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 WALL STREET ‘’ İŞGAL ET ‘’  HAREKETİ 

                              Elif MECİT

 

  Günümüzde birçok ülkede yaşanan ekonomik ve sosyal sorunlar her geçen yıl çeşitli 

şekillerde meydana gelmektedir. Bu duruma halkın tepkisi dünyanın birçok bölgesinde 

yapılan çeşitli eylemlerle kendini göstermektedir. Bu eylemler 1850 yılından itibaren 

sömürgecilikten sanayi dönemine kadar daha da artan bir hızla devam etmiş olup, birçok 

ülkede iktidarların değişmesine, rejimlerin yıkılmasına birçok insanın sürgün edilmesine, 

hayatını kaybetmesine neden olmuştur. 

  Özellikle gelir düzeyi ve eğitim seviyesi düşük olan ülkelerde gösteriler protestolar 

kendisini göstermektedir. Günümüzde yaşanan „‟ Arap baharı ‟‟ diye adlandırılan eylemlere 

ilişkin yeni gelişmelere hepimiz şahit olmaktayız. Mısır devlet başkanı Hüsnü Mübarek‟in ve 

Libya devlet başkanı Muammer Kaddafi‟nin iktidarı bırakmak zorunda kalması, ülkede 

yaşanan kaos halkın yaptığı bu eylemlerin sonucudur. Yine en yakın komşumuz Suriye‟de 

yaşanan olaylar ülkemizde her geçen gün kaygı ile izlenmektedir. 

  Ancak bu eylemler sadece gelir düzeyi ve eğitim seviyesi düşük ülkelerde değil birçok 

alanda çağ atlamış, refah seviyesi üst düzeyde, halkın eğitim ve gelir düzeyi yüksek, bilgi 

çağını yaşayan toplumlarda da zaman zaman çeşitli eylemlere tanık olmaktayız. 

  İşte ABD, Halkın gelir düzeyindeki azalış, refah seviyelerindeki olumsuz değişiklikler 

ve mali sistemin zengin ve güçlülerden taraf olduğu ileri sürülerek 17 Eylül 2011‟den itibaren 

Amerikan halkını sokağa dökmüştür. Dünya ekonomisinin kalbi diye tanımlanan Wall Street‟i 

işgal etmeye gelen yüzlerce insan çok ciddi haksızlığa uğradıklarını dile getirip kamp kurarak 

eylemlerini sürdürmekteler. 

  Kendilerinden haksız bir vergi sistemiyle toplanan paraların, emekliliklerin, 

birikimlerin gelir düzeyi çok düşük ya da işsiz insanlara yardım amacıyla aktarılması yerine 

krizi oluşturan finans sisteminin cebini doldurmakta. Kriz nedeniyle evlerini, işyerlerini 

kaybeden insanlar fatura ödemeye devam ediyor fakat buna karşılık krizin suçlusu finans 

kesimi hiçbir ceza görmemekle birlikte kârlarına kâr katıyor. Krize yol açan işlemleri yapan 

yöneticiler yüksek ücretlerle, yüksek primlerle yaşamlarını sürdürüyor. Wall Street 

protestocuları, ekonomik krizin toplumun yüzde 1‟i temsil eden zenginleri daha da zengin, 

yoksulları ise daha fakir kıldığını ifade etmek için, “Bizler yüzde 99‟uz” sloganını 

oluşturdular. 

  Yapılan bu haksızlıktan şikayetçi olduğunu belirten Amerikan halkı, bu şikayetlerini 

de bir bildiri yayınlayarak duyurdular ; 

- Şirketlere özel haklar veren 1886 tarihli yüksek mahkeme kararı kaldırılsın, 

- Suçlu banka,şirket ve yöneticileri hakkında dava açılsın, 

- İstihbarat birimleri ve polise ek yetkiler veren düzenlemeler kaldırılsın, 

                                                           
 Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birinci Sınıf Lisans Öğrencisi 



22 
 

- Eğitim sistemi yeniden düzenlensin. Ücretsiz eğitim sağlansın. 

- ABD Merkez Bankası, Fed‟e el koysun, ABD kongresi Fed ‟i denetim altına alsın, 

- Yönetim görevini yönetecek Halk Ofisi kurulsun. 

 

  Arap Baharından ilham aldıklarını dile getiren ve çoğu gençlerden oluşan 

protestocular Wall Street‟in Zuccoti Parkı‟ nda kendilerini medya, sağlık, sanat, 

bilinçlendirme, güvenlik, temizlik gibi komitelere ayırıp el birliği ile işgali yürütmekteler. 

  Protestocu gençlerin haberleştiği internet sitesi - www.occupywallst.org – nde 

eylemciler Arap baharını gerçekleştirenleri örnek gösterilerek „‟Mısır, Yunanistan, İspanya ve 

İzlanda‟daki kardeşlerimiz gibi, Arap Baharı‟ nın devrim niteliğindeki taktiğini kullanarak 

ABD‟de demokrasiyi yeniden kazanmak için bütün halinde hareket etmemiz gerekiyor. 

Amacımıza ulaşırken kesinlikle şiddetten uzak durup tüm katılımcılarımız için güvenliği en 

üst düzeyde tutacağız.” ifadesine yer verdikleri görülmekte. 

  Hepimizin özgürlüklerin ülkesi diye tanıdığı bu ülke eşitlik, insan hakları, demokrasi 

arayışı içinde kıvranıyor. Bununla da sınırlı kalmayıp ülke sınırlarını aşan bu eylemler 100 

den fazla ülkeye yayılma gösterip Avrupa başta olmak üzere Asya, Latin Amerika, Afrika ve 

Okyanusya‟ya sıçrayarak, son yılların en büyük küresel protesto eylemine dönüşmeye devam 

ediyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


