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Kuzey Amerika ülkelerinden birisi olan Meksika’da, 1994 yılı itibariyle 

uluslararası kamuoyunun o tarihe kadar çok da tanımadığı bir 

hareket sesini duyurmaya başlamıştır. Meksika’nın dağlık bir bölgesi 

olan Chiapas’ta ortaya çıkan oluşum çoğunlukla Maya 

yerlilerinden oluşmakta ve ismini 1910-1917 Meksika Devriminin öne 

çıkan isimlerinden Emiliano Zapata’dan almaktadır.   
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MEKSİKA HÜKÜMETİ, ZAPATİST HAREKET VE NAFTA  

 

 Kuzey Amerika ülkelerinden birisi olan Meksika’da, 1994 yılı itibariyle uluslararası kamuoyunun o 

tarihe kadar çok da tanımadığı bir hareket sesini duyurmaya başlamıştır. EZLN   olarak adlandırılan bu 

örgüt yerli halkın haklarını savunmak maksadıyla hareket ettiğini ve edeceğini duyurmuştur. Mek-

sika’nın dağlık bir bölgesi olan Chiapas ’ta ortaya çıkan oluşum çoğunlukla Maya yerlilerinden oluş-

makta ve ismini 1910-1917 Meksika Devriminin öne çıkan isimlerinden Emiliano Zapata’dan almakta-

dır.   

 

 Bu hareketin nedenleri, sonuçları araştırmayı yaptığınız tarafa göre farklılık göstermektedir. 

Eğer konuya çatışmanın esas taraflarından biri olan ve 1994 yılından sonra iki defa değişiklik yaşamış 

hükümet tarafından bakacak olursanız doğru ifadeleri kullanmanız durumunda hareketi toplumun dü-

zenini, huzurunu bozacak bir temele oturtmanız mümkündür. Aynı şekilde yeri geldiğinde ''sözümüz 

silahımızdır'' sloganını silahsız bir çatışma yürüterek hayata geçirmeyi başarabilen; temel özgürlükler 

olarak nitelendirdiğimiz, koşulsuz yaşama hakkı kadar doğal gereksinim olan; hak, eşitlik, demokrasi, 

özgürlük için tüm haksızlıklara ''Ya Basta!''  diyen bir grup tarafından baktığınız da ise hükümeti dış güç-

lerin bir esiri olarak görmek ve neredeyse tüm faaliyetlerini eleştirmek mümkündür. 

Benim bu raporda izleyeceğim yol ise olabildiğince ortada kalarak, taraf olmadan ama bir okadar 

da zamanın bir devlete, bir hükümete ve o ülkenin toplumuna yüklediği zorunlulukları göz önünde bu-

lundurarak bir durum analizi yapmak olacaktır. 

Sudan sebeplerle topyekün savaşlara girilebilen, kısa aralıklarla büyük dünya paylaşım savaşları yaşa-

dığımız dönemler geri de kaldı. Artık gücü elinde tutmak isteyen top tüfek değil, aklını kullanmak zo-

runda çünkü artık gücün ve hayatta kalmanın anahtarı '' güçlü ekonomi '', '' güçlü ittifaklar''. Böyle bir 

düzen içinde ben çalışmamı bu hareketin belkemiği olarak gördüğüm ve aslında yeri geldiğinde 

başka ifadeler kullanılarak anlatılmaya çalışsa da temel de hep aynı yere çıkan NAFTA  üzerine kur-

dum. 

 

 Olayların 1994 yılında patlak vermesinin önemli gerekçeleri vardır. Bu tarih öylesine alelade bir 

tarih değildir. Bu tarihte Kuzey Amerika'da yer alan ABD, Kanada ve Meksika arasında 1992 yılında  

NAFTA imzalanmıştır. Anlaşma 1 Ocak 1994 tarihinde de yürürlüğe girmiştir.  Nitekim bu tarihle birlikte 

daha öncede belirtildiği gibi olaylar bir başka boyuta geçmiştir. Anlaşma bölgesel düzeyde bir tercihli 

ticaret alanı yaratmıştır. NAFTA günümüzde en etkin olan ticari bloklardan biri konumundadır. An-

laşma müzakereleri aslında eskiye dayanmaktadır. Yani NAFTA, 1980'lerin ikinci yarısından itibaren sü-

ren bir sürecin ürünüdür. Üç ülkeyi böyle bir tercihli ticaret düzenlemesine götüren en önemli etken, 

dünya mal piyasasında ağırlığı gittikçe artmaya başlayan Japonya ile Çin gibi yeni sanayileşen ülke-

ler olmuştur. Özellikle Çin gibi yeni sanayileşen ülkelerin ucuz iş gücü avantajını kullanarak uluslararası 

ticarette avantajlı konuma gelmeleri gelişmiş ülkelerin rekabet gücünü tehdit etmiştir. Böyle bir or-

tamda üç ülke firmalarının ölçek ekonomisini genişleterek rekabet güçlerini artırmayı hedeflediklerini 

görüyoruz ki aynı etkenin 1980'lerde AT bütünleşmesinde derinleşmeye neden olduğu gerçeği hükü-

metlerin bu anlaşmanın gerekliliğini savunmak için hazırladıkları mazeretler defterine bir madde daha 

eklenmesine fırsat vermiştir. Meksika Hükümeti bu anlaşmanın tamamiyle ülkenin bağımsızlığının ve ge-

leceğinin garantisi olduğunu savunmuştur. 

 

 Diğer bir savunması ise NAFTA ile üye ülkeler arasında hiçbir örgütsel yapının kurulmamış ol-

duğu gerçeğidir. Yalnızca anlaşmazlıkların giderilmesi ve iletişimin güçlendirilmesi adına her üye ülke-

nin ilgili kurumunda kurulmuş olan NAFTA sekretaryası dışında hiç bir yapının oluşmaması hükümetin 

aksini iddia eden Zapatista'lara karşı en büyük savunmalarından biri olmuştur. Hükümetin bağımsız ka-

rar verme ve iç işlerine dış güçleri karıştırmama konusunda NAFTA etkisi altında olmadığını savunmuş-

tur. 

 

 NAFTA bir STA anlaşmasıdır. Taraf devletler birbirlerinin ülkelerinde üretilen ve o ülke menşesi 
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kazanan ürünlerin ithalatında uyguladıkları gümrük vergilerini ve buna eşdeğer önlemleri kaldırmışlar-

dır. Anlaşma bir STA olduğundan dolayı ''Gümrük Birliği''nden farklı olarak üye ülkeler açısından 

üçüncü ülkelere yönelik herhangi bir ortak gümrük tarifesi belirlememiştir.  Ayrıca anlaşmanın diğer 

pek çok tercihli ticaret düzenlemesinde olduğunun aksine sadece sanayi ürünleriyle sınırlı kalmamış, 

ABD- Meksika arasında tarım ürünlerini de kapsamıştır. Ancak Kanada kendisi açısından tarım ürünle-

rini anlaşma dışında tutmuştur. Bu yönüyle gelişmiş bir ülkeyle gelişmekte olan bir ülke arasında tarım 

ürünleri ticaretine yönelik yapılmış nadir düzenlemelerden biridir. İşte bu özelliği Zapatista'ların belki de 

hükümeti eleştirdiği en önemli noktalarından birisidir çünkü Zapatistalar gelişmekte olan bir ülke olan 

kendi ülkelerinin bir dünya devi karşısında, en önemli geçim kaynakları sayılan alanda böyle bir 

alaşma içerisine girmeleriyle çiftçilerin ciddi sıkıntılar yaşamasından ve dahi ellerinde zaten az olan 

imkanlarında kaybedilmesinden şikayetçilerdir. Fikir olarak ya şimdi tepki vermeli ya da sonsuza dek 

susmalı politikasını izlediklerini gördüğümüz bu grubun kendi ülkemizde dahil olmak üzere bir çok 

gruba ders ve örnek olmasını temenni ediyorum. 

 Tüm bu maddelerden sonra Kuzey Amerika'da yaratılan serbest ticaret alanı çok kısa süre içe-

risinde üye ülkelerde ve bölgesel düzeyde etkisini göstermiştir. Üç üye arasında ticaret hızla artmış, ay-

rıca doğrudan yabancı yatırımlar da yükselmiştir. Yatırımlar özellikle ABD'den Meksika'ya doğru yönel-

miş, bu gelişme ABD'de istihdamı olumsuz etkilerken Meksika'da istihdam genişlemesi yaratmıştır. An-

laşmayla ABD'deki pek çok imalat dalındaki üretim tesisleri daha ucuz işgücü avantajından yararlan-

mak amacıyla Meksika'ya kaydırılmıştır. Ancak tarım alanında, makineleşen ve daha geniş ölçekte 

üretim yapan ABD'li çiftçilerle rekabet edemeyen Meksika'lı çiftçiler önemli zorluklarla karşılaşmaya 

başlamıştır. Diğer yandan 2000'li yıllardan itibaren bütün Amerika kıtasını kapsayacak bir serbest tica-

ret alanı yaratılması konusundaki girişimler hız kazanmıştır. Zapatistalar tüm olumlu sayılabilecek geliş-

melerin üstünün tek kalemde çizilebileceğini söyle bunun nedeni ise hükümetin politikalarıyla Meksika 

çiftçisinin elinden ekmeğini alması olduğunu söylemiştir. Daha fazla istihdam sağladığını iddia ederken 

ciddi bir işsizlik de yaratan hükümetin buna acil bir çare bulması gerektiğini ortadadır. 

 

 Liderleri Subcomandante Marcos 'un davanın önceliği nedeniyle yıllarca sakladığı yüzü, ger-

çek bir liderin sahip olabileceği nitelikteki hitap yeteneği ile yalnızca Meksika'ya değil tüm insanlığa 

seslendiği önemli dersler veren sözleri, gücün kendisini şımartmasına izin vermemesi ile kendisine baş-

kumandan demekten bile uzak duran bir lider olması ve hepsini kendisiyle bir tuttuğu dava arkadaşla-

rının verdikleri çabalar bu hareketin önemini gözler önüne seriyor ve daha yıllarca tartışılacak bir konu 

olduğunu bizlere gösteriyor. Fakat hükümetlerin günümüz şartları ve zorunlulukları olarak nitelendirilen 

daha önce bahsettiğim temellerdeki ekonomik mücadeleleri de zamanımızın her ülkede kendini gös-

teren bir gerçeği. 

 

  Daha bir kaç gün önce haberlerde okudum, AVM yapımı tartışması nedeniyele 4 polisin mey-

dan dayağı yiyerek hastaneye yoğun bakıma düşmesi ve ölüm kalım savaşı vermesini anlatıyorlardı. 

Temennim bu örnekte ve daha ciddilerinde görüldüğü gibi olayların yaşanmasını engellemesi adına, 

gerek devlet gerek hareket önde gelenlerinin ortak bir yol bulmasıdır. Meksika'nın geleceği için bu an-

laşma ve uzlaşı, bugün ya da yarın önemli değil, ancak gerçekleşmek zorundadır. 

             

  

 

Gizem Çiğdem Altaş 
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