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- · Ben önce kriz konusunda doğduğunu düşündüğı1m bir karışıklığı ta~rih etmek istiy~>-nım. 
Benim• bildıği'm kadar kapitaliz_rıi 1970'lerde girdiği krizden hen~z ~~k_m~dı_: Ben _i~_tisatç_~ ~e
ğilim ama· iktisatçıların genel -olarak, geleneksel olarak kullan~ıgı t~m _~lçu~le_r~ • gore dun ya 
ticaret hacminin daralması gibi ölçütlere göre dünya kapitalizmı derın• bır krız ıçınde bulunu-

. yor. İçinde yaşadığımız durumun .özgüllüğü bu şartların bir iki istisna dışında ciddi bir anti-
. kapitalist, söz gelimi 20'leı;-de olduğu gibi, kavga doğuramamış olması. Bunun da nesnel şart~ 
!arda oldu~ kadar dünya komünist hareketinin kenefi tarihsel önderlik rolüyle.de ilgili oldu- _ 
ğunu- düşünüyorum. Bu sadece bir değinme. Benim asıl üzerinde dur~!1< istediğim daha önce 
üzerinde durulan.bilimsel teknik devrim. Bilimsel teknik devrimin üretici güçleri geliştirdiği 
elbette doğru ama b~nun özgül biçimi üzerinde durmamız gerekiyor, Ö?:ellikle den1o~rasi.yle _ 
ilişkisi açısından. Bilimsel teknik devrimin en önemli sonucu t;ı.rihte ilk-kez olar-ak belki bilgiyi 
doğrud:ın doğruya metalaştırmış olması. Buna bilgi işlem devrimi de diyoruz. Bu şu anlama . 
geliyor. Bilginin üretimi ve biriktirilme~i artık k~pitalist çir üretim çerçev~si içeri.sinde ger~ 
çekleştirileıi bir: şey haline · geldi. Bilginin üretimi kar._ ma~tığına göre yapılan bir şey _haline 
geldi ve daha d~ ötesi bilgi işlem sektörü diyebileceğimiz şey diğer :bütün ·sanayi sektörlerinde-

. ki karlılık ve verim oranlarını belirleyen, bir zamanlar Demir Çelik, bir zamanlar. Tekstil Sa
payinin olduğu konuma yükseldi, kilit sanayi halini aldı. Bütün b_unların demokrasiyle ne gibi · 
bit ilişkisi var? Ertuğrul konuşmasında bilgi t_ekeliniİı kırılmasından s_öz etmişti. Eskiden bilgi 
tekeli dediğimizde bu daha çok bir metafor olarak kullanılıyordu ve geniş halk sınıflarının. bil-

. gisiz bırakılması siyasal kerteye özgü bir davranış biçim~ydi ve daha çok eg~men sınıfların si- _ 
yasi temsilcileri ve kurumları aracılığıyla gerçekleştirdiği bir şeydi. Oysa bugün artık durum 
çok farklı bir ~al almış durumda. Bu eğilim~n daha başındayız ama, çok farklı alanlardaki 
bil~ler for_melleştirilip tekelci sermayenin kendini yeniden üretmesinde kritik bir rol oynama-·· 
ya başladıkça eskiden demokratik kurumların aldığı kararlar .giderek tekelci sermayen.iri ken·- -
dini yeniden üretim süreci içedsinde aldığı teknik birer.kararlara indirgenec.ektir, indirgen'ineje 
başlanmıştır. Ve buna bağlı olarak bizim alışageldiğimiz demokratik hayat, demokratik ku-

. rumlar manzumesi giderek içeriksizleşecektir. _-şiıpdi bütürt bunların. üzerirtde bu kadar dur
mamın nedeni deklarasyonun· en eleştirilen ~oktasi global sorunlar. mevzuu oJdu. Ç}lobal 
sorunların çözümij,ne yönelinmesi içifı- bile sosyalizm gereklidir dendi. Btigün artık bilgjni_ri 
almış olduğu bu özel_konumdan ötürü bilgilenme hakkını. savunmak doğrudan doğruy~ t~kel
ci sermayenin v~lığının ortadan kalkmasını_ gerektirir. Bunu talep et~eyi de içerir: Çok _so
mut bir örnek vereyim: Şu ozoİıtabakası tartışması epeydir sürüyor. Mesela be_ni_!ll, _bunun 
nedenleri hakkınd:ı şöyle bir iddia·m var, hala sınarnakta güçlük çektiğim bir iddia; % ·go öl
çüde hava taşımacılığı.nda k_ullanılaİı b~r gazın_ sorumlu olduğu söyleniyor. Eğer. bu doğruys_a 
~unu~ çözümü sermayeyle_ il_gili çok köklü ~ir _reorganizas_yon gerektirir. Bunun y~n~nda dı~ 
ger bırçok olayda olduğu . gıbı buna karşı mucadele için önerilen tüketici boykotu gıbı davr~ 
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nış biçimleri gid_erek gö~termelik, seyirlik birer davranışa indirgenmek durumunda kalır . ..Zaten 

diğer demokratik ~-uru~ların ba~ı~a gel~n de iç~riks~zleşme_d~r, doğrudan· doğruya serma::Y~ 
sorgulariıayan bütun mucadele bıçımlerı bu te?lıkenın tehdıtı altındadır. Tamamen kendısını . 
sembolik düzeyle sınırlamak, tamamen bir-jeste dönüşme tehditi altındadır , Gelişmiş kapita-

- lizinİii, bu_ aşamasında özellikle de_ bilimsel teknolojik devrimden ötürü bugün özel sermayeyi 
tekelci sermayeyi -sorgulamadan doğrudan doğruya bunun varlığıni ortadan. kal,dırmaya yö
nelmeden· bir demokrasi m~cadelesi yapmanın çerçevesini· ortadan kaldırmıştır. _ 
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