Ç‹N:
KARMAfiIK B‹R SORU(N)...
Temel Demirer

*

“ben hiç bafllamam›fl bir dündeyim.
ya¤mur ya¤acak...
hiç bafllamam›fl bir yar›n çok var.
hiç bitmeyen bir dün de çok var...”1
Arif Dirlik’in, “Sadece bir ulus de¤ildir; bir uygarl›kt›r,” notunu düfltü¤ü
Çin’in geneli veya özelde ise “bugünü” hakk›nda yazmak kolay de¤il.
Binlerce tarihsel ba¤›nt› ve güncel referanslar›yla Çin, çoklu bir örnektir.
Bu örne¤in bir ucunda Konfüçyüs’ten Mao’ya bir tarihsel birikim, bir ucunda
ise Maliye Bakan› Mehmet fiimflek’in, “Türkiye’nin Do¤usu, Güneydo¤usu Türkiye’nin Çin’i olacak. Vergileri neredeyse s›f›rlad›k. 6’nc› bölgede tamamen kald›rd›k,” demesi durur…
Evet, karmafl›k bir soru(n)dur Çin...
Ç‹N’‹N GENEL GÖRÜNÜMÜ
“Sosyalist mi, de¤il mi?” tart›flmalar›ndan önce Çin’in genel görünümüne iliflkin kimi verileri an›msamak/an›msatmak yararl› olacakt›r…
i) Çin 9.596.961 kilometre yüzölçümüyle dünyan›n 4’üncü büyük ülkesi.
1.33 milyar nüfusuyla da dünyan›n en kalabal›k ülkesi. Gezegenimizin nüfusunun 6’da 1’i Çin’de yafl›yor.
ii) Nüfusun yüzde 95’i okuma-yazma biliyor. Çal›flan nüfus 829 milyonu geçiyor. Çin’de nüfusu 1 milyonun üstünde 200 kent var. Avrupa k›tas›n›n milyonluk kentlerinin say›s›n›n 39 oldu¤unu göz önüne al›rsak, Çin’in büyüklü¤ünü daha iyi anlayabiliriz.
* Arafltırmacı, yazar.
1 Özdemir Asaf.
247

iii) Çin’de gayri safi yurt içi has›lan›n yüzde 47’sini sanayi sektörü sa¤l›yor.
ABD’de ve AB ülkelerinde bu oran yüzde 20 kadar.
iv) Dünyan›n ekonomik büyümesinin üçte birini Çin gerçeklefltiriyor. Enflasyon sadece yüzde 3.3, iflsizlik yüzde 4.4. Bat› ülkelerinde iflsizlik oran›n›n yüzde
10’dan bafllad›¤›n› hat›rlatay›m.
v) Çin y›lda 2.43 milyar TEP (Not: 1 TEP = 10 milyon kilo/kalori) enerji tüketiyor. Dünyada birinci. Termik ve hidro elektrik üretiminde de dünya birincisi.
13 nükleer santrali var, 26’s› da infla hâlinde. Bir baflka deyiflle, dünyadaki toplam nükleer santralin yüzde 40’› Çin’de. Tabii bu alanda da dünya birincisi.
vi) Çin’in çelik üretimi 626 milyon ton. Dünya üretiminin yüzde 44’ünü oluflturuyor. Elbette aç›k ara birinci s›rada. Çin çelik üretimini geçen y›l 80 milyon ton
art›rd› ki, bu bile ABD’nin toplam çelik üretimine bedel!
vii) Dünya alüminyum üretiminin yüzde 40’› Çin’de. 9 milyon ton bak›r üretimiyle dünya birincisi. Üretiminin hepsini kendi tüketiyor.
viii) Çimento üretimi 1 milyar 880 milyon ton. Küresel üretimin yüzde 56’s›!
Onun da hepsini içte tüketiyor. ‹nflaat sektörünün devasal›¤›n› var›n siz düflünün.
ix) Çin’de bini aflk›n araflt›rma-gelifltirme merkezinde 1.4 milyon araflt›rmac› çal›fl›yor. 2011’de 391 bin bulufl tescil edildi. Bulufl say›s› 10 y›ld›r her y›l yüzde 20 art›yor. Dünya birincisi. Nanoteknolojide de en çok bröveye sahip ikinci ülke konumuna geldi bile.
x) Çin y›lda 18 milyon 260 bin otomobil üretiyor. Bunun 18 milyonunu iç pazarda sat›yor. Dünya birincisi.
xi) Ülkede 74 bin kilometre otoyol var. 12’nci befl y›ll›k plan döneminin sonunda bu rakam 108 bin kilometreye ulaflacak. Otoyol uzunlu¤unda 2015’te
ABD’yi geçmesi bekleniyor.
xii) Çin’in y›ll›k (2010’da) ihracat› 1 trilyon 580 milyar dolar, ithalat› ise 1
trilyon 390 milyar dolar. 190 milyar dolar d›fl ticaret fazlas› sa¤lad›. ABD ayn›
y›l 672 milyar dolar d›fl ticaret aç›¤›yla, kesintisiz 30 y›ld›r satt›¤›ndan fazlas›n›
alm›fl oldu.

2

Devam edersek:
xiii) Çin’in döviz rezervleri 3.2 trilyon dolar. S›ralamada ikinci konumda
olan AB’nin rezervlerinin 1.4 trilyon dolar oldu¤u an›msan›rsa bu büyük bir rakam.
2 Erdal fiafak, “Bafldöndüren Çin”, Sabah, 21 fiubat 2012, s. 5.
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xiv) Çin’in 2011’in ikinci itibariyle cari ifllem fazlas› 203 milyar dolar
xv) Çin’in 2011’in üçüncü çeyre¤inde büyüme h›z› yüzde 9.1. Çin’in, on y›lda sa¤lad›¤› büyüme ABD’nin 7 kat›. Böyle giderse 5-10 y›l sonra Çin’in
GSYH’sinin ABD’ninkini geçece¤inden söz ediliyor.
xvi) Çin dünyada üretilen oyuncaklar›n yüzde 80’ini yap›yor!
xvii) Çin teknolojide önemli at›l›mlar yap›yor: 11 Ocak 2011’de Çin’in
Chengdu J-20 “beflinci nesil” jet savafl uça¤› ilk uçuflunu yapt›. 29 Eylül 2011’de
Çin uzay istasyonu kurma projesinin ilk aflamas›n› bafllatt›; Tiangong-1 uzaya
gönderildi.
Ancak...
xviii) 2010 y›l› itibariyle Çin kifli bafl›na gelir s›ralamas›nda dünyada 93’üncü!
xix) Çin’in 2011 Eylül ay› ihracat› 169.1 milyar dolar! (2010 y›l› ihracat› 1.6
trilyon dolard›). Ancak elde etti¤i katma de¤er çok düflük. Örne¤in Prof. Xing Yuqing’in hesaplamas›na göre, ABD’ye 179 dolara ihraç edilen iPhone 3G’den
Çin’e kalan sadece 6.5 dolar!

3

xx) Çin’in ABD devlet tahvillerine yapt›¤› yat›r›mdan elde etti¤i ortalama getiri yüzde 3-4 olmas›na karfl›l›k, Çin’deki ABD firmalar›n›n do¤rudan yat›r›mlar›ndan elde ettikleri ortalama getiri, 2008’de yüzde 33.

4

xxi) Çin’deki Gobi, dünyan›n üçüncü en büyük çölü, 1.166.000 km2. Bu çöl
y›lda 3600 km2 büyüyor. Nedeni, su azalmas›, ormanlar›n kesimi ve afl›r› otlatma.
xxii) Çin’de k›rsal yörelerde yaflayan 500 milyondan fazla insan, at›klarla
“çok kirlenmifl” su kullanmak zorunda. Çin’de yaflayan 1.3 milyar kifliden 980
milyonu “k›smen kirlenmifl” su içiyor.
xxiii) Çevre kirlenmesinin Çin ekonomisine y›ll›k maliyetinin 200 milyar dolar oldu¤u tahmin ediliyor. Bu, ülkenin GSYH’sinin yüzde 4’ü dolay›nda!
xiv) Çin’de 64 milyon konut bofl. Hatta tümüyle bofl flehirler bile var!
xxv) Dünyan›n en büyük al›flverifl merkezi Çin’de. Ama 2005’ten bu yana
yüzde 99’u bofl!
xxvi) Pekin’de yaflayan ortalama gelirli bir kiflinin 50 m2’lik daire alabilmesi için gelirinin tamam›n› bu amaçla kulland›¤› varsay›m› alt›nda, 56 y›l çal›flmas› gerekiyor!

5

3 Li Jiabao, “Trade Statistics Reform Urged”, China Daily, 20 Ekim 2011.
4 Yu Yuongding, The Asset Crisis of Emerging Economies, Daily News Egypt, 5-7 Ekim 2011.
5 Hasan Ersel, “Çin Avrupa’y› Kurtaracakm›fl...”, Radikal, 1 Kas›m 2011, s. 27.
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Ayr›ca ‘Çin Kent Ekonomisi Toplulu¤u’ Direktörü Dr. Li Jinkul ile ‘Sosyal Bilimler Akademisi’ Direktör Yard›mc›s› Prof. BSong Yingchang, Çin’de h›zl› bir
kentleflme yafland›¤›n›, yüzde 20’lerden 50’lere f›rlad›¤›n› anlat›yor. “Çin’de yaflam standard› yükseliyor. Her y›l 15 milyon insan k›rsal kesimden kente geliyor.
Orta s›n›f nüfusu 817 milyon” diyorlar. Ancak akademisyenlerin dikkat çekti¤i bir
tehlike var, gelir uçurumu art›yor!

6

Nihayet Fransa’daki araflt›rma merkezi ‘Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations Internationales’ raporuna göre de, “Çin, XXI. yüzy›l›n ortas›nda dünya ekonomisinin yüzde 33’ünü temsil edecek. O tarihte AB’nin (yüzde 12),
ABD’nin (yüzde 9), Hindistan’›n (yüzde 8) ve Japonya’n›n (yüzde 5) toplam›na
eflit olacak!”
Karfl›m›zda kaotik bir tablo var ki, bu da Çin’deki mevcut durumla do¤rudan
ilintili.
MEVCUT DURUM
Çin’deki mevcut duruma iliflkin olarak telaffuz edilen ilk soru(n), “Ne oluyor,
nereye gidiyor”dur...
Gerçekten de Çin nereye gidiyor? Mao sonras›nda bafllayan, 1990’l› y›llarda h›zlanan “reformlar, piyasaya ve d›flar›ya aç›lma” Çin toplumunu hangi do¤rultuda etkilemektedir?
“Sol” çevrelerde üç farkl› yorum var: Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP’nin) resmî söylemini benimseyenlere göre, “sosyalist piyasa ekonomisi” ve “Çin özelliklerini tafl›yan sosyalizm” nitelendirmeleri geçerlidir. Bat› Marksizmi’nin geçmiflte
Mao’cu ak›ma destek vermifl olan a¤›r toplar›, örne¤in ABD’de ‘Monthly Review’
dergisi ve Fransa’da Alain Badiou’ya yak›n olan çevreler, kapitalizme dönüfl sürecinin büyük ölçüde gerçekleflmifl oldu¤unu düflünüyor. Troçki ak›m›n› temsil
eden (‘Verite’ ve ‘Links’ gibi) kaynaklara bakarsak, Çin’de bürokrasinin yozlaflm›fl hegemonyas› sosyalizmi dejenerasyona u¤ratm›flt›r ama üretim araçlar› üzerinde yayg›n devlet mülkiyeti hâlâ korunmakta oldu¤u için kapitalizme geçifl de
gerçekleflmifl de¤ildir...
“Çin toplumu nereye gidiyor?” sorusu, ölümünden k›sa bir süre önce Marksist sosyal bilimin önde gelen temsilcilerinden Giovanni Arrighi’ye de sorulmufltu.
Arrighi, bu soruya flu yan›t› veriyordu: “Çin belki kapitalisttir; belki de de¤il...
1990’l› y›llar›n yöneticileri sermayenin ç›kar› için iflçiler-aras› rekabeti kamç›lad›6 Jale Özgentürk, “Çin ‹ç Pazara Dönüyor Umudu Orta S›n›f”, Radikal, 6 Mart 2012, s. 23.
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lar. fiimdiki yönetim ise, devrimin ve Mao döneminin gelene¤ini dikkate almaktad›r; ama ana belirleyici, Çin iflçi ve köylülerinin dünyan›n baflka hiçbir yerinde
gözlenmeyen bir direnme-ayaklanma gelene¤ine sahip olmas›d›r. Yönetim, esas
olarak bundan ürkmektedir... Çin’in ba¤›ml› s›n›flar›n›n ayaklanmalar›, (...) önümüzdeki 20-30 y›l içinde [dünyan›n] biçimlenmesini de etkileyebilecektir.”

7

Soru, önemini, güncelli¤ini korurken üç y›l içinde de, “Çin iflçi ve köylüleri,
baflka hiçbir yerde gözlenmeyen direnme-ayaklanma gelene¤ini” sürdürdüler ve
toplumlar›n›n gelece¤i üzerinde söz sahibi olduklar›n› gösterdiler... Çin’de s›n›f
kavgalar›nda geleneksel saflaflma söz konusuyken; iflçi ve köylü s›n›flar› ile sermaye aras›ndaki karfl›tl›k, sert çat›flmalara yol açmaktad›r.
Bunda Çin’deki sosyo-ekonomik yap›n›n giderek netleflen karakteri belirleyicidir.
Bilindi¤i üzere Çin, 1979’da bafllatt›¤› reformcu çizgiyi, 1984 ve 1997 y›llar›nda finansal deregülasyon hamleleriyle taçland›rd›! Reformizm batakl›¤›na
saplanan tüm ülkeler gibi Çin de sermaye birikiminin önünü açan kapitalist üretim iliflkilerini içsellefltirirken bu durumu gerekçelendirmeyi de ihmal etmedi. ÇKP
kongrelerinde dillendirilen “yol haritas›” devlet kademelerinde ve akademi dünyas›nda karfl›l›¤›n› buldu! Çin bir süreli¤ine üretim tarz›n› kapitalist üretim tarz›na yak›nlaflt›racak ve belli bir sermaye birikimine ulaflt›ktan sonra tekrar eski Çin
olacakt›! Görünüflte çok mant›kl›, hem de çok. Ama bugün Çin’in geldi¤i nokta,
Çin’in sermaye birikimine yönelirken kendisinin de sermayeleflti¤i bir durumdur.
Çin sermayeleflirken, yüz milyonlarca yurttafl›n› insanl›k d›fl› çal›flma koflullar›na mahkûm etti. Çin sermayeleflirken, kapitalist birikim rejimi neyi gerektiriyorsa onu yapt›: Fakat kapitalist bir ülkeden daha farkl› yöntemlerle. Örne¤in, Çin’de
sendika yok. Sosyalist ya da kendini komünist diye nitelendiren ve iktidar›n iflçi s›n›f› ve emekçilerde oldu¤u bir ülkede zaten sendikaya gerek yoktur. Ancak, üretimde kapitalist rejimde sözde komünist Çin, sömürü çarklar›n› en ac›mas›z biçimde döndürdü.
Sonuçta, Çin büyüdü hem de çok büyüdü. 3 trilyonluk ABD dolar› biriktirdi.
Kapitalist dünyan›n sembolü ABD’nin yeflil paralar› karfl›l›¤› Çin’in halk› robotlaflt›r›ld›.
Sonra ne oldu? 2008 Dünya Kapitalist Krizi sonras›nda Çin elindeki dolar›n
eline yap›flt›¤›n›, onu art›k satamayaca¤›n› ve kendisinin dolar›n ba¤›ml›s› oldu¤unu fark etti. Art›k kontrol Çin hükümetinde de¤il, uluslararas› kapitalist güçler7 Giovanni Arrighi, New Left Review, Mart-Nisan 2009.
251

de. Bunun gere¤i olarak da Çin’in daha birkaç y›l öncesine kadar diklendi¤i yay›lmac› serbest ticaret politikalar› ve ülke içindeki kapitalist yap›sal düzenlemeler
art›k kontrolünün d›fl›na ç›kt›.

8

Giovanni Arrighi’nin, ‘Adam Smith Pekin’de’ bafll›kl› çal›flmas›nda, Çin’deki
h›zl› büyümenin, san›ld›¤› gibi uluslararas› sermayenin yat›r›mlar›na de¤il; Deng
Shiao Peng’in piyasa ekonomisine dönmesiyle birlikte, Asya bölgesindeki Çin diyasporas›n›n sermayelerini geri getirmeye ikna edilmesine, e¤itimli, disiplinli iflgücüne ba¤l› oldu¤unu gösteriyordu. Bir de, neo-liberalizmi benimseyerek geliflmeye çal›flan ülkelerin aksine, ekonomik süreçlerin, yabanc› sermayeyle iliflkilerin
denetimini elinden kaç›rmas›na...

9

Böylece bafllayan süreç, k›sa sürede uluslararas› sermayenin ihmal edemeyece¤i bir yat›r›m alan› oluflturmufl. Bundan sonraki süreci kabaca biliyoruz. H›zl› sermaye birikimi, ihracat patlamas›, bu zeminde biriken görülmemifl büyüklükte, yaklafl›k 2.4 trilyon dolarl›k döviz rezervleri. Bu madalyonun bir yüzünü oluflturuyor. Madalyonun öbür yüzünde de h›zl› kentleflme, h›zla büyüyen bir yeni orta s›n›f ve iflçi s›n›f›, k›r topluluklar›nda çözülme, ortalama yoksulluk genelde azal›rken gelir da¤›l›m›nda h›zl› bir bozulma var.
Bu iki süreç, Çin’de kapitalizmin geliflmesine ba¤l› olarak, bize iki realiteyi
iflaret ediyor. Birincisi, Çin kapitalizmi kaç›n›lmaz olarak kriz e¤ilimleri gelifltirmeye, buna ba¤l› olarak afl›r› üretim, fazla kapasite ve afl›r› birikim sorunlar› yaflamaya bafllayacakt›r. ‹kincisi yaflanan yeni s›n›f flekillenmeleri, geleneksel toplumsal koflullar›n, de¤erlerin altüst olmas›, s›n›f mücadeleleri aç›s›ndan patlay›c›
bir toplumsal kar›fl›m oluflturacakt›r.
Bu iki sürecin kesiflerek bir toplumsal krize yol açmamas› için, ya da bu ekonomik krizlerin y›k›c› sonuçlar yaratmamas› için Çin devletinin gerçeklefltirmesi gereken bir seri ifllev var: 1) H›zl› büyüme dinamiklerini destekleyebilecek gerekli
enerji ve hammadde girdilerini uygun maliyetlerde tedarik etmek; 2) H›zl› sermaye birikim sürecinin yan ürünü olarak oluflacak sermaye, mal ve nüfusun (ki bu sosyal istikrar için özellikle önemlidir) fazlas›n› gönderilebilece¤i co¤rafyalar› bulmak
ve kullan›ma açmak. 3) H›zla büyüyen orta s›n›f›n ve iflçi s›n›f›n›n, genelde kentlerin, yeni tüketim al›flkanl›klar›na, özellikle g›da gereksinimlerine cevap vermek. . .
Bunlar›n tümü Çin’in d›fla aç›lmas›n› “olmazsa olmaz” k›larken; ‘The Atlantic
Monthly’nin Nisan 2010 nüshas› için Web sayfas›na konan Howard W. French
imzal› ‘The Next Empire’ araflt›rmas›, Afrika’da Çin’in etkin oldu¤u ülkelere ve
8 Sinan Alç›n, “Sermayeleflen Çin”, Evrensel, 20 Mart 2012, s. 4.
9 Giovanni Arrighi, Adam Smith Pekin’de, Çev: ‹brahim Y›ld›z, Yordam Yay., 2009.
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bölgelere giderek durumu gözlemlemifl, ilgili kiflilerle, akademisyenlerle, giriflimcilerle kapsaml› görüflmeler yapm›fl, durumu sergileyen etkileyici bir araflt›rmac›
gazetecilik örne¤ini ortaya koymufltu.
French’in yaz›s›n›n imparatorluk olay›na gönderme yapmas›ysa yerinde.
Çünkü aktard›¤› gözlemler, Çin’in bölgede bir “neo-colonial” imparatorluk oluflturmaya bafllad›¤›n› gösteriyor. Çin Afrika’n›n hemen her yerinde, tren yollar›, otoyollar infla ediyor, limanlar› derinlefltiriyor, böylece do¤al kaynaklara, minerallere
ulafl›yor, hatta ucuz kredilerle, kimi dev projelerle; örne¤in, Tanzanya’da infla ettikleri 60 bin kiflilik futbol stadyumu gibi “hediyelerle”, hükümetleri kendine ba¤l›yor. Böylece Çinli giriflimciler ve devlet iflletmeleri, çok iyi koflullarda anlaflmalarla
Gabon’da dünyan›n en büyük demir madenine, Angola, Nijerya, Cezayir ve Sudan’da petrol kaynaklar›na, Zambia, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde, özellikle bak›r ve kobalt gibi çeflitli madenlere ulafl›yorlar. Çin, DKC’de kobalt ve bak›ra
ulaflmak için 2 bin 500 km. demiryolu, 3 bin km. karayolu infla etmifl.
Aç›lan yollardan Çin’e gereksinimi oldu¤u mineraller, madenler giderken,
ayn› yollardan Afrika’ya ticaret, spekülasyon, hatta tar›m yapmak için, kimi de
macera peflinde Çinli bir nüfus geliyor. Gelenler, buzdolab›, klima cihazlar›, cep
telefonlar›, ucuz saatler ve daha bir sürü fleyler satarken, Afrika’da giderek yerli
halk›n tepkisini çekmeye bafllayan bir Çinli yerleflimciler nüfusu olufluyor...
“Özetle, Çin emperyalist (aç›k iflgale dayanmayan, neo-colonial) bir politika
izliyor Afrika’da. Gereksinimi olan minerallere, madenlere, besin g›da kaynaklar›na, hatta verimli topraklara erifliyor, bu arada elindeki fazla sermayeyi, mallar› ve nüfusu buraya aktar›yor. Kapitalizmin do¤as› bu, belli bir yo¤unlaflmadan
sonra emperyalizme dönüflmeye bafll›yor,” Ergin Y›ld›zo¤lu’nun iflaret etti¤i gibi. . .
MEVCUT DURUMUN VER‹LER‹
Anlatt›klar›m›z›n somutuna yani mevcut durumun verilerine gelince; h›zla birkaç örnek verelim:
i) Çin bir yandan dünya medyas›nda yald›zl› bir baflar› öyküsü gibi sunulurken di¤er yandan yüz milyonlar›n hayat›n›n karard›¤› bir sefalet çukuru görünümünde. Bir yanda son 25 y›lda ortalama y›ll›k yüzde 9.4 h›zla büyüyerek dünyan›n atölyesi konumuna yükselmifl en büyük ekonomilerden biri söz konusuyken,
di¤er yanda 150 milyon iflsiz, günde 1 dolardan az gelirle yaflayan 250 milyon
insan ve 2 dolardan az gelirle yaflayan bir 700 milyon insan daha. O muazzam
zenginlikleri yaratan sanayideki iflçilerin ortalama ücreti yaln›zca ayl›k 100 dolar düzeyinde...

10

10 “Çin’de ‹flçi Haklar›”, Marksist Tutum, No: 20, Kas›m 2006.
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ii) Çin’de büyük kentlerdeki nüfus ekonomik büyümeyle beraber h›zla art›yor. Beijing 13 milyonu, fianghay da 17 milyonu geçti. Bu metropollerdeki nüfus
yo¤unlaflmas› toplumsal sorunlar› büyüterek derinlefltiriyor. Sorunlara çözüm talebi yükseliyor...

11

iii) Çin global bir fabrikad›r; Çin bir süper güçtür... ‹hracat-merkezli kalk›nma modeli, sosyal ve bölgesel eflitsizlikler yaratm›flt›r ki, bunlar çok çeflitli boyutlarda, irili ufakl› günlük ayaklanmalar ve protestolarla ifade edilmektedir. Ülkenin
genifl bir bölümü- UNDP’nin yapay olarak yükseltilmifl ekonomik göstergelerine
karfl›n çok büyük bir fakirlik içindedir...

12

iv) “Dünyan›n en fazla milyoner bar›nd›ran kentlerinden biridir Pekin”...

13

v) Çin iflçi s›n›f›n›n çok düflük ücretlerle, askeri disiplinin hüküm sürdü¤ü fabrikalarda, günde 16 saate ve haftada 7 güne varan çal›flma koflullar›nda çal›flt›r›l›yor. Özellikle 90’l› y›llar›n bafllar›ndan itibaren Çin’de muazzam bir kente göç
dalgas› söz konusudur. Göçmen iflçi olarak adland›r›lan ve Çin’in daha geri bölgelerinden, a¤›rl›kl› olarak da k›rdan gelen bu iflçilerin say›s› 1989’da 30 milyon
civar›ndayken 2010’da bu say›n›n 150 milyona yak›n oldu¤u söyleniyor...

14

vi) “Her ay Çin fabrikalar›nda 50 bin parmak dilimleniyor, her y›l bu fabrikalar›n içinde 130 bin Çinli ölüyor, bir milyondan fazlas›ysa ölümcül hastal›klara yakalan›yor...

15

vii) Ucuz iflgücü sayesinde dünya ekonomilerini sallayan Çin’de pefl pefle çocuk köle skandallar› patlak veriyor. Henan ve Shanxi’deki tu¤la fabrikas› ve kömür madenlerine yönelik bask›nlarda 450’den fazla ‘köle’nin kurtar›lmas› sonras› ço¤u çocuk yaklafl›k 1000 kölenin foto¤raflar› televizyonda yay›mland›. Açl›ktan bir deri bir kemik kalan kölelerin günde 20 saat çal›flt›r›ld›¤›, sadece ekmek
ve su verildi¤i, aylarca y›kanmad›¤› belirtildi. Bir fabrika yöneticisi de 58 yafl›ndaki bir adam› h›zl› çal›flmad›¤› için ölene kadar dövdü¤ünü itiraf etti...

16

viii) Komünist Partisi’nin yerel yöneticilerinden birinin o¤luna (Wang Binbin)
ait fabrikada, ekmek ve su karfl›l›¤›nda günde 20 saat çal›flt›r›lan 31 köle iflçi kurtar›ld›...

17

11 U¤ur Gürses, “Do¤u’dan Yükselen Çin (3)”, Çin’de Büyümeyle Beraber Sosyal Talepler de
Art›yor”, Radikal, 4 Aral›k 2007, s. 4.
12 Arif Dirlik, “Çin’in Karmafl›k Tarihinden Tibet ve fiincan Sorununa”, Birgün, 19 Temmuz
2009, s. 6.
13 Fatih Altayl›, “Çin’i Gördüm, fiaflt›m Kald›m”, Haber Türk, 17 Nisan 2012, s. 15.
14 Oktay Baran, “Çin ‹flçi S›n›f›na Selam”, Marksist Tutum, No: 65, A¤ustos 2010.
15 Johann Hari, “Çinli ‹flçilerin Katline Herkes Ortak”, The Independent, 7 A¤ustos 2008.
16 Çin’de Çocuk Köle Skandal›”, Radikal, 16 Haziran 2007, s. 11.
17 “Çin’de 31 ‘Köle’ Kurtar›ld›”, Cumhuriyet, 9 Haziran 2007, s. 11.
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ix) ‘Apple’›n, Çin’deki üreticisi ‘Foxconn’da bir iflçi apartman›n›n çat›s›ndan
kendisini att›. ‘The Daily Mail’›n haberine göre, iflçi intiharlar›yla dünyan›n tepkisi çeken ve denetim ekiplerinin üst üste ziyaret etti¤i tesislerde yaflanan vaka, flirketin ABD ile iflçilerin çal›flma flartlar›n›n iyilefltirmesi konusunda anlaflmas›ndan
sonra meydana gelen intihar... 1.2 milyon kifliyi istihdam eden Tayvan firmas›
‘Foxconn’, ‘Apple’, ‘Hewlett Packard’ ve ‘Sony’ gibi flirketlere bilgisayar, bilgisayar oyunlar› ve cep telefonlar› üretiyor. Çin’deki dev tesislerde y›llard›r, onlarca
intihar ve intihar giriflimi vakas› yafland›...

18

x) Çin’de 15 bin memur kadrosu için aç›lan s›nava 1.3 milyon kifli baflvur19

du...

xi) Melamin içeren mama nedeniyle tedavi gören çocuklardan 104’ünün durumu a¤›r... Çin’de suland›r›lm›fl süte proteini yüksek gözüksün diye melamin kat›lmas›n›n yol açt›¤› skandal büyüyor. Zehirli mamadan etkilenen çocuklar›n say›s›, aç›klanan›n 9 kat›na ulaflt›...

20

xii) Çin’deki insanlar›n üçte ikisi sigara içmekte ve bu da dünyadaki sigara
tüketiminin yüzde 30’una denk düflmektedir (Çin dünya nüfusunun yaklafl›k yüzde 20’sini oluflturuyor). Birçok Çinlinin sigaradan kaynakl› tehlikelere iliflkin pek
az bilgi sahibi oldu¤u ya da bu riskleri göz ard› etti¤i görülüyor. Kendi aç›lar›ndan Bat›l› güçler en önemli sigara ithalatç›lar›d›r; ABD ise en büyük sigara ihracatç›s›d›r ve küresel bak›mdan tan›nm›fl sigara reklamlar›na ve markalar›na sahiptir...

21

xiii) Çin’de, tarlalar›na zarar verdi¤i gerekçesiyle bir madene sald›ran yaklafl›k 5 bin köylüyle güvenlik güçlerinin çat›flt›¤› bildirildi. ‘Hong Kong ‹nsan Haklar›
Bilgi Merkezi’nin aç›klamas›nda, ülkenin do¤usundaki Anhui bölgesi köylülerinin
8 Nisan 2009’da Gubei madenine sald›rd›¤› ve madeni iflgal etti¤i aç›kland›...

22

xiv) Çin’de yaklafl›k 30 bin çelik iflçisi polisle çat›flt›. Hong Kong merkezli ‘‹nsan Haklar› ve Demokrasi Enformasyon Merkezi’nin duyurdu¤una göre, Çin’in
kuzeydo¤usundaki Tanghua kentinde, çat›flt›klar› fabrikan›n bir baflka flirketle birleflmesine karfl› ç›kan iflçiler, bir fabrika yöneticisini öldürdüler. Olaylarda 100 kifli de yaraland›...

23

18 “Çin ‹fli Üretim Öldürüyor”, Gündem, 19 Haziran 2012, s. 5.
19 “Çin’de 15 Bin Kadroya 1.3 Milyon Baflvuru”, Radikal, 27 Ekim 2009, s. 5.
20 “53 Bin Bebek Zehirlendi”, Cumhuriyet, 23 Eylül 2008, s. 10.
21 George Ritzer, Küresel Dünya, Çev: Melih Pekdemir, Ayr›nt› Yay., 2011.
22 “5 Bin Köylü Polisle Çat›flt›”, Cumhuriyet, 10 Nisan 2009, s. 10.
23 “Çin’de ‹flçiler Polisle Çat›flt›”, Cumhuriyet, 27 Temmuz 2009, s. 11.
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EKONOM‹ GERÇE⁄‹
“Çok kutuplu dünyan›n yeni kutbu” olarak an›lan Çin, devasa bir ekonomik
güç...
Evet ABD, 1871’den beri dünyan›n en güçlü ekonomisi olarak liderli¤ini koruyor. 1960’dan sonra da dünya gelir pastas›n›n yüzde 30’unu, 2011’de ise
yüzde 22’sini üretiyor. Bu arada Çin’in pay› yaln›zca yüzde 10 dolaylar›ndayken; Çin’in dünya genelindeki pay›n›n 1991’de yaln›zca yüzde 1.8 oldu¤unu da
unutmamakta fayda var.
Baz› ülkeler art›k dünyan›n en güçlü ekonomisi olarak ABD’yi de¤il, Çin’i ka24

25

bul ediyor. Bir baflka çal›flmaya göre, mevcut trendin devam etmesi hâlinde
Çin’in 2018’de ABD’yi geçece¤i öngörülüyorken; 1990’dan beri Çin ekonomisi
çok h›zl› büyüyor.
Çin ekonomisi, 1995 ve 2002 aras›ndaki yedi y›l boyunca ikiye katlanm›fl ve
sonraki dört y›l boyunca tekrar iki kat›na ç›km›flt›r. Dünyan›n ilk 500 büyük flirketinin 480’i, ilk 100 büyük flirketinin ise 90’› Çin’e yat›r›m yapmaktad›r.
2001’den 2005’e uzanan kesitte toplam d›fl ticaret hacmi 509 milyar dolardan 1.422 milyar dolara ç›karan Çin’e, bu süre zarf›nda da ortalama do¤rudan
yabanc› sermaye girifli miktar› y›ll›k 55 milyar dolar olmufltur.
2005 sonuna kadar Çin toplam 552.942 yabanc› sermaye yat›r›m›na izin
vermifltir. Bunlar›n gerçekleflen toplam tutar›n›n 622 milyar dolar oldu¤u aç›klanm›flt›r.
Çin’de önemli bir yer tutan devlet sektörü d›fl›ndaki özel sermaye yat›r›mlar›n›n say›s› 2004 itibariyle 280 bin idi. Yine 2005 itibariyle de 24.662.000 kay›tl› ferdi veya ev baz›nda ifl yapan müteflebbis ile 4.191 milyon özel sektör iflletmesi oldu¤u aç›klanm›flt›r.
Çin’in en büyük 500 flirketinin performans› ABD’li rakiplerini geçti. ‘Çin Giriflimciler Konfederasyonu’nun (CGK) 2008’e iliflkin veriler ›fl›¤›nda yap›lan çal›flmaya göre, Çin’in en iyi performans gösteren flirketlerinin net kârl›l›¤› 171 milyar
dolar düzeyinde bulunuyor. CGK taraf›ndan 2007’de gerçeklefltirilen çal›flmada
ise, Çinli flirketlerin net kârl›l›¤› 99 milyar dolar düzeyindeydi.
2011’de ‘Fortune 500’ listesine Çinliler 61 flirket soktu. Listenin ilk 10 s›ras›nda 3 Çin flirketi yer ald›. Bu flirketler, 6. s›rada yer alan Sinopec Group, 7. s›24 http://www.pewglobal.org/2012/06/13/global-opinion-of-obama-slips-internationalpolicies-faulted/?utm_source=Global+Opinion+of+Obama+Slipsyüzde 2C+International+Policies+Faulted&utm_campaign=U.S.+Image&utm_medium=email
25 http://www.economist.com/blogs/dailychart/2010/12/save_date
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rada yer alan China National Petroleum ve 8. s›rada yer alan State Grid oldu.
2008’in ilk yar›s›n› 9.4 milyar dolar net kârla kapatan ‘Commercial Bank of
China’ tüm zamanlar›n en çok kâr eden ve en yüksek piyasa de¤eri olan bankas› unvan›n› ald›.
Döviz rezervi 2006’da yüzde 45 artt›ran Çin, dünyan›n en zengin döviz rezervine sahip ülkesidir.
Dünyan›n en fazla döviz rezervine sahip Çin’de 2 trilyon dolar›n üstünde yabanc› para stoku bulunuyor. Rezervlerin art›fl› yabanc› yat›r›mlar›n Çin’e ak›fl›na
ba¤lan›rken Çin Halk Merkez Bankas› döviz kurunun yükselmesini önlemek için
giren dolarlar›n ço¤unu sat›n al›yor. Çin’in elindeki döviz rezervinin büyük k›sm›
Amerikan dolar›d›r.
Bu kadar› dahi “küresel güç” denilen Çin’i anlatmaya yeter, de¤il mi?
ULUSLARARASI ‹L‹fiK‹LER ALANI
Uluslararas› iliflkiler alan›nda da Çin “süper güç” oluyorken; “Rusya ve Çin
iliflkileri zorlu süreçlerden geçmesine ra¤men istikrarl› flekilde gelifliyor. Çin, gelece¤in ve modernleflmenin simgesi olarak görülüyor art›k. Buna karfl›l›k, Rusya-Çin
iliflkilerinde, roller de de¤iflmifl durumda. Daha 1990’lar›n bafl›nda iliflkilerde üstün
durumda olan Rusya’yd›. fiimdi ise durum tersine döndü,” diyor Dimitri Kosirev...
26

Bu iflin bir yan›; öteki de girift Çin-ABD iliflkileridir!
Örne¤in “... ‘Çin, Amerika’n›n Afrika’daki bir numaral› ekonomik rakibi hâlini ald›. K›taya, Amerika’n›n hâli haz›rda sa¤lamaya haz›r oldu¤unun çok ötesinde yat›r›mlar yap›yor, krediler veriyor’.

27

Bu ifadeler ABD Kongresi Temsilciler Meclisi’nin 30 Mart 2012 tarihinde, D›fl
‹liflkiler Komitesi Baflkan› Iena Ros-Lehtinen’in sözcüsü Brad Goehner taraf›ndan
dillendirildi...
Çin’in 2011 y›l› itibariyle Afrika ile ticari iliflkileri 114 milyar dolar› geçti. Bu
rakam 2000’de 10 milyar dolar, 1980’de ise 1 milyar dolard›. Yani Çin’in Afrika ile ticareti 30 y›lda 100 kattan fazla artt›.”

28

Ayr›ca Çin, ABD Baflkan› Barack Obama’n›n 16 Temmuz 2011’de Tibet’in
sürgündeki ruhani lideri Dalay Lama ile görüflmesine sert tepki gösterip, “Oba26 Dimitri Kosirev, “… ‘Büyük Anlaflma’ 10 Yafl›nda”, Ria Novosti, 16 Haziran 2011.
27 “Afrika Savafllar›: ABD, Çin’in Afrika’da Yükseliflinden Rahats›z”, Turquie Diplomatique,
No: 39.
28 “Çin, Afrika’n›n Sömürgelefltirilmesinde Rakiplerinden Bir Ad›m Önde”, Özgür Gelecek,
No: 32, 15 May›s 2012, s. 32.
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ma’n›n ‘inatla’ Beyaz Saray’da Dalay Lama ile görüflmesinin Çin’in içifllerine müdahale anlam›na geldi¤i, Çin halk›n›n duygular›n› incitti¤i, Çin’in temel ç›karlar›n› baltalad›¤› ve Çin-Amerikan iliflkilerini zedeledi¤i”ni söyledi.
Bir fley daha: XXI. yüzy›l›n iki rakip gücü ABD ile Çin aras›nda ticaret ve internet yüzünden baflgösteren gerilim, Tayvan yüzünden de t›rmand›. Pekin, ABD
ile askeri temaslar› dondurdu¤unu ve Tayvan’a silah satan Amerikan firmalar›na
yapt›r›m uygulayaca¤›n› aç›klay›p, bölgesel ve uluslararas› iflbirli¤ini kesme tehdidi de savurdu.
Denilebilir ki dünyan›n dört yan›nda askeri varl›¤› olan ABD, XXI. yüzy›l›n
gücü Çin’in askeri yap›lanmas›n› güçlendirmesinden rahats›z. ABD Savunma Bakanl›¤›, Çin’in “nükleer, uzay ve siber savafl alanlar›nda ‘y›k›c›’ teknoloji peflinde
kofltu¤unu ve bunun Asya’daki askeri dengeleri tehdit etti¤ini” öne sürerken; “Pasifik’te görev yapm›fl eski ABD komutan› Oramiral William Fallon, Pentagon’da
George W. Bush’un alt›nda çal›flan ve kendisini, “Haz›r olsan iyi edersin, çünkü
er ya da geç Çin’le savaflta olaca¤›z” diye uyaran insanlar oldu¤unu aç›k etti,”

29

notunu düflüyor Timothy Garton Ash...
‹flin bir yan› buyken; di¤er yan› da, “ABD-Çin iliflkilerinin XXI. yüzy›l› flekillendirece¤i”ni söyleyen Obama’n›n, Çin’e “ihtilaf de¤il iflbirli¤i” ça¤r›s›nda bulunmas›...
Bu noktada ABD-Çin iliflkilerinin mimar› Henry Kissinger, “‹ki ülke aras›nda
So¤uk Savafl olmad›¤›”na; Markus Ürek de, “Çin art›k Amerika’n›n düflman› de¤il, aksine çok k›sa bir süre sonra bir numaral› ekonomik partneri ve birçok konuda stratejik orta¤›” oldu¤una dikkat çekseler de; bunlar fazla “iyimser” yorumlard›r.
Nihayetinde uluslararas› iliflkiler masas›nda Çin, geliflen ekonomisi ve geniflleyen diplomasisiyle ABD’nin küresel taht›n› tehdit ediyorken; Çin’i, ABD’nin yan›nda oldu¤u kadar karfl›s›nda da görmek mümkündür... Köfle bafl›nda fianghay
‹flbirli¤i Örgütü de dururken!
“KÜRESEL GÜÇ”
Ceyda Karan’›n, “Çin’in XXI. yüzy›l›n yükselen ekonomik gücü oldu¤u su götürmez”; Nejat Eslen’in, “Geçen iki yüzy›l›n biri ‹ngiliz, di¤eri Amerikan yüzy›l›
olarak adland›r›ld›. fiu anda dünyan›n geçifl sürecinde olmas›na karfl›n, XXI. yüzy›l›n Çin yüzy›l› olmas› büyük olas›l›k”; Korkut Boratav’›n “Çin, ad›m ad›m dünya
29 Timothy Garton Ash, “Çin’deki Uyuyan Deve Dokunmay›n!”, The Guardian, 4 Aral›k 2008.
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sisteminin bir ‘süper gücü’ konumuna yaklaflmaktad›r,” saptamalar›nda iflaret ettikleri üzere…
Örne¤in Avrupa Politika Çal›flmalar› Merkezi’nin “Çin’in yükselmesi uluslararas› düzende oyunun kurallar›n› de¤ifltiriyor” bafll›kl› yorumunda iflaret edildi¤i
gibi “Uluslararas› koflullar, güçlü devletlere sahip büyük ülkelerden yana de¤ifliyor, bu süreçte Çin önemli bir rol oynuyor.” Ancak, ABD d›fl politika çevrelerinin
bu sürece uyum sa¤lamakta zorland›¤› görülüyor. Bat›’n›n hegemonya gelene¤i,
gücünü abartmaya, emperyal bir gürültüyle etraf›n› sindirerek otoritesini kabul ettirmeye dayan›yor.
Kolay m›? H. Kissinger, 25 Haziran 2011 günü Pekin’de bir konferansta konuflurken, Çin’in bugünkü konumu, ABD’nin 1947’deki konumuna benzetmifl; o
dönemin gerilemekte olan hegemonyac› gücü ‹ngiltere’nin D›fliflleri Bakan› Bevin’in ABD’ye “siz dünyan›n en çok kredi veren ülkesisiniz, yeni dünya düzenini
flekillendirmede liderlik görevini üstlenmelisiniz” dedi¤ini aktarm›fl. fiimdi, ABD’yi
geçerek en çok kredi veren ülke konumuna yükseldi¤ine göre Çin’in, “liderlik etmeye bafllamas› gerekiyormufl...”

30

‹flte bunun alâmetleri:
Çin olas›l›kla 2025’de ABD’yi geçerek dünyan›n en büyük ekonomisi olacak.
Çin’in elinde 2012 itibariyle, 3.2 trilyon dolarl›k bir döviz rezervi var. Bunu da
a¤›rl›kla ABD’de de¤erlendiriyor.

31

IMF verilerine göre Çin ekonomisinin büyüklü¤ü ABD’ninkinin yüzde 80’ine
ulaflt› bile.
Çin, ekonomik güç olarak, Japonya’y› geçerek yarat›lan ulusal gelir aç›s›ndan dünya ekonomisi s›ralamas›nda ikinci s›raya yükseldi. ABD’de durgunluk süre¤enleflti¤i takdirde; Çin’in, ABD ekonomisini de geçerek ilk s›raya yükselecek
gibi görünüyor. Ekonomik güç ayn› zamanda politik güç de sa¤l›yor. Art›k dünyan›n politik flekillenmesinde Çin’in de belli bir a¤›rl›¤›, etkisi var. ‹ki kutuplu, tek
kutuplu dünya derken, hem ekonomik hem politik olarak dünyada bir eksen kaymas› yaflayan Çin’in a¤›rl›kl› yer ald›¤› bir Pasifik ekseni güçleniyor.
Bununla paralel olarak ABD’nin, krizle birlikte dünya GSYH’ndan ald›¤› pay,
gerileme trendine girdi. 1985’de dünya ekonomisinden yüzde 22.95 pay alan
ABD’nin pay› 2009’da yüzde 20.02’ye geriledi. Çin’in yükselifli sürüyor...
1985’te dünya ekonomisinde yüzde 2.89’luk paya sahip olan Çin, 1990’da
30 Christian Science Monitor, 28 Haziran 2011.
31 U¤ur Gürses, “Çin’de Reformlara Yeni Lider”, Radikal, 20 fiubat 2012, s. 27.
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pay›n› yüzde 3.55’e, 1995’te yüzde 5.68’e, 2000’da yüzde 7.18’e, 2005’te
yüzde 9.46’ya ç›karmay› baflard›.
Böylelikle de ekonomik alanda küresel bir güç olan Çin, sat›n alma paritesinde ikinci s›raya yükseldi. Askeri alandaki geliflmeleri ise ABD’yi ürkütüyor.
Dünya nüfusunun neredeyse dörtte birini bar›nd›ran Çin Halk Cumhuriyeti
(ÇHC) önemli bir ekonomik büyümeyi gerçeklefltirmektedir. Çin’in sürdürdü¤ü
kalk›nma hamlesi sadece kendi topraklar›yla s›n›rl› kalmam›fl, bu ülkeyi dünya
ekonomisinin lokomotifi hâline getirmifltir. Bu, tek kelimeyle müthifl bir performanst›r. Bu kadar uzun süreli bir kalk›nma yaln›zca ABD ekonomisinin 18501914 aras›nda gösterdi¤i performansla karfl›laflt›r›labilir.
Çin dünya ekonomisine katk›da ABD’yi ve di¤er rakiplerini geçmifltir. Bu büyüme h›z› sürdü¤ü takdirde on y›l sonra ne olaca¤›n› kestirmek mümkün de¤ildir.
ABD ise bu yükselifli büyük bir tedirginlikle izlemektedir. 2004’de CIA taraf›ndan haz›rlat›lan ‘Küresel Gelece¤i Haritalama’ bafll›kl› rapor bu tedirginli¤in
kan›tlar›ndan birisidir. Söz konusu raporda Çin ve Hindistan’›n yeni küresel oyuncular olarak ortaya ç›kt›klar› ve bu durumun yeni ittifak sistemlerinin yolunu açaca¤› ifade ediliyordu. Rapora göre dünyay› yeniden flekillendirebilecek bu ittifaklar, ABD hegemonyas›na yönelik en büyük tehdidi oluflturuyordu. Gerçekten de
günümüzde Çin ve bafl›n› çekti¤i fianghay ‹flbirli¤i Örgütü gerek ekonomik, gerekse de askeri gücüyle Avrasya’da ABD sald›rganl›¤›na karfl› ciddi bir alternatif
hâline gelmifltir.
ABD tedirgin olmakta hakl›d›r. Nitekim, ‘Ejder fiahlan›yor’ bafll›kl› yap›t› da,
söz konusu tedirginli¤in yaz›ya dökülmüfl hâli olarak görmek mümkündür.
Ve “Piyasa varsa sosyalizm yoktur,” diyen Jasper Becker’in iddias› Çin’in
32

kalk›nmas›n›n kapitalizm sayesinde oldu¤udur.
Neo-liberalizmi, sosyalizm kal›nt›s› yap› içinde doludizgin uygulayarak, yüksek verimlilik ve birikim imkânlar› ile ola¤anüstü güçlenen Çin’i, art›k yeni bir emperyal güç olarak dünya sahnesinde görüyoruz...
Nüfusu ve rejimi sayesinde üretimi zaten düflük maliyetlere sahip Çin’in bir
de sabit de¤erli Yuan sayesinde ihracat›n› daha da ucuzlatmas›, hem ülkelerin yerel pazarlar›nda hem de d›fl pazarlarda Çin ürünleriyle rekabeti zorlaflt›rd›. Bu
durum, yüksek katma de¤erli ürünler d›fl›nda Çin pazar›na girmeyi de oldukça
zorlaflt›rd›. ABD ise, iflsizlik art›s›, iç piyasadaki firmalar›n güç kayb› ve 2006 itibar›yla kendi rakamlar›yla 232.5, Çin’in yay›mlad›¤› rakamlar ile 144.3 milyar
dolar civar›nda bir ticaret aç›¤›ndan mustarip...
32 Jasper Becker, Ejder fiahlan›yor, NTV Yay., 2007.
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2005’de 11.3 milyar dolar, 2006’da ise 17.8 milyar dolar de¤erinde Çin
sermayesi çeflitli ülkelerde yerleflik faaliyete geçti.
Özellikle Afrika ve Latin Amerika’da Çin yat›r›mlar› iyice yo¤un... Günümüzde 49 Afrika ülkesinde 800’den fazla Çin firmas› ifl yap›yor ve Çin’in Afrika’yla
olan ticareti 2002’de 18.5 milyar dolarken 2006’da 55 milyar dolara ç›kt›. Benzer flekilde Çin’in Güney Amerika’da yaln›zca Arjantin’e yapt›¤› yat›r›mlar›n toplam› 20 milyar dolar› buldu.
Bu kadar da de¤il. Çin’in 2002’den beri ticari aç›l›m›n› h›zland›rd›¤› Afrika
ülkeleriyle M›s›r’›n fiarm El fieyh kentinde düzenledi¤i Çin-Afrika ‹flbirli¤i Forumu,
Çin Baflbakan› Wen Jibao’nun Kara K›ta’ya 10 milyar dolarl›k kredi vaadiyle
aç›ld›.
Çantas›nda 10 milyar dolarl›k “kalk›nma kredisi”, 100’ü temiz enerji olmak
üzere k›taya yeni çevresel projeler ve 50 okul inflaat› sözüyle gelen Wen “Afrika’n›n finans kapasitesini art›rmas›na yard›m edece¤iz. Gerçekçi iflbirli¤ine haz›r›z,” dedi.
“Afrika kendi sorunlar›n› Afrikal› bir tarzda çözebilecek kapasitede. Çin’in
yard›m›n›n alt›nda herhangi bir siyasi neden yoktur” diye devam eden Wen, ülkesinin yat›r›mlar›n›n “kazan-kazan ve fleffafl›k” mant›¤›yla ilgili oldu¤unu vurgulad›.
2000’den beri üç y›lda bir düzenlenen forumun son gününde imzalanan anlaflmaya göre Çin baz› Afrika ülkelerinin borçlar›n› silecek. 2006’da Pekin’deki
forumda da 31 Afrika ülkesinin toplam 5 milyar dolarl›k borcu silinmiflti. Çin, befl
y›lda k›taya do¤rudan yat›r›mlar›n› 491 milyon dolardan 7.8 milyar dolara ç›kard›. Ticaret hacmi 2008’de 100 milyar dolara ulaflt›.
Toparl›yorum: Çin devletinin resmî yay›n organ› ‘Halk›n Günlü¤ü’, D›fliflleri
Bakanl›¤› bünyesindeki ‘Politika ve Planlama Bölümü’ Genel Müdürü Lu Yuchen’le
söyleflisinin girifl bölümünde, “2010’un ilk yar›s›nda uluslararas› durumda, yeni
e¤ilimlere ve yönelimlere yol açan büyük geliflmeler gözlemlendi. Çin uluslararas› arenada belirleyici ülke hâline geldi. Çin ile ilgili her fley, ekonomik büyüme etkisi, Bat› medyas›ndaki de¤iflen alg›, onu dünyan›n ilgi oda¤› hâline getirdi,”

33

derken Çin’in de bir “vazgeçilmez ülke” oldu¤unu ileri sürmüfl oluyordu...
“Belirleyici ülke” konumuna ulaflt›¤›n› düflünen Çin’in çok daha kendine güvenli davrand›¤›, yükselmeyi sürdürebilmek için bir üçlü strateji izledi¤i söylenebilir. Birincisi, dünyadaki temel enerji ve do¤al kaynaklar üzerindeki denetimini
33 Halk›n Günlü¤ü, 19 Temmuz 2010.
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ekonomik, siyasi yollarla artt›rmak. ‹kincisi, Çin düflük ücretli, emek yo¤un mallar›n üretiminden ileri teknolojiye dayal›, yüksek ücretli mallar›n üretimine geçmek
istiyor. Üçüncüsü, Çin yönetimi ekonomi üzerinde ulusal denetimi ve teknolojik geliflmeyi özellikle teflvik ediyor. Bu üçlü strateji de Çin’i, Bat› (egemen emperyalist
34

güçler) ile karfl› karfl›ya getirmeye bafll›yor.

Nihayet Çin’in hegemonik ülke konumuna yükselme süreci üzerine ‘When
China Rules The World’ bafll›kl› yap›t›yla dikkat çeken Martin Jacques’›n, muhafazakâr e¤ilimli Amerikan d›fl politika dergisi ‘The National Interest’te ilginç bir
yorumu yay›mland›.
Jacques, Bat› merkezli mali krizin ABD ve Çin aras›ndaki dengeleri de¤ifltirdi¤ini, Çin’in ABD’yi yakalayarak geçme sürecini k›saltt›¤›n› ileri sürdükten sonra, Çin’in hegemonyas› alt›nda dünyan›n yeni bir biçim alaca¤›n› vurguluyordu.
Jacues’›n, baflka yorumcular taraf›ndan da benimsenen, adeta “zaman›n ruhunu” temsil eden bu sav› gerçekten de çarp›c› somut verilere dayan›yor ama,
önemli bir zaaf› var. Sürecin kesintiye u¤ramada ilerleyece¤ini var say›yor. Hâlbuki Çin’den kaynaklanan bir mali kriz, bu krizin dünya ekonomisindeki etkileri,
bu etkilerin olas› siyasi-askeri yans›malar› karfl›m›za, bugünden çok farkl› ama,
hiç de demokrasi, istikrar vadetmeyen bir senaryo koyabilir.
“Süper Güç” öngörülerinin bu olas›l›¤› “es” geçmemesi gerekiyor.
Geçerken bir not: “Süper Güç” e¤ilimi Çin’in silahlanmas›na ivme katarken;
askeri harcamalar›n› 1995’ten bu yana yüzde 500 artan Çin 2011’de 143 milyar dolar harcad›.
KR‹Z ‹HT‹MAL‹
Ergin Y›ld›zo¤lu’nun, “Çin ekonomisinde kriz e¤ilimlerinin güçlenmesine,”
dikkat çekerken; Fatih Özatay da ekliyor: “Çin ekonomisindeki gidiflat›n gidiflat
olmad›¤›na dair konunun uzmanlar›ndan önemli uyar›lar geliyor.”
O hâlde burada kriz ihtimali konusunda bir parantez açmak gerekiyor.
Kapitalist sistemin dünyay› içine soktu¤u ekonomik kriz etkisini her alanda
gösteriyor. Ülke ekonomilerinin bir zincirin halkas› gibi birbirine ba¤l› oldu¤u
mevcut koflullarda hiçbir ülke bu kötü gidiflattan kendini kurtaram›yor.
Dünyan›n ekonomik olarak Amerika’dan sonraki en büyük ikinci gücü olan
Çin de sahip oldu¤u pek çok üstünlü¤e ra¤men bu sürecin d›fl›nda de¤il. Çin ekonomisinde bir süredir art›k rakamlara da yans›yan yavafllama hükümeti önlemler
34 Ergin Y›ld›zo¤lu, “Yeni ‘Vazgeçilmez Ülke’…”, Cumhuriyet, 21 Temmuz 2010, s. 4.
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almaya itti. Ve Çin y›ll›k kredi faizi oran›n› yüzde 6.31’e düflürürken Çin Halk
Bankas› da mevduat faizini yüzde 3.5’ten yüzde 3.25’e indirdi. BBC’nin haberine göre Çin, kredi alma oranlar›n› düflürece¤i korkusuyla bankalara getirece¤i
yeni daha s›k› düzenlemeleri de erteledi.
Örne¤in 4 Haziran 2012’da “‹malat Sanayi Sat›nalma Endeksi” (PMI)
Çin’de ifllerin iyi gitmedi¤ini gösteriyor. Endeks Nisan ay›ndaki 53.3 seviyesinden, May›s ay›nda 50.4’e indi. Bu seviye, 2011’in Aral›k ay›ndan beri en düflü¤ü! PMI’nin 50’nin alt›na düflmesi, Çin’de büyümenin durup, daralman›n bafllad›¤› anlam›na geliyor.
Ergin Y›ld›zo¤lu’nun, “Patlarsa küresel depresyon” notunu düfltü¤ü Çin ekonomisini h›zl› bir daralma ve bununla birlikte giderek a¤›rlaflacak toplumsal sorunlar, istikrars›zl›k ve kaos bekliyor.
Kolay m›? ÇKP 5 y›ll›k kongresine haz›rlan›rken, kimi geliflmeler ülkenin kritik bir kavflakta oldu¤unu düflündürüyor.
‹ster devlet kapitalizmi, ister devlet-özel kar›fl›m› olsun; e¤er kapitalizmden
söz ediyorsak, ekonomik krizlerin kaç›n›lmazl›¤›ndan, siyasi sonuçlar yaratma
kapasitelerinden de söz ediyoruz demektir. Öyleyse, bir aflamada Çin ekonomisinin krize girmesi kaç›n›lmaz. Bu krizin zaman›n›, fliddetini, siyasi sonuçlar›n› önceden bilmek olanaks›z...
Veriler, küresel kapitalizmin mali krizinden kendini bir süre için koruyabilen,
kriz e¤ilimlerini öteleyebilen Çin’in, bu öteleme sürecinde ald›¤› önlemlerin tükenmeye, klasik kriz e¤ilimlerinin güçlenmeye bafllad›¤›n› gösteriyor.
Mali kriz bafllad›¤›nda, Çin devleti yaklafl›k 700 milyar dolarl›k bir ekonomik destek paketini devreye sokmufltu…
Bu koflullarda a¤›rlaflan kriz e¤ilimlerine paralel olmas› gereken bir baflka
fley daha oluyor: ÇKP bu 5 y›ll›k kongrede liderlik kadrosunu yenilemeye haz›rlan›rken, Çin yönetici s›n›f› içinde, iktidar kavgalar› sertlefliyor, hem de toplumsal
huzursuzlu¤un hissedilmeye baflland›¤› bir dönemde.
Olmas› gerekenin olmaya bafllad›¤›n›, Baflbakan Wen Jibao’nun meclisin 10
günlük çal›flma seans›n›n ard›ndan yapt›¤› bas›n toplant›s›ndaki “Siyasi reformlar
gerçekleflmezse, yeniden ‘kültür devrimini’ an›msatacak siyasi bir trajedi yaflayabiliriz” sözlerinden de ç›karmak olanakl›.
DEMOGRAF‹K VE ETN‹K YAPI
ÇHC kendini, çok etnik gruplu, bu gruplar›n birlikte kurdu¤u bir devlet olarak tan›ml›yor, böylece de tüm etnik gruplara kurucu statü tan›nm›fl oluyor.
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ÇHC’nin az›nl›k uluslar› politikas› eflitlik ve birliktelik ilkesine dayan›yor.
1954’de devlet 38 etnik grup tan›mlarken 1964-1979 aras›nda yap›lan baflvurular sonunda resmen tan›nan etnik gruplar›n say›s› 56’ya yükselmifl. Bu çok etnik gruplu yap›n›n nüfusunun yüzde 90’dan fazlas›n› Han (Çinli) grup oluflturuyor, di¤er etnik gruplar›n oran›n›n yüzde 8.5 oldu¤u belirtiliyor.
ÇHC anayasas›, etnik gruplara kendi dillerini konuflma gelifltirme, hukuk,
idari ve e¤itim alanlar›nda kullanma hakk› veriyor.
Bu uluslar Ulusal Halk Kongresi’nde kendi temsilcileri taraf›ndan temsil ediliyorlar, temsil oranlar›n›n nüfus içindeki paylar›ndan yüzde 5 daha yüksek olarak
gerçekleflti¤i görülüyor. Komünist Partisi’nin az›nl›k uluslardan gelen üyelerinin
say›s›, ülke çap›nda 2.7 milyonu geçiyor.
Çin’de 23 idari bölge ve befl etnik özerklik bölgesi var. ‹ki ayr› da özel yönetim bölgesi var: Biri Hong Kong, di¤eri Macao.
Etnik gruplardan nüfusça en büyük olanlar aras›ndan biri de Uygur’lar, Tibetli’ler var...
Tibetli’lerin ruhani lideri Dalay Lama’n›n, “kültürel soyk›r›m” uygulamakla
suçlad›¤› Pekin yönetimi politikalar›n› “milliyetçilik”le betimlemek mümkün.
Örne¤in Jonathan Fenby’nin, “Tibet’te Çin’e karfl› düzenlenen protestolarla,
Filistin intifadas› veya Britanya hâkimiyetindeki ‹rlanda aras›nda benzerlik var,”

35

dedi¤i ortam› ‘The Boston Globe’ flöyle yorumluyor:
“Çinli gençler aras›nda giderek ateflli hâle gelen milliyetçilik. Bu tür vatansever tutkular, ABD’deki Çinli ö¤renci birliklerinin özgür bir Tibet’i destekleyenlere
karfl› gösterilerinde görülebilir...
Bu milliyetçi ç›lg›nl›¤›n ne kadar›n›n komünist yetkililerce beslendi¤ini, ne kadar›n›n gençler aras› enerji dolu grup gururuna atfedebilece¤ini -ki bu durum di¤er uluslar›n gençleri aras›nda da yayg›n- belirlemek kolay de¤il...
Bu durum, Çin’in yöneticilerinin meflrulaflt›r›c› ilkesi olarak Maoizm veya
Marksizm’in yerini milliyetçili¤in ald›¤›n› ima ediyor.”

36

Ancak Jonathan Watts’›n ifadesiyle, “Olimpiyat öncesi Tibet’te, ard›ndan da
fiincan’da patlak veren isyan Pekin’in Han Çinlileri kay›ran az›nl›k politikas›n›n
ne kadar sorunlu oldu¤unun alt›n› çizdi. Etnik iliflkilerin ald›¤› yaray› iyilefltirmek
kolay olmayacakt›r.”

37

35 Jonathan Fenby, “Tibet’te ‹ntifada Sesleri Yükseliyor”, The Guardian, 18 Mart 2008.
36 “Çin’de Maoizm’in Yerine Milliyetçilik”, The Boston Globe, 21 Nisan 2008.
37 Jonathan Watts, “Han Çinlileri Kay›rman›n Sonu...”, The Guardian, 6 Temmuz 2009.
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“Ayaklanmalar,... Çin’in ideolojik zamk› hâline gelen Han milliyetçili¤ine
dair sorular› da gündeme getiriyor. Nüfusun yüzde 90’›ndan fazlas›na hitap
eden bu zemin, bütün Çinlileri tek bir etnik aile olduklar›na ikna etmeye çal›fl›yor
ve az›nl›k itirazlar›n› bast›r›yor. Bunun sakatl›¤›, Çin’in kültür ve insan çeflitlili¤ini
inkâr etmesi ve Pekin’i tan›mas› gereken haklara karfl› körlefltirmesiydi.”

38

“Bu felaket, kat›, bask›c› hükümet politikalar›n›n kaç›n›lmaz sonucuydu. Tibet’teki gibi fiincan’da da Pekin’in Çinli olmayanlara yapt›¤› muamele için sundu¤u gerekçelerin gerçekle alâkâs› yok. Resmi propaganda, ÇHC’nin Tibetli Budistlere veya fiincan’daki Uygurlara sayg› göstermekten baflka bir fley yapmad›¤› numaras› çekiyor. Partinin uydurdu¤u efsaneye bak›l›rsa, Çin’deki bütün az›nl›klar, nüfusun yüzde 92’sini oluflturan Han Çinlileriyle tam eflitlik içinde yafl›yor.
Ve hükümet uzun y›llard›r sözüm ona özerk bölgeleri ekonomik olarak kalk›nd›r›p ‘geri kalm›fl’ veya ‘feodal’ az›nl›klar› geleneklerinden güzellikle ve mutlulukla
vazgeçirece¤i sözü veriyor.
Tibetliler gibi Uygurlar da bölgelerinin Han Çinlisi göçmenlerle doldu¤una
tan›k oluyor. Komünistlerin iktidar› ele geçirmesinin ard›ndan ilk sömürgelefltirme
dalgas› nüfus transferleriyle gerçekleflti. 1976’da sona eren Kültür Devrimi ve
ekonomik reformlardan sonra Han göçmenler, ekonomik özendirmelerle Uygurlar›n petrol zengini topraklar›na yönlendirildi. fiincan’daki Han oran› 60 y›l içinde yüzde 6’dan yüzde 40’a yükseldi.
Komünist makamlar Uygurlar›n ibadetlerini k›s›tlamak ve ilkokullar›n yerel
Türki dilini ö¤retmeyi b›rak›p Çinçe’yi ö¤retmesini mecbur hâle getirmek yönünde hareket etmeseydi, bu göçmen dalgas›na tahammül edilebilirdi. Bu afla¤›lanmaya bir de Çin’in flovenist giriflimini kültürlerini yok etmek olarak görüp itiraz etmeye cesaret gösteren Uygurlar›n ‘bölücüler’ diye lanetlenmesi eklendi; bölücülük
Çin’de ihanetle eflanlaml›.
Dahas› fiincan’a Han göçüne efllik edece¤i söylenen ekonomik f›rsatlar ço¤unlukla göçmenler içindi. Bu k›smen yerel parti liderlerinin Çinli olmas›ndan kaynaklan›yordu. Resmi makamlarla ba¤lant›lar› olanlar›n kay›r›ld›¤› bir sistemde
Uygurlar büyük bir dezavantaj içindeydi.”

39

Bu tabloda “Uygurlar›n maruz kald›¤› bask› Han milliyetçili¤inin teflvik edilmesiyle ›rkç› bir ton kazan›rken,” Ceren Ergenç de ekliyor:
40

38 “‹deolojik Zamk Tutmuyor”, The Times, 7 Temmuz 2009.
39 “Çin’in Tezleri Gerçekle Âlâkas›z”, The Boston Globe, 11 Temmuz 2009.
40 Rabia Kader, “Pekin ‹çin Kendini Sorgulama Vakti”, The Wall Street Journal, 8 Temmuz
2009.
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“Çin’de az›nl›klar ya kültürel asimilasyona boyun e¤ip ekonomik bütünleflmeden paylar›n› alabilecekler ya da kültürlerini korumay› tercih edip d›fllanacaklard›.”
Kald› ki 11 Eylül 2001 olay›ndan sonra Çin, yeni birtak›m stratejiler gelifltirerek, fiincan konusunda o güne kadar baflvurmad›¤› bir yönteme baflvurdu. Olay›n hemen ard›ndan Çin ulusal gazetelerinde fiincan problemi ifllendi. Haberlerdeki özellik Do¤u Türkistan tabiri ile “terör” kelimesinin yan yana kullan›lmas› idi.
Bu ba¤laml› devlet politikas›na iliflkin Russell Leigh Moses’in yorumu da flu
oluyordu: “Protestocularla girdi¤i her yar›fl› insanlar› ezerek kazanan Pekin’in
‘ezberi’ güçlü. Kar›fl›kl›kla bafla ç›kma baflar›s› nedeniyle kendinden geçen Çin
devlet ayg›t›, Uygurlar›n dinleri ve kültürleri üzerindeki bask›ya tepkisini anlamland›rmak yerine tüm araçlar› kullan›p ‘istikrar’› koruyacakt›r.”

41

Asl› sorulursa “Uygur tarihinin bile Çince ö¤retildi¤i fiincan’da yaflananlar
kimseyi flafl›rtmad›. Fakat gösteri yapanlar Pekin’in iddia etti¤i gibi ayr›l›kç› de¤iller, sadece adalet istiyorlard›.”

42

Ancak bunun karfl›s›nda Türker Alkan, “Çin’in izledi¤i asimilasyon politikas›na bak›nca flafl›r›yor insan. Milliyetçili¤in böylesini en has kapitalist ülkede bile
bulamazs›n›z! Anlad›k, ‘reel politika’ böyledir. Söylenenle yap›lan aras›nda farklar olur. Ama bu kadar da olur mu?” diye sormadan edemiyordu...
UYGUR/fi‹NCAN MESELES‹
Çin’in co¤rafi olarak bat›s›, ekonomik olarak “do¤usu” olan fiincan-Uygur
bölgesi, geliflmifllikte Çin ortalamas›n›n alt›nda yer al›yor.
1955’de özerklik verilen fiincan-Uygur Özerk Bölgesi’nde, 20 milyon kifli yafl›yor. Bu bölgedeki etnik gruplar›n say›s› 47. En büyük etnik grup 10 milyona yak›n nüfusla Uygurlar. Bu bölgenin merkezi olan Urumçi’de nüfus yap›s› yar› yar›ya Uygurlardan olufluyor. fiincan-Uygur Özerk Bölgesi gelir bak›m›ndan Çin’in
en az geliflmifl bölgelerinden biri olarak göze çarp›yor. En geliflmifl bölge olan
fianghay’da, kifli bafl› ulusal gelir kentsel alanda 2 bin 700 dolar, k›rsal alanda
ise 1240 dolar. fiincan-Uygur Özerk Bölgesi’nde kifli bafl› ulusal gelirin fianghay’›n k›rsal alan›n›n bile alt›nda oldu¤u san›l›yor.
Do¤u Türkistan 1.6 milyon km2 toprak sahas›yla Çin’in Kuzey Asya’ya aç›41 Russell Leigh Moses, “Pekin’in Ezberini Bozmak ‹mkâns›z”, The New York Times, 8 Temmuz
2009.
42 Nuri Türkel, “Uluslararas› Toplum Uygurlar› Yüzüstü B›rakt›”, The Independent, 8 Temmuz
2009.
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lan kap›s›. Bölge Çin’in en zengin petrol ve do¤algaz yataklar›n› bar›nd›r›yor. 20
milyon nüfuslu bölgede 8.3 milyon Uygur yafl›yor. Çin’in Hanlar› yerlefltirme politikas› sonucu Urumçi’de 1949’da yüzde 6 olan Han nüfus bugün yüzde 40 civar›nda. Sovyet deste¤inde ömrü 5 y›l süren Do¤u Türkistan Cumhuriyeti’ni
1949’da y›kt›ktan sonra bölgeyi kontrol alt›nda tutan Çin, ba¤›ms›zl›k taleplerini
yok edemedi. Do¤u Türkistan ‹slâmi Hareketi ile Türkistan ‹slâmi Parti gibi militan
gruplar ba¤›ms›zl›k istiyor.
Her fleyden önce Uygur Özerk Bölgesi’nin, Çin için tafl›d›¤› çok büyük ekonomik ve stratejik de¤eri görmek laz›m. Bu genifl bölge Çin’in en zengin petrol,
do¤algaz, uranyum, kömür ve di¤er maden kaynaklar›na sahip...
Çin, nükleer ve balistik füze denemelerini bu uçsuz bucaks›z topraklarda
yapm›flt›r... Bölgenin co¤rafi konumu, Çin’in Orta ve Güney Asya ülkeleriyle do¤rudan irtibat›n› sa¤lamakta, enerji hatlar›n›n da geçifl yolunu oluflturmaktad›r.
Beijing’in bu kadar önemsedi¤i bir bölgenin, kendi kontrolünden ç›kmas›na ve
hele kendi topraklar›ndan kopmas›na asla izin vermeyece¤i aç›kt›r.

43

“60 y›ll›k Çin hâkimiyetinde siyasi ve dinsel bask›, gelifligüzel tutuklama, iflkence, yarg›s›z infaz, ayr›mc›l›k, zorla çocuk düflürme ve Uygur dilinin okullarda
yasaklanmas›ndan beslenen isyan›n bir de ekonomik nedenleri var. Petrol ve do¤algaz zengini Do¤u Türkistan’da Hanlar her fleyi kontrol ederken Uygurlar iflsiz.
2007’de baflka yerlere çal›flmaya gitmek zorunda kalan Uygur say›s› 1.4 milyondu. Kölelik koflullar›nda çal›flan Uygurlar ancak geçici ifller bulabiliyor. Hükümet
asl›nda Uygurlar› Çin’in do¤usundaki fabrikalarda çal›flmaya zorlarken Çinli
göçmenleri de Do¤u Türkistan’da gitmeye teflvik ediyor.”

44

K›l›ç Bu¤ra Kanat’›n, “Çin hükümeti, Uygur kad›n ve çocuklar› bile potansiyel suçlu olarak görüyor,” diye betimledi¤i tabloda Çin’in Do¤u Türkistanl› Uygurlara bask› politikalar› Urumçi’de isyan ç›kard›; Pekin isyandan Rabia Kadir’i suçluyordu.
5 Temmuz 2009’da Çin’deki bir fabrikada öldürülen iki Uygur için adalet talebiyle yürüyen Uygurlar›n üzerine gelifligüzel atefl aç›ld›. Resmi rakamlara göre
en az 140 ölü, 800’den fazla yaral› vard›.
Urumçi’deki Uygur isyan› Hanlarla etnik çat›flmaya dönünce Çin bölgeye
binlerce asker y›¤d›. Uygur ve Han mahalleleri barikatlarla ayr›ld› ama sokaklarda intikam sald›r›lar› ile infazlar yap›ld›. “600-800 kayb›m›z var,” diyen Uygurlara göre, asker ve polis Hanlara kalkan oluyordu.
43 Sami Kohen, “fiincan Gerçe¤i”, Milliyet, 17 Temmuz 2009, s. 18.
44 “Bu kez Hanlar ‹ntikam ‹çin Sokakta”, Radikal, 8 Temmuz 2009, s. 16.
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Devlet Baflkan› Hu Jintao liderli¤inde toplanan ÇKP politbürosunun, “suç iflleyenin bafl›n› ezme” karar› ald›¤› Urumçi’de askerler z›rhl› araç ve helikopterlerden halka birlik olup ayr›l›kç›l›¤› yenme mesajlar› verirken, apartmanlara “Dedikodular› dinleme” ve “Sukûneti koru” yaz›l› ç›kartmalar yap›flt›rd›.
Ayn› günlerde Hanlar aras›nda “Ulusal birlik” ve “Ülkeni sev” sloganlar› moda olurken, metal sopayla volta atan 22 yafl›ndaki Bao Vei’nin, “Savaflmak zorunda kalsak bile ülkenin birli¤ini sa¤layaca¤›z” sözlerini paylaflan Han say›s› hiç
de az de¤ildi.
Bunlar›n ard›ndan Çin’de 2009 Temmuz ay›nda kanl› çat›flmalara sahne
olan fiincan Uygur Özerk Bölgesi yönetimi, “ulusal birli¤i tehdit eden” görüfllerin
engellenmesi amac›yla yasal düzenlemeye gidildi¤ini aç›klad›.
Yönetimin internet sitesinde yay›mlanan aç›klamaya göre, yeni yasa, yerel
meclis taraf›ndan kabul edildi. Yasa, bireylerin veya kurulufllar›n ulusal birli¤e ayk›r› olabilecek görüflleri toplamas›n›, üretmesini veya yaymas›n› yasakl›yor.
‘fiinhua’ haber ajans›n›n fiincan Bölgesel Halk Kongresi’nin bir yetkilisine
dayanarak verdi¤i habere göre, yeni yasayla “etnik birli¤i tehlikeye sokan veya
ayr›l›kç›l›¤› körükleyici fiiller” cezaland›r›lacakt›!
“‹yi de tüm bunlar neden” mi?
Mehmet Somel’in bu soruya verdi¤i hakl› yan›t fluydu:
“Uygur ve Han topluluklar›n› birbirine düflüren iki vakan›n da gerisinde kapitalizm var. Guangdong’daki oyuncak fabrikas›ndaki Uygur iflçilere sald›ranlar,
iflsizlik derdindeki baflka göçmen iflçilerdi. Nüfusun bu kadar yo¤un ve yoksul oldu¤u bir co¤rafyada, ABD’nin katk›s› olmad›¤› hâlde bile bu gibi çat›flmalar›n say›s› artacakt›r...
Milliyetçilik Çin’de nas›l geliflmekte? Alttan alttan, kapitalizmle birlikte. Toplumsal sorunlar› aç›k tart›flmama kültürü, bu tür kestirmeci yaklafl›mlar›n, üstü örtülü bir milliyetçili¤in kendili¤inden geliflimine izin veriyor. En az›ndan bugün, Çin
orta s›n›flar› ileri derece apolitikler. Bunun bir devlet tercihi oldu¤u söylenebilir.
Nitekim devletin son on y›llarda iflledi¤i yegâne ideoloji ‘toplumsal istikrar ve
uyum’. Gayri resmi olarak da ‘çok çal›fl›p, tasarruf edip, zengin olma.’ Yani enternasyonalizmin yerine yumuflat›lm›fl bir burjuva ideolojisi konulmufl durumda.
Bu yetmedi¤i oranda da milliyetçilik gelifliyor...
Ayr›l›kç›lar, tarihsel sebepler, milliyetçilik...”
Çin’in bu tür soru(n)lar› yan›nda Uygur kalk›flmas›n›n ard›nda, elbette ABD
vard›!
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Örne¤in konuya iliflkin olarak “Pekin yönetimi, Uygurlar›n uluslararas› ba¤lant›lar›n› suçluyor” diyen Bahad›r Selim Dilek ekliyordu: Çin’in fiincan Uygur
Özerk Bölgesi’nde ç›kan olaylar Pekin yönetiminin insan haklar› ihlâllerini dünya
gündemine yeniden tafl›rken Uygurlar›n uluslararas› ba¤lant›lar› da soru iflaretlerine neden oldu. Pekin yönetimi taraf›ndan Uygurlar›n ayaklanmas›nda öncü rolü üstlendi¤i iddia edilen Dünya Uygur Kongresi’nin Almanya merkezli olarak faaliyet gösteriyor olmas› ve ABD’den yo¤un destek almas›, Çin’in orant›s›z tepki
vermesinin en önemli gerekçesi olarak gösteriliyor.”
Sadece ABD de¤il, bir de ‘Dünya Uygur Kurultay›’ (DUK) Baflkan› Rabiya
Kadir vard›!
Pekin’in “terörist” dedi¤i Rabia Kadir, Çin’in en zengin 10 kifli aras›na girmifl baflar›l› kad›n öykülerinden biriydi. Hükümetin dan›flma kurulundayd› ve Komünist Parti’de sayg›n yeri vard›. Hükümet onu baflar›l› kad›n olarak örnek gösteriyordu. Ama Uygur halk› için sesini yükseltince üstü çizildi. Kadir’in 19661976’da 10 y›l hapis yatm›fl tarihçi efli Rozi S›dd›k, “kara liste”de oldu¤unu ö¤renince 1996’da ABD’ye s›¤›nm›flt›. Kadir ise boflanmas› bask›lar›na bo¤un e¤medi. 1997’de Halk Kongresi’nde yönetimin Uygur politikas›n› elefltirince yetkileri elinden al›nd›. 1999’da bir Amerikan heyetiyle toplant›ya giderken tutukland›
ve sekiz y›l hapis cezas› ald›. 2005’te ABD D›fliflleri Bakan› Condoleezza Rice’›n
Pekin ziyareti vesilesiyle b›rak›l›nca ABD’ye s›¤›nd›. Çin ise Kadir’in Urumçi’deki
ifllerini da¤›t›rken, bir o¤lunu ayr›l›kç›l›k, ötekini vergi kaç›rmaktan tutuklad›. K›z›
ise ev hapsine al›nd›.
Çin, Rabia Kadir’i vurmak için yeni bir yola baflvurdu. Çin’in bask› alt›nda
tuttu¤u Kadir ailesi üyelerinin sürgündeki kad›n lidere mektup yaz›p olup bitenlerden onu sorumlu tuttu¤u öne sürüldü.
3 A¤ustos 2009 günü kendilerine atfedilen mektupla annelerini suçlayan Kadir’in üç çocu¤u, Çin devlet televizyonu CCTV’ye ç›kart›ld›.
Hapisteki 33 yafl›ndaki o¤lu Ali, annesi için “Seçti¤i yol dipsiz bir kuyu. Çünkü böylesi güçlü bir devlete karfl› ayr›l›kç› çabalar›nda baflar›l› olamayacak” dedi. Büyük o¤lu Kahar, amcas› Memet’in Urumçi’deki olaylar bafllamadan alt› saat önce annesinden telefon ald›¤›n›, demek ki bu ifllerin içinde oldu¤unu öne sürerek, “Annem hakk›nda kötü fleyler söylemek hofl de¤il. Kendisini bu ifllerden
çekmesini diliyoruz. Belki çocuklar›n›n tavsiyesini dinler” diye konufltu. DUK’un
mektuplar›n sahte oldu¤u savunmas›na karfl› k›z› Roflingül de “Mektubu kardeflim
ve amcama dan›flt›ktan sonra ben yazd›m” aç›klamas›n› yapt›.
Öte yandan Çin’deki Uygur az›nl›¤›n “anas›” olarak lanse edilen Rabiya Ka269

dir, birçok ülkenin olaylar karfl›s›nda sessiz ve kay›ts›z kald›¤›n› belirterek verdi¤i destekten dolay› Türkiye’ye teflekkür edip, Baflbakan Erdo¤an’dan Çin’le diyaloglar› için yard›m talep etmiflti.
Hat›rlay›n: Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an Urumçi olaylar›n› o günlerde,
“Adeta soyk›r›m”! diye tan›mlam›flt›!
Bunu üzerine ‘The China Daily’, “Türkiye Baflbakan› Tayyip Erdo¤an, fiincan’da neler olup bitti¤ine dair sözlerini geri alsa iyi eder. Erdo¤an’›n kar›fl›kl›klar› ‘adeta soyk›r›m’ diye nitelemesi sorumsuz ve yersiz bir suçlama,” restini çe45

kerken; ÇHC’nin Ankara Büyükelçisi Gong Xiaosheng, “Urumçi olaylar› bir biçimde ikili iliflkilerde rahats›zl›k yaratt›. Ama gerek Çin gerekse de Türkiye stratejik
ve uzun erimli perspektiflerle konuyu olumlu ve dikkatli biçimde yönetti,” diye ekliyordu.
Sonra T.“C” sus/pus oldu ve devreye ticaret girdi!
Ard›ndan fiincan olaylar›nda 10 bin Uygur’un öldürüldü¤ü ya da gözalt›na
al›nd›¤› iddia ederek BM’den soruflturma isteyen Rabia Kadir, tam bir y›l sonra
yani 2010’da fiincan bölgesindeki olaylar›n y›ldönümünde, AKP hükümetinden
yeterli destek alamad›klar›ndan yak›nd›!
‹fiÇ‹ SINIFININ HÂL‹
Etnik gruplar›n bu durumda oldu¤u Çin’de iflçi s›n›f›n›n hâline gelince...
Çin iflçi s›n›f› dev gövdesiyle sömürü çarklar› aras›nda ezilirken, iktidarda olman›n tüm nimetlerinden yararlanan ÇKP’nin yetkilileri, “Sosyalizmden vazgeçilmeyece¤ini” ilan ediyorlar. Çin iflçi s›n›f›, iflsizlik, yoksulluk ve açl›kla bo¤uflurken,
ÇKP bürokratlar›, “sosyalizm” ad›na hem ekonomik hem de siyasal bask›y› artt›r›yorlar…
2029’a kadar ABD’yi geride b›rakarak dünyan›n “süper gücü” olmak için
içeride sald›r›lar› yo¤unlaflt›ran egemenlerin Çin’i, 25 y›lda Çin ekonomisi ortalama 9.4’lük y›ll›k büyüme oran› ile dünyan›n en h›zl› büyüyen ekonomisi oldu ve
dünya s›ralamas›nda ikinci s›raya yerleflti, yerleflmesine ama…
Bilindi¤i gibi, ekonominin büyümesi hiç de iflçilere düflen pay›n da büyümesi anlam›na gelmiyor. Daha önce alt›n› çizdi¤im üzere, “Dünyan›n Atölyesi” olarak adland›r›lan ülkede en iyimser rakamlara göre 150 milyon iflsiz var. Dünya
nüfusunun alt›da birini bar›nd›ran bu ülkede, 250 milyon insan günde 1 dolar›n,
700 milyon insan ise günde 2 dolar›n alt›nda bir gelirle yaflam›n› sürdürmeye ça45 “Erdo¤an Sözlerini Geri Als›n”, China Daily, 14 Temmuz 2009.
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l›fl›yor. ‹flçiler aras›nda kalp krizinden ölümlerin oran› katlanarak art›yor, çünkü
18 saate varan çal›flma süreleri nedeniyle iflçiler ancak 10’ar dakikal›k molalarda uyuyup dinlenebiliyorlar.
Son derece düflük olan ücretler bölgesel olarak belirleniyor. Bütün eyaletlerde uygulanan bölgesel asgari ücretlerin ortalamas› sadece 250 dolara denk düflüyor. Bu ücretlerle iflçilerin karn›n› doyurmas› bile mümkün olam›yor...
Çin iflçi s›n›f›n›n içinde bulundu¤u kötü koflullar, tüm engellemelere ve a¤›r
sansüre ra¤men dünya gündeminden düflmüyor. 300 iflçinin toplu intihar uyar›s›
da dünya bas›n›na yans›d› ve büyük tepki uyand›rd›. Müflterilerini kaybetmenin
tedirginli¤ini yaflayan dünya devi biliflim flirketleri, sözde iflçilerin durumunu araflt›rmak üzere ILO’dan Foxconn’a gözlemci gönderilmesini talep etti. Oysa onlarca iflçinin intihar› karfl›s›nda, ikiyüzlü Microsoft, Apple gibi flirketler y›llard›r
umursamaz tav›rlar içindeydi.
Çin, dünyada en çok ifl kazas›n›n yafland›¤› ülkeler s›ralamas›nda da en önlerde bulunuyor. Yaln›zca madenlerde her gün ortalama 13 iflçi ifl cinayetlerine
kurban gidiyor. Buna ra¤men patronlar ve “sosyalizmden vazgeçilmeyece¤ini”
aç›klayan devlet bürokratlar›, hiçbir ifl güvenli¤i önlemini almaya yanaflm›yorlar.
Çinli patronlar, sadece kendi ülkelerinde de¤il, yat›r›m yapt›klar›, fabrika açt›klar›,
maden ifllettikleri di¤er ülkelerde de çok say›da iflçinin ölümüne neden oluyorlar...
Çin’de yüz milyonlarca göçmen iflçi var ve bu iflçiler çal›flt›klar› fabrikalara
yak›n oda, pansiyon gibi yerlerde ya da fabrikan›n iflçiler için yapt›rd›¤› barakalarda toplu hâlde yafl›yorlar. Biraz daha flansl› olanlar “hutong” ad› verilen 10
metrekarelik evlerde yafl›yorlar, ancak bu “ev”lerin tuvaletleri bile yok. Sokaklarda yüz binlerce evsiz var. Evsizleri flehir merkezlerinden uzak tutmak için özel güvenlik ekipleri sürekli devriye hâlindeler.
Çin iflçi s›n›f›n›n çal›flma ve yaflam koflullar› bu hâldeyken, Çin egemenleri,
kapitalist hiyerarflide en üst basamaklara t›rmanma yar›fl›n› sürdürüyorlar. Ülke,
dünyan›n en büyük ihracatç›s› konumunda... ‘Forbes’in aç›klad›¤› rakamlara göre Çin’de 2010’da 69 dolar milyarderi varken, 2011’de bu rakam 115’e ç›kt›.
Üstelik 115 kiflinin elinde toplanan servet rekor bir h›zla art›yor.

46

Bu tabloda ‘The Economist’e göre Çin’de ortalama ayl›k ücret yaklafl›k 200
dolar ile ABD’deki ortalama ücretin yirmide biri seviyesinde bulunuyorken; Sadece
2010’un may›s-temmuz aras›nda bu bölgede 36 adet grev bafllat›lm›fl. Toplamda
ise Çin’de 2008’de tespit edilen iflçi-iflveren anlaflmazl›klar› 300 bine ulaflm›flt›.
46 Ezgi fianl›, “Çin: Dünyan›n Atölyesinde Neler Oluyor?”, Marksist Tutum, No: 86, May›s
2012.
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Söz konusu koordinatlarda yeni iflçi kufla¤›, yaln›zca Çin’in de¤il krizin ortas›ndaki dünyan›n gelece¤ini de belirlemeye aday bir özne olarak ortaya ç›k›yor. Bugün yaflanan grevler, Çin proletaryas›n›n dünyan›n gelece¤i üzerine yap›lan tart›flmalarda hesaba kat›lmas› gerekti¤ini gösteriyor.
2010 May›s’›nda Yunanistan’da patlak veren isyan dünya krizinin emek-sermaye çeliflkisini keskinlefltirmekte oldu¤unu göstermiflti. May›s ve haziran aylar›nda Çin’de yaflanan bir dizi geliflme hem bu ülkenin iflçi s›n›f›n›n çal›flma koflullar›na ›fl›k tutuyor hem de dünyan›n atölyesinde s›n›f mücadelesinin fliddetlenmekte
oldu¤unu gösteriyor.
Çin’in sanayi üretimi alan›ndaki yükseliflinin en iyi gözlemlenece¤i mekân ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletindeki fiencen (Shenzhen) kentidir. ÇKP’nin
1978’de bafllatt›¤› “reform ve d›fla aç›lma” politikas› çerçevesinde, ülkenin ilk
Özel Ekonomik Bölgesi (o dönemde hâlâ Britanya’ya ba¤l› olan Hong Kong’a yak›nl›¤› nedeniyle) burada kurulmufltu. K›sa sürede uluslararas› sermayenin ülkedeki en büyük yat›r›m alan›na dönüflen fiencen, 30 bin nüfuslu bir bal›kç› kasabas›ndan bugünün 14 milyon nüfuslu devasa sanayi kentine dönüfltü. fiencen’de nüfusun ço¤unlu¤unu (12 milyon) Çin’in farkl› k›rsal bölgelerinden gelen göçmen iflçiler oluflturuyor.
Apple, Dell, Hewlett-Packard, Sony gibi firmalar›n tedarikçisi ve dünyan›n en
büyük elektronik eflya üreticisi olan, Tayvan sermayeli Foxconn’un fiencen’deki iki
ayr› üretim merkezinde 400 bin iflçi çal›fl›yor. May›s ve haziranda pefl pefle gelen intihar haberleri ile birlikte Foxconn fabrikalar›nda intihar eden iflçilerin say›s› 13’e yükseldi. ‹ntiharlar›n nedenleri fabrikalardaki üretim iliflkilerinde yat›yor.
Çin’deki çal›flma yasalar› fazla mesai süresinin bir ay içinde 36 saati geçmesini
yasakl›yor ama bu y›l intihar eden ilk Foxconn iflçisi olan 19 yafl›ndaki Ma fiiangçien’in intihar›ndan önceki ayda 112 saati fazla mesai olmak üzere toplam 286
saat çal›flm›fl olmas› bu kural›n kâ¤›t üzerinde kald›¤›n› gösteriyor. Ma’n›n sarf etti¤i onca eme¤in karfl›l›¤›nda saat bafl›na yaln›zca 1 dolar kazanm›fl olmas› emek
sömürüsünün yo¤unlu¤unu ortaya koyuyor. Ma’n›n 9 iflçi arkadafl›yla paylaflt›¤›
iflçi yurdunun kötü koflullar› da buna eklenmeli. Fabrika yönetiminin iflçilere dayatt›¤› askerî tarzda talimler yapma, iflçilerin s›k s›k arkadafllar›n›n önünde sözde ‘özelefltiri’ yapmaya zorlanmas› ve güvenlik görevlilerinin iflçileri çeflitli bahanelerle s›k s›k sorgulay›p taciz etmesi de pefl pefle yaflanan iflçi intiharlar›n›n nedenleri aras›nda say›l›yor. Foxconn örne¤i, dünyan›n atölyesindeki çal›flma koflullar›n›n bir özetini veriyor.
Çin iflçi s›n›f›n›n uzun ve zengin bir mücadele gelene¤i var. Son otuz y›l içinde iflçi mücadelesinin zaman zaman yükseldi¤i dönemler oldu. K›sacas›, Çin iflçi
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s›n›f› karfl›laflt›¤› sömürü koflullar›n› pasifçe kabullenen bir s›n›f de¤il. May›s ve
Haziran’da yaflanan ve uluslararas› medya taraf›ndan ayr›nt›l› olarak haberlefltirilen bir dizi grev ve direnifl ülkede yeni bir iflçi hareketinin yükselip yükselmedi¤i sorusunu gündeme getirdi.
Mücadelenin fitilini Guangdong eyaletinin Foflan kentinde bulunan Honda’n›n flanz›man fabrikas›n›n iflçileri ateflledi. Fabrikan›n yaklafl›k 1900 iflçisi 17
May›s’ta ücret art›fl› talebiyle greve gitti. Girifltikleri mücadele s›ras›nda fabrikadaki devlet sendikas›n›n bürokratlar›ndan herhangi bir destek görmeyen iflçiler,
kendi seçtikleri temsilciler arac›l›¤›yla fabrika yönetimiyle pazarl›k yapt›lar. 27
May›s’ta ücret art›fl› talebinin yan›na iflyerindeki sendikan›n tepeden t›rna¤a iflçilerin oylar›yla seçilmifl temsilcilerden oluflturulmas› talebini ekleyerek sendika bürokrasisine karfl› tutum ald›lar. Grev nedeniyle Honda’n›n di¤er dört fabrikas›nda
da üretim durdu. Honda’n›n 4 Haziran’da iflçi ücretlerini yüzde 33 oran›nda art›rmay› kabul etmesiyle grev sona erdi. Grevin baflar›yla sonuçlanmas›, Guangdong’daki di¤er Honda fabrikalar›nda çal›flan iflçileri greve gitmeye teflvik etti. 7
Haziran’da Foflan’daki egzos fabrikas›n›n iflçilerinin bafllatt›¤› grev önceki gibi
di¤er fabrikalardaki üretimin durmas›na neden oldu ve k›sa sürede iflçilerin zaferiyle sonuçland›...
‹flçi eylemlerinin Çin iflçi s›n›f›n›n son otuz y›ld›r yaflad›¤› dönüflümün bir aflamas›n›n ürünü oldu¤u kesin. Çin’in ekonomik yükseliflinin ard›nda, kopup geldi¤i
k›rsal bölgeler ile olan ba¤›n› tamamen koparmam›fl milyonlarca genç göçmen iflçinin ucuz emek gücü arz› yat›yordu. 1989’da say›s› 30 milyon olan bu kitle günümüzde 140 milyonluk dev bir iflçi s›n›f› bölü¤ü hâline geldi.
Birinci kuflak göçmen iflçiler yüzlerini tamamen kentlere dönmüfl de¤illerdi.
Kentlerdeki varl›klar›n› geçici görüyor, belirli miktar para biriktirdikten sonra
memleketlerine dönüp ifl kurmay› tasarl›yorlard›. ‹flçilikten elde ettikleri kazanc›n
tar›mdan elde ettikleri gelire göre nispeten iyi olmas› da daha az flikâyetçi olmalar›n› sa¤l›yordu. Yeni göçmen iflçi kufla¤› ise zaman içinde tar›m ile iliflkisi giderek azalm›fl, yüzünü büyük ölçüde kentlere dönmüfl, gelirinin büyük bölümünü
emek gücünü satarak elde eden bir kuflak. Bu nedenle, bu kuflak daha iyi yaflam
koflullar›na kavuflabilmek için daha aktif olarak mücadele etmeyi göze alabiliyor.
Dünyan›n atölyesinin bu yeni iflçi kufla¤›, yaln›zca Çin’in de¤il krizin ortas›ndaki
dünyan›n gelece¤ini de belirlemeye aday bir özne olarak ortaya ç›k›yor. Bugün
yaflanan grevler, Çin proletaryas›n›n dünyan›n gelece¤i üzerine yap›lan tart›flmalarda hesaba kat›lmas› gerekti¤ini gösteriyor.

47

47 Burak Gürel, “Dünyan›n Atölyesinde S›n›f Mücadelesi”, Radikal, 2 Temmuz 2010, s. 19.
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‹KT‹DAR(IN) YAPISI
Muhafazakâr, emperyalist tarihçi Niall Ferguson’a göre, “Demir Perde’nin
y›k›l›fl›n› bofl verin, 1979’da olanlar çok daha önemlidir.”

48

Ferguson, Thatcher’in iktidara geliflinin, Deng Siao Ping’in Amerika ziyaretinin, Humeyni rejiminin tarihsel etkilerinin, Duvar’›n y›k›lmas›ndan daha önemli
oldu¤unu söylüyor...
Bu önemli bir saptamad›r; yani Çin’in kapitalist dünya pazar›na (ve sistemine) aç›lmas› çok önemliydi...
Evet, “Çin, sistemini sosyalist sistem olarak niteliyor ama küresel kapitalizm
içinde yer al›yor. Her geçen gün biraz daha kapitalist üretim tarz›na yaklafl›yor.
Kapitalizmin, Bat› ülkelerinde XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›yla XX. yüzy›l›n ilk yar›s›nda uygulad›¤› emek sömürüsü yoluyla h›zl› büyüme yöntemine baflvuruyor, ekonomisini sermaye hareketlerine aç›p yabanc› kaynak çekiyor ve yabanc›lara ucuz
emek sunarak ihracat yap›yor. D›fl ticaret fazlas›ndan elde etti¤i dövizlerin önemli bir bölümünü kapitalist ekonomilerin ç›kard›¤› devlet tahvillerine ya da o ülkelerin paralar›na yat›rarak rezervlerini art›r›rken o ülkelerin de borçlanma ihtiyac›n› gideriyor.”

49

Böylelikle de Çin, dünya kapitalist pazar›n›n bir aksesuar›na dönüflüyorken;
kendini de dönüfltürüyor. “Bunun ad›, k›saca ‘otoriter kapitalizm’dir.”

50

Siz bakmay›n, resmi söylemin “Toplumsal dokuyu bozmadan reform” yay51

garalar›na!
fianghay ‹flbirli¤i Örgütü Genel Sekreteri Büyükelçi Zhang Deguang’in,
“Çin’in baflar›s› sosyalizmle serbest piyasa ekonomisini ba¤daflt›rmas›nda” demesine!
Ya da Çin Ulusal Halk Kongresi’nin, Pekin’de y›ll›k toplant›s›na bafllarken
Kongre Baflkan› Vu Bengguo’nun, “Bat› tipi demokrasiler bize uymaz. Tüm kültürlerin baflar›lar›ndan yararlan›r›z, ama asla Bat› sistemi ya da dönüflümlü çok partili sistemi basitçe kopya edemeyiz,” mesaj› vermesine...
Veya ÇHC’nin, 60. kurulufl y›ldönümü törenlerinde Devlet Baflkan› Hu Jintao’nun, Mao’nun devrimi ilan etti¤i Tiananmen Kulesi’nden “Çin, kendi gücüyle
48 Newsweek, 30 Ekim 2009.
49 Mahfi E¤ilmez, “Çin’de Kapitalizm”, Radikal, 28 Temmuz 2009, s. 5.
50 ‹brahim Kal›n, “Otoriter Kapitalizm ve Urumçi’den Yükselen Ses”, Sabah, 11 Temmuz
2009, s. 22.
51 Markus Ürek, “Çin Ekonomisi Ülke S›n›rlar›n› Afl›nca: ‹çeride ve D›flar›da Riskler, Tecrübeler”, Zaman, 11 Ekim 2011, s. 22.
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görkemli bir zafer senfonisi yaratt›. 60 y›ldaki kalk›nma ve ilerleme Çin’i sadece
sosyalizmin koruyaca¤›n› gösterdi. Sadece reform ve d›fla aç›lma Çin, sosyalizm
ve Marksizmin geliflmesini temin edebilir,” diye seslenmesine...
Bunlar›n tümü karfl›l›ks›zd›r (ve de makyajd›r)!
“Çin ‘Parti devlet’ rejimiyle ve ‘Devlet kapitalizmi’ ile yönetiliyor.”

52

Ayr›ca “Çin’de, ordunun partiyi yönetmeye bafllad›¤› yönünde düflünce hâkim”ken; “Çin bu gün ÇKP’nin tek parti diktatörlü¤ü alt›nda kapitalist bir ülke53

dir.”

54

Geçerken önemli bir not: ÇKP’nin aksaçl›lar› toplan›p ülkenin 2014’te göreve bafllayacak bir sonraki liderini seçti. 57 yafl›ndaki Xi Jinping, Mao’ya muhalefet etmifl, Tiananmen olaylar›n› k›nam›fl eski bir siyasetçinin o¤lu.
Baba fii Zhong, 1959-1962 aras›nda Baflbakan vekili ve Komünist Parti’nin
80’li y›llarda bakanl›k yapm›fl k›demli bir üyesi. O¤lunun liderlik flans›n› zorlayan
as›l özelli¤i ise muhalif ve reformcu kimli¤i. Mao ile sert tart›flmalar yaflayan baba fii, Kültür Devrimi’ne elefltirileri nedeniyle tasfiye edilmifl, Tiananmen Meydan›’ndaki olaylar› k›namas›yla da istenmeyen adamlardan biri hâline gelmiflti.
2002’de ölen babas›n›n bu liberal siciline ra¤men o¤ul fii’yi baflkanl›k yar›fl›nda öne ç›karan, serbest ticaret bölgelerindeki baflar›s›...
Chris Patent’in, “Bu ülkenin iltihap toplam›fl ve afl›r› kat› siyasi sistemiyle hesaplaflmaya girmemesi de sürpriz olacakt›r,” notunu düfltü¤ü Çin’de “Yönetici s›55

n›f›n› yenilemesine karfl›n bu rejim elefltirilere duyars›z... Yukar›dan emredilen tabu de¤iflmedi. Komünist partinin meflrulu¤unu kimsenin elefltirmesi mümkün de¤il.
Yolsuzluk, çevre kirlili¤i gibi belli bafll› sorunlara dair elefltiriler de çok sert tepkilere neden oluyor.”

56

BASKI VE YOLSUZLUKLARA B‹RKAÇ ÖRNEK
Çin’deki yayg›n bask› ve yolsuzluklar da, rejimin iflleyifli ve niteli¤ini yeterince net olarak ortaya koymaktad›r.
‹flte birkaç örnek:
52 Erdal fiafak, “Çin Dönüflü (2) Pekin’in Jeopoliti¤i”, Sabah, 14 Nisan 2012, s. 5.
53 Peter Martin, “Çin’de Partiye Silah m› Komuta Ediyor?”, The Guardian, 13 Ocak 2011.
54 Gün Zileli, “Afla¤›dan Çal›flan Giyotin”, 19 Temmuz 2010, http://www.gunzileli.com/2010/07/21/asagidan-calisan-giyotin/
55 Chris Patent, “Çin ‹lelebet Böyle Devam Edemez”, Radikal, 2 Ekim 2009, s. 16.
56 Federico Rampini, “Çin Tabusu Y›k›lm›yor”, La Repubblica, 7 A¤ustos 2008.
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i) 2008’de dünyada 2 bin 390 kifli idam edilirken Çin 1718 idamla flampi57

yon...

ii) Çin’in do¤usundaki fiintai kentinde, yerel yöneticiler hakk›nda flikâyette
bulunanlar›n bu flikâyetlerini geri alana kadar ak›l hastanesinde tutuldu¤u öne sürüldü. Devlet yay›n organ› Beijing News’›n haberine göre, fiandong’a ba¤l› fiintai’de en az 18 kifli bu flekilde ak›l hastanesinde tutuldu...

58

iii) ‘‹nsan Haklar› ‹zleme’ (HRW) Örgütü, Çin’in çeflitli bölgelerinde flahit olduklar› usulsüzlükleri yetkililere bildirmek isteyen baz› vatandafllar›n 2003’ten beri gizli hapishanelerde haklar›nda hiçbir yasal ifllem olmadan aylarca tutuldu¤unu
belirterek Pekin yönetimini bu durumu görmezden gelmekle elefltirdi. HRW’nin yay›mlad›¤› raporda, “kara hücre” olarak da bilinen bu hapishanelerin genelde devlete ait otellerde, hastanelerde ve psikiyatri merkezlerinde bulundu¤u bildirildi...

59

iv) ÇKP, “tek çocuk kural›n›” ihlâl eden 500 parti üyesini ihraç etti. Çin resmi haber ajans›n›n haberine göre, Hubei kentinde yap›lan soruflturmada, ailelerin tek çocuktan fazla çocuk dünyaya getirmesini yasaklayan kurala uymayan
93.084 kifliden 1.678’inin parti üyesi oldu¤u bildirildi. Yerel aile planlama komisyonu, parti üyelerinden 500’ünün ihraç edildi¤ini, 395’inin de resmi görevlerine son verildi¤ini duyurdu...
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v) Çin’in Shaanxi eyaletinde yaflayan Feng Jiamei adl› kad›n›n ikinci bir çocu¤a sahip olmak için ödemesi gereken cezay› ödeyemedi¤i için resmi makamlarca kürtaj yapmaya zorland›¤›n› ileri sürdü. Ülkede uygulanan tek çocuk politikas›n› kad›nlara fliddet olarak de¤erlendiren kuruluflun yetkililerinden Chai Ling,
eflinin iddias›na göre genç kad›n›n zorla götürüldü¤ü hastanede elleri ba¤lanarak operasyona tabi tutuldu¤unu kaydetti. 1978’den bu yana flehirli ailelerin tek,
k›rsal kesimdeki ailelerin ise en fazla iki çocuk sahibi olmas›na izin veren Çin, bu
uygulama ile 400 milyon do¤umu önledi¤ini ileri sürüyor...

61

vi) Çin polisinin çocuk ticareti yapan 2 büyük çeteye bask›n düzenledi¤i ve
181 çocu¤u kurtard›¤› bildirildi. Kamu Güvenli¤i Bakanl›¤›’n›n aç›klamas›na göre Çin’de kaç›r›lan çocuklar evlat edinmek istenen ailelere sat›l›yor veya ifl ya da
evlerde hizmetçi olarak kullan›l›yor...
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57 “En Az›ndan ‹damlarda Düflüfl Var”, Radikal, 25 Mart 2009, s. 16.
58 “Yöneticiyi fiikâyet Ak›l Kâr› De¤il”, Cumhuriyet, 10 Aral›k 2008, s. 9.
59 “fiikâyet Eden Zindan› Boyluyor”, Cumhuriyet, 13 Kas›m 2009, s. 11.
60 Çin’de ‹kinci Çocuk Cezas›”, Cumhuriyet, 8 Ocak 2008, s. 10.
61 “Çin’de ‘‹kinci Çocuk’ Cinayeti”, Cumhuriyet, 15 Haziran 2012, s. 13.
62 “181 Çocuk Kurtar›ld›: Çin’de Çocuk Ticareti Yapan 2 Çete Çökertildi”, Cumhuriyet, 7 Temmuz 2012, s. 12.
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vii) Çin’i 3.6 milyar dolar kaz›klay›p kaçan ünlü milyarder Lai, geride gözalt›nda 10 bin yetkili, bakan ve istihbarat flefi dahil 14 idaml›k b›rakt›... Komünist
Çin’de sefalet içinde sekiz çocuklu bir çiftçi ailenin okuma-yazma bilmeyen o¤luyken 1990’larda ticarete at›l›p k›sa sürede servetiyle efsaneleflen Lai Changxing’in ülkesine att›¤› kaz›k dudak uçuklatacak cinsten. 3.6 milyar dolar vergi kaç›rmaktan aranan Lai, kapa¤› Kanada’ya att›...
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viii) Çin’in en üst düzeyde nükleer yetkilisi Kang Rixin hakk›nda kamu fonlar›n› hortumlamak ve 260 milyon dolar› bulan rüflvet almak ithamlar›yla soruflturma aç›ld›. Kang, özellikle Frans›z nükleer enerji devi Areva’n›n Guangdong bölgesindeki projesinin ihalesinden faydalanmakla suçlan›yor...
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“SOSYAL‹ZM” M‹?!
Slavoj Zizek’in, “Çin’deki kapitalizm patlamas› karfl›s›nda demokrasinin, yani kapitalizmin ‘do¤al’ bilefleninin ne zaman gelece¤i soruluyor,” dedi¤i koor65

dinatlarda Çin’de “sosyalizm” konusundaki “iddia”lar›n fazla ciddiye al›nabilmesi mümkün görünmemektedir.
Veya Vadim Bakatin’in, “Kapitalizmden sosyalizm yaratmak omletten yumurta yapmaya benzer,” saptamas›n› an›msatmaktad›r!

66

Hat›rlanaca¤› üzere 1978’den itibaren d›fla aç›lan ve kendi tan›mlar› ile
“Çin’e özgü sosyalizm” ya da “sosyalist piyasa ekonomisi”, yani “kapitalizmin iflleyifl kurallar›yla” yola devam ederken, Reformlarla hayat bulan yeni ekonomik
ortam, “Ekonomi alan›nda esas›n› kamu mülkiyetinin oluflturdu¤u, birçok mülkiyet
sisteminin ortaklafla geliflti¤i temel ekonomik sistemi kararl›l›kla uygulayarak,
farkl› mülkiyet yap›lar›n›n eflit rekabet içinde ortaklafla geliflti¤i bir yeni düzen
oluflturuldu” diye aç›klan›yordu.
1978’de iktidara gelen ikinci kuflaktan parti lideri olan Baflkan Deng fiiaoping, 1984’de yapt›¤› “Çin’e özgü sosyalizmin kuruluflu” bafll›kl› meflhur konuflmas›nda flunlar› söylüyordu: “Modernizasyon program›m›z›n en düflük hedefi, göreceli olarak konforlu bir yaflam standard›n› XX. yüzy›l›n sonunda sa¤lamakt›r. Bunu
ilk kez 1979’da eski (Japon) Baflbakan› Masayofli Ohira’ya söyledim. Görece konforlu bir yaflam standard›ndan kast›m›z; ulusal gelirin kifli bafl› 800 dolar olmas›63 “Çin Devletini Kaz›klayan ‘Robin Hood’...”, Radikal, 2 Temmuz 2007, s. 9.
64 “Çin’de Ayyuka Ç›kan Yolsuzluk”, Radikal, 8 A¤ustos 2009, s. 14.
65 Slavoj Zizek, “Çin Gelece¤imizi Yans›t›yor Olabilir”, Le Monde Diplomatique, May›s 2008.
66 Oysa “Sosyalizmi tembel, uçar›, egoist, düflüncesiz, kayg›s›z insanlarla gerçeklefltiremezsiniz. Sosyalist bir toplumun, kendi bulundu¤u yerden, genel refah için tutku ve hevesle dolu,
yoldafl› insanlar için fedakârl›k ve duygudafll›kla dolu, en zoru gerçeklefltirmeye kalk›flacak
cesaret ve kararl›l›kla dolu insanlara ihtiyac› vard›r,” der Rosa Luxemburg...
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d›r. Bu seviye sizin için düflük bir seviyedir. Fakat bizim için tutkulu bir hedeftir.”
Deng fiiaoping, o dönemde, “Her planl› ekonomi sosyalizm de¤ildir. Her piyasa ekonomisi de kapitalizm de¤ildir” biçiminde “balans sa¤layan” bir aç›klama da yapm›flt›.
Bunlar›n ard›ndan ÇKP, 2007 Ekim’indeki XVII. Ulusal Kongresi’de dikkat
çeken kararlar ald›: “Bizzat ÇKP üyelerinin özel giriflimde öncü olmalar›, partiye
dindar kesimlerin kabulü” gibi... Kalk›nmaya da yeni bir yaklafl›m da getirildi:
“Bilimsel kalk›nma”.
Öne ç›kan kavram faydac›l›k, yani her giriflimin bafl›na “Çin usulü”nün eklenmesi. Deng’in “Fareyi yakalad›¤› sürece kedinin renginin siyah ya da beyaz
olmas› önemli de¤ildir,” saptamas›, bu yaklafl›m› anlat›yordu.
Yani faydac›l›k böylesine ön plandayken Türker Alkan’›n flu soru ve saptamalar› yan›tlanmal›d›r:
“… ‘ÇHC’ kâ¤›t üzerinde hâlâ sosyalist bir devlet! Gerçekte ne kadar sosyalist? Çin, dünyan›n en çok yabanc› sermaye çeken ülkelerinden birisi... ‹flgücü çok
ucuz. Yani sömürüye aç›k! Çocuk iflgücü neredeyse bo¤az toklu¤una çal›fl›yor.
Kapitalizmin ilk dönemlerindeki vahfli sömürüden bir fark› yok. Çin, bu sayede
dünya ekonomisinde çok iyi bir yere sahip. 1 trilyon 200 milyon dolar döviz rezervi var.
Mao ve K›z›l Muhaf›zlar› olsa buna ne derdi acaba? Ama gene de ÇKP’nin
kongrelerinde Mao’ya sayg› duruflu yap›l›yor!
Çinliler ç›lg›n gibi borsada oynuyor. Borsada zengin olanlar›n, köfleyi dönenlerin öyküsü kulaktan kula¤a dolafl›yor. ‹nsanlar evini sat›p borsaya yat›r›yor.
Her hafta 1 milyondan fazla Çinli borsaya para yat›r›yor. Herkeste kapitalist olmak için ç›lg›nca bir arzu!”
Çok somut bir örnek: ÇKP yay›n organlar›ndan ‘Halk›n Günlü¤ü’ adl› web
sitesi fiankay borsas›na aç›ld›. Borsaya 20 yuandan halka arz edilen ‘Halk›n
Günlü¤ü’nün hisse fiyat› yüzde 78 art›fl göstererek 38.58 yuana kadar ç›kt›!
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Bitiriyorum; tüm bunlar böyle ve hatta daha da fazlas›yken; “Çin’de sosya68

lizm gerilemektedir; ama henüz yenik düflmemifltir,” diyen Korkut Boratav’›n tespitine kat›lmak asla mümkün de¤ildir!
AKP “devletlû”lar›n›n Türkiye’nin güneydo¤u’sunu yani Kürt illerini “Çin yapma” heveslerini ise var›n siz düflünün...

7 Temmuz 2012 , Ankara.
67 “Komünizm Borsada De¤erini Üçe Katlad›”, Radikal, 28 Nisan 2012, s. 21.
68 Korkut Boratav, “Çin Nereye?”, Birgün, 19 Haziran 2012, s. 5.
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