç olan Bechtel, Parson gibi 

Ģirketlerin aldıkları yeniden inĢa projelerini tamamlamadan “şiddet olayları”nı gerekçe 

göstererek 2006 yılında Irak‘tan ayrılmalarıdır. Oysa Parson‘a 142 sağlık merkezi inĢa etmesi 
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için 186 milyon dolar verilmiĢ ancak Parson sadece altı sağlık ocağı inĢa ettikten sonra 

Irak‘tan ayrılmıĢtır (ġenergüç, 2007). 

Felaket kapitalizminin küresel ölçekli bir baĢka örneği de 2005 yılına bir hafta kala 26 Aralık 

2004 tarihinde Sri Lanka, Tayland, Endonezya ve Hint Okyanusu‘na kıyısı olan diğer Asya 

ülkelerinin kıyılarını vuran tsunamiden sonra yaĢanmıĢtır. Tsunami sonucu 250 bin kiĢi 

yaĢamını yitirmiĢ milyonlarcası evsiz ve aç kalmıĢtır. Bu felâket yöre halkı için tam bir yıkım 

getirirken Friedmancılar için bulunmaz bir fırsat olmuĢtur.  

Doğal felâketlerin ardından Sri Lanka, Endonezya ve Maldivya‘da acil durum ilan edilmiĢtir. 

Dönemin BirleĢmiĢ Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan, yeniden yapılanmanın beĢ ile on yıl 

arasında devam edeceğini ve yardım operasyonunun çok masraflı olacağını açıklamıĢtır 

(Religion and Spiritual Beliefs Resources, www.important.ca, 2008). Bu durum, yeni bir 

çalıĢma alanı ya da pazar arayıĢında olan büyük kapitalistlerin gözlerini kamaĢtırmıĢ ve 

iĢtahlarını kabartmıĢtır.  

Hint Okyanusu‘na kıyısı olan bu bölge, doğal güzellikleriyle çok önceden bu yana küresel 

Ģirketlerin dikkatini çekmiĢtir. Kapitalistler tropik ormanların binlerce kilometrelik altın 

kumsalla birleĢtiği Sri Lanka kıyılarını zengin turistlerin tatil yapabilecekleri otellerle 

doldurmak istemiĢlerdir. Ancak yöre halkı bu projeye kitlesel protestolarla, Ģiddetle karĢı 

çıkmıĢtır. Yapılan referandumda da projeye ezici bir çoğunlukla ―hayır‖ denilmiĢtir. 

Ardından, depremle gelen tsunami kıyı boyunca yer alan köyleri silip süpürmüĢtür. Sri Lanka 

Hükümetinin halkın yaralarını saracak, yeniden yapılandırmayı sağlayabilecek ekonomik 

gücü yoktu. Bu arada Dünya Bankası ve IMF, Hükümetin imdadına yetiĢmiĢ ve Hükümetten 

kredi karĢılığı kıyılardaki ―yeniden yapılandırma programı‖na ―evet‖ denilmesini istemiĢtir. 

Kısacası Hükümet halkın daha önce ‗hayır‘ dediği her Ģeye ―evet‖ demek zorunda kalmıĢtır. 

Daha tsunaminin Ģokundan kurtulamamıĢ olan halk ne olup bittiğini anlamadan Hükümet, 

anlaĢmayı imzalamıĢ ve yöre halkının kıyılara geri dönmesini yasaklamıĢtır. ―Yeniden inĢa‖ 

bu süreçte baĢlamıĢtır (Klein, 2007b). Söz konusu bölgede ekonomik sömürü siyasi baskıyla 

el ele gitmektedir. Bütün Asya‘da ulusal burjuvazi sömürü iliĢkilerinin sürmesini ve kendi 

iktidarını sürdürmeyi ancak askeri diktatörlükler aracılığıyla ya da halkı bölgecilikle ve iç 

savaĢla bölerek baĢarabilmektedir. 

Büyük güçler, felâketi tam anlamıyla görmezlikten geldikten bir hafta sonra aniden 180 

derecelik bir dönüĢ yapmıĢlardır. BaĢta Amerika olmak üzere hükümetler Sri Lanka için ciddi 

kaynaklar ayırmıĢlardır. YaklaĢık 13 milyar dolarlık bir yardım toplandı ki, bu o güne kadar 

bir felaket için toplanan en yüksek yardım miktarıdır. Sri Lanka Hükümeti bu parayı 

http://www.important.ca/
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yönetmesi için 15 kiĢiden oluĢan bir üst komisyon oluĢturmuĢtur. Ancak komisyonun 11 

üyesi uluslararası turizm Ģirketlerine danıĢmanlık yapan mimar ve mühendislerden 

oluĢmuĢtur. Bu para kullanılarak bir yıl gibi kısa bir sürede felaket bölgesi ıslah edilmiĢ, 

altyapı çalıĢmaları tamamlanmıĢ ve turizm Ģirketlerine devredilmiĢtir. Kısacası 13 milyar 

dolarlık yardımdan felaketzedelere hiçbir Ģey düĢmemiĢ, rant politikaları yüzünden evlerinden 

ve topraklarından olmuĢlardır. Kısacası, neoliberal politikalar ve rant ekonomisi felaketlerin 

ardından gelen Ģok döneminde uygulanabilmek için uygun ortamı bulmuĢtur (Savman, 2009). 

Mali yardıma gelince, gelen her bir dolar beraberinde belirli koĢullar getirmiĢtir. Dev inĢaat 

Ģirketleri, verilecek olan yağlı yeniden inĢa ihalelerini alabilmek için sıraya girmiĢlerdir. 

Avustralya hükümeti yapacağı 1 milyar dolarlık yardımın BirleĢmiĢ Milletler aracılığıyla 

değil Jakarta‘ya yerleĢtireceği Endonezyalı paydaĢları ile birlikte çalıĢacak olan kendi 

görevlileri tarafından denetlenmesi ve dağıtılması konusunda ısrarcı olmuĢtur. Diğer Ģeylerin 

yanı sıra bu uygulama, asıl yarar sağlayanların Avustralyalı Ģirketler olmasını güvence altına 

almıĢtır (World Socialist Web Site, www.wsws.org, 2005). Daha da önemlisi diğer ülkelerle 

birlikte ABD ve Avustralya‘nın askeri güçleri en ağır darbeyi yemiĢ olan iki ülkede -Sri 

Lanka ve Endonezya‘da- yürütülen ―yardım‖ operasyonlarında yer almıĢlardır. 

Bu belirgin duyarlılık değiĢikliğine belirli sınıf çıkarları kılavuzluk etmiĢtir. Fazlasıyla göze 

çarpan kayıtsızlıklarını unutturacak devasa bir halkla iliĢkiler uygulaması baĢlatılmıĢ ve Bush, 

Blair, Howard ve diğerleri felâket yardımlarının kendi ekonomik ve stratejik amaçlarına 

hizmet edecek Ģekilde sürdürülebileceğine karar vermiĢlerdir. Bu, Beyaz Saray açısından 

Irak‘ın yasadıĢı yeni-sömürgeci iĢgali ile meĢgul olan ABD ordusuna “insani bir yüz” 

kazandırma olanağını veren bir fırsat olmuĢtur.
18

 

Söz konusu felâket, Vietnam SavaĢı‘ndan bu yana Güney Asya‘daki en büyük ABD askeri 

varlığının konuĢlanması için bir gerekçe olmuĢtur. Büyük tsunami sonrasındaki saatler içinde 

BirleĢik Devletlere ait Navy Orion keĢif uçağı, acil yardım dağıtmak ve tsunaminin neden 

olduğu hasarı değerlendirmek için tsunamiden etkilenen bölgeler üzerinde uçmaya 

baĢlamıĢtır. Bu, aĢamalı olarak yirmi dört BirleĢik Devletler savaĢ gemisi, 100 uçak ve 16,000 

askeri personelden daha fazlasını kapsayan büyük keĢif için bir baĢlangıç olmuĢtur (Bello, 

2006: 282). Bu durum, Bush yönetiminin 2001 yılında göreve baĢlamasından bu yana arzu 

ettiği bir Ģeydir. Bush yönetimi, bölgedeki hükümetlerin büyük bir toplumsal tepki 

                                                 
18

 Bush tarafından DıĢiĢleri Bakanlığı görevine atanmasından kısa bir süre önce yapılan Senato DıĢ 

ĠliĢkiler Komitesi‘nin bir oturumunda Condoleeza Rice, tsunaminin ―sadece ABD hükümetinin değil, fakat 

Amerikan halkının duyarlılığını göstermek açısında harika bir fırsat olduğunu‖ açıklamıĢ ve sözlerine Ģunları 

eklemiĢtir: ―Ve bize büyük bir kâr payı sağladığını düĢünüyorum‖ (World Socialist Web Site, www.wsws.org, 

2005). 

http://www.wsws.org/
http://www.wsws.org/
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yaratmasından endiĢe ettiği için, o ana kadar ―terörizme karĢı savaĢı‖ bölge üzerinde büyük 

ölçüde kullanamamıĢtır. Oysa söz konusu felâket ile birlikte ABD askerleri Sri Lanka ve 

Endonezya topraklarına girmeyi baĢarmıĢtır. Her iki ülke de, ABD‘li askeri stratejistler 

tarafından uzun zamandır yaĢamsal öneme sahip olduğu düĢünülen Ortadoğu ve Asya-Pasifik 

bölgesi arasındaki ana nakliye hatlarının iki bacağı üzerinde yer almaktadır (World Socialist 

Web Site, www.wsws.org, 2005). 

Buna karĢın felâket, yeniden yapılanmayı bir fırsat olarak değerlendiren ülkedeki siyasi 

iktidarların zenginliklerini ve iktidarlarını güçlendirmiĢtir (Ranawana, 2008). Sri Lanka‘da 

Ulusal Toprak ve Tarım Reformu Hareketi‘nin önde gelen isimlerinden Sarath Fernando‘ya 

göre “tsunami, yoksullar için bir talihsizlik, ancak hükümet ve kapitalistler için bir 

kazançtır.”  

Ülkede özellikle turizm alanında sermayenin kârlılığı doğrultusunda yeniden inĢaya gidilmiĢ 

ve turizm endüstrisi kartelleri tarafından plaj mülkiyeti yağmalanmıĢtır. Bu arada hükümet bir 

“tampon bölge” belirlemiĢ ve güney ve batı kıyıları için 100 metre ve doğu kıyıları için 200 

metrelik alan içinde yaĢayan halkın bu alanlardan taĢınması öngörülmüĢtür. Hükümet, plaj 

sakinlerinin mülkiyet haklarını ellerinde bulundurarak yer değiĢtirmelerini öngörürken 

topraklarını, yeniden inĢa için kullanmalarına izin vermemektedir. Hükümet, halkın Hükümet 

ve Turizm Kurulu tarafından belirlenen alanlara yerleĢebilmelerine izin vermiĢtir (Ranawana, 

2008).  

ġubat 2005‘teki bir Hükümet kararı, eğer ki restorasyon masrafı yeniden inĢa toplam 

değerinin yüzde kırkından daha az olursa aynı yerde kıyı binalarının restorasyonuna 

baĢlanmasına izin verilebileceğini belirtmiĢtir. Buna göre daha fazla zarara uğramıĢ binaların 

restorasyonuna izin verilmeyecektir. Sadece Turist Kurulu gibi ilgili otoritelere ait olan ve 

tsunami öncesinde imarı onaylanmıĢ yüksek katlı binaların inĢa edilmesine izin verilmiĢtir. 

Bunun anlamı, önemli plaj alanlarında sadece çok katlı hoteller inĢa edilebilecektir ya da 

yeniden yapılandırılacaktır. Buna karĢın balıkçıların tek katlı toprak, ağaç ya da tuğladan 

yapılmıĢ evleri ve diğer küçük pansiyon evleri hükümetin bildiri Ģartnamesinin dıĢındadır.  

Böylelikle tsunami sonrası ülkenin ―yeniden inĢası‖ kavramının içeriği çok açık bir Ģekilde 

ortaya çıkmaktadır. Siyasi iktidarı arkasına almıĢ en üst düzeydeki turizm endüstrisi Adanın 

ünlü plajlarını serbestçe ele geçirmektedir. Yeniden yapılanma projesi ile birlikte Ada, 

yıllardır burada ikamet eden insanların ellerinden alınırken sermaye kartellerinin ellerine 

teslim edilmektedir.  

http://www.wsws.org/
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Tahmin edileceği gibi tsunami sonrası yeniden yapılanma planları marina, helikopter pisti, 

deniz uçağı alanı ve geceliği 300 ABD Doları olan villalar dahil 15 yeni turist tatil mekanını 

içermektedir. Bunun yanı sıra yoksul halkın yeni bina yapmasını olanaksız hale getirecek bir 

diğer durum da inĢaat malzemeleri üzerine konulan değer artıĢ vergisidir. Bu durum binaların 

fiyatının artmasına neden olmuĢtur. Böylelikle hem tsunami hem de ülkede yirmi yıldan daha 

uzun bir süredir devam eden etnik savaĢ nedeniyle yerlerinden olan ve son 15 yıldır geçici 

barınaklarda yaĢayan insanların sayısı 300 bini bulmuĢtur (Ranawana, 2008). 

Krizin fırsata dönüĢtüğü bir diğer felâket, Haiti‘de yaĢanmıĢtır. Haiti‘yi Ocak 2010‘da vuran 

deprem, felaketi fırsata dönüĢtürenler için uygun ortam yaratmıĢtır. Üstelik kapitalist 

sömürgeciler için Haiti‘nin farklı bir anlamı vardır. Bilindiği gibi Haiti, Amerika‘ya sıçrayan 

köle ayaklanmalarının vatanıdır. ABD‘den sonra kıtanın ilk köle isyanını 1791‘de Haitili 

köleler Fransız sömürgecilere karĢı baĢlatmıĢ ve 1804‘te bağımsızlığını ilan eden ilk siyah 

cumhuriyet olmuĢtur. Bu anlamda Fransız Devrimi‘nin ―eĢitlik, kardeĢlik ve özgürlük‖ 

mottosunun gerçek sahipleri de Haitili kölelerdir. Ancak Haiti, bu bağımsızlığın bedelini ağır 

ödemiĢ ve istila, abluka ve ancak 1947‘de ödenebilen yıkıcı bir borç yüküyle cezalandırılmıĢ, 

iki dünya savaĢı arasında da ABD tarafından iĢgal edilmiĢ ve yığınla alacaklı tarafından 

acımasızca boğulmuĢtur (Hooker, 1996). Ama kapitalizmin Haiti‘ye olan hıncı dinmemiĢtir. 

ABD hegemonik militer elini 1904‘ten beri Haiti‘nin üzerinden çekmemiĢ, ülkeyi darbeler 

üssü (otuz küsür darbe) haline getirerek bütün Soğuk SavaĢ dönemini iĢbirlikçi faĢist 

diktalarla idare etmiĢtir. 1990‘larda neoliberalizminin Haiti‘deki hedefi ise, BaĢkan 

Aristide‘dir. Aristide, IMF ve Dünya Bankası‘nın Haiti‘ye önerdiği reformlara karĢı çıkınca 

ABD tarafından cezalandırılmıĢ ve ABD yandaĢları baĢkanlık koltuğuna oturtulmuĢtur 

(Kemaloğlu, 2010). 

Haiti, yaklaĢık otuz yıl öncesine kadar pirinç üretiminde kendi kendine yeten bir ülkeyken 

1990‘ların ortasında IMF ülkeyi gümrük vergilerini indirmeye zorlamıĢtır. ABD Haiti‘ye 

sübvansiyonlu üretim fazlasını boca etmiĢ ve Haiti bugün pirincin büyük kısmını ithal etmek 

durumunda kalmıĢtır. Bu olay, on binlerce pirinç çiftçisini baĢkent Port-au-Prince‘in 

barakalarına taĢınmak zorunda bırakmıĢtır. Bu insanların birçoğu Ocak 2010‘daki depremde 

yaĢamını yitirmiĢtir. Son yirmi yıldır dayatılan borç verme ve yardım koĢulları nedeniyle 

Haiti hükümetleri özelleĢtirme yapmak, asgari ücreti indirmek ve zaten dibe vuran sağlık, 

eğitim ve altyapı hizmetlerini azaltmak zorunda kalmıĢtır. Bunun etkisi, Haiti Devleti‘nin 

halkına en temel yardımları sağlamak konusundaki çaresizliğinde de görülebilir. ġimdi bile 

yeni IMF kredileri, Haiti‘nin elektrik fiyatlarını artırması ve kamu sektörü ödemelerini 
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dondurması Ģartına bağlanmaktadır. Kısacası, insanların büyük çoğunluğunun günde iki 

dolardan az gelirle yaĢadığı, dünyanın en yoksul ülkesinden söz edilmektedir (Milne, 2010).  

Haiti‘yi vuran deprem, Haiti‘nin yıllardır yaĢadığı yıkım, yokluk ve yoksulluğa karĢı sessiz 

kalan dünyanın dikkatini çekmesine karĢın Haitililer için durum değiĢmemektedir. Aksine, 

doğal felaket ve kaosun yarattığı kriz ortamı, neoliberalizmin ülkede daha derin yapılanması 

ve geriye kalan kaynakların ve mülkiyetlerin değiĢtirilmesi için insani yardım, hayırseverlik 

adı altında büyük bir fırsatı da beraberinde getirmektedir.  

BirleĢmiĢ Milletler raporlarına göre Haiti depremi sonucunda 222,570 kiĢi yaĢamını yitirmiĢ, 

1,300,000 kiĢi mülteci durumuna düĢmüĢ, 766,000 kiĢi yerinden olmuĢ, 310,000 kiĢi 

yaralanmıĢ ve 869 kiĢi kaybolmuĢtur. Ülkenin mali kaybı ise, 7.754 milyar dolar olarak 

hesaplanmıĢtır (WIKINEWS, www.en.wikinews.org, 2010). Depremin üzerinden yaklaĢık üç 

ay geçmesine karĢın Haitililerin büyük kısmı dıĢ dünyanın söz verdiği yardım armadasından 

hiçbir Ģey alabilmiĢ değildir. Tam tersine, ABD ordusu Port-au-Prince havaalanını tekeline 

alıp güç durumdaki Karayip ülkesine binlerce asker sevk etmiĢtir.  

Depremin gerçekleĢtiği günlerdeki en büyük skandal da, ABD komutanlarının, Dünya Gıda 

Programı ve Sınır Tanımayan Doktorlar gibi örgütlerden gelen tıbbi ekipman ve acil ihtiyaç 

malzemelerini, birliklerinin inmesine öncelik vermek için sürekli olarak geri çevirmesi 

olmuĢtur. Sokaklardaki çarpıcı sabra ve dayanıĢmaya, yağmaların nispeten küçük ölçekli 

olmasına karĢın hedefin asayiĢi sağlamak ve ABD ordusunun 1993‘teki ‗Kara ġahin DüĢtü‘ 

rezaletine atıfla, ‗yeni bir Somali‘yi‘ önlemek olduğu söylenmiĢtir. Bu, Haiti‘yi kontrol 

altında tutmak yönündeki kuvvetli geleneğe gayet uyan bir yaklaĢımdır (Milne, 2010). 

Haiti‘deki deprem doğal bir afet olsa da, yol açtığı insani felaketin ölçeği insan yapımıdır. 

Korkunç can kaybı miktarının baĢlıca nedeninin yoksulluk olduğu ortadadır: Döküntü 

barakalar, sağlık hizmetlerinin ve kamusal altyapının yokluğu. Haiti‘nin yoksulluğuna, 

istikrarsız tarihinin veya kültürünün bir özelliği gibi bakılmaktadır. Oysaki bu yoksulluk dıĢ 

dünyayla, bilhassa da ABD, Fransa ve Büyük Britanya‘yla kurulan ve asırlar öncesine 

dayanan eĢsiz derecede acımasız bir iliĢkinin doğrudan sonucudur.  

ġuna kuĢku yok ki, bazıları bugün Haiti‘ye bir tür felâket kapitalizmi dayatmaktadır. 

ABD‘nin etkili muhafazakâr kurumlarından Heritage Vakfı depremin ‗Haiti‘nin uzun 

zamandır iĢlemeyen hükümetini ve ekonomisini yeniden biçimlendirmenin yanında, ABD‘nin 

dünya gözündeki imajını düzeltmek için fırsatlar‘ sunduğunu iddia etmiĢtir. 

Heritage Vakfı, deprem Haiti‘yi vurduktan yirmi dört saatten az bir zaman içinde bir açıklama 

yayınlamıĢtır. Bu açıklamaya göre, ―Haiti‘de yaĢanan trajik deprem, ABD‘nin acil insani 

yardım sağlamanın yanısıra, Haiti‘nin uzun iĢlevsel olmayan hükümet ve ekonomisini 
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yeniden Ģekillendirmek ve bölgedeki ABD imajı iyileĢtirmek gibi fırsatlar sunmaktadır‖ 

(Macdonald, 2010). 

Haiti‘de yaĢanan felaketi bir fırsat olarak değerlendiren bir açıklama da BaĢkan Bill Clinton 

döneminde eski Haiti özel temsilcisi ve RAND ġirketinde Uluslararası Güvenlik ve Savunma 

Politikası Merkez Müdürü olarak görev yapan James Dobbins tarafından ifade edilmiĢtir. 

Dobbins (2010) en son The New York Times‘da ―Haiti‘de yaĢanan felâket, daha önce sürekli 

ertelenen devlet denetimindeki telefon tekelinin yeniden düzenlenmesi ve limanların yeniden 

yapılanması da dahil olmak üzere (ki onlar Haiti‘nin devlet tekelinde kalan birkaç giriĢimden 

ikisini temsil etmektedir) reformların uygulanabilmesi için bir fırsattır‖ açıklamasını 

yapmıĢtır.  

Dünya Bankası‘nda görev yapan kriz yönetimi analisti Jha (2010), Haiti‘deki felâketle ilgili 

olarak 18 Ocak tarihli ―Haiti Depremi: Büyük Felâketler Beraberinde Büyük Fırsatlar Getirir‖ 

baĢlıklı yazıda Ģu açıklamaya yer vermiĢtir: ―Bu büyük trajedide bir umut ıĢığı var. Tarihe 

baktığınızda, büyük doğal felâketlerin büyük, pozitif değiĢim için bir katalizör olduğunu 

sıklıkla görürsünüz.‖ Hatta medyada Haiti‘nin kötü koĢullarda iĢçi çalıĢtıran sanayinin 

geniĢlemesi için çağrıda bulunmuĢtur. 

Depremden bir gün sonra The Street Gazetesi‘nde bir mali analistin ―Haiti‘nin ĠyileĢmesi Ġçin 

Bir Fırsat‖ baĢlığı altında görüĢlerine yer verilmiĢtir: ―Burada General Electric (GE), 

Caterpillar (CAT), Deere (DE), Fluor (FLR), Jacobs Engineering (JEC) gibi kimi Ģirketler 

potansiyel olarak çıkar sağlayabilir‖ (Smith, 2010). Analist, The Nation‘s Gazetesi‘nden 

Jeremy Scahill‘in belirttiği ve Ģu an Haiti‘ye yerleĢmiĢ olan paralı asker Ģirketlerinin elde 

edeceği çıkardan söz etmemiĢtir.  

 

5. Sonuç 

Kapitalizm, bugün “yaratıcı kapitalizm” ya da “hayırsever kapitalizm” ile yeni bir boyut 

kazanmıĢtır. 19. yüzyıl boyunca süren iĢçi sınıfı mücadelesi ve reel sosyalizm tehdidi ile 

―sosyal‖ görünüme bürünen kapitalizm, bu tehditlerin ortadan kalkmasıyla birlikte 18. 

yüzyıla, aslına dönmektedir. Bugün ―yaratıcı kapitalizm‖ ya da ―hayırsever kapitalizm‖ adı 

altında yeniden Ģekillenen kapitalizm, yeni sömürü düzenini maskelemek ya da 

meĢrulaĢtırmak için ―hayırseverlik‖ mekanizmasını kullanmaktadır.  

Hayırseverliğin toplumsal yaĢama egemen olmaya baĢlamasının sonuçlarını Ģu Ģekilde 

değerlendirmek mümkündür: 
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(1) ―Hayırseverlik yardımları‖, yoksul kitlelerin kapitalist yapı içinde kalarak 

kapitalizmin sömürgeci mantığını sorgulamadan, kapitalizme zarar vermeden ve kapitalizm 

için zararlı unsurlar haline dönüĢmeden yoksulluklarının devam etmesini öngörmektedir.  

(2) ―Hayırseverlik yardımları‖, yoksul kitlelere kapitalist sistem içinde edilgen bir rol 

biçerken büyük kapitalistlere daha aktif bir rol oynama fırsatı sunmaktadır. Büyük 

kapitalistler, sisteme zarar vermemeleri ve çarkın iĢlemesine katkı sunmaları koĢulu ile yoksul 

kitlelere sadaka vermektedir.  

(3) Bir anlamda kamu eliyle ―kollektif vicdan‖ yerine ―bireysel vicdan‖ ikame 

edilmektedir. Böylelikle merhamet de özelleĢtirilmektedir. Birçok bireyin iyiniyet 

duygularıyla ya da vicdanını kurtarma çabasıyla hayırseverlik faaliyetlerine giriĢtiklerine 

Ģüphe yoktur. Ama hayırseverliğin çıkıĢ noktası, kamusal sosyal hizmetlerin gereksiz olduğu 

düĢüncesidir. Bu düĢünce, neoliberalizmin daha çok egemen olmaya baĢlaması ve sosyal 

devletin geri plana itilmesiyle baĢlayan kamusal sosyal hizmetlerin yetersizliği saptamasıyla 

örtüĢmektedir. Bu anlamda hayırseverlik, kamusal sosyal hizmetlere, parasız eğitime, sağlığa 

sahip çıkma, kamu çıkarını savunma çabalarını güçleĢtirmektedir. Kısacası, hayırseverlikle 

dolaylı yoldan “piyasa toplumu” propagandası yapılmakta, sistemin meĢruiyeti 

güçlendirilmektedir. 

(4) Kapitalist dünyada 1980 sonrası hükümetleri, zaten güçsüz olan sosyal devleti daha 

fazla rafa kaldırırken hem IMF ve Dünya Bankası‘nın mali istikrar kriterlerini tutturarak 

onların gözüne girmekte hem de boĢluğun dayanıĢma kurumlarıyla telafisi yoluyla tabanlarını, 

zihniyetlerini yeniden üretme fırsatı yakalamaktalar. Bir anlamda Keynesyen yeniden dağıtım 

mekanizmaları, yoksulluğa yurttaĢlık hakları temelinde yaklaĢan sosyal devlet anlayıĢı yerine, 

hayır hasenat kılıfı altında sosyal ve dini ağları (networkları) yerleĢtirmektedir.  

Bu sav, sosyal devlet kavramını ―sosyal yardım‖a ve sunum olarak ―sosyal hizmet‖e 

indirgemekte büyük tasfiye sürecini gözlerden uzak tutmaya çalıĢmaktadır. Böylece, 

yerelleĢtirilmiĢ ve ―sivil toplum‖a emanet edilmiĢ yeni tarzın ―verimliliği‖ ve ―etkililiği‖ de 

artıracağı ileri sürülerek reformlara destek verilmektedir (Güler, 2006: 29–30). Nitekim 

1950‘lerdeki otoriter ve totaliter rejim korkusuyla ön plana çıkarılan sivil toplum, 1980 

sonrasında refah devletinin çöküĢünü ve özellikle 1990‘larda artan ekonomik krizleri takiben 

toplumu kurtaracak ve ekonomik, politik ve sosyal alanlarda inisiyatif alacak bir can simidi 

olarak görülmeye baĢlanmıĢtır (Cohen, 1999: 55).  

(5) Felâket bölgelerine yardım götürmek amacıyla yola çıkan çokuluslu Ģirketler ve 

uluslararası sivil toplum örgütleri gerçekte ise söz konusu ülkelerde kamu hizmetlerinin 

yürütülmesi ve ülkenin ―yeniden inĢa‖sı ihalelerini kapma yarıĢına girmektedirler. 
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(6) Ülkeyi yöneten siyasi iktidarlar, rant sağlamak ve iktidarlarını sürdürmek için söz 

konusu sürecin iĢleyiĢine katkı sağlamaktadırlar.  

(7) YaĢanan felâketler, büyük kapitalistlerin ‗insani yardım‘ adı altında bayrak gösterisi 

yapmalarına neden olmaktadır. Yardımlar, Doğu‘nun kapitalist Batı‘ya ya da az geliĢmiĢ 

ülkelerin geliĢmiĢ ülkelere bakıĢını değiĢtirmek için bir fırsat olarak düĢünülmektedir.
19

  

(8) YaĢanan felâketlerin ardından zengin kapitalist ülkelerin göndermeye söz verdikleri 

yardımlar aslında tam anlamıyla utanç vericidir. Çoğu ülkede halkın topladığı yardımların 

hükümetlerin göndermeyi taahhüt ettiklerinden daha fazla olması bir yana, bu yardımlar için 

çoğu zaman söz verilmekte; ancak ya hiçbir zaman gönderilmemekte ya da taahhüt edildiği 

kadar gönderilmemektedir. Gönderilenler ise genellikle ya orduya harcanmakta ya da asıl 

hedefine ulaĢmadan kaybolmaktadır.
20

  

(9) KüreselleĢmenin teknoloji alanında yarattığı ilerlemelerden söz edildiği bir sırada 

doğal felâketler, dünyanın en yoksul ve sorunlu bölgelerini (özellikle Asya‘yı) düzenli olarak 

kasıp kavurmaktadır. Ancak bu bölgedeki kurbanları tehlikelere karĢı daha korunaklı hale 

getirmek için hiçbir çaba harcanmamaktadır.
21

 

(10) Doğal felâketler toplumun dar gelirli yoksul çoğunluğu için bir talihsizlik, varlıklı 

azınlık kesimi için ise bir fırsattır. Bu çerçevede, neoliberal felâket sonrası yeniden yapılanma 

zihniyeti, felaket bölgelerinde yeniden yapılanmayı halka kapatırken rant sağlama peĢinde 

koĢan sermayeye ise açmaktadır.  

                                                 
19

 Bu çerçevede 2004 yılında Asya‘yı vuran tsunami felâketi, BirleĢik Devletler ve Güney Asya 

bölgesindeki birçok topluluk arasında savaĢ ve terör nedeniyle kötü ya da düĢük düzeyde gerçekleĢen iliĢkileri 

geliĢtirmek için önemli bir fırsat olarak görülmüĢtür. ABD‘nin terörle mücadele adı altında bölge ülkeleri 

üzerinde kurduğu baskı ve Ģiddetten en çok Müslüman topluluklar etkilenmiĢtir. Aynı Ģekilde ABD‘nin Irak‘ta 

yürütmüĢ olduğu savaĢ da bölge ülkeleri tarafından yoğun olarak eleĢtirilmektedir. Bu açıdan, ABD‘nin bu 

giriĢimi, BirleĢik Devletler askerinin iĢgal ve Ģiddet dıĢındaki farklı bir yüzünü göstermek için bir fırsat olarak 

değerlendirilmiĢtir (Bello, 2006: 282).  
20

 Örneğin 2003 Aralık ayında Ġran‘daki deprem için 500 milyon dolar gönderileceği söylenmiĢ ancak bir 

yıl sonra bunun ancak 9 milyonu Ġran‘a ulaĢmıĢtır. Nikaragua, Honduras, Bangladesh, Hindistan‘ın Gujarat 

eyaleti de hep aynı gerçeği yaĢamıĢtır. ABD‘nin Ġran‘a gönderdiğini iddia ettiği yardım ise asıl olarak askeri 

destek niteliklidir. ABD böylesi bir askeri desteği çok uzun zamandır Endonezya‘ya zeten yapmaktadır. 

Endonezya ordusu Batı Timorlardaki ya da Sumatra‘daki Aceh bölgesindeki ayaklanmaları ezmeye çalıĢırken 

ABD ordusu zaten hep yanındaydı (Moonesinghe, 2005). 
21

 Felaket kurbanları için endiĢe duymak kapitalistlerin en son göz önünde bulundurdukları Ģeydir. 

Örneğin 2004 Asya tsunami felaketine bağlı olarak yapılan yardım operasyonunun ardında, tsunamiden 

kurtulmuĢ olanların her Ģey için müteĢekkir olmaları gerektiği Ģeklinde dile getirilmeyen bir varsayım 

bulunmaktadır. GeliĢmiĢ ülkelerde hayvanlar için uygun bulunmayacak koĢullar -aĢırı kalabalık ve uygun 

kanalizasyon ya da temiz sudan yoksun, pislik içindeki mülteci kampları- tsunami kurbanları için iki yıl hatta 

daha uzun süre için uygun barınma koĢulları olarak görülmüĢtür. Tsunami kurbanlarının bundan sonrasında eski 

yaĢamlarına -ucu ucuna sürdürdükleri, aynı yoksulluk içindeki yaĢamlarına ve büyük olasılıkla daha öncesinde 

olduğu gibi tehlikeye açık aynı sahil bölgelerine- dönebilmeleri durumunda kendilerini Ģanslı saymaları 

gerekmektedir (World Socialist Web Site, www.wsws.org, 2005). 

http://www.wsws.org/
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(11) Genel olarak felâketler ekonomik çıktı üzerinde baskı yaratmakta ve sosyal ve 

ekonomik kalkınmayı engellemektedir (Schwaetzer, Hoffmann ve Mahn, 2005: 3). Felâketler, 

kriz üzerinden çıkar sağlamayı amaçlayan kapitalistler için sermaye birikimine katkı 

sağlarken az geliĢmiĢ ülkelerde kalkınma hızında sürekli bir azalmaya neden olmaktadır 

(Parker, 2006: 6).
22 

Doğal ya da yapay felaketlerden etkilenen ülkelerde sadece çok küçük bir 

kesim -yerli halkın dev ulus-ötesi Ģirketler tarafından sömürülmesine yardımcı olanlar- felâket 

sonrasında yabancı yatırımların artıĢından yarar sağlamaktadır. Çoğunluğun yaĢam koĢulları 

ise Dünya Bankası ve IMF tarafından küresel sermaye adına dayatılan ekonomik yeniden 

yapılanma, özelleĢtirme ve yapısal uyum programları ile iyice kötüleĢmektedir (World 

Socialist Web Site, www.wsws.org, 2008).  

Bugün ise kimi kapitalistler tarafından küresel mali krizin fırsata dönüĢtürülmeye çalıĢıldığına 

tanık olunmaktadır. Krizin etkisiyle dünya ölçeğinde bütün hükümetler milyar dolarlık 

ekonomiyi canlandırma paketleri, banka teminatları ve büyük altyapı geliĢtirme programları 

oluĢturmak ve güvenli iĢler yapmak için eĢi görülmemiĢ faaliyetlere baĢlamıĢtır. Bununla 

birlikte bu altyapı geliĢtirme projelerinin önemli bir bölümü dıĢ kaynaklıdır ve ―teklifsiz‖ 

Kamu-Özel Ortaklığı (PPP) olarak öngörülmektedir (Johnston ve Gudergan, 2007). Bu ortam, 

oligarĢik fırsatçılar ve özellikle ulusal kriz zamanlarında özelleĢen devlet sürecine egemen 

olmak isteyen kurumsal elitler için önemli bir sistemik fırsat gibi görünmektedir (Johnston ve 

Kouzmin, 1998). 

 

                                                 
22 

Nitekim Asya‘da yaĢanılan doğal felâketler kapitalistleri olumsuz yönde etkilemediği gibi, kapitalistler 

için bu krizden en kârlı bir Ģekilde yararlanmakta mümkün olmuĢtur. Dünya mali basınının 2004 Aralık ayında 

Asya ülkelerini vuran tsunaminin etkisi üzerinde hep birlikte rahat bir nefes almaları olayı özetlemektedir. 

Aceh‘teki petrol ve gaz alanları gibi önemli yatırımlara bir Ģeyin olmaması ve kurbanların pek azının kendilerini 

sigorta ettirebilecek durumda olmasına bağlı olarak, sigorta ödemelerinin asgari düzeyde olması kapitalistler için 

olumlu geliĢmelerdir. Turizm sektörü zarara uğramakla birlikte hızla toparlanmıĢtır. Dünyanın dört bir yanındaki 

borsalar -Asya bölgesindekiler de dahil olmak üzere- deprem ve tsunamiyi pek dikkate almamıĢtır (World 

Socialist Web Site, www.wsws.org, 2008). Küresel kurumsal seçkinler açısından felâketzedeler bütünüyle 

―gözden çıkarılabilir‖ kategorisinde yer almaktalar. Onlara göre bu insanların küresel kapitalist sistem içindeki 

tek iĢlevleri, dünyanın diğer bölgelerinde iĢçilerin ücretlerini ve yaĢam koĢullarını bastırmak için kullanılan dev 

bir yedek iĢçi ordusunun parçası olmaktır. 

http://www.wsws.org/
http://www.wsws.org/
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