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Önsöz

Önsöz
Hayat karmafl›klaflt›kça bilim de kendini yeni durumlara göre ayarl›yor…
K›sa bir zaman önce sosyal bilimlerde “Uluslararas› Ekonomi Politik” diye bir
disiplin yoktu.
Bu terim küreselleflmeye koflut olarak 1970’lerden sonra do¤du ve ayn› süreç
ile birlikte olgunlaflmaya devam etti.
Hatta öyle ki 1990’lar›n sonuna do¤ru dünya ekonomisi yeni bir döneme girdi, “s›n›rlar› olmayan ekonomi”den daha fazla söz edilmeye baflland›.
Nitekim bilgisayar ve iletiflim teknolojilerinin yayg›nlaflmas›, maliyetlerin düflmesi, ticarette s›n›rlar›n daha da afl›lmas›na sebep oldu.
Bu s›n›rs›z, bilgi temelli ekonomi en fazla internetin gelifliminde yaflan›yor.
‹nternet, ortaya ç›kt›¤›ndan beri, her sene, kapasitesini iki kat›na ç›kar›yor.
Bilgisayarlarla birbirine ba¤l› olan finansal piyasalar, e-mail, telefon bankac›l›¤›, elektronik veri aktar›m› gibi geliflmeler, bizi her gün biraz daha fazla s›n›rlar›
olmayan bir dünyan›n vatandafllar› yap›yor.
Bu yeni dönemde, ticaretin ve yat›r›m›n küreselleflmesi; bilgi ve fikre dayal›
ürünlerin a¤›rl›kta oldu¤u hizmet sektörünün ekonomideki pay›n›n artmas›na, sanayi sektörünün pay›n›n ise azalmas›na sebep olmakta…
Uluslararas› Ekonomi Politik, daha ziyade uluslararas› iliflkiler bilim dal›n›n alt
dal› olarak kabul edilse de bunun tersini iddia eden bilimcilere de rastlanmaktad›r.
Uluslararas› Ekonomi Politik, “uluslararas› iliflkilerde iktidar aray›fl› ile zenginlik birikiminin dinamik ve karfl›l›kl› etkileflimini” inceler.
Liberal, Marksist, Realist gibi klasik düflünce ak›mlar›n›n farkl› yaklafl›mlar›n›
kitapta da görece¤iniz gibi Uluslararas› Ekonomi Politik’in içeri¤ini zenginlefltirmeye devam etmekte…
Kitab›n yaz›m› s›ras›nda baflta konunun temel kaynaklar› olmak üzere tüm
dünya literatürünün birikiminden yararlanarak farkl› bir flekillendirme için çaba
gösterdik. Ancak Türkiye üniversite e¤itiminin kendi pratiklerinde yo¤ruldukça
bu yeni disipline daha fazla katk› yapaca¤›m›za olan güvenimiz tamd›r.
Katk›lar›ndan dolay› Doç.Dr. Ünal Ça¤lar ile yo¤un bir özen ve özverili bir çaba
ile kitab›n editörlü¤ünü yapan Yrd.Doç.Dr. Murat Çetin’e çok teflekkür ederim…

Yazar
Prof.Dr. Mehmet ALTAN
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ULUSLARARASI EKONOM‹ POL‹T‹K

Amaçlar›m›z

N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Uluslararas› ekonomi politi¤i tarihi geliflimi içinde tan›mlayabilecek,
Uluslararas› ekonomi politi¤in temel unsurlar›n› ifade edebileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Ekonomi Politik
Uluslararas› Ekonomi Politik
So¤uk Savafl
Devlet

•
•
•
•

Piyasa
Toplum
Bretton Woods
Küreselleflme

‹çindekiler

Uluslararas› Ekonomi
Politik

Uluslararas›
Ekonomi Politi¤in
Tan›m› ve Temel
Kavramlar›

•
•
•
•

G‹R‹fi
EKONOM‹ POL‹T‹K
ULUSLARARASI EKONOM‹ POL‹T‹K
ULUSLARARASI EKONOM‹
POL‹T‹⁄‹N TAR‹H‹ GEL‹fi‹M‹
• D‹S‹PL‹NLERARASI B‹R ÇALIfiMA
ALANI OLARAK ULUSLARARASI
EKONOM‹ POL‹T‹K
• ULUSLARARASI EKONOM‹
POL‹T‹⁄‹N TEMEL UNSURLARI:
DEVLETLER, P‹YASALAR VE
TOPLUMLAR

Uluslararas› Ekonomi
Politi¤in Tan›m› ve Temel
Kavramlar›
Uluslararas› ekonomi politik (UEP), ekonomi/ler - politika/lar ile devlet/ler - piyasa/lar aras›nda uluslararas› düzeyde yaflanan karfl›l›kl› etkileflimi ele al›p inceleyen
disiplinleraras› bir yaklafl›md›r. Uluslararas› iliflkiler disiplininin bir alt dal›n› oluflturdu¤u görüflü yan› s›ra uluslararas› iliflkilerin UEP’nin bir alt dal› oldu¤u görüflü
de hayli yayg›nd›r. Dolay›s›yla UEP kendi içinde farkl› teorik gelenekleri ve bu geleneklerin yeni yorumlamalar›n› bar›nd›rmaktad›r. Son dönemlerde Küresel Ekonomi Politik biçiminde de ifade edilmekte olan uluslararas› ekonomi politik (literatürdeki bir di¤er ismiyle uluslararas› politik ekonomi), esas olarak devletler, küresel flirketler, uluslararas› organizasyonlar ve çeflitli sosyal hareketler gibi uluslararas› aktörler aras›nda meydana gelen faaliyetler üzerinde odaklanmaktad›r. UEP,
politik müdahalelerden etkilenmeyen saf piyasalar›n bulunmad›¤›, ekonomi ve
politikan›n kesin s›n›rlarla birbirinden ayr›lmas›n›n mümkün olmad›¤› temeline dayanmaktad›r. Buna göre dünyadaki geliflmeleri anlamak için politik ve ekonomik
faktörleri birlikte göz önünde bulundurmak gerekir.

Uluslararas› ekonomi politik,
ekonomi/piyasa ve
devlet/politika aras›ndaki
karfl›l›kl› iliflkileri ve
etkileflimleri uluslararas›
düzeyde ele al›p inceleyen
bir disiplindir.

fiekil 1.1
Denge, arz-talep kesiflince oluflur.

Fiyat
D

S

P3
P1
P2
S
0

D
Q3

Q1

Q2

Q4

Miktar

“Klasik ‹ktisat 1776 y›l›nda Adam Smith’in ‘Uluslar›n Zenginli¤i’ adl› kitab›yla do¤du. Adam Smith Newton hayran›yd›, zaten ‘yöntem’ konusundaki kitab› da Newton üzerinedir. Newton fizi¤i, do¤adaki ‘denge’ durumundan yola
ç›kt› ve ‘denge’ kavram›n› en temel prensiplerden biri olarak kabul etti. Bu nedenle ‘denge’ kavram› Klasik ‹ktisat’›n da en temel prensiplerinden biri oldu. Sorular, ‘dengenin bozulmas›’ ve ‘dengeye gelifl’ parantezinde seyretti.
‹ster ‘denge’de, ister ‘eksik denge’ de seyretsin, iktisadi
mekanizmay› hareket ettiren vazgeçilmez yasa ise hep
‘arz ve talep’ olarak kald›. ‘Arz ve talep’ temel yasa olmaya da devam ediyor.
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‹ktisat, bireyler ve
toplumlar›n s›n›rl›
kaynaklar›n›, s›n›rs›z
ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için
nas›l da¤›tt›klar›n› inceleyen
bilim dal›d›r.
Baflka bir tan›ma göre
politika (siyaset), otorite ile
ilgili kurumlar›n ve bu
kurumlar›n oluflmas›nda ve
ifllemesinde rol oynayan
davran›fllar›n bilimidir.

En genel anlamda ekonomi (iktisat), k›t kaynaklarla s›n›rs›z ihtiyaçlar›n nas›l
karfl›lanaca¤› sorusuna cevap arayan bilim dal›d›r ve toplum içinde servetin yarat›lmas› (üretim), da¤›t›lmas› ve kullan›lmas›n› belirleyen sistem olarak tan›mlanabilir.
Buna karfl›l›k politika, “devlet ifllerini düzenleme ve yürütme sanat›yla ilgili özel görüfl veya anlay›fl” olarak tan›mlan›r ve ayn› zamanda sosyal ve ekonomik faaliyetlerin ve karfl›l›kl› etkileflimlerin nas›l olaca¤›n› belirleyen kurumlar ve kurallar setidir.
Gerek ulusal gerekse uluslararas› ekonomiler, teoride düflünüldü¤ü gibi tam rekabet piyasalar› fleklinde ifllemezler. Bu konuda ileri sürülen aç›klamalar soyut
modeller olup gerçek hayatta pek karfl›lafl›lan durumlar de¤ildir. Gerçekte ulusal
ve uluslararas› piyasalar›n iflleyifli birçok faktöSeçmenler, “demokrasilerde
rün etkisi alt›ndad›r.
siyasal düflünce ve tercihlerini
1973 ve 1979’da Petrol
oy kullanarak belirten
Üreten Ülkeler Örgütükiflilerdir.”
nün (OPEC) petrol fiyatlar›nda meydana ge“Halk egemenli¤i” anlam›na gelen detirdi¤i büyük oranl› armokrasi, “genel ve eflit oy hakk›na, bet›fllarda da görüldü¤ü
lirli aral›klarla yap›lan seçimlere, gizli oy
ve aç›k say›ma, seçim mekanizmas› ile
gibi üreticiler ya da sat›siyasi iktidar›n de¤ifltirilmesi ilkesine
c›lar ile al›c›lar bir araya
dayanan ve iktidar karfl›s›nda ifade ve
örgütlenme özgürlü¤ü prensibinden hagelerek mallar›n fiyatlareketle, kurumsallaflm›fl bir muhalefetin
r›n› yükseltebilmekte
bulundu¤u politik bir sistemdir.”
veya düflürebilmektedirler. Yine hükûmetler,
ald›klar› kararlar ve yapt›klar› uygulamalarla tüketim, arz, talep kal›plar› ve fiyatlar
yan›nda daha birçok ekonomik de¤iflken üzerinde etkili olabilmektedirler.
Bu sebeple, toplumlar içinde ortaya ç›kan geliflmeleri pür ekonomik yaklafl›mlar ve modellerle aç›klamak mümkün olmamaktad›r. OPEC, 1973 y›l›nda petrol fiyatlar›n› yükseltti¤inde baz› piyasac› iktisatç›lar, arz talep güçleri üzerindeki bu tür
manipülasyonlar›n ancak k›sa vadede etkili olabilece¤ini ileri sürmüfllerdi. Ancak,
o zamanlardan bugüne yaflananlar, petrol fiyatlar›n›n, hem piyasa güçlerinin hem
de OPEC üyelerinin piyasalara müdahale kabiliyetinin bir fonksiyonu oldu¤unu
gösterdi. Benzer flekilde ücret, fiyat ve rant kontrolü, vergilendirme, sübvansiyon-

Resim 1.1

Toplumlarda meydana gelen
geliflmeleri pür ekonomik
yaklafl›mlar ve modellerle
aç›klamak mümkün
olmad›¤› gibi, politik
geliflmeleri de ekonomik
faktörlerden ba¤›ms›z olarak
aç›klamak mümkün de¤ildir.
Dolay›s›yla, disiplinler aras›
bir yaklafl›ma ihtiyaç vard›r.

Resim 1.2
Tarih, 11 Eylül 2001. New York'taki ‹kiz Kuleler sald›r›ya
u¤ram›fl halde.
“11 Eylül 2001'de Washington ve New York'a düzenlenen sald›r›lardan sonra
dünya, Irak ve Afganistan'›n iflgaline, Bali, Madrid ve Londra'daki bombal› eylemlere tan›k oldu, Baflkan Bush'un 'terörle savafl doktrini' uzun uzun tart›fl›ld›.
ABD, Irak, Afganistan ve Pakistan'da yürüttü¤ü operasyonlara 4 trilyona yak›n
para harcad›.
11 Eylül'den bu yana havac›l›k sektöründe güvenlik bambaflka bir boyuta tafl›nd›; yolcular›n kimlikleri taran›r, üstleri didik didik aran›r hale geldi.
11 Eylül'ün bir di¤er miras›, çok kültürlü toplumlar içindeki güvensizlikleri su
yüzüne ç›karmas› oldu.
'Medeniyetler Çat›flmas›' yaflanaca¤› kehanetleri uzun süre gündeme hakim
oldu. Müslümanlar Bat›l›lar›n bir anda kendilerini 'potansiyel terörist' olarak
gördü¤ünden flikâyetçiydi...”

Kaynak: BBC, 09.09.2011.
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lar ve teflvikler, gümrük tarifeleri ve di¤er ticaret engelleri ve kamu harcamalar› yoluyla devletler de ekonomi ve piyasalar üzerinde etkili olmaktad›rlar.
Ayn› flekilde, politik geliflmeleri ve olaylar› da ekonomik faktörlerden ba¤›ms›z
olarak aç›klayabilmek mümkün de¤ildir. Gerek ulusal çapta ve gerekse uluslararas› alanda bask› gruplar›, politikac›lar ve di¤er politik aktörler ekonomik geliflmeler
üzerinde piyasalar kadar etkili olabilmektedirler. Böyle bir dünyada displinleraras› bir yaklafl›m›n olaylar› aç›klay›c› gücü daha yüksek olmaktad›r. Bundan dolay›
ekonomi politik, dünyay› anlamland›rmada ve geliflmeleri aç›klamada birbirinden
ayr› ele al›nan ekonomi ve politika bilimlerinden daha elveriflli bir analiz arac›d›r.
Bu bölümde UEP’nin temel özelliklerini ve çeflitli bilim dallar›yla olan iliflkisini
ortaya koyacak, günümüzün karmafl›k olaylar›n› aç›klamada disiplinleraras› bütüncül bir bak›fl aç›s›n›n gereklili¤ini belirtece¤iz. Örne¤in, küreselleflme ve 11 Eylül
olaylar› yaln›z ABD’de de¤il bütün dünyada önemli geliflmelere yol açm›fl, dünyadaki bütün insanlar›n hayat›n› etkilemifltir. Bu tür olaylar gibi Do¤u Avrupa, Güney
Do¤u Asya ve Orta Do¤u’da ulusal ekonomik sistemlerin dönüflümü, dünyadaki fakirlik, açl›k ve gelir da¤›l›m› gibi problemler, uluslararas› örgütler ve hükûmet d›fl›
organizasyonlar›n davran›fl› ve küresel ›s›nma gibi konular›n UEP gibi birçok disiplini bir arada bulunduran bir bak›fl aç›s›yla daha iyi anlafl›labilece¤ini görece¤iz.

EKONOM‹ POL‹T‹K
Ekonomi politik veya politik ekonomi çeflitli anlamlarda kullan›lmaktad›r. Baz›lar›na göre bu terim, ekonomik faaliyetlerin politik temellerinin yani devlet politikalar›n›n hangi yollarla piyasalar›n iflleyifli üzerinde etkide bulundu¤unun araflt›r›lmas›n› ifade etmektedir. Meseleye di¤er taraftan bakanlara göre ise ekonomi politik, politik faaliyetlerin ard›ndaki ekonomik faktörlerin araflt›r›lmas›d›r. Bu yaklafl›mda ön plana ç›kan, ekonomik güçlerin devlet politikalar›n› ne flekilde biçimlendirdi¤idir. Asl›nda, her iki yaklafl›mda birbirini tamamlamaktad›r çünkü politik faaliyetler ve uygulamalar ile piyasalar sürekli bir karfl›l›kl› etkileflim içindedirler. Yani bugünkü politika tercihleri, gelecekteki refah düzeyini (ekonomik geliflmeyi) etkilerken kendisi de ekonomik geliflmelerden etkilenmektedir.
‹lk olarak 1615 y›l›nda, Frans›z iktisatç› Antoine de Montchrestien ekonomi politik ifadesini kulland› görüflü yayg›nsa da Turquet taraf›ndan bu tarihten yaklafl›k
dört y›l önce bu ifadenin egemen devletin yurttafllar› karfl›s›ndaki görevleriyle iliflkili olarak kullan›ld›¤› gerçektir.
Bugün “ekonomi” olarak an›lan bilim dal› bir zamanlar “ekonomi politik” olarak adland›r›l›rd› ve özellikle de Marksist düflüncenin siyasi olaylar›n ekonomik arka plan›n› ifade etmek üzere literatüre kazand›rd›¤› bir kavramd›. Bugün ise bu dar
anlam›n›n çok ötesinde ekonomi politik, bir yandan uluslararas› iliflkiler ve siyaset
biliminin temel de¤iflkeni olan gücü, di¤er taraftan ise ekonominin temel de¤iflkeni olan servetin oluflumu ve da¤›l›m› aras›ndaki karfl›l›kl› iliflkiyi araflt›rmaktad›r.
Temel olarak ekonomi politik, politik kurumlar ve ortam ile iktisadi sistem aras›ndaki etkileflimi, ekonomi, hukuk, siyaset ve sosyoloji gibi bilim dallar›ndan faydalanarak araflt›ran disiplinleraras› bir alan› ifade eder.
Ekonomi Politik 18’inci yüzy›lda ortaya ç›kt›¤›nda, insanlar›n ihtiyaç ve istekleri ile bunlar› karfl›layan mal ve hizmetlerin üretiminin ve da¤›t›m›n›n belirlendi¤i
sistemde meydana gelen ciddi de¤iflimi anlamaya yard›mc› olmufltur. Daha önce
ortaya ç›kan Yunanca as›ll› ekonomi kelimesi ise ev yönetimi anlam›na gelmekteydi ve ihtiyaçlar›n hanehalk› içinde belirlendi¤i ve bunlar› tatmin eden fleylerin de
yine hanehalk› içinde üretildi¤i bir toplumu iflaret ediyordu. Politik ekonomi ya da
ekonomi politik ise devletin ekonomik ifllerinin yönetimi anlam›na geliyordu.

Ekonomi politik, politika ile
ekonomi aras›ndaki
etkileflimi konu al›r.
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‹lk zamanlarda, ekonomi politik çal›flmalar›nda, halk›n ihtiyaçlar›n›n daha iyi
karfl›lanmas› için devlet adamlar›na devletin ekonomik ifllerini yürütmede yol göstermek amaçlan›yordu. Dolay›s›yla, ekonomi politikle birlikte devletin ya da devlet
adamlar›n›n ekonomik meselelerdeki sorumluluklar›yla ilgili bir tart›flma da ortaya
ç›kt›. Acaba hangi isteklerin karfl›lanaca¤›n› belirlemek ve kaynaklar› buna göre harekete geçirmek devletin sorumlulu¤u muydu yoksa bu konu kendi ç›karlar› taraf›ndan motive edilen fertlere mi b›rak›lmal›yd›? Bu soru bugün de güncelli¤ini korumakta ve ekonomi politik içinde merkezî bir yere sahip olmay› sürdürmektedir.
Politika ile ekonomi aras›ndaki iliflki bir ülkenin dünya ekonomisine kat›l›m›
meselesinde de kendisini göstermektedir. Ülkenin ne ölçüde ve ne flekilde dünya
ekonomisine kat›laca¤› ülke içinde al›nan politik kararlardan büyük ölçüde etkilenmektedir. Dünya ile olan bu iliflki baz› gruplara kazanç sa¤larken di¤er baz›
gruplar bundan olumsuz etkilenebilmektedir ve bu sebeple bu konuda ne yap›lmas› gerekti¤i ile ilgili olarak politik bir mücadele ortaya ç›kmaktad›r. Vergiler, faiz oranlar›, gümrük tarifeleri ve di¤er ülkelerle ekonomik konularda yap›lan çeflitli pazarl›klar bu süreçte yer alan konulardan baz›lar›d›r. Ortaya ç›kacak sonuçlar,
bu mücadeleye kat›lan gruplar›n sahip olduklar› kaynaklara, bunlar aras›ndaki güç
iliflkilerine ve devleti yönetenlerin bu gruplar›n ç›karlar›ndan ne ölçüde ba¤›ms›z
hareket edebileceklerine ba¤l›d›r.
Bu sürecin daha genel bir versiyonu, ekonomik kararlar›n al›nmas›nda hükûmet ile özel teflebbüsün ç›karlar› aras›nda nas›l bir iliflki olmas› gerekti¤i fleklindeki tarihi hayli eskilere kadar giden sorudur. Bat›l› kapitalist ülkelerde, 1930 ile 1950
y›llar› aras›ndaki depresyon ve savafl tecrübesi ekonomik kararlar›n politize olmas›na ve bu konular üzerinde devlet yönetimi çerçevesinde odaklan›lmas›na sebep
oldu. Politik liderler ekonominin düzenlenmesi meselesiyle yak›ndan ilgilendiler
ve ulusal refah onlar›n sorumluluklar› olarak görüldü. Bugün ise ekonomilerin genifllemekte mi yoksa daralmakta m› oldu¤u seçim sonuçlar› üzerinde hâlâ en etkili olan faktördür. Ayr›ca, uluslararas› ekonomik rekabetin yo¤unlaflmas›, hükûmetleri belirli sanayilerin teflvik edilmesinde daha fazla rol oynamaya sevk ederek,
ekonomi politi¤in ifl alan›n› geniflletmektedir.
SIRA S‹ZDE

1

D Ü fi Ü N E L ‹ M
UEP; devletler, küresel
flirketler, uluslararas›
organizasyonlar ve sosyal
S O R gibi
U uluslararas›
hareketler
aktörlerin faaliyetleri ve
karfl›l›kl› etkileflimleri
üzerinde
D ‹ K Kyo¤unlafl›r.
AT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

Ekonomi politi¤i
k›saca tan›mlay›n›z.
SIRA S‹ZDE

ULUSLARARASI EKONOM‹ POL‹T‹K

fi Ü N E L ‹ M
Yukar›dakiD Üekonomi
politik tan›m›ndan hareketle uluslararas› ekonomi politik,
uluslararas› arenada devletlerin ve piyasalar›n karfl›l›kl› iliflkilerini araflt›ran siyaset,
O R U
ekonomi ve Suluslararas›
iliflkiler gibi çeflitli disiplinleri kapsayan bir çal›flma alan›
olarak tan›mlanabilir. Bir baflka deyiflle UEP, politik ve ekonomik de¤iflkenlerin
uluslararas› ekonomik ifllemler üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkileri ile ilgiliD‹KKAT
dir. Buna göre, politik müdahalelerden ve düzenlemelerden ba¤›ms›z saf piyasalar
mevcut de¤ildir ve uluslararas› çerçevede de ekonomi ile politika aras›nda kesin
SIRA mümkün
S‹ZDE
s›n›rlar çizmek
de¤ildir. Sonuç olarak, uluslararas› ekonomi politik ya da
uluslararas› politik ekonomi, esas olarak devletler, küresel flirketler, uluslararas› organizasyonlar
ve sosyal hareketler gibi uluslararas› aktörlerin faaliyetleri ve bunlar
AMAÇLARIMIZ
aras›nda meydana gelen karfl›l›kl› etkileflimler üzerinde yo¤unlaflmaktad›r.

N N

K ‹ T A P

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

‹NTERNET
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Uluslararas› ekonomi politi¤in temel ilgi alanlar›n› k›saca belirtiniz.SIRA S‹ZDE

2

Modern dünyada ulusal ve uluslararas› ölçekte ekonomi (piyasa) ve politika (devD Ü fi Ü N E L ‹ M
let) aras›nda giderek artan karfl›l›kl› etkileflim karmafl›k bir yap› ortaya ç›karm›flt›r. Bu
karmafl›k yap›n›n anlafl›lmas› konusundaki ihtiyaç sonucu uluslararas› ekonomi poliO R U
tik yeni bir disiplin dal› olarak 1970’lerden itibaren ilgi görmeye Sbafllam›flt›r.
Bu ilginin ortaya ç›kmas›nda uluslararas› olaylar etkili olmufltur. Bu olaylar aras›nda, özellikle OPEC’in uygulad›¤› petrol ambargosu ve Bretton Woods sisteminin
y›k›lmas› önem
D‹KKAT
tafl›maktad›r. Bu olaylar›n ortaya ç›kard›¤› teorik ve pratik problemler, bilim adamlar›n› ve politika yap›mc›lar›n› ekonomi ve politikay› bir arada düflünmeye itmifltir.
SIRA S‹ZDE
Yaflanan h›zl› geliflmeler sonucu bugün ortaya ç›kan uluslararas›
ekonominin
bafll›ca özellikleri çok uluslu üretim ve ülkeler aras›nda finansal ak›mlar›n ve ticaret hacminin çok büyük boyutlara ulaflmas›d›r. Bu flekilde gittikçe
derinleflen ekoAMAÇLARIMIZ
nomik bütünleflme ve küreselleflme ve bu sayede elde edilen refah art›fl› ile ulusal
ba¤›ms›zl›k ve politik kontrolü elde tutma arzusu aras›nda meydana gelen çeliflki,
küresel ekonominin bafll›ca meselesini oluflturmaktad›r. Buna ba¤l›
bireyler,
K ‹ T olarak
A P
s›n›flar ve di¤er toplumsal gruplar ile devletler aras›nda meydana gelen görüfl ayr›l›klar› siyasi anlaflmazl›klar›n ortaya ç›kmas›na da zemin haz›rlamaktad›r.
Ekonomik ve politik faktörlerin böylesine iç içe girdi¤i birTdünyada
E L E V ‹ Z Y O Nuluslararas›
ekonomi politik konusunda yap›lan analizlerde birbirinden farkl› çok say›da faktörün aras›ndaki karfl›l›kl› etkileflimin dikkate al›nmas› gerekmektedir. Bu aç›dan bafll›ca iki grup iliflki üzerinde durulmas› faydal› olacakt›r: Ulusal ve uluslararas› eko‹ N iliflki.
T E R N EGünümüzün
T
nomi politik aras›ndaki iliflki ile sosyal güçlerle devlet aras›ndaki
karmafl›k dünyas›n› anlamak aç›s›ndan hem ulusal hem de küresel güçlerin göz
önünde bulundurulmas› gerekti¤i herkes taraf›ndan kabul edilmekle birlikte, hangisinin daha öncelikli oldu¤u konusunda tart›flmalar vard›r. Baz› kimselere göre
uluslararas› güçler ulusal ç›karlar› büyük ölçüde etkilerken baz›lar›na göre ise ulusal konular daha fazla önceli¤e sahiptir ve küresel konular› arka plana atmaktad›r.
UEP çerçevesinde yap›lan birçok tart›flma bu ulusal - uluslararas› ay›r›m›na dayanmaktad›r. Mesela, kimilerine göre üçüncü dünya ülkelerinin karfl›laflt›¤› fakirlik
problemi küresel ekonomik düzendeki dengesizlikten kaynaklan›rken kimilerine
göre de bu problem geliflmekte olan ülkelerdeki yanl›fl ve yetersiz politik ve ekonomik uygulamalar›n›n bir sonucudur. Benzer flekilde, baz›lar› çok uluslu flirketleri büyük güce sahip, ba¤›ms›z küresel yap›lanmalar olarak görürken baz›lar› da bu flirketleri ait olduklar› ülkelerin ulusal sisteminin bir parças› olarak kabul etmektedir.
UEP çerçevesinde görüfllerin farkl›laflt›¤› bir baflka nokta da devletle toplum aras›ndaki karfl›l›kl› iliflkilerdir. Devlet politikalar›n›n oluflturulmas›nda devlet kurumlar›n›n ve politikac›lar›n ne derece ba¤›ms›z hareket ettikleri ve çeflitli sosyal bask›
gruplar›n›n etkileri bu konudaki temel soruyu oluflturmaktad›r. Bir görüfle göre
devlet, toplum kaynakl› siyasi, ekonomik ve sosyal bask›lardan büyük ölçüde ba¤›ms›z, özerk bir niteli¤e sahiptir. Devlet toplumu flekillendirmektedir; d›fl ekonomi politikalar› da bu kapsaml› flekillendirme sürecinin bir parças› olmaktad›r.
Bu konudaki karfl›t görüfle göre ise politika yap›mc›lar› temel toplumsal taleplerin temsilcileri durumundad›r. Politik sistem, en fazla bu taleplerin belli bir düzene sokulmas›n› sa¤layabilir. Devlet asl›nda, çeflitli sosyoekonomik ve politik ç›karlar›n hayata geçirilmesine yarayan bir araçt›r. D›fl ekonomi politikalar› da t›pk› di¤er devlet faaliyetleri gibi, toplumsal taleplere cevap verecek flekilde oluflmakta ve
devlet toplumu de¤il, toplum devleti flekillendirmektedir.

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

N N

SIRA S‹ZDE

Bugün dünyada, ulusal ve
uluslararas› ölçekte ekonomi
ve politika aras›nda giderek
artmakta olanAMAÇLARIMIZ
karfl›l›kl›
etkileflimin yaratt›¤›
karmafl›k yap›y› anlamak
için ekonomi ve politikay› bir
arada düflünen bir
K ‹ T A P
yaklafl›ma ihtiyaç vard›r.

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

UEP; Ekonomi, Siyaset Bilimi
ve Uluslararas› ‹liflkiler gibi
üç temel çal›flma alan›n›
birlefltirmektedir.
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Uluslararas› Ekonomi Politik

UEP çerçevesinde önemli konulardan biri de dünya ekonomisinde rol alan de¤iflik aktörler aras›ndaki eflitsizliktir. Uluslararas› alanda çeflitli konularda ifl birli¤i
yap›lmas› bütün taraflar için kazançl› olsa bile bu ifl birli¤inin sa¤lanmas› kolay olmayabilir. Uluslararas› aktörler ifl birli¤i yapt›klar› durumlarda bile ayn› zamanda
birbirleriyle rekabet hâlindedir. Mesela Avrupa ülkeleri, ABD ve Japonya ile rekabet edebilmek gayesiyle aralar›nda mallar›n, hizmetlerin, sermayenin ve insanlar›n
serbestçe dolafl›m›n›n sa¤lanaca¤› serbest bir pazar oluflturmufllard›r. Ancak, bu
birlik de Avrupal› ülkelerin menfaatlerinin her zaman ortak olmas›n›n mümkün
olmad›¤›n› göstermifltir. Bazen bir ülkenin içinde bulundu¤u durum, ekonomiler
aras›ndaki s›k› ba¤›ml›l›k sebebiyle di¤er ülkelerle anlaflmazl›k içine düflülmesine
sebep olmaktad›r.
Özet olarak, yeni bir araflt›rma sahas› olarak UEP, klasik uluslararas› iliflkiler, siyaset bilimi ve ekonominin problemati¤inin ötesine geçmektedir. Mesela, savafl ve
güvenlikle ilgili konular uluslararas› iliflkiler aç›s›ndan son derece büyük öneme
sahiptir. Fakat bu problemler, UEP’nin yaln›zca bir bölümünü teflkil ederler ve
hem politikay› hem de ekonomiyi ilgilendirdikleri ölçüde UEP aç›s›ndan bir anlam
tafl›rlar. K›sacas› UEP, var olan klasik araflt›rma sahalar›nda hakim olan ortodoks
anlay›fl›n bir elefltirisi olarak geliflmifltir.
UEP, ekonomi ve politikan›n uluslararas› seviyedeki iliflkileri ile iç politika süreçleri aras›nda ba¤lant› kurar. Mesela hegemonya ve emperyalizm gibi kavramlar
ekonomi ve politika aras›nda böyle bir iliflki kurmaktad›r. Çeflitli münferit olaylar
ve politikalar, UEP’de di¤er alanlar aç›s›ndan yol açabilecekleri sonuçlar aç›s›ndan
sorgulan›rlar. Mesela, Körfez Savafl›’n›n genel dünya politik ve ekonomik istikrar›
üzerindeki sonuçlar›n›n ya da bir uluslararas› ödeme arac› ve rezerv para olarak
dolar›n de¤eri üzerindeki etkilerinin ne olaca¤› böyle bir sorudur. Buna göre, uluslararas› ekonomi politi¤e göre, hiçbir olay, süreç ya da politika, sorgulanmaks›z›n
ekonomik, politik, ulusal ya da uluslararas› olarak kabul edilemez.
UEP; analitik aç›dan, ulusal politika ve ekonomi ile uluslararas› politika ve uluslararas› ekonominin bir bileflkesi olup, bunlardan her biri di¤er üçü taraf›ndan etkilenir. Ulusal politikalar ve ekonomiler birbirleriyle etkileflirlerken bunlar ayn› zamanda küresel çevre taraf›ndan belirlenirler. Uluslararas› güçler, iç politikay› hatta
ülkelerin politik kurumlar›n› etkiler. Devletlerin ulusal hareket alan›, uluslararas›
sistemin yap›s›yla s›n›rl›d›r. Mesela, kuvvetli d›fl bask›lar›n ve tehditlerin yoklu¤u
daha aç›k ve demokratik bir devlet yap›s› ortaya ç›karabilir. Buna karfl›l›k, ciddi d›fl
bask› ve tehditlerle karfl›laflan bir devlet daha otoriter olabilir.
UEP; ekonomik geliflme, küresel çapta fakirlik problemi ve açl›k, üçüncü dünyan›n borç problemi, çevre ile ilgili problemler, uluslararas› ticaret ve finans sistemleriyle ilgili belirsizlik ve kaos, küresel terör ve güvenlik problemleri gibi küresel meselelerle de ilgilenir. Bu yüzden UEP, uluslararas› politika ve ekonomi aras›ndaki etkileflimleri ortaya ç›karmaya ve de¤erlendirmeye çal›flmaktad›r. Bu meseleler; de¤iflen uluslararas› liderlik ve dünya ekonomisindeki yap›sal de¤iflmeler ile
ekonomi, ulusal ve uluslararas› güvenlik, uluslararas› düzen aras›ndaki giderek artan hayati iliflkilerin arka plan› göz önünde bulundurularak incelenir.
UEP, ayn› zamanda devletlerin ulusal politikalar›n›n ve ekonomi politikalar›n›n
di¤er baz› önemli devletler taraf›ndan nas›l belirlenebildi¤ine de dikkat çekmektedir. Mesela bir ülke, büyük bir ekonomiye sahipse ve geniflletici maliye politikas›
uyguluyorsa bu durum di¤er ülkeler üzerinde de birtak›m etkiler meydana getirmektedir. Genifl bir piyasa olarak ABD’de bu flekilde meydana gelen talep art›fl› di¤er ülkelere ait çeflitli mallar›n talebinde de art›fl meydana getirebilmektedir. Buna
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karfl›l›k, ABD’de ortaya ç›kan fliddetli bir resesyon (iktisadi durgunluk), özellikle
birincil mallar›n talebini ve fiyat›n› azaltarak, az geliflmifl ülkeler üzerinde olumsuz
etkiler meydana getirebilir.
UEP konusunda üç temel düflünce ak›m›n›n varl›¤›ndan söz edilebilir: Merkantilizm/Realizm, Liberalizm ve Marksizm. Merkantilizm/Realizm uluslararas› iliflkilerin en eski düflünce okuludur ve iki temel özelli¤e sahiptir. Bunlar›n ilki, ekonomik konular› büyük ölçüde göz ard› etmesidir. Bu çerçevede yap›lan çal›flmalar
ekonomiden ziyade siyaset ve tarih konular›nda yo¤unlaflmaktad›r. ‹kincisi, güç
konusuna vurgu yaparak stratejik güvenlik konular›na daha çok önem vermesidir.
Bu iki özellik, en eski gelenek olmas›na ra¤men, bu teorinin etkisinin s›n›rl› kalmas›na sebep olmaktad›r.
Uluslararas› ekonomi politik alan›n›n bir di¤er önemli ekolü olan liberalizm sadece ekonomi alan›yla s›n›rl› bir teorik düflünce olmay›p, entelektüel kökenleri
John Locke, David Hume, Adam Smith’e kadar uzan›r. Liberal teori, arkas›na ciddi
bir politik hareketi ald›¤› gibi, zengin bir felsefi temele de sahiptir. Uluslararas› ekonomi politik ba¤lam›nda liberalizmin analiz birimi; birey, firma ve piyasad›r. Realist
teoride söz konusu olan devletleraras› rekabet, liberal teoride firmalar aras›ndaki rekabete dönüflmektedir. Liberalizm, uluslararas› dayan›flman›n olabilece¤i ve bu durumdan herkesin kazançl› ç›kabilece¤i konusunda iyimser bir yaklafl›ma sahiptir.
Liberalizm, merkantilizm/realizm karfl›s›nda daha belirgin hatlara sahip olan,
güçlü bir ahlak felsefesi üzerine oturtulmufl bir dünya görüflü olarak yer almaktad›r. Realist teoriye göre, uluslararas› sistemde hakim olan fley, anarflik bir yap›d›r.
Piyasan›n ba¤›ms›z hareket eden bireylerinin yerini uluslararas› sistemde devletler
al›r. Realizmin “güçler dengesi” üzerinde kurgulad›¤› dünya sisteminde, liberalizm,
serbest ticareti ve evrensel bar›fl› sa¤layacak bir sistem olarak tasarlanmakta, bunun
için de anarflinin de¤il, uyum içinde bir dünyan›n olmas› gerekti¤ini söylemektedir.
Realistler temel olarak nispi kazançlar üzerine odaklan›rlar. Onlar›n bu vurgusu, anarflik bir uluslararas› sistemde iktisadi iliflkilerin s›f›r toplaml› bir oyun oldu¤u görüflünden kaynaklan›r. Bu yaklafl›m, liberallerin pozitif toplaml› bir oyun fleklindeki iktisat tan›mlamalar›na ters düfler. Liberal teorinin tersine, realist teoride
devlet, uluslararas› ekonomik aktör olarak merkezî bir konumdad›r. Anarflik bir
dünya düzenini öne ç›karan realizm, gücü önemli bir faktör olarak merkeze al›r.
Realistler iflbirli¤inin ö¤renilebilece¤ini kabul eder. Bu yaklafl›m bazen de¤iflen
devlet davran›fllar›n› aç›klamas›na ra¤men, ç›karlar›n nas›l tan›mlanaca¤› ya da formüle edilece¤ine yönelik az fley söyledi¤i için genelde eksiktir.
Uluslararas› ekonomi politik alan›ndaki üçüncü büyük okul Marksizm’dir. Bu
alandaki geliflme a¤›rl›kl› olarak Marks’tan sonra gerçekleflmifltir. Bu teoriye göre
insan davran›fl› ve amac› belirli bir zamandaki maddi çevre taraf›ndan biçimlendirilmektedir. Bu yöntem Tarihsel Materyalizm olarak ifade edilmektedir. En genel
anlamda tarihsel materyalizm, toplumun maddi temelinin üretimi ve yeniden üretiminin tarihsel geliflmede belirleyici oldu¤u görüflüne dayanmaktad›r. Marksist
ekonomi politik, toplumsal hayat›n bütün yönlerinin metalaflmas›n› ve kapitalist
toplumsal iliflkilerin derinleflmesini aç›klamaktad›r.
Marksizm için modern dünyan›n merkezî kurumu sermaye, bask›n toplumsal
yap› ise kapitalizmdir. Sermaye üzerindeki vurgusu ile Marksist ekonomi politik,
küresel ekonomi politi¤i de içine almaktad›r. Marksizm, akademideki geleneksel
ay›r›m çizgilerini kabul etmedi¤i gibi, ulusal ile uluslararas› siyaset aras›ndaki analitik ay›r›m› da benimsememektedir. Böylelikle Marksizm, küresel ekonomi politik
ile modern ekonominin bütüncül ve elefltirel bir aç›klamas›n› sunmaktad›r.
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Uluslararas› ekonomi politik,
çeflitli küresel problemler
yan›nda devletlerin d›fl
politikalar›n›n ve ekonomi
politikalar›n›n birbirlerinden
nas›l etkilendi¤i ile de
ilgilenmektedir.

Zengin bir felsefi temele ve
güçlü bir ahlak felsefesine
sahip olan liberalizm
evrensel bar›fl› sa¤layacak
bir sistem olarak
tasarlanm›flt›r. Uluslararas›
dayan›flma ve bundan
do¤acak kazançlar
konusunda iyimser bir
yaklafl›ma sahiptir.
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Uluslararas›SIRA
ekonomi
S‹ZDE politik alan›ndaki bafll›ca düflünce ak›mlar› hangileridir? K›saca
anlat›n›z.
D Ü fi Ü N E L ‹ M
ULUSLARARASI
EKONOM‹ POL‹T‹⁄‹N TAR‹H‹
GEL‹fi‹M‹
S O RKarl
U Marks’a kadar 20’nci yüzy›ldan önce yaflam›fl olan pek çok düAdam Smith’ten
flünür politika ile ekonomiyi birbirlerine ba¤l› alanlar olarak görmekte ve politik
ekonomi konusunda
yaz›lar yazmaktayd›. Ancak, 20’nci yüzy›l›n bafl›ndan itibaren
D‹KKAT
ekonomi ve politika alanlar›nda yap›lan çal›flmalar birbirlerinden ayr›lmaya bafllad›.
Ekonomi konusundaki çal›flmalar belirli piyasalar›n iflleyifli ve birbirleriyle etkilefliS‹ZDE
mi üzerindeSIRA
yo¤unlaflt›.
Yeni matematiksel tekniklerin de geliflmesiyle, di¤er boyutlar›ndan ar›nd›r›lm›fl pür ekonomik olaylar ve modeller formüle edilmeye bafllad›.
Ayn› dönemde,
politika konusunda çal›flanlar da ekonomiden ba¤›ms›z bir poAMAÇLARIMIZ
litika analizine yönelmifllerdi. Modern politik kurumlar›n, kitlesel siyasi partilerin,
politika konusunda daha fazla bilgi sahibi bir toplumun ve modern bürokrasinin
ortaya ç›k›fl›K bu
hakl› k›lar gibi görünüyordu. Bu flekilde, 20’nci yüzy›l bo‹ T e¤ilimi
A P
yunca, bir taraftan iktisatç›lar ekonominin iflleyifline dair giderek daha ayr›nt›l› bir
flekilde haz›rlanm›fl karmafl›k modeller gelifltirirlerken siyaset bilimciler de politik
faaliyetleriT Eve
aç›klayan teoriler ortaya att›lar.
L Egeliflmeleri
V‹ZYON
Asl›nda ekonomi ve politika bilimleri aras›nda ayr›m yapma düflüncesi devlet
ile sivil toplum aras›nda kavramsal ayr›l›¤›n ortaya ç›kt›¤› 18’inci yüzy›l ve 19’uncu
yüzy›l bafllar›na kadar geri götürülebilir. Bu ayr›m, ikili bir befleri faaliyet sahas›
‹ N Tdayanmaktad›r:
ERNET
düflüncesine
Bir tarafta toplum temelli bir statü ve piyasa iliflkileri
üzerine dayal› olarak ortaya ç›km›fl olan bir “fertler toplumu” ya da sivil toplum,
di¤er tarafta iç bar›fl ve adalet, d›fl güvenlik ve piyasalar›n iflleyifli için gerekli flartlar› yerine getiren s›n›rl› fonksiyonlara sahip bir devlet.
Yukar›da bahsi geçen bu ikili ayr›ma dayal› kavramsallaflt›rma, ekonominin devlet müdahalesinin d›fl›nda tutulmas› yoluyla, yeni do¤an orta s›n›f›n ç›karlar›na hizmet
eden, toplum içinde gücün belli bir da¤›l›m› durumunu da yans›tmaktad›r. Bu ikili ayr›m›n, devletin politik süreç ve davran›fl normlar› yan›nda, hakim bir ideoloji (liberalizm) içinde kurumsallaflmas› da söz konusu bu s›n›f›n ç›karlar›na hizmet etmifltir.
I. Dünya Savafl› sona erdi¤inde, uluslararas› düzenin hakimi durumunda olan ‹ngiltere art›k bu konumunu kaybetmiflti. Savafltan güçlenerek ç›kan ABD ise kendi
kabu¤una çekilmiflti. Büyük depresyon ile sars›lan ABD, 1930’lu y›llar›n bafllar›nda,
ekonomisini istikrara kavuflturmak amac›yla uygulad›¤› korumac› politikalarla problemin dünyaya yay›lmas›na katk›da bulundu. Bu politikalarda uluslararas› iflbirli¤i
ihmal edilmekteydi. Ancak, 1934 y›l›nda bu izolasyoncu politikalara son verme yönünde ad›mlar at›lmaya bafllad›. ABD Kongresi’nin onaylad›¤› Karfl›l›kl› Ticaret Anlaflmalar› Yasas› di¤er ülkelerle gümrük tarifelerinin indirilmesi konusunda görüflmeler yap›lmas›na imkân vermekteydi. Ticaretin serbestleflmesi ve uluslararas› ekonomik iflbirli¤i yönünde at›lan bu ad›m, Avrupa’da savafl tehdidinin belirmesinden
sonra ABD’nin ‹ngiltere ve Fransa ile yak›nlaflmas›yla daha da derinleflti.
Yeni bir uluslararas› düzen oluflturulmas› yönünde at›lan bu ad›mlar daha II.
Dünya Savafl› bitmeden sonuç vermeye bafllam›flt›. Savafl’›n ard›ndan, 1944 y›l›nda
müttefik devletlerin kat›l›m›yla imzalanan Bretton Woods Anlaflmas› ile ABD liderli¤inde kurulan yeni dünya düzenini oluflturan kurumlar flekillenmeye bafllad›.
Sosyalist olmayan ülkeleri kapsayan bu yeni uluslararas› ekonomik düzenin üç temel kurumu vard›: Uluslararas› parasal iflbirli¤inden sorumlu olan Uluslararas› Pa-
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ra Fonu (IMF), dünya ticaretinin serbestlefltirilmesine yönelik görüflmeleri yürütecek olan Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaflmas› (GATT) ve geliflmekte olan
ülkelere yap›lan yard›mlar› düzenleyen Dünya Bankas› (DB).
ABD’nin liderli¤inde flekillenen kapitalist dünyan›n ekonomi politi¤i yan›nda,
bir taraftan da SSCB önderli¤inde sosyalist blok ve bu bloka ait ekonomik iflbirli¤i
örgütü olan COMECON kurulmufltur. Böylece, II. Dünya Savafl›’n›n ard›ndan ortaya ç›kan bu iki kutuplu sistem uluslararas› ekonomi politi¤in çerçevesini belirlemifltir. Bu sistem içinde kapitalist dünyada yaflanan geliflmeler birçok aç›dan
ABD’nin d›fl politikalar›n› yans›tmaktayd›. Bir anti-Sovyet Birli¤i oluflturma peflindeki ABD, bunu gerçeklefltirmek için Marshall Plan› çerçevesinde Avrupa ülkelerine büyük yard›mlarda bulundu ve ayn› zamanda d›fl ticarette uygulad›¤› k›s›tlamalar› büyük ölçüde kald›rd›. ABD flirketlerinin di¤er ülkelerdeki yat›r›mlar›nda da
büyük art›fllar meydana geldi.
ABD’nin bu politikalar› uluslararas› ekonomi politik üzerinde büyük etkiler
meydana getirdi. Ticaretin serbestleflmesi genifl ve zengin ABD pazar›n› yabanc›
üreticilere açarken ABD’li flirketlerin deniz afl›r› yat›r›mlar› hem Avrupa hem de geliflmekte olan ülkelerde sermaye, teknoloji ve bilgi aç›s›ndan yaflanan s›k›nt›lar›n
afl›lmas›nda büyük rol oynad›. Do¤rudan veya Dünya Bankas› gibi kurumlar arac›l›¤›yla gerçeklefltirilen ABD yard›mlar› di¤er ülkelerde ekonomik büyümenin finansman›na katk›da bulundu. Tabii bu geliflmelerden ABD ekonomisi de olumlu
etkilendi. Ayr›ca ABD’nin sa¤lad›¤› güvenlik flemsiyesi, özellikle Bat› Avrupa ülkeleriyle Japonya’n›n kaynaklar›n› savunma harcamalar› yerine ekonomik büyümenin sa¤lanmas› amac›yla kullanmalar›na imkân tan›d›.
Resim 1.3
Dünya ekonomisi 20'nci yüzy›l›n ortalar›nda
Bretton Woods'ta aya¤a kald›r›lm›flt›.
“1944 y›l›nda ABD, savafl›n yerle bir etti¤i dünya ekonomisini
aya¤a kald›rmak üzere, Almanya ve Japonya ile savaflan bütün
devletleri New Hampshire eyaletindeki Bretton Woods kasabas›na davet etmiflti.
Uluslararas› yeniden imar ve kalk›nma bankas›, k›sa ad›yla Dünya Bankas› ile Uluslararas› Para Fonu bu buluflmada kurulmufltu. Dünya Bankas›, Avrupa ile Asya, Afrika ve Latin Amerika’daki
geliflme halindeki ülkelerin yeniden imar›yla görevlendirilmiflti.
Para Fonu ise ekonomik yetersizliklerin bask›s› alt›ndaki milli
paralar› istikrara kavuflturacakt›.
Bretton Woods’un en önemli sonucu ise savafl sonras› dünya
ekonomik sistemine alt›n ve Amerikan dolar›n›n baz al›nacak olmas›yd›. ABD dünya alt›n rezervinin üçte ikisine sahip oldu¤undan Amerikan dolar›n›n rezerv para birimi olmas› kaç›n›lmazd›.
Böylece ABD savafltan sonra siyasi ve askeri oldu¤u kadar ekonomik bak›mdan da dünya liderli¤ine yükselmiflti.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe,
16.02.2011.

Bütün bunlardan hareketle, ABD’nin d›fl ekonomi politikalar›n›n ve bu çerçevede önderlik etti¤i uluslararas› iflbirli¤inin dünya ekonomisinin büyümesini sa¤layan önemli bir faktör oldu¤u fikri genel kabul görmektedir. 1820 y›l›ndan I. Dünya Savafl›’na kadar süren ve Pax Britannica olarak bilinen, Britanya’n›n uluslararas› ekonomik sisteme önderlik etti¤i döneme benzerli¤inden dolay›, II. Dünya Sa-
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vafl›’n› takip eden 25 y›ll›k döneme Pax Americana ad› verilmifltir. Her iki dönemde de iki dünya gücünün liderli¤inde siyasi ve ekonomik alanda istikrar ve bar›fl
mümkün olmufltur.
II. Dünya Savafl›’n›n ard›ndan kurulan liberal ekonomik sistem, dünya ekonomisinde yüksek oranl› bir büyümenin gerçekleflmesini sa¤lad› ve bugünkü küreselleflen ekonominin ortaya ç›kmas›n›n flartlar›n› haz›rlad›. Bu durum ABD, Bat›
Avrupa ve Japonya’dan oluflan Bat› Bloku yan›nda üçüncü dünya ülkelerinin ç›karlar›na da hizmet etti. Ancak, 1968-1971 y›llar› aras›ndaki geliflmeler ABD’nin ç›karlar› ile bir bütün olarak uluslararas› kapitalist sistemin ç›karlar› aras›nda ayr›flma
yaflanmas›na neden oldu. Bu dönemde ABD’de ekonomik büyüme yavafllad› ve
di¤er Bat› Bloku ülkeleri ABD’yi pek çok sahada geçmeye bafllad›lar. ABD dünyadaki ekonomik hâkimiyetini kaybetmeye bafllam›flt›. Sonunda ABD, Bretton Woods sisteminin sürdürülmesi konusundaki yükümlülüklerine son verdi.
II. Dünya Savafl›’n›n
ard›ndan kurulan liberal ekonomik düzenin dünya ekonomisi üzerinSIRA S‹ZDE
deki etkileri neler olmufltur?
D Ü fi Ü N E L ‹ M
II. Dünya
Savafl›’n›n ard›ndan, ABD ile Sovyetler Birli¤i aras›nda yaflanan So¤uk
Savafl’›n etkisiyle uluslararas› politika güvenlik ve ihtilaf konular›na odaklanm›flt›.
S Oy›llarda
R U
Ancak, 1970’li
ABD - Sovyetler Birli¤i iliflkilerinde yaflanan yumuflama güvenlik meselelerini arka plana iterken Bretton Woods kur sisteminin çökmesi, petrol krizinin yaflanmas›
ve iflsizlik ve durgunlu¤un bir arada görülmesi anlam›na geD‹KKAT
len stagflasyonun ortaya ç›kmas› gibi ekonomik geliflmeler politika ile ekonomi
aras›ndaki iliflkinin daha fazla dikkati çekmesine sebep oldu.
SIRA S‹ZDE
Dolay›s›yla siyasi bask› gruplar›, politikac›lar ve bürokratlar›n, piyasa güçleri
kadar ekonomik sonuçlar üzerinde etkili olabildi¤i bu dünyada, politika ile ekonomi aras›nda
kesin bir ayr›m yapan yaklafl›m tatmin edici olamazd› ve 1970’lerden
AMAÇLARIMIZ
itibaren ekonomi politik yaklafl›m› yeniden güç kazand›. Ayr›ca, II. Dünya Savafl›
sonras›n›n ilk 25 y›l›nda yaflanan istikrar ve refah›n ortadan kaybolmas›yla birlikte;
bir taraftanK ekonomik
meseleler politize olurken di¤er taraftan politik sistemler
‹ T A P
içinde ekonomik konular giderek hakim duruma geldi.
II. Dünya Savafl› sonras›nda kurulan sistemde 1970’lerin bafl›ndan itibaren
problemlerT Ebafl
bafllam›flt›. Alt›n-dolar standard›na dayal› uluslararas›
L E V ‹ göstermeye
ZYON
sistem ortadan kalkm›fl ve yerini esnek kur sistemine b›rakm›flt›. Yeni kur sisteminde dolar eskisi gibi anahtar para de¤ildi ama yine de güçlü idi. Özellikle yaflanan
petrol krizleri dolara olan talebi art›rarak dolar›n gücünü muhafaza etmesini sa¤la‹NTERNET
m›flt›. Dünya ticaretinde gümrük tarifeleri düflük düzeyde kalmakla birlikte, çeflitli
tarife d›fl› engeller giderek yay›lmaya bafllam›flt›.
Politik alanda ise bu y›llarda, Sovyetler Birli¤i ile ABD aras›ndaki iliflkilerin yumuflamaya bafllamas›yla, Bat› Avrupa ve Japonya için ABD’nin sa¤lad›¤› güvenlik
flemsiyesinin önemi azalm›flt›. Az geliflmifl ülkeler aç›s›ndan ise Kuzey - Güney çat›flmas› Do¤u - Bat› gerginli¤inin önüne geçmeye bafllam›flt›. Sonuç olarak, 1970’li
y›llarda, ABD’nin ekonomik gücünün gerilemeye bafllamas›, Bretton Woods kurumlar›n›n zay›flamas› ve uluslararas› para sisteminin çökmesi ve politik alanda So¤uk Savafl’›n fliddetini azaltmas›yla birlikte Pax Americana dönemi art›k sona ermiflti.
1980’li y›llar›n sonu ile 1990’l› y›llar›n bafl›nda Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›,
uluslararas› politikada Do¤u - Bat› çat›flmas›n›n yerini baflka çat›flma alanlar›n›n
almas›na yol açm›flt›r. Merkezî planl› ekonomiden piyasa ekonomisine geçen ülkelerden baz›lar›, özellikle Orta Avrupa ülkeleri, önemli geliflmeler kaydederek

N N

K ‹ T A P
1970’lerin bafl›ndan itibaren

TII.EDünya
L E V ‹ ZSavafl›’n›n
YON

ard›ndan kurulan
uluslararas› ekonomik
sistemde problemler ortaya
ç›kmaya bafllad›. Politik
alanda
‹ N T E RdaNSo¤uk
E T Savafl’›n
fliddetini azaltmas›yla
birlikte güvenlik problemleri
önem kaybetti.
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orta gelirli ülkeler aras›na girmeyi baflarm›fllard›r. Fakirlik ve özellefltirme problemleriyle u¤raflan di¤erleri ise daha çok geliflmekte olan ülkelerle benzerlik göstermektedirler.
1990’l› y›llarda, uluslararas› ekonomik düzende küreselleflme e¤ilimleri ön plana
ç›kt› ve yeni üretim teknolojileri ve iletiflim sistemleri ile h›zl› sermaye ak›mlar›n›n ortaya ç›kard›¤› yat›r›m ve kâr f›rsatlar› yeni döneme damgas›n› vurdu. Özellikle geliflmifl ülkelerde zenginlik, tüketim ve turizm hareketleri önemli ölçüde artt›. Buna karfl›l›k 1990’lar›n ortalar›nda, küreselleflmeye yönelik birtak›m elefltiriler ortaya ç›kmaya bafllad›. Elefltirilerin bir k›sm›, ABD liderli¤indeki küreselleflme hareketlerinin geliflmekte olan ülkelere yönelik yeni bir emperyalizm flekli oldu¤u iddias›ndayd›.
2000’li y›llar›n bafl›nda dünya ekonomisindeki büyümede meydana gelen düflüfl
baz›lar›na göre ABD’deki teknoloji balonunun patlamas› ve 11 Eylül sald›r›lar› ile ilgili idi. Geliflmekte olan ülkelerin fakirlikten kurtulma yönündeki beklentileri de
gerçekleflmemiflti. Meksika, Asya, Rusya ve Arjantin krizleri yan›nda, az geliflmifl ülkelerin borcunda meydana gelen art›fl küreselleflme karfl›t› fikirlerin daha kuvvetle
seslendirilmesine ve liberal ekonomik fikirlere flüphe ile yaklafl›lmas›na sebep oldu.
Baz› kimseler, 11 Eylül sald›r›s› ve ard›ndan meydana gelen Afganistan ve Irak
Savafllar›n›n yaln›zca bir d›fl politika meselesi olarak görülemeyece¤ini, bunlar›n
uluslararas› ekonomideki geliflmelerle ba¤lant›l› oldu¤unu ve ülkelerin yeni bir küresel terörizm flekli ile karfl› karfl›ya oldu¤unu ileri sürdü. Art›k günümüzde, ülkeler aras›nda her alanda ba¤lant›lar›n çok s›k› hâle geldi¤i, çok boyutlu bir dünya
söz konusudur ve bu dünyay› anlamak için tek bir unsurun müstakil olarak incelenmesi yeterli de¤ildir. Bunun yerine, UEP’nin sa¤lam›fl oldu¤u türden karmafl›k
ve çok boyutlu bir analitik çerçeveye ihtiyaç vard›r.
Berlin Duvar›’n›n y›k›l›p Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›yla 11 Eylül sald›r›lar›n›
SIRA S‹ZDEuluslararas›
ekonomi politik aç›s›ndan karfl›laflt›r›n›z. Bu olaylar›n ard›ndan dünya yeni bir düzene
do¤ru mu yoksa bir düzensizli¤e do¤ru mu gitmektedir?

5

D Ü fi Ü N E L ‹ M

D Ü fi Ü N E L ‹ M

D‹S‹PL‹NLERARASI B‹R ÇALIfiMA ALANI OLARAK
S O R U
ULUSLARARASI EKONOM‹ POL‹T‹K
UEP; ekonomi, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih, psikoloji ve di¤er sosyal bilimlerden
faydalanarak bir sentez meydana getiren bir yaklafl›md›r. Böyle bir sentez gerekliD‹KKAT
dir çünkü akademik dallar belirli noktalara odaklanarak uzmanlaflmakta iken gerçek dünyada cereyan eden olaylar bu entelektüel s›n›rlar› aflan karmafl›k olaylarSIRA
d›r. Özellikle son zamanlarda meydana gelen küreselleflme ve
11S‹ZDE
Eylül sald›r›lar›
gibi olaylar ile bunlara verilen tepkiler UEP ile çeflitli akademik dallar aras›ndaki
iliflkiyi göstermesi bak›m›ndan iyi birer örnektirler.
AMAÇLARIMIZ
Yukar›da bahsi geçen olaylarda gözlemlenebilen durum, çeflitli akademik dallar›n her birisinin küresel olaylar› anlamada önemli katk› yapmakla birlikte tek
bafl›na bu katk›lar›n eksik oldu¤udur. UEP, bu farkl› alanlaraKait‹ Tunsurlardan
fayA P
dalanarak daha anlaml› ve bütüncül bir analiz sunma imkân›na sahiptir. Bu aç›dan bak›nca UEP, entelektüel duvarlar ve s›n›rlarla k›s›tlanmam›fl bir sosyal bilim
olarak düflünülebilir.
TELEV‹ZYON
Bugün dünyada ön plana ç›km›fl olan fakirlik, gelir da¤›l›m›nda eflitsizlik, enflasyon, Kuzey-Güney iliflkileri, çok uluslu flirketler, küresel ekonomik problemler,
silahlanma yar›fl›, uluslararas› ticaret, uluslararas› para, uluslararas› terör, çevre
‹ N T E R N E T klasik bilgi
problemleri gibi meseleler birbirinden ba¤›ms›z araflt›rma sahalar›n›n
çerçeveleri içinde anlafl›lamazlar. Ortaya ç›kan bu daha karmafl›k yap›daki soru ve

SIRA S‹ZDE

S O R U

D‹KKAT

N N

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P
Bugün dünyada ön plana
ç›km›fl olan küresel
TELEV‹ZYON
problemleri birbirinden
ba¤›ms›z disiplinlerin klasik
çerçeveleri içinde çok da
anlamak mümkün de¤ildir.
UEP bu konularda daha
‹NTERNET
elveriflli bir bütüncül
yaklafl›m sunmaktad›r.
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Hukuk, sosyal hayat›
düzenleyen maddi yapt›r›ml›
kurallar bütünüdür.
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problemlerle bafl edebilmek için yaln›zca daha iyi entelektüel aletlere de¤il, ayn›
zamanda farkl› sorulara do¤ru yönelmeye ve farkl› ve daha bütüncül yaklafl›mlara
ihtiyaç vard›r. UEP böyle bir bütüncül yaklafl›m› sunmaktad›r.
UEP’nin faydaland›¤› bafll›ca bilim dallar› ve bunlar›n odakland›klar› noktalar
özet olarak flöyle s›ralanabilir:
• Sosyoloji: Bireylerin belirli gruplar›n üyeleri olarak topluma dahil olmalar›n›n etkilerini ve bunun bireylerin yeteneklerinin fonksiyon kazanmas›n› nas›l etkiledi¤ini inceler.
• Siyaset Bilimi: Kurumlar ve insan davran›fllar› aras›ndaki iliflkiye odaklan›r.
Kurumlar›n tercihlerinin ve politikalar›n›n nas›l olufltu¤unu, insan davran›fllar›n›n kurumsal yap›lar› nas›l de¤ifltirdi¤ini ele al›r.
• Antropoloji: Dünya kapitalist sistemi ile yerel kültürler aras›ndaki iliflkiyi inceleyerek ekonomi politik konular› üzerine çal›fl›r.
• Psikoloji: Ekonomi politikte karar alma konusu incelenirken dayan›lan bilim
dal› olmas›n›n yan›nda, ekonomi politi¤in temelini oluflturan varsay›mlar›n
da kayna¤›d›r.
• Tarih: Dünyada meydana gelen de¤iflimleri belgeler ve bunlar› ekonomi
politik konular›n›n tart›fl›lmas›nda kullan›r.
• Ekonomi: Siyasi sistemleri, devletleri ve yasal çerçeveleri veri olarak al›r ve bu
çerçeve içinde piyasalar›n nas›l iflledi¤ine odaklan›r. 19’uncu yüzy›l sonlar›nda politik s›fat›n› b›rakm›flt›r fakat “ideal piyasa” tan›m› yapmas› ve hükûmetleri bu ideale yaklaflma yönünde politikalar uygulamaya ve kanunlar yapmaya sevk etmesi itibar›yla her zaman bir politik özü içinde bar›nd›rmaktad›r.
• Hukuk: Politikalar›n oluflturulmas› ve bunlar›n belirli siyasi sonuçlar› olan siyasi eylemler vas›tas›yla nas›l uzlaflt›r›laca¤› konusuyla ilgilenir.
• Befleri co¤rafya: Politik-ekonomik süreçlerle ilgilenir, mekân ve çevreye
vurgu yapar.
• Ekoloji: ‹nsan eylemleri do¤a üzerinde en büyük etkiye sahip olan faktör oldu¤undan, ekoloji de ekonomi politik ile ilgilenir. ‹ktisadi faaliyetlerin ekoloji üzerindeki etkileri sebebiyle piyasa ekonomisi saiklerinin incelenmesi
ve de¤ifltirilmesi konusundaki araflt›rmalar ilgi görmeye bafllam›flt›r.
• Uluslararas› iliflkiler: Ekonomi politik ya da politik ekonomi terimini genellikle siyasi ve ekonomik kalk›nma konular›n› ele al›rken kullan›r.
• Kültürel çal›flmalar: Sosyal s›n›f, üretim, emek, ›rk, cinsiyet gibi konular› ele al›r.
• ‹letiflim: Medyan›n ve kitle haberleflme sistemlerinin kurumsal yönlerini;
mülk sahipleri, emekçiler, tüketiciler, reklamc›lar ve devlet aras›ndaki tarihi
iliflkilere önem vererek inceler.

ULUSLARARASI EKONOM‹ POL‹T‹⁄‹N TEMEL
UNSURLARI: DEVLETLER, P‹YASALAR VE
TOPLUMLAR
UEP konusundaki çal›flmalar ço¤unlukla üç önemli kurum olan devlet, piyasa ve
toplum aras›ndaki karfl›l›kl› etkileflim ve bunlar aras›ndaki iliflkilerin çeflitli aktörlerin davran›fllar›n› nas›l etkiledi¤i konusuna odaklanm›flt›r. Devlet, piyasa ve toplumu kesin çizgilerle birbirinden ay›rmak mümkün olmay›p bu konuda yap›lan ayr›m daha ziyade farkl› disiplinlerin geleneksel yaklafl›mlar›n› yans›tan hayli suni bir
ayr›md›r. Bu kurumlar›n s›n›rlar›n›n nerede bafllay›p nerede bitti¤ini belirlemek
imkâns›zd›r. Ancak, UEP’nin temel yap›lar› olan bu birimlerin baz› önemli unsurlar›n› ortaya koymak mümkündür.
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Devlet
Devlet, belirli bir co¤rafi bölge ve nüfusu idare eden, yani bunlar hakk›nda önemli kararlar alan bir yasal kurum ya da birbiriyle uyumlu ve özerk kurumlar sistemi
olarak tan›mlanmaktad›r. 17’nci yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren uluslararas› toplumda hakim aktör durumuna gelmifltir ve kendi s›n›rlar› içindeki konularda hükümranl›k yetkisine sahip bir varl›k olarak kabul edilmektedir.
Gerek devletlerin gerekse piyasalar›n çok önem verdi¤i politik de¤erlerden biri güvenliktir. Yabanc› istilas› ve fliddete maruz kalma veya hastal›k gibi fiziki tehditlere karfl› kendini güvende hissetme insanlar›n hem bireysel hem de kolektif
olarak paylaflt›klar› ortak bir temel ihtiyaçt›r. ‹nsanlar ayr›ca, sahip olduklar› mülkler, ifller ve servetlerle ilgili olarak da güvenlik aray›fl› içinde olduklar› gibi, dinlerini, kültürlerini ve çevrelerini koruma ihtiyac›n› da hissetmektedirler. Bu yüzden,
güvenlik aray›fl›, devletler taraf›ndan üstlenilen ve hiçbir zaman sona ermeyecek
bir çabad›r. Devletlerin güçlerinin farkl› olmas›ndan ve sahip olduklar› ç›karlar›n
ve de¤erlerin çat›flmas›ndan yola ç›kan ço¤u uluslararas› iliflkiler teorisyeni, bu sebeple uluslararas› sistemi her zaman potansiyel bir anarfli ve savafl hâli içinde olan
bir yap› olarak görmüfllerdir.
Uluslararas› iliflkiler alan›nda realist yaklafl›ma sahip olanlar ayr›ca, devletlerin
gücü nas›l tahsis edip da¤›tt›klar› konusu üzerinde önemle durmaktad›rlar. Klasik
realistler gücü, baflkalar›n›n zihinlerini ve eylemlerini kontrol etme kabiliyeti olarak tan›mlamaktad›rlar. ‹liflkisel güç olarak da an›lan bu tan›ma göre güç, bir aktörün di¤erine bir fleyi yapt›rma ya da yapt›rmama kabiliyetidir. Bir düflman› cayd›rmak ya da cezaland›rmak için konvansiyonel gücün hatta nükleer silahlar›n kullan›lmas› söz konusu oldu¤unda bu tür bir güç akla gelmektedir.
Klasik realistler gücü nas›l tan›mlamaktad›r?

SIRA S‹ZDE
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Teorik olarak devletler, kendi bölgeleri ve halklar› üzerinde fliddet araçlar›n› kulÜ fi Ü N E L ‹ M
lanma konusunda tekel durumunda olduklar›ndan; nerede, ne Dölçüde
ve kime karfl› bu somut güç araçlar›n›n kullan›laca¤›n› belirleyenler, devlet görevlileri olmaktaO R U
d›r. Ancak baz›lar›na göre, karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤›n giderek artt›¤› birS dünyada
UEP aç›s›ndan önemli olan yap›sal güçtür. Bu; di¤er devletlerin, siyasi kurumlar›n, iflletmelerin, bilim adamlar›n›n ve di¤er profesyonellerin içinde faaliyet gösterecekleri küD‹KKAT
resel ekonomi politik yap›y› biçimlendirme ve belirleme gücü olarak tan›mlanabilir.
Güç konusunda bir baflka yaklafl›m da sert (hard) ve yumuflak (soft) güç ayr›m›d›r. Sert güç; düflmanlar›, karfl›tlar› ya da di¤er aktörleriSIRA
bir S‹ZDE
fleye zorlamak,
bask› alt›na almak ve raz› etmek için askerî gücün ve ekonomik araçlar›n kullan›lmas›n› ifade etmektedir. Yumuflak güç ise kültür, inanç, de¤er
ve idealleri içerAMAÇLARIMIZ
mekte ve daha dolayl› fakat muhtemelen, en az›ndan baz› durumlarda daha etkili olmaktad›r.
Devlet ayn› zamanda, daha genifl bir yaklafl›mla, belli bir bölgede
K ‹ T A Portaya ç›kan
kolektif davran›fl alan› olarak da görülebilir. Mesela Avrupa Birli¤i (AB), tek bir
ulus devlet olmay›p baz› hükümranl›k unsurlar›n› birtak›m uluslarüstü kurumlarda
toplayan ulus devletlerin oluflturdu¤u bir uluslarüstü organizasyondur.
T E L E V ‹ Z Y O N AB, yirmi
yedi üye ülkenin hepsini ve onlar›n vatandafllar›n› etkileyen tercihler yapabildi¤i
ve politikalar uygulayabildi¤i ölçüde devlet özellikleri göstermektedir. Bu durum,
UEP içinde önemi giderek artmakta olan uluslararas› organizasyonlar ve hükûmet
‹NTERNET
d›fl› organizasyonlar meselesini ortaya ç›karmaktad›r.

SIRA S‹ZDE

Karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤›n
D Ü fi Ü N E L ‹ M
giderek artt›¤› günümüz
dünyas›nda, UEP aç›s›ndan
önemli olan yap›sal
S O güçtür.
R U
Yap›sal güç küresel ekonomi
politik yap›y› biçimlendirme
gücüdür.
D‹KKAT
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SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET
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Realistlere göre, uluslararas› organizasyonlar ulus devletler taraf›ndan yarat›lan
kurumlar olup onlar›n amaçlar›na hizmet etmektedir. Birleflmifl Milletler (BM), Kuzey Atlantik Antlaflmas› Teflkilat› (NATO), Dünya Sa¤l›k Teflkilat› (WHO), Dünya
Ticaret Örgütü (DTÖ), Uluslararas› Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankas› (DB) gibi
organizasyonlar, üye devletlerin kendilerine verdi¤inin ötesinde bir otoriteye sahip
de¤ildirler. Buna karfl›l›k, birçok idealist ve liberal görüfl sahibi kimseye göre, uluslararas› organizasyonlar; ulus devletler ve ulus devletlerle di¤er aktörler aras›nda
iflbirli¤ini teflvik etmek suretiyle kurumsal hedeflerini gerçeklefltirdikçe giderek daha fazla otorite elde etmektedirler. Bu organizasyonlar devletlere fayda sa¤lad›kça
devletler karmafl›k uluslararas› problemlerin çözümünde bunlara daha fazla ba¤›ml› hâle gelecekler ve AB’de oldu¤u gibi, üye devletler bu kurulufllara daha fazla karar alma yetkisi devretmeye raz› olacaklard›r.
Resim 1.4
Birleflmifl Milletler Genel Kurul Salonu
“Birleflmifl Milletler, büyük bir tahribat yaratm›fl korkunç bir savafl sonras›nda, uluslararas› iliflkileri istikrara kavuflturmak ve bar›fl› daha sa¤lam temeller üzerine oturtmak için 1945 y›l›nda kuruldu.
Günümüzde, söz konusu faaliyetlerine ilave olarak çocuk
geliflimi ve sa¤l›¤›, çevre koruma, insan haklar›, yoksullukla mücadele ve ekonomik kalk›nma, tar›msal kalk›nma, e¤itim, kad›n haklar›, do¤al afet yard›m›, atom
enerjisinin bar›flç›l amaçlar için kullan›lmas› ve ifl ve
iflçi haklar› gibi pek çok alanda çal›flmalar›n› sürdürüyor.”

Kaynak: Birleflmifl Milletler Türkiye.

Hükümet d›fl› organizasyonlar bugün, UEP içindeki belki de en h›zl› büyüyen
aktörler grubunu oluflturmaktad›r. Bu grup içinde K›z›l Haç, K›z›lay, S›n›r Tan›mayan Doktorlar, Greenpeace gibi çevreci kurulufllar ve insani yard›m, kalk›nma ve
insan haklar› gibi konularda faaliyet gösteren kurulufllar yer almaktad›r. Birçok durumda, bu insani yard›m kurulufllar›, küreselleflme ve ticaret, para ve borç politikalar› gibi çeflitli konularda uygulanan liberal politikalara karfl›tl›klar› ile hayli ses
getirmektedirler.

Piyasa
Piyasa, insanlar aras›ndaki
mübadele iliflkisini ifade
etmektedir. Mal ve
hizmetlerin al›n›p sat›ld›¤›,
al›c› ve sat›c›n›n karfl›
karfl›ya geldi¤i mekânlar
olman›n yan›nda piyasalar,
ayn› zamanda insan
davran›fllar›n›n ard›nda yer
alan ve bu davran›fllar›
biçimlendiren itici güçtür.
Piyasa Ekonomisi ise bir
ekonomik sistem olarak
kapitalizmle efl anlaml›
olup, Liberal Felsefe’nin bir
ürünüdür.

Pek çok kifli piyasay› sermaye-yo¤un üretim yapan karmafl›k sanayi ve hizmet iflletmeleri, yeryüzüne da¤›lm›fl uluslarüstü firmalar, bunlar›n faaliyetlerini finanse
eden kredileri veren büyük bankalar ve yo¤un pazarlama ve sat›fl faaliyetleri gibi
modern kapitalizmin ekonomik kurum ve kurulufllar› ile iliflkilendirmektedir. Ancak piyasalar, basitçe bir kimsenin bir fleyi baflka bir fley karfl›l›¤›nda de¤ifltirdi¤i
gerçek kifliler aras›ndaki mübadelelerdir. Piyasa, mal ve hizmetlerin al›n›p sat›ld›klar› co¤rafi mekânlar olarak düflünülebilirse de ayn› zamanda, insan davran›fl›n› biçimlendiren bu davran›fllar›n ard›ndaki itici güç olarak da düflünülebilir.
Teorik olarak, piyasa ekonomisinde insanlar aras›ndaki mübadele herkesin fayda sa¤lad›¤› bir pozitif toplaml› oyun ile sonuçlan›r. Bireysel tercihleri, istekleri ve
sat›n alma güçlerini yans›tan talep ve üreticinin arz› piyasada karfl›lafl›r ve kesifltikleri yerde denge fiyat› oluflur. Pek çok neoliberal iktisatç› ayr›ca piyasalar›n, k›t
kaynaklar›n nas›l kullan›ld›¤› (tahsis) ve bunlardan kimlerin fayda sa¤lad›¤› (da¤›l›m) konular›nda karar alman›n hayli adem-i merkeziyetçi ve bireysel bir yolu ola-
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bilece¤ini ileri sürmektedirler. Buna göre, piyasa ekonomisinin temel bir mekanizmas› olan fiyat mekanizmas›, bireysel tüketicilerin sat›n al›mlar›n› (talep) ve üreticilerin sat›fllar›n› (arz) koordine etmekle (hangi maldan, ne kadar, kimler için üretilecek) kalmaz, teflvik edicilik ve bilgi a¤› olma gibi ifllevleri de yerine getirir.
Buna karfl›l›k ünlü iktisatç› John Maynard Keynes, piyasa ekonomisini savunan
Klasik ‹ktisat Okulunun ekonominin otomatik olarak kendili¤inden dengeye gelece¤i, bir devlet müdahalesine ihtiyaç duymayaca¤› yaklafl›m›n› reddetmifl, piyasalar›n baflar›s›zl›¤a mahkûm oldu¤unu ileri sürmüfltür. Ayr›ca Keynes’e göre piyasalar
eflitlik veya adalet ihtiyac›n› da garanti alt›na almamaktad›r. Hem geliflmifl hem de
geliflmekte olan ülkelerde görüldü¤ü gibi, bireylerin sahip olduklar› güç eflit olmayan bir biçimde da¤›lm›flsa piyasalar›n do¤urdu¤u, kamu politikalar›n› ve bireyler
aras›ndaki iliflkileri etkileyen sonuçlar adaletten veya eflitlikten uzak olabilmektedir.
Bu sebeple, devletin de aktör olarak yer ald›¤› “karma ekonomi”lerde, piyasa
güçleri kaynak tahsisi ve da¤›l›m› kararlar›n›n büyük ço¤unlu¤unu etkilemekte fakat tamam›n› etkilememektedir. Birçok ülkede insanlar, belirli kifliler veya gruplar
lehine sonuçlar do¤urmas› amac›yla piyasa faaliyetleri üzerinde daha fazla devlet
kontrolü ya da düzenlemesini tercih etmektedir. Sovyetler Birli¤i’nde oldu¤u gibi
“kumanda ekonomileri”nde ise devlet (planlama kurulu), neredeyse bütün üretim,
da¤›t›m ve tahsis kararlar›n› almaya çal›flmaktad›r.
So¤uk Savafl’›n bitmesinin ard›ndan, Do¤u Avrupa’daki ve di¤er bölgelerdeki
birçok eski Do¤u Bloku ülkesi, ekonomi politikalar›yla ilgili karar alma konusunda piyasalar›n daha büyük rol üstlendikleri bir geçifl sürecine girdiler. Birçok fakir,
az geliflmifl ülkede ve Çin örne¤inde oldu¤u gibi birçok durumda, devletin ekonomi içindeki rolünü s›n›rland›racak bir piyasa ekonomisine ve daha demokratik bir
yönetime geçifl pek kolay bir süreç gibi görünmemektedir.
Küreselleflmeyle birlikte devletlerden piyasalara bir güç kaymas› oldu¤u
söylenmektedir.
SIRA S‹ZDE
Çok uluslu dev flirketleri ve onlar›n faaliyetlerini göz önünde bulundurdu¤unuzda, piyasa
kurallar›n›n giderek ekonomik ve siyasi hayata hâkim oldu¤u söylenebilir mi?

Keynes, devlet müdahalesi
olmad›¤›nda piyasalar›n
baflar›s›zl›¤a mahkûm
oldu¤unu söylemifltir. Ona
göre piyasalar, toplumda
adalet ve eflitli¤i garanti
alt›na almamaktad›r.
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Toplum
Devlet ve piyasa iliflkilerine bir de toplumun eklenmesiyle zaten
olan
S O R karmafl›k
U
analizimiz daha da karmafl›k hâle gelmektedir. Farkl› sosyal gruplar kendi sosyal
sistemlerinin tarihini, kültürünü ve de¤erlerini korumak ve gelifltirmek istemekteD‹KKAT
dirler. Bu da toplumlar içinde bir gerilime sebep olmaktad›r çünkü her ne kadar
bir ülke içindeki insanlar› genel bir ulus tan›m› alt›nda toplama e¤ilimi olsa da asSIRA S‹ZDE
l›nda, bir devlet içinde kabileler, afliretler, çeflitli etnik ve dinî gruplar
gibi pek çok
farkl› sosyal gruplar bulunmaktad›r.
Buradan hareketle, toplumun devlet ve ekonomi ile olan iliflkileri hakk›nda çeAMAÇLARIMIZ
flitli görüfller ileri sürülmektedir. Bir görüfle göre ekonomi, sosyal
davran›fl›n koordinasyonuna yarayan bir sistemden baflka bir fley de¤ildir. Emek, tar›m ve sanayi
mallar›, hizmetler gibi belirli kalemlerin piyasalar› bu faktörleri birbirleriyle iliflkiK ‹ T A P
lendiren bir piyasa sisteminden ayr› düflünülemez. Giderek küreselleflen
bir dünyada, piyasa sistemleri, üretilen mallar› di¤er ülkelerdeki insanlar için daha kaliteli, ucuz veya daha cazip hâle getirdikçe, farkl› toplumlar› ve bunlar›n sahip oldukT E L E V ‹ Z Y O nispeten
N
lar› de¤erleri birbirleriyle ba¤lant›l› hâle getirmektedir. Düzenlemelerin
az
oldu¤u piyasalar, sosyal aç›dan bir “koordinatör olmaks›z›n koordinasyon” fonksiyonunu yerine getirebilmekte; buna karfl›l›k daha otoriter sistemlerde piyasalar,
“kat› bir koordinatör” olarak ifl görmektedirler.
‹NTERNET
Dolay›s›yla, baz› kimselere göre UEP’nin temel meselesi devlet, piyasa ve toplum
aras›ndaki en uygun dengenin nas›l kurulaca¤›d›r. Liberal ekonomik görüfle sahip

Bir ülke içindekiSinsanlar
O R U
genel olarak bir ulus ad›
alt›nda toplansalar da
asl›nda de¤iflik sosyal
D‹KKAT
gruplardan oluflmaktad›rlar.
Bu gruplar›n kendi
kültürlerini, tarihlerini ve
SIRA S‹ZDE
de¤erlerini korumak
istemeleri toplumlar içinde
gerilime sebep olmaktad›r.
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Baz› kimselere göre, UEP’nin
temel meselesi devlet,
piyasa ve toplum aras›nda
dengenin nas›l
kurulaca¤›d›r. Devlet, piyasa
ve toplum aras›ndaki
iliflkiler sürekli de¤iflen
dinamik bir özellik
göstermekte olup bu konuda
her toplum için geçerli bir
formül ortaya koymak
mümkün de¤ildir.

olanlar piyasan›n devlet ve toplum karfl›s›nda bir önceli¤e sahip olmas› gerekti¤ini
öne sürmektedirler fakat bu konuda her ulus devlet ve toplum için geçerli bir formül
ortaya koymak mümkün de¤ildir. Devlet, piyasa ve toplum aras›ndaki karfl›l›kl› etkileflim biçimlerinin hayli dinamik oldu¤u, zaman içinde de¤iflti¤i ve bireysel davran›fllar yan›nda yerel, ulusal ve uluslararas› kurumlar› da biçimlendirdi¤i söylenebilir.
Baz› zamanlarda piyasa; devlete ve topluma k›yasla daha bask›n hâle gelebilir
ve çeflitli grup ve aktörlerin ç›karlar›n› ve de¤erlerini temsil eden düzende kaymalara sebep olabilir. 1990’larda küreselleflmenin yayg›nlaflmas› böyle bir durumu ifade eder gibi görünmektedir. Küreselleflmeyle birlikte ulus devletlerden piyasalara
do¤ru bir güç kaymas› yafland›¤› görüflü yayg›nl›k kazanm›flt›r. Ekonomik geliflmeler politik geliflmeleri de tetikleyebilmektedir.
Çin’deki geliflmeler bu duruma örnek olarak verilebilir. Ekonomideki de¤iflmeler,
Çin’de politik de¤iflmeye yönelik güçleri de harekete geçirmifltir. Halk›n yaflama
standard›n› yükseltmek isteyen Çinli liderler, 1970’lerin sonunda, Çin ekonomisinde
serbest piyasa güçlerinin baz› alanlarda mevcudiyetine izin vermifllerdir. O zamandan beri serbest piyasa, kâr ve özel teflebbüs, Çin’de hayli popüler hâle gelmifl ve
büyümeyi h›zland›rman›n, geliri art›rman›n ve halk›n yaflam standard›n› yükseltmenin bir arac› olarak görülmüfltür. Ancak bu piyasa güçleri, ayn› zamanda, devlet ve
halk›n önemli bir k›sm› için problemler de do¤urmufltur. Devlete ait birçok sanayi
özellefltirilmifl, üretim sürecini modernlefltirmek amac›yla buralarda çal›flanlar iflten
ç›kar›lm›fl ya da haklar› k›s›tlanm›flt›r. Rüflvet ve yolsuzluk çok daha yayg›n hâle gelmifl, daha iyi hayat flartlar› peflinde koflan insanlar k›rsal bölgelerden kentlere göç etmeye bafllam›fllard›r. Toplumun bir kesimi bu göçmenlerden flikâyetçi olmufl ve
bunlar›n hareketlili¤ini azaltmak için yasal düzenleme talebi do¤mufltur.
Yukar›da yer alan siyaset, ekonomi ve toplum tart›flmas›ndan devletlerin, piyasalar›n ve toplumun birbirleri olan iliflkileri ile ilgili birçok husus ortaya ç›kmaktad›r. ‹lk olarak, farkl› temel de¤erleri benimsediklerinden ve farkl› amaçlara ulaflmak için farkl› yollar tercih ettiklerinden, farkl› ulus-devletler ve toplumlar aras›nda ve bunlar›n içerisinde keskin gerilimler ve çat›flmalar do¤maktad›r. ‹kinci olarak, toplumlar efl zamanl› olarak, farkl› politik kurumlar, piyasa düzenlemeleri ve
sosyal sistemler içinde yaflamaktad›rlar. Bu yüzden, bir alanda meydana gelen de¤iflim baflka alanlarda da de¤iflimi tetiklemekte ve uluslararas› ekonomi politi¤i sürekli bir de¤iflim ve dönüflüm mekanizmas› içine sokmaktad›r.
Üçüncü olarak, devletin yapt›¤› kolektif tercihlerin toplumun genel arzular›n›
ve kamu ç›karlar›n› ne derece yans›tt›¤›; oy verme hakk›, temsil kurallar› ve ülkedeki politik kurumlar›n yap›s› gibi birçok faktöre ba¤l›d›r. Dolay›s›yla, acaba liberal ekonomik görüfle sahip olanlar›n varsayd›klar› gibi devletin ekonomiye hiç müdahale etmedi¤i ya da bu müdahalenin minimum düzeyde oldu¤u merkezî olmayan piyasalar toplumun ç›karlar› aç›s›ndan en iyi durumu ortaya ç›karmakta m›d›r?
Bu bir problem olarak ortada durmaktad›r. Çünkü baz› durumlarda devlette kaynaklar›n da¤›l›m› küçük bir “elitler” grubunun hâkimiyeti alt›ndad›r veya bunlar taraf›ndan manipüle edilmektedir. Kamu ç›kar› kolayl›kla dar bir çevrenin özel ç›karlar›na feda edilebilmektedir. Bu yüzden ekonomide devlet müdahalesinin olmamas› kadar demokratik yönetim de önem tafl›maktad›r.
Özet olarak, devletler, piyasalar ve toplum farkl› amaçlar (güvenlik, etkinlik ve
kültürün muhafazas› gibi) peflinde, farkl› araçlar› (merkezilikten uzak piyasalar ve
gönüllü pazarl›klar ya da kolektif faaliyet ve güç) kullanmakta ve farkl› de¤erleri
(adalet, bar›fl, eflitlik, do¤ruluk) yans›tmaktad›r. Bugün devletin ekonomi içindeki
rolünü azaltan liberal politikalar›n popülerli¤ine ra¤men, çeflitli politik, ekonomik
ve sosyal sebeplerle UEP içinde devlet çok önemli hatta baz›lar›na göre hayati bir
rol oynamaya devam etmektedir.
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Uluslararas› ekonomi politi¤i tarihi geliflimi içinde tan›mlamak
Uluslararas› ekonomi politik, ekonomik ve politik faktörler aras›nda uluslararas› düzeyde cereyan eden karfl›l›kl› etkileflimleri inceleyen bilimsel disiplindir. Son zamanlarda küresel ekonomi politik olarak da ifade edilen bu disiplin,
esas olarak devletler, küresel flirketler, uluslararas› organizasyonlar ve çeflitli sosyal hareketler
aras›nda meydana gelen faaliyetler üzerinde
durmaktad›r.
Ekonomik ve politik faktörlerin iç içe girdi¤i bugünün dünyas›nda uluslararas› ekonomi politik
konusunda yap›lan analizlerde birbirinden farkl›
çok say›da faktör aras›ndaki karfl›l›kl› etkileflimin
dikkate al›nmas› gerekmektedir. Hem ulusal hem
de küresel güçlerin göz önünde bulundurulmas›
gerekti¤i konusunda herkes hemfikir olmakla
birlikte, hangisinin daha öncelikli oldu¤u konusunda tart›flma vard›r. Baz›lar›na göre uluslararas› güçler, ulusal ç›karlar› büyük ölçüde etkilerken baz›lar›na göre ise ulusal konular daha fazla
önceli¤e sahiptir ve küresel konular› arka plana
atmaktad›r.
UEP alan›nda üç temel düflünce ak›m› söz konusudur: Merkantilizm/Realizm, Liberalizm ve
Marksizm. Merkantilist/Realist görüfl uluslararas›
iliflkilerin en eski düflünce okuludur ve iki temel
özelli¤e sahiptir. Bunlar›n ilki, ekonomik konular› büyük ölçüde göz ard› edip daha ziyade siyaset ve tarih konular›na a¤›rl›k vermesidir. ‹kincisi, güç konusuna vurgu yaparak stratejik güvenlik konular›n› daha ön planda tutmas›d›r.
Liberalizm sadece ekonomi alan›yla s›n›rl› bir
teorik düflünce olmay›p zengin bir felsefi temele
de sahiptir. Analiz birimleri birey, firma ve piyasa olan liberal teoride uluslararas› dayan›flman›n
olabilece¤i ve bu durumdan herkesin kazançl›
ç›kabilece¤i konusunda iyimser bir yaklafl›m söz
konusudur.

Marksist teoriye göre insan davran›fl› ve amac›
belirli bir zamandaki maddi çevre taraf›ndan biçimlendirilmektedir. Tarihsel Materyalizm olarak
ifade edilen bu yönteme göre toplumun maddi
temelinin üretimi ve yeniden üretimi tarihsel geliflmede belirleyici olmaktad›r.
20’nci yüzy›la kadar pek çok düflünür politika ile
ekonomiyi birbirlerine ba¤l› alanlar olarak görmekte ve politik ekonomi konusunda yaz›lar yazmakta iken 20’nci yüzy›l›n bafl›ndan itibaren ekonomi ve politika alanlar›nda yap›lan çal›flmalar
birbirlerinden ayr›lmaya bafllad›.
Ancak, 1970’li y›llarda ABD - Sovyetler Birli¤i
iliflkilerinde yaflanan yumuflama güvenlik meselelerini arka plana iterken Bretton Woods kur
sisteminin çökmesi, petrol krizi ve stagflasyonun
ortaya ç›kmas› gibi ekonomik geliflmeler politika
ile ekonomi aras›ndaki iliflkinin daha fazla dikkati çekmesine sebep oldu. Siyasi bask› gruplar›,
politikac›lar ve bürokratlar›n, piyasa güçleri kadar ekonomik sonuçlar üzerinde etkili olabildi¤i
bir dünyada, politika ile ekonomi aras›nda kesin
bir ayr›m yapan yaklafl›m tatmin edici olamazd›
ve 1970’lerden itibaren ekonomi politik yaklafl›m› güç kazand›.
Art›k günümüzde, ülkeler aras›nda her alanda
ba¤lant›lar›n çok s›k› hâle geldi¤i, karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤›n artt›¤› çok boyutlu bir dünya söz konusudur ve bu dünyay› anlamak için tek bir alana ait incelemeler yeterli de¤ildir. Bunun yerine
UEP’nin sa¤lam›fl oldu¤u türden karmafl›k ve çok
boyutlu bir analitik çerçeveye ihtiyaç vard›r.
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Uluslararas› ekonomi politi¤in temel unsurlar›n› ifade etmek
UEP; iktisat, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih, psikoloji gibi sosyal bilimlerden faydalanarak bir sentez meydana getiren bir yaklafl›md›r. Böyle bir
senteze ihtiyaç vard›r çünkü akademik dallar belirli noktalara odaklanarak uzmanlaflmakta iken
gerçek dünyada cereyan eden olaylar bunlar›n
s›n›rlar›n› aflan karmafl›k bir yap›ya sahiptir.
UEP konusundaki çal›flmalar ço¤unlukla üç
önemli kurum olan devlet, piyasa ve toplum aras›ndaki karfl›l›kl› etkileflim ve bunlar aras›ndaki
iliflkilerin çeflitli aktörlerin davran›fllar›n› nas›l etkiledi¤i konusuna odaklanm›flt›r.
Devlet; belirli bir co¤rafi bölge ve nüfusu idare
eden, yani bunlar hakk›nda önemli kararlar alan
bir yasal kurum ya da birbiriyle uyumlu ve özerk
kurumlar sistemi olarak tan›mlanmaktad›r. Devlet ayn› zamanda, belli bir bölgede ortaya ç›kan
kolektif davran›fl alan› olarak da görülebilir. Mesela AB, tek bir ulus devlet olmay›p baz› egemenlik unsurlar›n› birtak›m uluslarüstü kurumlarda toplayan ulus devletlerin oluflturdu¤u bir
uluslarüstü organizasyondur.
Piyasalar, mal ve hizmetlerin al›n›p sat›ld›klar›
co¤rafi mekânlar iken piyasa ekonomisi ise bir
ekonomik sistem olarak kapitalizmle efl anlaml›d›r. Teorik olarak, piyasa ekonomisinde ya da
onun temellerini kuran Adam Smith’in Klasik
Ekonomi’sinde, insanlar aras›ndaki mübadele
herkesin fayda sa¤lad›¤› bir pozitif toplaml› oyun
ile sonuçlan›r. Yani her aktörün kendi ç›kar›n›n
peflinde koflmas›, toplum ç›kar›n› da maksimuma
ulaflt›rmaktad›r. Buna karfl›l›k Keynes, piyasalar›n baflar›s›zl›¤a mahkûm oldu¤unu ve eflitlik veya adalet ihtiyac›n› garanti alt›na almad›¤›n› ileri
sürmüfl; bireysel ç›karlar›n toplam›n›n her zaman
toplum ç›kar›n› maksimuma ulaflt›ramayaca¤›n›
savunmufltur. Bu yüzden de piyasa ekonomisi
en az devlet müdahalesini savunurken Keynes
devletin ekonomiye piyasa aksakl›klar›n› gidermek üzere müdahele etmesinin flart oldu¤unu
belirtmifltir.

Farkl› sosyal gruplar›n kendi sosyal sistemlerinin
tarihini, kültürünü ve de¤erlerini korumak ve gelifltirmek istemeleri toplumlar içinde bir gerilime
sebep olmaktad›r. Çünkü her ne kadar bir ülkedeki insanlar genel bir ulus tan›m› alt›nda toplansalar da asl›nda, bir devlet içinde kabileler,
afliretler, çeflitli etnik ve dini gruplar gibi pek çok
farkl› sosyal gruplar bulunmaktad›r.
Baz› kimselere göre, UEP’nin temel meselesi devlet, piyasa ve toplum aras›ndaki en uygun dengenin nas›l kurulaca¤›d›r. Liberal ekonomik görüfle sahip olanlar piyasan›n devlet ve toplum
karfl›s›nda bir önceli¤e sahip olmas› gerekti¤ini
öne sürmektedirler fakat bu konuda her ulus devlet ve toplum için geçerli bir formül ortaya koymak mümkün de¤ildir. Bugün devletin ekonomi
içindeki rolünü azaltan neoliberal politikalar›n
yayg›nl›¤›na ra¤men, çeflitli politik, ekonomik ve
sosyal sebeplerle, UEP içinde devlet çok önemli
bir rol oynamaya devam etmektedir.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Uluslararas› ekonomi politik hangi disiplinin bir alt
dal›n› oluflturmaktad›r?
a. Uluslararas› iktisat
b. Siyaset bilimi
c. Ekonomi
d. Sosyoloji
e. Uluslararas› iliflkiler

6. Afla¤›dakilerden hangisi analiz birimi olarak birey,
firma ve piyasay› ele almaktad›r?
a. Merkantilizm
b. Realizm
c. Feodalizm
d. Marksizm
e. Liberalizm

2. K›t kaynaklarla s›n›rs›z ihtiyaçlar›n nas›l karfl›lanaca¤› sorusuna cevap arayan bilim dal› afla¤›dakilerden
hangisidir?
a. Uluslararas› iliflkiler
b. Siyaset bilimi
c. Tarih
d. Ekonomi
e. Sosyoloji

7. Afla¤›dakilerden hangisi 1970’li y›llarda ortaya ç›kan
ve ekonomi ile politika aras›ndaki iliflkinin daha fazla
ilgi çekmesine sebep olan geliflmelerden biri de¤ildir?
a. ABD ile SSCB aras›nda yaflanan yumuflama
b. Bretton Woods kur sisteminin çökmesi
c. Petrol krizi
d. Büyük depresyon
e. Stagflasyon

3. Ekonomi politik terimini ilk olarak kullanan kimdir?
a. J. M. Keynes
b. A. Smith
c. Antoine de Montchrestien
d. I. Wallerstein
e. Turguet

8. Afla¤›dakilerden hangisi bugün dünyada öne ç›kan
temel meseleler aras›nda say›lamaz?
a. Kuzey-Güney iliflkileri
b. Çok uluslu flirketler
c. So¤uk Savafl
d. Uluslararas› terör
e. Çevre kirlili¤i

4. Afla¤›dakilerden hangisi bugün ortaya ç›kan uluslararas› ekonominin özelliklerinden biri de¤ildir?
a. Çok uluslu üretim
b. Alt›n standard› sistemi
c. Ülkeler aras›nda finansal ak›mlar›n artmas›
d. Uluslararas› ticaret hacminin büyük boyutlara
ulaflmas›
e. Ekonomik bütünleflme ve küreselleflme
5. Afla¤›dakilerden hangisi uluslararas› ekonomi politi¤in ilgilendi¤i küresel meselelerden biri de¤ildir?
a. Sanayinin teflvik edilmesi
b. Küresel çapta fakirlik ve açl›k
c. Üçüncü dünyan›n borç problemi
d. Çevre problemleri
e. Uluslararas› ticaret ve finans sistemleriyle ilgili
belirsizlik

9. Afla¤›dakilerden hangisi Pax Americana döneminin
sona ermesine yol açan geliflmeler aras›nda de¤ildir?
a. ABD’nin ekonomik gücünün gerilemeye bafllamas›
b. II. Dünya Savafl›
c. Bretton Woods kurumlar›n›n zay›flamas›
d. Uluslararas› para sisteminin çökmesi
e. So¤uk Savafl’›n fliddetini azaltmas›
10. Afla¤›daki gruplardan hangisi uluslararas› organizasyonlar›n ulus devletler taraf›ndan yarat›lan kurumlar
oldu¤unu ve onlar›n amaçlar›na hizmet etti¤ini ileri sürmektedir?
a. Realistler
b. ‹dealistler
c. Liberaller
d. Marksistler
e. Feministler
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Okuma Parças› 1
TÜRK‹YE VE DE⁄‹fi‹M D‹NAM‹KLER‹
Arghiri Emmanuel, 1911 y›l›nda Yunanistan’›n Patnos
kentinde do¤mufl, günümüzün önemli iktisatç›lar›ndan
biridir. Atina ve Paris üniversitelerinde hukuk ve iktisat
ö¤renimi yapm›flt›r. II. Dünya Savafl›’nda, bulundu¤u
Afrika’dan, ‹ngilizlere karfl› savaflmak için yola ç›km›fl,
ama tek kurflun atamadan tutsak düflmüfltür. Sudan’da
‹ngiliz esir kamplar›nda bir süre kalm›fl, daha sonralar›
özgürlü¤üne kavufltu¤unda ise Afrika’da çeflitli ticaret
ve sanayi kurulufllar›nda yöneticilik yapm›flt›r. Bir ara
Lumumba’ya ekonomik dan›flman da olmufltur. Afrika’daki yaflam› s›ras›nda, daha sonralar› ‘eflitsiz mübadele’ ad›n› verdi¤i teorisini gelifltirmifltir. Arghiri Emmanuel’in teorisi çok kaba hatlar›yla, sermayenin ak›flkan,
eme¤in ise ayn› oranda hareketli olmad›¤›ndan yola ç›kar. Sermaye, hareket kabiliyetinin fazlal›¤› nedeniyle
kâr›n çok oldu¤u yere rahatça gider ama iflgücünün ayn› flans› yoktur. Günümüzde, emek göçü hareketleri
yo¤unsa da eme¤in sermayeye göre çok hareketsiz oldu¤unu söylemek yanl›fl olmaz. Bu durumda sermayenin kâr›n› dünya piyasalar› belirlerken, eme¤in karfl›l›¤›n› ülkenin yerel koflullar› oluflturur. Ve böylece geliflmifl ülkeler çal›flanlar›, di¤er ülke çal›flanlar›n›n ‘art› de¤erlerinden’ yararlan›r hale gelirler. Daha aç›k deyiflle,
geliflmifl ülke çal›flanlar›, azgeliflmifl ülke çal›flanlar›m
sömürmeye bafllarlar.
Yukar›da yaflam›n› ve teorisini k›saca özetlemeye çal›flt›¤›m›z Arghiri Emmanuel, teorisi ard›ndan ders verdi¤i
Paris Üniversitesi’nde kuru bir iktisatç›dan çok, önemli
bir filozof kimli¤ine bürünürdü.
Bir keresinde, “bugün yeryüzünü tarumar etseler, tafl
tafl üstünde kalmasa, ne Amerika, ne Sovyetler, ne baflka bir yer belli olmasa da” diye söze bafllam›fl, daha
sonra da:
“Gene çok geçmeden Amerika, Amerika olarak belirir,
Kolombiya da gene ayn› düzeyde kal›rd›” diye eklemiflti.
Asl›nda söylemek istedi¤i, ülkelerin baz›lar›n›n de¤iflim
dinamiklerini kendi içlerinde tafl›rken, di¤erlerinin bundan yoksun oldu¤uydu.
Bugün de Türkiye’de ‘d›fla aç›lma’ politikalar› tart›fl›l›rken, asl›nda cevap verilmesi gereken soru Türkiye’nin
ihtiyac› olan ‘de¤iflim gücü’nü nas›l sa¤layaca¤›d›r.
Toplumlar›n olumlu bir de¤iflim sürecinden tamamen
yoksun olduklar›n› söylemek do¤ru olmaz; ama Osmanl›’dan bize kalan miras böylesine bir iç de¤iflim gücünü çok büyük ölçüde zedelemifltir.

Örne¤in, Osmanl› tebaas› Rönesans’› yaflamam›flt›r. Sanayileflmenin k›p›rt›s›n› bedeninde duymam›flt›r. Tanr›
taraf›ndan kelam edildi¤ine inan›lan Osmanl›’n›n ilahi
düzeninin amac›, ‘statükoyu’, oldu¤u gibi, bütün de¤iflimlere karfl› korumakt›r. Yönetimin amac›, de¤iflimlere
ayak uydurmak ve daha üst düzeylerde daha yeni ve
ça¤dafl dengeler kurmak de¤il, hiç geliflmeyen bir bedene sahip olmakt›r.
Bat›’n›n sanayileflmesi karfl›s›ndaki gayretleri de sonuçsuz kalan Osmanl› ülkesi, sanayileflmenin iç koflullar›n›
yaratamam›flt›r.
Ça¤dafllaflman›n temelindeki teknolojik sihir görülemeyip, ülke derdine derman yaratamay›nca; Bat›, Osmanl›’ya ve Türkiye’ye kendi istedi¤i kadar›n› vermifltir.
Gene de Bat›’n›n bizzat a¤›rl›¤›n› koyarak oluflturdu¤u
Tanzimat Hareketi’nin önemini teslim etmek gerekir.
fiimdi hafife ald›¤›m›z, olaylar›n temelini görmeyip, formel ölçüler getirdi¤i için ciddi bulmad›¤›m›z Tanzimat
Hareketi, insanlar›n ‘vatandafl’ say›lmas›na giden yolda
çok önemli bir rol oynam›flt›r. Bu tür reformlar›, toplumlar›n tarihsel gidiflat› içinde de¤erlendirmek için
günlük insan yaflamlar›n› göz ard› etmek gerekebilir.
Ama ‘insanlar›n’ hayatlar›n› da dikkate ald›¤›n›z vakit,
hukuk gibi çok önemli bir üstyap› kurumunda ça¤dafll›k getiren hiçbir hareketi küçümsememek ve kendi
flartlar› içinde de¤erlendirmek daha do¤ru gözükmektedir.
Bat›l›laflma yönündeki en önemli dönemeç ise Cumhuriyet olmufltur. Cumhuriyeti ise Osmanl›’n›n art›k yürümeye mecali kalmayan koca gövdesi do¤urmufltur.
Dünya sistemi, kendi dolafl›m›na ayak uyduramayan
Osmanl›’dan fevkalade rahats›zd›. Ama bu ‘ilahi düzenin’ ortadan fiilen kalkmas›na ‹ngiltere engel oluyordu.
Amac›, Hindistan’a ve oralara ulaflan yollara iyice hâkim olmakt›. Zaten, amac›na vard›¤›na kanaat getirdi¤i
an, Osmanl›’n›n idam ferman›n› imzalay›verdi.
Bugün, Cumhuriyetin ilk kurulufl y›llar›n› gerilerde b›rakal› epey oldu. Ancak, sanayileflmenin iç dinamiklerini yaratt›¤›m›z› söylememiz oldukça güç. Tabii çok
önemli bir yol al›nm›flt›r. Ama dünya flartlar› ile yap›lan
k›yaslamalar, gene de önümüzde daha çok yolun al›nmas› gerekti¤ini bize göstermektedir.
Bütün çabalara ra¤men Türkiye orta gelir düzeyinde bir
ülke oldu¤u halde, hâlâ sanayi istihdam› aç›s›ndan alt
gelir ülke gruplar› aras›nda yer almaktad›r.
Sanayi iflçisinin yetersizli¤i, sanayileflme konusundaki
zafiyetimizi aç›kça ortaya koymaktad›r. Bunun bir bafl-
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ka somut ifadesi de ülkemizde binden fazla iflçi çal›flt›ran iflyeri say›s›n›n sadece ve sadece 171 olmas›d›r.
‹flçisi ve sanayisi olmayan ülkenin temel derdi ise sermaye birikimidir. Ülkemizin yat›r›m kapasitesini gösteren tasarruf oranlar›n›n milli gelir içindeki pay› yüzde
16,6’d›r. Bunun arzu edilen bir kalk›nma için en az yüzde 40’a ç›kar›lmas› gerekmektedir.
Özetle, Türkiye’nin kendi isteklerini gerçeklefltirecek, at›l›mlar› yapacak gücü bulmada büyük zorluklar› vard›r.
Ülkenin yetersizliklerini tespit ise ‘olabilecek’ gerçekçi
çözümler aramam›za yard›mc› olur.
Böylelikle, zaman zaman d›flar›da oluflabilecek de¤iflim
dinamiklerinden yararlanmak ak›lc› bir yol olarak kabul edilebilir. Yeter ki amac›n, ülkelerin iç dinamiklerini harekete geçirmek ve böylelikle egemenlik alanlar›m›z› daha da geniflletmek oldu¤u hiçbir zaman ak›ldan
ç›kar›lmas›n.
Kaynak: Mehmet Altan Türk Henkel Dergisi, Ocak
1986.

Okuma Parças› 2
KLAS‹K
Bat› ülkelerindeki sanayileflme evrimi birbirine benzer
flartlar alt›nda oluflmufltu. Sanayileflmenin temelini oluflturan teknolojik hareketlenme de, bunun do¤urdu¤u
sosyal hareketlilik de, hatta bu çalkant›lar›n güzel sanatlarla olan iliflkileri de, Bat› ülkelerinde afla¤› yukar›
ayn› merhalelerden geçerek klasik bir oluflum modeli
meydana getirmifltir. Nitekim iktisat teorisinin kurulmas› ve geliflmesi de, Bat› Avrupa toplumlar› ve onun uzant›s› olan ABD’de, sanayi kapitalizminin yerleflip geliflmesi ile ortaya ç›kan üretim, mübadele ve bölüflümün
genel bir benzerlik göstermesi ile olmufltur. Bat›, sanayileflmenin bereketli dinamizmini yaflarken, bugünkü
azgeliflmifl ülkeler, ilkel bir teknikle geçimlik üretimde
tak›l› kalm›fllard›r. Bu ülkelerin sosyal ve politik yap›s›
böylece, toplumdaki iktisadi canl›l›¤›n sonuçlar›yla de¤il de, ‘suni iradelerle’ belirlenmifltir. Örne¤in, Osmanl›
gibi ‹slam ülkelerinde ‘geçimlik üretim’ flartlar›n› kapital sahibi bir müteflebbis s›n›f yerine, statüye ba¤l› bir
yönetici s›n›f›n hâkim oldu¤u toplum yap›s› oluflturmufltur. Bu tür toplumlarda ne iktisat teorisinin bafllang›çtan beri varsayd›¤› iktisadi adam, ne onun davran›fl
ilkesi olan ak›lc›l›k söz konusudur; ne de dolay›s›yla,
iktisadi düflüncenin, onun ideolojisi olarak belirmesi...
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Osmanl›’dan bu yana Türk toplumunun ekonomik ve
sosyal yap›s› hâlâ üretici güçlerin talepleriyle de¤il de
‘statü’ sahibi yönetici s›n›flarca flekillendirilmifltir.
Bu nedenle Türkiye tarihindeki sosyal oluflumlar da di¤er ülkelerdeki gibi yo¤un aflamalardan geçmemifltir.
Çünkü o sosyal çat›flmalar› da, sanayileflmeyi de, toplumlar›n kendi iç dinamikleri oluflturmufltur. Konuyu,
24 Ocak kararlar›yla Türkiye’nin girdi¤i yeni döneme
getirmeden önce, ülke ekonomisinin ‘garip’ yap›s›n› rakamlarla biraz daha somutlaflt›rabiliriz.
Örne¤in, 1980 nüfus say›m›n›n sonuçlar›na göre, Türkiye’de kendi hesab›na çal›flanlar ile aile iflletmesinde ücret almadan faaliyet gösterenlerin, çal›flan nüfus içindeki oran› yüzde 65,6’d›r. Bu oran Türkiye ölçülerindeki
herhangi bir ülkede rastlan›lmayacak kadar yüksektir.
‹çine ‘küçük üretici’lerin de dahil edildi¤i ‘ücretliler’ ise
aktif nüfusun yüzde 33,4’ünü oluflturuyor. ‹flverenlerin
oran› ise yüzde 1. Bu tablo bile Türkiye’nin geleneksel
ölçülere göre siyasal bir örgütlenmeye girmesinin zor
oldu¤unu gösteriyor. Çünkü ülke, ne iflçilerin, ne sanayicilerin gereken a¤›rl›kta geliflti¤i bir ülkedir. Türkiye’de küçük esnaf, zanaatkâr, simitçiden floföre kadar
bireysel ifl tutanlar hâkimdir. Ülkedeki toplam 228 bin
iflyerinin 116 bininde sadece bir kiflinin çal›flmas› da bu
durumu do¤ruluyor. Böylesine üretim ve tüketim kapasiteleri düflük bir ülkenin geleneksel yap›lara kavuflmas› beklenemez. O nedenle bir dönem verilen sosyal
haklar ve reel ücret art›fllar›n›n, bir dönem sonra geri
al›nmas›n›n ve buna hiçbir ciddi tepki gelmemesinin
sebebi de yukar›daki rakamlarda sakl› bulunmaktad›r.
Türkiye’deki iflçi haklar› için Ça¤lar Keyder flu yorumu
yapmaktad›r: “Türkiye’deki iflçi s›n›f›n›n baz› haklar›
benzer ülkelerdeki iflçi s›n›flar›na nazaran çok daha erken ald›¤›n› görüyoruz. Ayr›ca bu hukukun ço¤u büyük mücadele ve çat›flma sonucu elde edilmedi, genellikle yukardan afla¤›ya, reformist hükümetler döneminde verildi.”
‹flçilerin, kiflisel olarak ald›klar› ücrete ek olarak toplumsal ücret diye adland›raca¤›m›z di¤er bir kategori
de Türkiye’de benzer ülkelere nazaran daha yüksekti.
Özellikle sa¤l›k hizmetleri ve e¤itim harcamalar› hemen
her aflamada halka ücretsiz olarak da¤›t›l›yordu... Dünya Bankas›’n›n orta gelirli diye s›n›fland›rd›¤› ülkelere
göre Türkiye baya¤› bir refah devletiydi.
24 Ocak kararlar›ndan sonra Türkiye, d›fl dünyan›n tercihleri ve zorlamalar› sayesinde, kendi gerçekleri ve
boyutlar›yla karfl› karfl›ya kalm›flt›r. Bir baflka deyiflle,
Türkiye klasik modelden gelen ülkelerin standart kavramlar›na uymak durumunda b›rak›lm›flt›r. Bu, bir an-
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
lamda, Osmanl›’dan bu yana gelen suni ekonomik ve
toplumsal yap›n›n, d›fl dinamiklerin bask›s›yla normal
hale getirilme çabas›d›r.
Tabii böylesine dünya oluflumlar›ndan uzak bir ülkenin
bir anda kapitalist normlara tabi k›l›nmas› çeflitli intibak
zorluklar›n› da beraberinde getirmektedir. Reel ücretlerin azalmas›ndan, milli gelir içindeki sa¤l›k ve e¤itim
harcamalar›n›n düflmesine kadar elefltiri konusu olan
bir dizi oluflumu bu çevçevede düflünmek mümkün.
Türkiye üretmeden almaya al›flm›fl bir ülke oldu¤u için
klasik ölçülerden hofllanm›yor. Ve sosyal haklar›n do¤al oluflumlar sonucu elde edildi¤ini hep unutmay› ye¤liyor. O nedenle de yeni haklar›n lütfedilip ba¤›fllanmas›n› talep ediliyor, bu olmay›nca da s›zlan›l›yor. Tabii ki hiç kimse sosyal ac›lar›n yeniden yaflan›lmas›n› isteyemez. Ama yeryüzü ekonomisinin yap›s› suni ekonomik biçimlenmelere izin vermeyecek bir duruma geldi. Bunun da tek tesellisi ülkemizde de klasik yap›n›n
temellerinin at›lmas› umududur. Belki böylece y›llardan
beri yaflad›¤›m›z suni yap› k›r›l›r da 15’inci yüzy›ldan bu
yana yaflad›¤›m›z hastal›kl› toplumsal ataletin yerini sa¤l›kl› bir dinamizm al›r.
Kaynak: Mehmet Altan Türk Henkel Dergisi, fiubat
1986.
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S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Ekonomi politik, ekonomi ile politika aras›ndaki iliflkiyi araflt›ran disiplinin ad›d›r. Bir bak›fl aç›s›na göre,
ekonomik faaliyetlerin politik temellerinin araflt›r›lmas›n›, di¤er taraftan bakanlara göre ise ekonomik faaliyetlerin ard›ndaki ekonomik faktörlerin araflt›r›lmas›n›
ifade etmektedir.
S›ra Sizde 2
Uluslararas› ekonomi politi¤in temel ilgi alan›na devletler, küresel flirketler, uluslararas› organizasyonlar ve
sosyal hareketler gibi uluslararas› aktörlerin faaliyetleri
ve bunlar aras›ndaki karfl›l›kl› etkileflimler girmektedir.
S›ra Sizde 3
UEP alan›nda bafll›ca düflünce ak›mlar› Merkantilizm/Realizm, Liberalizm ve Marksizm’dir. Merkantilizm/Realizm ekonomik konular› büyük ölçüde göz
ard› eden ve güç konusuna vurgu yaparak stratejik
güvenlik konular›na daha çok önem veren bir ak›md›r. Sadece iktisat alan›yla s›n›rl› bir teorik düflünce olmay›p zengin bir felsefi temele de sahip olan liberalizmin analiz birimi birey, firma ve piyasad›r. Liberaller
uluslararas› dayan›flman›n olabilece¤i ve bu durumdan herkesin kazançl› ç›kabilece¤i düflüncesindedirler. Marksizme göre, insan davran›fl› ve amac› belirli
bir zamandaki maddi çevre taraf›ndan biçimlendirilmektedir. Tarihsel materyalizm ad› verilen bu yöntem,
toplumun maddi temelinin üretimi ve yeniden üretiminin tarihsel geliflmede belirleyici oldu¤u görüflüne
dayanmaktad›r.
S›ra Sizde 4
II. Dünya Savafl›’n›n ard›ndan uygulanan liberal ekonomik politikalar dünya ekonomisinde yüksek oranl› bir
büyümenin gerçekleflmesini ve bugünkü küresel ekonominin ortaya ç›kmas›n› sa¤lam›flt›r.
S›ra Sizde 5
Her iki olay da dünyan›n karmafl›k ve tek boyutlu yaklafl›mlarla aç›klanamaz olma niteli¤ini belirginlefltirmifltir. Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas› dünyada oluflmufl bulunan iki kutuplu sistemin sonunu getirmifl ve birçok
yerel ya da bölgesel gücün bu kutuplar içinde kontrol
edilebilmesi imkân›n› ortadan kald›rm›flt›r. Ayr›ca bir süper gücün de yenilebilece¤ini (Afganistan’da Ruslar›n
yenilmesi) ve y›k›labilece¤ini göstermesi aç›s›ndan

önemli etkide bulunmufl ve tek süper güç olarak kalm›fl
olan ABD için de –ki ABD de Irak’ta büyük bir hayal k›r›kl›¤›na u¤ram›flt›r- dünya eskisi kadar güvenli olmaktan ç›km›flt›r. Bu sebeplerle dünya küreselleflen terörizm
meselesi ile karfl› karfl›ya kalm›flt›r. Ancak 11 Eylül olay›
küçük bir grubun, küçük bir finansman ile bir süper gücün kalbine ulafl›p ona a¤›r bir zarar verebilece¤ini göstermesi ve ard›ndan küresel çapta büyük geliflmelere sebep olmas› bak›m›ndan etkileri daha uzun y›llar devam
edecek ve yeni bir küresel sistem ihtiyac›n› kuvvetle hissettirecek gibi görünmektedir. Bu olaylar›n ard›ndan,
bafllarda dile getirilen yeni dünya düzeni söylemlerine
ra¤men dünyada giderek bir düzensizli¤in hâkim olmaya bafllad›¤› görülmektedir. Tek bir gücün dünyada hegemonya kuramamas› bölgesel ittifaklar› ortaya ç›karabilir. Avrupa Birli¤i ve onun gelece¤i bu çerçevede ele
al›nmal›d›r. E¤er dünyada yeni bir düzen kurulacaksa
bu, daha demokratik bir çerçevede olacakt›r. Dünyan›n
bu karmafl›k ve belirsiz durumu, yat›r›mdan ticarete, tüketim ve tasarrufa kadar bütün ekonomik faaliyetleri de
etkilemektedir. Özellikle 2008 krizinin de bu geliflmelere eklemlenmesi ile artan iflsizlik ve sonucunda ortaya
ç›kan sosyal s›k›nt›lar ‹slamofobi, yabanc› düflmanl›¤›,
göç sorunu olarak da kendini Avrupa’da hissettirmifltir.
Bu yüzden geliflmelerin uluslararas› ekonomi politik
yaklafl›m›n› güçlendirmesi beklenmelidir.
S›ra Sizde 6
Klasik Realistler gücü, baflkalar›n›n zihinlerini ve eylemlerini kontrol etme kabiliyeti olarak tan›mlamaktad›r. Bu tan›ma göre güç, bir aktörün di¤erine bir fleyi
yapt›rma ya da yapt›rmama kabiliyetidir.
S›ra Sizde 7
Küreselleflmeyle birlikte ulus devletlerin hükümranl›k
haklar›n›n bir k›sm›ndan vazgeçmek zorunda kald›klar›
do¤rudur. Ancak ulus devletlerin giderek zay›flad›klar›
do¤ruysa da ortadan kalkacaklar›n› söylemek için
erkendir. Piyasalar›n güç kazanmas› ifadesi ile serbestçe
hareket eden bireylerin iradelerinin sonuçlar› belirledi¤i
kastediliyorsa; geliflmeler bundan daha karmafl›kt›r.
Giderek hacmi büyüyen az say›da firman›n hâkim hale
geldi¤i oligopol piyasalar› bu anlamda serbest piyasan›n
hâkimiyetini temsil etmemektedirler. Buna karfl›l›k
devletler de masa bafl›nda ald›klar› kararlarla piyasalar›
yönlendirememektedirler. Fakat serbest piyasalar›n
oluflmas› ve düzgün ifllemesi için gerekli olan rekabetçi
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düzenin sa¤lanmas› devletin düzenleyici gücüne ihtiyaç
duymaktad›r. Yani art›k devletlerin piyasalar› kontrol
etme amac›yla de¤il piyasalar›n düzgün iflleyebilece¤i
bir rekabet ortam› oluflturmak amac›yla hareket etmeleri
gerekmektedir. Bugün ekonomik ve siyasi aç›dan güçlü
ülkelerin bu rekabetçi ortam› sa¤lay›p piyasalar›n önünü
açt›klar› gözlenmektedir. Özellikle baz› eski do¤u bloku
ülkelerinde görüldü¤ü üzere rekabet ortam›
sa¤lanmad›¤›nda piyasan›n hâkimiyeti bir tak›m
tekellerin ortaya ç›kmas›na ve toplumsal kaynaklar›n
etkinlikten uzak bir flekilde tahsis edilmesine yol
açmaktad›r.

Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek
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Uluslararas› Ekonomi
Politikle ‹lgili Yaklafl›mlar
ULUSLARARASI EKONOM‹ POL‹T‹K ‹LE ‹LG‹L‹
GELENEKSEL YAKLAfiIMLAR
Disiplinleraras› bir yaklafl›m olan uluslararas› ekonomi politik alan›nda çeflitli yaklafl›mlar ve zengin bir entelektüel birikim söz konusudur. De¤iflik yaklafl›mlar küresel aktörler (devletler gibi) aras›ndaki iliflkilerin nas›l oldu¤unu ya da bu aktörlerin gerçekte nas›l davrand›klar›n› aç›klamaya çal›fl›rlar. Tarihsel süreç içinde merkantilizm, liberalizm ve marksizm bu konuda öne ç›kan yaklafl›mlar olmufllard›r.
Bu bölümde öncelikle bu üç temel yaklafl›m ele al›n›p incelenecek, daha sonra bu
yaklafl›mlara yönelik elefltiriler çerçevesinde geliflen alternatif yaklafl›mlara yer verilecektir.

MERKANT‹L‹ST YAKLAfiIM
Merkantilizm, dar anlamda devletlerin ihracat› teflvik edip ithalat› k›s›tlayarak zenginlik ve güç yaratma amac›yla ticaret fazlas› oluflturmaya yönelik gayretleri olarak
tan›mlan›rken genifl anlamda -uluslararas› ekonomi politikte- güvenli¤i millî meselelerin merkezine yerlefltiren teorik bir perspektif olarak tan›mlan›r.
Devlet politikas› olarak merkantilizm zaman içinde de¤iflik flekiller ve isimler
alm›flt›r. Realizm, ekonomik milliyetçilik, devletçilik, neomerkantilizm, neorealizm
bu ba¤lamda merkantilizmin devam› niteli¤inde olan ak›mlard›r. Merkantilizmde
siyaset ve ekonomi, devlet ve piyasa iç içedir. Ekonomik güç devletin güvenlik ihtiyac› için gereklidir. Merkezî devlet güvenlik için güçlü bir ordu beslemek zorundad›r. Bunun için ekonomik güce, ticareti kontrol etmeye ihtiyac› vard›r. Bu sayede elde edilen ekonomik gücü ve zenginli¤i muhafaza etmek için de yine güçlü
bir devlete yani güvenli¤e ihtiyaç vard›r.
Merkantilizme göre para güç ve zenginlik demektir ve bu zenginlik d›fl ticaretten sa¤lanan fazla ile elde edilmektedir. D›fl ticareti s›f›r toplaml› bir oyun olarak
gördüklerinden, yani bir taraf›n fazla vermesi di¤er taraf›n aç›k vermesi anlam›na
geldi¤inden, merkantilistlere göre devletlerin ç›karlar›n›n çat›flmas› kaç›n›lmazd›r.
Klasik merkantilist dönem, Avrupa’da modern ulus devletlerin ortaya ç›k›fl›yla
bafllam›fl olup 15’inci yüzy›l ile 18’inci yüzy›llar aras› bir dönemi kapsamaktad›r.
Bu zaman dilimi, devlet kurman›n ve devletin güvenli¤i için ekonomiye müdahale etmenin politik iktisat düflüncesine hakim oldu¤u bir dönemdir. Ülke topraklar›n›n güvenli¤i her zaman için devletin birinci önceli¤i olarak görülmekteydi. Ancak güvenli¤i sa¤lamak, kara ordular› ve deniz kuvvetleri oluflturmak, donatmak

Merkantilizm millî güvenli¤e
öncelik veren, “ithalat›
k›s›tlay›p ihracat› teflvik
ederek” güçlü ve zengin bir
devlet oluflturmay›
amaçlayan iktisadi
milliyetçilik, devletçiliktir.
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ve muhafaza etmek maliyetli bir iflti. Ayr›ca zenginlik de millî güvenli¤in sa¤lanmas› ve muhafazas› için anahtar unsurlardan biri olarak alg›lan›yordu.
Merkantilistler ve entelektüel aç›dan ayn› grupta olan realistlere göre, bir devlet taraf›ndan elde edilen ekonomik zenginlik rakip devletlerin kayb› olarak alg›lanmaktayd› ve bu durum merkantilizme s›f›r toplaml› bir dünya görüflü kazand›rmaktayd›. Di¤er devletlere ba¤›ml›l›k, ithalat yoluyla tedarik edilen mallar›n ihracat›n›n kesilmesi hâlinde bir ulus devleti zay›flatabilirdi. Ba¤›ml› olan devlet, ayr›ca, tedarikçi devletin etkisine ve gücüne aç›k olacakt›. Bu yüzden, ekonomik aç›dan giderek artan rekabetçi ve politik aç›dan da düflmanca bir ortamda devletler
sald›rgan bir biçimde servet yaratma konusunda motive oldular. Bu serveti yaratman›n öncelikli yolu d›fl ticaret idi ve d›fl ticarette fazla vermek için de ithalat k›s›tlanmal›, ihracat desteklenmeliydi. Ayr›ca alt›n ve gümüfl gibi de¤erli madenler de
bir di¤er zenginlik kayna¤› olarak biriktirilmeliydi. Bu alt›n ve gümüfl külçeler ise
ço¤unlukla yenidünyadaki sömürgelerden gelmekteydi.
SIRA S‹ZDE

1

Merkantilistlerin
ve realistlerin uluslararas› ticarete yaklafl›m› nas›ld›r?
SIRA S‹ZDE

D ‹ K K A T bir devletin
Sömürgecilik,
baflka bir devleti siyasal ve
ekonomik egemenli¤i alt›na
almas›
SIRA olarak
S‹ZDEtan›mlan›r.

Devletin askerî gücüyle desteklenen sömürgecilik, merkantilist faaliyetler içinÜ fi Ü N E L ‹ M
de ticareti Dkontrol
etmek ve zenginleflmek için baflvurulan bir baflka önemli araç
olarak görülmekteydi. Merkantilizm, çok zaman, dünyan›n geliflmekte olan bölgelerinde ortaya
S Oç›kan
R U sömürgecilik ve emperyalizmin ard›ndaki itici güçlerden biri
olarak görülmüfltür. Merkantilistler, ana ülkenin üretti¤i mallar için bir pazar, ham
madde ve ucuz ifl gücü kayna¤› olmas› sebebiyle sömürgeler oluflturdular. K›sacaD‹KKAT
s› yeni yeni ortaya ç›kan ulus devletlerin güvenli olmak için güçlü, güçlü olmak
için de zengin olma ihtiyac›, müdahaleci bir ekonomiyi ve sömürgecili¤i do¤urSIRA S‹ZDE
mufltur.

AMAÇLARIMIZ

Merkantilizm
ve Realizm
AMAÇLARIMIZ

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

N N

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

Merkantilistler millî güvenlik
için ekonomik güce vurgu
yaparken realistler askerî
güce ekonomiden daha fazla
önem vermektedirler.

Merkantilistlerin ve realistlerin düflünceleri ço¤unlukla bir grup olarak görülmüfltür; çünkü realizm de merkantilizm gibi politikan›n, gücün ve devletin ekonomiyi
ve piyasay›Ketkileme
‹ T A P yollar›n› ortaya koymaktad›r. Realizm, II. Dünya Savafl›’ndan
beri ço¤u dünya liderinin ve d›fl politika görevlisinin hakim dünya görüflünü oluflturmufltur. Birçok bak›mdan bu iki yaklafl›m benzer varsay›mlara sahiptirler; fakat
baz› bak›mlardan
T E L E V ‹ Z Yda
O N farkl›laflmaktad›rlar.
Merkantilistler için oldu¤u gibi realistler için de ulus devlet uluslararas› sistem
içindeki temel aktördür. Realizmin temel görüfllerinden biri uluslararas› ulus devletler sisteminin sürekli bir potansiyel anarfli ve savafl durumu içinde oldu¤udur.
‹ N T E millî
R N E T ç›karlar devletleri s›n›rl› kaynaklar için birbirleriyle rekabet etÇünkü çat›flan
meye zorlamaktad›r. Merkantilistlerde oldu¤u gibi realistler de devletler aras›ndaki rekabetin s›f›r toplaml› bir sonucu oldu¤unu düflünmektedirler. Bir devletin nispi kazanc› di¤er devletler taraf›ndan bir kay›p olarak alg›lanabilir.
Realistler ile modern neomerkantilistler aras›ndaki bir fark, realistlerin devlet
güvenli¤i için askerî araçlar ve benzer devlet imkânlar›na yapt›klar› vurgudur. Realistler, bir devletin di¤er devletlerin sald›rgan tutumlar›na karfl› kendisini korumas›
ve gerekti¤inde düflmanlar›n› yenmesi için askerî güç ve imkânlar›n ekonomiden
daha önemli oldu¤unu düflünmektedirler. Buna karfl›l›k, merkantilistler ve ekonomik milliyetçiler çat›flmalar›n ekonomik temelli oldu¤unu vurgulamakla kalmazlar,
ayn› zamanda, bir devletin güvenli¤ini sa¤lamak için gerekli silahlar› elde etmesi
için de güçlü bir ekonominin gerekli oldu¤unu belirtirler.
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Ekonomik Milliyetçilik
Klasik merkantilizm eflitlikçi olmayan d›fl ticaret yoluyla servet ve güç elde etmeye
odaklanm›fl iken ekonomik milliyetçilik millî ekonomideki içsel geliflmelere yo¤unlaflm›flt›r. Ekonomik milliyetçilik 1840’lara gelindi¤inde ciddi bir popülarite kazanm›flt›. ‹ngiltere’nin zengin ve güçlü hâle gelmesi karfl›s›nda, Amerika Birleflik
Devletleri ve Alman Prenslikleri gibi di¤er devletler, ba¤›ms›zl›klar› konusunda
ciddi kayg›lar hissetmifller ve ‹ngiltere’nin kendilerine göre sald›rgan liberal politikalar›ndan korunmak için ekonomik milliyetçilik politikalar›na baflvurmufllard›.

Ekonomik milliyetçilik
ekonomiyi d›fla ba¤›ml›
olmaktan korumak ve
ülkenin ekonomik ç›karlar›n›
kiflilerin ekonomik
ç›karlar›n›n önüne geçirmek
olarak tan›mlanabilir.

Resim 2.1
Friedrich List (1789-1846)
“Bir devletin sanayisi, ekonomik olarak daha ilerlemifl devletlerle
rekabete maruz kal›rsa, daha bafllang›ç aflamas›nda ölebilir. Bir
devlet, potansiyel olarak üretim gücüne sahipse, kalk›nmas›n› art›rmak için gümrük tarifesi uygulamak zorundad›r.”
List, “Milli Ekonomi Sistemi” bafll›kl› eserinde serbest mübadele
görüflüne karfl› ç›km›flt›r. “Buna göre ülkelerin baz›lar› tarihin, do¤an›n ve flans›n “lütfuna”, baz›lar› da “gadrine” u¤ram›fllard›r.
Klasik iktisatç›lar›n evrensel iktisat ilkelerinin birer haz›r elbise gibi
bütün ülkelere uygun düflmesi mümkün de¤ildir. D›fl ticaret politikas›, ülkelerin ihtiyaçlar›na, ç›karlar›na ve yasal karakterlerine göre
biçimlendirilmelidir. Geliflen ülkelerde yeni kurulacak sanayinin
serbest mübadele sisteminde d›fl rekabete dayanamayaca¤› aç›kt›r.
Örne¤in yeni do¤an yahut genç Alman sanayii, dünya piyasalar›nda
tutunmufl büyük ‹ngiliz firmalar›yla rekabet edebilmek durumunda
de¤ildir. Çocuk veya genç sanayi, gümrük duvarlar›n›n gerisinde
korunmal›d›r. Geliflen ülkeler hesab›na himayecilik, bir süre için zorunludur.”

Merkantilistlere göre devlet düzenlemesi olmad›¤›nda, piyasalar d›fl piyasalarla
iliflkiye geçerek ekonomik ba¤›ml›l›¤› teflvik etmekteydi; bu durumda devlete düflen, piyasa ba¤lant›lar›n› içeri çevirip yurt içi ekonomiyi kuvvetli, ba¤›ms›z bir servet ve güç motoru olarak gelifltirmek idi. Buna göre, ülkenin ekonomik ç›karlar›n›n kiflilerin ekonomik ç›karlar›n›n önüne konulmas› ve güçlü devlet faaliyetleriyle teflvik edilmesi ekonomik milliyetçili¤in temel temalar›n› oluflturmaktad›r.
Ekonomik milliyetçili¤in en meflhur savunucular› Amerikal› Alexander Hamilton (1755-1804) ve Alman Friedrich List’dir (1789-1846). Amerika’da Alexander Hamilton, ülkede güçlü bir imalat ve sanayi yap›s› kurmak için aktif bir devlet faaliyetine ve ülkenin yeni geliflmekte olan sanayileri (bebek endüstriler) için ticari korumac›l›¤a ihtiyaç oldu¤unu düflünüyordu. 19’uncu yüzy›l Alman politik ekonomisti Friedrich List ise daha kat› bir ekonomik milliyetçilik yanl›s› idi ve e¤itim, teknoloji ve endüstri biçimlerinde üretici gücü canland›rmak için devletin harekete
geçmesi gerekti¤i düflüncesindeydi. List’e göre üretim gücü servetin kendisinden
çok daha önemliydi. List ayr›ca, millî servet ve güç oluflturmak için en gerekli temelin tar›m de¤il sanayi oldu¤u düflüncesindeydi.
Günümüzün kalk›nm›fl ülkeleri de bafllang›çta yeni kurulan sanayilerini korumaya yönelik olarak devletçi iktisat politikalar› (bebek endüstri tezi) uygulam›fllar;
korumac› politikalar sayesinde ulusal ekonominin üretici temelini oluflturduktan
sonra ise serbest ticareti savunmaya bafllam›fllard›r. Friedrich List taraf›ndan bu durum, “önden giden kiflinin, duvara t›rmand›ktan sonra arkadan gelenlerin önünü
kesmek için merdiveni itmesine” benzetilmektedir.

Bebek Endüstri Tezi,
rakiplerine karfl›
dezavantajl› konumda olan
bir endüstrinin, geliflip
karfl›laflt›rmal› üstünlü¤e
sahip olmas›n› sa¤layacak
düzeye ulafl›ncaya kadar d›fl
rekabete karfl› korunmas›n›
öngörür.
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Ekonomik milliyetçilik
19’uncu yüzy›l›n sonunda
ortaya ç›kan emperyalizmin
ve emperyalist dünya
savafllar›n›n ard›ndaki itici
güçlerden bafll›cas›
olmufltur.

19’uncu yüzy›l›n sonuna gelindi¤inde, ülkelerin mamul mal üretme kapasitesinin yurt içi piyasas›n›n bu ürünleri tüketme kapasitesini çok aflt›¤› görülmüfltü.
Bu durumda ekonomik milliyetçili¤in odak noktas› yurt içinde üretim gücü oluflturmaktan, bu üretim gücünün üretti¤i mallar› satacak d›fl piyasalar bulmaya döndü. Güvenli¤in anahtar› de¤iflerek yurt içi ekonomiyi güçlendirmek yerine k›t
kaynaklar› ana vatana aktaran ve sanayinin üretti¤i mallar› sat›n alacak piyasalara
do¤ru geniflleyen bir ekonomik imparatorluk oluflturmak hâline geldi. Sonuçta
ekonomik milliyetçilik, emperyalizmin bugünkü anlam›yla ortaya ç›kmas›na yard›mc› olmufltur.
Birçok ülke yurt içi sanayilerini gelifltirmek ve daha sonra d›fl piyasalara do¤ru
genifllemek için benzer politikalar› benimsedikçe millî ç›karlar›n çat›flmas› kaç›n›lmazd›. I. ve II. Dünya Savafllar› fleklinde ortaya ç›kan küresel çat›flmalar›n kökeninde, bir dereceye kadar, ülkeler aras›ndaki ekonomik milliyetçili¤in teflvik etti¤i
uluslararas› rekabetin yatt›¤› ileri sürülmektedir.

SIRA S‹ZDE

2

D Ü fi Ü N E L ‹ M
Neomerkantilizm, 1970’li
y›llarda ortaya ç›kan ve
ülkeler aras›nda karfl›l›kl›
S O R Ukarfl›
ba¤›ml›l›¤a
gelifltirilmifl, daha incelikle
tasarlanm›fl çeflitli korumac›
politikalar içeren bir
D‹KKAT
ak›md›r.

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

Ekonomik milliyetçilik
SIRA S‹ZDE ile emperyalizm ve savafllar aras›nda nas›l bir iliflki vard›r?

Neomerkantilizm

D Ü fi Ü N E Lmerkantilist
‹M
Neomerkantilizm
düflüncelerin birço¤unu yeniden seslendirmekle birlikte korumac›l›¤›n sadece d›fl ticarette de¤il para ve maliye politikalar›nda da uygulanmas› gerekti¤ini
ileri sürmektedir. Ancak, gümrük tarifeleri gibi aç›k bir koS O R U
ruyucu ticaret engelleri yerine, II. Dünya Savafl›’ndan sonraki dönemde, daha ustal›kla düzenlenmifl ve koruyucu, engelleyici özelli¤i gizlenmifl politikalar› içerD‹KKAT
mektedir. Bunlardan tarife d›fl› engeller gibi birçoklar› millî sanayilere ve özel sektöre ekonomik avantaj sa¤lamaya dönük daha ince bir biçimde tasarlanm›fl yeni
SIRA S‹ZDE
politikalard›r.
Neomerkantilizmin ortaya ç›k›fl›n›n ard›ndaki sebeplerin bafl›nda, ülkeler aras›ndaki artan karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k gelmektedir. Özellikle 1970’lerden sonra, Bretton
AMAÇLARIMIZ
Woods sisteminin y›k›lmas›n›n ard›ndan, ülkeler aras›nda karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k
önemli ölçüde artm›flt›r. 1973 ve daha sonra 1979 y›l›nda petrol fiyatlar›nda meydana gelenK art›flla
birlikte büyük miktarda paran›n petrol üreten ülkelere transfer
‹ T A P
olmas›, Bat› ülkelerinin ekonomik bak›mdan zay›flad›¤›, buna karfl›l›k OPEC’in
(Petrol ‹hraç Eden Ülkeler Örgütü) bir ekonomik ve politik güç olarak ortaya ç›kt›¤› düflüncesine
yol açm›flt›r. Bat›’n›n petrol ithalat›na ve özellikle OPEC ülkeleriTELEV‹ZYON
ne olan ba¤›ml›l›¤› ise bütün dünyada petrol ithal eden ülkelerin politik ajandas›nda ekonomik güvenli¤in ilk s›ralara yükselmesine yol açt›.
1970’lerde birçok devlet serbest ticareti koruma ve piyasalar›n› aç›k hâle getir‹ N T E Ruluslararas›
NET
me fleklindeki
yükümlülükleri ile ba¤›ms›zl›klar›n› ve ekonomik güvenliklerini koruma fleklindeki do¤al istekleri aras›nda kalm›flt›. Bu ikilem içinde
uluslararas› ticaret anlaflmalar›n›n kapsamad›¤› yeni (neomerkantilist) koruyucu
politikalar gelifltirdiler. Baz› devletler ihracat sübvansiyonlar› uygulayarak mallar›n› ucuzlatmaya ve d›fl piyasada cazip hâle getirmeye çal›flt›lar. Benzer flekilde, tüketicilerin ithal mallar›na olan harcamalar›n› azaltmak için de çeflitli yöntemler gelifltirildi.
‹thalat› s›n›rland›rman›n bir yolu Gönüllü ‹hracat Anlaflmalar› idi. Bu
uygulamada ihracatç› ülke ile ithalatç› ülke aras›nda var›lan anlaflma ile ihracatç›
ülke ihracat›na gönüllü olarak s›n›rlama getirmektedir. Burada ithalatç› ülkenin siyasi gücü ve ihracatç› ülkenin daha maliyetli birtak›m korumac›l›k uygulamalar›yla karfl›laflma korkusu önemli rol oynamaktad›r. Daha karmafl›k ithalat engelleri ise
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örne¤in, sa¤l›k ve güvenlik standartlar›, lisans ve etiketleme gereklilikleri ve yurt
içi içerik gereklilikleri gibi karmafl›k düzenlemeler içeren tarife d›fl› engellerdir.
Kendi sanayilerini desteklemek için pek çok devlet flu veya bu flekilde uluslararas› ekonomiyi kendi yararlar›na olacak flekilde yeniden yap›land›rmaya çal›flmaktad›r. Bunu gerçeklefltirmenin bir yolu da mesela IMF ve DTÖ gibi kurulufllar
nezdinde uluslararas› ekonomide oyunun kurallar›n› etkilemek fleklinde kendini
göstermektedir. Bu yolla belirli uluslararas› piyasalar› açma yolunda harcanan çabalar, asl›nda yurt içi piyasalar› desteklemeye yönelik korumac› amaçlar› maskelemeyi de sa¤lamaktad›r.
SIRA S‹ZDEyol açm›flt›r?
Neomerkantilizm d›fl ticarette korumac›l›k konusunda ne gibi de¤iflikliklere

L‹BERAL YAKLAfiIM

3

D Ü fi Ü N E L ‹ M

Merkantilizme tepki olarak geliflen liberalizmin kayna¤›nda John Locke, David Hume ve Adam Smith yer al›rken bu isimleri 19’uncu yüzy›lda J. Stuart Mill ve FredeS O R U Friedman ve
ric Bastiat, 20’nci yüzy›lda Friedrich Hayek, Ludwig Von Mises, Milton
Ayn Rand gibi liberal düflünürler izlemifltir. Liberalizm, bireyin ön plana ç›kt›¤›, özgürlükleri temel alan bir düflünce olarak devlet düzenlemelerinin
en aza indirildiD‹KKAT
¤i piyasalarla ekonomik serbestli¤i, hukukun üstünlü¤ü çerçevesinde de demokrasiyi siyasi hedef al›r ve bu iki ayak üzerinde yükselir.
SIRA S‹ZDE
Liberalizmin temeli 17’nci yüzy›l Fransa’s›na kadar gitmektedir. Fransa’da
Fizyokratlar olarak bilinen bir grup filozofun liderli¤ini yapan François Quesnay
(1694-1774) devletin piyasalara müdahalesine karfl› ç›km›flAMAÇLARIMIZ
ve bunun baz› istisnalar d›fl›nda topluma zarar verdi¤ini ileri sürmüfltür. Fizyokratlar›n felsefesi “b›rak›n›z yaps›nlar, b›rak›n›z geçsinler” anlam›na gelen laissez-faire, laissez-passer (okunuflu, lese fer lese pase fleklindedir) idi. Bu sloganlaK özetlenen
tema ay‹ T A P
n› dönemde yaflayan ‹skoç Ahlak felsefecisi ve modern ekonominin kurucusu
kabul edilen Adam Smith’in (1723-1790) görüfllerinin de temelini oluflturmufltur.
Liberal yaklafl›m›n kurucu babalar›ndan olan Adam Smith,T insanlar›n
E L E V ‹ Z Y O N homoeconomicus (iktisadi adam) oldu¤una, yani tüm kararlar›nda rasyonel (ak›lc›) davrand›¤›na inanmaktayd›. Ona göre rasyonel davranan bireyler, serbestçe, kendi ç›kar-
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Resim‹ N2.2

Adam Smith (1723-1790)

“9 Mart 1776’da Londral› yay›mc›lar William Strahan ve Thomas
Cadell, ‘Milletlerin Zenginli¤inin Do¤as› ve Nedenlerine Dair Bir ‹nceleme’ bafll›¤›n› tafl›yan, bin sayfal›k iki ciltlik bir çal›flma yay›mlad›lar. Yazar› Glasgow Üniversite’sinde “ahlak felsefesi” okutan
sessiz, unutkan bir profesör olan Dr. Adam Smith’di.
1776’daki orijinal fiyat› otuz alt› fiilin olan Adam Smith’in ‘Uluslar›n
Zenginli¤i’ kitab›na Kas›m 1989’da bir koleksiyoncu ilk bask› için
45 bin dolar ödemiflti. Bugün ise iyi durumdaki kullan›lm›fl bir kopyas› 50 ila 70 bin dolar aras›nda fiyattan sat›lmaktad›r. Smith, bu
eserin ilk bask›s› için ise 500 Sterlin alm›flt›.
Modern iktisad›n hikâyesi de ayn› y›l, 1776’da bafllam›fl oldu.”
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Liberaller, iç ve d›fl güvenlik
ve adalet gibi az say›da
hizmetin sa¤lanmas›
d›fl›nda devletin topluma ve
piyasaya müdahalesine
karfl› ç›km›fllar ve özgürce ve
kendi ç›kar›n› düflünerek
hareket eden bireylerin
seçiminin toplum ç›kar›n› da
maksimuma ulaflt›raca¤›na
inanm›fllard›r.
Liberallere göre ticaret s›f›r
toplaml› de¤il, pozitif
toplaml› bir oyundur.
Ticarete kat›lan bütün
taraflar bundan kazançl›
ç›karlar ve bir bütün olarak
dünyan›n refah› artar. Ayr›ca
hem ülke içinde hem de
uluslararas› alanda
özgürlüklerin sa¤lanmas›
ç›kar çat›flmalar›na de¤il
mükemmel bir uyuma yol
açar.
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lar›na uygun davran›fllarda bulundu¤unda, sanki “gizli bir el” ekonomiyi yönlendirip toplumun ç›karlar›n› da maksimum k›lmaktad›r. Asl›nda tüm toplumun ç›kar›n› maksimum k›lan gizli el, tek tek tüm bireylerin kendi ç›karlar›n› düflünerek rasyonel davranmalar›d›r. Bu ç›kar maksimizasyonu ise mikro anlamda bireylerin (tüketiciler) “en kaliteliyi en ucuza” almaya yönelmeleri, firmalar›n ise kârlar›n› maksimize etmeleri fleklinde gerçekleflir. Bu durum, “herkes kendi kap›s›n›n önünü süpürürse sokaklar tertemiz olur” fleklinde de izah edilebilir.
Liberal yaklafl›m›n ekonomik görüflü olan piyasa ekonomisinde (kapitalizm)
“kararl› denge” hâlinin oldu¤u “do¤al düzen” yaklafl›m› ise Smith’e göre fiyatlar›n
afla¤› ve yukar› yönde serbestçe hareket edebildi¤i bir esneklik ve tam rekabet sayesinde mümkün olmakta böylece ekonomide “denge” de kendili¤inden “otomatik” olarak sa¤lanmaktad›r. Yükselen fiyatlar arz› artt›r›p talebi düflürerek düflen fiyatlar ise talebi artt›r›p arz› düflürerek sistemin kendili¤inden dengeye gelmesini
sa¤lamaktad›r.
Piyasa ekonomisinde rekabetin varl›¤› tüketiciler için en kaliteli mal› en ucuza
alma vesilesi olurken, üreticiler de bu flartlar alt›nda ayakta kalabilmek için kendilerini sürekli yenilemek ve gelifltirmek zorunda kal›rlar. Rekabet edemeyenin piyasadan silindi¤i bu durum, firmalar› kaynaklar›n› etkin kullanmaya itmekte, bu da
iktisat biliminin tan›m›nda yer alan “k›t kaynaklar”›n verimli kullan›lmas› hedefiyle
örtüflmektedir.
Adam Smith’in 1776 tarihli “Milletlerin Zenginli¤i” adl› kitab› esas olarak ekonomi ve zenginli¤in kayna¤› konular›yla ilgili olsa da asl›nda siyaset, güç ve özgürlükler konular›nda da görüfller ortaya koymaktad›r. Örne¤in, kanun yapma ve zor
kullanma gücüne sahip olan devlet bireysel özgürlüklere yönelik en büyük tehdidi oluflturmaktad›r. Bu yüzden devletin s›n›rland›r›lmas› adalet, iç güvenlik ve savunma gibi sadece birtak›m s›n›rl› görevlerinin olmas› söz konusudur. Bunlar bireylerin tek bafllar›na gerçeklefltiremeyecekleri hizmetlerdir. Devletin asli görevi
bu gibi hizmetleri sunmak ve bireylerin serbestçe hareket edecekleri bir ortam› vatandafllar›na sa¤lamak olmal›d›r. Bunlar d›fl›nda liberal yaklafl›m devletin topluma
ve piyasalara müdahalesine karfl› ç›kmaktad›r.
Uluslararas› ekonomi politik ba¤lam›nda liberaller, gerek ülke içinde gerekse
ülkeler aras›nda, özgürlüklerin sa¤lanmas› hâlinde, ç›kar çat›flmas›n›n de¤il, mükemmel bir ç›kar uyumunun ortaya ç›kaca¤›n› iddia etmektedirler. Ülke s›n›rlar›
içinde mal ve hizmetlerin serbestçe dolaflmas›nda oldu¤u gibi, ülkeler aras›nda da
serbest mübadelenin, karfl›l›kl› ticaretin ülkeler için olabilecek en iyi durumu ortaya ç›karaca¤›n› ileri sürmektedirler. Liberallere göre, e¤er ticaret bütün dünyada
serbest olsa idi, bütün ülkeler en yüksek fayda düzeyine ulafl›rlard› ve savafllara sebep olan ekonomik gerekçeler de ortadan kalkm›fl olurdu.
Uluslararas› iliflkilerde liberal ekonomik görüflleri benimsemede Smith’in takipçisi olan David Ricardo (1772-1823), serbest ticaretin ülkeleri daha etkin hâle getirece¤ini söylemifltir ki etkinlik, liberallere göre özgürlük kadar de¤erlidir. Serbest
ticaret sanayiyi teflvik eder, kiflileri ve toplumlar› yenilikler konusunda cesaretlendirir ve üretimi art›rmak suretiyle toplum için bir “genel fayda” ortaya ç›kar›r. Uluslararas› ekonomi politik çerçevesinde söylersek liberallere göre devlet, piyasa ve
toplum aras›ndaki iliflkilerin sonucu bir pozitif toplaml› oyun ortaya ç›kar›r.
Liberalizmin entelektüel geliflmesi içinde yer alan önemli kiflilerden biri de
Smith ve Ricardo’nun liberalizminin varisi olan John Stuart Mill (1806-1873) olmufltur. “Yaln›zca servet birikiminden ibaret olmak yerine, daha ziyade ahlaki ve manevi ilerleme” ifade eden bir sosyal ilerleme felsefesi aray›fl› içinde olan Mill, kapi-
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talizmin yap›s›nda var olan rekabetçi süreç ve ekonomik özgürlü¤ün, en güçlü insani motif olan kendi ç›kar› peflinde koflman›n, ne derece toplumun refah›na hizmet edece¤i konusunda flüphe içindeydi.
O dönemde, yani Sanayi Dönemi’nin ilk y›llar›nda insanlar güvenliksiz, sa¤l›ks›z fabrikalarda, haftan›n alt› günü, günde sekiz saatten fazla çal›fl›yorlar hiçbir sosyal haklar› olmad›¤› gibi sadece en az geçim düzeyinde bir gelir elde ediyorlard›.
Hamile kad›n ve çocuklar›n da iflçi olarak çal›flt›t›ld›¤› “kan ve gözyafl›n›n” hakim
oldu¤u, periflan bir hayat yaflan›yordu.
Bu yüzden Mill, sosyal ilerlemenin sa¤lanmas› için devletin piyasay› desteklemek, onun baflar›s›zl›klar›n› ya da zay›fl›klar›n› düzeltmek maksad›yla baz› s›n›rl›
faaliyetler içine girmesi gerekti¤ini ileri sürdü. Çocuklar›n e¤itimi, fakirlere yard›m
edilmesi gibi bireysel giriflimlerin toplumsal refah› art›rmada yetersiz kald›¤› baz›
alanlarda seçici devlet faaliyetlerini savundu. Genel olarak Mill, makul bir etkinlikle uyumlu olacak ölçüde bir ademimerkeziyetçili¤i destekledi. Slogan flöyleydi:
“Bilgiyi merkezilefltir, gücü da¤›t”.
20’nci yüzy›l›n en etkili politik iktisatç›lar›ndan olan Keynes (1883-1946) liberalizmin evriminde yer alan önemli bir iktisatç›d›r. Baz› liberaller onu kendilerinden
saymasa da Keynes’in iktisat yorumunda Adam Smith’in gizli el anlay›fl›na sad›k
kal›nm›fl fakat devlete daha genifl bir rol biçilmifltir. Mill gibi Keynes de ekonomide devletin rolünün fazlas›yla s›n›rland›r›lmas›na karfl› ç›km›flt›r. Keynes’in görüfllerini etkileyen olay 1929’da ortaya ç›kan “Büyük Buhran”d›r. Bu olay Keynes’e
göre gizli elin bazen felaketle sonuçlanan yan›lmalara u¤rayaca¤›n›n delilidir.
Keynes’e göre bireyler ve piyasalar, gelece¤in bilinemedi¤i, riskleri paylaflman›n veya kaotik davran›fllar› koordine etmenin etkin bir yolunun olmad›¤› durumlarda ak›ll›ca olmayan kararlar alma e¤ilimindedir. Kendi flahsi ç›karlar› söz konusu oldu¤unda kiflilerin rasyonel davranmalar› mümkündür fakat kolektif sonuç irrasyonel ve tahrip edici olabilir. 1929’da Amerikan borsas› çöktü¤ünde, yat›r›mc›lar›n ürküp pani¤e kap›ld›klar› durumlarda neler olabilece¤i görülmüfltür. ‹flte bu
yüzden Keynes “psikoloji”yi ve “beklenti”leri ekonomik analize dahil etmifltir.
Adam Smith’in önderli¤ini yapt›¤› Klasik ‹ktisat’›n aksine ekonomide “tam rekabet”in de¤il, “eksik rekabet” flartlar›n›n geçerli oldu¤unu savunan Keynes, ekonomilerin ço¤unlukla “eksik istihdamda” dengeye geldiklerini, tam istihdam hâlinin
ise geçici bir denge hâli oldu¤unu savunmaktad›r.
Dünyan›n geçirdi¤i en büyük ekonomik krizlerden birisi olan 1929 Büyük Buhran›’yla birlikte ekonomilerde ortaya ç›kan durgunlu¤un (düflük üretim, iflsizlik)

Keynes temelde Smith’in
gizli el düflüncesine ba¤l›
olmakla birlikte ekonomide
devlete daha fazla rol
biçmifltir. Her ne kadar
kifliler kendi ç›karlar›
konusunda rasyonel
davransalar da bu
davran›fllar›n toplam› genel
ekonomi aç›s›ndan bazen
irrasyonel olabilir. Devlet bu
tür piyasa baflar›s›zl›klar›n›
düzeltmek için devreye
girmelidir.

Keynes’in herkesin kendi
ç›kar›n›n peflinde
koflmas›n›n toplumsal ç›kar›
maksimum k›lamayaca¤›
varsay›m› trafik örne¤i ile
izah edilebilir. ‹fl ç›k›fl› bir
an önce evlerine varmak
üzere kendi ç›kar›n› düflünen
bireyler hep birlikte trafik
kurallar›na uymad›klar›nda
k›rm›z› ›fl›kta durmay›p
kimseye yol vermediklerinde
daha ilk kavflakta trafi¤in
kördü¤üm olmas›na neden
olacaklar ve kimse bir yere
k›m›ldayamayacakt›r.

Resim 2.3
John Maynard Keynes (1883-1946)
“‹stihdam, Faiz ve Paran›n Genel Teorisi’ ilk olarak 1936’da piyasaya ç›kt›.
Di¤er iktisatç›lar gibi Keynes de geçmiflteki büyük bilim adamlar› aras›nda yerini ald›.
Adam Smith ve Roger Babson, analitik sistemlerini Newton’unkilerle karfl›laflt›rm›fllard›;
Keynes ise Einstein’dan daha iyisini yapmaya çal›flt›. Keynes’in kitab›n›n bafll›¤› Einstein’›n genel izafiyet teorisini taklit etmifltir.
1930’lara kadar iktisat bilimi Adam Smith’in Klasik Model’inin dayanaklar›n› yani tutumlu olman›n faziletlerini, denk bütçeyi, serbest ticareti, düflük vergileri, alt›n standard›n› ve Say Kanunu’nu onaylam›flt›.
Keynes ‘Klasik Model’i darmada¤›n ederek afla¤›daki temel ilkeleri önermiflti:
- Tasarruflardaki art›fl geliri daralt›r, ekonomik büyümeyi düflürür. Tüketim yat›r›mlar›
teflvik etmede üretimden daha önemlidir: ‘Talep kendi arz›n› yarat›r.’
- Ekonomik durgunluk dönemlerinde mali ve para politikas› olabildi¤ince geniflletici
olmal› ve faiz oranlar› düflük tutulmal›d›r.
- Devlet gerekti¤inde piyasaya müdahale etmelidir.”
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kayna¤›n› “efektif talep yetersizli¤i” olarak teflhis eden Keynes, halk›n mal ve hizmetlere yeteri kadar harcama yapmad›¤›n›, bu talep yetersizli¤inin de krize neden
oldu¤unu tespit etmifltir. Keynes, çözüm önerisi olarak da “toplam harcamalar›”
artt›rmak üzere devletin ekonomiye daha h›zl› sonuç almak üzere “maliye politikas›” araçlar›n› kullanarak müdahele etmesi gerekti¤ini savunmufltur.
1930’lardan 1970’lere kadar sanayileflmifl dünyada Keynesyen iktisat anlay›fl› temel uluslararas› ekonomi politik ak›m› olmufl birçok sanayileflmifl ülke piyasalar›
desteklemek, güçlendirmek ve istikrara kavuflturmak için devlet gücünü kullanm›flt›r. II. Dünya Savafl›’n›n ard›ndan, so¤uk savafl›n ilk y›llar›nda, uluslararas› ekonomi nispi olarak d›fla aç›k kalm›fl ve önemli ölçüde ekonomik verimlilik ve büyüme ortaya ç›km›flt›r. Ancak, zaman içinde, devletler artan karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤›n ve
yo¤un rekabetin oldu¤u bir uluslaras› ortamda kendilerini koruman›n derdine düfltükçe uluslararas› ticaret, para ve finans sistemini d›fla aç›k olarak muhafaza etmek
güçleflmifltir.
SIRA S‹ZDE

4

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

Liberal yaklafl›m›n
devlete bak›fl› nas›ld›r?
SIRA S‹ZDE

Neoliberalizm ve Muhafazakârl›k

D Ü fi Üliberalizm
NEL‹M
Zaman içinde
ve liberal kavramlar›n›n anlamlar›nda de¤iflme meydana
gelmifl; Bretton Woods sistemi ile birlikte daha çok devlet müdahalesini savunanlar liberal olarak
klasik liberalizmi savunanlar muhafazakâr olarak
S O R adland›r›l›rken,
U
adland›r›lmaya bafllanm›flt›r. Bu anlamda, Friedrich Hayek (1899-1992) ve Milton
Friedman (1912-2006) Keynesçi uzlaflmaya karfl›n klasik liberalizmi savunduklar›nD‹KKAT
dan ça¤dafl muhafazakâr olarak adland›r›lm›fllard›r. 1980’lerde liberaller; neomuhafazakârlar ve neoliberaller olarak adland›r›lmaya bafllanm›fllard›r.
S‹ZDE ve sanayileflmifl kapitalist ülkelerde devletin etkisinin artmaSosyalistSIRA
ülkelerde
s› üzerine muhafazakâr klasik liberal görüfller yeniden hayat bulmaya bafllad›. Hayek, büyükAMAÇLARIMIZ
bir etki uyand›ran Kölelik Yolu (The Road to Serfdom-1944) adl› eserinde sosyalizm ve giderek artan devlet etkisinin bireysel özgürlüklere temel tehdidi
oluflturdu¤unu ileri sürmüfltür. Hayek’e göre ekonomik güvenlik için devlet etkisinin artmas›Kbireysel
‹ T A P özgürlükleri yok edecek yolda at›lan ilk ad›md›r. Biraz ekonomik güvenlik, k›sa zaman sonra daha fazla güvenlik talebini do¤uracakt›r. Devletin rolü o kadar artacakt›r ki faflist Almanya’da oldu¤u gibi bireysel özgürlükler ortadan kalkacakt›r.
TELEV‹ZYON
Hayek’e göre güvenlik ve özgürlü¤e sahip olman›n yegâne yolu devletin rolünü s›n›rland›rmak ve güvenli¤i piyasan›n özgür bireylere sa¤lad›¤› f›rsatlardan devflirmekti. Hayek’in görüfllerini temel alarak Kapitalizm ve Özgürlük (Capitalism
‹ N T E R N E T adl› kitab›nda Friedman, baflkan John F. Kennedy’nin devletand Freedom-1962)
çi politikalar›na tepki gösterdi. Güç do¤al olarak devlette yo¤unlaflmaktayd› ve özgürlü¤ün karfl›laflt›¤› büyük tehdit gücün yo¤unlaflmas›ndan gelmekteydi. Kapitalizmin rekabetçi piyasas› gücü da¤›tarak özgürlü¤ü korumaktayd›.
1980’li y›llar›n bafl›nda, bugün neoliberalizm olarak adland›r›lan klasik liberal
görüfl neomuhafazakârl›k (neoconservatism) ad›yla güçlü bir ak›m olarak ortaya
ç›kt›. ‹ngiltere’de baflbakan Margaret Thatcher ve ABD’de baflkan Ronald Reagan
bu fikirlerin temel uygulay›c›lar› idiler. Piyasay› özgürlefltirmek ve ekonomiyi büyütmek için ‹ngiltere’de ve ABD’de neoliberal politikalar, özel sektör üzerindeki
devlet kontrolünü azaltmak, vergileri düflürmek ve piyasalardaki düzenlemeleri ortadan kald›rmak üzere tasarland›. Güçlü bir antikomünist durufl sergileyen her iki
lider taraf›ndan da devletin güvenlik hariç her alanda küçültülmesi savunuluyordu.

N N

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON
Neoliberalizm Keynesçi
liberalizmden klasik
liberalizme dönüflü ifade
etmektedir. Sosyalist
‹ N T E R NveEsanayileflmifl
T
ülkelerde
kapitalist ülkelerde devletin
rolünün artmas› üzerine
bireysel özgürlüklerin tehdit
alt›nda oldu¤unu hisseden
Hayek ve Friedman gibi
düflünürler devletin etkisinin
s›n›rland›r›lmas›n› ve klasik
liberal görüfllere geri
dönülmesini
savunmufllard›r.
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Küreselleflme ve Ekonomik Liberalizm
1980’lerin ortalar›nda, küreselleflme terimi uluslararas› ekonomi politik alan›nda,
yeni enformasyon ve haberleflme teknolojileri sayesinde insanlar›n ve devletlerin
birbirleri ile çok daha derin ve karmafl›k ba¤lar oluflturmalar› anlam›nda yer edinmeye bafllad›. So¤uk savafl›n sona ermesiyle ideolojik çat›flmalar›n azalmas› devlet
görevlilerinin dikkatini güvenlik meselelerinden ekonomik konulara kayd›rd›. Artan karfl›l›kl› ba¤›ml›l›kla birlikte ulus devletlerle birlikte uluslararas› organizasyonlar›n bir arada kalk›nma, borç ve çevre gibi problemleri ele al›p çözümler üretece¤i yönünde beklentiler ortaya ç›kt›. Ayn› zamanda, sivil toplumun belli kesimleri
pek çok sosyal konuda devletlerin ve uluslararas› kurulufllar›n rol oynama kabiliyetleri konusunda yeterince tatmin olmad›klar›ndan, devlet d›fl› sivil toplum kurulufllar› da hem say› hem de çap olarak büyümekteydi.
1990’lar›n sonuna gelindi¤inde, araflt›rmac›lar, bilim adamlar› ve yazarlar aras›nda küreselleflmenin sosyal, ekonomik ve politik konulardaki olumlu ve olumsuz etkileri konusunda bir tart›flma bafllam›flt›. Ço¤u neoliberaller, artan üretim etkinli¤i, para ve sermayenin serbest dolafl›m›, serbest ticaret, piyasalar ve bireysel
aktörlerin rolünün güçlendirilmesi gibi konulara vurgu yapmas› sebebiyle küreselleflmeyi desteklemekteydiler. Küreselleflmenin ayr›ca, insan iliflkilerini art›rma yoluyla ortaya ç›kmakta olan küresel toplumun dönüflümüne yard›mc› olmas› beklenmekteydi. Ülke s›n›rlar› aras›nda insanlar›n dolafl›m›n›n artmas›, farkl› insan
gruplar›n›n birbirlerini daha iyi anlamas›na, bir küresel kültürün ortaya ç›kmas›na
ve dünyada çat›flmalar›n azalmas›na yol açabilecekti.
Küreselleflmenin popülerli¤inin artmas›na paralel olarak çeflitli konularda ortaya ç›kard›¤› etkilere karfl› baz› yerel dirençler de artmaya bafllad›. 1990’larda küreselleflme karfl›t› hareketler de dünya çap›nda h›z kazanmaya bafllad›. Bu gruplar›n
vurgulad›klar› noktalar pek çok fakir ülkede insanlar›n az ücretle ve kötü flartlarda
çal›flt›r›lmalar›, çevreye verilen zarar ve gelir da¤›l›m› meseleleri ve buna benzer
konulard›.
Neoliberallerin küreselleflmeye yaklafl›m› nas›ld›r?

MARKS‹ST YAKLAfiIM

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M

5

Marksizm düflüncesi 19’uncu yüzy›lda yaflam›fl ve kapitalizm ile bu sistemin savunucusu liberalleri fliddetle elefltirmifl olan Karl Marks’›n (1818-1883) görüfllerine daO R U
yanmaktad›r. Marks’›n ço¤u düflünceleri kendisinin ve teorisiniSgelifltirirken
ifl birli¤i yapt›¤› Friedrich Engels’in yaflad›¤› zamanda, Sanayi Devrimi’nin ortaya ç›kt›¤›
dönemde, ‹ngiltere’deki imalathane ve fabrikalarda gözlemledikleri
flartlardan etD‹KKAT
kilenmifltir. Ayr›ca, o dönemdeki bilimsel çerçevenin, mesela David Ricardo’nun
emek de¤er teorisinin ve Hegel’in diyalektik felsefesinin etkisi de unutulmamal›SIRA S‹ZDE
d›r. O dönemde, yetiflkinler yan›nda çocuklar bile korkunç flartlarda çal›flt›r›l›yorlar ve açl›k ve bak›ms›zl›k içinde sefil bir hayat yafl›yorlard›. Marks’›n kapitalizme
ciddi elefltiriler yöneltti¤i böyle bir ortamd›.
AMAÇLARIMIZ
Marks’a göre kapitalist sistemde devlet ve piyasalar kapitalistler için zenginlik
ve refah üretirken iflçiler için sefalet üretmektedir. Bireyler aras›ndaki mübadelenin bütün toplum için zenginlik ve refah üretti¤i do¤ru de¤ildir.
K ‹ Üretim
T A P sürecinde
de¤eri emek yarat›rken kapitalist, eme¤e yaratt›¤› de¤erden daha az›n› vermekte
ve böylece oluflan “art›k de¤ere” el koymaktad›r. Dolay›s›yla toplum, ekonomik
flartlara göre tan›mlanan iki s›n›fa ayr›lmaktad›r: Üretim araçlar›na
T E L E V ‹ sahip
Z Y O N olan ser-

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
Marks, 19’uncu yüzy›ldaki
flartlardan ve bilimsel
ortamdan etkilenerek
S O R bir
U
kapitalizmin kapsaml›
elefltirisini yapm›flt›r.
Liberallerin görüfllerine karfl›
ç›kan Marks, kapitalizmin,
D‹KKAT
üretim araçlar›n›n
mülkiyetine sahip olan
burjuva s›n›f›na refah
SIRAkitlelere
S‹ZDE
sa¤larken emekçi
sefalet getirdi¤ini
belirtmifltir. Ona göre
kapitalistlerle iflçiler
AMAÇLARIMIZ
aras›ndaki s›n›f çat›flmas›
kapitalizmin sonunu
getirecektir.

N N

‹NTERNET

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET
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maye s›n›f› ve kol gücünden baflka satacak hiçbir varl›klar› olmayan iflçilerin temsil ettikleri iflçi s›n›f›. Buna göre ekonomi politi¤in bask›n unsuru s›n›flard›r ve her
s›n›f kendi ç›karlar› do¤rultusunda hareket eder. S›n›f ç›karlar›n›n çat›flmas› kapitalizmin iç çeliflkisini oluflturmaktad›r ve bu çeliflki ve çat›flmalar kapitalizmin sonunu getirecektir. Kapitalizm y›k›lacak ve sosyalizme, daha sonra s›n›fs›z toplum olan
komünizme geçilecektir.
Resim 2.4
Kapitalist Sistem Piramidi

“Ekonomik hayat› organize etmenin yaln›zca iki yolu vard›r. ‹lkinde, ailelerin ve bireylerin gönüllü seçimi ve gönüllü ifl birli¤i ekonomik hayat› organize eder. Bu düzenlemeye serbest piyasa (piyasa ekonomisi-kapitalizm) denir. Di¤erinde ise bir diktatörün emirleri bunu yapar. Buna da kumanda ekonomisi ad› verilir. Kumanda ekonomisinin afl›r› biçiminde, yani organize bir devletin üretim araçlar›n›n mülkiyetini elinde bulundurdu¤u sisteme sosyalizm veya komünizm denir. Ekonomik hayat, temel olarak bu sistemlerden biri yahut di¤eri ile organize edilir.
fiüphesiz, bugün birçok ülkede oldu¤u gibi bunlar›n bir kar›fl›m› da mümkün olabilir. Fakat kar›fl›m genellikle istikrarl› de¤ildir. E¤er bu, serbest
piyasa ve kumanda ekonomisinin bir kar›fl›m› ise kumanda bölümü sürekli art›fl e¤iliminde olur.
Burada bir özellik vurgulanmal›d›r. ‘Serbest’ piyasa, asla herkesin diledi¤ini yapmakta serbest olmas› anlam›na gelmez. Tarihin bafllang›c›ndan
beri insanl›k yaz›l› veya yaz›l› olmayan hukuk kurallar› alt›nda idare edilmifltir. Di¤er sistemlerde oldu¤u gibi serbest piyasada da insanlar›n
birbirini öldürmesi, rahats›z etmesi, soymas›, iftira atmas› veya kas›tl› olarak birbirine zarar vermesi yasaklanm›flt›r. Aksi hâlde bireysel özgürlükler imkâns›z hale gelir. Fakat ekonomik sistem ya tamamen serbest, ya da kumanda sistemi olmal›d›r.
Piyasa ekonomisi, bilinçli olarak birisi taraf›ndan planlanm›fl de¤ildir. Evrim süreci içinde geliflmifltir. Mümkün olan maksimum dengeli üretimi
sa¤lamas› ve/veya sahip oldu¤umuz de¤erlerle orant›l› olarak ödülleri ve cezalar› da¤›tmas› anlam›nda mükemmel de¤ildir. Fakat bunu hiçbir
ekonomik sistemden bekleyemeyiz. Her birimizin kaderi, her zaman, tabiat›n bahflettikleri kadar, kazalardan ve felaketlerden etkilenir. Bir kurakl›k veya sel, ürünlerin yar›s›n› süpürüp götürebilir, direkt etkilenen üreticilere felaket getirir ve belki de elinde stok bulunduranlara da yükselen fiyatlar ve kârlar vas›tas›yla servet kazand›r›r. Hiçbir sistem, o sistemi iflleten insano¤lunun ihmal, beceriksizlik, baz›lar›m›z›n kötü flans›,
eksik öngörü gibi kusurlar›n› tümüyle ortadan kald›ramaz.
Fakat piyasa ekonomisinin inifl ç›k›fllar›, kendi hatalar›n› düzeltme kapasitesine sahiptir. Otomobil veya bina yap›m›ndaki fazlal›k, sonraki y›l
daha az otomobil veya bina yap›lmas›na sebep olacakt›r. Bu¤day veya m›s›r üretimindeki yetersizlik, sonraki sezonda bunlardan daha fazla üretilmesine yol açacakt›r. Devlet istatistikleri yokken bile üreticiler, nispi fiyatlar ve kârlar taraf›ndan yönlendirilmekteydi. Üretim giderek daha etkin hâle gelir, çünkü az etkin üreticiler piyasadan ay›klan›rken, daha etkin üreticiler üretimlerini art›rmaya cesaretlendirilir.”

Kaynak: Henry Hazlitt, “Piyasa Ekonomisinin ABC’si”, Piyasa, Say›:6-7, Bahar-Yaz 2003, Ankara, ss.11-16.
Çeviren: Fuat Erdal.
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Böylece Marks, toplumlar›n de¤iflmesinin, yani tarihin kanunlar›n› bulmufl olmaktad›r. Marks’a göre tarih, esas olarak ekonomik ve teknolojik güçler taraf›ndan
belirlenen muazzam bir dinamik ve evrimleflen yap›d›r. Marks, tarihî materyalizm
olarak adland›r›lan bir süreç vas›tas›yla di¤er tabiat kanunlar›nda oldu¤u gibi, tarihin nesnel olarak anlafl›labilece¤ini ve aç›klanabilece¤ini düflünmekteydi.
Resim 2.5
Karl Marx (1818 - 1883)
“1818'de günümüzde Almanya içinde kalan Rheinland'da do¤an Karl Marx, liberal devlet
görüflünün naif bir görüfl oldu¤u, gelmifl geçmifl tüm devletlerin s›n›f bask›s›n›n araçlar› oldu¤u düflüncesindedir. Yani bir s›n›f devletin kontrolüne sahip olur ve devlet gücünü ezilen
s›n›flar üzerinde kendi ekonomik gücünü pekifltirmek için kullan›r. Marx'a göre komünizmin
erken aflamalar›nda devlete ihtiyaç olabilece¤i halde, komünist toplumun tam olgunlu¤a
eriflmesi ile devlete ihtiyaç kalmayacakt›r.
Karl Marx ve deyim yerindeyse sa¤ kolu Friedrich Engels 1848'te yay›nlad›klar› Komünist
Manifesto bir dönüm noktas› oldu: ‘Komünist devrim egemen s›n›flar› tir tir titretiyor. ‹flçi
s›n›f›n›n zincirlerinden baflka kaybedecekleri bir fley yoktur; oysa tüm dünya onlar›n olabilir.
Dünyan›n tüm iflçileri, birlefliniz...’
Marx'›n bu ça¤r›s›na yirminci yüzy›l boyunca dünyan›n dört bir yan›ndan yan›tlar geldi; Küba'dan Kamboçya'ya dünyan›n dört bir yan›nda Marx ad›na bir dizi rejim kuruldu, Çin Halk
Cumhuriyeti'nden Sovyetler Birli¤i ve Do¤u Avrupa'ya dek yüz milyonlarca insan Marxist iddialar dile getiren devletler taraf›ndan yönetildi.
Yak›n dönemde, özellikle de 1989 y›l›ndan sonra do¤u blo¤unun da¤›lmas› ile birlikte Marxist düflüncenin yanl›flland›¤› s›k s›k dile getirildi.”

Kaynak: BBC, siyasi düflünce tarihi,
http://www.bbc.co.uk/turkce/ozeldosyalar/2010/07/100729_
siyasi_dusunce_tarihi.shtml

S›n›f iliflkileri teknolojik geliflmeye göre daha yavafl de¤iflti¤inden, sosyal de¤iflme geciktirilmekte ve bu da s›n›f çat›flmalar›n› beslemekteydi. S›n›f çat›flmas› insan
geliflmesini t›kayacak kadar fliddetlendi¤inde, bir sosyal devrim mevcut hukuki ve
politik düzeni ortadan kald›rarak onun yerine devam etmekte olan sosyal ilerlemeyle daha uyumlu olan yeni bir düzeni geçirmekteydi. Bu flekilde tarih belirli
aflamalar hâlinde ilerlemekteydi: ‹lkel komünizm, kölelik, feodalizm, kapitalizm,
sosyalizm ve nihayet pür komünizm. Bu üretim biçimlerinin her birinde diyalektik
bir süreç söz konusuydu. Bu süreç içinde istikrars›z ve bask› alt›ndaki ekonomik
güçler ve karfl› güçler krize, devrime ve tarihin bir sonraki aflamas›na geçilmesine
yol açmaktayd›lar.
Marks aç›s›ndan önemli olan s›n›flar aras›ndaki temel güç dengesizli¤i idi. Liberallere göre burjuvalar ile proleterlerin bar›flç› ve karfl›l›kl› ç›kar sa¤layan bir iliflki
oluflturmalar› mümkündü. Hâlbuki Marks’a göre burjuvalarla proleterler aç›kça tek
yanl› bir iliflki içindeydi. Bir “iflsizler ordusu” iflçilerin organize olmalar›n› engelliyor
ve pazarl›klarda burjuvalara üstünlük sa¤l›yordu. Rekabet ve kâr maksimizasyonu
bask›s› burjuvalar› istihdam ettikleri iflçileri insafs›zca sömürmeye yöneltiyordu.
Marks’›n kapitalizme ve içindeki sömürüye karfl› tavr› salt elefltirel bir tav›r de¤ildir. Marks’a göre kapitalizm baz› meziyetlere de sahiptir. Sosyalizme giden yolda gerekli bir durak olan kapitalizm, servet yaratman›n yan›nda hayat standard›n›
yükseltecek maddi varl›klar› da yaratmaktad›r. Ekonomi politi¤in merkezinde kapitalizmin dinamik yap›s› yatmaktad›r. fiiddetli rekabet taraf›ndan güdülen rasyonel insan statükoya sald›rarak dünyay› dönüfltürmektedir. Kapitalizm bir taraftan
feodalizmi ve köleli¤i tasfiye ederken di¤er taraftan daha üst bir sosyal aflamaya
geçmek için gerekli sosyal ve ekonomik flartlar› haz›rlamaktad›r.

Marks, do¤adaki
de¤iflmenin, do¤an›n bir
parças› sayd›¤› toplumda da
neden gerçekleflmedi¤ini
sorgulam›fl; bunu
sorgularken toplumdaki
statükocu güçlerin de¤iflimi
engelledi¤ini görmüfltür.

Proleter, kapitalist toplumda
burjuvazi taraf›ndan
sömürülen, eme¤inden
baflka satacak hiçbir fleyi
olmayan emekçidir.

Marks’a göre kapitalizm,
içerdi¤i sömürüye ra¤men
baz› meziyetlere de sahiptir.
Dinamik yap›s›yla dünyay›
dönüfltüren kapitalizm,
sosyalizme ve komünizme
giden yolda gerekli bir
durakt›r.
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Marks kapitalist üretim biçiminin üç nesnel kanununu ortaya koymaktad›r.
Bunlardan ilki olan kâr oranlar›nda düflüfl kanununa göre kapitalistler emekten tasarruf eden verimli teknolojilere yat›r›m yaparak rekabet üstünlü¤ü elde etmek isterler. Bunun sonucunda iflsizlik artar. Art›k de¤er makinelerden de¤il iflçilerden
elde edildi¤i için, iflçi say›s›n›n azalmas›yla birlikte, mevcut iflçiler üzerindeki sömürü artsa bile kâr oranlar› düfler.
Orant›s›zl›k (yetersiz tüketim) kanununa göre kapitalizm, anarflik, plans›z yap›s› sebebiyle istikrars›zl›¤a e¤ilimlidir. Çeflitli sebeplerle kapitalizm, afl›r› üretim ya
da baflka bir deyiflle yetersiz tüketim durumuyla karfl› karfl›yad›r. Kapitalistler ürettikleri her fleyi bir kârla satamamaktad›rlar ve iflçiler ürettikleri mallar› sat›n alacak
güce sahip de¤ildirler. Arz ve talep aras›ndaki bu orant›s›zl›k kapitalizm tarihinde
fliddetli dalgalanmalara yol açmaktad›r. Bu durum, sosyal huzursuzluklar›n ortaya
ç›kmas› ve devrim ve de¤iflim ihtimallerini art›rmaktad›r. Buna karfl›l›k kapitalist
devlet, ekonominin geliflimini istikrara kavuflturmak için genifl bir savunma sanayi
oluflturma yoluna gitmektedir.
Temerküz (sermaye birikimi) kanununa göre kapitalizm gelir ve servet da¤›l›m›nda eflitsizlikler yaratma e¤ilimindedir. Burjuvalar iflçileri sömürmeye devam ettikçe ve zay›f kapitalistler daha güçlü ve büyük olanlar taraf›nda yutuldukça servet
ve sermaye sahipli¤i giderek daha az say›da kiflinin elinde toplanacakt›r. Bu durum sistem içindeki eflitsizlikleri daha görünür k›lacak ve orant›s›zl›k problemini
fliddetlendirecektir. Çünkü fakirleflen tüketici kitleleri sat›n alma gücüne sahip olamayacaklard›r.
SIRA S‹ZDE
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D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

Marks’a göreSIRA
kapitalizm
S‹ZDE niçin y›k›lacakt›r?

Lenin ve Emperyalizm

D Ü fi Ü N E L ‹ Rusya’daki
M
Lenin (1870-1924)
Bolflevik Devrimi’nde ve Sovyetler Birli¤i’nin kurulmas›nda oynad›¤› rol ile bilinmektedir. Marks’›n s›n›f mücadelesine dayanan görüfllerini kapitalizmin
uluslararas› etkilerini aç›klamakta kullanan Lenin, ekonomi
S O R U
politik alan›nda yeni bir bak›fl aç›s› gelifltirmifltir. Ona göre kapitalizmin etkileri
zengin sanayi ülkelerinin üretim ve finans yap›lar› vas›tas›yla fakir, geliflmekte olan
D‹KKAT
ülkelere yans›t›lmaktad›r. Lenin’in bu konudaki görüflleri Emperyalizm: Kapitalizm’in En Yüksek Aflamas› adl› eserinde yer almaktad›r.
Marks’a SIRA
göreS‹ZDE
yukar›da bahsedilen üç kanunla hareket eden kapitalizm, Marks’a
göre devrimci bir krizle karfl› karfl›ya kalacak ve içerdeki s›n›f isyanlar› sonucunda
sosyalizme geçecekti. Ancak bu gerçekleflmedi. Lenin, kapitalist ülkelerin, sömürAMAÇLARIMIZ
dükleri iflçi taban›n› geniflleterek bu sondan kaç›nd›klar›n› gözlemlemiflti: Bu yeni
sürece emperyalizm ad›n› verdi. Koloniler oluflturmak suretiyle kapitalist ekonomiler afl›r› üretimlerini
K ‹ T A P buralara boflalt›yorlar, ucuz ham madde elde ediyorlar ve sermaye fazlal›klar›n› buralara yat›r›yorlard›.
Lenin’e göre emperyalizm, kapitalizmin yeni bir evresini oluflturmaktayd› (kapitalizmin Ten
ve dünya komünizme giden yolda bu yeni geliflmeye de
E L Eüst
V ‹ Zaflamas›)
YON
katlanmak durumundayd›. Lenin’in düflüncesinde, emperyalizmi ortaya ç›karan temel faktör ülkeler içinde ekonomik rekabetin azalmas› ve tekellerin ortaya ç›kmas›yd›. Marks’›n temerküz (toplanma) kanununa dayal› olarak ortaya ç›kan geliflme,
‹ N T E R Nbirkaç
ET
piyasa gücünün
kartel, konsorsiyum ve tröstün elinde toplanmas› ve onlarla uyum içindeki milyonlar› manipüle eden bir düzine kadar banka sermayesi idi.
Lenin’e göre tekel, kapitalizmden daha üst bir sisteme geçiflti.

N N

K ‹ T A P
Lenin, kapitalist ülkelerde
ortaya ç›kan tekelci
Tsermayenin
E L E V ‹ Z Yemperyalizm
ON
sayesinde iç çeliflkilerini
dünyan›n di¤er bölgelerine
ihraç etti¤ini ve bu flekilde
krizini ve sosyalizme geçifli
‹ N T E R N E Tileri sürdü.
geciktirdi¤ini
Böylece Lenin, Marks’›n
fikirlerini uluslararas› alana
uygulam›fl oluyordu.
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Tekeller sermayeyi ellerinde toplad›klar›ndan, sanayileflmifl bölgelerde yeterli yat›r›m f›rsatlar› bulam›yorlard› ve bu yüzden yeterli kâr elde etmek amac›yla dünyan›n de¤iflik bölgelerine sermaye ihraç etmek zorunda kal›yorlard›. Bu emperyalist
yay›lma kapitalizme kaç›n›lmaz olan krizini ve sosyalizme dönüflümünü erteleme
imkân› veriyordu. Ayr›ca bu durum, dünya için yeni ve ciddi problemler meydana
getiriyordu. Lenin, I. Dünya Savafl›’n› birkaç Avrupal› imparatorlu¤un ayn› anda geniflleme iste¤inin yaratt›¤› gerilimden do¤an bir emperyalist savafl olarak görüyordu.
Kapitalizmin merkez ülkeleri sömürü alanlar›n› geniflletmek için birbirleriyle rekabete girince menfaatleri çat›flm›flt› ve bunun sonucunda büyük savafl ortaya ç›km›flt›.
Teorik olarak, sermaye bak›m›ndan zengin ülkelerle sermayenin k›t oldu¤u ülkeler aras›ndaki iliflkinin bir tür karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k iliflkisi olmas› gerekiyordu.
Çünkü maksimum büyüme için biri di¤erine ihtiyaç duyuyordu. Ancak, uygulamada sonuç, ba¤›ml›l›k, sömürü ve eflitsiz geliflme oluyordu. Burjuvalar› proleterleri
sömürmeye iten sebeplerin ayn›lar›, sonuç olarak, kapitalist merkez ülkeleri, geliflmemifl ülkeleri tahakküm alt›na almaya ve sömürmeye itiyordu.

Modern Dünya Sistemi Teorisi
Lenin’in geliflmifl ülkelerle az geliflmifl ülkeler aras›ndaki iliflkiyi aç›klayan emperyalizm teorisi ekonomi politik aç›s›ndan önemli bir yere sahip olup Modern Dünya Sistemi Teorisi’nin temelini oluflturmaktad›r. Immanuel Wallerstein taraf›ndan
ortaya at›lan ve Christopher Chase-Dunn gibi baz› bilim adamlar› taraf›ndan gelifltirilen bu teori, küresel sistemin 15’inci yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren nas›l geliflti¤i
üzerinde durmaktad›r.
Modern Dünya Sistemi’nin temel tezi, dünya ekonomisinin hakim bir merkez
(center) ve bütüne uyumlu olarak iflleyen ve etkileflimde bulunan ba¤›ml› bir çevre (periphery) içerdi¤idir. Bu bak›fl aç›s›na göre Kuzey Bat› Avrupa’n›n kapitalist
merkez ülkeleri, 16’nc› yüzy›lda, di¤er bölgeleri dünya ekonomisi içine çekip burada asimile etmek suretiyle tar›msal uzmanlaflman›n ötesine geçerek daha vas›fl›
sanayilere ve üretim biçimlerine yönelmifllerdir. Bu süreçte Do¤u Avrupa, tar›msal
çevre hâline gelmifl ve merkeze tah›l, de¤erli maden külçeleri, kereste, pamuk ve
fleker ihraç etmifltir. Akdeniz Avrupa’s› ve onun emek-yo¤un sanayileri yar›-çevre
ya da merkezle çevre aras›nda arac› hâline gelmifllerdir.
Wallerstein’e göre merkez ülkeleri çevre ülkelerini, Lenin’in iddia etti¤i gibi
afl›r› üretimi boflaltacak bir piyasa olarak kullan›lmak yerine ucuz ham madde temini amac›yla eflitsiz mübadele yoluyla tahakküm alt›na almaktad›r. Merkez; yar›çevre ve çevre ile kapitalizmin küresel yap›s› vas›tas›yla karfl›l›kl› etkileflime girmekte, bu bölgeleri sömürmekte ve ayn› zamanda dönüfltürmektedir. Yar›-çevre
ekonomik olmaktan çok politik bir rol üstlenmekte, hem sömürülen hem sömüren olmaktad›r.
Modern Dünya Sistemi Teorisi anlafl›lmas› nisbeten kolay ve Kuzey (geliflmifl) –
Güney (geliflmekte olan) iliflkilerini büyük ölçüde aç›klayabilen bir fikirler ve kavramlar bütünü sunmaktad›r. Yar›-çevre kavram› da yeni sanayileflen ülkelerin durumuna uymaktad›r. Ayr›ca Modern Dünya Sistemi yaklafl›m› sömürüyü merkez,
çevre ve yar›-çevre ülkelerinin içindeki ve aralar›ndaki kapitalist yap›n›n içsel bir
unsuru olarak görmektedir.

Wallerstein’e göre bir
uluslararas› sistem ve bir
dünya ekonomisi söz
konusudur ve bu sistem
16’nc› yüzy›lda Kuzey Bat›
Avrupa ülkeleri taraf›ndan
kurulmufltur. Dünya ülkeleri
merkez, çevre ve yar›-çevre
fleklinde üç gruba
bölünebilir. Modern Dünya
Sistemi Teorisi de Marks’ta
oldu¤u gibi uluslararas›
ekonomi politik konusuna
s›n›f iliflkileri ve sömürü
aç›s›ndan bakmaktad›r.
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Modern Dünya Sistemi Teorisi’yle ilgili bir problem, onu ayn› zamanda bu derece cazip k›lan özelli¤idir: Uluslararas› ekonomi politi¤i hem kapsaml› hem de
hayli basit bir biçimde nitelendirmesi. Birçoklar›, Wallerstein’in teorisini, hem ekonomik aç›dan hem de küresel kapitalist sistemin k›s›tlay›c› etkileri aç›s›ndan fazlas›yla determinist oldu¤u gerekçesiyle elefltirmektedir. Wallerstein’e göre ulus devletler kendi yolar›n› çizmede veya politikalar›n› belirlemede özgür de¤illerdir.
Bugün uluslararas› ekonomi politik ile ilgilenen Marksistler bafll›ca iki konu
üzerinde durmaktad›rlar; sermayenin ve üretimin giderek uluslararas›laflt›¤› bir
dünyada eme¤in gelece¤i ve üçüncü dünya ülkelerinde yaflanan fakirlik ve geri
kalm›fll›k. Çok uluslu flirketlerin giderek güçlenmesi ve üretimin uluslararas›laflmas› yan›nda finansal piyasalar›n küresel çapta bütünleflmesi ve reel ekonomi üzerinde tahakküm oluflturmas›, Marksistler taraf›ndan eme¤in ekonomik ve politik etkinli¤ini ve gücünü azaltan faktörler olarak görülmektedir.
Bir ülkede iflçiler daha yüksek ücret ve sa¤l›k ve sosyal güvenlik sisteminin iyilefltirilmesi gibi taleplerde bulunduklar›nda, kapitalistler üretimlerini iflçilerin daha
az örgütlü oldu¤u, kendileri aç›s›ndan daha elveriflli flartlar›n bulundu¤u ülkelere
tafl›maktad›rlar. Bu yüzden küreselleflme, Marksistlere göre refah›n daha adil da¤›l›m› için sermaye s›n›f› ile giriflti¤i mücadelede iflçi s›n›f›n›n önemli ölçüde zay›flamas› ile sonuçlanm›flt›r.
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Marks’a göre
kapitalistler,
giderek paradan para kazanma yoluna gidecekler, üretimde
SIRA
S‹ZDE
kâr oranlar› düflecek ve kapitalizm krize girecektir. Finans piyasalar›ndaki afl›r› büyümenin sonucunda gelen 2008 finansal krizi bunun habercisi olabilir mi?
D Ü fi Ü N E L ‹ M

ULUSLARARASI EKONOM‹ POL‹T‹K ‹LE ‹LG‹L‹
S O R U
ALTERNAT‹F
YAKLAfiIMLAR
fiimdiye kadar ele al›nan konulardan da anlafl›laca¤› gibi uluslararas› ekonomi politik devletler,
ve toplumlarla ilgilidir ama ayn› zamanda bu olgulardan
D ‹ Kpiyasalar
KAT
daha fazla fleyler de ima eder. Bu konuda flimdiye kadar anlatt›klar›m›z› basitlefltirirsek flunlar›
söyleyebiliriz: Liberalizm; laissez-faire, serbest piyasalar, ç›kar maksiSIRA S‹ZDE
mizasyonu gibi kavramlardan bahseder. Ekonomik milliyetçilik devlet, devlet gücü ve güvenlikle ilgilenmektedir. Marksizm, kapitalizmde piyasalar›n ve devletler
AMAÇLARIMIZ
aras› iliflkilerin
nas›l s›n›f çat›flmalar›na ve savafllara sahne oldu¤unu anlat›r. Bütün
bu görüfller gerçe¤in bir yönüne iflaret etmekle birlikte, meseleyi anlafl›l›r k›lma
ad›na basitlefltirdikleri için hakikatin baz› yönlerini de d›flar›da b›rakmaktad›rlar.
‹ T A P
Bu yüzden,K meseleyi
afl›r› basitlefltirmeden kurtarmak ve farkl› fikirleri de kapsamas›n› sa¤lamak için analizi geniflletmek gerekmektedir. Buna yönelik olarak afla¤›da, Rasyonel Seçim, ‹nflac›l›k (Constructivism), Feminist Elefltiri ve HegemonyaTELEV‹ZYON
c› ‹stikrar Teorisi gibi alternatif görüfllere yer verilmektedir.
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Tablo 2.1
Teorilerin Karfl›laflt›r›lmas›
TEOR‹

ANAL‹Z‹N
TEMEL
B‹R‹M‹

ULUSAL
EKONOM‹N‹N
AMACI

EKONOM‹K
ETK‹LEfi‹M‹N
TEMEL‹NDE
YATAN
MANTIK

EKONOM‹K
ETK‹LEfi‹M‹N
DO⁄ASI

S‹YASET
VE
EKONOM‹
‹L‹fiK‹S‹

POL‹T‹KA
REHBER‹

Merkantilizm

Devlet
(Devlet
gücünün
ekonomik
arac› olarak
ulusal
ekonomi)

Devletin gücünü
art›rmak (Ulusal
ekonomik geliflme
yoluyla)

Piyasa (devlet
güçleri taraf›ndan
sevk ve idare
edilen piyasalar)

Devletler
aras›nda çat›flma
(nispi kazanç,
birilerinin
di¤erlerine göre
daha fazla
kazanmas›)

Birleflik
(ekonomi
devlet gücünü
de¤ifltirir,
ekonomi
politikaya
ba¤›ml›)

YURT ‹Ç‹: Sanayi
politikalar› (sektörel
müdahale)
ULUSLARARASI:
Stratejik ticaret
(s›n›rl› koruma)

Liberalizm

Özel aktörler
(Bireyler ve
firmalar)

Bireylerin refah›n›
art›rmak (Etkinlik
ve büyümenin
maksimizasyonu
suretiyle)

Fiyatlar (arz ve
talep kanunlar›
taraf›ndan sevk
ve idare edilen
piyasalar)

Bireyler/
devletler aras›nda
uyum (mutlak
kazanç, herkesin
kazanmas›)

Ayr› (ekonomi
politikadan
ayr› tutulmal›)

YURT ‹Ç‹: Serbest
ticaret ve minimum
devlet müdahalesi
ULUSLARARASI:
Serbest ticaret ve
sermaye ak›mlar›

Marksizm

S›n›f
(Kapitalizm
içinde
s›n›flar›n
hâkimiyeti)

S›n›f ç›karlar›n›
desteklemek
(Çevreye karfl›
ulusal ç›karlar› ya
da merkezin
ç›karlar›n›
desteklemek)

Hem ulusal hem
de uluslararas›
düzeyde s›n›f
ç›karlar›
taraf›ndan sevk
ve idare edilen
piyasalar (eflitsiz
geliflme)

S›n›flar ve
devletleraras›
çat›flma (sistem
hakim gruplar›n
ç›karlar›na
hizmet eder)

Politika
ekonomiden
türer (politika
ekonomiye,
yap›ya ve
üstyap›ya
ba¤›ml›d›r)

YURT ‹Ç‹:
Korumac›l›k ve ‘ithal
ikamesi’
ULUSLARARASI:
UEP’nin
reformu/kapal›
ekonomiler

Kaynak: http://www.rose-hulman.edu/~casey1/PGE%20Structuralism.pdf

RASYONEL SEÇ‹M
Rasyonel seçim teorisi insanlar›n (bireyler veya ulus devletler gibi bir araya gelmifl
aktörler olarak) çeflitli ekonomik, politik ve sosyal problemler karfl›s›nda verdikleri kararlar› anlamaya ve analiz etmeye yarayacak bir karar alma modeli sunar. Bu
model sayesinde analiz yapan kifli, farkl› seçenekler aras›ndan niçin belirli bir davran›fl›n, stratejinin ya da bir probleme yönelik belli bir çözümün seçildi¤ini anlamaya, aç›klamaya ya da de¤erlendirmeye çal›fl›r. Bu teoride karar vericilerin alternatif davran›fllar›, stratejileri ve bunlar›n sonuçlar›n› duygusall›ktan uzak bir tarzda
anlay›p mant›ksal bir biçimde bunlarla ilgili hesap yapmaya yetecek ölçüde bilgiye sahip olduklar› varsay›l›r.
Uluslararas› politika alan›nda realistler, ço¤unlukla, so¤uk savafl s›ras›nda ABD
ile Sovyetler Birli¤i’nin niçin bir silahlanma yar›fl›na girdiklerini ve birbirlerini yok
etmekle tehdit ettiklerini aç›klamak için rasyonel seçim teorisini kullan›rlar. Tahmin edilebilece¤i gibi taraflardan biri yeni bir silah gelifltirdi¤inde di¤er taraf buna
karfl›l›k vermenin kendi ç›karlar› aç›s›ndan en iyi yol oldu¤u hesab›n› yapm›flt›.
Çünkü aksi hâlde, karfl› taraf›n, bu flekilde elde edece¤i avantajla, aralar›nda ç›kabilecek bir savafl durumunda kendisini teslim olmaya zorlayaca¤›ndan ya da yenilgiye u¤rataca¤›ndan korkmaktayd›. Bu meselede devletlerden her biri rasyonel bir
aktör olarak görülmekteydiler çünkü di¤er devletin silah gelifltirmesine karfl›l›k
vermenin fayda ve maliyetlerini hesaplamaktayd›lar.

Rasyonel seçim teorisi
insanlar›n çeflitli ekonomik,
politik ve sosyal konularda
ald›klar› kararlar› anlamaya
ve de¤erlendirmeye
yarayacak bir karar alma
modeli sunar. Bu teoriye
göre karar al›c›lar alternatif
davran›fllar›, stratejileri ve
bunlar›n sonuçlar›n› anlay›p
bunlarla ilgili hesaplamalar
yapacak yeterli bilgiye
sahiptirler.
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Rasyonel seçim teorisinin
uluslararas› ekonomi politik
aç›s›ndan getirdi¤i çok
önemli bir kavram da rantaray›fl› kavram›d›r.
Hükûmetler uygulad›klar›
politikalarla baz› mallarda
k›tl›klar, dolay›s›yla rant
kazanc› ortaya ç›karabilirler.
Bu tür suni k›tl›ktan kâr elde
etme peflinde olan kiflilere
rant-aray›c›s› denir.

SIRA S‹ZDE
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Rasyonel seçim teorisinin en faydal› yönlerinden biri uluslararas› ekonomi politikte meydana gelen de¤ifliklikleri anlamam›za yard›mc› olmas›d›r. Buna göre, de¤iflen ulusal politikalar›n de¤iflen ulusal ç›karlara dayanmas› gerekmezdi. Ulusal
politikalarda meydana gelen de¤ifliklikler, daha ziyade, aktörlerde, onlar›n ç›karlar›nda ve politikan›n kurumsal çerçevesinde meydana gelen de¤iflikliklerin bir kombinasyonu olarak ortaya ç›karlar.
Mesela, büyük depresyon s›ras›nda hayli korumac› olan ABD’nin, II. Dünya Savafl›’ndan sonra serbest ticaret taraftar› hâline gelmesi ve gümrük duvarlar›n› azaltan GATT ve Dünya Ticaret Örgütü ile ilgili görüflmelere önderlik etmesi nas›l
aç›klanabilir? Rasyonel seçim analizi bize, bu konuda aktörlere, onlar›n ç›karlar›na
ve kurumsal çevreye bakmam›z› söylemektedir.
GATT görüflmeleri çok tarafl› yap›lmaktayd› dolay›s›yla, ABD bir sektörde üreticileri korumak için GATT anlaflmas›n› reddederse di¤er ülkeler de baflka sektörde ABD’ye karfl› korumac›l›k uygulayacak ve böylece ABD’li ihracatç›lar zarar görmüfl olacakt›. Demek ki bu görüflmeler yeni ç›karlar›, ihracatç›lar›n ç›karlar›n› politika sahnesine ç›karmaktayd›. Uluslararas› ekonomi politikte yeni aktör olan
GATT, yeni bir politik ortam oluflturdu ve yeni ç›karlar›n temsil edilmesine imkân
tan›d› ve böylece ticaret konusunda ulusal politika de¤iflti.
Uluslararas› ekonomi politik alan›nda rasyonel seçim analizinin sa¤lad›¤› çok
önemli bir kavram da rant-aray›fl› davran›fl›d›r. Ekonomide rant, bir kiflinin ya da
firman›n, k›tl›k sebebiyle elde ettikleri, asl›nda hak edilmemifl geliri belirtmek için
kullan›lmaktad›r. Mesela bir tekel, üretimi k›s›p fiyatlar› yukar› iterse bu yolla elde
etti¤i ekstra kâr rant olarak nitelendirilir. David Ricardo rant›, arz› sabit olan k›t
kaynak topra¤a sahip olanlar›n elde ettikleri geliri tarif etmek için kullanm›flt›.
Baz› kaynaklar do¤al olarak k›tt›rlar ancak baz›lar› insan faaliyeti sonucu k›t hâle gelirler. Mesela, bol olarak bulunan bir madenin, karteller arz›n› s›n›rl› tutarak fiyat›n› yükseltebilmekte ve bu flekilde bu karteller yüksek kârlar elde etmektedirler. Benzer flekilde hükûmetler de uygulad›klar› politikalarla baz› mallarda suni
olarak k›tl›klar meydana getirebilmektedirler. Hükûmet taraf›ndan yarat›lan k›tl›ktan kâr elde etme peflinde olan kiflilere rant-aray›c›s› denilmektedir. Bu kifliler rant
elde etmek amac›yla hükûmet politikalar›n› etkilemeye çal›flt›klar›nda rant-aray›fl›
davran›fl› içine girmifl olurlar.
Bir devlet otomobil ithalat› üzerine kota koyarsa ithal araba k›t hâle gelir ve fiyat› yükselir. Devlet s›n›rl› say›daki ithalat lisans›n› belli ithalatç›lara da¤›t›r ve onlara otomobil ithal ederek yüksek fiyattan satma hakk› tan›r. Politik bak›mdan örgütlü otomobil sat›c›lar› siyasetçiler nezdinde kota konmas› için lobi faaliyetleri yapabilirler. Bu klasik rant-aray›fl› davran›fl›d›r. Ancak bu kifliler mevcut rant›n tamam›n› alamayabilirler. Örne¤in, karar alma mevkilerinde bulunan belediye meclis
üyeleri gibi kifliler, rant›n bir k›sm›n› seçim kampanyas›na yard›m ve hediye gibi
yollarla alabilirler.
Rant-aray›fl›SIRA
kavram›
S‹ZDEneyi ifade etmektedir?
K›sacas›, rasyonel seçim yaklafl›m› bize, kamu politikalar›n›n, bireysel tüketiciD Ü fi Ü N E Ldevletlere
‹M
lerden flirketlere,
ve hatta baz› uluslararas› organizasyonlara kadar de¤iflen çeflitli aktörler taraf›ndan yap›ld›klar›n› hat›rlatmaktad›r. Kamu ç›kar› her zaman
en az›ndan baz›
özel ç›karlar›n› yans›tmaktad›r. Uluslararas› ekonomi poliS O Rkiflilerin
U
tikte kararlar›n nas›l al›nd›¤›n› anlamak için farkl› aktörlere, bunlar›n ç›karlar›na ve
içinde faaliyet gösterdikleri kurumsal çerçeveye bakmam›z gerekmektedir.
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‹NfiACILIK (CONSTRUCTIVISM)
Uluslararas› ekonomi politikte ço¤u teoriler tek yönlü bir nedenselli¤e dayanmakta ve devlet, piyasa, hatta toplum gibi kurumlar›n davran›fllar› belirledi¤ini varsaymakta, bu kurumlar› oluflturan sosyal ba¤lama dikkat etmemektedir. Son zamanlarda Alexander Wendt gibi baz› teorisyenler fikirlerin ve inançlar›n kiflilerin ve
hatta devletlerin kimliklerini ve ç›karlar›n› nas›l biçimlendirdi¤i üzerinde odaklanm›fllard›r.
‹nflac›lar devletlerin tercihlerinin farkl› sosyal de¤erleri ve inanç sistemlerini
yans›tt›klar›n› iddia etmektedirler. Devletler yaln›zca politik aktörler olmay›p toplumun de¤er ve inançlar›n› yans›tan normlara, kurallara ve kurumsal yap›lara ba¤l› olduklar› ölçüde ayn› zamanda sosyal aktördürler.
‹nflac›l›k ile uluslararas› ekonomi politik alan›nda hakim olan di¤er görüfller
aras›ndaki temel fark fludur: Realizm ve liberalizm, uluslararas› ekonomi politi¤in
devletlerin ve kiflilerin davran›fllar›n› belirledi¤ine inanmaktad›rlar. Realistler, güçler dengesinin devletlerin davran›fllar›n› belirledi¤ini ileri sürerken inflac›lar iki veya daha fazla aktör aras›nda meydana gelen çat›flman›n bu aktörlerin sahip olduklar› farkl› de¤erlerin, inançlar›n ve ç›karlar›n bir sonucu oldu¤unu iddia etmektedirler. Realizmin temel varsay›mlar›ndan biri herkesin bafl›n›n çaresine bakt›¤›, potansiyel olarak anarflik dünyan›n bütün aktörleri güvenli¤i birinci öncelikli konu
yapmaya zorlad›¤›d›r. Kimliklerin ve ç›karlar›n oluflum biçimi bu dünyada analitik
olarak bir ifle yaramamaktad›r. ‹nançlar ve de¤erler gibi sosyal faktörlerin olan bitenleri etkileyecek bir gücü yoktur çünkü herkesin kendi bafl›n›n çaresine bakmak
zorunda oldu¤u bir dünyan›n yap›sal gerçekleri bunlara bask›n gelmektedir.
‹nflac›lara göre liberaller de realistler gibi anarflik yap›da bir dünya öngörmektedirler ancak, iyi tasarlanm›fl kurumlar›n güçler aras›nda bir pozitif toplaml› oyun
ortaya ç›karabilece¤ini düflünmektedirler. Realistlerde oldu¤u gibi liberaller de rasyonel bir dünya tasavvur etmektedirler ve bu dünya içinde kapitalizm gibi kurumlar uluslararas› ekonomi politik yap›y› düzene sokmaya yard›mc› olmaktad›r. Bu
dünyada kurumlar toplumlar üzerinde etkide bulunmakta, aktörlerin kimliklerini
ve ç›karlar›n› biçimlendirmektedir. Sosyal faktörlerin kurumsal yap›lar ve süreçler
üzerinde do¤rudan bir etkisi bulunmamaktad›r.
Di¤er taraftan, Alexander Wendt’e göre farkl› aktörlerin de¤iflik kimlikleri ve
subjektif ç›karlar› ile birlikte bir sosyal süreçler kombinasyonu bizim dünyay› potansiyel kaos ve düzensizlik fleklinde bir anarfli içinde görmemize sebep olmaktad›r. Asl›nda uluslararas› sistem gayet düzenli olup ço¤u zaman devletler resmî ya
da gayriresmî kurallara ve normlara göre hareket etmektedirler. Baz› devletlerin
“korsan devlet” olarak nitelendirilmesi bunlar›n milletler toplulu¤unun kabul edebilece¤i bir tarzda hareket etmediklerini göstermektedir.
Uluslararas› ekonomi politik konusunda inflac›l›k ak›m›n›n befl temel varsay›m›ndan bahsedilebilir:
1. Kiflilerin ve gruplar›n fikirleri, inançlar›, de¤erleri ve kimlikleri uluslararas›
ekonomi politi¤i anlamak aç›s›ndan kilit önemdedir.
2. Fikirler, de¤erler, inançlar ve kimlikler sosyal olarak infla edilirler.
3. Fikirler, de¤erler vb. sosyal güçler olup askerî veya ekonomik faktörlerden
daha önemlidirler.
4. Çat›flma ve ifl birli¤i farkl› de¤erlerin ve inançlar›n ürünleridirler.
5. De¤ifliklikler, bireylerin ve di¤er aktörlerin de¤erlerinde ve inançlar›nda zaman içinde meydana gelen de¤iflmeler incelenerek aç›klanabilir.

‹nflac›l›k, fikirlerin ve
inançlar›n kiflilerin,
kurumlar›n, hatta devletlerin
kimliklerini ve ç›karlar›n›
nas›l biçimlendirdi¤i
üzerinde durmakta
devletlerin tercihlerinin
farkl› sosyal de¤erleri ve
inanç sistemlerini
yans›tt›¤›n› ileri
sürmektedirler.
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‹nflac›l›¤› elefltirenler onun hayli kesinlikten uzak bir analitik teori oldu¤unu
söylemektedirler. ‹nsanlar›n inançlar›n›n veya de¤erlerinin yorumlanmas› kolay olmad›¤› gibi birçok araflt›rmac›ya göre geçerli de de¤ildir. Ço¤u durumda, inançlar›n ve de¤erlerin insanlar›n görüfllerini etkiledi¤ini gösteren somut delil de bulunmamaktad›r. Bir baflka elefltiriye göre devletlerin inançlar› ve de¤erleri toplumun
her bir üyesinin inanç ve de¤erlerinin toplam›n› yans›tmayabilir. Ço¤u zaman devlet görevlileri kararlar›n› al›rken toplumdaki kiflilerin görüfllerinden farkl›laflabilmektedirler.
Feminizm cinsiyetin çeflitli
sosyal, politik ve ekonomik
konular› nas›l etkiledi¤i
üzerinde odaklanmakta ve
devletlerdeki ve uluslararas›
kurulufllardaki erkek
hâkimiyetine iflaret
etmektedir.

SIRA S‹ZDE
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FEM‹N‹ST ELEfiT‹R‹
“Geleneksel Feministlerin” görüflüne göre erkek düflünce ve davran›fllar› ço¤u sosyal bilimlere öylesine derinlemesine ifllemifltir ki biz bunlar›n varl›¤›na genellikle
dikkat etmeyiz. Mesela, uluslararas› iliflkiler alan›nda teoriler ileri sürenler genel
olarak erkeklerdir ve savafl, çat›flma, askerî silah ve güç ile erkekler için önemli
olan di¤er güç ve güvenlik odakl› konulara vurgu yapmaktad›rlar.
Buna göre feminizm, cinsiyetin çeflitli sosyal, politik ve ekonomik konular› nas›l etkiledi¤i üzerinde odaklanan bir uluslararas› ekonomi politik yaklafl›m›d›r. Ayr›ca, feminist elefltiri, ekonomik analizin yeniden üretim ve g›da ihtiyac›n›n sa¤lanmas› gibi baz› önemli konular› gözard› etme e¤iliminde oldu¤unu belirtmektedir.
Yaln›z ücretli ifller de¤erlendirmeye al›nmakta ve ekonomik geliflmede sa¤lanan
baflar› devletlerin ve piyasalar›n yeni ifl sahas› yaratma kabiliyeti ile ölçülmektedir.
Çok yak›n zamanlara kadar bu ifller erkeklerin yapt›¤› ifllerdi ve bunlar üzerine yap›lan vurgu erkeklerin devletler ve piyasalar içinde sahip olduklar› güç ve hâkimiyeti yans›tmaktayd›. Çocuk yetifltirme, yiyecekleri yetifltirme ve piflirme, aileye ve
topluma yap›lan hizmetler gibi ücretlendirilmeyen ifller üretim hesaplar›nda yer almamaktad›r ve bu durum bu iflleri yapan kad›nlar›n düflük sosyal statüsünü göstermektedir.
Son zamanlarda uluslararas› ekonomi politik sahas›nda meydana gelen en
önemli yap›sal de¤iflikliklerden biri piyasalar›n yükselmesi ve piyasa güçlerinin
yayg›nlaflmas›d›r. Baz› ülkeler devletten piyasaya geçifli yaflarken baz›lar› da geleneksel sosyal düzenlemelerden piyasa iliflkilerine geçmektedirler. Bu piyasaya geçifl birçok etki ortaya ç›karmaktad›r. Bu geçiflin önemli unsurlar›ndan biri mal üretiminden (erkek ifli) daha fazla hizmet üretimine (kad›n ifli) geçifltir. Kad›nlar›n ifl
gücüne daha fazla kat›l›m› ve daha esnek ifl gücü (ço¤u zaman kad›nlar taraf›ndan
sa¤lan›r) ihtiyac› ekonomik geliflme ile el ele gitmektedir. Bu yüzden, piyasan›n
büyümesi kad›nlar›n statülerinde ve sahip olduklar› güçte de¤iflime yol açmaktad›r. Ekonomik faaliyetlerin küreselleflmesi kad›nlar için yeni ifl f›rsatlar› yaratmakta, onlar› evden uzaklaflt›rmakta, onlara daha fazla ba¤›ms›zl›k kazand›rmakta ve
farkl› cinslerin geleneksel rollerini sarsmaktad›r.
Ekonomik faaliyetlerin
SIRA S‹ZDE küreselleflmesi kad›nlar›n toplum içindeki durumunu nas›l etkilemektedir?
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HEGEMONYACI ‹ST‹KRAR TEOR‹S‹
Hegemonyac› istikrar teorisine göre çok zengin ve güçlü bir ülke di¤er devletleri
veya bütün bir uluslararas› sistemi belli bir süre için hâkimiyeti alt›na al›r ve bu süre içinde uluslararas› ekonomi politikle ilgili çeflitli unsurlar› düzenleyen bir kurallar seti oluflturur. Liberaller bu ulus devletin güçlü bir para gibi kamusal (kolektif)
mallar arz edece¤ini ve serbest ticaret gibi sistemin üyelerine fayda sa¤layan düzenleri teflvik etmenin maliyetlerini üstlenece¤ini vurgulamaktad›rlar. Merkantilistler - realistler ise hegemonun di¤er devletler için güvenlik sa¤lad›¤›n› ve karfl›l›¤›nda onlar›n ifl birli¤ini ve dünya sisteminde yer alman›n kendisine sa¤lad›¤› di¤er faydalar› elde etti¤ini ileri sürmektedirler.
‹nflac› - Marksist yaklafl›ma sahip olanlar ise hegemona olumsuz anlam yüklemektedirler. Çünkü hegemonlar di¤er devletleri hâkimiyetleri alt›na almakta, onlara kendi lehine, di¤erlerinin aleyhine olan kurallar› empoze etmektedir. Bat›’n›n
emperyalist burjuva devletleri, özellikle ‹ngiltere ve ABD böyle davranm›fllard›r.
Hegemonya, bu durumda, güçlülerin zay›flara bafl e¤dirmek için kulland›klar› tahakküm araçlar›ndan biridir.
Bir hegemonun hâkimiyet süresi uzad›kça, gücü ve etkisi azalma e¤ilimindedir. Baz› durumlarda hegemon afl›r› büyür ve uluslararas› sistem içinde ç›karlar›n›
takip etmek için katlanmas› gereken maliyetler çok yükselir ya da bir noktada hegemon bencilleflir ya da pahal› hâle gelen uluslararas› hedeflerin maliyetlerini
yüklenmek veya sistemin di¤er üyelerini memnun etmek yerine iç meselelerine
odaklan›r. Bu durumda, gerek içerdeki gerekse d›flardaki aktörlerin gözünde zay›f hâle gelir.
Bazen de hegemon, hakim güç durumuna gelmek isteyen di¤er güçlerin rekabeti ile karfl›lafl›r. Bu güçler, çeflitli sebeplerle uluslararas› sistemde mevcut olan hiyerarflik düzene meydan okurlar. Di¤er baz› devletler zaman içinde zenginliklerini ve güçlerini art›rd›kça bunlar hegemon taraf›ndan kendisine meydan okuyan
güçler olarak alg›lan›rlar ve bu durum muhtemelen bir hegemonya savafl› ile sonuçlan›r. Nazi Almanyas› ile Japon ‹mparatorlu¤u’nun II. Dünya Savafl› öncesindeki durumu böyledir. Bugün de baz›lar›, büyüyen ekonomisi ve ayn› zamanda Asya’da ve dünyan›n di¤er bölgelerinde artmaya bafllayan siyasi ve askerî etkisiyle
Çin’in, yak›n bir gelecekte bu duruma gelece¤inden korkmaktad›rlar.
‹talyan Marksist Antoni Gramsci’ye göre hegemon, ço¤u zaman, yaln›zca insanlar ve devletler hakim güçle uyum içinde olmaya raz› olduklar› için di¤erleri üzerinde bir hâkimiyet elde eder. Hegemona uyum gösterenler onun inançlar› ve de¤erlerini paylaflabilirler veya onun mevcut sistemin üyelerine sa¤lad›klar›ndan
memnun olabilirler. Bu durumda hegemonya, dayat›lan de¤il seçilen ve de¤er verilen bir fleydir. Hegemon gerileme dönemine girdi¤inde, manevi otoritesi zay›flar
ve ideallerine karfl› ç›k›lmaya bafllar.
Birçok realiste göre bu teorinin ifade gücü yüksektir ve tarih de onu do¤rulamaktad›r. Baz›lar›na göre ise bu, çok fl›k, muazzam bir teoridir ancak tarih böyle
teorilere uymamaktad›r. Tarihte dünyan›n bar›fl içinde oldu¤u zamanlar oldu¤u gibi kaotik oldu¤u zamanlar da vard›r. Fakat tek bir dünya sistemi yoktur; dolay›s›yla, bu teorinin temel noktas› olan bir hegemonun dünya sistemini organize etmesi pek bir anlam tafl›mamaktad›r. Ayn› flekilde, Hegemonyac› ‹stikrar Teorisi dünya sisteminin bar›fl ve refah yaratan bir çeflit istikrarl› dengeye, bir güçler dengesine ulaflt›¤›n› ileri sürmektedir. Ancak, baz› elefltirilere göre sosyal bilimlerde den-

Hegemonyac› istikrar
teorisine göre zengin ve
güçlü bir ülke di¤er ülkeler
ve uluslararas› sistem
üzerinde hâkimiyet kurar ve
uluslararas› ekonomi politik
konular›nda bir kurallar seti
oluflturur. Oluflturulan
sistemi sürdürmenin
maliyetini üstlenen bu ülke,
sistemdeki hakim durumu
dolay›s›yla da bundan fayda
elde eder.
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ge, kullan›fll› bir kavram de¤ildir çünkü her fley sürekli de¤iflmekte ve dönüflmektedir. Dünya parçalara bölünmüfl olup iliflkiler gayet istikrars›zd›r. Bu elefltirilere
göre dünya bir merkeze veya düzenleyici bir ilkeye de sahip de¤ildir.
Di¤er taraftan, birçok ekonomik liberale göre ise küreselleflmenin arkas›nda
yer alan neoliberal ilkeler böyle bir düzenleyici ilke olabilir ve flu anda dünyan›n
önemli bir k›sm› bu ideallerin, ABD veya Bat› versiyonunu takip etmektedir. ABD
hegemonyas›, bu durumda, so¤uk savafl döneminde oldu¤u gibi askerî güç kullan›larak etkin bir biçimde sürdürülemez ve büyük ölçüde ekonomik ve kültürel etkinin getirdi¤i “yumuflak güç” taraf›ndan teflvik ve kabul edilmektedir.
SIRA S‹ZDE
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SIRA S‹ZDE
Önce tek kutuplu
hale geldi¤i söylenen, flimdi ise çok kutuplulu¤a do¤ru gitti¤i belirtilen
dünyan›n bugünkü düzenini hegemonyac› istikrar teorisi aç›s›ndan de¤erlendiriniz.
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Uluslararas› Ekonomi Politik ile ilgili geleneksel
yaklafl›mlar› aç›klamak
Uluslararas› ekonomi politik ile ilgili olarak merkantilizm, liberalizm ve marksizm öne ç›kan yaklafl›mlar olmufltur. Merkantilizm, güvenli¤i millî
konular›n merkezine yerlefltirmifl olan bir yaklafl›md›r. Ulus devletin, millî güvenlik ve ba¤›ms›z›l›¤› korumak amac›yla zenginlik ve güç yaratmas› gerekti¤ini ileri sürmektedir. Bunun için de
d›fl ticarette fazla verilmelidir.
Realizm, ekonomik milliyetçilik, devletçilik, neomerkantilizm, neorealizm bu ba¤lamda merkantilizmin devam› niteli¤inde olan ak›mlard›r. Klasik merkantilizm d›fl ticaret yoluyla servet ve güç
elde etmeye odaklanm›flken ekonomik milliyetçilik içerde ekonominin gelifltirilmesi ve sanayileflme üzerine yo¤unlaflmaktad›r. Zamanla içeride yarat›lan üretim tüketilemeyince, bu üretimin
boflalt›laca¤› d›fl piyasalara ihtiyaç duyulmufl ve
ekonomik milliyetçilik emperyalizmin ortaya ç›kmas›na yard›mc› olmufltur.
1970’lerde, devletler, serbest ticareti koruma ve
piyasalar› aç›k hâle getirme fleklindeki uluslararas› yükümlülükleri ile millî ba¤›ms›zl›klar›n› ve
ekonomik güvenliklerini koruma arzular› aras›nda kald›lar. Bu durumda, uluslararas› ticaret anlaflmalar›n›n kapsamad›¤› yeni (neomerkantilist)
koruyucu politikalar gelifltirdiler.
Liberaller devletin piyasalara müdahalesine karfl›
olup gerek ülke içinde gerekse ülkeler aras›nda
özgürlüklerin sa¤lanmas›yla ç›kar çat›flmalar› yerine mükemmel bir uyumun ortaya ç›kaca¤›n› iddia etmektedirler. Liberallere göre e¤er ticaret
bütün dünyada serbest olsa idi bütün ülkeler
bundan fayda sa¤lard› ve savafllara sebep olan
ekonomik gerekçeler ortadan kalkm›fl olurdu.
Keynes, liberalizmin “gizli el” kavram›na ba¤l›
olmakla birlikte, ekonomide devlete daha fazla
rol biçmektedir. Keynes’e göre bireyler ve piyasalar, gelece¤in bilinemedi¤i durumlarda rasyonel olmayan kararlar alma e¤ilimindedir. Kendi
flahsi ç›karlar› söz konusu oldu¤unda kifliler rasyonel davran›rken bu davran›fllar›n kolektif sonucu irrasyonel ve tahrip edici olabilir.
Neoliberalizm Keynesçi liberalizmden klasik li-

beralizme dönüflü ifade etmektedir. Keynesçi liberalizmde devlete genifl bir rol biçildi¤inden bireysel özgürlükler tehlikeye girmifltir. Devletin
rolü s›n›rland›r›lmal› piyasalara daha fazla özgürlük tan›nmal›d›r.
Marks’a göre kapitalist sistemde devlet ve piyasalar kapitalistler için zenginlik ve refah üretirken iflçiler için sefalet üretmektedir. Üretim sürecinde de¤eri emek yarat›rken kapitalist, eme¤e
yaratt›¤› de¤erden daha az›n› vermekte ve art›k
de¤ere el koymaktad›r. Toplum iki s›n›fa ayr›lmaktad›r: Üretim araçlar›n›n mülkiyetine sahip
olan sermaye s›n›f› ve iflçilerin temsil ettikleri iflçi s›n›f› ya da proleterler.
Buna göre ekonomi politi¤in bask›n unsuru s›n›flard›r ve her s›n›f kendi ç›kar› do¤rultusunda
hareket eder. S›n›f ç›karlar›n›n çat›flmas› kapitalizmin iç çeliflkisini oluflturmaktad›r ve bu çeliflki
ve çat›flmalar kapitalizmin sonunu getirecektir.
Kapitalizm y›k›larak sosyalizme ve daha sonra
da s›n›fs›z toplum olan komünizme geçilecektir.
Kapitalizm, Marks’a göre devrimci bir krizle karfl› karfl›ya kalacak ve s›n›f isyanlar› sonucunda
sosyalizme geçilecekti. Ama bu gerçekleflmedi.
Lenin, kapitalist ülkelerin sömürdükleri iflçi taban›n› geniflleterek bu sondan kaç›nd›klar›n› gözlemlemiflti. Bunun yolu da emperyalizmdi. Koloniler kurmak suretiyle kapitalist ekonomiler, afl›r› üretimlerini buralara boflalt›yorlar, buralardan
ucuz ham madde elde ediyorlar ve sermaye fazlal›klar›n› buralara yat›r›yorlard›.
Modern dünya sistemi teorisinin temel tezi, dünya ekonomisinin hakim bir merkez, buna ba¤›ml› bir çevre ve bu ikisi aras›nda bir yar›-çevre içerdi¤i fleklindedir. Bu teoriyi ortaya atan Wallerstein’e göre merkez ülkeleri çevre ülkelerini, Lenin’in iddia etti¤i gibi afl›r› üretimi boflaltacak bir
piyasa olarak görmek yerine, ucuz ham madde
temini amac›yla eflitsiz mübadele yoluyla tahakküm alt›na almaktad›r.
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Uluslararas› Ekonomi Politik konusundaki geleneksel yaklafl›mlara yönelen elefltirileri ve alternatif görüflleri tan›mlamak
Alternatif yaklafl›mlar aras›nda yer alan rasyonel seçim teorisi insanlar›n çeflitli ekonomik,
politik ve sosyal problemler karfl›s›nda nas›l karar verdiklerini anlamaya yarayacak bir model
sunmaktad›r. Bu teoride karar vericilerin çeflitli
konulardaki alternatif davran›fllar›, stratejileri
ve bunlar›n sonuçlar›n› anlay›p objektif olarak
de¤erlendirebilecek bilgiye sahip olduklar› varsay›l›r.
Uluslararas› ekonomi politik alan›nda rasyonel
seçim analizinin sa¤lad›¤› çok önemli bir kavram
rant-aray›fl› davran›fl›d›r. Hükûmetler uygulad›klar› politikalarla baz› mallarda suni olarak k›tl›klar meydana getirebilmektedirler. Bu k›tl›ktan kâr
elde etme peflinde olan kiflilere rant-aray›c›s› denilmektedir.
Bir baflka alternatif görüflü oluflturan inflac›lara
göre devletlerin tercihleri farkl› sosyal de¤erleri
ve inanç sistemlerini yans›tmaktad›r. Devletler
yaln›zca politik aktörler olmay›p toplumun de¤er ve inançlar›n› yans›tan normlara, kurallara ve
kurumsal yap›lara ba¤l› olduklar› ölçüde ayn› zamanda sosyal aktördürler.
Uluslararas› ekonomi politik alan›ndaki feminist
elefltiri, cinsiyetin çeflitli sosyal, politik ve ekonomik konular› nas›l etkiledi¤i üzerinde odaklanan
bir yaklafl›md›r. Feminist elefltiri, ekonomik analizin yeniden üretim ve g›da ihtiyac›n›n sa¤lanmas› gibi baz› önemli konular› göz ard› etme e¤iliminde oldu¤unu belirtmektedir. Yaln›zca ücretli ifller de¤erlendirmeye al›nmaktad›r ve çok yak›n zamana kadar bunlar erkeklerin yapt›klar› ifllerdi. Bunlar üzerine yap›lan vurgu erkeklerin
devletler ve piyasalar içinde sahip olduklar› güç
ve hâkimiyeti yans›tmaktad›r.
Hegemonyac› istikrar teorisine göre çok zengin
ve güçlü bir ülke di¤er devletleri veya bütün bir
uluslararas› sistemi belli bir süre için hâkimiyeti
alt›na al›r ve bu süre içinde uluslararas› ekonomi
politik ile ilgili çeflitli unsurlar› düzenleyen bir
kurallar seti oluflturur.

2. Ünite - Uluslararas› Ekonomi Politikle ‹lgili Yaklafl›mlar

51

Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi merkantilizmin özelliklerinden biri de¤ildir?
a. Millî güvenlik ve ba¤›ms›zl›¤›n temel al›nmas›
b. Zenginlik ve güç yarat›lmas›
c. ‹hracat›n teflvik edilip ithalat›n k›s›tlanmas›
d. De¤erli maden biriktirilmesi
e. Devletin piyasaya müdahale etmemesi

6. Rant-aray›fl› kavram› hangi uluslararas› ekonomi politik yaklafl›m›n içinde yer al›r?
a. Rasyonel seçim
b. Feminist elefltiri
c. Hegemonyac› istikrar teorisi
d. Modern dünya sistemi
e. ‹nflac›l›k

2. “Bir devletin baflka bir devleti siyasal ve ekonomik
egemenli¤i alt›na almas›” hangi fl›kta do¤ru olarak ifade
edilmifltir?
a. Merkantilizm
b. Realizm
c. Sömürgecilik
d. Ekonomik milliyetçilik
e. Neomerkantilizm

7. Bir mal›n ithalat›na kota konulmas› toplumda ne tür
bir gelirin ortaya ç›kmas›na sebep olur?
a. Ücret
b. Kâr
c. Faiz
d. Sübvansiyon
e. Rant

3. Afla¤›dakilerden hangisi “yeni kurulan sanayileri rekabetçi oluncaya kadar korumaya yönelik” politikay›
ifade eder?
a. Yeni Sanayi Tezi
b. Bebek Endüstri Tezi
c. Ölçek Ekonomileri Yaklafl›m›
d. Rekabetçi Politika
e. Karfl›laflt›rmal› Üstünlük Tezi
4. Afla¤›daki kavramlardan hangisi Marksist yaklafl›mda yer almaz?
a. Rant-aray›fl›
b. Emek-de¤er
c. Sömürü
d. Tarihi materyalizm
e. Proleterya
5. Immanuel Wallerstein hangi teoriyi ortaya atm›flt›r?
a. Tasarruf paradoksu
b. Tekelci kapitalizm
c. Modern dünya sistemi
d. Rasyonel seçim
e. Hegemonyac› istikrar teorisi

8. “Gizli el” kavram› hangi iktisatç›n›n ortaya att›¤› bir
kavramd›r?
a. J. M. Keynes
b. J. S. Mill
c. David Ricardo
d. Adam Smith
e. Milton Friedman
9. Afla¤›daki iktisatç›lardan hangisi liberal görüfllere sahip de¤ildir?
a. François Quesnay
b. J. S. Mill
c. Friedrich List
d. Friedrich Hayek
e. Milton Friedman
10. Lenin hangi uluslararas› ekonomi politik yaklafl›m›na ba¤l› olarak görüfllerini ortaya atm›flt›r?
a. Neoliberalizm
b. Realizm
c. Merkantilizm
d. Marksizm
e. Feminizm
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Okuma Parças› 1
Siyasal Milliyetçilikten Ekonomik
Egemenli¤e
Milliyetçilik, sanayileflme sürecine giren Bat›l› ülkelerde, ‘burjuvazinin ç›karlar›n›n, ulusal bir pazar, ulusal
bir devlet kurma ve di¤er uluslar› bask› alt›na alma isteklerini dile getiren bir burjuva ideolojisi ve politikas›
olarak ortaya ç›km›flt›r.’
1789 Frans›z Burjuva Devrimi ile de doru¤a ulaflm›flt›r.
Milliyetçilik, iktisat alan›nda ise Friedrich List’in 1841 y›l›ndaki ‘Milli Ekonomi Sistemi’ adl› yap›t›yla belirir. List,
bu eserinde, ‘millet denilen realiteyi görmeksizin bireysel ç›karlar› tahlil eden ve evrensel iktisat kanunlar›
koymaya kalk›flan’ klasiklerin yan›ld›¤›n› söyler.
Milliyetçi görüfller sayesinde, Bat› ülkelerinde burjuvazi
palazlanm›fl ve giderek di¤er geri kalm›fl ülkeleri sömürmeye yönelmifltir.
***
Dünya ekonomik iflbirli¤i çerçevesinde, kapitalistleflmifl
Bat›l› ülkeler taraf›ndan sömürülen Üçüncü Dünya Ülkeleri’nin ‘milliyetçi ekonomik doktrini’ ise ‘ithal ikamesi’ olarak belirmifltir. ‹thal ikamesi, kabaca, yurtd›fl›ndan ithal edilen sanayi mallar›n›n yurtiçinde imal
edilmesi anlam›n› tafl›r.
Türkiye’de ithal ikamesinin resmi politika haline gelmesi ise planl› dönemle mümkün olmufltur. Bu politikan›n teorik temeli, Birinci 5 Y›ll›k Plan’da, ‘kalk›nma
aflamas›nda bulunan bir ülke olarak geliflme yönlerinin
ve d›fl ticaret politikas›n›n mevcut karfl›laflt›rmal› maliyet yap›lar›na göre saptanmas› hatal› olur’ fleklinde belirtilmifltir.
Türkiye, dünya ifl bölümünün onay›yla giriflti¤i bu ekonomik politikay›, ‘milliyetçi’ bir politika olarak benimsemifl ve egemenlik kavram›n› ikinci plana itmifltir. Milliyetçi ekonomi politikalar› görünümü ard›nda ‘milletin
tüzel kiflisi’ olan devletin uluslararas› iliflkilerde pazarl›k
gücünün artt›r›lmas›na özen gösterilmemifltir.
Milliyetçili¤in ön planda olup, egemenli¤in dikkate al›nmad›¤› böyle bir ekonomik ortamda, do¤al olarak ‘ithal
ikamesi’ politikas› yabanc› sermayenin ç›karlar› do¤rultusunda yönlendirilmifltir. ‹thal ikamesi, yerli sanayinin
güçlenerek dünya piyasalar›nda rekabet edece¤i bir seviyeye gelmesini sa¤layaca¤› yerde, d›fl rekabete kapal› iç pazarda tekellerin at koflturmas›na ve Türk halk›ndan oluflan tüketicilerin hak etmedikleri bir biçimde
hem pahal›, hem de kalitesiz mallara mahkûm edilmesine sebep olmufltur. Ayr›ca inan›lmaz bir biçimde montaj sanayinin geliflmesine hizmet etmifltir. Ticaret Ba-

kanl›¤› Yabanc› Sermaye Anketi’ne gö¬re, kimya dal›nda d›fl girdi oran› yüzde 70, kâ¤›t sanayinde yüzde 56,
tafl›t araçlar›nda yüzde 55 gibi çok yüksek oranlara varm›flt›r.
Böylece Türkiye, d›fl dünyadaki pazar pay›n› art›racak
olan ‘ekonomik egemenlik’ kavram›n› göz ard› eden ve
içerde ‘siyasal milliyetçilik’ propagandalar›na olanak
veren bir iktisat politikas› yüzünden, yerli üretim yapar
gibi göründü¤ü halde, asl›nda ‘oligopolcü yabanc› firmalar›n’ ortaya ç›kmas›na olanak sa¤lam›flt›r. Bugünkü
dünya koflullar› art›k içi bofl siyasal milliyetçi anlay›fllar› geçerli k›lmamaktad›r.
Dünya küçülmüfl ve iliflkiler, ç›karlar çok girift hale gelmifltir.
Yap›lmas› gereken fley, ekonomik egemenlik kavram›n› ön plana ç›kararak, uluslararas› iliflkilerde ‘mümkün
olabilecek ölçülerde’ söz ve karar sahibi olmaya çal›flmakt›r.
Kaynak: Mehmet Altan, Söz, 01.02.1988.

Okuma Parças› 2
Türkiye’nin ‹kili Yap›s› ve D›fla Aç›lma
Bütün dünya ülkelerinin dikkatli gözle bak›ld›¤›nda
gözlenen ‘ikili’ bir yap›s› vard›r. Daha belirgin bir deyiflle, ülkelerin biri ‘modern’, di¤eri ‘gelenekselci olmak
üzere iki yüzü vard›r. Ama bu yüzler, daha çok ‘geliflmekte olan ülkelerde’ belirginleflir. Geliflmekte olan ülkelerdeki sanayileflme çabalar›, de¤iflimden yana olan
güçlerin at›l›m h›zlar›n› art›r›rken, geleneksel güçlerin
de dirençlerini ve korkular›n› körükler.
Geleneksel kesimleri; kapal› ekonomi, tar›msal üretim,
d›fla kapal›l›k, teknolojik yeniliklerden yararlanamama,
emek-yo¤un üretim, bölgesel geliflmemifllik ve kültürel
tutuculuk belirginlefltirir.
Do¤al olarak, ülkenin ‘modern’ kesimlerini ise bu sayd›klar›m›z›n tam tersi özellikler oluflturur. Yap›, kapal›
bir ekonominin de¤il, mübadelenin ve d›fl dünya ile temas›n denetimindedir. Üretim biçimi ileri nitelikli sanayidir. D›flar›yla temas fazlad›r.
Teknolojik yenilikler yak›ndan takip olunmaktad›r.
Emek-yo¤un de¤il de sermaye-yo¤un bir üretim biçimi
geçerlidir. Bölgesel olarak ülkenin en kalk›nm›fl yöreleridir. Kültürel olarak d›fl etkilere aç›kt›r.
Ülkenin özellikleri ise bu iki farkl› yüzün bütününden
oluflur. Geliflmesini de bu iki farkl› yan›n birbiriyle olan
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iliflkilerinden do¤an z›tlaflmalarla sa¤lar. Ve geliflmenin
motoru olan bu z›tlaflmalar geliflmifl ülkelerde daha azd›r, çünkü ülkenin de¤iflik yüzleri çok farkl› de¤ildir.
Hâlbuki geliflmekte olan ülkelerde kesimler aras›ndaki
farklar çok belirgindir. Öyle ki günlük yaflamda bile o
farkl› belirginlikler her an kendini hissettirir, yaflanan
güne silinmeyen mürekkeple damgas›n› vurur.
Türkiye de geliflmekte olan bir ülkedir. Di¤er ayn› tür
ülkelerde oldu¤u gibi bizde de çok belirgin bir ‘ikili’ yap› mevcuttur. Ekonomik geliflmenin do¤al bir sonucu
olan bu ‘iki yüz’, Türkiye’de tarihsel flartlar nedeniyle
kültürel aç›dan çok daha eskiden beri mevcuttur.
Kapal› köy ekonomilerinin traktörle depreme u¤ramas›ndan sonra köylerden kentlere bafllayan ak›n›n h›z›
gün geçtikçe art›yor. K›r kökenli y›¤›nlar flehirlere doluyor. ‘‹ki ayr› yüz’ flehirlerde buluflup, yan yana geliyor.
1940 y›l›nda ‹stanbul nüfusu 100 kabul edildi¤inde, bu
oran 1950 y›l›nda 118’e, 1960’ta 185’e, 1970’te de 283’e
ç›km›fl, daha do¤rusu f›rlam›flt›r.
‹ki kesimin birbirlerinden ne kadar farkl› oldu¤unu 10
ve daha fazla say›da iflçi çal›flt›ran iflyerlerinin co¤rafi
da¤›l›m durumu göstermektedir.
Bu tarife uygun iflyeri say›s› ‹stanbul’da 6 bin 800’dür.
Hakkâri’de ise bir fabrika vard›r. Ankara’da üretim merkezlerinin say›s› bin 513’tür. Bingöl’de ise s›f›r, Mufl’ta
üç’tür. Bu çok k›sa özet bile, flehirleflmenin nas›l ‘farkl›
yüzleri’ içinde tafl›d›¤›n› göstermeye yetmektedir. Art›k
fabrika gelene¤inden geçmeyen Mufllu bir yurttafl da ‹stanbul hemflerisi olmaktad›r.
1980 y›l›ndan sonra farkl›laflman›n en belirgin yafland›¤› kentlerden biri ‹stanbul’dur. Günlük yaflam›n zorlu
kofluflmas›ndan bir an kurtulunca flehrin büyük ölçüde
kalite kazand›¤› anlafl›lmaktad›r. Park ve bahçeler, daha
genel bir deyiflle yeflil sahalar ço¤almakta, kent güzelleflmektedir. K›y›lar, Bat›’da oldu¤u gibi bulvar haline
getirilip, kamuya aç›lmaktad›r. fiehrin dört bir yan›n› çiçekçiler sarm›flt›r. Çiçek sat›fl› ola¤an hale gelmifltir.
Halk kesimlerinin geleneksel besinlerinden olan ekmek fabrikalar› ürünlerini çeflitlendirmektedir. ‹lgi alanlar›n›n her çeflidini tafl›yan taleplere karfl›l›k veren ifl
yerlerinin say›s› artmaktad›r. Bununla beraber müzikten tiyatroya sanat hayat›nda da k›y›s›ndan köflesinden
‘kaliteye’ önem veren giriflimler artmaktad›r.
Ancak, bu modern yüzle birlikte gelir da¤›l›m›ndaki bozulman›n da itmesiyle, arabesk müzik, kebap ve pide
sektörü, soyulmufl salatal›k ve karpuz sat›c›l›¤›, kad›nlar›n giremedi¤i birahaneler ço¤almaktad›r.
D›fla aç›lmada en belirgin rolü oynamakta olan ‹stanbul
kenti, bir yanda ‘modern’ yüzün görüntüsüne, di¤er
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yanda da ‘geleneksel’ kesimin direnmeye çal›flan giriflimlerine sahne olmaktad›r.
Bu birbiriyle uzlaflmayan iki yüzden hangisinin galip
gelece¤i, bizim kaderimizi de çok yak›ndan etkileyecektir.
Kaynak: Mehmet Altan, Türk Henkel Dergisi, Aral›k
1985.
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Yan›t›n›z yanl›fl ise “Merkantilist Yaklafl›m” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Merkantilist Yaklafl›m” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ekonomik Milliyetçilik” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Marksist Yaklafl›m” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Modern Dünya Sistemi Teorisi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rasyonel Seçim” bölümünü
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rasyonel Seçim” bölümünü
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Liberal Yaklafl›m” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Liberal Yaklafl›m” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Marksist Yaklafl›m” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Merkantilistler de realistler de uluslararas› ticareti s›f›r
toplaml› bir oyun olarak görmektedirler. Buna göre bir
taraf›n kazanc› di¤er taraf›n kayb›n› oluflturacakt›r.
S›ra Sizde 2
19’uncu yüzy›l›n sonuna gelindi¤inde, sanayileflmifl ülkelerin üretimleri tüketimlerini afl›nca, ekonomik milliyetçili¤in odak noktas› yurt içinde üretimi art›rmaktan
bu ürünleri satacak d›fl piyasalar bulmaya yöneldi. Böylece sömürgecilik ortaya ç›kt›. Sonuç olarak ekonomik
milliyetçilik, emperyalizme ve emperyalist savafllara
yol açt›.

54

Uluslararas› Ekonomi Politik

S›ra Sizde 3
1970’lerde ülkeler aras›nda karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k art›nca
ülkeler, bir taraftan gümrük duvarlar›n› indirirken, bir
taraftan da ekonomik güvenliklerini koruma arzusuyla
uluslararas› anlaflmalar›n kapsamad›¤› yeni koruyucu
politikalar gelifltirdiler. ‹hracat sübvansiyonlar›, gönüllü ihracat s›n›rlamalar› ve tarife d›fl› engeller bunlar
aras›ndad›r.
S›ra Sizde 4
Liberal yaklafl›mda, genel olarak adalet, iç ve d›fl güvenlik gibi hizmetlerin sa¤lanmas› d›fl›nda devletin piyasalara müdahale etmemesi gerekti¤ine inan›l›r. Ancak Keynes, temel olarak liberal yaklafl›m› kabul etmekle birlikte piyasa baflar›s›zl›klar›na karfl› devlete daha fazla rol biçmektedir.
S›ra Sizde 5
Neoliberallerin küreselleflmeye yaklafl›m› hayli iyimserdir. Artan üretim etkinli¤i, para ve sermayenin serbest
dolafl›m›, serbest ticaret, piyasalar›n ve bireysel aktörlerin rolünün güçlendirilmesi gibi konulara vurgu yapmas› sebebiyle küreselleflmeyi desteklemektedirler. Küreselleflmenin ayr›ca insan iliflkilerini art›rmas› sebebiyle toplumlar›n birbirini daha iyi anlamas›na, bir küresel
kültürün ortaya ç›kmas›na ve çat›flmalar›n azalmas›na
yol açaca¤› beklentisi içindedirler.

¤in çok az say›da kapitalistin elinde toplanmas›ndan ziyade, toplumda yayg›nlaflan bir spekülatif oyun söz konusudur. Bu durum tarihte daha önce birçok kez yaflanm›flt›r. Üstelik kapitalizmin bu tarz devri krizlere girdi¤i,
dönemsel olarak bunu yaflad›¤› da bilinen bir gerçektir.
Ortaya ç›kan kriz sonras›nda iktisadi yap› restore edilmifltir. Ayr›ca, reel kesimde kâr oranlar›nda bir düflüfl
görünse bile bunun finansallaflman›n sebebi oldu¤u net
de¤ildir. Yap›lan baz› çal›flmalarda kâr oranlar›n›n sürekli olarak azalmad›¤›, dönem dönem azal›p ço¤ald›¤›
görülmektedir. Ancak bu krizde finansallaflma ileri boyutlara varm›fl ve küresel bir nitelik kazanm›flt›r. Küresel
çapta bir düzenleyici kurum olmad›¤› için de iktisadi yap›n›n restorasyonu hayli güç olacakt›r.
S›ra Sizde 8
Ekonomide rant k›tl›ktan do¤an bir gelirdir. Baz› mallar
do¤al olarak k›tt›rlar. Fakat hükûmetler de uygulad›klar› politikalarla baz› mallarda suni k›tl›klar meydana getirebilirler. Bu suni k›tl›ktan kâr elde etmeye çal›flan kiflilere rant-aray›c›s› denilmektedir. Bu kifliler rant elde
etmek için hükûmet politikalar›n› etkilemeye çal›flt›klar›nda rant- aray›fl› içine girmifl olurlar.

S›ra Sizde 6
Marks’a göre kapitalizm iç çeliflkileri sebebiyle y›k›lacakt›r. Buna yol açacak olan s›n›f çat›flmalar›d›r. Kapitalistler emekten tasarruf eden üretim yöntemlerini devreye sokacak, üretimde kullan›lan emek miktar› azald›¤›ndan emekten sa¤lanan art›k de¤er, dolay›s›yla kâr
oranlar› azalacakt›r. Ayr›ca sefalet içindeki iflçi s›n›f›
ürettikleri mallar› sat›n alamayacak, dolay›s›yla kapitalistler afl›r› üretim ya da tüketim yetersizli¤i ile karfl›laflacaklard›r. Sonuçta kapitalizm krize girecek ve devrim
flartlar› oluflacakt›r.

S›ra Sizde 9
Ekonomik faaliyetlerin küreselleflmesiyle birlikte piyasalar›n rolü artmakta ayr›ca, piyasalarda hizmet üretimi
mal üretiminin önüne geçmektedir. Mal üretimi daha
ziyade erkek ifli iken hizmet üretimi kad›nlar›n bask›n
olduklar› bir aland›r. Buna ek olarak kad›nlar›n ifl gücüne daha fazla kat›l›m› yan›nda daha esnek ifl gücüne
olan ihtiyaç artmaktad›r. Esnek ifl gücü ise daha çok kad›nlar taraf›ndan sa¤lanmaktad›r. Bu durumda, piyasalar›n büyümesi kad›nlar›n statülerinde ve sahip olduklar› güçte de¤iflime yol açmaktad›r. Küreselleflme kad›nlara daha fazla ifl imkân› sa¤lamakta onlara daha
fazla ekonomik özgürlük ve ba¤›ms›zl›k kazand›rmakta
ve böylece farkl› cinslerin geleneksel rollerinde de¤iflime yol açmaktad›r.

S›ra Sizde 7
Marksist iktisatç›lara göre bu kriz kapitalizmin krizidir.
Reel kesimde kâr oranlar› düflmüfl, bunun üzerine kapitalistler, finansal ifllemlerle yüksek kârlar elde etme yoluna gitmifllerdir. Bu duruma finansallaflma denmektedir. Ekonomide finans kesiminin pay› artarken reel kesimin pay› ve getirisi azalmaktad›r. Hiç flüphesiz bu durum spekülatif bir yap›y› iflaret etmektedir ve sürdürülebilir de¤ildir. Ancak, Marks’›n iddia etti¤i gibi zenginli-

S›ra Sizde 10
Hegemonyac› istikrar teorisine göre güçlü bir devlet,
klasik kolonicilikte oldu¤u gibi güç kullanarak baflka
ülkeleri sömürmek yerine, küresel kamusal mallar arz
ederek, karfl›l›kl› menfaat iliflkileri gelifltirmek suretiyle
di¤er ülkeler üzerinde hâkimiyet kurmaktad›r. Bu teori
biraz problemli bir teoridir. Çünkü örnek olarak gösterilen ‹ngiltere ve ABD hiçbir zaman küresel çapta bir
hâkimiyet kurmam›fllard›r. ‹ngiltere di¤er Avrupa dev-
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letleri ile ABD ise Sovyetler Birli¤i ile dünyan›n önemli
bir k›sm›n› paylaflm›fllard›r. Bu aç›dan dünya hiçbir zaman tek kutuplu olmam›flt›r. Bugün de ABD dünyaya
hâkim durumda de¤ildir. ABD çok güçlü bir ülke olmas›na ra¤men, son 2012 y›l›ndaki Suriye krizinde de görüldü¤ü gibi Rusya ve Çin dengeleyici güçler olarak
olaylara müdahale edebilmektedirler. ABD ne küresel
çapta güvenlik sa¤layabilmekte ne de tam anlam›yla
küresel bir para sunarak dünya ekonomisine hâkim olabilmektedir. Dolar küresel ödeme arac› olarak hâlâ
önemlidir ancak Avro’nun rekabeti ile karfl› karfl›yad›r
ve ABD aç›klar›n›n do¤urdu¤u dolar bollu¤u hem dünya ekonomisi hem de ABD ekonomisi aç›s›ndan istikrars›zl›k meydana getirmektedir.
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Uluslararas› Ekonomi Politik
ile ‹lgili Temel Yap›lar:
Üretim, Finans,
Güvenlik ve Bilgi
ULUSLARARASI ÜRET‹M VE T‹CARET
Üretim ve ticaret yap›s›; devletler, uluslararas› organizasyonlar, uluslararas› iflletmeler ve hükûmet d›fl› organizasyonlar aras›ndaki neyin, nerede, kim taraf›ndan,
kimin için ve hangi fiyattan üretilece¤i ile ilgili uluslararas› kurallar› etkileyen iliflkiler setidir. Uluslararas› finans, teknoloji ve güvenlik yap›lar›yla birlikte ticaret,
ulus devletleri ve di¤er aktörleri birbirlerine ba¤lar, aralar›ndaki karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤› art›r›r. Bu durum bir taraftan bu aktörlere faydalar sa¤larken bir taraftan da
bunlar aras›nda ve bunlar›n içindeki çeflitli gruplar aras›nda gerilimler oluflturur.
Ticaretle politika aras›nda her zaman bir iliflki söz konusu olmufltur. Bu yüzden, birçok teorisyene göre uluslararas› ekonomi politik alan›nda ticaret kadar tart›flmal› bir konu yoktur. Bugün, her zamankinden fazla olarak devletler, kendilerini ticareti düzenlemek zorunda hissetmektedir. Giderek küreselleflen bir uluslararas› ekonomi politik ortam›nda, bir uluslararas› kurallar seti olmamas› hâlinde, ülkelerin sadece yurt içi ekonominin gereklerine dönük ticaret politikalar› birbirlerini zay›flat›rken ayn› zamanda birbirleriyle çat›flacaklard›r.

ULUSLARARASI T‹CARET KONUSUNDAK‹
YAKLAfiIMLAR
Avc›l›k ve toplay›c›l›k aflamas›ndan sonra ihtiyac› olan yiyece¤i “üretebilecek” noktaya gelen insano¤lu, zamanla kendisinin üretemedi¤i ancak ihtiyaç duydu¤u mallar› baflkas›ndan alabilmek üzere ellerindekilerle de¤ifl tokufl yapabilece¤ini fark
etti. Trampa da dedilen bu de¤ifl tokufl ifllemi ticaretin do¤mas›na yol açm›flt›.
Öncelikle komflularla bafllayan trampa daha sonralar› uzak ülkelere kadar uzanm›fl, bu da kurulan ticaret yollar› a¤› sayesinde mümkün olmufltur. Bu anlamda en
ünlülerinden olan ve Çin’i Bat›’ya ba¤layan “‹pek Yolu” sadece mal de¤iflimine imkân sa¤lamam›fl, teknoloji transferi yoluyla uygarl›klar›n etkilefliminin önünü açm›flt›r. Güneydo¤u Asya ve Hindistan’dan Roma ‹mparatorlu¤u’na baharat tafl›d›¤›
için “Baharat Yolu’’’ ad› verilen yol, dünya üzerindeki en klasik bir baflka ticaret
yolu olmufltur.
Bafllang›çta Akdeniz k›y›lar›nda, Mezopotamya’da kendisini gösteren ticaret,
15’inci yüzy›lda pusulan›n öncülü¤ünde deniz ticaretinin geliflmesiyle bulunan yeni yollar ve yerlerle ilerlemifl, bir zamanlar›n güçsüz “tüccar” s›n›f›n› da güçlü bir
burjuvazi” s›n›f›na dönüfltürmüfltür.

Ticaret, kazanç sa¤lamak
amac›yla giriflilen ve her
türlü mal ya da hizmetin
al›m sat›m›n› kapsayan
ekonomik bir etkinlik olarak
tan›mlanabilir.
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Yüzy›llar boyu trampayla s›n›rl› kalan ticaret, Amerika’n›n keflfiyle Meksika ve
Peru’dan Avrupa’ya bol miktarda getirilen alt›n ve gümüfl sayesinde özgürlü¤üne
kavuflup, s›n›r tan›maz bir özellik kazan›rken ülkeler aras›nda artan rekabeti ve
egemenlik kavgalar›n› da bafllatm›flt›r. Ticarette bask›n güç önceleri ‹spanya ve
Portekiz’in elindeyken sonralar› Hollanda, Fransa, Almanya, ‹ngiltere ve en sonunda ABD aras›nda güç sürekli el de¤ifltirmifltir.
MÖ 7’nci ve 6’nc› yüzy›llarda Fenikelilerle ‹onyal›lar ticarette öndeyken MS 15
ve 16’nc› yüzy›llarda Venedikliler, Cenevizliler ve Osmanl›lar öne geçmifl, 18’inci
ve 19’uncu yüzy›llarda ise ‹ngilizler ticaret liderli¤ini devralm›flt›r.
Tüm bu zaman için ticarette yaflanan bunca geliflmeye ve dönüflüme karfl›n
18’inci yüzy›la var›ncaya kadar bugünkü anlamda uluslararas› ticaret kurallar› yoktu. Servet yaratmak amac›yla ticaret fazlas› sa¤lamaya çal›flmak temel amaçt›.
Uluslararas› ticaretin bilimsel olarak ele al›nmas› ise modern iktisad›n kurucusu
da say›lan Adam Smith’in 1776’da yay›mlanan “Uluslar›n Zenginli¤i” kitab› ile bafllam›flt›r. Devam›nda ise David Ricardo, John Stuart Mill, Alfred Marshall, Eli Heckscher, Bertil Ohlin, John Maynard Keynes, Jacob Viner ve Paul Samuelson’un uluslararas› ticaretin geliflimine de¤erli katk›lar› olmufltur.
Sanayi Devrimi’nden önce büyük ölçüde tar›msal üretime dayanan uluslararas›
ticaret Merkantilist görüfl temelinde flekillenirken Sanayi Devrimi ile birlikte yerini
Liberal görüfle terk etmifltir. Afla¤›da bu iki temel görüfl ile birlikte di¤er görüfllere
de k›saca yer verilecektir.
Burjuvazi s›n›f›n›n
Hollanda’dan ‹talya’ya kadar
tüm dünyan›n sanat
hayat›n› nas›l de¤ifltirdi¤ini
bölüm sonunda Felemenk
Cumhuriyeti üzerinden
görebilirsiniz.

Resim 3.1
Mussel ‹skelesinden
Amsterdam’a Bak›fl
Felemenk’in önde gelen
ressamlar›ndan biri olan
Ludolf Bakhuizen, özellikle
çalkant›l› deniz manzaralar›yla ünlüdür.
Dikkatli bir do¤a gözlemcisi olan Bakhuizen, denizde
f›rt›nan›n etkilerini incelemek için s›k s›k tehlikeye
at›larak aç›k tekneyle denize aç›l›rd›. Tablolar›n›n
neredeyse tümü, son derece gerçekçi ve kendine özgü üslubuyla yapt›¤› deniz
manzaralar›ndan oluflur.

Kaynak:http://muze.
sabanciuniv.edu/re
mbrandt/sayfa/ludo
lf-bakhuizen

Merkantilistlerin Görüflleri
16. ve 18’inci yüzy›llar aras›nda liberal yaklafl›mdan önce d›fl ticarette hakim olan
anlay›fl merkantilist düflüncedir.
Merkantilist düflünceyi do¤uran iki önemli tarihsel geliflmeden bahsedilebilir. Birincisi co¤rafi kefliflerdir ki beraberinde yeni ticaret yollar› ve ülkeleri ortaya ç›karm›flt›r ve bu geliflmeler de kefliflerin giderek zenginlefltirdi¤i, ekonomik ve siyasi
olarak a¤›rl›¤›n› toplumda
hissettiren yeni bir ticaret s›n›f›n›n (burjuvazi) ortaya ç›kmas›na yol açm›flt›r.
‹kincisi ise ilkiyle ba¤lant›l› olarak feodalitenin çözülüp ulus devletlerin do¤ufludur. Bu iki temel geliflme ticarette devlet müdahalesi ve
korumac›l›¤›n ortaya ç›kmas›na neden olmufltur.
Merkantilist düflünce zenginli¤in kayna¤› olarak d›fl ticareti iflaret etmektedir. Çünkü yur tiçi talepten daha h›zl› geliflen üretimin eritilmesi
ancak d›fl pazarlara yönelmekle mümkün olacak; bu
da devlet deste¤i olmadan
mümkün olamayaca¤› için
ülkeler aras›nda pazar kap-
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ma rekabeti orataya ç›kacak; bu rekabet devletler aras›nda ticari ç›kar çat›flmas›n›
do¤uracak ve sonuç ise d›fl ticarette baflka ülkelerden gelen mallara karfl› korumac› uygulamalara yönelmeyi gerekli k›lacakt›r.
Zaten merkantilist felsefenin d›fl ticaret politikas›ndaki temel amac› de¤erli maden stokunu artt›rmak oldu¤u için bunun yolu da ödemeler dengesi fazlas› vermekten geçmektedir. Bu yüzden iç ve d›fl ekonomik faaliyetlere yo¤un bir devlet
müdahalesi söz konusudur.

Co¤rafi keflifler ve ulus
devletlerin do¤uflu
merkantilist düflüncenin
ortaya ç›kmas›ndaki iki
önemli tarihsel geliflmedir.

Liberallerin Görüflleri
18’inci yüzy›l›n sonlar›nda, o dönemdeki merkantilist politikalara tepki gösteren
Adam Smith ve David Ricardo’nun görüflleri, serbest ticareti savunan liberallerin
bak›fl aç›s›n› yans›tmaktayd›.
Hat›rlanaca¤› üzere iktisad› bilim hâline getiren, “Klasik Liberalizm” ve “Klasik
‹ktisat”a yön veren Adam Smith, bütün bireylerin kendi ç›karlar›n› maksimum k›lacak flekilde rasyonel davrand›klar›n› (homoeconomicus), bunun do¤al sonucu
toplumun ç›karlar›n›n da maksimum oldu¤unu, ekonomide görünmez el (fiyatlar›n esnekli¤i ve rekabet mekanizmas›) sayesinde dengesizliklerin otomatikman giderildi¤ini, bu yüzden de devletin ekonomiye müdahale etmesine gerek olmad›¤›n› savunmufltur.
Adam Smith’in “b›rak›n›z yaps›nlar, b›rak›n›z geçsinler” anlay›fl› Merkantilistlerin
d›fl ticareti s›n›rland›rmaya yönelik korumac› görüfllerinin aksine serbest ticaretin
yararlar›n› gösteriyor ve d›fl ticaret de “uzmanlaflma” ve “ifl bölümü” sayesinde dünyadaki kaynaklar›n verimlili¤ini artt›rarak refah›n da yükselmesine yol aç›yordu.
Adam Smith’in savundu¤u ve Mutlak Üstünlük Teorisi olarak adland›r›lan
görüfl serbest ticaretin yararlar›n› flu flekilde aç›klar: Buna göre karfl›l›kl› ticaret yapan iki ülkeden her biri di¤erine göre hangi mallar› daha düflük maliyetle üretiyorsa o mallar›n üretiminde uzmanlaflarak bunlar› ihraç etmeli, pahal›ya ürettiklerini
ise di¤er ülkeden ithal etmelidir. Bu durum sonuçta her iki ülkenin de daha fazla
üretim ve tüketim yapabilmesi ile sonuçlanacakt›r.

Mutlak Üstünlük Teorisi’ne
göre “hangi mallar› di¤er
ülkeden daha ucuza
üretiyorsan bunlar›n
üretiminde uzmanlaflarak
ihraç etmeli, pahal›ya
ürettiklerini ise ithal
etmelisin.”

Resim 3.2
David Ricardo (1772-1823)
“Ricardo, Klasik ‹ktisat Okulu içinde, Smith kadar önemli bir yere sahiptir.
Smith gibi ‹ngiltere’de dünyaya gelen Ricardo, ondan farkl› olarak baflar›l›
ve zengin bir ifladam›d›r. Ricardo’nun iktisatla tan›flmas› ise 1799’da 27
yafl›ndayken Smith’in “Uluslar›n Zenginli¤i” adl› kitab›n›n eline geçmesiyle olmufltur.
Ricardo’nun iktisadi düflünce tarihindeki önemli eserlerden biri olan “Ekonomi Politi¤in ve Vergilendirmenin ‹lkeleri Üzerine” adl› kitab› 1817’de
yay›nlanm›flt›r.
Ricardo da Smith gibi s›nai kapitalizmin sözcülü¤ünü yapmaktad›r. Ancak, Smith sanayide manifaktür aflamas›n›n teorisyeniyken, Ricardo fabrika aflamas›n›n teorisyenidir.”

Kaynak: Ayflegül Yakar Önal, Smith’den Ricardo’ya
Rant Teorisindeki De¤iflim, ‹Ü, ‹ktisat Fakültesi Maliye
Araflt›rma Merkezi Konferanslar›, 45. Seri / Y›l 2004.

Ancak Smtih’in bu görüflüne flöyle temel bir itiraz yap›labilirdi: “E¤er bir ülke
bütün mallar› di¤erinden ucuza üretiyorsa bu durumda ne yap›lacakt›r?”
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Bu sorunun cevab›n› David Ricardo, Karfl›laflt›rmal› Üstünlük Teorisi’ni ortaya atarak vermifltir. Bugün dahi uluslararas› ticaretin mant›¤›n› oluflturdu¤u kabul
edilen teori, mutlak üstünlü¤e sahip olmad›¤› durumlarda dahi bir ülkenin d›fl ticaretten kârl› ç›kabilece¤ini göstermifltir.
Ricardo’nun Karfl›laflt›rmal› Üstünlük Teorisi’ne göre önemli olan bir ülkenin
bir mal› di¤erinden daha ucuza üretmesi yani o malda mutlak olarak üstün olmas› de¤il, ne kadar üstün oldu¤udur ki bu da karfl›laflt›rmal› üstünlük kavram›n›
do¤urmufltur.
Tablo 3.1
Bir ‹fl Günü ile
Üretilebilen Mal
Miktarlar›

Karfl›laflt›rmal› Üstünlük
Teorisi’ne göre “her ülke
karfl›laflt›rmal› olarak hangi
mallar› daha ucuza
üretiyorsa o mallar›n
üretiminde uzmanlaflmal› ve
o mallar› ihraç etmelidir.”

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

1

Bir ifl günü ile üretilebilen mal miktarlar›
Kumafl (metre)

fiarap (litre)

‹ngiltere

80

40

Portekiz

10

20

Bilinen bir örne¤i burada da tekrarlayarak konunun daha iyi anlafl›lmas›n› sa¤layabiliriz. Yukar›daki tabloda yer alan örne¤e göre ‹ngiltere her iki malda da
“mutlak üstünlü¤e” sahiptir. Çünkü gerek kumafl› gerekse de flarab›, birinde 8 kat
di¤erinde ise 2 kat üstün olmak üzere Portekiz’den daha ucuza üretir. Bu tablo
Mutlak Üstünlük Teorisi aç›s›ndan d›fl ticaretin yap›lmamas›n›, ‹ngiltere’nin her iki
malda da üstün oldu¤u için bu mallar› kendisinin üretmesini söylese de asl›nda
karfl›lat›rmal› Üstünlük Teorisi’ne göre ticaretin yap›lmas› mümkündür ve üstelik
de her iki ülke de bundan kazançl› ç›kabilir.
‹ngiltere’nin kumafl üretimindeki üstünlü¤ü 8 kat, flarap üretimindeki üstünlü¤ü ise sadece 2 kat oldu¤u için bu teoriye göre mant›kl› olan ‹ngiltere’nin kumafl
üretiminde uzmanlaflmaya giderek flarab› da Portekiz’den ithal etmesidir. Benzer
durum Portekiz aç›s›ndan da geçerlidir. Portekiz flarap üretmeli ve kumafl› da ‹ngiltere’den ithal etmelidir.
Karfl›laflt›rmal› üstünlük teorisinde bir mal› üretmenin maliyeti o mal› baflkalar›ndan alman›n maliyeti ile karfl›laflt›r›lmakta ve bu iki durum aras›nda mant›kl› ve
etkin bir seçim yap›lmaktad›r. Ricardo’nun zaman›nda, ‹ngiltere’nin, g›da mallar›n›
içerde üretmek yerine d›flar›dan ithal etmesi karfl›laflt›rmal› üstünlü¤e daha uygundu çünkü bu mallar› ithal etmek içerde üretmeye göre daha ucuza geliyordu.
Ricardo’nunSIRA
karfl›laflt›rmal›
üstünlük teorisini k›saca özetleyiniz.
S‹ZDE

Neo-Merkantilistlerin Görüflleri

D Ü fi Ü N E L ‹ M serbest ticareti savunan birçok liberale göre dünya küresel bir
1800’lerin sonunda,
atölye hâline gelmeye bafllam›flt› ve bu ortamda herkes “piyasan›n görünmez eli”
rehberli¤inde
ticaretten kazanç elde edebilirdi. Ne var ki 19’uncu yüzy›l›n
S Oserbest
R U
ortalar›ndan itibaren özellikle ABD’li ve Alman iktisatç›lar›n önderli¤inde korumac› politikalar tekrar önem kazanmaya bafllam›fl; “kendi kendine yeterlilik, d›fla baD‹KKAT
¤›ml›l›¤›n önlenmesi ve yeni kurulan endüstrilerin (bebek endüstri) rekabete haz›r
hâle gelene kadar korunmas›” gibi argümanlarla devletin ekonomiye müdahalesiS‹ZDE
ni savunan SIRA
neo-merkantilist
politikalar yeniden gündeme gelmifltir.
“Kapal› Ticaret Devleti” isimli kitab› ile “ekonomik geliflmenin sa¤lanabilmesi kapal› ticaret devletiyle mümkündür” tezini ortaya atan ve bu yeni merkantilist anlay›AMAÇLARIMIZ
fl›n felsefi arka plan›n› haz›rlayan Johann Gottlieb Fichte’nin milliyetçi korumac› fikirleri “bir ülkenin baflka ülkelerle ticaret yapmas› gerekiyorsa bu devletin kontrolü
temelinde olmal›d›r” fleklinde özetlenebilir.

N N

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON
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Fichte’nin ard›ndan 19’uncu yüzy›l›n bafllar›nda Almanya’da Friedrich List,
ABD’de ise Alexander Hamilton, dönemin en ileri sanayileflmifl ülkesi ‹ngiltere karfl›s›nda, henüz sanayileflme çabas› içinde olan kendi ülkelerindeki yeni geliflmekte
olan endüstrilerin (bebek endüstri) rekabetçi düzeye gelene kadar korunmas› gerekti¤ini savunmufllard›r.
Benzer argümanlar› paylaflan di¤er bir isim olan Henry Carey, 1858’de yazm›fl
oldu¤u Sosyal Bilimlerin ‹lkeleri isimli kitab›nda ekonominin güçlenmesi ve üretimin çeflitlenmesi için hem sanayide hem de tar›mda korumac› politikalar›n uygulanmas›n› aç›k bir biçimde desteklemifltir.
Alexander Hamilton ve Friedrich List gibi neomerkantilist görüflte olanlar, daha önce de ifade etti¤imiz gibi, liberalizm ve serbest ticaret politikalar›n›n o dönemde ‹ngiltere için avantajl› oldu¤unu ve K›ta Avrupa’s› ile Yeni Dünya’daki ticaret ortaklar› üzerindeki hâkimiyetini sürdürmesine yarad›¤›n› ileri sürmüfllerdi.
Bu düflüncelerle korumac› ve yeni geliflmekte olan sanayileri teflvik edici politikalar› savunmufllard›.
Pek çok neomerkantilist bugün de ticarete kat›lan bütün taraflar›n karfl›laflt›rmal› üstünlükten fayda elde edece¤i fikrine karfl› ç›kmaktad›r. Birçok durumda
devletler, yeni mal ve hizmet projelerine yo¤un yat›r›mlar yapan stratejik ticaret
politikalar› benimsemek suretiyle karfl›laflt›rmal› üstünlük yaratabilmektedirler.
Ayr›ca, di¤er ülkelere, özellikle g›da ve savunma sanayi ile ilgili mallarda fazlas›yla ba¤›ml› olma korkusu da d›fl ticarette korumac› politikalar›n uygulanmas›na yol
açmaktad›r.
Birçok neomerkantilist de devletlerin sosyal, politik ve ekonomik sebeplerle
üretimi ve ticareti manipüle etmesi sebebiyle liberal ekonomik teorilerin gerçek siyasi dünyay› aç›klamakta yetersiz oldu¤unu düflünmektedirler. Devletler serbest ticarete taraf olduklar›n› aç›klasalar bile çeflitli flekillerde korumac› politikalara baflvurmayacaklar›n›n garantisi yoktur. Bu yüzden devletler için rasyonel olan kendilerini korumak ve ç›karlar›na uygun hareket etmektir.

Yap›salc›-Marksist Görüfller
Bu görüflü savunanlar, ilk dönem merkantilizm yaklafl›m›n› klasik bir emperyalizm
olarak nitelendirmektedirler.
Avrupa’daki güçlü devletler ekonomik sebeplerle dünyan›n geliflmemifl bölgelerini kolonilefltirmifllerdir. Sanayileflmifl kapitalist ekonomilerde üretimin tüketimi
aflmas› ve içerde yat›r›ma yöneltilemeyen bir sermaye fazlal›¤›n›n ortaya ç›kmas›
sonucu ihracat art›fl›, d›fl yat›r›m› bir gereklilik hâline getirmiflti. Koloniler hem fazla üretimi sat›n alacak hem de ucuz iflgücü ve bol ham madde temini imkân› sunmas› nedeniyle kârl› yat›r›mlar yap›lacak yerler olarak ortaya ç›kt›lar.
Immanuel Wallerstein, kapitalist merkez ülkeleri ile dünyan›n çevre ve yar›çevre bölgeleri aras›ndaki ba¤lant›lar üzerinde durmaktad›r. Ona göre bugünkü
uluslararas› ticaret modelleri büyük ölçüde bu ülkeler aras›ndaki ifl bölümü taraf›ndan belirlenmifltir. Küreselleflmeyle birlikte ortaya ç›kan, piyasalar›n bütünleflmesi
ve serbest ticaret politikalar› gibi geliflmeler, 19’uncu ve 20’nci yüzy›ldaki emperyal güçlerin sahip olduklar› ekonomik motiflerin genifllemesinden baflka bir fley
de¤ildir.
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Genç endüstriler tezi olarak
da adland›r›lan bebek
endüstri tezi, yeni kurulan
bir endüstrinin dünya ile
rekabet edecek duruma
gelinceye kadar rakipleri
karfl›s›nda korunmas›
gerekti¤ini savunur.
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GATT VE II. DÜNYA SAVAfiI’NI TAK‹P EDEN L‹BERAL
T‹CAR‹ YAPI

GATT, dünya ticaretini
serbestlefltirmek üzere 1947
y›l›nda imzalanan ve 1995
y›l›nda ise Dünya Ticaret
Örgütü’nün (DTÖ)
kapsam›na giren çok yanl›
bir anlaflmad›r.

GATT, sanayi mallar›
çerçevesinde dünya
ticaretini serbestlefltirmek
üzere kurulmuflken DTÖ,
tar›m ve hizmetler
sektöründe de ticaretin
serbestlefltirilmesini
hedefleyen, bunun yan›nda
fikrî mülkiyet haklar›n›n
korunmas›n› da önceli¤ine
alan, yapt›r›m gücü yüksek
bir kurulufl olmufltur.

II. Dünya Savafl›’na kadar dünya ticaretine hakim olan kurallar büyük ölçüde hakim devletlerin, özellikle ‹ngiltere’nin ç›karlar›n› yans›tmaktayd›. Ekonomik aç›dan
liberal fikirlerin geçerli oldu¤u k›sa süreler d›fl›nda korumac›l›k temel yaklafl›md›.
II. Dünya Savafl›’n›n ard›ndan, Bretton Woods konferans›nda, ABD ve ‹ngiltere’nin bafl›n› çekti¤i ittifak devletlerinin liderleri II. Dünya Savafl›’na yol açan çeflitli ekonomik çat›flmalar› sona erdirece¤ini umduklar›, liberal düflüncelere dayal› yeni bir ekonomik düzen oluflturdular. Buna uygun olarak Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaflmas› (GATT) adl› çok tarafl› bir görüflmeler sistemi gelifltirildi.
GATT, karfl›l›kl›l›k ve ayr›mc›l›¤›n olmamas› ilkelerine dayand›r›lm›flt›. Ticari tavizler karfl›l›kl› idi: Bütün üye ülkeler ticaret engellerini beraberce azaltmaya karar
verdiler. Karfl›l›kl› ticaret savafllar›n› engellemek, ayr›mc›l›¤›n olmamas› ve en çok
kay›r›lan ülke statüleri tasarland›. Buna göre bütün ülkelerden yap›lan ithalat ayn›
muameleye tabi tutulacakt›; yani bir ülkeden yap›lan ithalata di¤er ülkelerden yap›lanlara karfl› bir öncelik sa¤lanmayacakt›. Bu flekilde ticaret engelleri yavafl yavafl
kald›r›lmaya ve uluslararas› ticaret h›zl› bir flekilde artmaya bafllad›.
Fakat 1960’lar boyunca ve 1970’lerin bafl›nda, savafl sonras› Bat›l› sanayileflmifl
ülkelerin büyüme h›z›nda meydana gelen art›fl önemli ölçüde azalm›flt›. OPEC ülkelerinin 1973’te yaratt›¤› petrol krizi, k›sa süre içinde pek çok Bat›l› sanayileflmifl
ülkede ekonomik durgunlu¤a yol açt›. Bu dönem boyunca uluslararas› ticaret büyümeye devam etmekle birlikte eski h›z›n› kaybetti. Pek çok ülke bir taraftan gümrük tarifelerini azalt›rken bir taraftan da ihracat›n› teflvik edip ithalat›n› k›smak üzere yeni ve daha karmafl›k korumac›l›k politikalar› gelifltirdi.
Bugün, GATT’›n yerine kurulan Dünya Ticaret Örgütünün liberal ticaret politikas›, “esas olarak zengin ve güçlü sanayileflmifl ülkelerin ç›karlar›n› yans›tmaktad›r” alg›s› hâlâ çok güçlüdür. Bu yüzden serbest ticaret ve liberal ekonomi konusunda ileri sürülen pek çok fikir ve ideal küreselleflme karfl›t› gruplar›n ve sivil toplum kurulufllar›n›n elefltirilerine muhatap olmaktad›r.
Geliflmifl ülkelerin ortaya ç›kan bu geliflmelere verdikleri bir tepki, dikkatlerini
çok tarafl› ticaret sistemi ve DTÖ’den, iki yanl› ve bölgesel ticaret anlaflmalar›na çevirmeleri olmufltur. Bölgesel ticaret anlaflmalar› hem serbest ticaret ilkelerini hem
de pratikteki korumac›l›k ihtiyaçlar›n› bar›nd›rmaktad›r. Bu yüzden de hem merkantilistlerin ve hem de ekonomik liberallerin gözünde popüler hâle gelmektedir.

ULUSLARARASI PARASAL VE F‹NANSAL YAPI
Bugün, art›k “k›t” bir üretim faktörü olmaktan ç›km›fl sermayenin, bilgi ve iletiflim
teknolojileri, yani k›saca ‹nternet sayesinde dünyan›n çevresini saniyeden daha k›sa sürede gezebilmesi, hâliyle uluslararas› ticareti de gölgede b›rakacak sorunlar
yaratmas› demekti. Küreselleflmeyle birlikte giderek artan bir flekilde entegre hâle
gelen dünyada, ulus devletler, ülke içindeki politik, sosyal ve ekonomik amaçlar›;
para ve yat›r›m politikalar› konusunda ortak uluslararas› ilkeler oluflturma ihtiyac›
ile ba¤daflt›rmakta güçlük çekmektedirler. Pek çok ülke tam olarak kontrol edemedikleri sermayenin yaratt›¤› problemlerle u¤raflmak zorunda kalmaktad›rlar.
Örne¤in 2008 Küresel Krizi’nin çözümü için uygulanan Keynesyen politikalar
bir görüfle göre bu yüzden baflar›s›zl›¤a u¤ramaktad›r. Sermaye hareketlerinin bugünkü gibi serbest olmad›¤› bir dönemde, Keynesyen parasal geniflleme politikas›, “para bas›ld›¤› yerde harcand›¤› için” ekonomiyi canland›rabiliyordu. Ancak bu-
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gün, sermaye hareketlerinin serbest oldu¤u bir dünyada, “para da¤›t›ld›¤› yerde
harcanm›yor”, bu da krizin uzamas›na neden oluyor.
Uluslararas› parasal ve finansal yap›, ekonomik ve politik anlaflmalar, kurumlar
ve iliflkiler a¤› olup; özellikle iki fleyin belirlenmesine yard›mc› olmaktad›r: Bunlardan birincisi farkl› millî paralar›n birbirleri cinsinden de¤erlerini oluflturan kurumlar seti, ikincisi de hangi ölçekte paran›n, ne s›kl›kla ve hangi flartlarda ülke ekonomilerine girip ç›kt›¤›n› belirleyen bir kurallar setidir. Devletler için karmafl›k bir
yap›daki para ve finans› kontrol edebilmek önemli bir konu hâline gelmifltir.

Piyasa ekonomisi flartlar›
alt›nda iflleyen bir
ekonomide her türlü mal›n
fiyat›n›n piyasa güçleri
taraf›ndan arz ve talebe
göre serbestçe belirlendi¤i
varsay›l›r. Ancak
günümüzün para ve finans
yap›s› bu durumu çok daha
karmafl›k bir hale
getirmifltir.

Resim 3.3
Deniz tafl›mac›l›¤›na ilgi
art›yor
“Gemilerin yük tafl›ma kapasitesi
öylesine h›zla art›yor ki bugün en
büyük gemiye 13 bin konteyner
yüklenebiliyor. Bu yüzden de deniz
limanlar› artan orandaki nakliyat
nedeniyle ilgi oda¤›na dönüflüyor.
Avrupa'n›n üç en büyük limanlar›
Rotterdam, Anvers ve Hamburg'da. Bir liman›n iktisadi anlamda tafl›d›¤› önem rakamlara
bak›larak kolayca anlafl›labilir. Örne¤in sadece Rotterdam'daki miktar, Hollanda'n›n milli gelirinin
yüzde yedisini oluflturuyor.”

Kaynak:
http://www.dw.de/deniztafl›mac›l›¤›na-ilgiart›yor/a-3053765.

Bol ve ulafl›labilir sermayenin rahatça dünyay› dolaflabildi¤i günümüzde bu durum baflka sorunlara da yol açabilmektedir.
Örne¤in çok fazla, para ekonomide enflasyon yaratmakta, paran›n sat›n alma
gücünü azaltmaktad›r. Buna karfl›l›k yeterli miktarda para (likidite) olmazsa ekonomik büyüme ve ticaret durmaktad›r.
Ancak enflasyon sorununun gözard› edilebilecek düzeylere indi¤i 1990’lardan
sonra, temel amac› “fiyat istikrar›” olarak belirlenen merkez bankalar›n›n, özellikle
2008 Finansal Krizi’nden sonra uygulamakta olduklar› fiyat istikrar› odakl› para politikas›n›, finansal istikrar› da kollayacak bir biçimde yeniden düzenlemeleri gereklili¤i, yetki ve politika tart›flmalar›n› da beraberinde getirmifltir.

DÖV‹Z KURU S‹STEMLER‹
19’uncu yüzy›ldan bu yana üç adet döviz kuru sistemi geçerli olmufltur. Bunlardan birincisi, I. Dünya Savafl›’n›n sonuna kadar devam eden ve bütünleflmifl bir
uluslararas› düzeni ifade eden Alt›n Standard›’d›r. ‹kincisi, II. Dünya Savafl›’n›n ard›ndan ABD ve müttefikleri taraf›ndan yarat›lan ve IMF taraf›ndan yönetilen Bretton Woods sabit kur sistemidir. Üçüncüsü de bugün yürürlükte olan “esnek” ya
da ayarlanabilir döviz kuru rejimidir.
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Klasik Alt›n Standard›
Karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k, entegrasyon ve küreselleflme kavramlar› So¤uk Savafl sonras›n›n konular› olarak düflünülse de asl›nda 19’uncu yüzy›l›n sonundan I. Dünya Savafl› sonuna kadar olan dönemde dünya neredeyse bugünkünden daha da bütünleflmifl durumdayd›. Ülkeler aras›nda para ak›mlar› artm›flt›. Ayr›ca, Avrupa’daki
büyük güçler kolonilerine büyük ölçekli yat›r›mlar yapmaktayd›lar. Bu ülkelerin
paralar›n›n de¤eri alt›na ba¤l›yd›, dolay›s›yla sabit bir kur sisteminin parças›yd›. Bu
yüzden bu sisteme “Alt›n Standard›” ad› verilmifltir.
O dönemde, kendi kendini düzenleyen bir uluslararas› para sistemi vard›. Her
bir paran›n de¤eri alt›n›n fiyat›na sabitlenmiflti. E¤er bir ülke ödemeler bilançosu
aç›¤› ile karfl›lafl›rsa hemen hemen otomatik olarak ayarlamalar meydana geliyordu. De¤erli maden ak›m› mekanizmas›yla ülke, aç›klar›n› kapatmak amac›yla alt›n
satmaktayd›. Bunun sonucunda para arz› azal›yor, faiz oranlar› yükseliyor ve devlet harcamalar› azalt›l›yordu. Faiz oranlar›ndaki yükselme ülkeye k›sa vadeli sermaye girifline yol aç›yor, bu da aç›¤›n finansman›na yard›mc› oluyordu.
SIRA S‹ZDE

2

D Ü fi Ü N E L ‹ M

Resim 3.4

Külçe
S O R alt›n.
U
Dünya genelindeki tüm alt›nlar›n yar›s› Hindistan’da
D‹KKAT
bulunuyor.

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

MAKALE

SIRAsisteminde
S‹ZDE
Alt›n Standard›
otomatik denkleflme nas›l sa¤lan›yordu?

D Ü fi Ü N E L ‹ M

Alt›n Standard› I. Dünya Savafl›’n›n
sonunda çökmüfltü. Baz›lar› bunun seS O R U
bebi olarak o zamanlardaki ‹ngiltere’nin ekonomik hegemon rolünde
meydana gelen de¤ifliklik üzerinde
D‹KKAT
durmaktad›r. Savafl öncesinde sterlin
dünyan›n en güçlü paras›yd›. EkonoSIRA S‹ZDE
mik büyüme yavafllad›¤›nda, baflka ülkelerin ihracatlar›n› sat›n alamayacak
(ithalat
yapamayacak) duruma gelen ülAMAÇLARIMIZ
kelere ‹ngiltere borç para (kolektif bir mal) veriyordu. I. Dünya Savafl›’n›n ard›ndan
‹ngiltere alacakl› ülke olmaktan ç›km›fl borçlu bir ülke hâline gelmiflti. ABD dolar›
dünyan›n en
K güçlü
‹ T A Pve en güvenilir paras› olarak sterlinin yerini alm›flt›. ‹ngiltere’nin
hegemon güç olarak bofl b›rakt›¤› yeri ABD doldurabilirdi ama izolasyoncu politikalar ve yurt içi konulara yo¤unlaflmas› sebebiyle ABD bunu yapmad›.
Bir baflka
T E L Egörüfle
V ‹ Z Y O N göre Alt›n Standard› ‹ngiltere gücünü kaybetti¤i için de¤il,
uluslararas› sistemin üyesi ülkelerin politikalar› sebebiyle sona erdi. Elit gruplar
serbest piyasa de¤erlerine ba¤l›yken; kamu politikalar› ço¤unlukla sendikalar›n,
fakirlerin ve kolonilerde para politikas›n› kontrol eden yabanc› yat›r›mc›lar›n ç›kar‹ N T E R N E T Seçimlerin yayg›nlaflmas› daha fazla devlet müdahalesi ortalar›n› yans›tmaktayd›.
ya ç›kard› ve hükûmetler üzerinde Alt›n Standard›’n›n gerektirdi¤i otomatik ayarlamalardan kaç›nma konusunda bir bask› oluflturdu. Ço¤u durumlarda devletler,
M A K A L E yavafllatmak veya devlet harcamalar›n› azaltmak yerine ticaekonomik büyümeyi
reti art›rmak üzere paralar›n›n de¤erini düflürmeyi tercih ettiler. Birçok devlet ve
ekonomist esnek döviz kuru fikrini desteklemeye bafllad›lar. Bu sayede paran›n
de¤eri piyasa flartlar›na göre dalgalanacak ve devleti d›fl ekonomik bask›lardan
izole edecekti. Ekonomilerini daha fazla izole etmek için birçok devlet sermaye
kontrollerini benimsedi ve ülkeye giren ve ç›kan sermaye miktar›n› s›n›rland›rd›.
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Bretton Woods Sistemi: S›n›rl› Alt›n Standard› ve Sabit
Döviz Kurlar›
1930’lardaki kriz y›llar›nda her ülke kendi ç›karlar›n›n peflinde koflarak gümrük tarifelerini yükseltti. Paralar›n konvertibil olmamas› da baz›lar›na göre II. Dünya Savafl›’na götüren ortama katk›da bulundu. Savafltan sonra, 1944 y›l›nda, ABD ve
müttefikleri Bretton Woods’ta toplanarak dünyada büyümeyi ve düzeni sa¤layacak
bir uluslararas› ticaret ve finans sistemi kurmak için çal›flmalara bafllad›lar.
Bu konferansta Uluslararas› Para Fonu (IMF), Dünya Bankas› ve Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaflmas› (GATT) oluflturuldu. Dünya Bankas› ekonomik
kalk›nma meseleleri ile ilgilenirken IMF istikrarl› bir uluslararas› para sistemi kurulmas›ndan sorumluydu. Bugün de uluslararas› ticaretin teflviki, döviz kurlar›nda istikrar›n sa¤lanmas› ve üye ülkelere k›sa vadeli ödemeler bilançosu aç›klar› için yard›m edilmesi IMF’nin görevleri aras›ndad›r. Ancak, son y›llarda artan uluslararas›
finansal krizler sebebiyle, IMF’nin görevleri aras›na finansal krizlerin önlenmesi de
kat›lm›flt›r.
IMF’nin gözetimi alt›nda, daha önceki Alt›n Standard›’nda mevcut olan sabit döviz kuru sisteminin yeni bir versiyonu uygulamaya konuldu. Savafltan sonra yeterli alt›n miktar›na sahip tek ülke ABD oldu¤undan, ABD dolar› 1 ons alt›n 35 dolara eflit olacak flekilde alt›na sabitlendi. Di¤er ülkelerin paralar›n›n de¤eri de dolara
sabitlendi. Böylece di¤er paralar da dolar üzerinden, dolayl› olarak alt›na sabitlenmifl oluyordu. Kurlar›n, belirlenen sabit paritenin civar›nda %1 oran›nda dalgalanmas›na izin veriliyordu. Döviz kurlar› bu dalgalanma marj›n›n ötesine geçti¤inde
hükûmetler döviz piyasalar›na müdahale edeceklerdi.
ABD dolar› belirlenen fiyattan alt›n konvertibilitesine sahip bulunuyordu. Bu,
sisteme olan güveni sa¤l›yordu. Bu düzen 1960’lar›n ortalar›na kadar iyi iflledi. So¤uk savafl›n bafllamas›yla birlikte ABD, daha önce çekimser durdu¤u hegemonik
güç rolünü benimsedi ve müttefikleri için güvenlik sa¤lamaya bafllad›. Birçok merkantilist-realist görüfl sahibine göre ABD ve Sovyetler Birli¤i aras›ndaki bu iki kutuplu dünya Bat› Avrupa’n›n ve Japonya’n›n kendisini toparlamas›n› ve savafl›n yaralar›n› çabucak sarmas›n› sa¤lad›. Bu ülkeler pek fazla güvenlik harcamas› yapmad›klar›ndan, kaynaklar›n› ekonomik kalk›nmaya yöneltebildiler.
ABD’nin liderli¤inde kurulan bu kapitalist ekonomik sistemde, hegemon güç
olan ABD’nin paras› dolar, uluslararas› ticaret ve finans ifllemlerinde kullan›lan
ödeme arac› olmas› sebebiyle dünya çap›nda talep görüyordu. Dolar ayn› zamanda rezerv para idi ve alt›na olan de¤erinin sabit olmas› sebebiyle merkez bankalar› taraf›ndan rezerv olarak tutuluyordu. Dolar›n gördü¤ü bu büyük talep onu bas›p piyasaya süren ABD’ye ekonomik fayda sa¤l›yordu.
Bu durum, hegemon güç olman›n maliyetini ABD aç›s›ndan düflük tutuyordu.
Dolar›n bu gücü ve dünyada talep görmesi sebebiyle ABD, hem içerideki ekonomik programlar›n› hem de Vietnam Savafl›’n› dolar basmak suretiyle kolayca finanse ediyordu. Dolar miktar›ndaki bu art›fla ra¤men, dolar›n alt›n karfl›s›ndaki de¤eri devalüe edilemezdi. Çünkü bu durum, sabit kur sistemini tehlikeye sokard›. Ayr›ca, devalüasyon, hegemon güç olarak ABD’nin zay›flad›¤› alg›s›na yol açabilirdi.
Bu flekilde afl›r› de¤erlenen dolar ABD’nin ihracat›n› azalt›rken Bat› Avrupa ve
Japonya’n›n ihracat›n› art›rmaktayd›. Fakat bu, ABD için politik aç›dan kabul edilebilir bir durumdu çünkü büyük bir iç pazara sahip olan ABD, Bat› Avrupa ve Japonya kadar ihracata ba¤›ml› de¤ildi. Ancak, bu flekilde harcamalar›n› ve ödemeler bilançosu aç›klar›n› art›ran ABD, buradan do¤an enflasyonu, sabit kur sistemi

Bretton Woods sisteminde
yaln›zca ABD dolar› alt›na
ba¤l›yd›. Di¤er paralar
dolara ba¤lanm›flt›. Böylece
Alt›n Standard› sisteminin
farkl› bir versiyonu olan bir
sabit kur rejimi ortaya
ç›km›flt›.
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vas›tas›yla di¤er ülkelere ihraç etmeye bafllad›. Bat› Avrupa bankalar› paralar›n›n
sabit de¤erini korumak için bu afl›r› dolarlar› sat›n alma yükümlülü¤ü alt›ndayd›.
Bu durum, bu ülkelerde de para arz›n› art›r›yor ve enflasyona sebep oluyordu.
1970’lere gelindi¤inde, ABD, uluslararas› sistemde mevcut olan dolarlar›n tamam›n› karfl›layacak alt›n rezervine sahip de¤ildi. Dolar›n devalüe edilememesi, ihracata ba¤›ml› olan Bat› Avrupa ve Japonya paralar›n›n da afl›r› de¤erlenmesine ve
bu ülkelerin ihracat›n›n azalmas›na yol aç›yordu. D›fl ticaretini art›rmak için, Bat›
Almanya, Sovyetler Birli¤i ile olan ticaret k›s›tlamalar›n› gevfletmesi için ABD’ye
bask› yapmaya bafllad›. ABD hâkimiyetindeki uluslararas› parasal sistem bu ülkelerin ekonomik büyümeleri k›s›tl›yordu. 1960’lar›n sonundan itibaren ABD ile Bat› Avrupa devletlerinin ekonomik ç›karlar›n›n farkl›laflt›¤› ortaya ç›km›fl bulunuyordu. Sonunda, 1971’de Baflkan Richard Nixon dolar›n alt›na olan konvertibilitesini
kald›rd› ve dolar› devalüe etti. ABD, müttefiklerine fayda sa¤layan hegemon rolünden vazgeçiyor ve kendi ç›karlar›na göre hareket etmeye bafll›yordu.
SIRA S‹ZDE
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Esnek Kur
Sistemi ve De¤iflen Ekonomik Yap›
D Ü fi Ü N E L ‹ M

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

SIRA
S‹ZDEvas›tas›yla enflasyonu di¤er ülkelere nas›l ihraç ediyordu?
ABD sabit kur
sistemi

1970’lerin bafl›nda Bretton Woods sisteminin y›k›lmas›yla birlikte ortaya ç›kan esnek kur ya da yönetimli dalgalanma sistemi baz› önemli ekonomik ve politik geS O R U
liflmeleri yans›tmaktayd›.
Bunlar; Japonya’n›n ve Bat› Avrupa’n›n artan ekonomik
etkisi, yeni sanayileflen ülkelerin yaflad›klar› ekonomik büyüme ve Petrol ‹hraç
Eden ÜlkelerD ‹Örgütünün
(OPEC) ortaya ç›kmas›d›r.
KKAT
1970’lerden itibaren, gittikçe zenginleflen Avrupa Toplulu¤u ülkeleri yan›nda
Japonya, artan ekonomik büyümesiyle dünya ekonomisi içindeki statüsünü h›zla
SIRA S‹ZDE
de¤ifltirdi. OPEC’in ortaya ç›kmas› ve petrol fiyatlar›n› 1973 ve 1979 y›llar›nda büyük ölçüde art›rmas›, uluslararas› finansal ak›mlar›n yap›s›nda bir de¤iflme meydana getirdi ve
bir küresel finansal a¤›n ortaya ç›kmas›na yard›mc› oldu. OPEC ülkeAMAÇLARIMIZ
leri petrol ihracatlar›n› dolar karfl›l›¤›nda yapt›klar›ndan; milyarlarca dolar, bir gecede, yeni ortaya ç›kan finansal kanallardan akmaya bafllad›. Bu durum, dolar talebini art›rarak,
dünya ekonomisi içindeki statüsünü muhafaza etmesini
K ‹ T dolar›n
A P
sa¤lad›.
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Bu flekilde ortaya ç›kan büyük miktardaki “petrodolarlar” Bat›l› bankalara yat›r›ld› ve buralardan geliflmekte olan ülkelere kredi olarak verildi. Bunun sonucunda bu ülkelerin d›fl borçlar›nda muazzam bir art›fl meydana geldi. Daha sonra bu
durum, Meksika ve Brezilya’n›n iflaslar›n› aç›klamalar›yla birlikte bir borç krizine
yol açt›.
1980’lerin bafllar›nda, geliflmifl ülkelerin cari aç›klar›nda meydana gelen sürekli
art›fllar bir stagflasyon probleminin ortaya ç›kmas›nda etkili oldu. Daha önce bir
arada görülmeyen iflsizlik ve enflasyon bir arada görülmeye bafllanm›flt›. Bu durum, bunu aç›klamakta yetersiz kalan Keynesçi iktisat teorisinin gözden düflmesine, klasik liberal görüfllerin yeniden kuvvet kazanmas›na sebep oldu.
‹ngiltere’de Margaret Thatcher ve ard›ndan ABD’de Ronald Reagan iktidarlar›;
özellefltirme, finansal piyasalardaki ve döviz kuru piyasalar›ndaki düzenlemelerin
kald›r›lmas›, vergi oranlar›n›n düflürülmesi ve d›fl ticaretin liberallefltirilmesi gibi
arz yönlü iktisat (neoliberal) politikalar›n› uygulamaya koydular. 1983’ten itibaren,
özellikle ABD’de ekonomik geliflme kendini gösterdi. Fakat baz› gözlemcilere göre geliflmifl ekonomilerde ortaya ç›kan iyileflme esas olarak petrol fiyatlar›ndaki düflüflün bir sonucuydu.
Liberal söylemlerine karfl›l›k Reagan, ABD’nin savunma harcamalar›n› II. Dünya Savafl›’ndan sonraki en yüksek seviyeye ç›kard›. Bu harcamalarla birlikte dolar›n güçlenmesi ABD’nin d›fl ticaret aç›¤›n› rekor seviyelere tafl›d›. Özellikle Japonya ile olan ticaretinde büyük aç›klar veren ABD, savunma harcamalar›n› k›smak ve
vergileri art›rmak yerine, Japonya’ya yenin de¤erini art›rmak gibi bir dizi ayarlamalar yapmas› konusunda bask› uygulamaya bafllad›. ABD’de yükselen faiz oranlar›
Japonya’n›n sahip oldu¤u fazla likiditeyi ABD’ye çekerek, bir taraftan ABD’nin cari ifllemler aç›¤›n› finanse etmesine yard›mc› olurken, di¤er taraftan dolar›n de¤erini muhafaza etmesini sa¤lad›.
1980’lerin ortalar›na gelindi¤inde Meksika ve Brezilya, 1970’lerde ald›klar› borçlar› ödeyemeyeceklerini ilan ettiler. Latin Amerika’da komünizmin popüler hâle
gelmesinden korkan Reagan yönetimi, IMF ve Dünya Bankas›’na bask› yaparak,
borçlar›n› yeniden yap›land›rmalar› için bu ülkelere yeni kaynaklar aktar›lmas›n›
sa¤lad›. Buna karfl›l›k bu ülkeler; yurt içi harcamalar›n› k›sma, piyasalar›n› do¤rudan yabanc› yat›r›mlara açma ve uluslararas› ticareti teflvik etme gibi ekonomilerinde birtak›m liberal yap›sal ayarlamalar yapmay› kabul ettiler.
1990’larda, Meksika, Brezilya ve baz› Güney Do¤u Asya ülkeleri bir seri finansal kriz yaflad›lar. Baz›lar›na göre bu krizlerin sebebi, sermaye ve döviz piyasalar›ndaki düzenlemelerin gevfletilmesi, yani finansal liberalleflme idi. Kontrolden
uzak, bafl›bofl portföy yat›r›mlar›n›n büyük miktarlar hâlinde bu ülkelere girip ç›kmas› bu krizlere sebep oluyordu. Özellikle 1997 Asya ve 1998 Rusya krizi küresel
çapta etkilere sahip olmalar› sebebiyle krizler tarihinde yeni bir sayfa aç›lmas› anlam›na geliyordu.
1990’lar›n bafl›na kadar uluslararas› finansal ifllemlerin ve sermaye hareketlerinin önündeki engeller kald›r›lm›flt› ve bunun sonucunda, özel sermaye ak›mlar›
resmî sermaye ak›mlar›n› bir hayli aflm›flt›. Bu sermaye ak›mlar› haberleflme ve bilgisayar teknolojilerinde meydana gelen devrimi atefllemede etkili oldu. Bunu takiben, küresel finans piyasalar›nda geniflleme ve bütünleflme e¤ilimi giderek artt›.
Ortaya ç›kan bu küresel finans piyasalar› üretimin parçalara ayr›lmas› ve küreselleflmesi e¤ilimini de h›zland›rd›.
1990’lar›n bafl›nda, Avrupa Birli¤i ve Avrupa Merkez Bankas› oluflturuldu. Burada amaçlanan, AB ülkeleri aras›nda entegrasyonu art›rmak ve Avrupa paralar›n›
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‹flsizlikle enflasyonun bir
arada görülmesi demek olan
stagflasyon problemi
Keynesyen politikalar›n
gözden düflmesine ve klasik
liberal görüfllerin kuvvet
kazanmas›na sebep
olmufltur.

1990’larda finansal
liberalleflme sermaye
ak›mlar›n›n büyük boyutlara
ulaflmas›na, bu da önemli
finansal krizlerin
yaflanmas›na sebep oldu.
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uluslararas› politik ekonomide dolar›n etkilerinden korumakt›. Ortak bir para, yat›r›mc›lar› paralar aras›ndaki de¤iflimin ortaya ç›kard›¤› büyük miktardaki ifllem
maliyetinden kurtararak Avrupa içi ticareti art›racakt›.
2000’lerin bafl›ndan itibaren dolar sürekli olarak de¤er kaybetmeye bafllad›. Baz› politik iktisatç›lara göre dolar›n de¤erindeki bu azalman›n sebebi; ithal mallar›
tüketiminin artmas›, ülke içinde sa¤l›k gibi çeflitli programlara yap›lan harcamalar,
Irak Savafl› ve terörle savafl idi. Dolardaki zay›flaman›n bir baflka sebebi de rekor
seviyelere t›rmanan d›fl ticaret ve cari ifllemler aç›klar› olarak görülüyordu. Harcamalarda meydana gelen bu art›fllar, dünyadaki dolar arz›n› art›rarak dolar›n de¤erini düflürüyordu. Baz› ABD’li yöneticiler, bu arada Çin’i, paras› yuan›n de¤erini
suni olarak düflük tutarak ABD’nin d›fl ticaret aç›¤›na katk› yapmakla suçluyordu.
Buna karfl›l›k, birçok liberal ekonomi görüflüne sahip kimse, dolardaki zay›fl›¤›n önemli bir problem olmad›¤›n›, aksine, d›fl ticaret aç›¤›n›n ekonomik gücü iflaret etti¤ini iddia ediyordu. Mevcut d›fl ticaret aç›¤› onlara göre, ABD’nin yüksek
teknolojiye ve verimlili¤e sahip sanayilerine yap›lan yo¤un yat›r›m›n bir yans›mas› olup ABD ekonomisini ateflliyordu. ABD ekonomisi Almanya ve Japonya gibi ticaret fazlas› veren ülkelere göre daha h›zl› büyüyordu. Fakat 2008 y›l›nda ortaya
ç›kan küresel finansal kriz bu yap›n›n sürdürülebilir olmad›¤›n› gösterdi.
Baz›lar› ise dolardaki zay›fl›ktan endifle duymakla birlikte farkl› bir aç›dan konuya yaklaflmaktad›rlar. Bu kifliler, istikrars›z bir dolar›n, uluslararas› para ve finans
yap›s›nda istikrars›zl›¤a sebep olman›n yan›nda, ABD’nin askerî gücünü ve küresel güvenlik yap›s›n› da zay›flatabilece¤i endiflesi tafl›maktad›r. 1960’larda oldu¤u
gibi, ABD yine uluslararas› güvenlik yap›s›n›n yönetiminde büyük bir rol üstlenmektedir ancak bu defa bunu, ABD’ye yap›lan d›fl yat›r›mlar karfl›l›¤›nda yapmaktad›r. Ne AB ne de bir baflka devlet bu rolü üstlenebilecek istek ve kabiliyete sahiptir. Ancak mevcut durumun sürdürülebilir olup olmad›¤› bir soru iflareti olarak
ortada durmaktad›r.
SIRA S‹ZDE
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D Ü fi Ü N E L ‹ M
KÜRESEL
GÜVENL‹K YAPISI

Küresel güvenlik yap›s›
uluslararas›
S O R U ekonomi politik
aç›s›ndan en önemli yap›y›
oluflturmaktad›r. Çünkü
güvenlik olmadan ekonomik
D ‹ K K Agerçekleflemez
T
faaliyetler
ve
di¤er yap›lar bu durumda
fazla bir anlam tafl›maz.
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SIRA S‹ZDE ard›ndan dünyan›n içine girdi¤i politik süreç ile yaflanan küresel
11 Eylül sald›r›lar›n›n
kriz aras›nda bir ba¤ kurulabilir mi?

Küresel güvenlik yap›s› belki de uluslararas› ekonomi politik aç›s›ndan en önemli
O R U ticaret, finans ve teknoloji yap›lar›; uluslararas› ekonomi poliolan yap›d›r.S Çünkü
tik alan›n›n aktörleri olan ulus devletler, flirketler ve di¤er kurulufllar faaliyetlerini
yürütecekleriD ‹güvenli
bir temele sahip olmazsa fazla bir anlam ifade etmez. EkoKKAT
nomik faaliyetlerin, yat›r›m›n ve üretimin gerçekleflmesi için güvenlik asgari temeli oluflturmaktad›r. Nitekim güvenli¤in yeterince sa¤lanamad›¤› eski Do¤u Bloku
SIRA S‹ZDE
ülkelerinde bu eksiklik aç›kça görülebilmektedir.
Güvenlik, ulus devletlerin ortaya ç›kt›¤› dönemden beri devletle ilgili bir konu
olarak görülmüfltür.
AMAÇLARIMIZBuna göre devletin en temel fonksiyonu, belli bir co¤rafi alan
içinde, vatandafllar›na hem içeriden hem de d›flar›dan gelebilecek tehlikelere karfl› güvenlik sa¤lamakt›r. Fakat zaman içinde bizzat devletin kendisi, güvenli¤i sa¤lanmas› gereken
K ‹ T AbirP varl›k olarak görülmeye bafllam›flt›r. Sonuç olarak, ulusal güvenlik meselesinin temelinde hep devlet yer alm›flt›r.
D›flar›dan gelebilecek askerî tehdide odaklanan bu yaklafl›m, özellikle So¤uk
Savafl y›llar›nda
T E L E V ‹ ulusal
Z Y O N güvenlik konusunda hakim yaklafl›m olmufltur. Bu dönemde, ABD ve Sovyetler Birli¤i’nin oluflturdu¤u iki kutuplu dünyada gerilimlerin ve
çat›flmalar›n temelini ideolojik ve jeopolitik farkl›l›klar oluflturmufltur. Geliflmekte
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olan ülkeler, bu iki süper gücün politik ve ideolojik etki alanlar›n›n üyeleri ya da
potansiyel üyeleri olarak görülmüfllerdir.
Birçok güvenlik uzman›na göre bu iki hegemonun yer ald›¤› dünya güvenli olmamakla birlikte hayli istikrarl› idi. Çünkü dünyada bir nükleer denge oluflmufltu.
Nükleer silahlar›n tahrip gücü o kadar yüksekti ki bu güçler aras›ndaki çat›flmalarda kullan›lma ihtimalleri pek yoktu. Bunun yerine, bir nükleer savafl› bafllatmaktan
korkan bu güçler, etki alanlar›nda yer alan di¤er devletleri ya da gerilla gruplar›n›
çat›flma alanlar›na sürüyorlard›.
ABD’nin 1973’te Vietnam’da ve Sovyetler Birli¤i’nin 1980’lerin sonunda Afganistan’da u¤rad›klar› yenilgiler; küçük ve zay›f devletlerin büyük ve güçlü ülkeleri
yenebilece¤ini ya da en az›ndan ciddi ölçüde zaafa u¤ratabilece¤ini göstermek suretiyle mevcut güvenlik düzenini zay›flatt›. Sovyetler Birli¤i’nin 1989 y›l›nda çöküflü, So¤uk Savafl döneminin güvenlik yap›s›n› çökerten olay oldu ve dünya, fliddet
ve savaflla dolu bir döneme girdi.
So¤uk Savafl’›n sona ermesinden sonra, güvenlik konular› artan ölçüde uluslarüstü bir nitelik kazanmaya bafllad›. Özellikle uluslarüstü terörizm, yaln›zca ulus
devlet çap›nda etkin bir flekilde mücadele edilemeyecek olan yeni bir güvenlik
problemi olarak alg›lanmaya bafllad›. Ekonomik, politik ve sosyal iliflkiler ülke s›n›rlar›n›n ötesine tafl›p küresel hale geldikçe; birçoklar› ulus devletlerin art›k refah
sa¤lama fonksiyonu yan›nda güvenlik sa¤lama fonksiyonunu yitirmeye bafllad›¤›n› düflündüler. Yeni ortaya ç›kmaya bafllayan güvenlik meselelerini etkin bir flekilde ele al›p çözmek için geleneksel devlet merkezli yaklafl›m ve güvenlik planlamas› art›k yeterli de¤ildi. Bunun sonucunda, birçok akademisyen ve güvenlik uzman› küresel güvenlik yap›s› üzerinde düflünmeye bafllad›.

So¤uk Savafl’›n sona
ermesinin ard›ndan,
güvenlik konular› giderek
uluslarüstü bir nitelik
kazanmaya bafllad›.
Geleneksel devlet merkezli
güvenlik yaklafl›m› bu
ortamda problemleri
çözmede yetersiz
kald›¤›ndan küresel güvenlik
yap›s› anlay›fl› ön plana
ç›kt›.

Resim 3.6
‹syanc› bir grup
Savafl ve çat›flma ortam›n›n hâkim oldu¤u ülkelerde yüz binlerce çocuk asker olarak cephelere sürülüyor. Birleflmifl Milletler'in tahminlerine göre
silahl› çat›flmalar›n yafland›¤› Asya, Afrika ve
Latin Amerika ülkelerinde
toplam 250 bin çocuk asker bulunuyor.

Birçoklar›na göre bugün dünya, art›k çok daha kaotik ve öngörülemez durumdad›r. Bölgesel çat›flma tehlikesi, kitle imha silahlar›n›n yay›lmas› ve terör olaylar›ndaki art›fl dünyay› daha güvensiz bir hâle getirmifltir. Devletlerin bu problemler
karfl›s›nda baflar›s›z kalmas› ve uluslararas› organize suç örgütlerinin gücünün artmas› yan›nda, do¤al felaketler ve iklim de¤iflikli¤inin etkisi küresel yap›y› belirleyen unsurlar durumundad›r. Bütün bunlara ek olarak, elektronik ve biliflim sald›r›lar› (siber savafllar) giderek artmaktad›r.
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Dünyan›n çok kutuplu bir yap› arz etmesi küresel güvenlik yap›s›n›n önemli
bir özelli¤ini oluflturmaktad›r. Küresel problemlerin artmas› devletlerin otoritelerini ve bunlarla bafl etme kabiliyetini s›n›rlarken di¤er baz› politik aktörleri ortaya
ç›karmakta veya bunlar›n gücünü art›rmaktad›r. Bunlardan baz›lar›, hükûmet d›fl›
kurulufllar, çok uluslu flirketler ve insani yard›m kurulufllar›d›r. Bunlar yan›nda, silah ve uyuflturucu trafi¤ini yöneten organize suç örgütleri, düzensiz silahl› gruplar
ve savafl lordlar› ile uluslararas› statükoyu tehdit eden uluslararas› terör gruplar›
söz konusudur.
SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
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SIRA S‹ZDE artmas› uluslararas› güvenlik yap›s›n› nas›l etkilemektedir?
Küresel problemlerin

ÇOK KATMANLI GÜVENL‹K YAPISI
D Ü fi Ü N E L ‹ M

Yeni ortaya ç›kan küresel güvenlik yap›s›n› üç katmandan oluflan bir yap› olarak
ele almak mümkündür. En üst katmanda, ABD, ‹ngiltere, Fransa ve Rusya gibi güçS O Ralmaktad›r.
U
lü devletler yer
Bunlara ek olarak, daha az güçlü ülkelerin veya Brezilya, Endonezya ve Çin gibi orta gelirli, geliflmekte olan ülkelerin varl›¤›ndan söz
edilebilir. D ‹ K K A T
Uluslararas› organizasyonlar gibi ikinci katmanda yer alan aktörler, daha zay›f
devletlerin ç›karlar›n› temsil etmektedirler ve BM, NATO ve uluslarüstü flirketler giSIRA S‹ZDE
bi organizasyonlar içinde yeni küresel standartlar›n ve kurallar›n oluflturulmas› aç›s›ndan önemli bir rol oynamaktad›rlar.
ÜçüncüAMAÇLARIMIZ
katmanda, toprak ve s›n›r güvenli¤i konular›nda kullanacaklar› güç
kaynaklar›na sahip olmayan ve mülteciler, göçmenler, az›nl›klar, insan haklar› ihlalleri, salg›n hastal›klar ve çevre problemleri gibi yayg›n güvenlik problemleri ile
karfl› karfl›ya
fakir devletler yer almaktad›rlar. BM bar›fl gücü ve UluslaK ‹olan
T A daha
P
raras› Af Örgütü gibi hükûmet d›fl› organizasyonlar da bu katmanda gayet aktif
olup önemli roller oynamaktad›rlar.
KüreselT Egüvenlik
L E V ‹ Z Y O Nyap›s›n›n her üç seviyesindeki aktörler, insanlar› çeflitli tehditlerden korumak amac›yla, birçok resmî anlaflma, gelenek, kural ve resmî olmayan
normlarla birbirlerine ba¤lanm›fllard›r. Bu tehditlerin baz›lar› politik ve askerî özelli¤e sahip iken di¤erleri azgeliflmifllik, silah teknolojisi, üretim ve ticaret gibi ekono‹ N T E R Nkaynaklanmaktad›rlar.
ET
mik faktörlerden
Son olarak, küresel ekonomik yap›n›n kendisi de son zamanlarda temel bir güvenlik meselesi hâline gelmifltir çünkü terörist
gruplar bu kurallardan ve düzenlemelerden yoksun yap›dan fayda sa¤lamaktad›r.
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ÜST KATMAN: GÜÇ POL‹T‹KASI VE DEVLETLER
S‹STEM‹
Bir grup çok güçlü devlet ile daha az güçlü olan di¤erleri, bugün de savafl, s›n›rlar›n ve bu s›n›r içindeki toplumlar›n korunmas› gibi geleneksel güvenlik meselelerine odaklanmaya devam etmektedirler. Pek çok realist görüfl sahibine göre mutlak güvenli¤in mümkün olmad›¤›, potansiyel olarak anarflik bir uluslararas› sistem
içinde güvenlik, devletlerin çeflitli amaçlar› içinde birincil hedefi oluflturmal›d›r.
Ayr›ca birçok realiste göre bar›fl, güç, iki veya daha fazla ülke aras›nda nispeten
dengeli bir biçimde da¤›ld›¤›nda ortaya ç›kmaktad›r. Bu konuda bütün güçlü devletlerin karfl›laflt›¤› problem güç yap›s›n› da¤›tman›n en iyi yolunu bulmakt›r. Bir
ülkenin ulusal ve uluslararas› ç›karlar› aç›s›ndan tek tarafl›l›k m›, çok tarafl›l›k m›
yoksa izolasyon mu en iyi stratejiyi oluflturmaktad›r?
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Tek Tarafl›l›k
ABD’de tek tarafl›l›k görüflüne sahip olanlara göre, her ne kadar Rusya, hâlâ nükleer silahlara sahip olsa da dünyada So¤uk Savafl’›n ard›ndan tek bir süper güç kalm›flt›r: O da ABD’dir ve ABD, liberal bir hegemonik güç olarak davranma ve küresel güvenli¤in ve bar›fl›n sa¤lanmas› için di¤er devletlere kurallar empoze etme imkân›na sahiptir. ABD, gerekirse zorla, özgürlük, demokrasi ve bireysel haklar gibi
liberal de¤erleri desteklemeli ve Haiti, Sierra Lone ve Balkan devletleri gibi medenileflmemifl, demokratik olmayan fakir ülkelere düzen dayatmal›d›r.
2001 y›l›n›n 11 Eylül’ünde, Dünya Ticaret Merkezi’ne yap›lan sald›r›, Bush hükûmetine bu görüfllerini test etme imkân› verdi. ABD ve ‹ngiltere, El Kaide örgütüne destek veren Taliban yönetimine karfl› Afganistan’a sald›rd›lar. Daha sonra da
yine El Kaide’ye destek verdi¤i ve kitle imha silahlar›na sahip oldu¤u gerekçesiyle Irak’a sald›r›p Saddam Hüseyin’in iktidar›na son verdiler.
Resim 3.7
Sald›r› sonras› ‹kiz Kuleler
“Bir karikatür, bir film veya bir söz,
11 Eylül 2001 sald›r›lar›ndan bu yana dinler aras› diyalogun bir anda
ç›kmaza girmesine neden olabiliyor.
Türkiye'nin de aralar›nda bulundu¤u
47 Avrupa devletini bünyesinde toplayan Strasbourg merkezli Avrupa
Konseyi, 11 Eylül olaylar› sonras› dinler ve kültürler aras› diyalogu Avrupa
devletlerinin gündemine tafl›yan ilk
uluslararas› ve devletleraras› teflkilat
oldu. O tarihten bu yana düzenli aral›klarla de¤iflik dinlerin temsilcilerini
bir araya getirerek diyalog kurmalar›n› sa¤lad›.”

Kaynak: http://www.dw.
de/avrupa-dinleridiyalogla-dinliyor/a16248869

Baflkan Bush’un çevresinde toplanm›fl olan ve tek tarafl›l›k görüflünü benimseyen neoconlara göre, 11 Eylül sald›r›lar› ABD aç›s›ndan, terörizme karfl› önleyici
bir savafla girmeyi gerektirmekteydi. Ancak, Birinci Körfez Savafl›’nda oldu¤u gibi
kolay bir zafer bekleyen neoconlar çok farkl› bir durumla karfl› karfl›ya kald›lar.
Ayr›ca, Bush yönetimi Anti-Balistik Füze Anlaflmas›’ndan tek tarafl› olarak çekildi¤inde ciddi elefltirilerle karfl›laflt›. Bunlara ek olarak, Bush yönetimi, Kyoto Antlaflmas›’ndan ve uluslararas› ceza mahkemesini desteklemekten çekildi¤inde de tek
tarafl› olarak hareket etmekteydi.

Çok Tarafl›l›k
Çok tarafl›l›k görüflünü benimseyenler, ABD’nin, büyük güçlerin ç›karlar›n› savunacak bir güvenlik ortam› oluflturmak için, çok kutuplu bir güçler dengesi içinde
oluflacak bir ittifaka liderlik etmesi taraftar›yd›lar. Dünyan›n tek süper gücü olan
ABD, birkaç büyük güçle birlikte hareket etmeliydi. Çünkü ABD, kendisini askerî
güç bak›m›ndan tekel olarak hissetse de bu gücü etkin bir flekilde kullanma kabiliyeti, Irak Savafl›’nda görüldü¤ü üzere, s›n›rl›yd›.
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Liberal bak›fl aç›s›na ba¤l›
baz› küreselleflme
taraftarlar›na göre
küreselleflmenin getirece¤i
faydalar çat›flmalar›
azaltacakt›r. Ancak birçok
kifliye göre ise
küreselleflmenin ortaya
ç›kard›¤› karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k
birçok yeni güvenlik
problemi yaratacakt›r.

Bu görüflte olanlara göre, askerî güç, tek bafl›na ABD ve di¤er devletler için güvenlik sa¤layamazd›. Mesela, teröristler ve intihar bombac›lar›, iflgal alt›ndaki Irak
ve ‹srail’in Bat› fieria’daki yerleflim yerleri gibi askerî aç›dan iyi korunan yerleri bile vurabilmekteydiler. Yumuflak güç bu bak›mdan, güvenlik oluflturmak aç›s›ndan
daha etkiliydi. Bu görüflte olan baz› insanlara göre, gelecekte savafllar, daha önce
oldu¤u gibi savafl alanlar›nda yap›lmayacakt›. Daha çok, iletiflim sistemlerini etkileyen ve devletlerin askerî kapasitelerini ciddi ölçüde zay›flatan virüsler yoluyla sanal savafllar fleklinde olacakt›.
IMF, DTÖ ve Dünya Bankas›n›n liberal ekonomik politikalar›, büyük güçlerin
güvenlikle ilgili konularda kullanabilecekleri bir di¤er arac› oluflturmaktad›r. Aç›k
s›n›r politikas›, serbest ticaret, esnek döviz kurlar› sayesinde piyasalar›n sihirli gizli eli, az geliflmifl ülkelerde ekonomik büyümeye ve bu ülkelerin uluslararas› ekonomi ve demokratik kurumlara yat›r›m yapmas›na yol açacakt›r. Böylece, bu ülkelerin ilgileri savafllardan baflka alanlara çevrilecektir. Ancak, ço¤u kifliye göre ise
küreselleflmenin yaratt›¤› karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k ve politik ve ekonomik ç›karlar›n birbiri içine geçmesi bir dizi güvenlik problemi yaratmaktad›r.
Çok tarafl›l›k ile ilgili bir problem de hangi güçlerle çok kutuplu bir sistem yarat›labilece¤idir. Bu konuda, ekonomik kapasitesi ve etkisine karfl›l›k askerî kapasitesi s›n›rl› olan Almanya ve Japonya düflünülmemektedir. Bu noktada baz›lar›
Hindistan ve Brezilya gibi baz› geliflmekte olan ülkeleri büyük güçler kapsam›nda
ele alman›n vaktinin geldi¤ini düflünmektedirler.

‹zolasyonculuk
‹zolasyonculuk taraftarlar›na göre, ABD ve di¤er büyük güçler, uluslararas› sistemle askerî bir iliflki içinde olmay› b›rak›p ancak kendilerine do¤rudan sald›r›ld›¤›nda güç kullanmal›d›rlar. Güçleri dengelemeye çal›flmak ABD ve müttefiklerini afl›r› bir yük alt›na sokarak, büyük finansal maliyetlerle karfl› karfl›ya b›rakabilir. ABD
dünyada özgürlefltiren de¤il, iflgal eden bir güç olarak görülebilir.
Baz› izolasyoncular savafllar›n art›k meydana getirdi¤i maliyetlere de¤medi¤ini
iddia ederken; baz›lar› da pek çok asker ve sivilin hayat›n› kaybetmesine sebep
olan “topyekün savafl” fleklindeki çat›flmalar›n, uluslararas› hukuk ve uluslararas›
ekonomi politik aç›s›ndan manevi ve ahlaki bak›mdan kabul edilebilir olmad›¤›n›
iddia etmektedirler. Nihayet bir baflka izolasyoncu görüfle göre de özellikle geliflmekte olan ülkeler aras›ndaki çat›flmalara olan müdahalesindeki baflar›s›zl›¤›n›n da
gösterdi¤i gibi ABD her yönüyle güçlü bir ülke de¤ildir.

‹K‹NC‹ KATMAN: ULUSLARARASI
ORGAN‹ZASYONLARIN DE⁄‹fiEN ROLÜ
1970’lerin bafl›na kadar, BM’de güvenlik konusunda anlaflmalar ve gelenekler
mevcut de¤ildi; iki süper güç olan ABD ve Sovyetler Birli¤i, silah stoklar›n› art›rmak ve di¤erini sald›r›dan cayd›rmakla meflgul olmaktayd›lar. Vietnam Savafl›’n›n
sonlar›na do¤ru ABD ile Sovyetler Birli¤i aras›ndaki iliflkiler geliflince; her iki süper
güç de BM’nin, nükleer silahlar›n yay›lmas› ve silahlanma yar›fl›n›n kontrol alt›na
al›nmas› gibi konularda gelenekler, anlaflmalar ve protokoller oluflturmas›n› arzu
etmeye bafllad›lar.
BM ilk olarak, çeflitli güvenlik konular›nda birkaç anlaflma ile sonuçlanan pazarl›klar›n yer ald›¤› bir forum olarak hizmet verdi. 1968 y›l›nda var›lan nükleer silahlar›n yay›lmamas›na dair anlaflma, bu silahlara sahip olan devletlere bunlar› di¤er devletlere transfer etmeme flart› getirdi. Bu anlaflma ile ayn› zamanda, Ulusla-
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raras› Atom Enerjisi Ajans› (IAEA) kuruldu. Bu kurum üye devletlerin nükleer güç
imkânlar›n› denetleyecekti.
Bir baflka önemli anlaflma, 1972 y›l›nda 100’den fazla devlet taraf›ndan imzalanan Biyolojik ve Toksik Silahlar Anlaflmas› idi. Bu anlaflma biyolojik silahlar konusunda araflt›rma yap›lmas›n› k›s›tl›yor fakat biyolojik silahlar› saklamak kolay oldu¤undan bu konuda her hangi bir denetim flart› getirmiyordu. 1992 y›l›nda imzalanan ve 1997 y›l›nda yürürlü¤e giren Kimyasal Silahlar Anlaflmas›’na göre, 157 ülke,
bütün kimyasal silahlar› 2007 y›l›na kadar ortadan kald›rmay› ve asla kimyasal silah üretmemeyi, depolamamay› ve kullanmamay› taahhüt ediyordu.
Bu seviyede, güvenlik meselelerini etkileyen konulardan biri de silah sat›fllar›d›r.
Birçoklar›na göre korsan devletlerin de içinde bulundu¤u birçok devlet kolayca silah elde edebilmektedir. Dünyada al›n›p sat›lan silahlar›n büyük ço¤unlu¤u konvansiyonel silahlar olup, toplam silah ithalat›n›n üçte ikisini az geliflmifl ülkeler yapmaktad›r. Bunlar›n da yar›s› Ortado¤u’da yer almakta olup petrol ihracat›ndan sa¤lanan
gelirler bu silah al›mlar›n›n finansman›nda kullan›lmaktad›r. Silah sat›fllar›n›n yar›s›n›
ABD gerçeklefltirmekte olup kalan miktar›n üçte ikisi de Fransa ve Rusya taraf›ndan
sat›lmaktad›r. Dünyada yüz milyarlarca dolar her y›l silah al›mlar›na gitmektedir.

NATO ve BM’nin Bar›fl› Koruma Çabalar›
‹kinci katman içinde uluslararas› organizasyonlarla ilgili önemli bir geliflme, 1990’lar›n ortalar›ndan itibaren NATO ve ABD’nin çeflitli bölgesel çat›flmalarda bar›fl› koruma faaliyetlerine girmeleri olmufltur. NATO’ya yönelik çeflitli elefltirilere karfl›l›k,
1990’lar›n sonlar›nda Kosova’da oynad›¤› rol, bu kurulufla yeniden hayat vermifltir.
1998 y›l›nda S›rbistan, güçlerini Kosova’dan çekmeyi reddedince, NATO S›rp askerî hedeflerine hava sald›r›lar› düzenledi. Bunun üzerine S›rbistan, kuvvetlerini Kosova’dan çekmeye raz› oldu ve böylece Kosoval› Arnavutlara yönelik etnik temizlik harekât› önlendi.
1990’lar›n ortalar›nda, eski Yugoslavya ülkeleri aras›nda meydana gelen çat›flmalar›n bafllang›c›nda, NATO’nun bu meselelere müdahale etme iste¤i olup olmad›¤› sorgulanmaktayd›. Buna göre, bu konularla ilgili olarak NATO’nun aç›k bir askeri stratejisi ve politik hedefleri yoktu. NATO’nun, So¤uk Savafl’›n ard›ndan daha
çok görülmeye bafllayan iç savafllar ve di¤er konvansiyel olmayan çat›flmalar karfl›s›nda nas›l bir strateji takip etmesi gerekti¤i konusunda bir mutabakat mevcut de¤ildi. Ayr›ca NATO’nun, uyuflturucu, terörizm, silahlanman›n artmas›, göç gibi konularla yeterince ilgilenebilece¤i aç›k de¤ildi.
So¤uk Savafl’›n bafllar›nda, Güvenlik Konseyinde, nerelerde kuvvet kullan›lmas› gerekti¤i konusundaki görüflmeler t›kand›¤›nda, BM süper güçlerin ve güvenlik
konseyinin daimi üyesi olan di¤er ülkelerin do¤rudan dâhil olmad›klar› çat›flmalar›n önlenmesine yönelik olarak bar›fl gücü mekanizmas›n› oluflturmufltu. Bar›fl gücü kuvvetleri, talep oldu¤unda, çat›flan taraflar aras›nda ateflkesin sa¤lanmas› ve
düzenin korunmas› görevini yürütüyordu.
So¤uk Savafl’›n sonuna do¤ru BM’nin bar›fl ve güvenlik konular›ndaki rolünde
ciddi bir de¤iflme meydana geldi. Buna göre BM kuvvetleri etnik ve dinî çat›flmalarla, salg›n hastal›klarla ve çevre problemleriyle mücadelede daha iddial› ve önleyici tedbirler alacakt›. Ancak, BM Güvenlik Konseyi Somali’deki ve Balkanlar’daki
çat›flmalarda bir varl›k gösteremedi çünkü büyük güçlerden her biri, çat›flmalarda
yer alan gruplardan birinin taraf›nda yer al›yordu. NATO’nun çabalar›n› desteklemek d›fl›nda BM, Ruanda, Kosova, Do¤u Timor ve daha sonra Irak’taki çat›flmalarda önemsiz roller oynad›.

73

Dünya silah ihracat›n›n
yüzde 70’ini, BM Güvenlik
Konseyi’nde veto hakk›na
sahip olan befl ülke ABD,
Rusya, Fransa, ‹ngiltere ve
Çin gerçeklefltiriyor.
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SIRA S‹ZDE
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D Ü fi Ü N E L ‹ M

D Ü fi Ü N E L ‹ M

‹nsan Haklar› ve Uluslararas› Ceza Mahkemesi (ICC)

S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

SIRAard›ndan
S‹ZDE BM’nin bar›fl ve güvenlik konular›ndaki rolünde nas›l bir de¤iflSo¤uk Savafl’›n
me meydana gelmifltir?

Güvenlik ve insan haklar› ile ilgili meseleler aras›ndaki ba¤lant› yeni küresel güvenS O Rdaha
U
lik yap›s› içinde
bir kuvvet kazand›. BM üyesi birçok ülke, savafl suçlar› ve insanl›¤a karfl› suçlar gibi konularda, çeflitli insan haklar› meselelerinde, otoritelerinin
bir k›sm›n› BM’ye
D ‹ K K A Tdevretmeye raz› oldular. 1990’larda BM, Balkanlar’da ve Ruanda’da ifllenen vahfletlerle ilgili olarak iki uluslararas› savafl suçlar› mahkemesi oluflturdu. Daha sonra bunlara, Sierra Lone’de ifllenen suçlarla ilgili mahkeme eklendi.
SIRA S‹ZDE
2000 y›l›na kadar 138 ülke, 1 Temmuz 2002’den sonra dünyan›n her hangi bir
yerinde ifllenen soyk›r›m, savafl suçlar› ve insanl›¤a karfl› suçlarla ilgilenmek üzere
daimi bir Uluslararas›
AMAÇLARIMIZ Ceza Mahkemesi (ICC) oluflturulmas› için bir anlaflma imzalam›flt›. Clinton yönetimi anlaflmay› imzalamas›na ra¤men, ondan sonra gelen Bush
yönetimi, ABD’li yetkililerin savafllarda yapt›klar›yla ilgili olarak suçlanabilece¤i
gerekçesiyle
karfl› ç›kt›.
K anlaflmaya
‹ T A P

N N

K ‹ T A P

Resim 3.8
T EUluslararas›
L E V ‹ Z Y O N Ceza

Mahkemesi

2002 y›l›nda kurulan Uluslararas› Ceza Mahkeme‹ si'nin
N T E Rverdi¤i
N E T ilk karar
Kongo’da çocuklar› asker
olarak kullanmaktan dolay› suçlu bulunan Kongolu
isyanc›lar›n lideri Thomas
MAKALE
Lubanga hakk›ndayd›.

NATO ve BM gibi
uluslararas›
organizasyonlar›n
uluslararas› güvenlik
meselelerinde oynad›klar› rol
giderek artmaktad›r.

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

MAKALE

Baz› realist görüfl sahiplerine göre oluflturulan bu yeni mahkemelerin uluslararas› kanunlara ve anlaflmalara riayeti sa¤lama konusunda bir otoritesi yoktur çünkü bu kanunlar› ihlal eden ülkeleri ve ülkeler içindeki çeflitli gruplar› cezaland›rma konusunda gerçek bir güce sahip de¤ildir. Di¤er taraftan bu mahkemeler, savafllar s›ras›ndaki davran›fllar›n ve adaletin ülkelerin gündemlerinde üst s›ralara
yükselmesini ve devletlerin otoritelerinin bir k›sm›n›n, bireylerin haklar› ve karfl›laflt›klar› davran›fllar gibi nispeten yeni güvenlik meseleleriyle ilgilenen uluslararas› organizasyonlara devrini göstermesi bak›m›ndan önem tafl›maktad›r.
Sonuç olarak, ikinci seviyedeki güvenlik yap›s›nda, NATO ve BM gibi uluslararas› organizasyonlar, s›n›rlar›n korunmas›n›n ötesindeki birçok güvenlik meselesinde gittikçe artan ölçüde rol oynamaktad›rlar. Bu organizasyonlardan baz›lar› hâlâ otorite elde etme konusunda büyük güçlere ba¤›ml› olsalar da giderek daha fazla politik güç sahibi olmaktad›rlar. ICC göstermektedir ki birçok farkl› ülke taraf›ndan desteklenen yeni kurallar, normlar ve beklentiler oluflturmak suretiyle, bu organizasyonlar, güvenlik ortam›n›n de¤iflmesine de katk›da bulunmaktad›rlar.
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ÜÇÜNCÜ KATMAN: ANARfi‹YE DO⁄RU MU?
Bu katmanda yer alanlar ço¤unlukla zay›f devletler olup güvenliklerine yönelik
pek çok iç ve d›fl tehditle bafla ç›kmada yetersizdirler. Bunlar›n birço¤u, “müflis”
devlet olarak nitelendirilmekte olup önemli oranda ülke içi fliddet ve çat›flmayla
karfl› karfl›yad›rlar. Ayr›ca, sürüp giden fakirlik, kolonyal dönemden kalan çeflitli
problemler ve büyük güçlerin müdahaleleri sebebiyle ekonomik geliflmelerini de
sa¤layamamaktad›rlar. Bu ülkelerin bir baflka özelli¤i de güvenlik problemlerini
çözmek için, BM’nin bar›fl gücüne ve K›z›l Haç, K›z›lay, Uluslararas› Af Örgütü gibi hükûmet d›fl› organizasyonlara karfl› giderek artan ba¤›ml›l›klar›d›r.

Güvenlik ve Ekonomik Geliflme
Fakir ülkelerdeki güvenlik-kalk›nma iliflkisi s›cak tart›flmalar›n yafland›¤› bir konudur. Güvenlik problemleri kaynaklar›n israf›na sebep olarak kalk›nmay› engellemekte ya da en az›ndan geciktirmektedir. Kaynak yetersizli¤i, uluslararas› bankalara ve finans kurulufllar›na olan a¤›r borçlar, kalabal›k nüfus, yetersiz altyap›, salg›n hastal›klar›n yayg›n olmas› ve di¤er problemler bu ülkelerde ekonomik geliflmeyi yavafllatmakta ve fakir ülkelerle geliflmifl sanayi ülkeleri aras›ndaki gerilimin
t›rmanmas›na sebep olmaktad›r.
Birçok kalk›nma uzman›na göre ticaret, yabanc› yat›r›m ve yeni teknolojilerin
ve iletiflim sistemlerinin geliflimi geliflmekte olan ülkelerde ekonomik büyümeyi
ortaya ç›karacak, gerilim ve çat›flmalar› azaltacakt›r. Buna karfl›l›k, yap›salc›-Marksist görüfle sahip olanlara göre ise uluslararas› ticaret ve finans kurulufllar›n›n liberal ekonomi politikalar› ile birinci ve ikinci katmanlardaki devletlerin yürüttü¤ü
küreselleflme kampanyalar› bu ülkelerin kalk›nma çabalar› üzerinde felaketle sonuçlanan olumsuz etkiler meydana getirmektedir.
Hemen hemen bütün üçüncü katman ülkelerinde, fakirlik veya ekonomik bak›mdan geri kalm›fll›k; farkl› etnik ve dini gruplar aras›ndaki gerginlikleri art›rmakta ve insan haklar› ihlallerine yol açmaktad›r. 1980’lerin sonu ile 1990’lar›n bafl›nda, BM üçüncü katman ülkelerinde bar›fl› korumaya yönelik faaliyetlerini art›rd› fakat ço¤u durumlarda baflar›l› olamamas› BM’nin bir iç savafl ortam›nda bar›fl› sa¤lama kabiliyetinin sorgulanmas›na yola açt›.
Üçüncü katman ülkelerinde ortaya ç›kan geliflmeler aras›nda en belirgin olanlardan biri hükûmet d›fl› organizasyonlar›n öneminin giderek artmas› olmufltur.
Bunun sonucunda, çeflitli insani, ideolojik ve pratik kayg›lara dayanan K›z›l Haç,
K›z›lay, Uluslararas› Af Örgütü ve Greenpeace gibi kurulufllar›n faaliyetleri uluslararas› güvenlik yap›s› içinde giderek artan bir önem kazanmaktad›r. Hükûmet d›fl›
kurulufllar›n güvenlik yap›s› üzerindeki etkisine güzel bir örnek, kara may›nlar›n›n
yasaklanmas›na yönelik uluslararas› kampanyad›r.

Ekonomik bak›mdan geri
kalm›fll›k ve fakirlik,
dünyada farkl› etnik ve dinî
gruplar aras›nda gerilimi
art›rmakta ve çeflitli insan
haklar› ihlallerine yol
açmaktad›r.

B‹LG‹ VE TEKNOLOJ‹: ZENG‹NL‹K VE GÜCÜN TEMEL‹
Sanayi Devrimi küresel zenginlik ve güç düzenini de¤ifltirdi¤i için uluslararas› ekonomi politik üzerinde muazzam bir etki meydana getirmiflti. Bilim ve teknolojide
bugün yaflanan devrim Sanayi Devrimi’nden çok daha önemli etkiler ortaya ç›karmaktad›r. Çünkü Sanayi Devrimi ile k›yasland›¤›nda bugünkü de¤ifliklikler çok daha genifl çapl› olup, hayat›n daha fazla alan›n›, çok daha h›zl› bir flekilde ve küresel ölçekte etkilemektedir. Bilgiye eriflimi kontrol eden birey, flirket ve devletler,
bugün aç›k bir biçimde dünya piyasalar›nda rekabet avantaj› yakalamakta ve politik ve ekonomik süreçler üzerinde hâkimiyet kurmaktad›r.

Bugün yaflanan teknolojik
devrimin uluslararas›
ekonomi politik üzerindeki
etkisi Sanayi Devrimi’nin
etkisinden de büyüktür.
Bilgiye eriflimi kontrol etmek
dünya piyasalar›nda rekabet
avantaj› ve üstünlük
sa¤lamaktad›r.
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Resim 3.9
Tablet bilgisayarlar
Bir zamanlar elektronik cihazlar›yla bütün dünyada
ad›n› duyuran Japon elektronik endüstrisi flimdi zarar rekorlar› k›r›yor. Çünkü
ak›ll› telefon ve tablet bilgisayarlar alan›nda k›ran
k›rana bir savafl veren rakipleri Güney Koreli ve
ABD’li firmalarla rekabet
edemiyorlar.

Son dönemlerde bu konularda ortaya ç›kan üç adet e¤ilimden söz etmek
mümkündür:
1. Bilgi ve teknoloji, zenginlik ve gücün belirleyicileri olarak giderek önem kazanmaktad›r. Ekonomik baflar› ve politik etkinlik, do¤al kaynaklardan çok
teknolojik üstünlük gerektirmektedir.
2. Teknolojik de¤iflme h›z› artm›flt›r. Bilgisayarlar›n ve makinelerin fiziki ömrü
uzarken ekonomik ömrü k›salm›flt›r. Çünkü daha k›sa sürede, daha güçlü ve
faydal› olanlar mevcutlar›n yerini almaktad›r.
3. Bilgi ve teknoloji eskiye göre daha çok ve h›zl› bir flekilde yay›lmaktad›r.
Bilgisayar ve iletiflim devrimi verilerin ve fikirlerin h›zl› bir flekilde bütün
dünyaya yay›lmas›n› sa¤lamaktad›r.
Bilgi ile ilgili yap›, aynen üretim, finans ve güvenlik yap›lar›nda oldu¤u gibi
devletler ve piyasalar aras›nda bir ba¤lant›lar seti ortaya ç›karmaktad›r. Dolay›s›yla, bir ülkenin uluslararas› ekonomi politik içindeki konumu üst üste binmifl bu
dört yap›n›n meydana getirdi¤i a¤ içinde nerede bulundu¤una ba¤l› olmaktad›r.

TEKNOLOJ‹K YEN‹L‹KLER‹N DO⁄ASI VE ETK‹LER‹
Teknoloji, kaynaklar›n mal ve hizmet üretiminde ne flekilde bir araya getirilece¤i
konusundaki bilgidir. Teknolojik yenilikler iki flekilde ortaya ç›kar: Ürün ve süreç
yenilikleri. Ürün yenili¤i yeni ve daha iyi ürünlerin üretilmesi olup, tamamen yeni piyasalar yaratarak tüketicilere çok büyük faydalar sa¤lar. Bu konuda kiflisel
bilgisayar, otomatik para çekme makineleri (ATM), cep telefonlar› ve yeni gelifltirilen ilaçlar örnek olarak verilebilir. Süreç yenili¤i ise daha etkin ve düflük maliyetli üretim teknikleri bulunmas› anlam›na gelmektedir. Bu konuda Japonlar›n
önderlik ettikleri robot kullan›m› ve iflletme yönetimi konusundaki yeniliklerden
bahsedilebilir.
H›zl› teknolojik de¤iflim dünyada çok önemli etkiler meydana getirmektedir.
Afla¤›da bunlardan özellikle en dikkate de¤er olan üçünden bahsedilecektir: Ürün
yaflam dönemi, yüksek teknoloji endüstrilerinin ve bu endüstrilerdeki rekabetin
yap›s› ve bir ülkenin bilgi ve teknoloji konusunda yapaca¤› stratejik yat›r›m vas›tas›yla karfl›laflt›rmal› üstünlük yaratma kabiliyeti.
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Ürün Yaflam Dönemi
Bu teori 1970’lerde Raymond Vernon taraf›ndan gelifltirilmifltir. Vernon, bir zamanlar ABD taraf›ndan üretilip ihraç edilen baz› ürünlerin zamanla baflka ülkelerde üretilip ABD’ye ihraç edildi¤ini gözlemlemifltir. Ürünün bu yaflam dönemi (ihracattan ithalata) k›smen ürün ve süreç yenilikleri aras›ndaki karfl›l›kl› etkileflime
dayanmaktad›r. Yeni bir ürün keflfeden ABD’li firmalar bunu yurt içi piyasan›n ihtiyaçlar›na uygun olarak gelifltirmekte ve üretiminin bir k›sm›n› baflka ülkelere ihraç etmektedir.
Japonya gibi baflka baz› ülkelerse süreç yenilikleri konusunda daha büyük bir
baflar› göstermekte ve mevcut mal› üretmenin daha iyi yollar›n› bulmaktad›rlar. Bu
flekilde mal›n üretimi ABD’den baflka ülkelere kaymaktad›r. Yeni üretici, süreç yenili¤i yapan Japonya gibi ülkeler veya özellikle yenilikler ürünü standart hâle getirmiflse düflük maliyetli bir yeni endüstrileflen veya azgeliflmifl ülke olabilir. Bu durumda ABD, bir zamanlar ihraç etti¤i ürünü düflük fiyatla ithal etmeye bafllar.
Eskiden, muhtemelen, ürün yenili¤i konusunda baflar›l› olmak ülkeler için yeterliydi. Yeni bulunan ürünler uzun y›llar üretilir ve bundan y›llar boyunca kâr ve
ifl sahas› yaratma bak›m›ndan fayda elde edilirdi. Hâlbuki bugün, h›zl› teknolojik
de¤iflim ve yeni fikirlerin büyük bir h›zla dünyada yay›lmas› sebebiyle süreç yenili¤i en önemli teknolojik avantaj hâline gelmifltir.

Eskiden ürün yenili¤i
uluslararas› piyasalarda
baflar›l› olmak için yeterliydi.
Bugün ise bilgi ve
teknolojinin h›zl› yay›lmas›
sebebiyle süreç yenili¤i daha
önemli hâle gelmifltir.

Yüksek Teknoloji Endüstrileri (Schumpeteryan Endüstriler)
Schumpeter kapitalist sistemin iflleyifl dinamizmini ortaya ç›karmak amac› ile kapi- Schumpeter’e göre, bugün
talist ekonomik geliflmenin büyük ölçekli analizini yapm›fl ve bu iflleyiflte teknolo- as›l önemli olan rekabet
fiyat rekabeti de¤il,
jik yenili¤i merkezî bir konuma yerlefltirmifltir.
firmalar›n piyasalardaki
Yüksek teknolojili endüstriler Joseph Schumpeter’in (1883-1950) ismi ile an›l- varl›klar›n› tehlikeye
maktad›rlar. Ona göre ancak bir tekel gücüne sahip olan firmalar, riskli, pahal› ve düflüren rekabettir.
uzun zaman alan araflt›rma-gelifltirme faaliyetlerine yat›r›m yapma istek ve kabiliyetine sahiptirler. Bu yüzden, birçok kilit sektör tekelci bir yap›ya sahip olacakt›r. Ancak, zaman içinde yeni firmalar bir zamanlar piyasaya hakim olan firmalar›n yerini almaktad›rlar. “Yarat›c› y›k›m” (creative destruction) rüzgârlar› mevcut
tekelleri y›karak yeni hakim firmalar meydana getirmektedir. Bu yüzden, Schumpeter’e göre piyasada as›l önemli olan rekabet, birbirinin ayn› mallar üreten firmalar aras›ndaki fiyat rekabeti de¤il, mevcut firmalar›n varl›klar›n› tehlikeye düflüren rekabettir.
Resim 3.10
Teknolojik yenili¤in
Joseph Alois Schumpeter
(inovasyonun) ekono(1883 - 1950)
mik büyüme konusundaki önemine ilk de¤i“Teknolojik yenili¤in (inovasyonun)
ekonomik büyüme konusundaki önenen ve “yeni ürünlere
mine ilk de¤inen ve ‘yeni ürünlere dadayanan rekabetin, var
yanan rekabetin, var olan ürünlerin fiyatlar› üzerindeki marjinal de¤ifliklikolan ürünlerin fiyatlar›
lerden daha önemli’ oldu¤unu vurguüzerindeki marjinal delayan Schumpeter olmufltur. Bu yaklafl›ma göre teknolojik yenilik ekonomik
¤iflikliklerden
daha
geliflmenin ve ekonomideki dalgalanönemli” oldu¤unu vurmalar›n ana unsurudur.”
gulayan ilk Schumpeter
olmufltur.
Bu yaklafl›ma göre teknolojik yenilik ekonomik geliflmenin ve ekonomideki
dalgalanmalar›n da ana unsurudur.
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Schumpeter’e göre teknolojik
de¤iflim süreci teknolojik
yeniliklere dayal› oldu¤u için
yarat›c›d›r. Fakat yine bu
süreç, teknolojik yeniliklere
ayak uyduramayan firmalar›,
eski teknolojileri ve hatta
sektörleri de ay›klad›¤› için
ayn› zamanda y›k›c›d›r.

Schumpeter’›n yaklafl›m›nda teknolojik yenilik süreklili¤i olmayan, mevcut teknolojiden bir kopufl ifade eden, radikal bir de¤iflikliktir. Yeni bir mal›n, yeni bir
üretim metodunun sunulmas›, yeni bir pazar›n aç›lmas›, yeni bir ham madde kayna¤›n›n bulunmas› ya da piyasada yeni bir pazar örgütlenmesini de kapsar.
Müteflebbis ortaya ç›kard›¤› teknolojik yenilik sayesinde normalin üstünde bir
kâr marj› sa¤lar ve monopol konumuna gelir. Bu yenili¤in zamanla di¤er firmalarca da adapte edilmesiyle beraber kâr normal düzeye iner ve bu durum baflka bir
müteflebbis taraf›ndan baflka bir teknolojik yenilik yarat›lana kadar devam eder.
Bu da ekonomide ifl çevrimlerine (business cycles) sebep olur. Dolay›s›yla, giriflimcilerin ola¤anüstü gayretleri ile ortaya ç›kan teknolojik yenilik, ekonominin içsel bir unsuru olarak, ekonomik geliflmenin dinami¤ini sa¤layan en önemli faktör
konumuna yerleflir.
“Yarat›c› y›k›m” kavram›na göre teknolojik de¤iflim süreci yenilikler taraf›ndan
sürdürülen “yarat›c›” bir süreçtir fakat bu süreç ayn› zamanda “y›k›c›d›r” çünkü bu
süreç kaynaklar›n firmalar, meslekler, sanayiler ve hatta ülkeler aras›nda yeniden
da¤›l›m›n› öngörür. Bu sürece ayak uyduramayanlar yok olacakt›r.
Ölçek ekonomileri sebebiyle, bugün birçok endüstride rekabet, pazar pay› için
de¤il pazar›n bütünü için yap›lmaktad›r. Kazanan pazar›n tamam›n› ya da en az›ndan ço¤unu almaktad›r. Bu durum, çok aç›k baz› ekonomi politik sonuçlar do¤urmaktad›r. Merkantilist zihniyete sahip politika uygulay›c›lar› Schumpeteryan endüstrilerde hakim olacak firmalar yaratmak için devletin kaynaklar›n› seferber edeceklerdir. Liberal zihniyetli olanlar bile kendi ülkelerinde Schumpeteryan endüstrilerde rekabet edebilecek giriflimcilerin geliflmesini teflvik edecek flartlar› oluflturmaya çal›flacaklard›r. 21’inci yüzy›lda teknolojiyi elde etme, yaratma ve kontrol etme kabiliyeti uluslararas› rekabetin merkezinde yer almaktad›r.

SIRA S‹ZDE
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D Ü fi Ü N E L ‹ M
Bugün teknolojiyi yaratma ve
kontrol etme kabiliyeti
uluslararas› rekabetin
S O R Uyer almaktad›r
merkezinde
ve bunun için e¤itim
altyap›s›na yat›r›m yapmak
çokDönemlidir.
‹KKAT
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AMAÇLARIMIZ
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‹NTERNET

MAKALE

SIRA
S‹ZDE
Schumpeter’e
göre,
ölçek ekonomileri piyasalarda rekabetin yap›s›n› nas›l de¤ifltirmifltir?

Karfl›laflt›rmal› Üstünlükler Yaratmak
D Ü fi Ü N E L ‹ M

II. Dünya Savafl›’n›n ard›ndan Japonya’n›n, daha yak›n zamanlarda da Asya Kaplanlar›’n›n performans›, ülkelerin yüksek katma de¤erli mallar üretiminde karfl›laflS O R U yaratma kabiliyetlerini göstermektedir. Dünya ekonomisi içinde
t›rmal› üstünlükler
vas›fs›z emek-yo¤un mal üreticisi olma fleklindeki rollerine raz› olmayan bu ülkeler, devlet veD ‹iflK Kdünyas›
aras›nda gelifltirilen ortakl›k sayesinde, ileri teknoloji içeAT
ren mal ve hizmet üretip satmak için gerekli olan temeli oluflturmufllard›r. Bu ülkelerin hepsi de ileri teknoloji üretimini desteklemek için gerekli olan e¤itim altSIRA S‹ZDE
yap›s›na yat›r›m yapm›fllard›r.
Bu ülkelerin baflar›s›nda geliflmifl ülkelerdeki firmalardan yap›lan teknoloji
transferi deAMAÇLARIMIZ
önemli bir rol oynam›flt›r. Ayn› yolu takip etmek isteyen pek çok geliflmekte olan ülkede bu modelin baflar›l› olup olmayaca¤› bilinmese de teknoloji
transferi uluslararas› ekonomi politi¤in hakim konular›ndan biri olmaya devam
edecek gibiK görünmektedir.
‹ T A P

N N

ULUSLARARASI EKONOM‹ POL‹T‹K AÇISINDAN
TEKNOLOJ‹
T E L E V ‹ Z Y OVE
N F‹KRÎ MÜLK‹YET HAKLARI
fiimdiye kadar anlat›lanlardan teknolojinin kontrolünün ne derece önemli oldu¤u
ortaya ç›kmaktad›r. Teknoloji üretenler aç›s›ndan, baflkalar›na, gerekli ödemeyi
yapmadan bunu kullanma hakk›n›n verilmemesi ve bu flekilde teknolojik üstün‹NTERNET
lükten maksimum
avantaj›n elde edilmesi önem tafl›rken di¤er taraftan, bilgisayar
MAKALE
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ve iletiflim devrimi bilginin yay›lmas›n› çok daha kolay ve h›zl› hâle getirmekte ve
teknolojinin kontrolünü giderek zorlaflt›rmaktad›r. Dolay›s›yla, enformasyonun
kontrolü, uluslararas› ekonomi politikte çok önemli bir konu hâline gelmifltir.
Uluslararas› ekonomi politikteki bu konuyla ilgili temel kavramlardan biri fikrî
mülkiyet haklar›d›r. Fikrî mülkiyet haklar›, fikrî mülkiyetin, mesela bir yenili¤in ya
da fliir veya roman gibi yarat›c› bir eserin kullan›m›n› kontrol etme hakk›d›r. Patentler, telif haklar›, markalar gibi mekanizmalar yeni fikirlere eriflimi kontrol alt›nda tutmak için kullan›lan bafll›ca yollard›r. Fikrî mülkiyet haklar› devlet taraf›ndan
tan›mlan›p garanti alt›na al›nd›klar›nda en etkin biçimde korunmufl olurlar. Ancak,
pek çok farkl› kurallara sahip farkl› devletlerin varl›¤› bu konuda bir problem yaratmaktad›r. Yeni bir üretim süreci keflfeden bir firma, bir baflka ülkedeki bir firman›n, o ülkede patent haklar› s›k› bir flekilde korunmuyorsa kendi fikrini kullanmas›n› engelleyemeyebilir.
GATT görüflmelerinin Uruguay turunda, bu konuda bir anlaflmaya var›lmas› hedeflenmiflti. Pazarl›klar sonucunda, Dünya Ticaret Örgütüne üye bütün devletlerde fikrî mülkiyet haklar› aç›s›nda bir minimum seviyenin sa¤lanmas›n› gerektiren
bir anlaflmaya var›ld›. Doha turunda da bu konu görüflülmeye devam etti. Bu konuda ortaya ç›kan temel anlaflmazl›k noktalar›n› fakir ülkelerin patent alt›na al›nm›fl ilaçlara eriflimi ve yine fakir ülkelerin biyolojik kaynaklar›n ve geleneksel bilginin korunmas›n›n da bu kapsama al›nmas› yönündeki istekleri oluflturmaktad›r.
SIRAç›kan
S‹ZDEtemel anlaflFikrî mülkiyet haklar› ile ilgili olarak uluslararas› görüflmelerde ortaya
mazl›k noktalar› nelerdir? Teknolojik geliflme ve yenilikler küresel güvenlik aç›s›ndan ne gibi sonuçlar do¤urmaktad›r. Dünya bu geliflmeler sayesinde daha güvenli
hâle gelmifl midir?
D Ü fi Ü N E L ‹ M

Uluslararas› ekonomi
politikte teknolojinin
kontrolü ile ilgili temel
kavramlardan biri patentler,
telif haklar› ve markalar gibi
mekanizmalar yoluyla
korunan fikrî mülkiyet
haklar›d›r.
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Özet

N
A M A Ç

1

Uluslararas› üretim, ticaretin ve finans yap›s›n›
aç›klamak
Üretim ve ticaret yap›s›, devletler, uluslararas› organizasyonlar, uluslararas› iflletmeler ve hükûmet
d›fl› organizasyonlar aras›ndaki, üretim ve ticaretle
ilgili uluslar aras› kurallar› etkileyen iliflkiler setidir.
Ticaret konusunda liberallerin ço¤u görüflleri
Adam Smith ve David Ricardo’nun düflüncelerinden kaynaklanmaktad›r. Ricardo, karfl›laflt›rmal›
üstünlük teorisi adl› çal›flmas›nda serbest ticaretin etkinli¤e yol açt›¤›n› ve herkesin durumunu
iyilefltirme potansiyeli tafl›d›¤›n› ileri sürmüfltür.
Pek çok neomerkantilist, geçmiflte oldu¤u gibi
bugün de ticarete kat›lan bütün taraflar›n karfl›laflt›rmal› üstünlükten fayda elde edece¤i fikrine
karfl› ç›kmaktad›r. Devletler, stratejik ticaret politikalar› yoluyla karfl›laflt›rmal› üstünlük durumunu de¤ifltirebilmektedirler. Ayr›ca, di¤er ülkelere, özellikle g›da ve savunma konusunda ba¤›ml› olma korkusu da d›fl ticarette korumac› politikalar›n uygulanmas›na yol açmaktad›r.
Yap›salc›-Marksist görüflte olanlar ilk dönemlerdeki merkantilizmi klasik bir emperyalizm olarak nitelendirmektedirler. Avrupa’daki güçlü devletler
ekonomik sebeplerle dünyan›n geliflmemifl bölgelerini kolonilefltirmifllerdir. Küreselleflmeyle birlikte
ortaya ç›kan geliflmeler de 19’uncu ve 20’nci yüzy›ldaki emperyal güçlerin sahip olduklar› ekonomik e¤ilimlerin devam›ndan baflka bir fley de¤ildir.
II. Dünya Savafl›’na kadar dünya ticaretine hakim
olan kurallar büyük ölçüde hakim devletlerin,
özellikle ‹ngiltere’nin ç›karlar›n› yans›tmaktayd›.
Korumac›l›k temel yaklafl›md› ve ticari kurallar
devletlere silah zoruyla dayat›lmaktayd›. II. Dünya Savafl›’n›n ard›ndan, Bretton Woods konferans›nda, liberal düflüncelere dayal› yeni bir ekonomik düzen oluflturuldu ve Ticaret ve Gümrük
Tarifeleri Genel Anlaflmas› (GATT) adl› çok tarafl› bir görüflmeler sistemi gelifltirildi. Bunun sonucunda, dünyada üretim ve ticaret h›zla artt›.
Fakat 1960’lar boyunca ve 1970’lerin bafl›nda, savafl sonras› Bat›l› sanayileflmifl ülkelerin büyüme
h›z›nda meydana gelen art›fl önemli ölçüde azal›nca pek çok ülke bir taraftan gümrük tarifelerini azalt›rken bir taraftan da yeni ve daha sofistike korumac›l›k politikalar› gelifltirdi.
Uluslararas› parasal ve finansal yap› karmafl›k bir
ekonomik ve politik anlaflmalar, kurumlar ve iliflkiler a¤›d›r. Bugün devletler için para ve finans›
kontrol edebilmek önemli bir konu hâline gelmifltir. Çok fazla para ekonomide enflasyon yaratmakta, buna karfl›l›k, yeterli miktarda para olmazsa ekonomik büyüme ve ticaret durmaktad›r.
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19’uncu yüzy›ldan bu yana üç adet döviz kuru
sistemi geçerli olmufltur. Bunlardan birincisi, I.
Dünya Savafl›’n›n sonuna kadar devam eden ve
bir sabit kur rejimi olan Alt›n Standard›’d›r. ‹kincisi, II. Dünya Savafl›’n›n ard›ndan ABD ve müttefikleri taraf›ndan yarat›lan ve IMF taraf›ndan
yönetilen Bretton Woods sistemidir. Üçüncüsü
de bugün yürürlükte olan “esnek” ya da ayarlanabilir döviz kuru rejimidir.
Küresel güvenlik yap›s› ile bilgi ve teknolojinin
bugünkü uluslararas› ekonomi politik geliflmeler
aç›s›ndan önemini de¤erlendirmek
Küresel güvenlik yap›s› belki de uluslararas› ekonomi politik aç›s›ndan en önemli olan yap›d›r. Çünkü
ticaret, finans ve teknoloji yap›lar›, güvenli¤in sa¤lanamad›¤› bir ortamda fazla bir anlam ifade etmez.
So¤uk Savafl’›n sona ermesinden sonra, güvenlik
konular› artan ölçüde uluslarüstü bir nitelik kazanmaya bafllad›. Özellikle uluslarüstü terörizm,
yaln›zca ulus devlet çap›nda etkin bir flekilde
mücadele edilemeyecek olan yeni bir güvenlik
problemi olarak alg›lanmaya bafllad›. Yeni ortaya
ç›kmaya bafllayan güvenlik meselelerini etkin bir
flekilde ele al›p çözmek için geleneksel devlet
merkezli yaklafl›m ve güvenlik planlamas› art›k
uygun de¤ildi. Bunun sonucunda, bir küresel güvenlik yap›s›ndan bahsedilmeye baflland›.
Sanayi Devrimi küresel zenginlik ve güç düzenini de¤ifltirdi¤i için uluslararas› ekonomi politik
üzerinde büyük bir etki meydana getirmiflti. Bilim ve teknolojide bugün yaflanan devrim ondan
çok daha önemli etkiler ortaya ç›karmaktad›r.
Bilgiye eriflimi kontrol eden birey, flirket ve devletler, dünya piyasalar›nda rekabet avantaj› yakalamakta ve politik ve ekonomik süreçler üzerinde hâkimiyet kurmaktad›rlar.
Bu bak›mdan, teknolojinin kontrolü son derece
önemli olup uluslararas› ekonomi politikte bu
konuyla ilgili temel kavramlardan biri fikrî mülkiyet haklar›d›r. Fikrî mülkiyet haklar›, patentler,
telif haklar›, markalar gibi mekanizmalarla koruma alt›na al›nan, fikri mülkiyetin, mesela bir yenili¤in ya da fliir veya roman gibi yarat›c› bir eserin kullan›m›n› kontrol etme hakk›d›r.
Uluslararas› görüflmelerde bu konuda ortaya ç›kan temel anlaflmazl›k noktalar› fakir ülkelerin
patent alt›na al›nm›fl ilaçlara eriflimi ve yine fakir
ülkelerin biyolojik kaynaklar›n ve geleneksel bilginin korunmas›n›n da bu kapsama al›nmas› yönündeki istekleri oluflturmaktad›r.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Karfl›laflt›rmal› Üstünlük Teorisi hangi iktisatç› taraf›ndan ortaya at›lm›flt›r?
a. D. Ricardo
b. A. Smith
c. I. Wallerstein
d. K. Marks
e. J. S. Mill
2. Afla¤›daki tarihsel geliflmelerden hangisi 16’nc› yüzy›ldan itibaren d›fl ticarette hâkim olan merkantilist düflüncenin ortaya ç›kmas›nda etkili olmufltur?
a. Liberal düflüncenin çökmeye bafllamas›
b. Co¤rafi keflifler
c. Ulus devletlerin y›k›l›fl›
d. Feodalitenin do¤uflu
e. Avrupa’ya de¤erli maden ak›fl›
3. Afla¤›dakilerden hangisi yanl›flt›r?
a. II. Dünya Savafl›’na kadar dünya ticaretine hâkim olan kurallar büyük ölçüde hâkim devletlerin, ç›karlar›n› yans›tmaktayd›.
b. II. Dünya Savafl› öncesinde, korumac›l›k temel
yaklafl›md›.
c. II. Dünya Savafl› öncesinde, ticari kurallar devletlerin karfl›l›kl› görüflme ve ikna çabalar› ile
belirlenmekteydi.
d. II. Dünya Savafl›’n›n ard›ndan, Bretton Woods
konferans›nda, liberal düflüncelere dayal› yeni
bir ekonomik düzen oluflturuldu.
e. Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaflmas›
(GATT) Bretton Woods sisteminin bir parças›yd›.
4. Afla¤›dakilerden hangisi GATT ilkeleri aras›nda yer
almamaktad›r?
a. Karfl›l›kl›l›k
b. Ayr›mc›l›¤›n olmamas›
c. En çok kay›r›lan ülke kural›
d. Bölgesel birlikler kurulmas›
e. Gümrük vergilerinin azalt›lmas›

5. Afla¤›dakilerden hangisi yanl›flt›r?
a. 1960’lar boyunca ve 1970’lerin bafl›nda, Bat›l›
sanayileflmifl ülkelerin büyüme h›z›nda meydana gelen art›fl önemli ölçüde azalm›flt›.
b. OPEC ülkelerinin 1973’te yaratt›¤› petrol krizi,
Bat›l› sanayileflmifl ülkelerde ekonomik durgunlu¤a yol açt›.
c. 1970’lerde uluslararas› ticaret büyümeye devam
etmekle birlikte eski h›z›n› kaybetmiflti.
d. 1970’lerden itibaren, pek çok ülke, bir taraftan
gümrük tarifelerini azalt›rken, bir traftan da yeni
ve daha sofistike korumac›l›k politikalar› gelifltirdi.
e. 1970’lerde dünya ekonomisinde büyüme h›z›
önemli ölçüde artm›flt›.
6. Hangisi GATT yerine kurulan uluslararas› örgüttür?
a. Dünya Ticaret Örgütü
b. Uluslararas› Para Fonu
c. Dünya Bankas›
d. Birleflmifl Milletler
e. NATO
7. Afla¤›dakilerden hangisi yanl›flt›r?
a. Bugün sermayenin ülke s›n›rlar› aras›ndaki hareketi uluslararas› ticareti aflm›flt›r.
b. Sermaye kontrolleri küreselleflmeyle birlikte artm›flt›r.
c. Ulus devletler aras›nda bugün, para ve yat›r›m
politikalar› konusunda ortak uluslararas› ilkeler
oluflturma ihtiyac› azalm›flt›r.
d. Pek çok ülkede, art›k, seçmenler ve siyasi liderler, tam olarak kontrol edemedikleri döviz ve
yat›r›m problemleri ile u¤raflmak zorunda kalmaktad›rlar.
e. Küreselleflme finansal piyasalar aras›nda entegrasyonu art›rm›flt›r.
8. Afla¤›dakilerden hangisi neoliberal politikalar aras›nda de¤ildir?
a. Özellefltirme
b. Vergi oranlar›n›n azalt›lmas›
c. Finansal piyasalardaki devlet düzenlemelerinin
art›r›lmas›
d. Döviz piyasalar›ndaki düzenlemelerin kald›r›lmas›
e. D›fl ticaretin liberallefltirilmesi.
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Okuma Parças› 1
9. Stagflasyon problemi hangi ekonomik teorinin gözden düflmesine yol açm›flt›r?
a. Liberalizm
b. Merkantilizm
c. Marksizm
d. Keynesçilik
e. Monetarizm
10. Güvenlik hangi politik faktör ile ilgili bir konu olarak görülmüfltür?
a. Birey
b. S›n›f
c. Burjuva
d. Proleter
e. Devlet

Schumpeter Ça¤›...
“Evinde ve arkadafllar› taraf›ndan Jozsi olarak ça¤r›lan
Joseph Alois Schumpeter 8 fiubat 1883 tarihinde, o zamanlar Avusturya’n›n bir eyaleti olan Moravia’ya ba¤l›
Triesch’de, Avusturyal› bir çiftin tek çocu¤u olarak dünyaya gelir. 1883 y›l› entelektüel tarih aç›s›ndan oldukça
önemli bir y›ld›r. Çünkü 1883, makro iktisad›n kurucusu kabul edilen Keynes’in do¤du¤u ve ünlü düflünür
Karl Marks’›nda öldü¤ü y›ld›r.
Schumpeter kozmopolit bir ortamda yetiflir. Aile standartlar› aç›s›ndan yukar›-orta s›n›fa mensuptur. Babas›
Alman-çek kökenli elbise imalatç›s› bir fabrikatördür.***
Annesi Johanna, Dr. Julius Grüner isimli bir fizikçinin
k›z› olarak dünyaya gelir. Babas› Alois Schumpeter, Jozsi do¤duktan dört y›l sonra ölünce, Avusturyal› annesi
o¤lunu da yan›na alarak Graz’a yerleflir. Burada Schumpeter 10 yafl›na kadar ortaokula devam eder. Bu s›rada
annesi, Alman-Macar kökenli ve Habsburg ordusundan
emekli bir general olan Sigismund von Keler ile evlenir.
Bu, Schumpeter için gençli¤inin belirli bir dönemini eski Viyana aristokrat1ar› aras›nda geçirmek ve o zamanlar Avusturya’n›n en meflhur üniversitelerinden birisi
olan Viyana Üniversitesi’ne girme flans› elde etmek anlam›na gelmektedir. 3 May›s 1906 tarihinde Johanna’n›n
bu ikinci evlili¤i boflanmayla sonuçlan›r. Fakat bu arada Jozsi lise e¤itimini tamamlam›fl, 1901 y›l›nda takdirlik bir ö¤renci olarak okulunu bitirmifltir.
Schumpeter 1901 y›l›nda Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kay›t yapt›r›r.
1901-1906 y›llar› aras›nda burada okurken Wieser, Carl
Menger, Philippovich ve Böhm Bawerk’ten dersler al›r.
Böhm-Bawerk 1904 y›l›nda Maliye Bakanl›¤›ndan istifa
edip Viyana Üniversitesi’ne dönünce bir dizi iktisat seminerleri verir. Schumpeter bu seminerlerin ateflli müdavimlerindendir. Bu seminerlerin di¤er müdavimlerinden olan L. Von Mises ve Felix Somaey ile olan arkadafll›klar› hayat boyu sürmüfltür.
Schumpeter bir Walras hayran›d›r. Marshall’›n Principles’ini de¤erlendirirken Walras için ‘teorisyenlerin en
büyü¤ü’ nitelemesini kullanmaktad›r. Marks’a da büyük
sempati beslemektedir.
1906’da hukuk doktoru derecesini ald›ktan sonra bir
yaz dönemi London School of Economics’te araflt›rma
ö¤rencisi olarak çal›fl›r. 1907 y›l›nda babas› ‹ngiliz Kilisesinde önemli yeri olan Miss Galdys Ricarde Seaver ile
evlenir.
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Ayn› y›l 1907-1908 y›llar› aras›nda Kahire’deki Uluslararas› Karma Mahkeme’de bir süre avukatl›k yapmak üzere M›s›r’a gider. Döndükten sonra tam zaman›n› ekonomiye ay›rmaya karar verir.
1909’da Czernowitz’de yard›mc› profesör olur. ‹ki y›l
sonra da 1913-1914 y›llar› hariç, 1919 y›l›na kadar profesörlük yapaca¤› Graz’da göreve bafllar. Fakültede tam
gün çal›flan en genç profesördür. Ondan baflka iktisatç›
da yoktur. O zamanlar iktisat, hukuk fakültesinde okutulmaktayd›. Müfredata iktisat koyar ve iktisad›n tüm
alanlar›n› içeren yo¤un bir program gelifltirir. 1911 y›l›
ayn› zamanda onun meflhur The Theory of Economic
Development adl› eserini yazd›¤› y›ld›r ve yafl› 28’dir.
1913 y›l›nda misafir ö¤retim üyesi olarak bir y›ll›¤›na
Kolombiya Üniversitesi’ne gider. 31 yafl›nda olan Schumpeter’a burada onur doktoru derecesi verilir. Birinci Dünya Savafl›’ndan hemen sonra tekrar Avrupa’ya döner.
Avusturya’da kald›¤› son alt› y›lda (1919-1925) akademik olmayan ifllerle u¤rafl›r. Önce 1918’de bir müddet
Alman kamulaflt›rma komisyonunda çal›fl›r. 1919 y›l›nda Avusturya Cumhuriyeti kuruldu¤unda Otto Bauer
kabinesinde Maliye Bakanl›¤› görevini üst1enir, baflta
enflasyon olmak üzere hiç bir konuda tam bir uygulama yapmas›na imkan tan›nmadan, alt› ay sonra görevden ayr›lmaya zorlan›r. Bakanl›ktan ayr›ld›ktan iki y›l
sonra, Viyana’n›n sayg›n bankalar›ndan birisi olan Biederman Bank’a müdür olur.
Schumpeter, giyim kuflam›na, yiyip içmesine çok özen
gösterir. Bu yönüyle tam bir aristokratt›r. Özellikle banka müdürü oldu¤u dönemlerde birçok dedikoduya ad›
kar›fl›r. 1907 y›l›nda bir ‹ngiliz kad›nla evlenir. Bu evlilik, bir kaç ay sonra boflanmayla sonuçlan›r. 1925 y›l›nda Avusturyal› bir hizmetlinin k›z› ve kendisinden 20
yafl daha küçük olan Anna Josefina Reisinger ile ikinci
evlili¤ini yapar. Kar›s›n› çok sevmektedir. Fakat talihi
kötü gidecek ve 1925 y›l› içinde Schumpeter iki olayla
oldukça sars›lacakt›r. Önce annesini, bir ay sonra da
do¤um s›ras›nda çok sevdi¤i kar›s›n› kaybeder. Bu iki
olay uzun süre hem ruhsal dengesini, hem de akademik baflar›s›n› olumsuz yönde etkileyecek ve bir daha
kolay kolay toparlanamayacakt›r.
Bir ara k›sa bir süre için Japonya’ya gider. Döndü¤ünde Bonn Üniversitesi’nde maliye bölümünde yedi y›l
akademik hayat›na devam eder. Hitler’in iktidara gelmesinden k›sa bir süre önce Harvard’a gider. Orada
1937 y›l›nda Elizabeth Boody ile üçüncü evlili¤ini yapar ve 1932’den ölümüne kadar olan süre içinde de
Harvard Üniversitesi’nde profesör olarak çal›flmalar›n›
sürdürür.
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Amerika’da bulundu¤u süre içinde Ekonometri Derne¤i’nin kurucular› aras›nda yer al›r ve 1937 ile 1941 y›llar› aras›nda bu derne¤in baflkanl›¤›n› yürütür. 1948 y›l›nda da Amerikan Ekonomi Birli¤i baflkanl›¤›na seçilir.
Schumpeter, Amerika do¤umlu olmad›¤› halde Amerikan Ekonomi Birli¤i baflkanl›¤›na seçilen tek kifli olmak
gibi bir ayr›cal›¤a da sahiptir
8 Ocak 1950’de Taconic’deki evinde, ayn› y›l do¤du¤u
Keynes’in ölümünden dört y›l sonra ölür.”
xxx
Bunlar› neden yaz›yorum?
Bir, 8 Ocak Schumpeter’in 61’inci ölüm y›ldönümüydü...
‹ki, bu ça¤ ‘Schumpeter Ça¤›’d›r... Onu anlamadan krizi de ça¤›n dönüflümünü de anlayamazs›n›z...
Kaynak: Mehmet Altan, Bloomberg Businessweek Türkiye, 15.01.2012

Okuma Parças› 2
Piyasa Y›k›yor mu, Y›k›l›yor mu?
ABD’nin krizin vurdu¤u mali kurulufllar› kurtarmak için
Hazine’den yüz milyarlarca dolarl›k kaynak aktarmas›
tart›flma yarat›yor...
Ekonomi uzmanlar›, Bush yönetiminin devletlefltirme
operasyonlar›na dikkat çekiyorlar.
Çünkü ekonomik liberalizmin anavatan› ABD, flu günlerde ekonomik felsefesine tamamen z›t geliflmelere
sahne oluyor.
Etki alan› süratle geniflleyen mali piyasalardaki kriz nedeniyle devletle özel sektör aras›ndaki mesafe h›zla
kapan›yor.
Neden?
Görev süresinin sonuna yaklaflan Bush yönetimi geliflmelerin bask›s›yla mali piyasalara yo¤un bir flekilde
müdahale ediyor.
Mesela...
Washington yönetimi milli ekonomiyi daha fazla zarardan kurtarmak umuduyla bir ay içinde ikinci kez iflas›n
efli¤ine gelen bir özel flirketi fiilen devletlefltirdi.
Üstelik...
Bu aflamada faturan›n mutlak tutar›n› kimse bilmiyor.
Bundan sonra mali kesimde ve ekonomide neler olaca¤›na, yani ABD ekonomisinin ve konut sektörünün ne
h›zla toparlanaca¤›na ba¤l› olarak Hazine’nin nihai yükü de¤iflecek...
‹yimserler Hazine’nin uzun dönemde bu müdahaleden
zarar etmeden s›yr›labilece¤ini iddia ediyorlar.
Mant›k flöyle: Mali kriz bitecek, konut fiyatlar› yükselecek, iki kurulufl alacaklar›n› tahsil edecekler. Olabilir.
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Ama do¤rusu ben kendimi karamsarlara daha yak›n
hissediyorum.
ABD gayrimenkul piyasas›nda devasa bir arz fazlas› var.
Küresel düzeltme ise uzun ve sanc›l› olacakt›r. Velhas›l
vergi mükellefi yüklü bir fatura ödeyecek...
Buraya kadar özetleyegeldi¤im anlat›m epeyce yayg›n...
Yani...
Amerika piyasay› unuttu, devletlefltirmelere h›z verdi...
K›sa vadede görünen de bu...
Ama bu kadar bir analiz yeterli mi, ya da ne kadar derin?
xxx
Bundan on befl y›l önce...
Topra¤› bol olsun profesörlük takdim tezimde Schumpeter’i anm›flt›m...
Daha sonra o çal›flmay› “Kapitalizm Bu Köye U¤ramad›” diye kitaplaflt›rd›m da...
fiöyle diyordum:
“Ça¤›m›z›n anlafl›lmas› aç›s›ndan en önemli kitaplardan
biri olarak nitelenen Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi adl› kitab›nda Joseph Schumpeter ‘Kapitalizmin Baflar›s›’n› araflt›r›r.
Schumpeter bu baflar›y›, ekonomik de¤iflim sürecine
ba¤lamaktad›r. Bu süreci de ‘yarat›c› y›k›m geliflimi’ olarak nitelemektedir.
fiöyle demektedir:
‘Kapitalizm, kendine has özelli¤i yüzünden ekonomik
bir de¤iflim metodu veya tipidir. Ve durgun bir durum
göstermez, hiçbir zaman da gösteremez.’
‘Yeni milli pazarlar›n veya d›fl piyasalar›n aç›lmas›; el
sanatlar› atölyelerinden, yo¤un ve büyük iflletmelere
geçifl, kapitalist sistemin durmadan, yorulmadan içinden bir ihtilal, yenilenme havas›n› tutmakta; bütün bu
elemanlar, gene devaml› olarak eski faktörleri yok etmekte, yenilerini yaratmaktad›r. Bu ‘yarat›c› y›k›m geliflimi’ kapitalizmin esas temelidir.’
Schumpeter, Marx’›n Komünist Manifesto’da ortaya att›¤› ‘yarat›c› y›k›m geliflimi’ kavram›n› yeniden ele almakta ve onu sistemlefltirmektedir.
Marx’›n kavram›n› zenginlefltirerek yeni bulufllar›n kapitalist geliflme sürecini nas›l de¤ifltirdi¤ini, berrak bir
flekilde aç›klamaktad›r.
Baflka bir deyiflle, genel olarak ele al›nan sorun, kapitalizmin mevcut yap›n›n elemanlar›n› nas›l idare etti¤idir,
hâlbuki as›l önemli olan sorun kapitalizmin yap›y› nas›l
kurup nas›l bozdu¤udur.
Bu gerçe¤i göz önünde bulundurmayan araflt›r›c› anlams›z bir çal›flmada bulunuyor demektir; gerçe¤i kabul eden ise, kapitalist sisteme giren uygulamalarla,
bunlar›n sosyal etkileri hakk›ndaki düflüncelerini oldukça de¤ifltirmektedir.

Rekabetin iflleyifline ait geleneksel düflünceler de bu flekilde, ayn› darbe ile bir kenara b›rak›lm›fl olmaktad›rlar.
‹ktisatç›lar nihayet, kendilerine fiyat rekabetinden baflka hiçbir fley göstermeyen engellerden kurtulmaya bafllam›fllar, kalite ve fazla sat›fl çabalar›, teorinin kutsal yap›s›na kabul edilince, de¤iflken fiyat hâkim durumunu
kaybettirmifltir.
Bununla beraber doktrincinin dikkati; hareket ettirilmeyen organizasyon tiplerinin ve üretim metotlar›n›n meydana getirdi¤i bir sistemde s›k›flm›fl kalm›fl bir rekabet
tipine tak›lm›fl durumdad›r.
Oysaki kapitalist gerçekte rekabetin tipi de¤il; bir ürünün
ortaya ç›k›fl›, bir tekni¤in, kayna¤›n, yeni bir organizasyon fleklinde olmas›, yani masraf ve kalite bak›mlar›ndan
kesin bir üstünlü¤e dayanan ve sadece kar hadleri ile
marjinal üretime de¤il, firmalar›n varl›klar›na, temellerine
hücum eden bir noktan›n do¤uflu önemlidir.”
Schumpeter, daha sonra, giriflimciler sayesinde ‘büyük
firmalar›n’, geliflmenin en güçlü motoru haline geldi¤ini belirtip, uzun vadede toplam üretimi artt›r›c› güç olarak tan›mlamaktad›r.
Ona göre, bu nitelikleri ile kapitalizm insanl›¤›n hiç tan›mad›¤› bir biçimde ekonomik kalk›nman›n en önemli ve güçlü aleti olarak kabul edilmelidir.”
xxx
fiimdi yeniden olup bitene...
Günümüze geri dönelim?
Krizi nas›l okumal›?
San›r›m yeni teknolojik bulufllar›n “mabedi” olan Silicon
Valley, Wall Street’i y›karak yeniden yap›land›racak...
ABD finansal yap›s›, yeniça¤a uyum sa¤layamad›...
Ola¤anüstü fonlar› çok daha büyük bir zenginlik oluflturacak yeni icatlara yönlendirmek yerine gayrimenkul
kolayc›l›¤›na sapt›...
fiimdi sistem kendine uyum sa¤layamayan finans piyasas›n› y›k›yor...
Sonra da yeniden infla edecek...
Schumpeter’in deyimiyle tam bir “yarat›c› y›k›m.”
Zaman›n ruhunu...
Tarihin temposunu yakalayamay›nca hayat seni tasfiye
ediyor...
xxx
K›ssadan hisse...
Piyasa y›k›lm›yor, uyumsuzu ac›mas›zca y›k›yor galiba...
Kaynak: Mehmet Altan, Bloomberg Businessweek Türkiye, 21.09.2008
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Okuma Parças› 3
17. yüzy›lda Felemenk Sanat›
Yüzy›llar boyunca Katolik Kilisesi sanat›n en önde gelen koruyucusu ve iflvereni olmufltu, ama büyük ölçüde Protestan olan Felemenk’te 17. yüzy›lda zengin bir
orta s›n›f›n yükselmesi, kilisenin iflveren olmaktan ç›kmas›n› fazlas›yla telafi etti. Manzara resmi, natürmort,
kent görünümleri, ev içleri ve deniz manzaralar› gibi
yeni türler ortaya ç›kt›.
Felemenk Cumhuriyetinde yeni iflverenler zengin kentlilerdi ve sanatç›lar daha çok onlar›n kent evleri için düflünülen, dolay›s›yla genellikle daha küçük boyutlu olan
ve özel siparifl üzerine yap›lmak yerine aç›k piyasada
sat›lan resimler ürettiler. Kiliseden siparifl alamaz olan
sanatç›lar manzara resmi ve natürmort gibi yeni türlere
yönelmenin yan› s›ra zengin kentliler için kifli ve grup
portreleri yapt›lar. Ressamlar›n ço¤u belirli türlerde uzmanlaflmaya bafllad›.
Varl›kl› tüccarlar›n yan›nda f›r›nc›, ayakkab›c›, kasap ve
demirci gibi daha mütevaz› esnaf da resim sat›n al›yordu. Böylece yepyeni bir sanat müflterisi olufltu. Resim
art›k öncelikle kilisenin ya da soylu s›n›f›n, hatta yaln›zca çok zenginlerin ayr›cal›¤› olmaktan ç›km›flt› ve bu
de¤ifliklik Felemenk sanat› üzerinde yaln›zca resim tipleri aç›s›ndan de¤il, bunlar›n üslubu ve sat›lma biçimi
aç›s›ndan da köklü bir etki yaratt›. Siyasal, ekonomik,
dinsel ve toplumsal koflullar›n bileflimi, benzersiz ve
verimli bir sanat ikliminin do¤mas›na yol açt›. Alt›n Ça¤
olarak bilinen döneminde Felemenk binden çok sanatç› yetifltirdi ve bunlar›n aras›nda resmin gelmifl geçmifl
baz› en büyük ustalar› da yer ald›.
Felemenk’te 17. yüzy›l›n ortalar›nda 650-750 kadar ressam etkindi; bir baflka deyiflle her 2000-3000 kifliye bir
ressam düflüyordu. Kentlerde bu oran çok daha yüksekti: Yaklafl›k olarak Delft’te her 665 kifliye, Utrecht’te
her 500 kifliye bir ressam düflüyordu. Benzer tahminlere göre, 9 milyon kadar nüfuslu Rönesans ‹talya’s›nda
yaklafl›k 330 ressam vard›.

Ludolf Bakhuizen (Emden [Almanya] 1630 _ Amsterdam 1708)
Ridderschap (sa¤da) ve Hollandia (solda) Yelkenli Savafl Gemileri, Cebelitar›k Bo¤az›nda Tutulduklar› Bir F›rt›na S›ras›nda, 1-3 Mart 1694, 1695
civar›

Hollanda gibi denizci bir ülkede denizle iliflkili temalar
do¤al olarak yayg›n ilgi görüyordu. Ludolf Bakhuizen
gök ve deniz oyununda uzmanlaflan ressamlardan biriydi. Resimlerinden birinde fliddetli f›rt›naya tutulmufl
üç gemi görülmekte, suda yüzen enkaz ise dördüncü
bir geminin daha önce batm›fl oldu¤una iflaret etmektedir. Gemiler, o dönemde Felemenk ticaret filosunun
belkemi¤ini oluflturan fluyt (“filinta”) adl›, genifl gövdeli kargo gemileridir. Tehlikeli yak›nl›ktaki kayalar Felemenk k›y›lar›nda herhangi bir yeri and›rmaz; olay yabanc› sularda, Cebelitar›k Bo¤az›nda geçmektedir. Sa¤daki geminin k›rm›z›-beyaz bayra¤›, Birleflik Do¤u Hindistan Kumpanyas› kentlerinden biri ve ilk fluyt’un yap›m yeri olan Hoorn kentine aittir. Resim 1694 y›l›nda
geçen gerçek bir olay›n betimlemesidir. Gemiciler gemilerin denetimini sa¤lama mücadelesi içinde, direkler
k›r›lm›fl ve çarp›flma olas› görünmektedir. Yaln›zca gökyüzünün aç›kl›¤› ve sol üstteki günefl ›fl›¤› sa¤ kalma
umudu verir.
Kaynak: http://muze.sabanciuniv.edu/rembrandt

86

Uluslararas› Ekonomi Politik

Okuma Parças› 4
Mumcular Dilekçesi
Klasik Liberalizm teorisyenleri aras›nda yer alan Frans›z
iktisatç›s›, devlet adam› ve ekonomi gazetecisi Frederic
Bastiat taraf›ndan 1846’da Paris’te ç›kar›lan bir serbest
ticaret gazetesi olan Le Libre Echange’de yay›mlanm›fl
olan “Mumcular Dilekçesi” bafll›kl› afla¤›daki tafllama,
Frans›zlar›n tarifeler ve di¤er ticaret engelleri yoluyla
zenginleflebilecekleri görüflünü elefltirmektedir. ‹flte o
dilekçe:
Mum ‹malatç›lar›, Yap›flt›r›c›lar›, Fenerciler, Mumbat›r›c›lar, Sokak Lambac›lar›, Enfiyeciler ve Yang›n Söndürücüler ile; Donya¤›, S›v›ya¤, Reçine, Alkol ve Genel
Olarak Ayd›nlatmayla ‹lgili Herfley Üreticilerinden, Sayg›de¤er Milletvekillerine...
Baylar:
Bizler ›fl›k üretiminde bizimkinden öylesine üstün koflullarda çal›flt›¤› anlafl›lan bir yabanc› rakibin y›k›c› rekabetinden muzdaribiz ki o rakip iç piyasay› inan›lmaz
düflük bir fiyatla silip süpürmektedir; o ortaya ç›kar ç›kmaz bizim sat›fllar durmakta, tüm müflteriler ona yönelmekte, Frans›z sanayisinin say›s›z alt kola sahip bir dal› birdenbire tam bir durgunlu¤a bürünmektedir. ‹flte
bu rakip, baflka birisi de¤il, güneflin ta kendisidir...
Sizlerden bize öyle bir iyilikte bulunman›z› bekliyoruz
ki tüm pencerelerin, çat› havaland›rmalar›n›n, çat› pencerelerinin, iç ve d›fl tüm panjurlar›n, perdelerin, kanatl› pencerelerin, hedef tahtalar›n›n, sönmüfl lambalar›n
ve de körlerin-k›sacas›, tüm aç›klar›n, deliklerin, yar›klar›n ve ince çatlaklar›n yasaklanmas›n› sa¤layacak bir
yasa ç›karas›n›z...
fierefli milletvekilleri, ricam›z› ciddiye al›n›z ve bunu
neden istedi¤imizi duymadan reddetmeyiniz.
Her fleyden önce, do¤al ›fl›¤a ulafl›m› mümkün oldu¤u
kadar engeller de, yapay ›fl›k için ihtiyaç yarat›rsan›z,
Fransa’da eninde sonunda bundan fayda görmeyecek
bir sanayi var m›d›r?
fiayet Fransa daha fazla donya¤› tüketecek olsa, daha
fazla s›¤›r ve koyuna ihtiyaç olacak, sonuçta da temizlenmifl tarlalarda, ette, yünde, deride ve özellikle de
tüm tar›msal servetin temeli olan hayvansal gübrede bir
art›fl olacakt›r.
fiayet Fransa daha çok s›v› ya¤ tüketse, haflhafl, zeytin
ve kolza üretiminde bir art›fl görülecektir. Bu zengin
ama toprak-tüketen bitkiler, s›¤›r beslemenin topra¤a
kataca¤› artan verimlili¤i kârl› hale dönüfltürmek için
tam zaman›nda yetiflecektir...

Dilekçemizin baflar›ya ulaflmas›ndan, ta Anzin fiirketi’nin zengin orta¤›ndan tutun da zavall› bir kibrit sat›c›s›na kadar durumu iyileflmeyecek muhtemelen bir tek
Frans›z’›n bile bulunmad›¤›na kani olmak için fazlaca
düflünmeye gerek yoktur, baylar.
Kaynak: Aç›k Toplum, 27 Eylül 2001

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. a

2. b

3. c

4. d

5. e

6. a

7. b
8. c
9. d
10. e

Yan›t›n›z yanl›fl ise “Uluslararas› Ticaret Konusundaki Yaklafl›mlar” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Uluslararas› Ticaret Konusundaki Yaklafl›mlar” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “GATT ve II. Dünya Savafl›’n› Takip Eden Liberal Ticari Yap›” bölümünü
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “GATT ve II. Dünya Savafl›’n› Takip Eden Liberal Ticari Yap›” bölümünü
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “GATT ve II. Dünya Savafl›’n
Takip Eden Liberal Ticari Yap›” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “GATT ve II. Dünya Savafl›’n› Takip Eden Liberal Ticari Yap›” bölümünü
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Uluslararas› Parasal ve Finansal Yap›” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Uluslararas› Parasal ve Finansal Yap›” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Uluslararas› Parasal ve Finansal Yap›” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Küresel Güvenlik Yap›s›”
bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
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S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Ricardo’ya göre bir mal› üretince bir baflka mal›n üretiminden vazgeçilmifl olacakt›r. Bu bak›mdan bir mal›
üretmenin maliyeti ile bu mal› baflkas›ndan sat›n alman›n maliyeti karfl›laflt›r›lmal› ve bu iki durum aras›nda
mant›kl› bir seçim yap›lmal›d›r.
S›ra Sizde 2
Alt›n Standard› sisteminde otomatik denkleflme de¤erli
maden ak›m› mekanizmas›yla sa¤lan›yordu. Ülke aç›klar›n› kapatmak için alt›n sat›nca para arz› azal›yor, faiz
oranlar› yükseliyor ve devlet harcamalar› azalt›l›yordu.
Faiz oranlar›ndaki yükselme ülkeye k›sa vadeli sermaye girifline de yol aç›yor, bu da aç›¤›n finansman›na
yard›mc› oluyordu.
S›ra Sizde 3
Harcamalar› artan ve ödemeler bilançosu aç›k veren
ABD, bu aç›klar›n› dolar basarak karfl›l›yordu. Paralar›n›n de¤erini sabit tutmak isteyen di¤er ülkeler içeri giren bu fazla dolarlar› sat›n al›nca, bu ülkelerde de para
arz› art›yor ve enflasyon ortaya ç›k›yordu.
S›ra Sizde 4
11 Eylül sald›r›lar›n›n ard›ndan ABD, sert güç kullan›m›n› öne ç›karm›fl ve büyük askerî gücü ile sonuç almay› amaçlam›flt›r. Bunun için Afganistan’a ve Irak’a yapt›¤› müdahaleler ABD’nin yüksek askerî harcamalar› sebebiyle büyük bütçe ve d›fl ticaret aç›klar› vermesine ve
dolar›n de¤erinin düflmesine sebep olmufltur. ABD’nin
ulusal borcunun rekor düzeylere ç›kmas›, buna karfl›l›k
Çin gibi ABD ile olan ticaretinde fazla veren ülkelerin
elinde büyük miktarda dolar birikmesi (buna artan petrol fiyatlar› sebebiyle büyük dolar fonlar›na sahip olan
körfez ülkelerini de eklemek gerekir) sonucu dünyada
bir tasarruf dengesizli¤i ortaya ç›km›flt›r. Bu büyük dolar fonlar› ABD’nin borçlanma ihtiyac›n› karfl›lam›fl ve
ABD’deki spekülatif geliflmelerin temel sebeplerinden
birini oluflturmufltur.

S›ra Sizde 5
Küresel problemlerin artmas› devletlerin otoritelerini ve
bunlarla bafl etme kabiliyetini s›n›rlarken birtak›m yeni
politik aktörleri ortaya ç›karmaktad›r. Bunlardan baz›lar›, hükûmet d›fl› kurulufllar, çok uluslu flirketler ve insani yard›m kurulufllar›d›r. Bunlar yan›nda, silah ve uyuflturucu trafi¤ini yöneten organize suç örgütleri, düzensiz silahl› gruplar ve savafl lordlar› ile uluslararas› terör
gruplar›ndan da söz edilebilir.
S›ra Sizde 6
So¤uk Savafl’›n ard›ndan BM, etnik ve dinî çat›flmalarla,
salg›n hastal›klarla ve çevre problemleriyle mücadelede
daha fazla ön plana ç›kmaya ve önleyici tedbirler almaya bafllam›flt›r.
S›ra Sizde 7
Schumpeter’e göre ölçek ekonomileri tekeller ortaya ç›karmakta; birçok endüstride rekabet pazar pay› için de¤il pazar›n bütünü için yap›lmaktad›r. Kazanan pazar›n
tamam›n› ya da en az›ndan ço¤unu almaktad›r.
S›ra Sizde 8
Teknolojik geliflmeler bir taraftan güvenlikle ilgili konularda (mesela silahlarda) di¤er taraftan ekonomik
meselelerde bilgisayar ve iletiflim teknolojilerinin a¤›rl›¤›n› ve önemini art›rmaktad›r. Bilgisayar teknolojisinde
güvenli¤in yeterli ölçüde sa¤lanamamas› ise dünyada
bir güvenlik zaaf›n›n ortaya ç›kmas›na sebep olmaktad›r. Art›k siber savafllardan söz edilmektedir ve çeflitli
terörist gruplar bu teknolojileri elde ederek güvenlik
sistemleri aç›s›ndan tehdit oluflturabilmektedirler. Di¤er
taraftan, bilgi ifllem teknolojisinde meydana gelen geliflmeler sermaye hareketlerini kolaylaflt›rmakta ve bunlar›n takibini güçlefltirmektedir. Bu durum da terörizmin
finansman›n› kolaylaflt›rmaktad›r. Bütün bunlara So¤uk
Savafl döneminde kurulan dengelerin bozulmas› da eklenince dünyada güvenlik probleminin artt›¤› ve giderek küresel bir nitelik kazand›¤› rahatl›kla söylenebilir.
Bu gibi geliflmeler küresel ifl birli¤inin ne kadar önemli, hatta zorunlu oldu¤unu göstermektedir.
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Amaçlar›m›z

N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Hegemonya ile dünya ekonomisi aras›ndaki iliflkiyi aç›klayabilecek,
Dünya ekonomisindeki I. Dünya Savafl›’na yol açan de¤iflim ve dönüflümleri
tart›flabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
• Hegemonya
• Dünya ekonomisi
• Sanayi Devrimi

• Korumac›l›k
• Otarfli
• ‹ngiliz Hegemonyas›

‹çindekiler

Dünya Ekonomisinin
Uluslararas› Ekonomi Ortaya Ç›k›fl› ve
‹ngiliz Hegemonyas›
Politik

• HEGEMONYA VE ULUSLARARASI
‹ST‹KRAR
• SANAY‹LEfiME VE ULUSLARARASI
T‹CARET
• DÜNYA EKONOM‹S‹NDE
YAfiANAN DÖNÜfiÜM VE
KARfiILIKLI BA⁄IMILILIK: 1873 1914
• B‹R‹NC‹ DÜNYA SAVAfiI’NA
G‹D‹L‹RKEN DÜNYA EKONOM‹S‹
• B‹R‹NC‹ DÜNYA SAVAfiI VE
SONRASI

Dünya Ekonomisinin
Ortaya Ç›k›fl› ve ‹ngiliz
Hegemonyas›
HEGEMONYA VE ULUSLARARASI ‹ST‹KRAR
Hegemonya kavram› uluslararas› iliflkilerde çeflitli anlamlarda kullan›lsa da genel olarak bir gücün uluslararas› sistemdeki üstün durumunu belirtmektedir. Bir devlet, belirli bir co¤rafi alanda ya da bir faaliyet alan›nda di¤er devletler üzerinde hâkimiyet
kurmaktad›r. Bu hâkimiyet ekonomik ve/veya askeri güce dayanmakta ve güçlü olan
devlet güç kullan›m› veya tehditle di¤er devletleri kendisiyle iflbirli¤ine zorlamaktad›r.
Neoliberal görüfle göre bir gücün hegemon olabilmesi için hammaddeleri, sermayeyi ve pazar› kontrol etmesi, katma de¤eri yüksek mallar›n üretiminde rekabet
avantaj›na sahip olmas› ve uluslararas› ekonomik iliflkileri yönetebilmesi için di¤er
bütün devletlerden daha güçlü olmas› gerekir. Ayr›ca bu gücün, uluslararas› ekonomi politi¤i yönetme konusunda istekli olmas› ve bu alanda istikrar› sa¤layabilmek ve sürdürebilmek için yeterli bir askeri gücü bar›nd›rmas› flartt›r.
Neorealist görüflü savunanlar, güçlü bir devletin di¤er devletlere kendi kurallar›n› dayatarak dünyada bir istikrar sa¤lamaya çal›flt›¤› görüflündedirler. Bu görüflte
olan Gilpin’e göre, 18’inci ve 19’uncu yüzy›llarda ‹ngiltere ve 20’nci yüzy›lda ABD
taraf›ndan kurulan liberal uluslararas› ekonomik düzen böyle bir istikrar› yans›tmaktad›r. Yine bu görüfle sahip olan Charles Kindleberger, hegemonyac› gücün
bir tak›m kolektif mallar sa¤lamak ve iki Dünya Savafl› aras›nda yaflanan türden bir
ekonomik felaketi önlemek suretiyle uluslararas› sistemde (özellikle uluslararas› finans alan›nda) oynad›¤› istikrar sa¤lama rolüne vurgu yapmaktad›r.
Hegemon gücün uluslararas› sisteme sa¤lad›¤› kolektif mallar aras›nda, özellikle, istikrarl› bir para, güvenlik ve bir serbest ticaret sistemini saymak gerekir. Hegemonyan›n potansiyel olumlu etkilerini ön plana ç›karan bu yaklafl›m “hegemonyac› istikrar teorisi” için gerekli altyap›y› oluflturmufltur. Bu teoriye göre uluslararas› ekonomik ve politik sistemi organize edip, yukar›da bahsi geçen kolektif mallar› sa¤layan bir hegemonun varl›¤› halinde dünya sistemi daha refah içinde olmaktad›r. Hollanda (1620-1672), ‹ngiltere (1815-1873) ve ABD (1945-1971) hâkimiyetindeki dönemler (tarihler üzerinde tart›flma olmakla birlikte) hegemon ve refah
iliflkisine örnek olarak verilmektedir.
Yukar›da belirtilen uluslararas› kolektif kamusal mallar› sa¤lamak maliyetlidir. Fakat bu maliyeti üstlenen hegemon, dünya sistemi içindeki hâkim durumu sebebiyle
bunun karfl›l›¤›nda kazanç da elde etmektedir. Dünya sisteminde refah artt›kça hegemonun refah› da artmaktad›r. Hegemon gücünü kaybetti¤inde, uluslararas› sistem
da¤›lmakta, düzensizlik ve çat›flmalar ortaya ç›kmakta ve bar›fl ve refah azalmaktad›r.

Genel anlam›yla hegemonya,
bir devletin, gücün, grubun
veya bir s›n›f›n; di¤er
devletlerdeki güçler, gruplar
veya s›n›flar üzerinde çeflitli
araçlarla oluflturdu¤u
üstünlük, liderlik,
bask›n/hâkim etki veya
otoritedir.

Uluslararas› sitemde
hegemon haline gelen bir
güç, sisteme istikrarl› bir
para, güvenlik ve serbest bir
ticaret sistemi gibi kolektif
kamusal mallar
sa¤lamaktad›r.
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Bir noktada hegemon, uluslararas› sistemin maliyetlerini üstlenme konusunda
aciz kalmaktad›r. Ya ilgisini uluslararas› yükümlülüklerinden yurtiçi meselelere
kayd›rmakta ya da yükümlülüklerini yerine getiremeyecek kadar zay›flam›fl olmaktad›r. Hegemon çöktü¤ünde, uluslararas› sistemde yeni bir hegemon ortaya ç›kana kadar kaos hâkim olmaktad›r. I. Dünya Savafl›’n›n ard›ndan ‹ngiltere’nin gücünü kaybetmesi, ABD hegemonyas› alt›ndaki sistem olarak görülen Bretton Woods
sisteminin çöküflü bu duruma örnek olarak verilmektedir. 1989 y›l›nda Demir Perde olarak tan›mlanan blokun da¤›lmas› da Orta ve Do¤u Avrupa üzerindeki Sovyet hegemonyas›n›n çöküflü olarak görülebilir.
Di¤er bir düflünce ak›m› olan Marksizm’de s›n›f mücadelesi ve eflitsiz geliflme
üzerinde odaklan›l›r ve hegemonya teorisinin kapitalizmdeki eflitsiz geliflmeyi
aç›klamakta yetersiz kald›¤› ileri sürülür. Fakat Marksistler de hegemonya kavram›n› bir devletin di¤erleri üzerindeki hâkimiyeti anlam›nda kullan›rlar ve realistler gibi onlar da zenginlik ve gücün birbirini tamamlad›¤›n› kabul ederler. Neomarksistlerden Wallerstein da çal›flmalar›nda kapitalizmin tarihi olarak modern devlet sistemini ele alm›fl ve hegemonya ile askeri gücün rolünü vurgulam›flt›r. S›n›f mücadelesi yaklafl›m›n› devlet merkezli analize uygulayan Wallerstein, ekonomik ve politik yap›lar› bir arada de¤erlendiren bir “dünya sistemi” yaklafl›m› benimsemifltir.
SIRA S‹ZDE
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D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

Hegemonya SIRA
kavram›n›
S‹ZDE k›saca tan›mlay›n›z.
Wallerstein’a göre 16’nc› yüzy›lda Avrupa’da kurulmufl olan kapitalist dünya
fi Ü N E L ‹ M çevre ve yar› çevre alanlar›n›n hiyerarflisine dayanmaktad›r.
ekonomisi;D Ümerkez,
Merkez, nitelikli tar›m ile kitle üretimi yapan sanayiler gibi geliflmifl ve karmafl›k
ekonomik faaliyetleri
bar›nd›rmaktad›r. Bu faaliyet alanlar› burjuvazi taraf›ndan
S O R U
kontrol edilmektedir. Hiyerarflinin en alt basama¤›nda yer alan çevre ülkeleri çeflitli yar› mamul mallar üretir. Buralarda zorla çal›flt›r›lan bir iflgücü ve çok az enD‹KKAT
düstriyel faaliyet vard›r. Yar› çevre, bu ikisi aras›nda kalan ülkelerden oluflur ve
ekonomik faaliyet bak›m›ndan kar›fl›kt›r.
SIRA
S‹ZDEekonomisinde eflitsiz bir al›flverifl söz konusudur ve ekonomik
Kapitalist
dünya
kazançlar çevreden merkeze transfer edilir. Bu transfer, merkezde güçlü çevrede
ise zay›f devletlerin oluflmas›na yol açar. Güçlü devletler zay›f devletleri eflitsiz al›flAMAÇLARIMIZ
verifle zorlayabilir ve bu eflitsiz de¤iflim sistemde gerginlikler oluflturur. Bu iki alan›n aras›nda yer alan yar› çevre bu gerginlikleri azalt›r ve merkez ülkelerin bir bütün olarak muhalefetle
karfl›laflmas›n› engeller. Devletler çevreden yar› çevreye ve
K ‹ T A P
merkeze geçebilece¤i gibi bunun tersine bir geçifl de görülebilir.
Dünya sistemi teorisine göre kapitalizm iki temel güce dayanmaktad›r. Bunlardan ilki, gittikçe
bir iflbölümü ve giderek daha fazla co¤rafi bölgeyi ve
T E L E V ‹ Zgeniflleyen
YON
nüfusu mübadele ve karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k iliflkisi içine çeken bir ticaret ve finans
a¤›d›r. ‹kincisi de co¤rafi temele dayanan, devletleraras› bir rekabettir. Bu rekabet,
dünya sisteminin merkezinde yer alan ekonomik, askeri, teknolojik, idari ve kül‹ N T E R N Eyüksek
T
türel kapasiteleri
devletler aras›nda geliflmekte ve çevredeki azgeliflmifl
bölgelerin kontrolünü ve sömürülmesini amaçlamaktad›r.
Dünya sisteminin en temel özelli¤i ekonomik olarak gittikçe artan bir uyum ve
karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k e¤ilimi içinde olmas›na ra¤men, politik aç›dan bölünmüfl bir
yap›y› devam ettirmesidir. Bu yap› dünyada hayli eflitsiz bir gelir ve kaynak da¤›l›m›na yol açarken, geniflleyen küresel ekonomi içinde güçlenen ekonomiler de
vatandafllar›n›n sahip oldu¤u ulusal avantajlar› korumak ve desteklemek için güçlü devletleri ortaya ç›karmaktad›r.

N N

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET
Dünya sisteminin en temel
özelli¤i ekonomik aç›dan
gittikçe artan bir ülkeler
aras› karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤a
ra¤men politik aç›dan
bölünmüfl bir yap›d›r. Bu
yap› dünyada eflitsiz bir gelir
ve kaynak da¤›l›m›na yol
açmaktad›r.
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Dünya sistemindeki bu ekonomik ve politik alan aras›ndaki dengesizlik Sanayi
Devrimi’nin öncesine kadar uzan›r; ancak Sanayi Devrimi bu dengesizli¤i art›rm›flt›r.
Devletlere dayal› uluslararas› sistem içinde ulus devletler karar alma ve meflruiyet
aç›s›ndan odak noktas›nda bulunmaya devam etmifller; uluslararas› kurumlar›n geliflimi yavafl olmufl ve bunlar, ekonomik bütünleflmenin h›z›na ayak uyduramam›fllard›r. Küresel bir ekonomik düzenin meydana getirilmesi ve sürdürülmesi için bu
kurumlara ihtiyaç oldu¤u için de problemler ortaya ç›kmaya bafllam›flt›r. Ülkeler
içindeki piyasalar›n varl›¤›n› devam ettirmesi için bir yönetime nas›l ihtiyaç varsa küresel piyasalar da böyle bir yönetime ihtiyaç duymaktad›rlar. Bu yönetim olmay›nca, devletler kendi kontrolleri alt›ndaki co¤rafi s›n›rlar içinde faaliyetleri düzenleyip
desteklemekte, fakat ülke s›n›rlar›n› aflan mübadeleler problem oluflturmaktad›r.
Küresel bir ekonominin tatmin edici bir biçimde iflleyebilmesi için bir tak›m
fonksiyonlar›n yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunun bir yolu küresel bir yönetimin kurulmas›d›r. Fakat tek alternatif bu de¤ildir. Bunun yerine hegemonik güce
sahip bir devlet, di¤er güçlü devletleri zorlayarak ya da raz› ederek bir uluslararas› sistem oluflturabilir. Bir devlet baflka hiçbir devletin ya da devletler grubunun
kendisine meydan okuyamayaca¤› bir güce eriflti¤i zaman böyle bir durum ortaya
ç›kar. Ekonomik üstünlü¤ün temel boyutlar›n› üretim (teknolojik liderlik), ticaret
(dünya ticaretindeki pay) ve finans (uluslararas› kredi ve para) alanlar›ndaki üstünlük oluflturmaktad›r. Bir devlet bu üç alanda da üstünlü¤e sahipse hegemon olma
kabiliyetine sahip demektir ve bütün dünya için bir devletin sahip olabilece¤i
fonksiyonlar› yerine getirebilir.
Marksist ak›m içinde yer alan Gramsci ve onu takip edenler, geleneksel yaklafl›mlar›, özellikle hegemonun ortaya ç›kmas›nda r›zan›n olmamas› ve sivil toplumun dikkate al›nmamas› noktas›nda eksik olarak görmektedirler. Buna göre devlet endeksli hegemonyac› düzen anlay›fl› yerine, dünya düzeni, devletler ve toplumsal s›n›flar aras› iliflkilerden hareketle aç›klanmal›d›r. Gramsci’ye göre hegemon olmak için ekonomik ve politik güç yeterli de¤ildir; bunun için ba¤›ml› gruplar›n r›zas›na da ihtiyaç vard›r. Bu sebeple, hegemon amaçlar›na ulaflmak için yaln›zca bask› ve zor kullanmaz, ayn› zamanda sistemdeki di¤er aktörlerin r›zas›n› da
elde etmeye çal›fl›r.
Hegemon ve r›za aras›ndaki iliflki sivil toplum sayesinde olmaktad›r. Sivil toplum, ideolojinin bütün dallar›n› (bilim, iktisat, hukuk, sanat, felsefe, din, kültür,
folklor gibi) ve ideolojiyi yaratan ve yayan örgütler de dâhil olmak üzere, ideolojinin ald›¤› bütün biçimleri (okul, kitapl›k, haberleflme araçlar› gibi) kapsamaktad›r. Dolay›s›yla, geleneksel Marksistler sivil toplumu ekonomik alan ile s›n›rland›r›rken, Gramsci, dünya görüfllerini, felsefe ve dinleri, manevi faaliyetleri de sivil
toplum içinde de¤erlendirmektedir.
Gramsci geleneksel yaklafl›mlar› hangi aç›dan elefltirmektedir?

SIRA S‹ZDE

Güç kullan›m› hem bask›y› hem de r›zay› icap ettirmektedir ve en istikrarl›
D Ü fi Ü N E Lüstünlü¤üne
‹M
yönetimler r›zan›n öne ç›kt›¤› yönetimlerdir. Devletlerin ekonomik
dayanan hegemonya, k›smen bizzat hegemonyan›n varl›¤›ndan kaynaklanan
(ekonomik) sebeplerle k›sa ömürlü olma e¤ilimindedirler. BirS devlet
O R U ekonomik
üstünlü¤e sahipse ve bunu bir refah dönemi oluflturmak ve küresel ekonomiyi
gelifltirmek için kullan›rsa; di¤er güçlü devletlerin verimlilik, teknoloji ve yat›r›mD‹KKAT
da aray› kapatmak için organize olmalar›yla birlikte (bir anlamda dünya ifl bölümü gere¤i) k›sa zamanda karfl›s›nda rakipler bulmaya bafllayacakt›r. Böyle bir reSIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

Bir devlet, üretim (teknolojik
liderlik), ticaret (dünya
ticaretindeki pay) ve finans
(uluslararas› kredi ve para)
alanlar› olmak üzere üç
alanda da ekonomik
üstünlü¤e sahipse hegemon
olma kabiliyetine sahip
demektir.

Gramsci’ye göre yaln›zca
bask› ve güç kullan›larak
hegemon olunmaz.
Sistemdeki di¤er aktörlerin
r›zas›n›n da al›nmas›
gerekir.

2

SIRA S‹ZDE

“Teknolojide veD Üüretimde
fi Ü N E L bir
‹M
üst aflamaya ulaflan ülkeler,
eski üretimini bir alttakine
devreder” fleklinde
S Oilerleyen
R U
süreç, “dünya ifl bölümü”
kavram› ile izah edilir.
Dünya ifl bölümü, hangi
D ‹ K KneA T
ülkenin, neyi, nerede,
kadar, hangi teknolojiyle
üretece¤inin belirlenmesidir.

N N

SIRA S‹ZDE
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Sahip oldu¤u ekonomik güç
zamanla azald›¤› ve
kendisini hegemon haline
getiren flartlar ortadan
kalkt›¤› halde devletler
hegemon durumunu devam
ettirmek istemektedirler.

kabet, e¤er kontrol alt›nda tutulamazsa, gittikçe artan bir sürtüflmeye ve sonunda savafla yol açabilir.
Gerçek anlamda ekonomik üstünlük k›sa süreli olmas›na ra¤men; bir devlet
bir kez hegemon durumuna gelince genellikle bundan vazgeçmek istememektedir. Örne¤in, 20’nci yüzy›lda ‹ngiltere, kendisini hegemon güç haline getiren flartlar ortadan kalkt›¤› halde sahip oldu¤u küresel rolü devam ettirmeye çal›flm›flt›r.
‹ngiltere’nin bir hegemon güç olarak çöküflü üzerine gelifltirilen düflünceler hegemonyan›n lehindeki en etkili tezlerden birinin ortaya ç›kmas›na yol açt›. Charles
Kindleberger, hegemon devlet güç uygulama kabiliyetini kaybetti¤inde, sonucun
çat›flma ve dünya ekonomik sisteminin çöküflü oldu¤unu ileri sürdü. Ona göre
1929’daki depresyonu bu flekilde aç›klamak mümkündü. ‹ngiltere art›k liberal bir
dünya düzeni için gerekli kurallar› empoze etme gücünü kaybetmiflti; ABD ise
bunun için haz›r de¤ildi.

SANAY‹LEfiME VE ULUSLARARASI T‹CARET
Bugünkü anlamda dünya ekonomisi 18’inci yüzy›l›n sonu ile 19’uncu yüzy›l›n bafl›nda, sanayileflmenin ‹ngiltere’de bafllay›p Avrupa’ya yay›lmas› ve ‹ngiltere’nin
mamul mal ticaretinde patlama yaflanmas›yla ortaya ç›km›flt›r. Asl›nda uluslararas›
ekonomik iliflkiler bundan önce de mevcuttu. Mesela, 16’nc› ve 17’nci yüzy›llarda
karmafl›k bir ekonomik sistem Asya’da geliflmiflti. Giyecek, baharat ve gümüfl ticaretine dayal› bu sistem ‹ngilizler, Hollandal›lar, ‹spanyollar ve Portekizliler taraf›ndan organize ediliyordu.
Ancak, yeni durumu yukar›da belirtilen sistemden ay›ran özellikler; dünya ticaretinde bütün taraflar için potansiyel kazanç imkân›, uluslararas› ticarette mamul
mallar›n giderek artmakta olan önemi ve ülkeler aras›ndaki karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤›n
derecesindeki ola¤anüstü art›fl idi. Bu faktörler bir araya gelerek yeni üretim biçimleri ortaya ç›kard› ve bu flekilde ticaretten sa¤lanan kazançlarda çok büyük art›fllara yol açt›.
SIRA S‹ZDE
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18’inci
D Ü fi Üyüzy›l›n
N E L ‹ Mortalar›nda
‹ngiltere’de Sanayi
Devrimi’nin ortaya
ç›kmas›ndan itibaren ülkeler
S O R Uteknoloji,
birbirleriyle
ekonomik organizasyon ve
kaynaklar aç›s›ndan eflitsiz
flartlarda
D ‹ K K rekabet
AT
etmektedirler.

SIRA S‹ZDE
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Sanayi Devrimi
ortaya ç›kan uluslararas› sistemin temel özellikleri nelerdi?
SIRAsonras›nda
S‹ZDE
18’inci yüzy›l›n ortalar›na kadar bütün devletler merkantilist ekonomi politikaD Ü fi Ü N E L ‹ M
lar› takip etmekteydiler;
dolay›s›yla korumac›l›k ön plandayd›. Dünya ticaretindeki art›fl, giderek ülkelerin bu yeni serbest ticaret sistemine kat›lma yönündeki arS O R U bir taraftan da artan kârlar deniz afl›r› yat›r›mlar› görülmemifl
zular›n› art›r›rken,
boyutlara tafl›d›. 1780 ile 1850 y›llar› aras›nda devam eden bu süreç, bir dünya
ekonomisi yaratt›.
D ‹ K K A TBu yeni dünyada oluflan karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k çeflitli politik problemler ortaya ç›kard› ki bunlar sistemin I. Dünya Savafl› s›ras›nda y›k›lmas›na katk›da bulundu.
SIRA S‹ZDE
Dünya ekonomisinin bugün de geçerli olan temel özelli¤i ülkeler aras›ndaki
eflitsizliktir. Ülkeler birbirleriyle, teknoloji, ekonomik organizasyon ve kaynaklar
üzerindekiAMAÇLARIMIZ
farkl› avantajlara dayal› olarak eflitsiz flartlarda rekabet etmektedirler.
18’inci yüzy›l›n sonlar›nda ‹ngiltere’de Sanayi Devrimi’nin ortaya ç›kmas›nda ve
daha sonra dünya ekonomisinde meydana gelen de¤iflmelerde de durum böyley‹ T Aortaya
P
di. ‹ngiltereK yeni
ç›kan imalat süreçlerinde ele geçirdi¤i liderli¤in avantajlar›n› uzun dönem sürdürdü.

N N

TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

‹NTERNET

95

4. Ünite - Dünya Ekonomisinin Ortaya Ç›k›fl› ve ‹ngiliz Hegemonyas›

1750 y›l›na gelindi¤inde ‹ngiltere, Avrupa’daki en büyük piyasaya sahip olan,
nispeten ticarileflmifl bir toplumdu. 18’inci yüzy›l boyunca artan tar›msal verimlilik
h›zl› bir nüfus art›fl› ortaya ç›karm›flt›. Parasal bir ekonomi hayli yayg›n olup, ülke
uzun ve baflar›l› bir uluslararas› ticaret gelene¤ine sahipti. ‹flgücü aç›s›ndan, tar›mdan sanayiye geçiflte k›s›tlamalar azd› ve dönemin üretim teknikleri aç›s›ndan gerekli düzeyde vas›fl› insan say›s› yüksekti. Ayr›ca, imalat sanayiine yat›r›m yap›lmas› için yeterli miktarda sermaye mevcuttu. Gerek yurtiçindeki, gerekse uluslararas›
piyasalardaki f›rsatlar› gören ‹ngiliz giriflimciler, çabucak bu yeni üretim tekniklerini benimseyerek maliyetleri ve fiyatlar› h›zla afla¤› çektiler. Sonuç, sat›fllarda bir
patlama yaflanmas› oldu.
Resim 4.1
2012 Londra
Olimpiyatlar› aç›l›fl
töreninden bir sahne.
2012 Londra Olimpiyat Oyunlar›'n›n ‹ngiltere'nin geçmifline göndermeler yap›lan ve kültürel simgelerin kullan›ld›¤› aç›l›fl töreninde sahaya kurulan ‹ngiliz köyünün
yerini sahadan yükselen dev bacalar, köylülerin yerini sanayi iflçileri al›rken; Tar›m Devrimi'nden
Sanayi Devrimi'ne geçiflte ‹ngiltere'nin önderli¤i vurgulan›yordu…

D›fl piyasalardaki pamuklu mallar›n sat›fl›nda meydana gelen art›fl, ‹ngiltere’nin
ihracat›nda, 1784 - 1814 y›llar› aras›nda bir yükselifl ortaya ç›kard›. ‹hracat ilk kez
milli gelir aç›s›ndan “büyümenin motoru” haline geldi. Yurtd›fl›ndaki sat›fllar, 1801
y›l›nda milli gelirin yüzde 18’ini oluflturuyordu ve o y›l, yaln›zca pamuk sanayi toplam üretimin yüzde yedisini sa¤l›yordu. Piyasalar ve arz kaynaklar› giderek artan
ölçülerde imparatorluk d›fl›ndaki, ‹ngiltere’nin politik aç›dan kontrolü alt›nda olmayan bölgelerde yer al›yordu.
Bu h›zl› sanayileflme elbette ‹ngiltere’yi veya dünya ekonomisini bir anda dönüfltürmedi. Bunun için ‹ngiltere’nin siyasi ve ekonomik liderlerinin merkantilist
olmayan bir ticaret anlay›fl› gelifltirmeleri gerekti. 1815 sonras›nda, K›ta Avrupas›’ndaki ülkeler, yabanc› mallar›n ülke içine ak›n etmesinin yarataca¤› rekabetten
ve politik sonuçlardan ürkerek ‹ngiliz mallar›na karfl› korumac› tedbirleri art›rd›lar.
Bu dönemde, merkantilizm ve korumac›l›k d›fl ticaret politikas›n›n merkezinde yer
alan ideoloji olmaya devam etti.
Sanayi Devrimi ve onu takip eden ekonomik geliflme sonucunda, ‹ngiltere merkantilist sistemi yavafl yavafl tasfiye etmeye bafllad›. Ticaretteki çeflitli k›s›tlamalar
kald›r›ld› ve 1830 y›l›na gelindi¤inde pek az endüstriyel ve ticari k›s›tlama kalm›flt›. Tar›mdaki koruma ise bir süre daha devam etti. Sonunda, 1846 y›l›nda Hububat
Kanunu feshedildi¤inde, sanayi kesimi toprak sahiplerine karfl› bir zafer kazand›

Sanayi Devrimi ve onu takip
eden h›zl› ekonomik geliflme
sonucunda ‹ngiltere
merkantilist sistemi yavafl
yavafl terk etti ve serbest
ticarete geçti.
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Sanayi devrimi sonras›nda
ortaya ç›kan ‹ngiliz
hegemonyas› 1815’ten sonra
‹ngiltere’nin elde etti¤i
ekonomik üstünlü¤e
dayanmaktayd›. ‹ngiltere
finans, ticaret ve sanayide
dünyada lider konumuna
eriflmiflti.
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ve ‹ngiltere serbest ticaret dönemine geçerek uluslararas› ekonomik liberalizasyon
ça¤›n› açm›fl oldu.
Hububat Kanunu’nun iptali Almanya ve ABD’de serbest ticaret yanl›lar›n›n güçlenmesine yard›mc› oldu. Ayr›ca ‹ngiltere, nihayet 1860’da, Fransa’y› ortaya ç›kmaya bafllayan serbest ticaret düzenine kat›lmaya ikna etti. En Çok Kay›r›lan Ülke ‹lkesi’ne dayal› birçok anlaflma, gümrük tarifelerinin bütün Avrupa’da düflmesini
sa¤lad›. ‹ngiltere’nin merkezinde yer ald›¤› çok tarafl› ticaret ve sermaye ak›mlar›
sistemi dünya ekonomisinin nitelik de¤ifltirmesini sa¤lad›. Buna karfl›l›k, önemi giderek artan bir ülke olan ABD ise aksine 1865’ten sonra daha k›s›tlay›c› gümrük
politikalar› uygulamaya bafllad›.
Serbest ticarete yönelifl ve bu sayede ticarette meydana gelen art›fl, 1850 ile
1875 y›llar› aras›nda ortaya ç›kan baz› geliflmelerden de etkilendi ve daha sonra bu
geliflmelerin h›zlanmas›na katk›da bulundu. Birleflik bir piyasaya duyulan ihtiyaç
ve daha fazla uluslararas› etkiye sahip olma arzusunun ortaya ç›kard›¤› Almanya’n›n siyasi birli¤i Orta Avrupa’da ekonomik ortam› de¤ifltirdi. Ortaya ç›kan ekonomik de¤iflikliklerin merkezinde demiryollar› inflas› yer al›yordu.
Demiryollar› büyük miktarda sermaye gerektiriyor ve piyasalar›n ölçe¤ini önemli ölçüde art›r›yordu. Fransa ve Belçika’daki demiryollar›n›n inflas› için gerekli sermaye bafllang›çta ‹ngiltere’den geldi. Daha sonra Fransa sermaye ihracatç›s› bir ülke olurken, Almanya da kendi kendine yeterli hale geldi.
Bu geliflmelerin ortas›nda yer alan endüstriyel ilerleme Avrupa’da ekonomik
iliflkilerin sahas›n› büyük ölçüde geniflletmiflti. Fransa ve Almanya’da artan tekstil
üretimi, bir taraftan ‹ngiltere’deki üretim art›fl›n›n da devam etmesinin etkisiyle
ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda’dan yap›lan yün ve pamuk ithalat›nda büyük
çapl› art›fllara yol açt›. Tafl›mac›l›kta meydana gelen geliflmeler, özellikle 1860’larda ve 1870’lerde, Avrupa’n›n yapt›¤› hububat ve et ithalat›nda önemli art›fllar meydana getirdi.
Avrupa’da co¤rafi konuma ve sanayileflme düzeyine ba¤l› olarak bir çok tarafl› iflbölümü ortaya ç›kt›. ‹ngiliz mallar›, özellikle demiryolu ekipmanlar›, makine,
kömür ve tekstil ürünleri Avrupa’n›n ekonomik bak›mdan geliflmifl bölgelerinde
sat›l›rken; Alman endüstrisi de Orta ve Do¤u Avrupa pazarlar›nda baflar› gösteriyordu. 1840’lardan itibaren gerçek anlamda kapitalizmin gelifliminin bafllad›¤› Almanya’da, özellikle Saksonya’daki tekstil fabrikalar› ile demir ve kömür üretimi sayesinde bafllat›lan demiryolu politikas› çerçevesinde sanayileflme h›z kazanmaya
bafllam›fl; t›pk› Fransa'da oldu¤u gibi yeni sanayileflen bölgelerin düflük iflçi ücretleri gibi sahip olduklar› avantajlar, ‹ngiltere ile aralar›ndaki fark› kapatmalar›na yard›mc› olmufltu.
‹ngiliz hegemonyas›, 1815’ten sonra ‹ngiltere’nin elde etti¤i ekonomik üstünlü¤e dayanmaktayd› ve ‹ngiltere bu süreçte finans, ticaret ve sanayide aç›k bir
flekilde liderli¤i ele geçirmiflti. Örne¤in Londra, tart›flmas›z bir flekilde dünyan›n
finans ve ticaret merkezi olarak kabul edilmekteydi. 1870 y›l›na gelindi¤inde
Londra piyasas›, rakiplerinin sermaye piyasalar›n›n toplam›n›n iki kat› büyüklü¤e sahipti ve sterlin temel uluslararas› para durumundayd›. 1914 y›l›nda ‹ngiltere’nin 4 milyar sterline ulaflm›fl olan yurtd›fl› yat›r›mlar› y›lda 200 milyon sterlinlik bir gelir sa¤l›yordu.
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Resim 4.2
Charles Dickens (1812 - 1870)
David Copperfield, Oliver Twist, Büyük
Umutlar gibi unutulmaz romanlar›n yazar›,
Sanayi Devrimi'nin sosyal sanc›lar›n› en iyi
anlatan ‹ngiliz edebiyat›n›n en büyük isimlerinden Charles Dickens'›n, 7 fiubat 2012
itibariyle 200'üncü yafl günüydü. Onun an›s›na do¤um yeri Portsmouth ve topra¤a verildi¤i Londra baflta olmak üzere ülke genelinde anma törenleri düzenlendi.

Görüldü¤ü üzere ‹ngiltere’nin bu ekonomik üstünlü¤ü sadece mamul mal ihracat›nda sa¤lanan fazlal›¤a de¤il, finansal ve ticari faaliyetlerden elde edilen fazlal›¤a da ba¤l›yd›. ‹ngiltere sanayileflmeden önce de bir ticari ve finansal güç idi ve
sanayileflmenin getirdi¤i yeni zenginlik ve f›rsatlar›, daha önce kurulmufl olan küresel iliflkiler çerçevesinde ele geçirdi. Sanayiden gelen zenginlik, tar›msal aç›dan
kendi kendine yeterlili¤i gereksiz hale getirmek suretiyle ‹ngiliz ekonomisinde
dengeleri de¤ifltirmiflti.
Serbest ticarete ba¤l›l›k, 19’uncu yüzy›l›n ortalar›nda ‹ngiliz politikas›n›n sembolü olmufltu. Ancak bu, endüstriyel olmaktan çok ticari bir mant›¤a dayanmaktayd›. ‹ngiltere’nin refah› ve artmakta olan nüfusunu besleme ihtiyac› art›k bütün dünyay› kaplam›fl olan ve merkezinde Londra’n›n bulundu¤u ticari iliflkiler a¤›n›n muhafazas›na ba¤l› hale gelmiflti. ‹ngiltere’nin imalat sanayii di¤er ülkelerdeki sanayiler karfl›s›nda teknolojik liderli¤i elinde tutarken; ‹ngiltere aç›s›ndan, dünya ekonomisi içinde mallar›n, sermayenin ve iflgücünün serbest dolafl›m› büyük önem arz
etmekteydi. ‹ngiltere’nin bu politikaya olan ba¤l›l›¤›n›n, bu liderlik zay›flamaya
bafllad›ktan sonra da uzun süre devam etmesi, onun do¤al liberal bir duruflunun
sonucudur.
‹ngiltere ortaya ç›kmas› muhtemel hâkim güçleri dengelemek ve engellemek
için çeflitli koalisyonlara önderlik etmifl ve meydan okuyan güçler de¤ifltikçe müttefiklerini de¤ifltirmifltir. Böylece ‹ngiltere, 19’uncu yüzy›lda çok güçlü bir devlet
haline gelmiflti. Endüstriyel, ticari ve finansal aç›dan dünyaya hâkim olmufltu. Donanmas› denizleri kontrol ediyordu. Genifl bir imparatorlu¤a sahipti ve dünyan›n
büyük bölümünde bir Pax Britannica oluflturmufltu. Bütün bunlar, baz› kimselerin,
‹ngiltere’nin 19’uncu yüzy›l›n ortas›nda küresel bir hegemonyaya ulaflt›¤›n› ileri
sürmelerine sebep oldu.
Ancak bu iddia baz› çevrelerce pek de makul görünmedi. Çünkü ‹ngiltere,
devletler sisteminin kalbini oluflturan ve uluslararas› meselelerle ilgili nihai kararlar›n al›nd›¤› K›ta Avrupas›’nda hiçbir zaman hâkim duruma gelmemifl ya da böyle bir aray›fl içine girmemiflti. Nitekim böyle bir hâkimiyet için gerekli olan güçlü
bir kara ordusuna ‹ngiltere sahip de¤ildi. Gücünün zirvesinde oldu¤u zamanlarda ‹ngiltere, tam bir izolasyon politikas› takip etmifl, kendisini do¤rudan ilgilendirmeyen meselelerden uzak durmufl ve Avrupa ile ilgili konularda iddial› rol üstlenmekten kaç›nm›flt›r. Bunun yerine, dünyan›n geri kalan›n›n büyük bölümünde

Kindleberg'e göre 18501914 y›llar› aras›nda
‹ngiltere, dünya
ekonomisine, serbest ticaret
rejimi, alt›n standard› ve
donanmas›n›n yard›m›yla bir
“saadet devri” yaflatm›flt›r.

Sanayi Devrimi üretimin
miktar›nda ticaretin
hacminde patlamaya yol
açm›fl, üretim ve piyasan›n
genifllemesi, bu iki unsuru
kontrol edebilen devletlere
güç kazand›rm›flt›r. Sanayi
Devrimi'nin bafllad›¤› ülke
‹ngiltere, bu nedenle
19'uncu yüzy›l›n hâkim
devleti olmufltur.
‹ngiltere, 1870 y›l›nda,
dünya mamul mal
ihracat›n›n yüzde 40'›n›
oluflturmaya bafllam›fl, sabit
sermaye yat›r›mlar› ise
dünya toplam›n›n yüzde
62'sine ulaflm›flt›r.
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hâkimiyetini sürdürürken, Avrupa’da kendisi hâkimiyet kurmad›¤› gibi, bir baflka
devletin de bunu yapmas›n› engellemeye yönelik bir dengeleyici rol oynamay›
tercih etmifltir.
SIRA S‹ZDE

4

D Ü fiEKONOM‹S‹NDE
ÜNEL‹M
DÜNYA
YAfiANAN DÖNÜfiÜM VE
KARfiILIKLI BA⁄IMILILIK: 1873 - 1914

D Ü fi Ü N E L ‹ M
‹ngiltere’nin
S O R U dünya
ekonomisindeki üstünlü¤ü
1870’ler civar›nda zirveye
ulaflt›ktan sonra düflüfle
A T kadar
D ‹ KdeK1945’e
geçse
devam etti. Özellikle ABD ve
Almanya, düflüfl süreci ile
SIRA S‹ZDE
birlikte
pek çok aç›dan
‹ngiltere’ye yetifltiler.

AMAÇLARIMIZ

16’nc› yüzy›ldaki
konumuna bakarak Osmanl› Devleti’ni de bir hegemon devlet olarak niSIRA S‹ZDE
telendirebilir miyiz?

‹ngiltere’ninS sahip
O R U oldu¤u hegemonya, 1870’ler civar›nda zirveye ulaflt›ktan sonra
düflüfle geçti. Bu tarihten sonra ‹ngiltere’nin üretimi, ticareti ve iflgücü verimlili¤i
mutlak rakam olarak artmaya devam etmekle birlikte, ekonomik rakiplerine k›yasD‹KKAT
la azalmaya bafllad›. Çünkü bir yandan da dünya ticareti geniflliyordu. ‹ngiltere’nin
zay›flamas›yla birlikte serbest ticaret düzeni çözülmeye bafllad›. ABD, iç savafl›n arSIRA S‹ZDEpolitikalar›na geri döndü. Fransa ve Almanya’da da benzer ged›ndan korumac›l›k
liflmeler ortaya ç›kt›. ‹ngiltere Hollanda hegemonyas›na karfl› merkantilizmi nas›l
bir silah olarak kulland›ysa, Almanya ve ABD de kendi sanayilerini gelifltirmek için
AMAÇLARIMIZ
korumac›l›k politikas›na baflvurdular ve sonunda küresel rekabette ‹ngiliz sanayiini yenmeyi baflard›lar.
1890’lar›n
ABD, iflgücü verimlili¤inde ve sanayi üretimindeki di¤er
K ‹ sonlar›nda
T A P
temel göstergelerde ‹ngiltere’yi geride b›rakt›. Almanya da ‹ngiltere’nin ekonomik
üstünlü¤üne karfl›, özellikle geliflmekte olan dünyada koloni elde etme yar›fl›nda
önemli birT Etehdit
olarak belirdi. Bu tehditlere ra¤men ‹ngiltere, I. Dünya Savafl›’na
LEV‹ZYON
kadar uluslararas› ekonomiye hâkim olmaya ve onu idare etmeye devam etti. Sanayi alan›ndaki gerilemesine karfl› ‹ngiltere, hizmetler sektörüne yöneldi ve artmakta olan ticaret aç›klar›n› dengelemek için sigorta, gemicilik ve uluslararas› fi‹ N T E R Nönem
ET
nans ifllemlerine
vermeye bafllad›. Sterlin uluslararas› para ve Londra uluslararas› finans merkezi olma konumunu devam ettirdi.
‹ngiltere’nin tart›flmas›z hegemonyas›n›n sürdü¤ü 19’uncu yüzy›l›n ortalar›nda,
küresel serbest ticaret, sözleflme güvenli¤i ve özel mülkiyet ilkelerine dayanan liberal dünya düzeni ideali ilk defa olarak uygulamada güçlenmeye bafllam›flt›. Fakat bu yüzy›l›n sonlar›nda ‹ngiltere, özellikle Almanya ve ABD’nin gittikçe kuvvetlenen askeri ve endüstriyel rekabeti ile karfl› karfl›ya kald›. Bu iki devlet, yeni geliflmekte olan sanayi sektörlerini ‹ngiliz mallar›n›n rekabetine karfl› korurken, bir
taraftan da resmi kolonyal ba¤lant›lar ve gayriresmi yat›r›m ve ticaret ba¤lant›lar›
vas›tas›yla dünyada ‹ngiltere’nin etki alanlar›na s›zmaya bafllad›lar.
Ayr›ca bu ülkeler, ‹ngiltere’nin serbest ticaret politikas›na olan ba¤l›l›¤›ndan
faydalanarak ‹ngiliz piyasas›na da yerleflmeye bafllad›lar. Askeri ve ekonomik bir
meydan okumayla karfl› karfl›ya kalan ‹ngiltere ciddi bir stratejik ikilem ile yüzyüzeydi. Ya rakipleri ile uzlaflacak ya da onlarla savaflacakt›. Sonunda her ikisini de
yapt›. Aç›k bir dünya ekonomisine ba¤l›l›k fliddetli bir bask› alt›nda kald›. ‹ngiltere bu duruma karfl› kendini, etki alan›n› art›rmaya çal›flarak savunmaya giriflti.
‹ngiltere’den ABD ve Almanya’ya do¤ru bir ekonomik güç kaymas› yaflan›rken;
o zamanki dünyan›n geliflmemifl bölgelerinde ilk sanayileflme ad›mlar› da at›lmaya
bafllanm›flt›. Hindistan, Çin ve özellikle Japonya bu bölgelerin bafl›nda geliyordu.
Uluslararas› ticaret ve finans alanlar›ndaki geniflleme, milli ekonomiler aras›nda, fiyat hareketleri, ortak finansal krizler ve ekonomik dalgalanmalar, d›fl ticaret ve yat›r›m oranlar›ndaki art›fl ve alt›na dayal› uluslararas› para sistemi ile kendisini gösteren ve gittikçe artan bir karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤a yol açm›flt›.

N N

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

1890’lardan sonra ‹ngiltere
güç kaybederken, ABD ve
Almanya birçok alanda onu
geçiyordu. Bu arada
dünyan›n di¤er bölgelerinde,
özellikle Japonya’da
sanayileflme kendini
göstermeye bafllam›flt›.
1890'lar›n bafl›nda hem
ABD, hem de Almanya o
dönem için sanayileflmenin
simgesi olan çelik
üretiminde ‹ngiltere'yi
geçmifltir. Artan rekabet
güçleri de ‹ngiltere'yi hem
kendi pazar›nda hem de
dünya pazar›nda s›k›nt›ya
sokmufltur.
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1873-1896 krizi ile birlikte serbest ticaretin giderek çözülüp yerini korumac› politikalara b›rakmas› ve dünyada ticari ve politik rekabetin artmas›na ek olarak, sanayi sektörünün temel özelliklerinde de önemli de¤ifliklikler meydana gelmeye
bafllam›flt›. Kimya, petrol, elektrik ve çelik gibi yeni sektörler lider sektörler olman›n yan›nda hâkim sektörler haline geldiler. Gerek bu sektörlerde gerekse di¤er
sektörlerde yeni bir giriflim biçimi geliflmeye bafllad›. Art›k firmalar üretim, ulusal
ve uluslararas› pazarlama ve da¤›t›m a¤lar›ndaki ölçek ekonomilerinden faydalanmak amac›yla çok daha büyük boyutlarda kuruluyorlard›.
Uluslararas› ekonomik ve endüstriyel güç da¤›l›m›nda meydana gelen de¤ifliklik afla¤›daki tabloda da görülebilmektedir. ‹ngiltere ve Fransa’n›n gücündeki keskin düflüfl ve ABD ile Almanya’n›n gücündeki h›zl› yükselifl çok aç›kt›r.
Bu dönemde, ABD, Almanya ve Rusya’n›n nüfusunda da h›zl› bir art›fl gözlenmektedir. 1890 ile 1913 y›llar› aras›nda bu ülkelerin nüfusu s›ras›yla, yüzde 55,
yüzde 36 ve yüzde 50 oran›nda artm›flt›r. Buna karfl›l›k bu dönemde ‹ngiltere’de nüfus art›fl oran› yüzde 22, Fransa’da ise yüzde 4’ten azd›r. Sonuç olarak,
1913’e gelindi¤inde ‹ngiltere’nin dünyadaki sanayi üretimindeki liderli¤i ortadan kalkm›flt›.
1870 - 1913 Y›llar› Aras›nda Dünya Sanayi Üretiminin Da¤›l›m› (yüzde olarak)
Y›llar

ABD ‹ngiltere Almanya Fransa Rusya Japonya Hindistan

Dünyan›n
Geri Kalan›

1870

23

32

13

10

4

-

-

17

1881-1885

29

27

14

9

3

-

-

19

1896-1900

30

20

17

7

5

1

1

19

1906-1910

35

15

16

6

5

1

1

20

1913

36

14

16

6

6

1

1

20

I. Dünya Savafl› öncesi 40 y›l boyunca dünya ekonomisinde meydana gelen geliflmeler finansal ve ticari aç›dan yüksek düzeyde bir karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k meydana
getirmiflti. Benzer düzeyde bir karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k tekrar ancak 1990’larda gerçekleflti. I. Dünya Savafl› öncesinde uluslararas› finansal ifllemler yükselerek artmaya
devam ediyordu. Uluslararas› hisse senedi ve tahvil sat›fllar› Avrupa’da bir hayli
yayg›n olup bu konuda pek az k›s›tlay›c› düzenleme mevcuttu. Alt›n Standard› paralar›n de¤erlerine istikrar kazand›rmakta ve finansal ak›mlar› kolaylaflt›ran bir ortam oluflturmaktayd›. Artan korumac›l›k uygulamalar›na ra¤men, 1850 sonras›nda
uluslararas› ticarette ciddi art›fllar meydana gelmekteydi. Bu karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k
daha fazla uluslararas› iflbirli¤ini gerektiriyordu. Ancak, finans ve ticaret ak›mlar›n›
yönetmeye dönük ayarlamalar geçici düzenlemeler fleklindeydi.

Tablo 4.1
1870 - 1913 Y›llar›
Aras›nda Dünya
Sanayi Üretiminin
Da¤›l›m› (Yüzde
Olarak)
Kaynak: Thomas D.
Lairson and David
Skidmore,
International
Political Economy
The Struggle for
Power and Wealth,
Thomson/Wadsworth,
Canada, 2003, s. 50.
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Tablo 4.2
1870 - 1914 Y›llar›
Aras›nda Önde
Gelen Ekonomik
Güçlerin Denizafl›r›
Yat›r›mlar›
(Milyon Dolar)
Kaynak: Thomas D.
Lairson and David
Skidmore,
International
Political Economy
The Struggle for
Power and Wealth,
Thomson/Wadsworth,
Canada, 2003, s. 52.

Ülkeler artan ba¤›ml›l›¤a
tepki olarak korumac›
politikalara baflvurunca,
1890’larda dünyada serbest
ticaret ak›m› tersine döndü.
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1870 - 1914 Y›llar› Aras›nda Önde Gelen Ekonomik Güçlerin Denizafl›r› Yat›r›mlar›
(milyon dolar)
1870

1900

1914

1914’te dünyan›n yüzdesi

‹ngiltere

4.900

12.000

20.000

44,0

Fransa

2.500

5.800

9.050

19,9

Almanya

—-

4.800

5.800

12,8

ABD

100

500

3.500

7,8

Di¤erleri

500

1100

7.100

15,5

Bu dönemde ‹ngiltere’nin dünya ekonomisinde oynad›¤› en önemli roller uluslararas› sermaye piyasalar›n› geniflletmek, alt›na dayal›, gevflek bir biçimde organize
edilmifl uluslararas› para sistemine katk›da bulunmak, korumac›l›¤›n artt›¤› bir dönemde aç›k piyasalar› muhafaza etmek oldu. ‹ngiltere’nin bu dönemdeki ekonomik
hâkimiyeti uluslararas› ticaretin k›sa vadeli finansman›nda Londra flehrinin tafl›d›¤›
önemden, sterlinin oynad›¤› uluslararas› para rolünden ve uzun vadeli d›fl yat›r›mlar
fleklindeki çok miktarda sermaye ihrac›ndan kaynaklanmaktayd›. Bunlar›n sa¤lad›¤›
ekonomik güç, Londra bankac›l›k sistemine dünyadaki faiz oranlar›n› etkileme, kriz
zamanlar›nda uluslararas› likidite sa¤lama ve çeflitli ülkelerin d›fl ödemeler bilançosu aç›klar›n› sert tedbirlere baflvurmadan finanse etme imkân› vermekteydi.
Bu sürecin merkezinde Alt›n Standard› ve sterline dayal› olan uluslararas› para
sistemi yer almaktayd›. Bu para sistemi 1870’lerde, ‹ngiltere ile birlikte baz› ülkelerin paralar›n›n alt›n karfl›l›¤› olmas›n› kabul etmeleri ve alt›n›n serbestçe ihraç ve
ithal edilmesine izin vermeleriyle ortaya ç›km›flt›. Bir ülkenin para birimi sabit bir
alt›n miktar› ile de¤ifltirilebiliyordu ve durum, paralar aras›nda, dayand›klar› alt›n
miktar›na ba¤l› olarak bir sabit kur ortaya ç›kar›yordu. Sonuç, ‹ngiltere’nin yönetiminde, eksik olmakla birlikte geliflmekte olan bir uluslararas› para sistemi olmufltu. ‹ngiltere bu sistemde, sürekli olarak cari ifllemler bilançosu fazlas› vermesinin
yaratt›¤› problemleri halletmek için ülke d›fl›na sermaye ak›m›na izin vermekteydi.
Ekonomik büyüme (özellikle ABD ve Almanya’da), artan dünya ticareti ve geniflleyen sermaye ak›mlar›, hem ülkeler aras›nda daha fazla karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k yaratmakta hem de bu ba¤›ml›l›¤› azaltmaya yönelik tepkilere yol açmaktayd›. Ülkeler aras›ndaki bu karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k, ülkelerin hem finans hem de üretim aç›s›ndan birlikte geniflleme ve birlikte daralma e¤ilimlerinden aç›kça görülmekteydi.
Ortaya ç›kan ekonomik daralma dönemlerinin yaratt›¤› kay›plar, tar›m ve sanayi
sektörlerindeki çok say›da üreticinin koruma talep etmesine sebep oluyordu. Bunun sonucunda Fransa ve Almanya baflta olmak üzere birçok ülkede hükümetler
gümrük tarifelerini yükseltmeye bafllad›lar. 1890 y›l›na gelindi¤inde, serbest ticaret
ak›m› büyük ölçüde tersine dönmüfltü.
Korumac›l›k taleplerine direnerek di¤er devletlere misilleme uygulamayan ‹ngiltere bu konuda bir istisna oluflturuyordu. ‹ngiltere’nin 19’uncu yüzy›ldaki bu
tavr›n›n istikrarl› bir dünya düzeni oluflturmaya yönelik bir hegemon tavr› olup olmad›¤› konusu ise tart›flmal›d›r. ‹ngiltere’nin sahip oldu¤u piyasa gücü, 1840 -1860
döneminde di¤er ülkelerin serbest ticarete yönelmesine yard›mc› oldu. Bu dönemde ‹ngiltere’nin finansal gücü, dünya ticari ve parasal sisteminin iflleyifli aç›s›ndan
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kilit konumundayd›. Ayr›ca, ‹ngiltere’nin uygulad›¤› politikalar ile ‹ngiliz sermayesi ve ifladamlar›, pek çok çevre bölgenin dünya ekonomisine kat›l›m›n› sa¤lad›.
Belki de en önemlisi, özel kesim finansörlerinin finansal s›k›nt› dönemlerinde kredi arz etme konusundaki isteklili¤i idi.
Fakat bir bütün olarak de¤erlendirildi¤inde, ‹ngiltere bu dönemde pasif bir hegemon davran›fl› göstermifl, dönemin laissez faire fleklinde ifade edilen politik ekonomi düflüncesini yans›tmakla yetinmifltir. Büyük ölçüde sistemi yönetmek üzere çok
tarafl› çabalar› organize etmek yerine, di¤er devletler için bir örnek oluflturmaktan
ibaret bir fonksiyon üstlenmifltir. 1873’ten itibaren gümrük duvarlar›n› yükselten devletleri cezaland›rmaya yönelmemesi, kendini sistemi aç›k tutmaktan sorumlu görmek
yerine, olanlar› uzaktan takip eden bir devlet manzaras› ortaya ç›karmaktad›r.
Ekonomik iliflkilerin ötesine geçersek, ‹ngiltere’nin askeri gücü, flüphesiz, Çin’i
ve Japonya’y› zor kullanarak dünyaya açmak, Hindistan’› kontrol etmek ve okyanuslarda ticaretin serbestçe yürütülmesini sa¤lamak aç›s›ndan önemli rol oynam›flt›r. Fakat ‹ngiltere ayn› zamanda emperyalizmin yay›lmas› ve böylece dünyan›n birçok bölgesinin ‹ngiltere d›fl›nda dünya ekonomisine kapanmas›nda da önemli bir
fonksiyon icra etmifltir. ‹ngiltere’nin güvenli¤i, uluslararas› güvenlik ve dünya ekonomisi aras›ndaki ba¤lant›n›n çok zay›f oldu¤unu söyleyebiliriz. Bu yüzden ‹ngiltere, dünya meselelerini yönetme konusunda geride durmufltur. Bunun sonucu olarak, 1870’lerde ülkeler gümrük duvarlar›n› yükseltince, liberal politikalar›ndan taviz
vermeyen ‹ngiltere, K›ta Avrupas›’ndan kendini ayr›flt›rma politikas›na devam etmifl,
durumu kabullenerek ticaretini büyük ölçüde imparatorluk alan›na kayd›rm›flt›r.

‹ngiltere 19’uncu yüzy›lda
pasif bir hegemon tavr›
göstermifl, kendisi serbest
ticarete ba¤l› kalmakla
yetinmifltir.

B‹R‹NC‹ DÜNYA SAVAfiI’NA G‹D‹L‹RKEN DÜNYA
EKONOM‹S‹
Birinci Dünya Savafl› öncesinde dünya ekonomisinde önemli de¤ifliklikler ve dönüflümler meydana gelmiflti. Ekonomik büyüme önemli ölçüde azalm›fl, üretim süreci ve üretilen mallar›n özellikleri farkl›laflm›fl ve dünya ekonomisinde karfl›l›kl›
ba¤›ml›l›k düzeyi hiç olmad›¤› kadar artm›flt›. Ama buna karfl›n sanayileflme az say›daki Bat›l› ülke ve Japonya ile s›n›rl› kalm›fl, ekonomik geliflmifllik aç›s›ndan ülkeler aras›nda büyük farkl›l›klar oluflmufltu.
Birinci Dünya Savafl› öncesinde dünya ekonomisinde hangi geliflmeler
meydana
SIRA
S‹ZDE gelmiflti?
Kendi içindeki çeliflkili geliflmelere ra¤men 19’uncu yüzy›l bir emperyalizm çafi Ü N E Lülkeler
‹M
¤› olarak ortaya ç›km›flt›. Askeri ve ekonomik bak›mdan güçlüD Üolan
azgeliflmifl ülkeler üzerindeki kontrollerini art›rm›fllard›. Bu kontrol iki flekilde olmaktayd›. Birincisi do¤rudan emperyal güçlerin kolonileri kontrol Setmesiydi.
Mesela,
O R U
1860 - 1890 döneminde Fransa, Vietnam ve di¤er Hindiçini ülkelerini ele geçirmek
ve yönetmek için askeri güç kullanm›flt›. Di¤er yöntem daha dolayl› olup yönetiD‹KKAT
len halklar›n içine düfltükleri ba¤›ml›l›k iliflkisine dayanmaktayd›. Buna örnek olarak da ‹ngiltere’nin hâkimiyetindeki Latin Amerika’n›n durumu verilebilir.
SIRA S‹ZDE
Do¤rudan veya dolayl› emperyalizmin önemli bir sonucu gümrük
tarifeleri üzerindeki yabanc› kontrolü idi ve böylece, ekonomi politikalar› büyük ölçüde d›fl
güçler taraf›ndan kontrol edilen azgeliflmifl ülke piyasalar›na geliflmifl ülkelerin saAMAÇLARIMIZ
nayi mallar› kolayl›kla girebilmekteydi. Bu flekilde kontrol alt›nda tutulan ülkeler
için bu durumun sonucu sanayisizleflme olmaktayd›. Geliflmifl ülkelerin rekabet
gücü yüksek sanayileri bu ülkelerin sanayileflmesini engelliyordu.
bu ülkeK ‹ THaliyle
A P
lere sanayileflmifl dünyaya birincil ürünler ve hammaddeler satmak kal›yordu.

5

N N

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

‹NTERNET
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Uluslararas› Ekonomi Politik

Birinci Dünya Savafl›
öncesinde, korumac›l›k
politikalar›na ra¤men
ülkeler aras›nda ticaret,
finans ve göç yoluyla
karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k artm›flt›.
ABD ekonomide üstünlü¤ü
ele alm›flt›.

Savafl öncesinde geliflmifl ülkeler aras›nda artan ticaret, finans ve göç yoluyla
karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k h›zl› bir biçimde artm›flt›. Bu durum, yüksek gümrük tarifeleri
vas›tas›yla artan korumac›l›k politikalar›na ra¤men gerçekleflmiflti. ABD, yüksek
gümrük duvarlar›n›n arkas›nda sanayisini gelifltirerek bu konuda üstünlü¤ü ele alm›flt›. ‹ngiltere hariç di¤er geliflmifl ülkeler de 1870’ten sonra, ABD gibi gümrük duvarlar›n› yükseltmifllerdi. Fakat buna ra¤men, uluslararas› ticaret üretimden daha
h›zl› büyüyordu ve 1913 y›l›na gelindi¤inde, ço¤u geliflmifl sanayi ülkesinde mal
ihracat› gayr›safi yurtiçi hâs›lan›n (GSY‹H) hemen hemen yüzde 13’üne eriflmiflti.
Mal ticaretinin büyük ço¤unlu¤u geliflmifl ülkeler aras›nda, genellikle ayn› endüstri içinde ve bu piyasalardaki do¤rudan yat›r›mlara dayal› olarak cereyan ediyordu. Fakat karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤›n as›l itici gücü finanst›. 1913 y›l›nda uluslararas›
sermaye ak›mlar› geliflmifl ülkelerin GSY‹H’sinin yüzde 5’ine ulaflm›flt› ve bu durum bu ülkelerin finans piyasalar›n›n önemli ölçüde bütünleflmesine yol açm›flt›.
Temel yat›r›m arac› tahvillerdi ve bafll›ca yat›r›mc›lar ‹ngilizlerdi. Yat›r›mlar hammaddelere, demiryollar›na, kamu hizmetlerine ve bay›nd›rl›k hizmetlerine yönelmiflti ve ço¤unlukla hükümetlere borç verme fleklindeydi.
Birinci Dünya Savafl› öncesinde, bu karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤a karfl›n, dünya ekonomisinde bu durumu yönetebilecek etkin uluslararas› kurulufllar mevcut de¤ildi. Ticari ve finansal ak›mlar› düzenlemek için Alt›n Standard› sistemi tasarlanm›flt›.
Problemler ortaya ç›kt›¤›nda fiyatlarda ve iflsizlik oranlar›nda meydana gelen dalgalanmalar vas›tas›yla bu sistem, uluslararas› hesaplarda ortaya ç›kacak s›k›nt›lar›n
üstesinden gelecekti. Bu bazen ifle yarad›; fakat baz›lar›na göre kabul edilemeyecek bir maliyet ortaya ç›kard›. Özellikle serbest sermaye piyasalar›n›n ortaya ç›kard›¤› afl›r› yat›r›m ve spekülasyon problemleri söz konusu oldu¤unda ayarlamalar›n
etkinli¤i belirsizdi.
1890’larda ve 20’nci yüzy›l›n bafl›nda meydana gelen finansal çöküfller sanayileflmifl ülkeler aras›nda h›zla yay›l›nca, piyasalar›n daha fazla kontrol alt›na al›nmas› yolunda talepler de ortaya ç›kt›. Ço¤u ülkede yöneticiler, ticareti büyük ölçüde
merkantilist yaklafl›mla, uluslararas› rekabette bir silah olarak görmeye devam ettiler. Liberal serbest ticaret görüflünün dayand›¤› karfl›l›kl› kazanç düflüncesi 1913 y›l›na gelindi¤inde büyük ölçüde gerilemiflti. Dolay›s›yla, ülkeler aras›nda karfl›l›kl›
ba¤›ml›l›¤›n yaratt›¤› ba¤lar yaklaflan savafl felaketini engelleyemedi.

“Büyük Depresyon” ad›
verilen 1873-1896 Krizi
boyunca, üç gerileme, iki
k›sa dönemli toparlanma
yaflanm›fl, bu süreçte
‹ngiltere, “dünyan›n
atölyesi” olmaktan ç›km›fl,
dünyan›n önde gelen üç
sanayi ülkesinden biri, baz›
yönlerden ise en zay›f› haline
gelmifltir.

fiekil 4.3
Savafl bafllatan
suikast
28 Haziran 1914'de Avusturya taht›n›n varisi Ferdinand'a suikast düzenlendi ve bu olay I. Dünya Savafl›'na vesile oldu.
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B‹R‹NC‹ DÜNYA SAVAfiI VE SONRASI
1914 y›l›nda bafllayan I. Dünya Savafl› asl›nda gittikçe artan karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k ortam›na ra¤men uluslararas› sistemin ülkelere güvenlik ve refah sa¤layacak flekilde
düzenlenememesinin bir sonucuydu. Bu düzenlemeyi yapabilecek bir güç mevcut
görünmüyordu. ‹ngiltere gücünü büyük ölçüde kaybetmiflti; 1870’de dünya ticaretinin yaklafl›k yüzde 24’ünü kontrol ederken, savafl bafllad›¤›nda pay› yüzde 15’in
alt›na düflmüfltü. Ayr›ca ‹ngiltere’nin, daha önce de belirtildi¤i gibi, K›ta Avrupas›’ndaki devletler üzerinde yeterli hâkimiyeti yoktu.
Savafl ‹ngiltere’nin zay›fl›¤›n› tamamen aç›¤a ç›kard› ve gücünü ve hâkimiyetini büyük ölçüde kaybetmesine yol açt›. Uluslararas› ekonomik güç savafl s›ras›nda yeniden da¤›ld›, dünya ekonomisinin iflleyifli kesintiye u¤rad› ve ülkeler aras›ndaki ticari ve finansal ba¤lar tahrip oldu. 1873 ile 1914 y›llar› aras›nda oluflan
karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k da ortadan kalkt›. ‹ngiltere deniz afl›r› varl›klar›n›n birço¤unu
savafl masraflar›n› karfl›lamak için satmak zorunda kald›; dolay›s›yla buralardan elde etti¤i gelir ak›mlar› art›k ticaret aç›klar›n› finanse etmeye kâfi gelmiyordu. Ayr›ca, savafl masraflar›n›n oluflturdu¤u borçlar, Almanya’n›n ödemekle yükümlü oldu¤u savafl tazminatlar›, ABD’nin yeni alacakl› ülke olarak ortaya ç›kmas› ve afl›r› de¤erlenmifl sterlin gibi birçok uluslararas› ekonomik istikrars›zl›k unsuru meydana geldi.
Sonunda uluslararas› ekonomi çöktü. Daha önce Almanya’ya yönelmifl olan ve
Almanya’n›n ‹ngiltere ve Fransa’ya olan savafl tazminatlar›n› ödemek için borç olarak ald›¤› ABD sermayesi, 1927 sonras›nda hisse senedi piyasas›na yöneldi ve spekülatif hareketleri art›rd›. Bunun sonucunda Avusturya ve Almanya’da banka iflaslar› dalgas› ortaya ç›kt›. Bankac›l›k sektöründeki panik Avrupa’ya yay›l›p oradan
ABD’ye ulafl›nca hisse senedi piyasas›nda çöküfle sebep oldu. 1929 y›l›nda ortaya
ç›kan borsa çöküflü uluslararas› mal piyasas›nda mevcut olan istikrars›zl›klar› daha
da art›rd›. Ortaya ç›kan depresyon fliddetlendikçe; ülkeler kendi ekonomilerini
canland›rmak ve problemi di¤er ülkelere ihraç etmek üzere “komfluyu zarara sokma” politikas› uygulamaya bafllad›lar. Gümrük duvarlar› yükseltildi; uluslararas› ticaret darald›.
Birinci Dünya Savafl›’n›n ard›ndan uluslararas› ekonomik istikrar›n sa¤lanmas›n› önleyen bafll›ca üç önemli faktör söz konusuydu. ‹lk olarak, hükümetlerin ço¤u
ekonomilerini düzenleyip yönetecek politik güce ve tecrübeye sahip de¤illerdi.
Uluslararas› ekonomi alan›nda böyle bir rol üstlenme kabiliyetleri daha da azd›.
Bunun sonucunda önemli problemler çözülmeden öylece b›rak›ld›. Bu durumda
dünya ekonomisi, özellikle ekonomik bunal›m zamanlar›nda fazla veren ülkelerden aç›k veren ülkelere sermaye transferini gerçeklefltirecek etkin bir mekanizmadan mahrum kal›yordu.
‹kinci olarak, savafltan dünyan›n en büyük ekonomik gücü olarak ç›kan ABD’nin
liderlik rolü oynamaktan uzak durmas› uluslararas› ekonomik sistemde büyük bir
boflluk do¤urmufltu. ‹ngiltere 19’uncu yüzy›ldaki gibi bu rolü oynayabilecek güce
sahip de¤ildi; ABD’de ise politik sistem bu sorumlulu¤u üstlenecek olgunlu¤a eriflmemiflti. Üçüncü olarak, 1929 krizinden sonra baflgösteren ekonomik çöküntünün
fliddeti, ülkeleri ekonomilerini savunmak için korumac› ve otarflik politikalara yöneltmiflti. Gerçi yeniden yap›lanma ve iflbirli¤i yönünde baz› teflebbüsler yok de¤ildi. Devletlerin b›rakt›¤› bofllu¤u doldurmak için özel kesimin çabalar› oluyordu.
Ayr›ca 1930’larda, ABD’nin uluslararas› iflbirli¤ini organize etme konusundaki çekingenli¤i azalm›flt›. Fakat bu geliflmeler yeterli olmaktan uzakt›.

Birinci Dünya Savafl›
‹ngiltere’nin ekonomik
bak›mdan zay›fl›¤›n› aç›¤a
ç›kard› ve hâkimiyetini
büyük ölçüde kaybetmesine
sebep oldu. Ayr›ca, dünya
ekonomisinin iflleyifli de
savafl yüzünden iyice
a¤›rlaflt›.

I. Dünya Savafl›’ndan sonra
‹ngiltere art›k hegemon güç
rolünü oynayabilecek
durumda de¤ildi. Dünyan›n
en büyük ekonomik gücü
olan ABD’nin bu konuda
liderli¤i ele almaktan
kaç›nmas› ise uluslararas›
sistemde büyük bir boflluk
do¤urdu.
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Birinci Dünya Savafl›’n›n Ekonomik Sonuçlar›

Resim 4.4
Siperde askerler
Dört Kanadal› asker,
Willerval’e yak›n siperlerde
(Vimy Ridge Bölgesi), 1
Nisan 1918 y›l›nda,
mektup yazarken ve
uyurken... (Imperial War
Museum izniyle)

Birinci Dünya Savafl›
Avrupa’da sanayi üretiminin
tahrip olmas›na ve büyük bir
borç yükünün ortaya
ç›kmas›na sebep oldu.
Özellikle ABD ve Japonya’da
üretimi art›rd›.

I. Dünya Savafl› sonunda
yüklü miktarda tazminat
ödemeye mahkûm olan
Almanya'n›n bu ödemeleri
karfl›lamak için para
basmas›, 1914'de 1 dolar =
4,2 Alman mark›na eflitken,
1923 y›l› sonlar›nda 1 dolar
= 4,2 trilyon mark olmas›na
neden oldu.

ABD bafllang›çta, savaflta tarafs›zl›¤›n› ilan etmiflti fakat ‹ngiltere ve Fransa’n›n ihtiyaç duydu¤u harp gereçlerinin bafll›ca tedarikçisi durumundayd›. ABD’nin 1917 y›l›nda savafla girmesinden öncesi müttefikler, bu mallar›n karfl›l›¤›n› deniz afl›r› yat›r›mlar›n› paraya çevirerek ve özel ABD bankalar›ndan kredi alarak ödemifllerdi.
ABD’nin savafla girmesinden
sonra ise bu ifl için gereken
krediler ABD hükümeti taraf›ndan karfl›lanm›flt›. Savafl sona erdi¤inde ‹ngiltere ve Fransa’n›n borçlar› 10 milyar dolar› aflm›fl ve ABD dünyadaki en
büyük alacakl› ülke durumuna gelmiflti.
Ayr›ca, Avrupa’n›n d›fl tedarikçilere dayanmas› ve ihracat›n›n kesintiye u¤ramas›
baz› çevre ülkelerinde, özellikle de Japonya ve ABD’de
üretimi canland›rm›flt›. Asya
ve Avrupa’da sahip oldu¤u
pazarlar› geniflleten Japonya,
ciddi endüstriyel ve teknolojik geliflmelere imza atm›flt›.
Baflka baz› devletlerde, ticaret düzeninin çökmesi, Avrupa’dan gelen mallar› ikame etmek üzere iç üretimi gelifltirme yönünde bir teflvik oluflturmufltu. Sonuç olarak, Avrupal› devletlerin savafla odaklanmalar› sanayi üretiminin
baflka ülkelere kaymas›na ve büyük bir uluslararas› boç yükünün ortaya ç›kmas›na yol açm›flt›.
Bunlara, Avrupa’da üretim imkânlar›n›n tahrip olmas› ve savafl› finanse etmek
üzere al›nan tedbirlerin ortaya ç›kard›¤› finansal güçlükleri ekleyebiliriz. Dört y›l
boyunca maksimum kapasiteyle üretim yap›lmas› ve y›pranan donan›m›n yerine
yenisinin konulamamas› Avrupa’n›n dünya ekonomisindeki rekabet gücünü azaltm›flt›. Savafl ayr›ca, Alt›n Standard› sisteminin terk edilmesine sebep olmufltu. Art›k
paralar›n bir alt›n karfl›l›¤› yoktu ve hükümetler, savaflta artan devlet harcamalar›n› finanse etmek için para arz›n› h›zla art›rmaktayd›lar. Sonuç; enflasyon, Avrupa’n›n rekabet gücünün daha da azalmas› ve savafltan sonra da genifl ticaret aç›klar›n›n devam etmesi olmufltu.
Ülkelerdeki politik vizyon yetersizli¤i de bu problemlerin çözümünü engelliyordu. Pek çok ülkede devlet adamlar› ve halkta savafl öncesi duruma dönme arzusu vard›. Alt›n Standard› sisteminin ihya edilerek sabit kurlara ve parasal istikrara dönülmesi gerekti¤i konusunda bir inanç söz konusuydu. Savafl s›ras›nda
ortaya ç›km›fl bulunan devlet müdahaleleri çabucak kald›r›l›rken, bar›fl görüflmeleri s›ras›nda dünya sisteminin istikrara kavuflturulmas›na yönelik çabalar göz ard› edilmiflti. Özellikle ABD’nin, savafl borçlar›n›n derhal ödenmesinde ›srar etme-
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si belki de vizyon eksikli¤inin en belirgin göstergesiydi. ABD bu ›srar›yla Avrupa’n›n içinde bulundu¤u ödemeler bilançosu aç›klar›n› ve bu ödemelerin durumu daha da kötülefltirerek Avrupa’n›n toparlanmas›n› engelleyece¤ini görmezden geliyordu.
Avrupa’daki cari ifllemler bilançosu aç›klar› savafl tazminatlar›n›n ve borçlar›n›n
ödenmesini engelliyordu. Bir de 1922 y›l›nda, ABD zaten koruyucu olan gümrük
duvarlar›n› yükseltince, Avrupa’n›n ABD piyasas›na mal satarak cari ifllemler bilançosu fazlas› verme ve bu sayede borçlar›n› ödeme imkân› daha da azald›. Savafl s›ras›nda finansal piyasalarda meydan gelen güç kaymas› sebebiyle kurlar sabit tutulam›yordu. Kurlarda ortaya ç›kan dalgalanmalar ise ifladamlar›n›n yat›r›mlar› konusunda hesap yapma imkânlar›n› ortadan kald›r›yordu. ABD içinse yurtiçi ekonomi Avrupa’n›n ekonomik olarak toparlanmas› karfl›s›nda öncelik tafl›yordu.

Dünya Ekonomisinin Çöküflü ve Otarflik Politikalar
I. Dünya Savafl›’n›n yaratt›¤› dengesizlikler ve bunlar› çözmeye yönelik çabalar›n
yetersizli¤i 1930’larda yaflanan büyük depresyonun as›l sebebi olmamakla birlikte durumu kötülefltiren bir etki yapm›flt›r. ABD’de, ekonomik genifllemeden ve
spekülasyondan endifle eden merkez bankas› (Federal Reserve) 1928 y›l›nda kredilerde daraltmaya gitti. Sonuç ABD’nin verdi¤i d›fl kredilerinde azalma, üretiminde düflüfl ve 1929 y›l›nda hisse senedi piyasas›ndaki balonun patlamas› oldu.
ABD’nin d›fl kredileri 1929 y›l›nda 1928 y›l›na göre yar› yar›ya azald›. 1930 y›l›nda
yeniden yüzde elli oran›nda bir azalma oldu. Bu durum Avrupa’da yat›r›m ve üretim düflüflüne yol açt› ve bu düflüfl, ABD’deki ekonomik yavafllamayla birlikte,
mal fiyatlar›nda keskin bir düflüfle sebep olarak hisse senedi fiyatlar›ndaki çöküfle katk›da bulundu.

I. Dünya Savafl›’n›n yaratt›¤›
dengesizlikler ve bunlar›
çözme konusunda yeterli
uluslararas› iflbirli¤i ve
çaban›n olmamas› 1930’lu
y›llarda büyük bir ekonomik
çöküfle yol açt›.

Resim 4.5
Kara Sal›
“Kara Sal›” olarak an›lan 29
Ekim 1929, geçti¤imiz yüzy›l›n en büyük ekonomik krizinin bafllang›c› olarak kabul
ediliyor. 1929 y›l›nda yaflanan Büyük Buhran'la günümüzde yaflanan 2008 krizinin
en önemli ortak noktas›, her
ikisinin de küresel ekonomiyi
sarsm›fl olmalar›.

1930 ile 1931 y›llar› aras›nda dünya ekonomisinde meydana gelen h›zl› çöküfl
ticaret, finans ve ekonomik yönetim sistemindeki zaaf› aç›¤a ç›kard›. ABD’de, 1930
y›l› boyunca, imalat sanayiindeki üretim yüzde 20, ihracat ise yüzde 35 azald›. Ayn› y›l, iflsizlik oran› ‹ngiltere’de yüzde 10’dan yüzde 16’ya, Almanya’da ise yüzde
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Zaman aral›klar›na göre
uluslararas› ticaret ve
hegemonya aras›ndaki
ba¤lant› flu flekilde
kurulabilir: 1820-1879 aras›
uluslararas› ticarette
serbestli¤in artt›¤› ve ‹ngiliz
Hegemonyas›n›n yükseliflte
oldu¤u dönemdir. 1880-1900
y›llar›nda ticaret, önceki
döneme göre daha s›n›rl›d›r
ve ‹ngiliz gücünde göreli
düflüfl olmufltur. 1900-1913
y›llar› aras›nda ‹ngiltere
halen en büyük ekonomik
güç olmakla birlikte,
hegemonya konumunu
yitirmektedir. Artan ticaret
paylar› savafl ekonomilerinin
sonucudur. 1919-1939
dönemi kapal› bir ekonomik
sistem ile bölgesel ticaretin
oldu¤u, ‹ngiltere'nin
hegemonik konumunu
sürdürmeye, ABD'nin ise
hegemon olmaya çal›flt›¤› bir
dönemdir.

13’ten yüzde 22’ye yükseldi. 1933 y›l›na gelindi¤inde ABD’deki bankac›l›k sistemi
tamamen çökme tehlikesiyle yüz yüze gelmiflti.
Uluslararas› para ve ticaret sisteminde yaflanan da¤›lma, ülkelerin dünya ekonomisinden kopuk olarak depresyonla kendi bafllar›na mücadele etmeye çal›flt›klar› bir dönemi bafllatt›. 1930’lar›n bafllar›nda ABD’de, Smoot-Hawley Kanunu’yla
gümrük duvarlar› önemli ölçüde yükseltildi. Bu, bütün dünyada gümrük tarifelerinde art›fllara yol açt›. 1931 y›l›nda Japonya, pazarlar›n› ve kaynaklar› güvence alt›na alma ümidiyle Çin’in Mançurya bölgesini iflgal etti.
‹ngiltere, 1931 y›l›nda Alt›n Standard›n› terk ettikten sonra, paras› sterlinin de¤erini yüzde 30’dan fazla düflürdü ve ihraç mallar›n›n rekabet gücünü önemli ölçüde art›rd›. Ayr›ca, sterlinin ortak para olarak kullan›ld›¤› bir ticaret bloku oluflturmaya çal›flt› ve bunda k›smen baflar›l› oldu. Ucuz para ve konut piyasas›ndaki patlamayla birlikte bu tedbirler, ‹ngiltere’nin, içinde bulundu¤u güç durumdan yavafl
yavafl da olsa s›yr›lmas›n› sa¤lad›.
Fransa da Alt›n Standard›’nda kalmaya devam eden bir grup ülkeyle birlikte bir
ticaret bloku organize etti. Fakat bunun ekonomik toparlanma yönünde etkisi çok
s›n›rl› oldu. Nazi yönetimi alt›ndaki Almanya, toparlanmak için ulusal ekonomik
planlama, devlet tahvilleri ç›kararak borçlanma, zorunlu askerlik ve silah üretimi
gibi tedbirleri uygulamaya koydu.

SIRA S‹ZDE

6

‹ngiltere birSIRA
hegemon
S‹ZDE güç idiyse, I. Dünya Savafl›’n› bu güce karfl› meydan okumalar›n bir
sonucu olarak m› görmek gerekir?

D Ü fi Ü N E L ‹ M

D Ü fi Ü N E L ‹ M

S O R U

S O R U

D‹KKAT

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

N N

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

‹NTERNET

4. Ünite - Dünya Ekonomisinin Ortaya Ç›k›fl› ve ‹ngiliz Hegemonyas›

107

Özet

N
AM A Ç

1

Hegemonya ile dünya ekonomisi aras›ndaki iliflkiyi aç›klamak
Hegemonya kavram› genel olarak bir gücün uluslararas› sistemdeki üstün durumunu belirtmek
için kullan›lmaktad›r. Neoliberal görüfle göre bir
güç, hammaddeleri, sermayeyi ve pazar› kontrol
etmesi, katma de¤eri yüksek mallar›n üretiminde
rekabet avantaj›na sahip olmas› ve di¤er bütün
rakip devletlerden daha güçlü olmas› halinde hegemon olabilmektedir. Neorealist yaklafl›ma sahip olanlara göre ise güçlü bir devlet di¤er devletlere kendi kurallar›n› dayatarak dünyada bir
istikrar sa¤lamaya çal›flmaktad›r.
S›n›f mücadelesi ve eflitsiz geliflme üzerinde odaklanan Marksizme göre hegemonya teorisi kapitalizmdeki eflitsiz geliflmeyi aç›klamakta yetersiz
kalmaktad›r. Fakat Marksistler de hegemonya
kavram›n› bir devletin di¤erleri üzerindeki hâkimiyeti anlam›nda kullanmakta ve realistler gibi
onlar da zenginlik ve gücün birbirini tamamlad›¤›n› kabul etmektedirler. Marksist görüfle sahip
olan Gramsci’ye göre hegemon olmak için ekonomik ve politik güç yeterli de¤ildir. Bu sebeple,
hegemon amaçlar›na ulaflmak için yaln›zca bask›
ve zor kullanmaz, ayn› zamanda sistemdeki di¤er
aktörlerin r›zas›n› da elde etmeye çal›fl›r.
Gerçek anlamda hegemonyay› oluflturan ekonomik üstünlük k›sa süreli olmas›na ra¤men, bir
devlet bir kez hegemon durumuna gelince genellikle bundan vazgeçmek istememektedir. Mesela
20’nci yüzy›lda ‹ngiltere, kendisini hegemon güç
haline getiren flartlar ortadan kalkt›¤› halde sahip
oldu¤u küresel rolü devam ettirmeye çal›flm›flt›.
Bugünkü anlamda dünya ekonomisi 18’inci yüzy›l›n sonu ile 19’uncu yüzy›l›n bafl›nda sanayileflme ‹ngiltere’de bafllay›p Avrupa’ya yay›ld›¤›nda
ve ‹ngiltere’nin mamul mal ticaretinde patlama
yaflanmas› sonucu ortaya ç›km›flt›r. Sanayi Devrimi ve onu takip eden ekonomik geliflme sonucunda ‹ngiltere merkantilist sistemi yavafl yavafl
tasfiye etmeye bafllam›fl, ticaretteki çeflitli k›s›tlamalar› kald›rm›flt›r.

Bu süreçte ortaya ç›kan ‹ngiliz hegemonyas›,
1815’ten sonra ‹ngiltere’nin ele geçirdi¤i ekonomik üstünlü¤e dayanmaktayd›. ‹ngiltere bu süreçte, finans, ticaret ve sanayide aç›k bir flekilde
liderli¤i elde etmiflti. Londra, tart›flmas›z bir flekilde dünyan›n finans ve ticaret merkezi haline
gelmiflti.

N
AM A Ç
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Dünya ekonomisindeki I. Dünya Savafl›’na yol
açan de¤iflim ve dönüflümleri tart›flmak
‹ngiltere’nin hegemonya gücü, 1870’ler civar›nda
zirveye ulaflt›ktan sonra düflüfle geçti. Bu tarihten
sonra ‹ngiltere’nin üretimi, ticareti ve iflgücü verimlili¤i ekonomik rakiplerine k›yasla daralmaya
bafllad›. ‹ngiltere’nin zay›flamas›yla birlikte serbest ticaret düzeni çözüldü.
‹ngiltere’nin tart›flmas›z biçimde hegemonyas›n›n sürdü¤ü 19’uncu yüzy›l›n ortalar›nda, liberal
bir dünya düzeni ilk defa olarak uygulamada
kendini göstermeye bafllam›flt›. Fakat bu yüzy›l›n
sonlar›nda ‹ngiltere, özellikle Almanya ve
ABD’nin gittikçe kuvvetlenen askeri ve endüstriyel rekabeti ile karfl› karfl›ya kald›. Bu iki devlet,
bir taraftan korumac›l›k politikalar› uygularken,
bir taraftan da ‹ngiltere’nin iç piyasas›na ve dünyadaki etki alanlar›na s›zmaya bafllad›lar.
I. Dünya Savafl› öncesinde dünya ekonomisinde meydana gelen geliflmeler finansal ve ticari
aç›dan yüksek düzeyde bir karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k
meydana getirmiflti ki benzer düzeyde bir karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k tekrar ancak 1990’larda gerçekleflti. Bu sürecin merkezinde Alt›n Standard› ve sterline dayal› olan uluslararas› para sistemi yer almaktayd›. Bu kur sistemi 1870’lerde,
‹ngiltere ile birlikte baz› ülkeler paralar›n› alt›na ba¤lad›klar›nda ve alt›n›n serbestçe ihraç ve
ithal edilmesine izin verdiklerinde ortaya ç›km›flt›.
Fakat ‹ngiltere bu dönemde, asl›nda pasif bir hegemon davran›fl› göstermifl, serbest ticarete ba¤l›l›kla yetinmifltir. Sistemi yönetmek üzere çok
tarafl› çabalar› organize etmek yerine, di¤er dev-
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letler için bir örnek oluflturmaktan ibaret bir fonksiyon üstlenmifltir.
Bu dönemde, ne ‹ngiltere ne de bir baflka devlet,
ekonomik aç›dan karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k ve uluslararas› rekabette meydana gelen de¤iflmeleri yönetme kabiliyeti gösterebilmifltir. Ekonomik ve
politik milliyetçilik askeri rekabeti güçlendirmifl,
ancak, artan korumac›l›k ve y›k›c› rekabet dünya
ekonomisindeki karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k a¤›n› ortadan kald›rmam›flt›r. Politik ve ekonomik iflbirli¤i
düflük düzeyde kalm›fl ve kolektif kazanç mekanizmalar› oluflturulamam›flt›r.
I. Dünya Savafl› öncesindeki yüzy›lda dünya ekonomisinde önemli de¤ifliklikler ve dönüflümler
meydana gelmiflti. Dünyada ekonomik büyüme
önemli ölçüde azalm›fl, üretim süreci ve üretilen
mallar›n özellikleri farkl›laflm›fl ve dünya ekonomisinde karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k düzeyi hiç olmad›¤›
kadar artm›flt›. Bu karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤a karfl›n,
dünya ekonomisinde bu durumu yönetebilecek
etkin uluslararas› kurulufllar mevcut de¤ildi.

I. Dünya Savafl› ‹ngiltere’nin zay›fl›¤›n› ortaya ç›kard› ve gücünü ve hâkimiyetini kaybetmesine
yol açt›. Uluslararas› ekonomik güç savafl s›ras›nda yeniden da¤›ld›, dünya ekonomisinin iflleyifli
kesintiye u¤rad› ve ülkeler aras›ndaki ticari ve finansal ba¤lar tahrip oldu. Sonunda uluslararas›
ekonomi çöktü.
Daha önce Almanya’ya yönelmifl olan ABD sermayesi, 1927 sonras›nda hisse senedi piyasas›na
yöneldi ve spekülatif hareketleri art›rd›. Bunun
sonucunda, Avusturya ve Almanya’da ortaya ç›kan banka iflaslar› dalgas› Avrupa’ya yay›l›p oradan ABD’ye ulafl›nca hisse senedi piyasas›nda
çöküfle sebep oldu. Ortaya ç›kan depresyon karfl›s›nda ülkeler gümrük duvarlar›n› yükselttiler ve
uluslararas› ticaret darald›.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi neoliberal görüfle göre hegemon devletin özelliklerinden de¤ildir?
a. Korumac› politika uygulamas›
b. Hammaddeleri, sermayeyi ve pazar› kontrol etmesi
c. Katma de¤eri yüksek mallar›n üretiminde rekabet avantaj›na sahip olmas›
d. Uluslararas› ekonomi politi¤i yönetme konusunda istekli olmas›
e. Yeterli askeri güce sahip olmas›
2. Afla¤›daki isimlerden hangisi neorealist görüfle sahiptir?
a. Gramsci
b. Gilpin
c. Marks
d. Hayek
e. Friedman
3. Modern Dünya Sistemi teorisini ortaya atan Wallerstein hangi düflünce ekolüne dâhildir?
a. Liberalizm
b. Merkantilizm
c. Neomarksizm
d. Realizm
e. Neoliberalizm
4. Hegemon devlet güç uygulama kabiliyetini kaybetti¤inde, sonucun çat›flma ve dünya ekonomik sisteminin çöküflü oldu¤unu ileri süren düflünür afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Gramsci
b. Wallerstein
c. Hayek
d. Charles Kindleberger
e. Friedman
5. Sanayi Devrimi 18’inci yüzy›l›n ortalar›nda hangi ülkede ortaya ç›kt›?
a. ABD
b. Almanya
c. Fransa
d. Japonya
e. ‹ngiltere

6. 1890’lar›n sonlar›nda hangi ülke, iflgücü verimlili¤inde ve sanayi üretimindeki di¤er temel göstergelerde ‹ngiltere’yi geride b›rakm›flt›?
a. ABD
b. Almanya
c. Fransa
d. ‹talya
e. Japonya
7. 19’uncu yüzy›lda dünyada hangi döviz kuru sistemi
uygulanmaktayd›?
a. Gümüfl Standard›
b. Alt›n Standard›
c. Bretton Woods
d. Esnek kur
e. Gözetimli dalgalanma
8. Afla¤›dakilerden hangisi I. Dünya Savafl› öncesinde
dünya ekonomisinin özelliklerinden de¤ildir?
a. Ekonomik büyümenin azalmas›
b. Üretim sürecinin ve üretilen mallar›n farkl›laflmas›
c. Karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤›n azalmas›
d. Sanayileflmenin Bat›l› ülkelerle ve Japonya ile s›n›rl› kalmas›
e. Ekonomik geliflmifllik aç›s›ndan ülkeler aras›nda
büyük farkl›l›klar oluflmas›
9. Afla¤›dakilerden hangisi I. Dünya Savafl› öncesinde
d›fl yat›r›mlar›n yöneldi¤i alanlardan biri de¤ildir?
a. Hammadde
b. Demiryolu
c. Kamu hizmetleri
d. Konut
e. Bay›nd›rl›k hizmetleri
10. Afla¤›dakilerden hangisi I. Dünya savafl›’n›n sonuçlar›ndan biri de¤ildir?
a. ‹ngiltere’nin gücünü ve hâkimiyetini kaybetmesi
b. Uluslararas› ekonomik gücün yeniden da¤›lmas›
c. Dünya ekonomisinin iflleyiflinin kesintiye u¤ramas›
d. Ülkeler aras›ndaki ticari ve finansal ba¤lar›n tahrip olmas›
e. Ülkeler aras›nda karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤›n artmas›
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Okuma Parças› 1
Büyük Umutlar
Çeyrek as›rl›k hocal›k hayat›mda, ad›n› her y›l en az›ndan birkaç kez and›¤›m biridir o...
Ad›n› and›¤›ma göre hayat›m›n da içinde sayar›m...
Bu, yaflam›n›, ölümünü ve ölümden sonras›n› da ad›m
ad›m izlemeye devam etti¤im anlam›na gelir...
Neden her y›l ad›n› en az birkaç kez and›¤›ma gelince...
Ö¤rencilere laboratuar› olmayan sosyal bilimlerde, bilimin nas›l bilim haline geldi¤ini anlatmak zordur...
Laboratuar› yok ama bilim...
Sosyal bilimler, sosyal de¤iflimin terkisinde gider.
Hayat de¤iflince, hayat› gözleyenin de gözlemi de¤iflecektir.
Bunu anlatmakta zorlan›rken edebiyattan da yard›m almaya çal›fl›r›m.
Charles Dickens iflte o zaman gündeme gelir...
***
Liberal iktisad›n do¤umu ‹ngiltere’deki Sanayi Devrimi
ile neredeyse at bafl›d›r...
Sanayi Devrimi evrimlefltikçe, iktisatda olgunlaflm›flt›r.
1750’li ve sonras›n›n sosyal resmini anlat›rken yolum
her defas›nda Charles Dickens’a ç›kar.
Çünkü o sanayileflmenin bafllang›c›ndaki ac›mas›z jungle’› ola¤anüstü güzel anlatm›flt›r.
Sevgisizli¤e...
‹kiyüzlülü¤e...
Para h›rs›na...
Ayr›mc›l›¤a...
Sonuna kadar karfl› ç›km›fl, Victoria Ça¤› ‹ngiltere’sinin özellikle de Londra’s›n› ve orada ömür tüketmifl
olan yoksul kitlelerin çilesini kalemiyle ilmik ilmik dokumufltur.
***
Geçenlerde Charles Dickens’›n kulland›¤› baz› eflya ve
eserlerin aç›k artt›rmaya tabii tutulaca¤›n› okudum...
O eflyalar aras›nda Büyük Umutlar’› yazd›¤› masa ve
sandalye de var...
Büyük Umutlar, Dickens’›n en çok okunan yap›t›...
Garip bir mirasa konarak Londra’ya gidip ‘beyefendi’
konumuna yükselen köylü genç Pip...
Eski tragedyalardaki öç ve kah›r tanr›çalar›n› and›ran
Bayan Havisham...
Onun evlatl›¤› ve kurban› güzel Estella...
Dalkavuk ruhlu, iki yüzlü Pumblechook Amca...
Eli maflal› abla...
Batakl›klar›n korkulu düflü katil Magwitch...

Ünlü oldu¤u kadar tuhaf huylu avukat Jaggers...
Genç köy ö¤retmeni Biddy...
Köyün demircisi Joe Gargery...
Ve daha nice kahramanlar...
Dickens Büyük Umutlar’da, gördü¤ü sosyal çirkinliklerin karfl›s›na ç›karken, do¤a ve insan sevgisiyle dolu bir
dünya da yaratmaya çal›flmaktad›r.
Köy kökenli genç Pip, Büyük Umutlar’›n› gerçeklefltirmenin yollar›n› ararken, kaybetti¤i de¤erlerin ola¤anüstü bir öyküsüdür asl›nda roman...
***
Bu roman› yazd›¤› masa ve sandalye, yazar›n ölümünden sonra ailesi taraf›ndan korunmufl, son 40 y›ld›r da
Londra’daki Dickens House Müzesi’nde sergilenir olmufltu...
Ben de zaten hem masay› hem de sandalyeyi o müzede görmüfltüm.
Charles Dickens’›n en büyük k›z› Mamie de an›lar›nda
babas›n›n, 19’uncu yüzy›l ortalar›nda yap›ld›¤› belirtilen
maun masay›, en son 1870’de ölmeden bir gün önce
kulland›¤›n› anlat›r.
***
Gözler bu masa ve sandalyede olsa da asl›nda aç›k artt›rmaya konu olacak temel fley Charles Dickens’›n 208
eseri...
Bu, son 30 y›l›n en büyük Dickens müzayedesi...
Baz›lar› el yazmas› olan kitaplar›n 2 milyon dolar de¤erinde oldu¤u belirtilmekte...
Merkezi Londra’da bulunan Christies Müzayede
Evi’nin New York’taki flubesinde yap›lacak olan aç›k
artt›rmada...
23 yafl›nda yazd›¤› orta yafll›, göbekli, her dem sakarl›k
yapan ve bir flekilde bafl›na olmad›k ifller gelen yazar›n
ünlü karakteri Mr. Pickwick’in Maceralar›’n›n anlat›ld›¤› müsfetteler de yer al›yor.
***
Bakt›m, koleksiyonda baflka yazarlar›n Dickens romanlar› hakk›nda yazd›¤› 13 tan›t›m yaz›s› da bulunmakta.
Bunlardan biri de Dickens’›n kendisi kadar ünlü ve çocuklar›n ‘workhouse’ denilen yerlerde vahflice sömürülmesini anlatan Oliver Twist adl› roman›na ait...
Do¤rusu Oliver Twist’e ait o tan›t›m yaz›s›n› merak ettim.
Çünkü Charles Dickens’›n kitaplar›nda anlatt›¤› Sanayi
Devrimi’nin bafllang›c›nda insafs›zca çal›flt›r›lan çocuklar›n, ac›mas›z yoksullu¤u, birazda kendi öz yaflam›m›n
hikayesi gibidir.
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E¤er, hem Charles Dickens’›n hayat›n›, hem de Oliver
Twist’i okumufl iseniz, do¤rusu Oliver Twist mi Charles
Dickens’t›r, Charles Dickens m› Oliver Twist flafl›r›rs›n›z.
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Bu masa ve sandalyeye sahip olmay› isterdim...
Derin bir sevgi besledi¤im Charles Dickens’›n aray›p da
bulamad›¤› o Büyük Umutlar’›, insanl›¤›n onun ard›ndan gerçeklefltirdiklerini, ara s›ra kula¤›na f›s›ldamak
için...
Kaynak: Mehmet Altan, Kanatl› Kar›nca, 06.04.2008

Okuma Parças› 2

Oliver Twist beyaz perdeye de uyarlanm›flt›.

***
Borçlar›n› ödeyememesi yüzünden babas›n›n hapse at›lmas›na tan›k olan 12 yafl›ndaki Charles Dickens, maddi
sorunlar yüzünden okuldan al›n›r.
Aile Londra’ya göç eder...
O yafl›nda bir cila fabrikas›nda çal›flmak zorunda kal›r...
Açl›¤› da yoksullu¤u da o küçücük yafl›nda tan›r...
Sanayi ça¤›n›n bafllang›c›, çetin hayat koflullar›n›n f›rt›nal› ortam›d›r.
Bu konular eserlerinde sürekli olarak ifllenecektir.
Cila fabrikas›ndan sonra bir noterin yan›nda katiplik,
bir ara bir gazetenin parlamento muhabirli¤i...
Mutsuz geçen çocukluk, genç yafllar›nda yerini biraz
daha güler yüzlü bir hayata b›rak›r.
En güzel roman› David Copperfield de gazetede tefrika
edilen eserleri aras›ndad›r.
Çocuklar›n köle gibi çal›flt›r›lmas›n› elefltiren Antikac›
Dükkan› yan›nda Dickens, ayr›ca ‹ki fiehrin Hikayesi’nde Frans›z Devrimi’ni, Barnaby Rudge de papal›¤a
karfl› 1780 ayaklanmas›n› anlat›r.
***
Yaz›n›n bafl›nda sosyal de¤iflimleri anlat›rken Charles
Dickens’›n eserlerini ödünç ald›¤›m› söylemifltim.
Haziran’da aç›k artt›rmaya tabii tutulacak Dickens’›n
Büyük Umutlar’› yazd›¤› masa ve sandalye, o dönemin
ac›mas›z koflullar›n›n getirdi¤i umutsuzlu¤a flahit oldu.
Ama Sanayi Devrimi bir öncekine göre insanl›¤a çok
daha büyük bir zenginlik ve özgürlük getirdi.
Büyük dönüflüm y›llar›n›n bafllang›c›ndaki derin toplumsal ac›lar, daha sonraki kuflaklara refah ve özgürlük
olarak dönüyor.
Bugün de Büyük Umutlar’›n yaz›ld›¤› dönemleri and›ran bir aral›ktan geçiyoruz.

ZOR ZAMANLAR
19’uncu yüzy›l›n en büyük yazarlar›ndan Charles Dickens (1812-1870), “Zor Zamanlar” adl› roman›nda, Coketown isimli hayali kasabada, insanl›k tarihinin “Tar›m
Devrimi”nden sonra yaflad›¤› en büyük devrim olan
“Sanayi “Devrimi”nin en yo¤un etkilerini iflçilerin hayatta kalma çabalar› ve aile yaflamlar› üzerinden anlat›r.
Dickens’›n, ‹ngiltere’de Sanayi Devrimi sonras› dönemin sosyal sanc›lar›n› yans›tan bu roman›nda, ifl kazalar› ve ölümlerle dolu a¤›r çal›flma ortam›n›, iflçi ve iflverenin sendikal örgütlenme mücadelelerini; fabrikalar›,
makineleri ve onlar›n esir ald›¤› insanlar›n sefaletini
görmek mümkündür.
‹flte Dickens’›n resmetti¤i o yaflamdan bir kesit:
“K›rm›z› tu¤lalardan yap›lm›fl bir kentti ya da daha do¤rusu duman ve küller izin vermifl olsayd› k›rm›z› tu¤ladan bir kent olacakt›. Fakat vaziyetten anlafl›ld›¤› gibi,
do¤al olmayan bir k›rm›z›n›n ve siyah›n kentiydi. T›pk›
yüzü boyal› bir yerli gibi. Makineler ve yüksek bacalar›n meydana getirmifl oldu¤u bir kent...
Bu bacalardan say›s›z y›lanlar gibi dumanlar sonsuzlu¤a do¤ru yükselir, birbirine dolan›r ve asla çözülmezlerdi. ‹çinde kapkara bir kanal›, mosmor renkli kötü
kokulu boyal› sular›n akt›¤› bir nehri, pencereleri bütün
gün zang›rdayan ve sallanan y›¤›nlarca fabrika binalar›,
melankolik bir delilik durumu yaflayan bir filin kafas›
gibi monotonca yukar› afla¤› inip kalkan buhar makinesi pistonlar› vard›. Hepsi birbirine çok benzer birkaç
büyük caddesi ve birbirine benzeyen pek çok küçük
soka¤› ile buralarda yaflayan, birbirine eflit derecede
benzeyen, her günü ötekine benzer, her y›l› ötekine
benzer insanlar, ayn› saatlerde gider gelir, ayn› ifli yapmak için kald›r›mlarda ayn› sesleri ç›kar›rlard›.”
Kaynak: Dickens, C. (1997), Zor Zamanlar, Çev. Füsun
Elio¤lu, Oda Yay›nlar›, ‹stanbul.
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Okuma Parças› 3
Birinci Savafl’›n k›v›lc›m› 90 y›l önce çakt›
Savafllar›n hep bir nedeni ve ç›kmas›na yol açan belirli
bir vesile vard›r. T›pk›, 1914 y›l› A¤ustos’u bafl›nda patlayan I. Dünya Savafl›’na, birkaç hafta öncesine dayanan bir olay›n vesile olmas› gibi...
Bundan tam 90 y›l önce, 28 Haziran 1914 tarihinde
Avusturya taht›n›n varisi Franz Ferdinand’a Saraybosna’da düzenlenen suikast da geçen yüzy›la damgas›n›
vuran bir yang›n›n ilk k›v›lc›m›n› oluflturmaktayd›.
28. Haziran 1914 Pazar günü 20 yafl›nda bir lise ö¤rencisi olan Gavrilo Princip, Saraybosna’da Avusturya taht›n›n varisi Franz Ferdinand ile eflini tabancayla öldürüyor. Olay Avrupa baflkentlerinde farkl› tepkilere yol aç›yor. Dönemin ünlü yazarlar›ndan Stefan Zweig ise o
gün, Viyana yak›nlar›nda, Baden’da, bir parkta oturmufl, elinde kitab›, kula¤› az ötede çalan orkestran›n
namelerinde, güzel bir günün tad›n› ç›kart›yor.
Stefan Zweig anlat›yor
Stefan Zweig, “Bir Avrupal›’n›n An›lar›” kitab›nda suikast haberini ö¤rendi¤i saatleri flöyle betimliyor.
“Tam dalm›fl kitap okurken birden orkestran›n parçan›n ortas›nda durup, çalmay› b›rakt›¤› dikkatimi çekti.
Birfleyler olmufltu. Çok geçmedi, bir askeri manevra için
Bosna’da bulunan Grandük Franz Ferdinand ve eflinin
suikast sonucu öldü¤ü haberi kulaktan kula¤a yay›lmaya bafllad›. Do¤ruyu söylemem gerekirse insanlar›n yüzünden öyle afl›r› bir üzüntü ifadesi sezilmiyordu. Çünkü Avusturya taht›n›n varisi öyle fazla sevilen biri de¤ildi. Bu yüzden az sonra herkes bir fley olmam›fl gibi yine konuflup gülüflmeye, çevredeki gazinolarda her zamanki gibi müzik çalmaya bafllam›flt›.”
“Bunun sonu dünya savafl›”
“Eski Alman Birli¤i” teflkilat›n›n baflkan› Heinrich
Class’›n da suikasttan haberi olmufltu. Frymann takma
ad›yla kaleme ald›¤› “Ak›nt›ya Karfl›” adl› kitab›nda
Class, Finthen’deki yazl›k malikanesinin taraças›nda
otururken gelen telefonun, üzerinde yaratt›¤› flaflk›nl›¤›
flu sözlerle anlat›yor:
“Bir anda nefesimin kesildi¤ini hissettim. Zorla yutkunup, “bunun sonu Dünya Savafl›d›r” dedi¤imi an›ms›yorum. Ye¤enimin inanmayarak bakan gözleri ve ›srarl›
sorular› üzerine “evet, Dünya savafl›” diye tekrarlad›m.”
Franz Ferdinand Avusturya ordusunun askeri manevras›n› teftifl için Bosna’ya gitmifl, ard›ndan kutsal St. Veits
gününde Saraybosna’ya geçmiflti. Halk aras›nda ya¤›fll›
olursa bereket getirdi¤ine inan›lan St. Veits günü o y›l
28 Haziran’a rastl›yordu.

500 y›ll›k Osmanl› egemenli¤i
Oysa St. Veits günü, S›rplarda bambaflka olaylar› ça¤r›flt›rmaktayd›. 1389 y›l›n›n ayn› kutsal gününde Kosova’da Osmanl› ordusuna karfl› u¤ran›lan a¤›r yenilgi ve
Balkanlar’da bunu izleyen 500 y›ll›k Osmanl› egemenli¤i kolay unutulacak gibi de¤ildi. Bu tarihte bir ziyaretin S›rplar taraf›ndan tahrik vesilesi olarak alg›lanabilece¤i uyar›lar›na kulak asmayan Franz Ferdinand, Avusturya gizli polisi, kendine yönelik bir suikast planland›¤› yolunda ihbarlar bulundu¤unu da bildirse, kiflisel
siyasi ç›kar›lar› öyle gerektirdi¤inden yola ç›kmaktan
çekinmiyordu.
Ortam bu denli gergin oldu¤u halde Avusturya Grandük’ünün ziyareti için yeterli güvenlik önlemlerinin al›nmam›fl olmas› ise anlafl›l›r gibi de¤ildi. Berlinli tarihçi,
Profesör Holm Sundhausen, esas yanl›fllar›n, Franz Ferdinand’›n seyahat program› haz›rlan›rken yap›lan tercihlerden kaynakland›¤› kan›s›nda...
“Koskoca bir imparatorluk taht›n›n varisi olarak Ferdinand’›n sorumluluk bilinciyle davranmas›, St. Veits gününde Saraybosna’ya gitmeye kalk›flmamas› gerekirdi.
S›rp taraf›ndan da benzeri suikast uyar›lar›n›n geldi¤i
söylentileri var. Bunlar›n do¤ru olmad›¤›na inan›lsa bile, olay›n kulak ard› edilmesi büyük bir ihmal. Ayr›ca
S›rp taraf›n›n güvenlik konusundaki kay›ts›zl›¤›n›n nedenini de araflt›rmak gerekir diye düflünüyorum.”
“Çifte boyunduruktan kurtulma düflleri”
Tetikçi Gavrilo Princip ile alt› arkadafl›, “Mlada BosnaGenç Bosna” adl› hareketin mensubuydu. Bu harekete
dâhil olanlar aras›nda S›rp, H›rvat ve Boflnak ö¤renci ve
ayd›nlar›n yan›s›ra sonradan Nobel Bar›fl ödülünü alan
‹vo Andriç de bulunuyordu. Hepsi ulusal özgürlüklerine
bir an önce kavuflmay›, yüzy›llard›r bask›s›n› yaflad›klar›, Avusturya-Macaristan, Osmanl› çifte boyunduru¤undan nihayet kurtulmay› düfllüyordu. Benzeri özgürlük
hareketlerine Avrupa’n›n birçok baflka ülkesinde de rastland›¤›n› belirten Profesör Sundhausen, bu ulusal özgürlükçü paralel ak›m›n zaman zaman afl›r› milliyetçi bir
harekete dönüfltü¤ünün saptand›¤›n› belirtiyor.
Genç Bosnal›lar, S›rbistan’›n, Avusturya-Macaristan ‹mparatorlu¤u’na karfl› son derece dengeci, p›s›r›k bir politika izledi¤i kan›s›ndayd›. Yine de Belgrad’la iplerin
kopmamas›na özen gösteriyor, S›rplar›n yeralt› milliyetçi örgütü “Kara El” ile temas› sürdürüyorlard›. Tetikçi
Princip ve iki arkadafl›, silah e¤itimini “Kara El” kamplar›nda alm›flt›.
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Gavrilo ile iki yoldafl›, militan e¤itimi görürken, geceleri de mum ›fl›¤›nda, gizli gizli Dostoyevski, Gorki ve Bakunin gibi Rus ediplerin eserlerini okuyordu. Nihilistlerin düflmanlar›n› katledifl öyküleri, 1905 y›l›ndaki ilk
Rus devriminin oluflumuyla ilgili anlat›lar onlar› yo¤un
biçimde etkiliyordu.
Tetikçi Gavrilo Princip, üniversite ö¤rencisi Bogdan fieraiç’in, Avusturya’n›n Bosna’daki genel valisine düzenledi¤i suikastla ilgili öyküyü ilk iflitti¤inde henüz 16 yafl›ndayd›. Bu suikast baflar›s›z kal›nca, çareyi intiharda
bulan fieraiç’in mezar›n› defalarca ziyaret eden Princip,
günün birinde onun öcünü almaya ant içmiflti. Profesör
Sundhausen, Gavrilo Princip’in kiflili¤i ve yaflam çizgisiyle ilgili araflt›rmalar›yla tan›n›yor.
Bir suikastçinin profili
“Yoksul, toprakla u¤raflan bir aileden gelmesine ra¤men liseye girmeyi baflaran Gavrilo, önce Saraybosna’da sonra Belgrad’da okula gidiyor. Arkadafllar›, zay›f
ve çelimsiz görünümü nedeniyle silahl› S›rp birliklerine
kabul edilmeyiflini bir türlü içine sindiremedi¤ini an›ms›yor. Bunun üzerine hep ad›ndan söz ettirecek büyük
bir olaya giriflmenin hayaliyle yaflad›¤› anlat›l›yor. Bu
do¤ru olmasa bile, ruh halinin, gençli¤inin, öç alma azminin ve ona bu imkân› yaratacak bir ak›m›n, ulusal özgürlük hareketinin içinde yer al›yor olmas›n›n bu eylemdeki pay› yads›namaz.”
Grandük Ferdinand’›n özel treni 28 Haziran 1914 günü
sabah› Saraybosna istasyonuna vard›¤›nda yüzlerce Boflnak’›n sevinç gösterileriyle karfl›lan›yor. Hava aç›k, gökyüzü güneflli. Gavrilo ile alt› suikastç› arkadafl› da kalabal›¤›n aras›nda. Avusturya taht›n›n varisi ile efli aç›k bir
arabaya biniyor ve konvoy istasyondan hükümet kona¤›na do¤ru hareket ediyor.
‹lk sald›r›
Tam bu s›rada tetikçilerden mürettip ç›ra¤› Nedeliko
Çabrinoviç el bombas›n›n pimini çekip bunu Grandük
ile eflinin içinde bulundu¤u üstü aç›k arabaya do¤ru f›rlat›yor. Ferdinand’›n refleks bir hareketle kald›rd›¤› koluna çarp›p araban›n arkas›na, yola düflen bomba patl›yor, ancak konuk çifte bir fley olmuyor. Çabrinoviç acele derdest edilip tutuklan›yor. Bunun üzerine cesaretini
iyice yitiren suikastç›lar›n befli olay yerinden h›zla uzaklafl›rken Gavrilo tek bafl›na kalabal›¤›n aras›nda kal›p
yeni bir flans kollamay› sürdürüyor.
Ucuz atlat›lan bu olaydan sonra Ferdinand ve konvoyu
yeniden hükümet kona¤› yönüne hareket ediyor. Belediye reisinin coflkulu çabalar›na ra¤men ziyarete oldukça gergin bir atmosfer hakim.
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Franz Ferdinand ans›z›n program›n› de¤ifltiriyor ve ilk
bombal› sald›r›da hafif yaralan›p hastaneye kald›r›lan
yaverini ziyaret etmek istedi¤ini söyleyerek o yöne sap›yor. Konvoya öncülük eden birinci araç, bu de¤ifliklikten haberli olmad›¤›ndan, önceden planlanan güzergâhta yoluna devam ediyor. Olay›n gerisini Jörg von
Uthmann’›n “Suikast” adl› kitab›ndan ö¤reniyoruz...
...Ve suikast an›
“Ferdinand’›n peflinden dümdüz ilerleyecek yerde baz›
araçlar yan›larak Latin Köprüsü’nden sa¤a dönüyor.
Oluflan karmafla nedeniyle trafik bir anda yavafll›yor ve
Gavrilo Princip, Grandük ile eflinin içinde bulundu¤u,
kaplumba¤a h›z›yla ilerleyen üstü aç›k arac› bir anda
tam iki metre önünde buluyor. Ferdinand ve efli Sofi ile
gözgöze gelen tetikçi, bir an bomba atmakla kurflun
s›kma aras›nda bocal›yor. Ard›ndan tabancal› elini kald›r›p iki el atefl ediyor. ‹ki kurflun da hedefine tam isabetle öldürücü etkisini yap›yor. Avusturya-Macaristan
‹mparatorlu¤u taht›n›n varisi Franz Josef Ferdinand ve
efli Prenses Sofi, böylece Saraybosna’ya var›fllar›n›n üzerinden henüz bir saat bile geçmeden, saatler tam 10:50’yi
gösterirken birlikte yaflamlar›n› yitiriyorlar.”
Bu olaydan tam bir ay sonra, 28 Temmuz 1914’de Avusturya-Macaristan ‹mparatorlu¤u, S›rbistan’a savafl ilan
ediyor.
Almanya’n›n deste¤ini almadan tek bafl›na savafla girmeyi Viyana’n›n gözü kesmiyor. Çünkü S›rbistan’›n arkas›nda Rusya’n›n oldu¤u, Rusya’n›n ise Fransa ve ‹ngiltere’den gelen dayan›flma vaadlerine güvendi¤i s›r
de¤il.
Alman Kayzeri 2’nci Wilhelm 5 Temmuz, Alman hükümeti ise 6 Temmuz tarihinde Viyana’dan gelen destek
talebinin kay›ts›z flarts›z kabul edildi¤ini aç›kl›yor. Almanya, Avusturya-Macaristan ‹mparatorlu¤u taraf›ndan
giriflilecek tüm yapt›r›mlara katk›da bulunmay› koflulsuz onaylarken Rusya da müttefiki S›rbistan’›n yan›nda
yer ald›¤›n› bildiriyor. ‹ngiltere’nin savafl› önleme yolunda giriflti¤i çabalar ise sonuç vermiyor.
“Bo¤az’daki hasta adam”
Ard›ndan olaylar bafl döndürücü bir h›zla biribirini izliyor. S›rp yönetiminin, hiç beklenmedik biçimde, Viyana’n›n iletti¤i muht›ra koflullar›n›n önemli bir bölümünü kabul etmesine karfl›n Avusturya sald›r›y› bafllat›yor.
Rusya bunun üzerine seferberlik ilan ediyor. Buna tepki olarak Almanya 1 A¤ustos’ta Rusya’ya, iki gün sonra
da Fransa’ya savafl ilan ediyor. Almanya, Fransa’n›n savunma hatlar›n› afl›p o zamana kadar tarafs›z kalan Belçika topraklar›nda ilerlemeye bafllay›nca bu kez ‹ngilte-
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re de ittifaka kat›l›nca I. Dünya Savafl› bafllam›fl oluyor.
O zaman›n ‹ngiliz D›fliflleri Bakan› Grey, bu günleri,
“Avrupa’n›n Karar›fl›” sözleriyle tan›ml›yor.
‹fllerin nas›l bir anda bu noktaya geldi¤i hala bilinmiyor. 20’nci yüzy›l›n bafl›nda beliren onca büyük savafl
tehlikesi güç bela atlat›l›yordu. Fransa’n›n Kuzey Afrika’daki yay›l›fl›n› önleme gibi, Osmanl›’n›n y›k›l›fl›ndan
pay ve parsa kapma giriflimleri de baflar›ya ulaflam›yordu. Oysa “Bo¤aziçi’ndeki hasta adam” can çekiflirken,
kimi Avrupa devleti, ellerini o¤uflturarak düfltü¤ü günü
beklemekteydi.
Kayzer’in endiflesi
Avusturya-Macaristan ‹mparatorlu¤u, 1908’de durup
dururken Bosna-Hersek topraklar›n› ilhak ediyordu.
Bu geliflme Ruslar›, S›rplar› ve Boflnaklar› galeyana getirmeye yetmiflti. Almanya ile ‹ngiltere’nin ortak çabalar› sayesinde bu aflamada bir savafl›n patlak vermesi
önleniyordu. 1912 ve 1913 y›llar›nda ise Berlin ve Viyana, Osmanl›’ya karfl› savaflan S›rplar›n, Balkanlarda
topraklar›n› iki kat›na ç›kartarak güçlenmesinden rahats›zl›k duyarak S›rbistan’› mimliyor, ancak müdaheleye yeltenemiyordu.
Çok uluslu bir devlet olan Avusturya-Macaristan ‹mparatorlu¤u, bu iki halk›n yan›nda Leh, Çek, Slovak, Sloven, H›rvat, Ukrayna ve S›rp halklar›n› da bünyesinde
bar›nd›rmakta, buna ra¤men sadece Avusturya ve Macaristan halklar›n›n borusu ötmekteydi. Geri kalanlar›n
kendi kaderlerini tayin hakk› taleplerine kulak t›kayan
Kayzer Franz Josef, hakl› olarak ‹mparatorlu¤unun da¤›lmas›ndan endifle duymaktayd›.
Rusya’n›n ‹stanbul’u fethetme hülyas›
Bremen Üniversitesinden tarih profesörü ‹manuel Geiss, 1914 y›l›na gelindi¤inde Avusturya’n›n çöküfl sürecinin bafllad›¤›n› an›ms›yor.
“Avrupa’n›n ikinci hasta adam› durumuna düflen Avusturya-Macaristan ‹mparatorlu¤u, Habsburg hanedan›
mensubu yafll› kayzer Franz Josef’in çabalar›yla ayakta
kalmay› baflar›yordu. Ölümünden sonra çifte monarflinin miras› için k›ran k›rana bir savafl›n ç›kaca¤›ndan
herkes gözü kadar emindi.”
Dikkatle incelendi¤inde, 1914 y›l›nda Avrupa’daki güç
dengesinin, I. Dünya Savafl› için yeterli gerekçeyi sundu¤u dikkat çekiyor. Bir yanda Berlin-Viyana, di¤er
yanda Moskova-Paris-Londra ittifak›, yaln›z Balkanlarda
de¤il, Avrupa’n›n bir çok ülkesinde palazlanan milliyetçilik ak›m›, strateji ve ç›kar iliflkilerinin çat›flmas› bunlar›n bafl›nda yer al›yor. Buna bir de Rusya’n›n ‹stanbul’u

fethetme hülyas›n› eklemek gerekiyor. Rus Çar›’n›n
Habsburg hanedan›n güney Avrupa yönüne yay›l›fl›n›
önlemek için S›rbistan’› desteklemesi bofluna de¤il.
Almanya-‹ngiltere rekabetinin etkisi
Savafl› haz›rlayan süreçte Almanya ile ‹ngiltere aras›ndaki silahlanma yar›fl›n›n da pay› büyük. Tarihçi ‹manuel Geiss, Kayzer 2’nci Wilhelm’in kurmaylar›yla birlikte yeni askeri rotay› tayin etti¤i ünlü “savafl konseyi”nde al›nan kararlar›, bu sürecin kilit olaylar›ndan biri olarak tan›ml›yor.
“Rusya ve Fransa’ya karfl› sürdürülecek, en az›ndan s›n›rl› bir k›talararas› savafl için haz›rl›k amac›yla bir yandan ulusal silahlanmaya h›z verilecek, ayr›ca halk›n psikolojik aç›dan böyle bir savafla haz›rlanmas› sa¤lanacakt›r. Bunun yan›nda Alman donanmas›, gerekti¤inde
‹ngiltere ile âfl›k atabilecek bir düzeye ulaflt›r›lacakt›r.
Alman Reich’› donanmas›n›n komutan› Amiral Alfred
von Tirpitz ise Almanya’n›n bu büyük savafla çoktan
haz›rl›kl› oldu¤unu söyleyerek, Helgoland adas›ndaki
denizalt› liman›yla, Kayzer Wilhelm Kanal› yap›m çal›flmalar›n›n, Saraybosna suikast›n›n tam iki hafta öncesinde, 14 Haziran tarihinde bitti¤ini an›msat›yor.
Savafl›n sonu
Avrupa’da 28 Temmuz 1914 tarihinde bafllayan savafl,
dünyan›n dört bir yan›ndan ülkelerin kat›lmas› ve sömürgelere de yay›lmas› nedeniyle “Dünya Savafl›” olarak adland›r›ld›. 1914’te bafllayan savafl 1918 y›l›nda sona erdi. Bu savafl, Avrupa’da dört merkezi devlete karfl›, Avrupa ve di¤er k›talardan yirmi befl devletin giriflti¤i, o tarihe kadar görülmemifl ilk dünya savafl› oldu.

I. Dünya Savafl› s›ras›nda Fransa’da çarp›flan ABD askerleri.

I. Dünya Savafl› Avrupa’da ‹ttifak veya merkezi devletler diye adland›r›lan Almanya, Avusturya-Macaristan,
Osmanl› Devleti ile ‹tilaf devletleri diye adland›r›lan ‹ngiltere, Fransa, Rusya ve ABD önderli¤indeki baflka dev-
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S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
letler aras›nda oldu. Savafla sonradan Japonya, Yunanistan, S›rbistan ve Romanya da kat›ld›.
Avrupa haritas›n› yeniden çizen I. Dünya Savafl›’nda
yaklafl›k 20 milyon kiflinin hayat›n› kaybetti¤i san›l›yor.
Savaflta, Almanya yaklafl›k 2 milyon, Fransa 1 milyon
500 bin kay›p vermiflti.

S›ra Sizde 1
Hegemonya kavram› genel olarak bir gücün uluslararas› sistemdeki üstün durumunu belirtmektedir. Bir devlet, belirli bir co¤rafi alanda ya da bir faaliyet alan›nda
di¤er devletler üzerinde hâkimiyet kurmakta ve bu hâkimiyet ekonomik ve/veya askeri güce dayanmaktad›r.

Kaynak: Deutsche Welle, 26.06.2004, http://www.
dw.de/dw/article/0,,2524469,00.html.

S›ra Sizde 2
Gramsci geleneksel yaklafl›mlar›, özellikle hegemonun
meydana getirilmesinde di¤er aktörlerin r›zas›n› ve sivil
toplumu dikkate almad›klar› için eksik olarak görmektedir. Gramsci’ye göre hegemon amaçlar›na ulaflmak
için yaln›zca bask› ve zor kullanmaz, ayn› zamanda sistemdeki di¤er aktörlerin r›zas›n› da elde etmeye çal›fl›r.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. a
2. b
3. c
4. d
5. e
6. a

7. b

8. c

9. d

10. e

Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hegemonya ve Uluslararas› ‹stikrar” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hegemonya ve Uluslararas› ‹stikrar” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hegemonya ve Uluslararas› ‹stikrar” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hegemonya ve Uluslararas› ‹stikrar” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sanayileflme ve Uluslararas› Ticaret” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Dünya Ekonomisinde Yaflanan Dönüflüm ve Karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k: 18731914” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Dünya Ekonomisinde Yaflanan Dönüflüm ve Karfl›l›kl› Ba¤›ml›l›k: 18731914” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “I. Dünya Savafl›’na Gidilirken Dünya Ekonomisi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “I. Dünya Savafl›’na Gidilirken Dünya Ekonomisi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “I. Dünya Savafl› ve Sonras›”
bölümünü yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 3
Sanayi Devrimi sonras›nda ortaya ç›kan uluslararas› sistemin temel özellikleri; dünya ticaretinde bütün taraflar
için potansiyel kazanç imkân›, uluslararas› ticarette mamul mallar›n giderek artmakta olan önemi ve ülkeler
aras›ndaki karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤›n derecesindeki ola¤anüstü art›fl idi.
S›ra Sizde 4
Küresel bir ekonominin, esas olarak Sanayi Devrimi’nin
ard›ndan ortaya ç›kt›¤›n› göz önüne al›rsak bunu söyleyemeyiz. Hegemon güç hem siyasi hem de ekonomik
bir güçtür ve bu gücün dünya çap›nda olmas› gerekir.
Osmanl› Devleti klasik sömürgeci bir devlet de¤ildir.
Asl›nda sömürgecilik Bat› Avrupa’da ortaya ç›kan güçlü
ve sanayileflmifl devletlerin bir uygulamas› olarak görülebilir. Bu devletlerde bir anavatan ve bir de koloni kavram› vard›r. Kolonilerdeki kaynaklar anavatana aktar›l›r. Bunun için koloniler üzerinde siyasi ve ekonomik
hâkimiyet sürekli olarak kurulmal›d›r. Bu sömürü iliflkisiyle koloniler de Bat› Avrupa’daki ekonomik yap›yla,
eflitsiz bir biçimde de olsa bütünleflmekte ve bir dünya
ekonomisi ortaya ç›kmaktad›r. Osmanl› Devleti’nde ise
anavatan ve koloni kavramlar› yoktur. Tek bir vatan
kavram› vard›r ve fethedilen bütün topraklar da vatana
dâhildir. Mesela, bu topraklar aras›nda bulunan Macaristan’›n bütçesi sürekli aç›k verince, bu aç›k, fazla veren M›s›r bütçesinden aktar›lan fonlarla kapat›lm›flt›r.
Ayr›ca Osmanl› Devleti, fethetti¤i topraklar› siyasi olarak kendisine ba¤lamakla yetinmifl, buralardaki üretim
iliflkisine dokunmam›flt›r. Bunda elbette Sanayi Devrimi
gibi bir de¤iflimin ve bunun ortaya ç›kard›¤› devasa
kaynak ihtiyac›n›n olmamas› etkili olmufltur.
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S›ra Sizde 5
I. Dünya Savafl› öncesindeki yüzy›lda dünya ekonomisinde büyüme önemli ölçüde azalm›fl, üretim süreci ve
üretilen mallar›n özellikleri farkl›laflm›fl ve dünya ekonomisinde karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k düzeyi hiç olmad›¤› kadar artm›flt›. Sanayileflme az say›daki Bat›l› ülke ve Japonya ile s›n›rl› kalm›fl, ekonomik geliflmifllik aç›s›ndan
ülkeler aras›nda büyük farkl›l›klar oluflmufltu.
S›ra Sizde 6
Asl›nda ‹ngiltere’yi tek hegemon güç olarak nitelendirmek do¤ru olmaz; belki büyük güçlerden en büyü¤ü
denilebilir. Dünya bu anlamda hiçbir zaman tek kutuplu olmam›flt›r. Yeni bir hâkim güç olmaya aday Almanya’n›n yükselifli hâkim güçlerden ‹ngiltere, Fransa ve
Rusya’n›n menfaatleriyle çeliflince I. Dünya Savafl› ortaya ç›km›flt›r. Bu bak›mdan hegemon kavram› fazla iddial› bir kavramd›r. Asl›nda bir dünya sistemi varsa bu,
Bat› Avrupa’da ortaya ç›kan kapitalist sistemin di¤er
bölgelere yay›lmas› fleklindedir. Bu sistemi temsil eden
güçlü devletler vard›r ve I. Dünya Savafl› öncesinde ‹ngiltere bunlar aras›nda en etkilisi idi.
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Amaçlar›m›z
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N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
II. Dünya Savafl›’n›n ard›ndan dünya ekonomisinde meydana gelen geliflmeleri aç›klayabilecek.
ABD hegemonyas›n›n yükselifl ve düflüflünü etkileyen de¤iflim ve dönüflümler uluslararas› ekonomi politik çerçevesinde ifade edebileceksiniz.
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II. DÜNYA SAVAfiI SONRASINDA DÜNYA EKONOM‹S‹
‹kinci Dünya Savafl› sonras›nda dünya ekonomisinde daha önce görülmemifl çok
önemli geliflmeler meydana geldi. Ola¤anüstü bir refah döneminin ortaya ç›kmas›,
yeni uluslararas› ekonomik kurumlar›n gelifltirilmesi, dünya ticaretinde patlama ve
yüksek düzeyde uluslararas› ifl birli¤i yeni ortaya ç›kan ekonomik düzenin temel
özelliklerini oluflturmaktayd›.
Bu geliflmelerde özellikle ABD’nin tavr› önemli etkiye sahipti. Daha önce de
ifade edildi¤i gibi iki dünya savafl› aras›ndaki dönemde ABD, dünya ekonomisinde ve uluslararas› politik sistemde düzenleyici bir rol oynamaktan kaç›nm›flt›. Sonuç fliddetli bir depresyon ve nihayetinde savafl olmufltu. Fakat II. Dünya Savafl›’n›n ard›ndan ABD, sahip oldu¤u gücü kullanarak dünya ekonomisini yeniden
infla etmeye giriflti.
Resim 5.1
Hitler geçit töreninde.

General Douglas, MacArthur ve General Erwin Rommel’den Mareflal Bernard Montgomery’ye kadar savafl›n gidiflat›n› belirleyen komutanlarla; Winston
Churchill, Charles de Gaulle, Jozef Stalin, Adolf Hitler ve Franklin D. Roosevelt gibi siyasi liderler II. Dünya Savafl›'n›n temel aktörleriydiler.
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DÜNYA EKONOM‹S‹NDE BÜYÜME
II. Dünya Savafl›’n›n ard›ndan uluslararas› ticaret ve yat›r›mda daha önce görülmemifl bir art›fl yafland›. Ço¤u sanayileflmifl ülkede büyüme oranlar›, 1950-1960 y›llar›
aras›nda, 1913-1950 dönemine göre neredeyse ikiye katland›. Bu büyümede uluslararas› ticaret en önemli faktördü. Dünyadaki mamul mal ticareti bu mallar›n üretimine k›yasla daha h›zl› büyüyordu.
Tablo 5.1
1938-1974
Döneminde Dünya
‹hracat Rakamlar›
(Milyar ABD dolar›)
Kaynak: Thomas D.
Lairson and David
Skidmore,
International Political
Economy The Struggle
for Power and Wealth,
Thomson/Wadsworth,
Canada, 2003, s. 73.

Y›l

‹hracat de¤eri

1938

21,1

1948

53,9

1958

96,0

1960

107,8

1965

156,5

1970

265,7

1972

355,3

1974

729,2

Yukar›daki tablodadan da aç›kça görülece¤i üzere, 1938 y›l›nda 21 milyar dolar
olan dünya ihracat›n›n de¤eri on y›l içinde iki buçuk kat art›fl göstermifl, sonraki on
y›lda da yine neredeyse iki kata yak›n bir art›fl yaflanm›flt›r. Devam eden on y›llarda da katlayarak giden ihracat rakamlar› tablodan net bir flekilde görülmektedir.
Bat› Avrupa ülkeleriyle Japonya’da yaflanan ekonomik toparlanma da bu ekonomik büyümenin ve dolay›s›yla ticaret art›fl›n›n ard›ndaki itici güçlerden biriydi.
Dünya ticaretindeki bu art›fl ayr›ca gümrük tarifelerinde meydana gelen düflüfllerin, konvertibil paralar›n ve d›fla aç›k ekonomik yap›lar›n bir sonucudur. Bu sonucu gene sanayileflmifl ülkelerin ihracatlar›nda yaflanan art›fllara bakarak görmek de
mümkündür.
Tablo 5.2
Dünyadaki Ortalama
Gümrük Tarifeleri
Kaynak: Thomas D.
Lairson and David
Skidmore,
International Political
Economy The Struggle
for Power and
Wealth,
Thomson/Wadsworth,
Canada, 2003, s. 73

Y›l

Ortalama Tarife (yüzde)

1940

40

1950

25

1960

17

1970

13

1980

7

1990

5

Dünyadaki ortalama gümrük tarifelerinin yer ald›¤› tablo, gümrük oranlar›ndaki önemli düflüflleri göstermekle, dünya ticaretindeki art›fl›n kayna¤›n› da iflaret etmifl oluyor. 1940 y›l›nda dünyadaki ortalama gümrük tarifesi oran› % 40 iken, bu
oran on y›l sonra 1950 y›l›nda neredeyse yar›ya düflmüfl ve % 25 olarak gerçekleflmifl. 1990 y›l›nda ulafl›lan % 5’lik oran ise dünya ticaretinin ne ölçüde serbestleflti¤ini ve bütünleflti¤ini hiçbir yoruma ihtiyaç b›rakmayacak flekilde bütün aç›kl›¤›yla sergiliyor.
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ULUSLARARASI KURULUfiLAR
Dünya ekonomisinde yaflanan bu geliflmeler, 1944 y›l›nda, ABD’deki Bretton Woods kasabas›nda toplanan konferansta yarat›lan birkaç uluslararas› kuruluflun oluflturdu¤u bir düzen çerçevesinde gerçekleflti. Yeni düzeni oluflturan bafll›ca güç
olan ABD, bunu Laissez Faire ilkesi yerine içerde uygulad›¤› New Deal politikalar›n› uluslararas› boyuta tafl›yarak yapm›flt›. ABD hegemonyas› alt›nda oluflturulan
bu yeni ekonomik sistem, devlet eliyle düzenlenen piyasalar› içermekteydi.
Hat›rlatmak gerekirse ABD’de 1929 krizi sonras›nda, krizi aflmak üzere uygulanacak Keynesyen politikalar, 1933 y›l›nda göreve gelen Baflkan Roosevelt taraf›ndan “New Deal” politikalar› ad› alt›nda hayata geçirilmiflti.
Keynes, 1929 krizinin talep yetersizli¤inden kaynakland›¤›n›, klasik iktisad›n
esnek fiyat mekanizmas› ile sorunun çözülemeyece¤ini ancak maliye politikas›
araçlar›n› kullanarak devletin ekonomiye müdahale edip, kamu harcamalar›n› art›rmas› suretiyle krizin üstesinden gelinebilece¤ini söylüyordu.
‹flte Roosevelt’in ünlü “New Deal” program› burada devreye girdi. “1929 kriziBüyük Bunal›m”, ekonomik faaliyetlere müdahalelerle düzenlenmeyen bir piyasan›n krize girece¤ini göstermiflti. Bu anlamda New Deal’cilerin ald›klar› düzenleyici önlemlerin temelindeki düflünce, “devletin do¤rudan do¤ruya ekonomik iflletmelere sahip olmas› fleklindeki sosyalist seçenekten kaç›n›p, düzenlenmemifl bir
piyasan›n en aç›k baflar›s›zl›klar›n› düzelterek kapitalist sistemi kendi zay›fl›klar›ndan kurtarmak” fleklinde beliriyordu.
Bu amaçla “devletin yetkileri” artt›r›l›rken; ekonomik faaliyetler, serbest piyasa
mekanizmas›n›n baflar›s›zl›klar›n› ve aksakl›klar›n› gidermenin yan›nda, kamu yarar›, sosyal meseleler, çevre, do¤al kaynaklar gibi faktörler nedeniyle de birtak›m
düzenlemelere tabi tutuldu.
Keynesyen çözümün tüm dünyay› sard›¤› bu dönemde, iflçi s›n›f› baflta olmak
üzere insanlar›n refah›n› art›rmaya yönelik yap›lan düzenlemeler, “sosyal devlet”
anlay›fl›n› da do¤urmufltur.
Savafl sonras›, yeni üretim teknikleriyle tüm dünyadan daha fazla üretim yap›p,
tüm rakiplerini geride b›rakan ABD’nin politikalar›, “çok tarafl›” olmak yerine “kurumsalc›” olarak adland›r›lmaktad›r. Bu dönemde, NATO ve Bretton Woods gibi
çok tarafl› kurumlar›n oluflturulmas›na liderlik etmesine ra¤men, çok tarafl› hareket
etme zorunlulu¤u hegemon durumunda olan ABD’den çok, di¤er küçük ortaklar›
ba¤layan bir durumdu. ABD’nin gücü ve kaynaklar› ile desteklenen bu yeni sistem
liberal de¤erleri esas almakla birlikte, bir teknokrat Keynesçilik de içermekteydi.
Savafl sonras› ABD politikalar› nas›l tan›mlanabilir?

SIRA S‹ZDE

K ‹ T A P

Keynes, iflsizlik ve yüksek arz
fazlas›n›n yaratt›¤› ve ayr›ca
klasik iktisad›n çözüm
üretemedi¤i 1929 krizinin,
kamu harcamalar›n›
art›rmak suretiyle
afl›labilece¤ini öngörmüfl ve
bu yönde uygulanacak
iktisat politikalar›
üretmifltir.

1933 y›l›nda göreve gelen
Baflkan Roosevelt’in “New
Deal” politikalar›n›n
temelinde, iflsizli¤in de
sebebi olan arz fazlas›n›n
emilmesini sa¤layacak bir
talep art›fl› yat›yordu.

1

‹leride detayl› bir flekilde ele al›nacak olan, Bretton Woods kurumlar› UluslaraÜ fi Ü N E L ‹ M
ras› Para Fonu (IMF), Dünya Bankas› ve GATT’ta Do¤u Bloku Dülkeleri
yer alm›yordu. Ayr›ca, IMF ve Dünya Bankas› eflit oy yerine a¤›rl›kl› oya dayand›klar›ndan,
baflta ABD olmak üzere ekonomik aç›dan güçlü merkez ülkeleri
S O Rbu
U kurumlarda
karar verici durumdayd›. Bu örgütlerin genifl tabanl› yap›s› ABD hegemonyas›na
meflruiyet sa¤lama fonksiyonunu yerine getirmekteydi.
D‹KKAT
Buna göre, 1945 sonras› dünya ekonomisinin en önemli özelli¤i, ülkeler aras›ndaki ekonomik iliflkileri yönetmek üzere kurulufl amaçlar› birbirlerini tamamlayan
SIRA S‹ZDE
bir dizi resmî ve gayriresmî kurumun kurulmufl olmas›d›r. Bunlardan
IMF’nin görevi
k›sa vadeli ödemeler dengesi sorunlar›n› çözmek iken uzun vadeli yap›sal uyum
Dünya Bankas›n›n görevi idi. GATT ise uluslararas› ticaretin serbestleflmesi için çaAMAÇLARIMIZ

II. Dünya Savafl›’ndan sonra
dünya ekonomisinde benzeri
görülmemifl bir büyüme
gerçekleflti. Bu büyüme ABD
hegemonyas› alt›nda
oluflturulan ve devlet eliyle
düzenlenen piyasalar› içeren
yeni ekonomik sistem
sayesinde ortaya ç›kt›.

N N

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P
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1945 sonras›nda dünya
ekonomisi konvertibil
paralar, düflük gümrük
tarifeleri, sabit kur sistemi
ve çok tarafl› ticaret ve
ödeme sistemine
dayanmaktayd› ve birtak›m
uluslararas› kurulufllar
vas›tas›yla
düzenlenmekteydi.

l›flacakt›. Bu kurumlar uluslararas› ekonomik iliflkilerle ilgili belirli ilkeler çerçevesinde kurulmufllard›. Bu ilkeler; konvertibil paralar, düflük gümrük tarifeleri, sabit
bir döviz kuru sistemi ve çok tarafl› bir ticaret ve ödeme sistemi fleklindeydi.
Sabit kur arzusunun sebebi uluslararas› ifllemlerde ortaya ç›kan istikrar ihtiyac›
idi. 1945 y›l›nda dünyadaki alt›n rezervlerinin ço¤u ABD’nin elinde idi ve yeni kurulacak sabit kur sistemi bu temele dayand›r›ld›. Dolar›n alt›n karfl›s›ndaki de¤eri
bir ons alt›n 35 dolar olacak flekilde sabitlendi. Di¤er ülkeler de paralar›n› ABD dolar› karfl›s›nda sabitlediler ve döviz kurunu bu sabit kur etraf›nda dar bir bant içinde tutmak üzere, gerekti¤inde döviz piyasalar›na müdahale etmeyi taahhüt ettiler.
Ayr›ca ülkeler, s›cak paran›n sabit kurlar› tehlikeye atmamas› için sermaye kontrolleri konusunda teflvik edilmekteydiler.
Bu sistemin düzgün bir flekilde ifllemesini sa¤lamak IMF’nin görevi idi. IMF, cari ifllemler bilançosunda aç›kla karfl›laflan ülkelere k›sa vadeli kredi verecekti. Aç›¤› gidermek üzere gerekli tedbirlerin al›nmas› flart›na ba¤l› olan bu kredi sayesinde ülkeler kurlar›n› sabit tutabileceklerdi. Al›nmas› gereken tedbirler, genellikle,
kamu harcamalar›n›n azalt›lmas› ve para arz›n›n k›s›lmas›ndan olufluyordu. Bu daralt›c› politikalar sonucunda büyüme h›z›n›n azalmas›, iflsizli¤in artmas›, enflasyon
oran›n›n düflmesi, böylece daralan iç piyasayla birlikte ihracat›n art›p ithalat›n azalmas› beklenmekteydi. Bir ülkenin aç›¤› geçici de¤il de yap›sal nitelikteyse bu durumda IMF, ülkenin döviz kurunu de¤ifltirmesine, yani devalüasyon yapmas›na
izin vermekteydi.
ABD, Fon’un kaynaklar›n›n büyük k›sm›n› sa¤lad›¤›ndan oy hakk› en yüksek
olan ülkeydi ve al›nan kararlarda en büyük etkiye sahipti. Dolay›s›yla IMF politikalar› ABD’nin ekonomik görüfllerini yans›tmaktayd›. Ayr›ca ABD, amaçlad›¤› politikalar IMF ve di¤er örgütler taraf›ndan yerine getirilemezse bu örgütleri devre d›fl› b›rakarak uluslararas› ekonomiyi do¤rudan flekillendirmekteydi.

Resim 5.2
Bretton Woods Konferans›’nda delegeler.

1944 y›l›n›n Temmuz ay›nda Bretton Woods Konferans›’na kat›lan delegeler, ABD’de New Hampshire’daki Bretton Woods bölgesinde bulunan Mount
Washington Oteli’nde a¤›rlanm›fllard›.
Bretton Woods Konferans›’nda bafll›ca iki plan görüflüldü: ABD’den Hary Dexter White taraf›ndan haz›rlanan White Plan› ve ‹ngiltere’den J.M. Keynes
taraf›ndan haz›rlanan Keynes Plan›. Konferansta, Keynes’in “çok tarafl› bir ödemeler sistemi gerçeklefltirilebilmesi için bir klining birli¤inin
kurulmas›” önerisi kabul görmedi. White Plan›, Bretton Woods sisteminin temelini oluflturdu.
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Bretton Woods konferans›nda kurulan bir baflka örgüt Uluslararas› ‹mar ve Kalk›nma Bankas› (IBRD) ya da sonraki ad›yla Dünya Bankas›d›r. Bankan›n kurulufl
amac›, ‹kinci Dünya Savafl› sonras›nda ülkelerin ekonomik olarak yeniden toparlanmas›na yard›mc› olmakt›. Bafllang›çta hayli marjinal bir rol oynayan Banka,
1950’lerin sonu ile 1960’lar›n bafl›nda Üçüncü Dünya Ülkeleri’ne yönelik ilginin
artmas›yla birlikte y›ll›k bir milyar dolar›n üzerinde yeni kredi da¤›tmaya bafllayarak etkinli¤ini art›rd›.
Öte yandan Bretton Woods konferans›nda IMF ve Dünya Bankas› yan›nda bir
de uluslararas› ticareti yönetmek üzere Uluslararas› Ticaret Örgütü kurulmas› kararlaflt›r›lm›flt›. Ancak, bu konu bir hayli tart›flmay› da beraberinde getirmiflti. Sanayi üretiminde üstünlü¤ü ele geçirmifl olan ABD, konferansta serbest ticaret sisteminin yeniden kurulmas›n› isterken; devlet müdahalesiyle gerçekleflecek tam istihdam politikalar›na engel oluflturaca¤› endiflesiyle ‹ngiltere bu konuda acele etmek
istemiyordu. Londra, Cenevre ve Havana’da 1946-1948 y›llar› aras›nda yap›lan görüflmeler sonucunda Uluslararas› Ticaret Örgütünün kurulmas› amac›yla Havana
fiart› oluflturuldu ama bu hiçbir zaman yürürlü¤e girmedi. ABD’ye k›s›tlamalar getirirken di¤er ülkelere istisnalar sa¤lad›¤› gerekçesiyle Havana fiart› ABD taraf›ndan
onaylanmay›nca, Uluslararas› Ticaret Örgütü kurulamad›.
Bu konuda tart›flmalar sürerken, Uluslararas› Ticaret Örgütü kurulana kadar
uluslararas› ticaretin belirli bir zemine oturtulabilmesi için 1947’de Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Antlaflmas› (GATT) ile ilgili müzakereler bafllam›flt›. Uluslararas› Ticaret Örgütünün aksine GATT, ABD’ye göre kabul edilebilir bulundu¤undan, uluslararas› ticaret konusunu düzenleyen temel örgüt hâline geldi. GATT arac›l›¤›yla, ülkeler aras›nda uluslararas› ticareti düzenlemeye yönelik müzakere turlar› yap›lmaya baflland›. ABD art›k, bu müzakere turlar› vas›tas›yla dünya ticaretine yön vermeye çal›fl›yordu.
GATT müzakerelerinin amac› gümrük tarifelerini düflürmek, uluslararas› ticarette liberalizasyonu sa¤lamak ve ülkelerin iki dünya savafl› aras› dönemde baflvurduklar› korumac› politikalara dönmelerini engellemekti. GATT’›n iki temel ilkesi
“en çok kay›r›lan ülke” ve “karfl›l›kl›l›k” idi. Böylece GATT müzakereleri sayesinde,
ülkelerin birbirleriyle tercihli ticaret anlaflmalar› yapmalar› engellenmifl oluyordu.
GATT’›n zay›f yönleri ise sadece mal ticaretiyle ilgili düzenlemeler yap›lmas› ve yetki ve sorumluluklar›n›n s›n›rl› olmas›yd›. GATT gerçekte bir uluslararas› örgüt de¤il,
bir müzakere formuydu, hatta tart›flmalar› çözecek bir mekanizmas› da yoktu.
Bu eksikliklerine ra¤men GATT, gümrük tarifelerinde önemli düflüfller sa¤layarak dünya ticaretinin genifllemesine hizmet etti. 1973-1979 dönemindeki Tokyo
Turu ile birlikte müzakereler, tarife d›fl› ticaret engelleri konusuna kayd› ve 19861993 y›llar› aras›ndaki Uruguay Turu’nda, tar›m ve hizmetler sektörlerinin de ele
al›nmas› yan›nda bu konular müzakere edildi. GATT daha sonra Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)’ne dönüfltü ve güç kazand›.
Yukar›da ele al›nan kurumsal çerçeveye bak›ld›¤›nda dünyada ABD hegemonyas›n› pekifltirecek flekilde tasarland›¤› görülür. Bu çerçeve içinde dünya ekonomisinde meydana gelen büyüme ve dinamizm, uluslararas› ekonomik iliflkilerde ç›¤›r
açan geliflmelere sebep oldu. Bu geliflmelerle Amerikan hegemonyas› aras›ndaki
iliflkiyi incelemek, bugünün dünyas›n› anlamak aç›s›ndan önem tafl›maktad›r. Afla¤›da bu geliflmeler ele al›nmaktad›r.
SIRA S‹ZDE
Bretton Woods kurumlar› olan IMF, Dünya Bankas› ve GATT’›n görevleri
neler idi?

IMF ve Dünya Bankas› gibi
kurulufllar›n finansman›nda
en büyük paya sahip olan
ABD, bu sebeple bunlar›n
yönetiminde de söz sahibiydi
ve bu sayede uluslararas›
ekonomiyi
yönlendirebiliyordu. Bunlar›n
yetersiz kalmas› hâlindeyse
do¤rudan müdahale
ediyordu.

Daha sonra Dünya Ticaret
Örgütüne dönüflen GATT,
gümrük tarifelerinde önemli
bir düflüfl sa¤layarak dünya
ticaretini gelifltirdi. Fakat
belirli konular› d›flarda
b›rakmas› ve yapt›r›m gücü
olmamas› sebebiyle yetersiz
kald›.
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ABD’nin hegemon bir güç
olarak ortaya ç›kmas›nda
etkili olan faktörler; iç
savafl›n ard›ndan geliflen
ekonomisi ve rakiplerini
ortadan kald›r›rken ABD
ekonomisini güçlendiren iki
dünya savafl›yd›.

AMER‹KAN HEGEMONYASI VE DÜNYA EKONOM‹S‹

SIRA S‹ZDE

3

‹ki dünya savafl› aras›nda New York, Londra’y› geride b›rakarak dünyan›n yeni finans merkezi hâline geldi. ABD ayr›ca, dünya ticareti içinde pay›n› art›rm›fl ve
dünya çap›nda bir endüstriyel güç hâline gelmiflti. ABD, II. Dünya Savafl›’n›n ard›ndan, hâkimiyetini tamamen pekifltirdi.
ABD’nin dünyada rakipsiz bir güç olarak ortaya ç›kmas›nda özellikle iki faktör
etkili olmufltur. Bunlardan birincisi iç savafl›n ard›ndan geliflen devasa ekonomisidir. 1913 y›l›na gelindi¤inde, ABD’deki imalat sanayi, toplam dünya üretiminin üçte birine yak›n›n› gerçeklefltirmekteydi. Di¤eri de ABD ekonomisini güçlendirirken
muhtemel rakiplerinin gücünü k›ran iki dünya savafl›d›r. Bu geliflmeler sonunda
ABD, hegemon güç hâline gelmek için gerekli flartlar› bünyesinde toplad›.
Birinci Dünya Savafl›’n›n esas galibi ABD olmufltu. Almanya yenilmifl, ‹ngiltere
ekonomik bak›mdan zay›flam›fl ve borçlu bir ülke hâline gelmiflti. Fakat 1920’li y›llarda hüküm süren ekonomik milliyetçilik ve 1929-1933 y›llar› aras›nda yaflad›¤›
ekonomik çöküfl sebebiyle ABD, dünyada liderlik konumunu elde edemedi. Birinci Dünya Savafl› ABD’nin zaferiyle bitmifl olsa da dünya sisteminin egemeni ‹ngiltere olmaya devam etti. ABD’nin küresel hegemon olarak ortaya ç›k›fl›n› ‹kinci
Dünya Savafl› kesinlefltirdi.
ABD’nin II. SIRA
Dünya
Savafl›’n›n ard›ndan rakipsiz bir güç olarak ortaya ç›kmas›nda etkili
S‹ZDE
olan faktörler nelerdir?
D Ü fi Ü N ESAVAfiI’NIN
L‹M
II. DÜNYA
EKONOM‹K SONUÇLARI

D Ü fi Ü N E L ‹ M

1939-1945 döneminde meydana gelen geliflmeler ABD ekonomisinin üretim konusundaki avantajlar›n›
daha fazla ortaya ç›kard› ve pekifltirdi. ABD en fazla üretimi
S O R U
gerçeklefltirmekle kalm›yor, verimlilik aç›s›ndan da bütün ülkeleri geride b›rak›yordu. 1944 y›l›nda ABD’nin verimlili¤i Almanya’n›n verimlili¤inin iki kat›na, JaponD ‹ K K A T ise befl kat›na ulaflm›flt›. Bunun sonucunda ABD’nin reel GSMH’si
ya’n›n verimlili¤inin
1939 y›l›nda 88,6 milyar dolardan 1944 y›l›nda 135 milyar dolara yükselmiflti.
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Avrupa’n›n dört bir yan›na yay›lan Nazi kuvvetleri, Barbarossa Harekât›, Normandiya Ç›karmas›, Kuzey Afrika’daki muharebeler ve Pasifik’teki savafl,
II. Dünya Savafl›'n›n ac›mas›z tarihini oluflturuyordu. Di¤er yandan refakat uçak gemileri, a¤›r kruvazörler, roketler ve atom bombas›na kadar savafl›n
iz b›rakan silahlar›, kitle k›y›m›n›n da mekanikleflmesini sa¤lam›flt›.

5. Ünite - Amerikan Hegemonyas›n›n Ortaya Ç›k›fl›

Savafl, uluslararas› ticaret ve finans hareketleri üzerinde de önemli etkiler meydana getirdi. Müttefik devletlerin ihtiyaç duyduklar› silah ve teçhizat›n ço¤unu
ABD karfl›lam›fl ve bunu verdi¤i borçlarla finanse etmiflti. ‹ngiltere ayr›ca, ABD’den
yapt›¤› ithalat›n ödemesini yapmak için birikmifl döviz rezervlerini kullanm›fl ve
deniz afl›r› yat›r›mlar›n›n büyük k›sm›n› nakde çevirmiflti. Ayr›ca Avrupa’da savafl
fiziki bir y›k›ma yol açm›fl; Almanya’n›n sermaye stokunun yaklafl›k % 13’ü, Fransa’n›n ise % 8’i tahrip olmufltu.
Bu ABD, 1945 sonras›nda, sermaye, piyasalar ve ham maddeler üzerinde uluslararas› denetim sa¤layacak ekonomik güce sahip oldu. ABD sermayesi önce Marshall Yard›m› ile sonra da do¤rudan yabanc› yat›r›mlar fleklinde Avrupa’ya, Kuzey
Do¤u Asya’ya ve Japonya’ya akt›. Yeni kurulan uluslararas› ekonomik düzende,
ABD mallar› ve daha sonra Avrupa ve Japon firmalar›n›n mallar› küresel çapta pazarlanmaya bafllad›.

ABD VE DÜNYA DÜZEN‹
‹kinci Dünya Savafl›’nda dünya liderli¤i için mücadele eden üç güçten Almanya’n›n
yenilmesi ve ‹ngiltere’nin gücünü nispeten yitirmesi ile ABD’nin hegemonyac› liderlik dönemi bafllam›fl oldu. Bu yüzden 20’nci yüzy›la kimilerince “Amerikan
Yüzy›l›” ad› verildi. Rakipsiz kalan ABD, kendi dünya düzenini kapitalist dünyaya
empoze edebilme imkân›na kavuflmufltu. Bu arada Sovyetler Birli¤i, etki alan›n›
Do¤u Avrupa ve Almanya’ya do¤ru geniflletmiflti.
Bu flartlarda, II. Dünya Savafl› sonras›nda içine girilen So¤uk Savafl döneminde,
baz›lar›na göre, iki jeopolitik düzenin ve iki hegemonun oldu¤u bir dünya sistemi
ortaya ç›km›flt›. Bu iki hegemon güçten biri Sovyetler Birli¤i, di¤eri de ABD idi. Bir
baflka görüfle göre de bu So¤uk Savafl dönemi, iki süper gücün mevcut oldu¤u bir
jeopolitik dünya düzeni anlam›na geliyordu. Bu süper güçlerden biri hegemonyac› güç olan ABD, di¤eri de onun rakibi olan Sovyetler Birli¤i idi. Bu bak›mdan
ABD, küresel hegemon durumunu muhafaza etmek için Sovyetler Birli¤i’ne ihtiyaç
duyuyordu.
Dönemin daha iyi anlafl›lmas› bak›m›ndan So¤uk Savafl kavram›n›n tan›m›n›
yapmakta fayda var. En genel tan›m›yla So¤uk Savafl, “taraflar›n birbirlerine karfl›
silaha baflvurmaktan çekindikleri çat›flma” anlam›na gelmektedir ve ABD ile Sovyetler Birli¤i aras›ndaki “çat›flma”y› vurgulamaktad›r. Bu anlama So¤uk Savafl’›,
“‹kinci Dünya Savafl›’n›n ard›ndan bafllayan, birbiriyle yar›fl hâlindeki iki süper gücün ve bunlar›n bafl›n› çekti¤i iki kutuplu uluslararas› sistemin geçerli oldu¤u süreç” olarak tan›mlamak da mümkündür.
Yukar›da ele al›nan ve “ABD’nin küresel hegemon durumunu muhafaza etmek
için Sovyetler Birli¤i’ne ihtiyaç duydu¤u” fleklinde ifade edilen görüflü destekleyen
bir baflka tan›m ise “iki sistem aras›nda bir çat›flman›n olmad›¤›, tam tersi her sistemin bir di¤erine ihtiyaç duydu¤u” fleklinde So¤uk Savafl’› izah etmektedir. Bu bak›fl aç›s›na göre “her ikisi de yüksek düzeyde askerî harcamalara ve sürekli d›fl tehdide zorunludur. Her birinin varl›¤› di¤eri için meflruiyet sa¤lamaktad›r”.
So¤uk Savafl sürecinin bafllad›¤›n› ilan eden en önemli siyasi doktrin, dönemin
ABD Baflkan› Harry Truman taraf›ndan ortaya konulan ve kendi ad›yla an›lan Truman Doktrini idi. Truman Doktrini ile ABD, komünizm ile mücadele politikas›n›n
esas›n› teflkil etti¤ini ilan etti. Bu doktrini, Avrupa’n›n kalk›nmas›n› hedefleyen
Marshall Yard›m› izledi.
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So¤uk Savafl’a “so¤uk”
niteli¤ini veren, yani
taraflar›n birbirlerine karfl›
silaha baflvurmaktan
çekinmelerine yol açan
nükleer silahlard›r. Dünyay›
yok edebilecek güçteki bu
silahlar›n varl›¤› ve
kullan›lmas› olas›l›¤›
taraflar› cayd›rm›fl ve
görüflmelere zorlam›flt›r.

Truman Doktrini, So¤uk
Savafl dönemine damgas›n›
vuran, 1940’l› y›llar›n
sonunda ABD Baflkan› Harry
Truman taraf›ndan ortaya
konan ve kendi ad›yla an›lan
bir siyasi ö¤retidir. Bu
doktrin, dünyan›n iki bloka
ayr›ld›¤›n› ve SovyetAmerikan mücadelesinin
bafllad›¤›n› ilan etmiflti.

II. Dünya Savafl›’ndan sonra
ABD, uluslararas› ticaret ve
finansla ilgili kurallar›
oluflturma konusunda
liderlik yapm›fl, ayn›
zamanda sistemin ifllemesi
için gerekli finansal deste¤i
sa¤lam›flt›r.
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Harry Truman, 12 Mart 1947 tarihinde ABD Kongresi’nde yapt›¤›
Harry Truman (08.05.1884 – 26.12.1972)
konuflmada NATO’nun kuruluflu
için güçlü bir irade ortaya koyarken, amac› ise uluslar›n özgürce geliflmelerini sa¤layabilmek olarak tan›mlad›: “Biz bu amac›m›za ancak
özgür halklar›n hür kurumlara kavuflmalar›n› sa¤larsak ve ulusal bütünlüklerini, totaliter rejimi empoze
etmeye çal›flan ak›mlara karfl› koymaya yard›m edersek ulaflabiliriz.”
Truman, komünizm ile silahl›
mücadele veren ve d›fl ülkelerin
bask›s› alt›nda bulunan devletlere
mali ve askerî yard›m yap›lmas›n›
savundu. Burada kastedilen ülkeler ise Türkiye ve Yunanistan’d›.
Kongre, Truman’›n önerisini az
ABD’nin 33’üncü baflkan› olan Harry S. Truman, komünizmle mücadele eden devletlere mali
ve askerî yard›m yap›lmas›n› savundu.
bir farkla kabul etti ve Türkiye’ye
100 milyon, Yunanistan’a ise 300
milyon dolar yard›m yap›ld›. DokResim 5.5
trin, Yunan iç savafl›n›n seyrini de¤ifltirerek komünistlerin yenilgiye
Üç Büyük’ler: ‹ngiltere Baflbakan› Winston Churchill, ABD Baflkan›
u¤ramas›n› sa¤lad›. Türkiye’nin ise
Franklin Roo Sevelt ve Sovyetler Birli¤i Devlet Baflkan› Josef Stahn.
Sovyetler’e karfl› özgüvenini artt›rd› ve Bat› ittifak›na kat›l›m› yolunda önemli bir ad›m teflkil etti.
D›fl yard›m, Truman Doktrini’nde de öngörüldü¤ü gibi Amerikan d›fl ve güvenlik politikas›n›n ana
eksenini oluflturdu. Truman Doktrini’nin baflar›s› Avrupa’n›n yeniden
inflas› için öngörülen Marshall Plan›’na öncülük etti. Bu süreci 1949
y›l›nda kurulan NATO ve hemen ard›ndan gerçeklefltirilen Kore ve Vietnam müdahaleleri izledi.
Savafl sonras› ABD liderli¤indeki dünya düzeninin dört temel meselesi oldu¤u söylenebilir: Ticaret
Hitler’i yenen üç büyükler, ‹ngiltere, ABD ve Rusya, 1945 y›l› 4-11 fiubat tarihleri aras›nda
ve finans, uluslararas› güvenlik,
Rusya’n›n K›r›m’daki sayfiye beldesi Yalta’da bir araya geldiler ve So¤uk Savafl’a giden yolun
hayati öneme sahip do¤al kaynaktemellerini att›lar. Böylece II. Dünya Savafl›’n›n ard›ndan Avrupa’da kurulacak yeni düzenin
ana hatlar› çiziliyordu.
lar ve iç ve d›fl politika. Uluslararas› ticaret ve finansla ilgili kurallar›
oluflturma ve yönetme konusunda ABD her zaman merkezi bir rol oynam›fl, ayn›
zamanda sistemin ifllemesi için gerekli finansal deste¤i sa¤lam›flt›r. Daha önce de
gördü¤ümüz gibi Bretton Woods kurumlar› ABD’nin politik inisiyatifi ile hayata
geçmifltir.
Resim 5.4

5. Ünite - Amerikan Hegemonyas›n›n Ortaya Ç›k›fl›
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Avrupa’n›n ve ard›ndan dünyan›n Do¤u-Bat› olarak bölünmesinin Yalta’da al›nan kararlar›n do¤rudan sonucu oldu¤unu Winston Churchill de 1946 y›l›nda yapt›¤› konuflmada kabul ediyordu: “Balt›k Denizi’ndeki Stettin’den Adriyatik’teki Trieste’ye Avrupa k›tas› üzerinde demirden bir perde oluflmufltur. Orta ve Do¤u Avrupa’n›n bütün eski devletlerinin baflkentleri, Varflova, Berlin, Prag, Viyana, Budapeflte, Belgrad, Bükrefl ve Sofya bu çizginin öte taraf›nda kalm›flt›r. Tüm bu flehirler ve halklar› Sovyet alan›nda bulunmaktad›r.”
Savafl sonras› dönemde, bafllang›çta dünya ekonomisinde çok önemli dengesizlikler söz konusuydu. Bunlardan baflta geleni Avrupa’n›n ABD’ye karfl› verdi¤i
cari ifllemler bilançosu aç›klar› idi. Dolay›s›yla, savafltan sonraki ilk dört y›lda, ABD
hükûmeti ve özel kaynaklar, ABD d›fl›ndaki dünyan›n aç›klar›n› finanse etmek
amac›yla 28 milyar dolar kaynak sa¤lad›lar. Bu durum 1950-1951 y›llar›nda Marshall Plan› ile devam etti ve bundan sonra da askerî yard›mlar fleklinde sürdü. Bunun sonucunda, Avrupa ekonomik bak›mdan toparland› ve ABD dolar› temel uluslararas› para hâline geldi.
ABD’nin di¤er ülkeleri yeni liberal dünya düzeni içinde yer almaya ikna edebilmesi onlar› güvenliklerini sa¤lama istek ve kabiliyetinde oldu¤una inand›rmas›na ba¤l›yd›. Bu yüzden, ekonomik olanlara ek olarak birtak›m politika ve güvenlik meseleleri de ABD’nin ilgi alan› içinde yer al›yordu. ABD’nin liderlik etti¤i güvenlik sistemine kat›lmay› düflünen Avrupal› liderler, k›ta içlerine do¤ru uzanan
Sovyet askerî gücünün politik etkilerinden ciddi kayg› duymaktayd›lar ve bu kayg›lar nedeniyle sonunda NATO kuruldu.
ABD hegemonyas›n›n bir baflka önemli unsuru da hayati önemdeki kaynaklara normal piyasa iliflkileri yoluyla eriflimin sa¤lanmas› idi. Ülkeler bu kaynaklara
eriflmek ya da bunlar üzerinde özel bir pozisyon elde etmek için askerî güce baflvurma ihtiyac› hissetmemeliydiler. Bu kaynaklar aras›nda en önemlisi petroldü. Bu
kayna¤›n kontrolü üzerinde etkili olan temel unsurlar büyük Amerikal›, ‹ngiliz ve
Hollandal› çok uluslu flirketler idi ancak Ortado¤u’daki Amerikan askerî ve politik
gücü de bu konuda önem tafl›maktayd›. Sonuç olarak, bol miktarda kaynak, ucuz
ve istikrarl› fiyatlarla temin edilebildi.

ABD di¤er ülkeleri yeni
kurulan liberal dünya düzeni
içinde yer almaya ikna
etmek için onlar›n
güvenli¤ini sa¤lamay›
üstlendi. Buna yönelik
olarak NATO kuruldu.

ABD HEGEMONYASININ SONUÇLARI
II. Dünya Savafl› sonras›ndaki yeni dünya düzeninin bir sonucu olarak görülmemifl
bir bar›fl ve refah seviyesine ulafl›ld›. Elbette, bunun meyvelerinden en fazla geliflmifl ülkeler faydalan›yorlard› ancak fakir ülkeler de ekonomik aç›dan k›smen güçlenmekteydiler. Avrupa’n›n büyük k›sm›nda, özellikle Bat› Almanya’da ve Japonya’da yaflanan h›zl› ekonomik toparlanma; ABD taraf›ndan sa¤lanan yard›mlar, yat›r›mlar, güvenlik ve elveriflli politik ortama çok fley borçluydu.
ABD de yeni mevcut durumundan birçok fayda elde etti. Dünyada anahtar paraya sahip olman›n getirdi¤i d›fl politika üstünlükleri ile ABD flirketlerinin dünya
çap›nda faaliyet göstermelerinin sa¤lad›¤› avantajlar bunlar aras›nda say›labilir. Ancak 1971 y›l›ndan sonra, dünya üretimi ve ticaretindeki pay›nda azalmayla karfl›laflan ABD, tek yanl› politikalara yöneldi ve dünya ekonomisini kendi ç›kar›na uygun olarak manipüle etmeyi denedi.
Sovyetler Birli¤i de kendi hâkimiyet alan› içinde bir hegemon güç olarak
görülebilir mi?
SIRA S‹ZDE
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AMER‹KAN HEGEMONYASININ YÜKSEL‹fi DÖNEM‹:
1958-1970

1948-1958 döneminde
dünya ekonomisinde
yaflanan geliflmeler bir
istikrar ve refah döneminin
yaflanmas›n› sa¤lad›. Ancak
bu geliflmeler, ayn› zamanda
Bretton Woods sisteminin
çökmesine de sebep oldu.

II. Dünya Savafl›’n›n ard›ndan büyük güç kaynaklar›na hükmetmesine ra¤men
ABD, çok tarafl› ve liberal dünya ekonomisi görüflünü ancak 1958-1959 itibar›yla
hayata geçirebildi. 1948’den 1958’e kadar olan on y›lda dünya ekonomisinde baz›
yeni ve çok önemli özellikler belirdi. Bunlar aras›nda en önemlileri ekonomik ifl
birli¤ine yönelik yeni kurumlar›n ortaya ç›kmas›, Avrupa’daki h›zl› ekonomik büyüme, ABD’nin askerî harcamalar›ndaki art›fl, ABD’nin Üçüncü Dünya’ya yönelik
artan yard›mlar› ve ABD merkezli çok uluslu flirketlerin faaliyete geçmesidir.
Bütün bu faktörler dünyada bir istikrar ve refah döneminin ortaya ç›kmas›na
yard›mc› oldu. Fakat bu faktörler ayn› zamanda, daha sonra görece¤imiz gibi,
ABD’den d›flar›ya önemli miktarda dolar ç›k›fl›na ve sonunda Bretton Woods sisteminin çöküflüne sebep oldu. fiimdi bu dönemde ortaya ç›kan önemli geliflmelere
bir göz atal›m.

AVRUPA EKONOM‹K TOPLULU⁄U
Bu on y›l boyunca meydana gelen geliflmelerden belki de en önemlisi 1957 y›l›nda imzalanan Roma Anlaflmas›’yd›. Fransa, Bat› Almanya, Belçika, Lüksemburg,
‹talya ve Hollanda aras›nda imzalanan bu anlaflmayla, 1 Ocak 1958’den geçerli olmak üzere Avrupa Ekonomik Toplulu¤u (AET) kuruluyordu.
Resim 5.6
AB fikrinin temelleri 9 May›s 1950 y›l›nda ortaya at›lm›flt›.

9 May›s 1950’de saatler 18:00’i gösterirken Fransa D›fliflleri Bakanl›¤›nda bir bas›n toplant›s› düzenlendi. Dönemin Fransa D›fliflleri Bakan› Robert
Schuman’›n okudu¤u bildirgede Fransa, Almanya ve di¤er Avrupa ülkeleri, “bir Avrupa federasyonunun ilk somut ad›m› olarak, kömür ve çelik üretimlerini birlefltirmeye” ça¤r›ld›. Böylece AB’ye giden yolda ilk ad›m at›lm›fl oldu. 1985’te yap›lan AB liderleri Milano Zirvesi’nde ise 9 May›s’›n Avrupa
Günü olarak kutlanmas› kararlaflt›r›ld›.

Kaynak: http://www.dw.de/avrupal›lar-avrupa-gününü-kutluyor/a-2521734.

ABD, oluflturdu¤u dünya liderli¤i sisteminde, bu tür ba¤›ms›z güç merkezlerinin ortaya ç›kmas›n› teflvik ediyor ve bunun kaç›n›lmaz sonucu olan gümrük tarifelerinde ayr›mc›l›k ve politik ba¤›ms›zl›¤› kabul edilebilir buluyordu. Ayr›ca ABD;
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Sovyetler Birli¤i ile iliflkilerinde Alman gücünün yan›nda olmas›n› ve bu gücün di¤er Avrupa devletleriyle uzlaflma hâlinde olmas›n› tercih ediyordu. Bu konuda ilk
ad›m, 1948 y›l›nda Belçika, Lüksemburg ve Hollanda’n›n bir gümrük birli¤i oluflturmalar›yla at›ld›. Daha sonra 1950 y›l›nda, Alman sanayi gücünü kontrol alt›nda
tutmak amac›yla Avrupa Kömür ve Çelik Birli¤i oluflturuldu. 1955 y›l›nda daha genifl bir gümrük birli¤i oluflturulmas› konusunda bafllayan pazarl›klar, nihayet 1957
y›l›nda Roma Anlaflmas› ile sonuçland›.
Bu anlaflman›n temel amac› gümrük tarifelerinin ve ticaretteki miktar k›s›tlamalar›n›n azalt›lmas› idi. Sonuç olarak tarifeler önemli ölçüde azalt›ld› ve miktar k›s›tlamalar› tamamen kald›r›ld›. Anlaflman›n resmen yürürlü¤e girmesinden k›sa süre
sonra, ‹ngiltere’nin de dahil oldu¤u 14 Avrupa ülkesi, paralar› aras›nda tam konvertibilite sa¤lamak üzere harekete geçtiler. 1950’lerde Avrupa’da ortaya ç›kan ve
AET’yi mümkün k›lan ekonomik geliflme, Avrupa ülkelerinin güçlenmelerini, ödemeler bilançolar›ndaki aç›klar›ndan kurtulmalar›n› ve paralar›n› sabit bir kurdan
dolara ba¤lamak için ihtiyaç duyduklar› rezervleri biriktirmelerini sa¤lad›.

ASKERÎ KEYNESÇ‹L‹K VE DIfi YARDIM
1950’li y›llar, ABD ekonomi politi¤inde de önemli geliflmelere sahne oldu. Artan
askerî harcamalar ve d›fl yard›mlar ile sürekli hâle gelen ödemeler bilançosu aç›klar› bunlardan en çok dikkati çekenlerdir. Sovyetler Birli¤i’nin 1949 y›l›nda atom
bombas›n› gelifltirmesi ve 1950 y›l›nda Kore Savafl›’n›n patlak vermesi, ABD’nin
askerî harcamalar›ndaki art›fl›n arkas›ndaki temel etkenlerdi. 1930’lardan miras al›nan Keynesçi ekonomi politikalar›, istihdam oran›n› yüksek tutma arzusu ve yüksek askerî harcama ihtiyac›, bu y›llarda ABD ulusal politikas›n› oluflturan temel unsurlar oldu.
II. Dünya Savafl› sonras›nda ABD politikalar›n›n temel unsurlar›ndan biri 19’uncu yüzy›lda Avrupal› devletler taraf›ndan oluflturulmufl bulunan kolonyal sistemin
da¤›t›lmas›yd›. Bu süreç sonunda, 1940’l› y›llar›n sonu ile 1950’li y›llar boyunca birçok yeni devlet kuruldu. Bu geliflmeden yararlanmak isteyen Sovyetler Birli¤i yeni ortaya ç›kan bu Üçüncü Dünya ülkelerinde ekonomik ve politik faaliyetlerini art›rd›. ABD’nin buna cevab› bu ülkelere yönelik baz› müdahalelere giriflmek ve
Üçüncü Dünya üzerindeki askerî ve politik pozisyonunu güçlendirmek için ekonomik ve askerî yard›mlar› ço¤altmak oldu.

DOLAR BOLLU⁄U
Bat› Avrupa’n›n toparlan›p bütünleflmesi ve So¤uk Savafl ile birlikte ABD’nin uluslararas› ekonomik durumu aç›s›ndan problemli baz› geliflmeler ortaya ç›kmaya
bafllad›. 1950’li y›llar›n bafl›nda dünyada bir dolar k›tl›¤› söz konusuydu. Bu ortamda ABD, askerî ve ekonomik yard›mlar yüzünden ödemeler bilançosu aç›klar› vermeye bafllad›. Ekonomik bak›mdan halen zay›f durumda olan Avrupa ülkelerinin
dolar aç›klar›n› kapatmas› sebebiyle bu, o zaman için arzu edilir bir politikayd›.
1950’lerin sonuna gelindi¤inde ise Avrupa ülkeleri toparlanm›fl ve ABD’nin aç›klar› baz› problemler ortaya ç›karmaya bafllam›flt›.
Bretton Woods sisteminde alt›n›n dolar fiyat› bir ons alt›n = 35 dolar olacak flekilde sabitlenmiflti. Bu, ABD hükümetinin, yabanc›lar›n ellerindeki dolarlar› bu fiyattan alt›n karfl›l›¤›nda geri almay› taahhüt etmesi anlam›na geliyordu. Ancak, yabanc›lar›n elindeki dolar miktar› artt›kça, ABD’nin dolar karfl›l›¤› alt›n taleplerini
yerine getirme ihtimali giderek azal›yordu. Bu durumda alt›n›n dolar cinsinden fiyat›n›n art›r›lmas› yani dolar›n devalüe edilmesi gerekecekti. Elinde dolar bulunduranlar bunun karfl›l›¤›nda daha az alt›n alabileceklerdi.

Sovyetler Birli¤i ile giriflti¤i
So¤uk Savafl ABD’nin askerî
harcamalar›n› art›rmas›na
sebep oldu. Böylece,
Keynesçi ekonomi
politikalar› uluslararas›
alana tafl›nm›fl oluyordu.
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ABD’nin ödemeler bilançosu
aç›klar›n›n artmas›, dolar›n
devalüe edilmesi yönünde
bir bask› oluflturuyor ve
sistemin istikrar›n› tehdit
ediyordu.

Bu ihtimalin gerçekleflmesinden korkan spekülatörler ve di¤er kifli ve kurumlar
ellerindeki dolarlar› bir an önce alt›na çevirmeye çal›flabilirlerdi ki bu durum korkulan devalüasyonun gerçekleflmesini kaç›n›lmaz k›labilirdi. Buna göre, dolara duyulan güven Bretton Woods sisteminin temel unsuru oldu¤undan ve bu güven,
ABD d›fl›ndaki dolarlara sahip olanlar› bunlar› ellerinde tutmaya ikna etmek anlam›na geldi¤inden; ABD’nin ödemeler bilançosu, sistemin istikrar› aç›s›ndan temel
gösterge hâline gelmiflti.

EKONOM‹ POL‹T‹K VE HEGEMONYA

ABD’nin d›fl ödemeler
aç›klar›n›n ortaya ç›kard›¤›
dolar bollu¤unun sonuçlar›
müttefik ülkelerin, özellikle
Fransa’n›n tepkisini
çekiyordu.

Yukar›da söz edilen problem, 1970’li y›llar›n bafl›nda Bretton Woods sisteminin çöküflüne yol açt›. ABD’nin hegemon pozisyonunu devam ettirmek için Sovyetler
Birli¤i ve komünizm ile giriflti¤i dünya çap›ndaki mücadele, askerî harcamalar›n ve
d›fl yard›mlar›n art›r›lmas›n› gerektirmifl, bunun yol açt›¤› ödemeler bilançosu aç›klar›n›n meydana getirdi¤i dolar bollu¤u, uluslararas› para sisteminin y›k›lmas›na
sebep olmufltu.
ABD hegemon pozisyonunun gerektirdi¤i küresel sorumluluklar›n› yerine getirmeye çal›flt›kça, ödemeler bilançosu daha da bozuldu ve hegemon olarak davranma kabiliyetini giderek daha fazla kaybetti. Ayr›ca, dolar›n anahtar para olmas›n›n ABD’ye sa¤lad›¤› imtiyazlar ve bunun sonuçlar›, ABD’nin müttefiklerinin de
tepkilerine yol açmaya bafllam›flt›. ABD’nin d›fl operasyonlar›n›n ortaya ç›kard›¤›
ödemeler bilançosu aç›klar› bu ülkeleri bir politika ikilemi ile karfl› karfl›ya b›rak›yordu. Ya elde ettikleri fazla dolarlar› ellerinde tutacak ve para arzlar›n› geniflletecekler, böylece enflasyonla karfl›laflacaklar ya da bu dolarlar› ABD’ye geri vererek
alt›na çevirecekler, böylece dolar›n de¤erini düflüreceklerdi. Özellikle Fransa, kendisinin ve di¤er ülkelerin, ABD’nin Güney Do¤u Asya’daki yanl›fl politikalar›n›n
maliyetlerini paylaflmaya zorland›klar›n› iddia eden elefltirilerini sertlefltirdi.
1960’lar boyunca ABD, dolar› devalüe etmeyi reddetti ve k›sa vadeli oldu¤u
varsay›lan ödemeler bilançosu aç›klar› ile bafl edebilmek için çeflitli mekanizmalar
gelifltirmeye çal›flt›. Bu mekanizmalar; Avrupal›lar› sahip olduklar› alt›n ve dövizleri dolar› desteklemek için kullanmaya ikna etmek, ABD’den d›flar› özel sermaye ç›k›fl›n› k›s›tlamaya yönelik tedbirlere baflvurmak ve dolar›n ilk savunma hatt› olarak
sterlinin de¤erini korumak gibi tedbirleri içermekteydi.
Dolar-alt›n iliflkisini muhafaza etmeye dönük çabalar›n en kal›c› sonucu, IMF
içinde Özel Çekme Haklar› (SDR) ad› verilen yeni bir uluslararas› paran›n oluflturulmas›yd›. Ödemeler bilançosu aç›k veren ülkeler, di¤er merkez bankalar› ile olan
aç›klar›n› denklefltirmek için bu imkân› kullanabilmekteydiler. Bu flekilde, dolar›n
üzerindeki uluslararas› likidite sa¤lama görevinin hafifletilmesi ümit ediliyordu. Fakat SDR tahsislerinin küçük miktarlarda kalmas› ve ülkelerin bir itibari paraya dayanma konusundaki isteksizli¤i, beklenen fayday› s›n›rland›r›yordu.
Daha temel bir ad›m, ABD’nin dünya ticaretini daha da liberallefltirmek için harekete geçmesiydi. ABD kongresi, 1962 y›l›nda, baflkana gümrük tarifelerini azaltma konusunda pazarl›k yapmak için daha fazla yetki veren bir kanunu kabul etti.
Bu kanun, AET’nin giriflti¤i rekabete karfl› verilen bir tepkiydi. AET, topluluk içindeki gümrük tarifelerini azalt›rken, topluluk d›fl›ndan gelecek mallara karfl› ortak
bir gümrük tarifesi oluflturmufltu. Bu, ABD’nin ticaretini daha büyük bir tehdit alt›nda b›rakm›fl ve ödemeler bilançosunun durumunu daha da zay›flatm›flt›. Sonuçta, 1963-1967 y›llar› aras›nda devam eden GATT görüflmelerinin Kennedy Turu’nda, çok say›da mal üzerindeki tarifelerde önemli düflüfller yafland›. Fakat bu da
ABD’nin d›fl ticaretinde ve ödemeler bilançosunda bir iyileflmeye yol açmad›.
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So¤uk Savafl ile Bretton Woods sisteminin y›k›lmas› aras›nda nas›l bir
iliflki
vard›r?
SIRA
S‹ZDE

ÇOK ULUSLU fi‹RKETLER‹N ORTAYA ÇIKIfiI
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D Ü fi Ü N E L ‹ M

AET’nin ortaya ç›kmas› ve paralar aras›nda konvertibilitenin mevcudiyeti, 1958 y›l›ndan sonra, ABD’li flirketleri Avrupa’daki yat›r›mlar›n› art›rmaya yöneltti. Bir tarafS O R Uyaratt›¤› kortan ortak gümrük duvarlar›n›n Avrupa’ya ihracat yapma konusunda
ku, di¤er taraftan buralarda elde edilen kârlar› ABD’ye transfer etme imkân›, büyük ABD flirketlerini üretimlerini Avrupa’ya tafl›ma konusunda teflvik etti.
D‹KKAT
Bu flekilde ortaya ç›kan çok uluslu flirketler; üretimin uluslararas›laflmas›, ulusal
ekonomilerin entegrasyonu, küresel çapta piyasa iliflkileri ve uluslarüstü aktörlerin
SIRA S‹ZDE
gücü gibi yeni konular›n gündeme gelmesine sebep oldu. Bugün
küreselleflme terimi bütün bu geliflmeleri içinde bar›nd›rmaktad›r. Çok uluslu flirketlerin en önemli özelli¤i yurt d›fl›nda yapt›klar› do¤rudan yat›r›mlard›r ve tablodan
da görülebileAMAÇLARIMIZ
ce¤i gibi bu yat›r›mlar özellikle imalat sanayinde yo¤unlaflmaktad›r.

D Ü fi Ü N E L ‹ M
Birleflmifl Milletler Ticaret ve
Kalk›nma Örgütünün
S O RDünya
U
(UNCTAD) haz›rlad›¤›
Yat›r›m Raporu’na göre,
dünyada uluslararas›
do¤rudan yat›r›mlar
KAT
D ‹ K 2011
y›l›nda % 16,5’lik art›fl
göstererek 1,5 trilyon dolar›
aflt›.
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‹malat Sanayi

Petrol ve K ‹ T A PTicaret ve
Madencilik
Kamu Hizmetleri

Y›llar

Toplam

1950

11,79

3,83

4,52

1960

31,82

11,05

13,76 T E L E V ‹ Z Y O N 4,95

1970

78,18

32,26

27,88

2,18
9,42

ABD hegemonyas›n›n yaratt›¤› politik ve ekonomik istikrar ortam› yan›nda,
‹ N T E R Nteflvik
ET
baflka baz› ekonomik faktörler de çok uluslu flirketlerin geliflmesini
ediyordu. Bu flirketler, oligopol piyasalar›nda faaliyet gösteriyorlard› ve sahip olduklar›
rekabet avantajlar›n› muhafaza etmek ya da geniflletmek çabas› içindeydiler. DolaM A K Aiçin
L E faaliyetleriy›s›yla bu flirketler, yeni veya geniflleyen piyasalarda pay kapmak
ni ulusal s›n›rlar ötesine tafl›rmaktayd›lar. Bu flirketlerin kaydettikleri geniflleme konusunda bir baflka aç›klamaya göre, baz› özel rekabet avantajlar›na sahip olan dev
boyutlu bir firma, bu avantajlar›n› kullanmak üzere d›fl piyasalarda üretim yapma
yoluna gidebilmektedir.
Çok uluslu flirketlerin ard›ndan, 1960’lar›n ortalar›ndan itibaren, ABD bankalar› da yurt d›fl› faaliyetlerini geniflletmeye bafllad›lar. Burada da yine birkaç faktör
etkili olmaktayd›. Mesela dolar k›tl›¤›n›n 1950’lerin sonunda yerini dolar bollu¤una b›rakmas›yla yabanc› bankalar›n dolar birikimleri artm›flt›. Londral› bankac›lar,
bunlar› ABD’ye geri döndürmek yerine uluslararas› kredi olarak kullanmaya karar
verdiler. Böylece, avrodolar ya da avropara piyasalar› ortaya ç›kt›. Bu piyasalar,
hükûmet düzenlemelerinin etkili olmad›¤› uluslararas› para piyasalar›yd›. ABD hükûmeti, 1963 y›l›nda ülke d›fl›na dolar ç›k›fl›n› engellemek için faiz eflitleme vergisi getirdi¤inde, birçok ABD bankas›, yurt d›fl› kredilerine devam etmek ve böylece
avrodolar piyasas›n›n avantajlar›ndan faydalanmak için faaliyetlerini ülke d›fl›na
kayd›rd›. Avrodolar piyasalar›n›n geliflmesi, ABD bankalar›n›n uluslararas› faaliyetlerinin genifllemesi ve çok uluslu flirketlerinin giderek büyümesi, 1960’l› y›llar boyunca el ele gitti.
Sürekli hâle gelen ABD aç›klar› sebebiyle, sonunda bir dolar ve di¤er paralardan, bir banka kredileri sisteminden ve bir avrotahvil piyasas›ndan oluflan, devletlerin düzenlemelerinden uzak bir Avrupa piyasa sistemi geliflti. Böylece, küresel
çapta en yüksek getiriyi arayan büyük çapl› fonlar s›n›rlar aras›nda dolaflmaya bafllad›. Bütün bu geliflmeler bir arada düflünüldü¤ünde, 1958-1970 dönemi hem ABD

SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

Tablo 5.2
‹ T A P
1950-1970 KY›llar›
Aras›nda ABD’nin
Do¤rudan Yabanc›
Yat›r›mlar›
TELEV‹ZYON
(Milyar dolar)
Kaynak: Thomas D.
Lairson and David
Skidmore, ‹ N T E R N E T
International Political
Economy The Struggle
for Power and
Wealth,
MAKALE
Thomson/Wadsworth,
Canada, 2003, s. 87
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hâkimiyetinin yükseldi¤i hem de bu hâkimiyette nispi azalmaya sebep olan faktörlerin ortaya ç›kt›¤› bir dönem oldu. Yukar›da an›lan ekonomik geliflmeler, Bretton
Woods sisteminin y›k›lmas›na ve en önemli stratejik kaynak olan petrolün kontrolünde ciddi de¤iflmeler yaflanmas›na yol açt›.
Resim 5.7
Coca Cola ile tarlalar›n›z daha yeflil.

2004 y›l›n›n Kas›m ay›nda Hindistan’›n güneyindeki Chattisgarh ve Andra Pradesh eyaletlerinde çiftçiler zararl›larla mücadelede yarat›c› bir buluflla
ortaya ç›kt›lar. Çiftçilerin pamuk ve biber tarlalar›nda “hem ucuz hem de etkili” diyerek kulland›klar› ve tarlalar›n›n yemyeflil kalmas›n› sa¤layan
fley ise tarlalar›na püskürttükleri zirai ilaçlar de¤il, Pepsi ya da Coca Cola’yd›. Ziraat uzmanlar› bunu Colal› içeceklerin içindeki yüksek fleker
oran›n›n, tar›m haflerelerine karfl› etkili olabilece¤ini söyleyerek aç›kl›yor. Ama Pepsi ve Coca-Cola flirketleri, ürünlerinin içinde haflerelere zarar
verecek hiç bir madde bulunmad›¤›nda ›srar ediyorlar. Hintli bir ziraatç› ise “Cola’n›n en yararl› kullan›m alan› bulunmufl oldu” diyor.

Kaynak: http://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2004/11/041103_greenwithcola.shtml.

PETROL VE ULUSLARARASI PARASAL AKIMLAR:
1971-1973

Avrodolar piyasalar›n›n
geliflmesi, ABD bankalar›n›n
uluslararas› faaliyetlerini
art›rmalar› ve çok uluslu
flirketlerin giderek büyümesi
ve faaliyetlerini art›rmas›,
1960’l› y›llara damgas›n›
vuran önemli geliflmeler
oldu.

Modern ekonomideki üretim sistemleri için ana enerji kayna¤› olmas› dolay›s›yla,
modern ekonomi politik petrole ba¤›ml› hâle gelmifltir. Petrol bu yüzden, üretim,
finans ve kredi sistemleriyle iliflkili çok önemli bir stratejik mal olman›n yan›nda,
ulusal güvenlik meselesi olarak da görüldü. Petrole eriflimin kolay ve ucuz olmas›
uluslararas› ekonominin olmazsa olmazlar› aras›ndad›r. Bu önemi dolay›s›yla petrolün kontrolü, sabit kur sistemi ile birlikte, ABD hegemonyas›n›n iki temel dayana¤›ndan biri olmufltur.
1970 ile 1973 y›llar› aras›nda ABD hegemonyas›n›n bu iki dayana¤› üzerinde
bask› oluflmufl ve sonunda bunlar çökmüfltür. ABD’nin bol ve ucuz petrol arz›n›
garanti alt›na alma kabiliyeti, arz ve talep dengesizlikleri ve petrol üreten ülkelerdeki artan milliyetçilik sebebiyle ortadan kalkm›flt›r. Her ne kadar bu konudaki düzenin çökmesinin ard›ndan ABD, para ve petrol ile ilgili yeni mekanizmalar gelifltirebilmiflse de bu yeni rejimler eskisine oranla daha fazla koordinasyon, ifl birli¤i
ve uzlaflma gerektirmifl ve dünya ekonomisinin gelece¤i hakk›nda duyulan flüpheleri art›rm›flt›r.
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BRETTON WOODS S‹STEM‹N‹N ÇÖKÜfiÜ
Bat› Avrupa’da ve Japonya’da yaflanan ekonomik büyüme, buna karfl›l›k ABD’nin
d›fl ticaretinde bozulma ve uluslararas› sermaye piyasalar›n›n geliflmesi, Bretton
Woods’ta kurulan sabit kur rejiminin sonunu haz›rlad›. ABD d›fl›nda tutulan dolar
rezervleri 1960’lar boyunca artt›. Buna karfl›l›k, ABD’nin sahip oldu¤u alt›n miktar›
bu dolarlar› sabit pariteden karfl›layacak seviyenin alt›na düfltü. Daha 1960 y›l›nda,
ABD’nin bu konudaki yükümlülükleri alt›n stoklar›n› aflm›fl, özel piyasalarda alt›n›n
onsu 40 dolara yükselmiflti. Üstelik bundan sonra da durum giderek kötüleflti.
Kötüleflen durumun en önemli göstergesi ABD’nin dünya ihracat› içindeki pay›nda görülen sürekli azalma idi. Buna karfl›l›k Bat› Almanya, Fransa ve özellikle
Japonya paylar›n› sürekli olarak art›rd›lar. 1972 y›l›na gelindi¤inde, Bat› Almanya’n›n ihracat› hemen hemen ABD’nin ihracat›na eflitlenmiflti. ABD’nin ihracat art›fl h›z› özellikle 1967 y›l›ndan sonra ithalat art›fl h›z›n›n gerisinde kal›nca, 1971 y›l›nda d›fl ticaret aç›¤› ile karfl›laflt›. ABD’li çok uluslu flirketlerin ülke d›fl›ndaki yat›r›mlar›ndan gelen gelirlerin sürekli olarak artmas›na ve sermaye hesab›n›n ve
yurt d›fl›ndaki askerî harcamalar›n büyük ölçüde kontrol alt›nda olmas›na ra¤men,
d›fl ticaretteki bozulmaya ba¤l› olarak, ABD’nin ödemeler bilançosu aç›¤› giderek
artt› ve süreklilik kazand›.
ABD’nin d›fl ticaretindeki ve ödemeler bilançosundaki bu kötüleflme, büyük ölçüde 1960’lar›n ortalar›nda takip etti¤i iç ve d›fl politikalarla iliflkilidir. ABD’nin
1965’ten itibaren gittikçe artan Vietnem Savafl›’na ba¤l› harcamalar›, içeride fakirli¤i önlemeye yönelik refah program›n›n ortaya ç›kard›¤› harcamalarla birleflti. Buna karfl›l›k ABD vergileri art›rmay› düflünmedi. Sonuç olarak, 1965-1973 döneminde enflasyon oran› yükseldi ve bütçe aç›¤› artt›.
ABD ekonomisinde bu geliflmeler olurken Bretton Woods sisteminde k›s›tlanm›fl olan sermaye hareketleri de yeniden canland› ve uluslararas› tahvil piyasalar›nda ifllemler artt›. Bankalar, uluslararas› kredilerini art›rd›lar ve k›y› bankac›l›¤›
ortaya ç›kt›. ABD’den d›flar› dolar ç›k›fl› h›zland› ve sabit kur sistemini sürdürmek
zorlaflt›. 1968 y›l›nda Fransa, elindeki dolarlar› alt›nla de¤ifltirmek isteyince sistem
iyice sars›lmaya bafllad›.
1971 y›l›nda, ABD’nin d›fl ticaret aç›klar› sermaye hesab›nda meydana gelen aç›kla birleflince, ciddi bir uluslararas› para krizi ortaya ç›kt›. Dolar üzerinde artan bask›
karfl›s›nda Baflkan Nixon, yeni bir politika uygulayaca¤›n› ilan etti. Dolar karfl›l›¤› alt›n ödemesi durduruldu, ülke içinde ücret ve fiyat kontrollerine baflvuruldu, dolar
devalüe edildi ve ithalatta al›nan gümrük vergileri % 10 oran›nda art›r›ld›. Bu politika, ABD’nin kendi kurdu¤u uluslararas› para sisteminin kurallar›n› ihlal etmesi ve
küresel bir hegemon olarak tek yanl› hareket etmeye bafllamas› anlam›na geliyordu.
1971 y›l›n›n Aral›k ay›nda var›lan Smithsonian Anlaflmas›’yla dolar alt›n karfl›s›nda % 10 devalüe edildi fakat dolar karfl›l›¤›nda alt›n ödenmesi yönünde bir taahhütte bulunulmad›. ABD ithalata getirdi¤i ilave vergiden vazgeçti. Di¤er önde
gelen kapitalist devletler paralar›n›n dolar karfl›s›ndaki de¤erini ortalama % 8 oran›nda art›rd›lar ve birbirleri karfl›s›ndaki de¤erini yeniden ayarlad›lar. Böylece, geçici olarak yeniden sabit kur sistemine dönülmüfl oldu.
Fakat fiubat 1973’te yeniden artan dolar sat›fllar› yeni bir uluslararas› para krizine yol açt›. ABD, tek yanl› olarak dolar› % 10 oran›nda devalüe etti ve Japonya ve
Avrupal› devletler, paralar›n›n dolar karfl›s›nda dalgalanmas›na izin vermedikleri
takdirde % 10’luk bir devalüasyon daha yapma tehdidinde bulundu. Bunun kabul
edilmesi de istikrar› sa¤lamad› ve dolar sat›fllar›n›n artmas›yla birlikte Mart 1973’te
sabit kur sistemi tamamen çöktü.

1960’l› y›llar boyunca, ABD
d›fl›nda tutulan dolar
miktar› sürekli olarak artt›
ve ABD’nin alt›n stoklar›
bunlar› karfl›layacak
seviyenin alt›na düfltü.

1971 y›l›nda, ABD’nin d›fl
ticaret aç›klar›na sermaye
hesab›ndaki aç›k da
eklenince uluslararas› para
sistemi krize girdi. Bunun
üzerine ABD, dolar›n alt›na
olan konvertibilitesini
kald›rd›.
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Bretton Woods sisteminin
çökmesinin ard›ndan dünya
yüksek enflasyon ve iflsizlik
oranlar›yla karfl› karfl›ya
kald›. Uluslararas› sermaye
piyasalar›n›n artan etkinli¤i
ile birlikte devletler sermaye
kontrollerini kald›rd›lar.

Uluslararas› Ekonomi Politik

Bretton Woods sisteminin çöküflünde etkili olan iki faktörden bahsedilebilir.
Bunlardan biri döviz kurlar›nda ayarlama mekanizmas›n›n esneklikten hayli uzak
olmas›d›r. Bu özellikle ABD dolar› için söz konusudur. Dolar›n de¤eri dünya ekonomisinin istikrar› aç›s›ndan bir gösterge olarak kabul edildi¤i için, flartlar de¤iflmesine, ABD’nin d›fl fazlalar› yerini d›fl aç›klar›na b›rakmas›na ra¤men döviz kurlar›nda gerekli ayarlamalar yap›lmam›flt›r.
‹kincisi, uluslararas› sermaye piyasalar›n›n gücündeki büyük art›fl ve bunun sabit kur sistemi üzerindeki etkisidir. 1958-1973 y›llar› aras›nda çok uluslu flirketler
ve uluslararas› bankalar gibi uluslarüstü aktörlerin ve büyük bir avropara piyasas›n›n ortaya ç›k›fl› bu durumu yans›tmaktayd›. 1966 y›l›nda, avropara piyasas› ile
ABD’nin uluslararas› rezervleri afla¤› yukar› ayn› büyüklükteydi. 1973 y›l›na gelindi¤inde ise avropara piyasas› ABD’nin uluslararas› rezervlerinin dokuz kat› büyüklü¤e eriflmiflti. Bu, devletlerin ortak tav›rlar›n› bile etkisiz b›rakabilecek bir kaynak
birikimiydi. Nitekim Mart 1973’te hükûmetler, bu aktörlerin sahip olduklar› devasa
piyasa gücünü kabul etmek ve esnek kur sistemini benimsemek zorunda kald›lar.
Bretton Woods sisteminin çökmesinin ard›ndan, enflasyonla birlikte yüksek iflsizlik oranlar› dünya ekonomisinin temel özellikleri hâline geldiler. Sabit kur sisteminin y›k›lmas›na ek olarak, 1973’te bafllayan petrol floklar› ve yüksek enflasyon
oranlar› hükûmet kontrollerini etkisizlefltirip uluslararas› sermaye piyasalar›n›n etkinli¤ini art›rd› ve devletler de sermaye kontrollerini terk ettiler. Uluslararas› para
ve sermaye piyasalar› ile petrol piyasas›ndaki geliflmeler, bundan sonra dünya
ekonomisini flekillendirecek çok önemli ve birbiriyle iliflkili de¤iflimler olarak,
1973’ten itibaren uluslararas› ekonomi politi¤e damgas›n› vurdular.

PETROL ÜZER‹NDEK‹ KONTROLÜN KAYBOLMASI
1970’lerin bafl›nda ortaya ç›kan baz› geliflmeler Bat›’n›n petrol üzerindeki kontrolünü azaltmaya bafllad›. ABD ve ‹ngiltere’nin Orta Do¤u ile olan askerî ve politik
iliflkilerinde meydana gelen de¤iflmeler, petrol arz ve talebinde meydana gelen
kaymalar, Üçüncü Dünya ülkelerinin petrol üzerindeki politik kontrolünün artmas› ve 1973’teki Yom Kippur Savafl› bu geliflmeler aras›ndad›r. Petrol fiyat›n›n dört
kat artmas› ve Petrol ‹hraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) uygulad›¤› ambargo
sonucu ABD’de petrol k›tl›¤›n›n bafl göstermesiyle birlikte ABD’nin petrol üzerindeki hâkimiyeti sona erdi.
1968-1971 y›llar› aras›nda ‹ngiltere, Orta Do¤u’daki askerî taahhütlerine son vererek burada bir politik ve askerî boflluk meydana getirdi. Bu s›rada ABD, Vietnam
bata¤›na saplanm›flt› ve baflka bir yerde askerî güç kullanacak durumda de¤ildi. Bu
geliflmeler, Bat›’n›n bol ve ucuz petrole dayanan ç›karlar›n› savunma kabiliyetini
azaltt›. Ayr›ca bu y›llarda artan petrol üretimi dahi talepteki büyük art›fl› karfl›layam›yordu. Bütün bunlar›n bir sonucu olarak petrol fiyat›nda büyük bir art›fl için uygun ortam ortaya ç›km›flt›. 1971 ve 1973 y›llar›nda dolar›n devalüe edilmesi de petrol fiyat›nda art›fl› destekliyordu. Çünkü petrol dolar ile sat›l›yordu.
Bu ortamda, M›s›r ile ‹srail aras›nda Yom Kippur Savafl› patlak verdi. ABD’nin
‹srail’i desteklemesi üzerine baz› OPEC üyesi ülkeler petrol fiyatlar›n› yükseltme ve
ABD’ye ambargo uygulama karar› ald›lar. Bu ülkeler petrol üretimini k›sarken di¤er taraftan da petrolün ABD ve Hollanda’ya gönderilmesini yasaklad›lar. 1973 y›l›nda 3,01 dolardan 5,12 dolara yükselen petrolün varil fiyat› 1974 y›l›nda 11,65 dolara ç›kt›. Böylece ABD, uluslararas› alanda güç iliflkilerinde bir kayma ile daha
karfl› karfl›ya kald›.
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Resim 5.8
Napalmdan kaç›fl

Vietnam Savafl›’nda ABD’nin att›¤› napalm bombas›ndan köyün di¤er çocuklar›yla birlikte ç›r›lç›plak dehflet içinde a¤layarak kaçan küçük k›z Kim Phuc
Phan Thai flimdi UNESCO’nun iyi niyet büyükelçili¤i görevini yap›yor. 2012 y›l› itibar›yla 49 yafl›nda iki çocuk annesi bir kad›n olan Kim’in foto¤raf›n› çekerek 1973’te Pulitzer ve World Press Photo ödülü alan ise Associated Press muhabiri Nick Ut.
Ut’un foto¤raf› çektikten sonra hastaneye götürüp hayat›n› kurtard›¤› Kim, Napalm yaralar›n› iyilefltirmek için tam 17 kez ameliyat masas›na yatt›. Kim,
25 y›l sonra savafl kurban› çocuklara yard›m amac›yla Kim Foundation’u kurdu.

ABD HEGEMONYASININ GER‹LEY‹fi‹
Yukar›da anlat›ld›¤› gibi ABD, 1970’lerin bafllar›ndan itibaren bir kriz içine girmifl
ve hegemon gücü zay›flamaya bafllam›flt›. Buna karfl›l›k ABD, Bretton Woods sisteminin kurallar› d›fl›na ç›karak uluslararas› ekonomiye yön vermeye çal›flt›. Bu
müdahaleler k›sa vadeli toparlanmalar sa¤lasalar da ABD’nin hegemon gücünde
zay›flamay› daha da h›zland›rd› ve Bretton Woods sisteminin sonunu getirdi.
Bretton Woods’ta oluflturulan para sistemi çöktükten sonra da ABD dolar› dünya paras› olma özelli¤ini devam ettirdi. 1973 y›l›nda yap›lan devalüasyonla, Avrupa devletleri ve Japonya ile rekabet etmekte zorlanan ABD’nin uluslararas› ekonomi içindeki rekabet gücü art›r›lmaya çal›fl›ld›. Ayr›ca, petrol krizi de ABD’nin rakipleri karfl›s›nda rekabet avantaj› elde etmesini sa¤lad›. Artan petrol fiyatlar› ABD’den
çok, petrolde tamamen d›fla ba¤›ml› olan Avrupa ve Japon ekonomilerine zarar
verdi. Petrol fiyatlar›ndaki bu art›fl›n petrol ithalatç›s› çevre ülkeleri üzerindeki etkisi çok daha olumsuz oldu. Bu ülkelerin artan borçlar› 1980’lerden sonra dünya
ekonomisinde ortaya ç›kan borç probleminde etkili oldu.
Uluslararas› para sisteminde art›k dolar›n alt›n karfl›l›¤› ortadan kald›r›ld›¤› için
ABD, d›fl piyasalara s›n›rs›z bir biçimde dolar ak›tabiliyordu. Bu dönemde ABD ve
di¤er merkez ülkeleri para arzlar›n› art›r›nca, bir taraftan dünyada enflasyon artarken bir taraftan da uluslararas› finans hareketlerinde art›fl yafland›. 1945-1971 dönemindeki ayarlanabilir sabit kur sisteminin yerini 1971-1984 döneminde esnek
kurlar ald›. 1979’dan sonra ABD, Japonya ve ‹ngiltere esnek kur sistemini uygular-

1970’lerin bafl›ndan itibaren
hegemon gücü zay›flayan
ABD, Bretton Woods sistemi
d›fl›na ç›karak uluslararas›
ekonomiye tek yanl›
müdahalelerde bulunmaya
bafllad›. Fakat bu
müdahaleler, uzun vadede
ABD’nin hegemon gücünün
daha da zay›flamas›na yol
açt›.
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1990’lar›n ortalar›nda ABD,
Ters Plaza Anlaflmas› ile
üretimini art›rma
çabas›ndan vazgeçiyor ve
finans piyasalar›ndaki
üstünlü¤üne dayanmaya
bafll›yordu.

larken, AET ülkelerinin ço¤unlu¤u kendi aralar›nda, bir ayarlanabilir sabit kur sistemi olan Avrupa Para Sistemi’ni kurdular. Böylece Avrupa’da, güçlü Alman mark›
etraf›nda bir para alan› oluflmaya bafllad›.
Sonraki dönemde ABD, 1985-1993 y›llar› aras›nda, Plaza ve Louvre anlaflmalar›yla uluslararas› para sistemine müdahale etti. 1985 y›l›nda ABD, Fransa, Almanya, ‹ngiltere ve Japonya aras›nda imzalanan Plaza Anlaflmas›’yla dolar›n de¤eri düflürülünce, ABD’de ihracat artt›, kâr oranlar› ve üretimde k›sa süreli de olsa art›fl
görüldü. 1987 y›l›nda da bu sefer ‹talya ve Kanada’n›n kat›l›m›yla G-7 ülkeleri aras›nda imzalanan Louvre anlaflmas›yla dolar›n de¤erini düflük tutarak ABD ekonomisini güçlendirme yönünde politikalar uygulanmas› kabul edildi.
Plaza ve Louvre Anlaflmalar› ve benzer müdahalelerle zay›flayan ABD ekonomisini güçlendirme çabalar› yerini 1990’larda güçlü dolar politikas›na b›rakt›. Meksika krizinin ard›ndan, 1995 y›l›nda ABD dolar›n›n de¤erinde meydana gelen düflüfl, Japonya ekonomisini sarsm›flt›. De¤erli hâle gelen Japon yeni Japon ekonomisinde durgunlu¤a yol açm›flt›. Ortaya ç›kabilecek bir uluslararas› krizin ABD ekonomisine daha çok zarar verece¤ini hesap eden ABD, Japon yeni ve Alman mark›n›n de¤erini düflürüp ABD dolar›n›n de¤erini yükseltmek üzere faiz oranlar›nda
ayarlama yapmak için bu ülkelerle anlaflt›. Ters Plaza Anlaflmas› ad› verilen bu politikayla ABD, dolar›n de¤erindeki düflüflün getirdi¤i üretim art›fl›ndan vazgeçiyor
ve finans alan›ndaki gücüne dayanmaya bafll›yordu.

Resim 5.9
ABD Baflkan Obama beysbol sopas›yla

Bilgi Ça¤›’n›n yeni dünyas›nda gerçek savafllar›n ticari alanda yaflanaca¤›na ve bu savafl›n en güçlü silah›n›n ise teknolojik üstünlük oldu¤una flüphe
yok. ABD, bugün hâlâ dünyaya hükmedebiliyorsa, asl›nda bunu sadece silah gücüyle de¤il, özünde “bilgi”ye yapt›¤› yat›r›mla, teknolojik üstünlü¤üyle
yap›yor. Bilim ve teknoloji üretimine, yani araflt›rma gelifltirmeye ay›rd›¤› pay aç›s›ndan da bunun sonucunda ald›¤› patent ve Nobel ödülü aç›s›ndan
da ülkeler k›yasland›¤›nda ABD’nin üstünlü¤ü net bir flekilde görülüyor.

Uluslararas› finans piyasalar›n›n güçlenmesi 1970’lerin bafl›nda dünya ekonomisinde ortaya ç›kan önemli de¤iflimlerden biriydi. Bretton Woods sistemi içinde
do¤rudan yabanc› yat›r›m fleklinde cereyan eden uluslararas› sermaye ak›mlar›,
sermaye hareketleri üzerindeki kontrollerin ve devlet düzenlemelerinin kald›r›lmas›yla dünya ekonomisi içindeki a¤›rl›¤›n› art›rm›flt›. Bunda petrol fiyatlar›ndaki
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yükselmenin ortaya ç›kard›¤› petrodolarlar›n ve avropara piyasas›nda önemli yere
sahip olan ABD bankalar›n›n uluslararas› faaliyetlerinin etkisi büyük olmufltu.
ABD, 1970’lerin bafl›nda, Keynesçi politikalar›n çökmesiyle birlikte devletler
karfl›s›nda güç ve uluslararas› nitelik kazanan finansal sermayeyi ekonomik gücünü sürdürmek amac›yla kullanmaya çal›flm›flt›. Üretim alan›ndaki üstünlü¤ü tehlikeye giren ABD, buna finans alan›nda sahip oldu¤u hegemonyac› güç ile karfl›l›k
vermeye çal›fl›yordu. Bunun için finansal sermayenin dünyaya yay›lmas› ve bunun
gerçekleflmesi için de sermaye piyasalar›n›n liberalleflmesi gerekiyordu. IMF bu sürecin önemli bir parças› oldu ve ülkeleri sermaye piyasalar›n› d›fla açmaya teflvik
etti hatta zorlad›.
Devlet kontrollerinin kalkmas›yla gittikçe güçlenen uluslararas› sermaye, devletleri de etkilemeye ve dönüfltürmeye bafllad›. Devletlerin ve özellikle hegemon
pozisyonunu korumaya çal›flan ABD’nin sermayeye ihtiyac› art›yordu. 1978 y›l›nda
faiz oranlar›n› büyük ölçüde art›ran ABD, dünyaya yay›lm›fl olan sermayesini geri
ça¤›rm›fl oldu. Ne var ki ABD dolar› de¤er kazanmaya bafllad›, d›fl ticaret ve cari ifllemler bilançolar›ndaki aç›klar devam etti. ABD, d›fl ticaret aç›¤›n› sermaye girifliyle dengelemeye çal›fl›yordu. Bunun sonucu, 1970’lerdeki uluslararas› sermaye
ak›mlar›n›n yerini 1980’lerde sermaye k›tl›¤›n›n almas› ve ard› ard›na finansal krizlerin ortaya ç›kmas› oldu. Bu y›llarda artan uluslararas› borçlar 1990’lar›n sonundaki ve 2000’lerdeki finansal krizlerin de zeminini haz›rlam›fl oldu.
Uluslararas› para ve finans piyasalar› yan›nda, 1970’lerden sonra uluslararas› ticaret alan›nda ortaya ç›kan geliflmeler de ABD hegemonyas›nda meydana gelen
de¤iflimleri takip aç›s›ndan önem tafl›maktad›r. Bu y›llarda ABD, di¤er ülkelere serbest ticaret politikalar›n› dayat›rken kendisi neomerkantilist politikalar uygulamaya devam etti. Genifl iç pazar› ve dünya çap›nda faaliyet gösteren çok uluslu flirketleri sebebiyle ABD, ihracata ve dolay›s›yla serbest ticarete ba¤›ml› de¤ildi.
Bretton Woods döneminde ticaret bilançosu fazla veren ABD, 1971’den itibaren sürekli olarak aç›k vermeye bafllad›. Bu tarihten sonra ABD, bu aç›klar›na karfl›l›k gelecek flekilde, uluslararas› ekonomik organizasyonlardaki gücünü kullanarak di¤er merkez ülkeleri ve çevre ülkeleri ticaret fazlas› vermeye zorlad›. Böylece, uluslararas› ticaretteki dengesizliklerin yükünü di¤er ülkelere ödetmeye çal›flt›.
Ticaret hesaplar›n› fazla veren ülkeler ellerine geçen büyük miktardaki dolarlar›
ABD finans piyasas›nda de¤erlendirerek ABD’nin aç›¤›n› finanse ediyor ve ABD’nin
bu pozisyonunu sürdürmesini sa¤l›yorlard›.
Uluslararas› ticarette meydana gelen serbestleflme ve yap›sal de¤ifliklik 1995’te
Dünya Ticaret Örgütünün kurulmas›yla yeni bir boyut kazand›. OECD ülkeleri aras›nda gelifltirilen ve 1998’de imzaya aç›lan Yat›r›mlar Hakk›nda Çok Tarafl› Anlaflma
(Multilateral Agreement on Investments - MAI) ulus devletleri çok uluslu flirketlere
tabi k›lacak düzenlemeler getirmekteydi. Bu flirketlere ekonomik yap›lar üzerinde
hukuki aç›dan da güçlü bir pozisyon kazand›rmay› amaçlayan bu anlaflman›n gizli
yürütülen görüflmeleri aç›¤a ç›k›nca, gelen tepkiler üzerine anlaflma rafa kald›r›ld›.
Bu anlaflmadan da görülebilece¤i gibi, asl›nda gittikçe zay›flayan ABD hegemonyas› dönüflüm geçirerek, bir devletin di¤erleri üzerindeki hâkimiyetinden, piyasa temelli uluslararas› finans gücünün hâkimiyetine yerini b›rakmaktad›r. 1990’lardan itibaren dile getirilmeye bafllanan ve küreselleflme olarak adland›r›lan geliflmeler, bu
meseleye ›fl›k tutmakta ve gelecek bölümün konusunu oluflturmaktad›r.
ABD bugün hâlâ bir hegemon devlet olarak tan›mlanabilir mi?

SIRA S‹ZDE

1978 y›l›nda faiz oranlar›n›
yükselten ve dolar›
güçlendiren ABD, d›fl ticaret
aç›¤›n› sermaye giriflleriyle
dengelemeye çal›flt›. Bunun
sonucunda 1980’lerde
dünyada bir dolar k›tl›¤›
bafllad› ve finansal krizler
meydana geldi.
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II. Dünya Savafl›’n›n ard›ndan dünya ekonomisinde meydana gelen geliflmeleri aç›klamak
II. Dünya Savafl›’n›n ard›ndan kapitalist dünyada
görülmemifl bir büyüme dönemi yafland›. Bu büyümede geniflleyen uluslararas› ticaret en önemli faktördü ve ABD önemli bir rol üstlenmekteydi. Bat› Avrupa ülkeleriyle Japonya’da yaflanan
ekonomik toparlanma da bu ekonomik büyümenin ard›ndaki itici güçlerden biriydi. Dünya ticaretinde meydana gelen art›fl gümrük tarifelerinde
meydana gelen düflüfllerin, konvertibil paralar›n
ve d›fla aç›k ekonomik yap›lar›n bir sonucuydu.
Dünya ekonomisindeki bu büyüme, 1944 y›l›nda, ABD’deki Bretton Woods kasabas›nda toplanan konferansta yarat›lan birkaç uluslararas› kuruluflun oluflturdu¤u bir çerçeve içinde gerçekleflti. Bu kurumlardan IMF’nin görevi k›sa vadeli
ödemeler dengesi sorunlar›n› çözmek, Dünya
Bankas›n›n görevi ise uzun vadeli yap›sal uyumu
sa¤lamak idi. GATT ise uluslararas› ticaretin serbestleflmesi için çal›flacakt›.
ABD’nin savafl›n ard›ndan dünyada rakipsiz bir
güç olarak ortaya ç›kmas›nda özellikle iki faktör
etkili olmufltur. Bunlardan bir tanesi iç savafl›n
ard›ndan geliflen ve devasa bir boyuta ulaflan
ekonomisidir. Di¤eri de ABD ekonomisini güçlendirirken muhtemel rakiplerini güçsüz düflüren iki dünya savafl›d›r. Bu flartlarda, So¤uk Savafl döneminde, baz›lar›na göre iki jeopolitik düzenin ve iki hegemonun oldu¤u bir jeopolitik
sistem ortaya ç›km›flt›. Bunlardan biri Sovyetler
Birli¤i, di¤eri de ABD idi. Bir baflka görüfle göre
de bu So¤uk Savafl dönemi, iki süper gücün mevcut oldu¤u bir jeopolitik dünya düzeni anlam›na
geliyordu. Bu süper güçlerden biri hegemonyac›
güç olan ABD, di¤eri de onun rakibi olan Sovyetler Birli¤i idi.
ABD’nin di¤er ülkeleri yeni kurulan liberal dünya düzeni içinde yer almaya ikna edebilmesi için
onlar› güvenliklerini sa¤lama istek ve kabiliyetinde oldu¤una inand›rmas› gerekiyordu. Bu yüzden, ekonomik olanlara ek olarak birtak›m politika ve güvenlik meseleleri de ABD’nin ilgi alan›
içinde yer al›yordu. Avrupal› liderler de k›ta içlerine do¤ru uzanan Sovyet askerî gücünün politik
etkilerinden ciddi kayg› duymaktayd›lar ve böylece NATO kuruldu.

ABD hegemonyas›n›n önemli bir unsuru hayati
önemdeki kaynaklara normal piyasa iliflkileri yoluyla eriflimin sa¤lanmas› idi. Bu kaynaklar aras›nda en önemlisi petroldü. Bu kayna¤›n kontrolü üzerinde etkili olan temel unsurlar büyük Amerikal›, ‹ngiliz ve Hollandal› çok uluslu flirketler
idi ancak Orta Do¤u’daki Amerikan askerî ve politik gücü de bu konuda önem tafl›maktayd›. Bunun sonucunda, bol miktarda kaynak ucuz ve istikrarl› fiyatlarla temin edilebildi.
ABD hegemonyas›nda kurulan düzenin çok temel bir sonucu görülmemifl bir bar›fl ve refah seviyesinin elde edilmesiydi. Bunun meyvelerinden en fazla geliflmifl ülkeler faydalan›yorlard›
ancak fakir ülkeler de ekonomik aç›dan güçlenmekteydiler. Avrupa’n›n büyük k›sm›nda, özellikle Bat› Almanya’da ve Japonya’da yaflanan h›zl› ekonomik toparlanma; ABD taraf›ndan sa¤lanan yard›mlar, yat›r›mlar, güvenlik ve elveriflli
politik ortam›n bir sonucuydu.
ABD de hegemon durumundan birçok fayda elde etti. Dünyada anahtar paraya sahip olman›n
getirdi¤i avantajlar ile ABD flirketlerinin dünya
çap›nda faaliyet göstermelerinin sa¤lad›¤› avantajlar bunlar aras›ndad›r. Ancak 1971 y›l›ndan
sonra, dünya üretimi ve ticaretindeki pay›nda
azalmayla karfl›laflan ABD, tek yanl› politikalara
yöneldi ve dünya ekonomisini kendi avantaj›na
uygun olarak manipüle etmeyi denedi.
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ABD hegemonyas›n›n yükselifl ve çöküflünü etkileyen de¤iflim ve dönüflümleri uluslararas› ekonomi politik çerçevesinde ifade etmek
ABD, çok tarafl› ve liberal dünya ekonomisi görüflünü ancak 1958-1959 itibar›yla hayata geçirebilmifltir. 1948’den 1958’e kadar olan on y›lda
dünya ekonomisinde çok önemli baz› özellikler
ortaya ç›km›flt›r. Bunlar aras›nda en önemlileri
ekonomik ifl birli¤ine yönelik yeni kurumlar›n
ortaya ç›kmas›, Avrupa’daki h›zl› ekonomik büyüme, ABD’nin askerî harcamalar›ndaki art›fl,
ABD’nin Üçüncü Dünya’ya yönelik artan yard›mlar› ve ABD merkezli çok uluslu flirketlerin ortaya ç›kmas›d›r.
Bütün bu geliflmeler dünyada bir istikrar ve refah döneminin yaflanmas›na yard›mc› olmufltur.
Fakat bu faktörler ayn› zamanda, ABD’den d›fla-
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r›ya önemli miktarda dolar ç›k›fl›na ve sonunda
Bretton Woods sisteminin çöküflüne de sebep
olmufltur. Bir bak›ma, ABD’nin hegemon durumunun gerektirdi¤i geliflmeler, sistemin temel
dayanaklar›ndan birinin y›k›lmas›na sebep olmufltur. ABD’nin hegemon pozisyonunu devam
ettirmek için askerî harcamalar›n› ve d›fl yard›mlar›n› art›rmas› gerekmifl, bunun yol açt›¤› ödemeler bilançosu aç›klar›n›n meydana getirdi¤i
dolar bollu¤u da uluslararas› para sisteminin y›k›lmas›na yol açm›flt›r.
Modern ekonomi politik petrole ba¤›ml› hâle gelmifltir. Petrol bu yüzden üretim, finans ve kredi
sistemleriyle iliflkili çok önemli bir stratejik mal olman›n yan›nda ulusal güvenlik meselesi olarak da
görülmüfltür. Bu önemi dolay›s›yla petrolün kontrolü, sabit kur sistemi ile birlikte, ABD hegemonyas›n›n iki temel dayana¤›ndan biri olmufltur.
1970 ile 1973 y›llar› aras›nda ABD hegemonyas›n›n bu iki dayana¤› üzerinde bask› oluflmufl ve
sonunda bunlar çökmüfltür. Her ne kadar bu sistemin çökmesinin ard›ndan ABD, para ve petrol
ile ilgili yeni mekanizmalar gelifltirebilmiflse de
bu yeni rejimler eskisine oranla daha fazla koordinasyon, ifl birli¤i ve uzlaflma gerektirmifl ve
dünya ekonomisinin gelece¤i hakk›nda duyulan
flüpheler artm›flt›r.
Bretton Woods sisteminin çöküflünde etkili olan
iki faktörden bahsedilebilir. Bunlardan biri döviz
kurlar›n›n esneklikten hayli uzak olmas›d›r. Dolar›n de¤eri dünya ekonomisinin istikrar› aç›s›ndan bir gösterge olarak kabul edildi¤inden; flartlar de¤iflmesine, ABD’nin d›fl fazlalar› yerini d›fl
aç›klara b›rakmas›na ra¤men, döviz kurlar›nda
gerekli ayarlamalar yap›lmam›flt›r.
‹kincisi, uluslararas› sermaye piyasalar›n›n gücündeki büyük art›fl ve bunun sabit kur sistemi
üzerindeki etkisi olmufltur. 1958-1973 y›llar› aras›nda çok uluslu flirketler ve uluslararas› bankalar gibi uluslarüstü aktörlerin ve büyük bir avropara piyasas›n›n ortaya ç›k›fl› bu durumu yans›tmaktad›r.
ABD, 1970’lerin bafllar›ndan itibaren bir kriz içine girmifl ve hegemon gücü zay›flamaya bafllam›flt›. Buna karfl›l›k ABD, Bretton Woods sisteminin kurallar› d›fl›na ç›karak uluslararas› ekonomiye yön vermeye çal›flt› ve bu müdahaleler Bretton Woods sisteminin sonunu getirdi. K›sa vadeli toparlanmalar sa¤lansa da ABD’nin hegemon
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gücünde zay›flama bu müdahaleler sonunda daha da h›zland›. Bu dönemde dünya ekonomisinde ciddi de¤iflmelere yol açan uluslararas› para,
finans ve ticaret sistemlerinde meydana gelen
dönüflümler üzerinde etkili olsa da ABD hegemonyas› bu geliflmeleri kontrol edebilme imkân›ndan yoksundu.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi II. Dünya Savafl›’ndan sonra ortaya ç›kan ekonomik düzenin özelliklerinden biri
de¤ildir?
a. Korumac› politikalar
b. Ola¤anüstü bir refah döneminin ortaya ç›kmas›
c. Yeni uluslararas› ekonomik kurumlar›n gelifltirilmesi
d. Dünya ticaretinde patlama
e. Yüksek düzeyde uluslararas› ifl birli¤i

6. Afla¤›dakilerde hangisi 1948-1958 y›llar› aras›nda dünya ekonomisinde meydana gelen geliflmelerden de¤ildir?
a. ABD’nin d›fl ticaret aç›klar› vermesi
b. Ekonomik ifl birli¤ine yönelik yeni kurumlar›n
ortaya ç›kmas›
c. Avrupa’daki h›zl› ekonomik büyüme
d. ABD’nin askerî harcamalar›ndaki art›fl
e. ABD merkezli çok uluslu flirketlerin ortaya ç›kmas›

2. II. Dünya Savafl› sonras› ABD politikalar› nas›l adland›r›labilir?
a. Çok tarafl›
b. Kurumsal
c. Demokratik
d. Diktatörce
e. Hayalci

7. Afla¤›dakilerden hangisi AET’yi oluflturan Roma Anlaflmas›n› imzalayan ülkelerden biri de¤ildir?
a. Fransa
b. ‹ngiltere
c. Bat› Almanya
d. Belçika
e. Lüksemburg

3. Bretton Woods sisteminde bir ons alt›n›n de¤eri afla¤›dakilerden hangisiydi?
a. 15 dolar
b. 30 dolar
c. 35 dolar
d. 40 dolar
e. 42 dolar

8. Afla¤›dakilerden hangisi 1950’li y›llar boyunca ABD
ekonomi politi¤inde meydana gelen geliflmelerden de¤ildir?
a. Artan askerî harcamalar
b. Artan d›fl yard›mlar
c. Düflük büyüme oranlar›
d. Ödemeler bilançosu aç›klar›
e. Keynesçi ekonomi politikalar›

4. Bretton Woods kurumlar›ndan GATT daha sonra yerini hangi örgüte b›rakm›flt›r?
a. IMF
b. Uluslararas› ‹mar ve Kalk›nma Bankas›
c. Dünya Bankas›
d. Dünya Ticaret Örgütü
e. Uluslararas› Ticaret Örgütü
5. Afla¤›dakilerden hangisi II. Dünya Savafl›’n›n ard›ndan ABD liderli¤inde kurulan dünya düzeninin temel
meselelerinden biri de¤ildir?
a. Ticaret ve finans
b. Uluslararas› güvenlik
c. Hayati öneme sahip kaynaklar
d. ‹ç ve d›fl politika
e. Gelir da¤›l›m›

9. Afla¤›dakilerden hangisi ABD’nin ödemeler bilançosu aç›klar› ile bafl edebilmek için 1960’l› y›llarda baflvurdu¤u yollardan biri de¤ildir?
a. Avrupal›lar›, sahip olduklar› alt›n ve dövizleri
dolar› desteklemek için kullanmaya ikna etmek
b. ABD’den d›flar› özel sermaye ç›k›fl›n› k›s›tlamaya
yönelik tedbirlere baflvurmak
c. Dolar›n ilk savunma hatt› olarak sterlinin de¤erini korumak
d. Gümrük vergilerini yükseltmek
e. Dünya ticaretini daha da liberallefltirmek için harekete geçmek
10. Afla¤›dakilerden hangisi çok uluslu flirketlerin dünyan›n gündemine getirdi¤i konulardan biri de¤ildir?
a. Üretimin uluslararas›laflmas›
b. Ulusal ekonomilerin entegrasyonu
c. Küresel çapta piyasa iliflkileri
d. Uluslarüstü aktörlerin gücü
e. Uluslararas› terörizm

5. Ünite - Amerikan Hegemonyas›n›n Ortaya Ç›k›fl›
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Okuma Parças›
Ulus devleti bitiren yedi sebep
“Peter Drucker, ‘Kapitalizm Sonras› Toplum’ adl› eserinde, ‘ulus devlet’ kavram›n› uzun uzun inceledikten
sonra, bir yerde flöyle yazar:
‘...Son y›llarda -belki 1970’lerden sonra- ulus devlet da¤›lmaya bafllad›. ‘Egemenlik’ kavram›n›n bütün anlam›n› yitirdi¤i kimi kritik alanlarda zaten saf d›fl› olmufltu.
Art›k hükümetlerin karfl› karfl›ya oldu¤u yeni sorunlar,
yaln›zca ulusal, hatta uluslararas› giriflimlerle çözülmesi
artan ölçüde olanaks›z hale gelen sorunlard›r. Yeni meydan okumalar kendi ‘egemenlik’lerine sahip ulus-ötesi
organlar gerektiriyor. Bölgecilik de ulus devleti artan
ölçüde kenarda b›rak›yor ve içerde de kabilecilik ulus
devletlerin alt›n› oyuyor.’
Drucker’e göre, ulus devlet kavram›n› h›rpalayan ve
gittikçe güçsüzlefltiren yedi önemli olgu var.
Bunun ilk s›rada yer alan› tabii ki art›k ‘paran›n kontrolü’. Daha önce ‘egemenlik’ paran›n kontrolü ile neredeyse özdefl iken, bugün hiçbir merkez bankas›n›n tek
bafl›na kontrol edemeyece¤i bir para ak›m› söz konusu.
***
Ulus ötesi piyasalarda al›n›p sat›lan para miktar›, ulusal
ve uluslararas› ifllemleri finanse edecek miktardan çok
daha fazla.
Para ak›fl›na ‘egemenlik’ kavram› hiçbir fley yapam›yor.
Çünkü art›k ‘paran›n vatan› yok’.
Ulus devleti güçsüzlefltiren ikinci olgu ise ayn› para gibi denetim d›fl› dolaflan ‘enformasyon’.
‹letiflim araçlar›n›n geliflimi, çanak antenlerden, fakslara kadar müthifl bir teknoloji, haber ak›fl›n›, ulus devletlerin kontrol edemeyece¤i hale getirdi.
Haber ak›fl› da para gibi s›n›rlar› aflt›. O da vatans›z hale geldi.
Ulus devlet kavram›n›n boyutunu aflan bir üçüncü geliflme de çevre.
Çevre sorunu, flimdiden ulus devlet boyutunu aflarak,
uluslararas› bir örgütlenmeyi dayat›r oldu.
Çünkü insanl›¤›n seras› olarak bilinen atmosferin, gene
insanl›¤›n ci¤eri olan tropik ormanlar›n, okyanuslar›n,
su ve havan›n kirlenmesi, herkesin sorunu…
Çevre kirlili¤i de para ve enformasyon gibi, ulus devlet
yoluyla bafla ç›k›labilecek s›n›rlar›n ötesindedir.
Para ve enformasyon gibi, çevre sorunu da ulus devlet
anlay›fl›n›n d›fl›nda, yeni bir örgütlenme ve düzenlemeyi zorunlu k›lan olgulardan. Ve eski kal›plar› aflarak yeni örgütlenme biçimlerini dayatan bir sorun.
Terör de uluslararas›laflt›.

Çok küçük bir grubun, koca bir ülkeyi alt üst edebilece¤i anlafl›ld›.
Terörizm, bir zamanlar, baz› devletler taraf›ndan, di¤erlerini huzursuz etmek için kullan›l›rken, art›k kontrol
d›fl›na ç›kabiliyor.
Evrensel terör, tüm dünyan›n tehdidi hâline gelerek,
egemenlik ötesi bir kimli¤e bürünüyor.
Eski al›flkanl›klar› ve çare mercilerini aflarak ortaya ç›kan bir beflinci olguysa silah.
Silahlar›n kontrolü ile ‘egemenlik’ kavram› çeliflir hale
geldi.
Hâlbuki silahlanma tüm dünyay› tehdit ediyor.
Tüm dünya ve insanl›¤› tehdit eden silahlanma ve var
olan silahlar›n kontrolü, insanl›¤›n karfl›s›nda heyula gibi duran tehditlerden. Ulus devletlerin egemenlik anlay›fl› bu çeliflkinin çözümünü zorlaflt›r›yor.
Bu soruna çare bulunurken, ulus devlet egemenli¤i de
afl›lacak.
Alt›nc› olgu, dünya gündeminde giderek alevlenen bölgecilik konusu.
Drucker, bölgecili¤in ‘ekonomik nedenlerini’, ‘Bilgi Ça¤›’n›n bir gerçe¤i olarak görür. Ve bunu flöyle anlat›r:
‘Yüksek teknolojili sektör, Klasik, Neoklasik ya da Keynesyen iktisad›n arz-talep denklemlerini izlemez. Bu teorilerde üretim maliyeti üretim hacmiyle düz orant›l›
olarak artar. Buna karfl›l›k yüksek teknolojilerde üretim
hacmi artt›kça üretim maliyetleri h›zla düfler.
... Bunun önemi, yüksek teknolojili bir sektörün her
türlü rekabeti ortadan kald›racak flekilde geliflmesinin
olanakl› olmas›d›r. Bu bir kerede gerçekleflince, yenilenen sektörün bir daha geri gelme flans› hemen hemen
hiç kalmaz, varl›¤› sona erer. Öte yandan yüksek teknolojili sektör yeterli rekabete ve meydan okumaya sahip olmal›d›r, yoksa büyüyüp geliflemez. Tekelleflir ve
tembelleflir, k›sa sürede gereksizleflir. O nedenle, bilgi
ekonomisi oldukça büyük bir ulusal devletten bile daha büyük ekonomik birimlere ihtiyaç duyar; yoksa rekabet edemez. Ama ayn› zamanda sektörün korunmas›na ve öteki ticaret bloklar›yla korumac›l›k ya da serbest ticaretten çok karfl›l›kl›l›k ilkesi temelinde ticarete
ihtiyaç duyar. Bu, bölgeselleflmeyi kaç›n›lmaz ve geri
döndürülemez k›lan, geçmiflte örne¤i görülmedik bir
durumdur.’
Drucker, bu yaflam gerçe¤inin, ulusal hükümetleri kenarda b›rakan ve artan ölçüde önemsizlefltiren bölgesel
hükümet organlar› ile afl›laca¤›n› iddia eder.
Ulus devlet zay›flad›kça, ulus kavram›n›n yerini daha
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küçük birimlerin alma ihtimali art›yor. Drucker, buna
kabilecilik ad›n› veriyor.
Buna Amerika’dan örnek vererek aç›kl›yor. Eskiden
Amerika’n›n çeflitli gruplar› eriten bir kazan oldu¤unu,
bugün ise Asyal›, siyah, kahverengi ya da beyaz, Katolik veya Budist olsunlar, herkesin kimli¤ini koruyarak,
Amerikal› olmaya zorlanmad›klar›n› anlat›yor.
Eski ulus devlet büyüklü¤ü ve anlay›fl›n›n, farkl› gruplara fayda sa¤lamad›¤› için herkesin ulusal kimlik d›fl›ndaki özelli¤i öne ç›k›yor.
Drucker, bu geliflmenin de yedinci ve son olarak ulus
devlet kavram›n›n alt›n› içten oyan bir olgu oldu¤unu
söylüyor.
Dünya ‘Bilgi Ça¤›’n›n’ yeni örgütlenme modelleri üzerine fikir gelifltiriyor, öngörü yap›yor...”
***
Profesör Peter Drucker, ‘Kapitalizm Sonras› Toplum’
adl› eserini yay›mlayal› epey oldu.
Ama ben ulus devleti bitiren yedi sebebi yeniden hat›rlatmak istedim.
Çünkü...
Dünya ile z›tlaflmak yerine, nereye gidildi¤ine baksak,
ifller çok kolaylaflacak…
Mehmet Altan, Infomag, 01.07.2012

Liberalsiz Liberalizm olur mu?
Dünya para piyasalar›, sanki azg›n bir bo¤an›n üstünde
zamana karfl› yar›flan bir rodeocunun görüntülerine efllik ediyor. Sürücüsünü tepesinden atman›n peflindeki
hayvan›n ani çömelifli ile çöküyor, ani silkinmesiyle de
yükseliyor. Ama asla durdu¤u yerde istikrarl› bir flekilde durmuyor.
Yaflamlar›n›n oda¤›na borsay› yerlefltirmifl olanlar elleri
yüreklerinde, rodeoyu bizzat kendileri oynarm›flças›na
bir heyecanla durumu izleyerek, tepetaklak olup olmad›klar›n› görmeye çal›fl›yorlar.
***
Hayat›n günlük hayhuyu, olup bitenlerin bizi hangi büyük bulvarlardan nereye do¤ru sürükledi¤ini do¤al olarak gözlerden saklar. Yeni teknolojilere uyum sa¤layamad›¤›ndan dolay› iflini kaybetmifl birine ça¤›n de¤iflimini anlatman›n o s›rada hiçbir anlam› yoktur.
Uluslararas› mali sistemden yükselen çat›rt›l› sesler aras›nda, olup biteni daha genifl bir aç›dan görmeye yarayacak ve gidilen istikametin koordinatlar›n› verecek iki
önemli gösterge de belki bu yüzden yeterince izlenemedi.
***

Bunlardan birincisi, Eylül ortalar›nda ekonomi sayfalar›nda yeralan bir haberdi. Tekelci uygulamalar yapt›¤›
iddias›yla Amerikan Hükümeti ile bafl› derde giren bilgisayar programc›s› Microsoft, New York Borsas›'nda
soluk solu¤a takip etti¤i General Electric'i geçerek ilk
s›raya yerleflmiflti. Böylece çok k›sa mazisine ra¤men
Microsoft dünyan›n en pahal› flirketi oluyordu.
Devlerin amans›z takibi
Hâlbuki General Electric ile Microsoft'a klasik göstergelerle bak›ld›¤›nda, bisiklet ile TIR'› k›yaslar gibi bir durum ortaya ç›k›yordu. Elektrik donan›m malzemesi üretmekte dünyan›n rakipsiz lideri olan General Electric
239 bin kifli çal›flt›r›yordu, cirosu 79 milyar, y›ll›k kâr›
ise 7,2 milyar dolard›.
Microsoft'ta çal›flanlar General Electric'in onda birinden
de az sadece 22 bin kifliydi. Cirosu 11 milyar, y›ll›k kâr› ise 3,4 milyar dolard›. Ama borsadaki tahvilleri arac›l›¤›yla bugün sadece Amerika'n›n de¤il, dünyan›n da
en de¤erli kuruluflu hâline gelmiflti.
Durum, bilgi üretiminin, sanayi dönemi mal üretiminin
nas›l fiilen önüne geçti¤inin çarp›c› bir göstergesiydi.
***
‹kinci haber daha yeni, içerik itibariyle de yukar›daki
tespiti pekifltirmekte.
Forbes Dergisi bir önceki say›s›nda "dünyan›n en zengin dört yüz kiflisini" kapsayan geleneksel listesini yay›nlad›. Microsoft'un kurucusu Bill Gates "dünyan›n en
zengini" olarak listenin bafl›ndayd›. ‹lk on s›ran›n sekizinde de Microsoft ve Wal-Mart'›n ortaklar› bulunmaktayd›.
Wal-Mart da yeni ça¤›n ürünü bir kurulufl. Alvin ve Heidi Toffler "Yeni Bir Uygarl›k Yaratmak" adl› kitapta bu
flirketi anlat›r:
"‹kinci Dalga ekonomisinin belirleyici özelli¤i olan kitlesel üretim, firmalar, artan ölçüde enformasyon yo¤un,
ço¤u durumda robotlaflt›r›lm›fl imalat sistemleri kullanmaya bafllad›kça, giderek gereksizleflmektedir. Bu sistemler, ürünlerde çok düflük maliyetle müflterilerin taleplerine uygun say›s›z de¤ifliklik yapmay› mümkün k›lmaktad›r. Bunun devrimci etkisi, kitlesel üretimin kitlesel olmaktan ç›kmas›d›r.
H›zl› ve esnek teknolojilere geçifl, çeflitlili¤i teflvik etmekte ve müflteri tercihlerini özgürlefltirmektedir. Bugün bir Wal-Mart ma¤azas› al›c›lara, aras›ndan seçim
yapabilecekleri çeflitli tip, boyut, model ve renklerde
yaklafl›k 110 bin ürün sunmaktad›r. Wal-Mart bir kitlesel perakendecidir."
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Eski ve yeni mücadelesi
Wal-Mart, teknolojideki de¤iflimi kovalayarak "kitlesel
perakendecilik" dönemini açm›flt›r. Gerek Microsoft,
gerek Wal-Mart, "beyin sahiplerinin" dünyan›n eski geleneksel sermayesine fark att›¤› de¤iflik bir dönemin ya
da k›saca “Bilgi Ça¤›”n›n simgeleridir. Sanayi Dönemi’nin ölmekte oldu¤unun iflaretleridir.
***
Ça¤›n de¤iflimi her yeri ayn› h›zla etkilemiyor. Eski çok
h›zl› kayboluyor, ama yeni, ayn› h›zla oluflmuyor. Eskinin taraftarlar›yla yeninin kurucular› aras›nda amans›z
bir çekiflme yaflan›yor.
Mali piyasalardaki kriz de o çekiflmeden kaynaklan›yor
zaten.
Hem globalleflme realitesini kabul edip, hem de ulus
devlet ölçe¤inde bunun gereklerini yerine getirmemek
dünyay› zehirliyor. Yeryüzü dinamiklerinden nasiplenmeye çal›fl›rken, onun temel mant›¤›n› inkâr etti¤iniz
vakit kriz ç›k›yor. Yeryüzünün gitti¤i istikametin tersine
eski al›flkanl›klar› korudukça olmad›k zamanda tepetaklak gitme riski art›yor. Dünya piyasalar›ndaki krizin
bafllad›¤› Uzak Do¤u Asya ülkelerini de iyi inceledi¤inizde, yeni ça¤›n nimetlerine el uzat›p, kendi bahçelerini yeni ça¤a göre düzenlemediklerini görürsünüz.
Liberallere yaflam hakk› tan›mayan bir sistemin kendisinin liberal oldu¤unu iddia etmesi gibi bir durum bu.
Devletçili¤i b›rakmayan, banka sistemlerini rasyonellefltirmeyen, özellefltirmesini tamamlamayan, siyaset
rant›n› terk etmeyen bir ulus devlet anlay›fl› da küreselleflmeyi çelmeliyor.
Sosyal güvenlik kurumlar›
"Dünün kurumlar›" say›lan IMF ve Dünya Bankas› gibi
kurulufllar da geçmiflin flartlar›nda do¤duklar› için, her
fleye ra¤men, çaresiz kal›yorlar.
***
Üstelik bugünün yeni kurumlarla düzenlenmesi gereken sorunlar›, dünden çok farkl›…
Bunlar›n bafl›nda, ortalama yaflam süreleri artt›¤› için,
ça¤›n en büyük sermaye birikimine dönüflen "emekli
tasarruflar›"n›n nas›l kullan›laca¤› gelmekte...
Peter Drucker, "Kapitalizm Sonras› Toplum" adl› kitab›nda, geliflmifl ülkelerdeki k›rkbefl yafl›n üzerindeki
ço¤unlu¤un en büyük sermayesinin kendilerinden kesilen emekli aidatlar› oldu¤unu belirtiyor. Daha sonra
flöyle devam ediyor: "Yaflam beklentilerinin 19’uncu
yüzy›ldakinin iki kat›na ç›km›fl olmas› sonucunda günümüzde s›radan insanlar›n en büyük ihtiyac›, uzun yaflama tehlikesine karfl› bir korunmaya sahip olmakt›r.
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19'uncu yüzy›l›n 'hayat sigortas›' asl›nda 'ölüm sigortas›'yd›. Emekli Sand›¤› ise 'yafll›l›k' sigortas›d›r. ‹nsanlar›n ço¤unun çal›flma hayat› sona erdikten sonra uzun
y›llar yaflamay› umabildi¤i bir toplumda emekli sand›klar› temel bir kurumdur.
Emeklilik fonlar›n›n düzenlenmesi ve ya¤mac›lara karfl› korunmas›, politika oluflturucular ve yasa koyucular
için çok önemli bir sorun olmaya devam edecektir. Büyük bir olas›l›kla bu sorun ancak birkaç büyük skandal
yafland›ktan sonra ciddi bir çözüme ulaflt›r›labilecektir.
Ayn› flekilde gerçek sahiplerinin emekli sand›klar›n›n
yap›s›na entegre edilmesi de y›llarca sürecek tart›flmalar, deneyler ve 'skandallar' gerektirecektir."
***
Bir baflka büyük temel sorun ise "reel ekonomi" ile "parasal ekonomi" ayr›m›n› yeniden yapma zorunlulu¤udur.
Sanayi Dönemi’nde elle tutulan, gözle görülen mallar
ço¤ald›kça para miktar› da ço¤al›r, azald›kça da azal›rd›. fiimdi bütün o eski kavramlar ve denklemler kayboldu. Para ile üretimin ba¤lant› noktalar› sisler içinde bir
yerlere sakland›.
***
Dünya globalleflirken, ev ödevini yapmayan devletler
yüzünden, k›sa vadeli büyük sermaye hareketlerinin ülkelere çok h›zl› gelip, rahats›zl›klar›n›n artmas› halinde
de çok h›zl› gitmeleri bafltaki rodeo görüntülerini ortaya ç›kar›yor. Buna karfl›, sermaye hareketlerinin daha
fazla saydamlaflt›r›lmas›n› öngören pratik ve palyatif
öneriler var.
Özgürlük ve yasakç›lar
Genel kurullar› dolay›s›yla gündemin ön s›ralar›na gelen IMF ve Dünya Bankas›'n› kapsayan genifl yelpazeli
ve radikal di¤er görüfllere de rastlanmakta. Bunlar içinde IMF'i oldu¤u gibi la¤vetmeyi ›srarla savunan Friedman kökenliler de var, eski yasakç› uygulamalara geri
dönülmesini arzulayan devletçiler de... Birinciler özgürlükleri art›rarak krizi aflmay› düflünürken, ikinciler yasaklarla düze ç›k›laca¤›n› ummakta...
***
‹kincilerin görmek istemedi¤i, Microsoft'u dünyan›n en
de¤erli flirketi, kurucusu Bill Gates'i de dünyan›n en
zengin adam› hâline getiren sürecin geri döndürülemeyece¤i.
Bu sürece karfl› duranlar yüzünden krizler tabii ki yaflanabilir. Zaten yaflan›yor da...
Ama olup bitene daha so¤ukkanl› bir mesafeden bakt›¤›n›zda, krizlerin sonuca hiçbir flekilde etki edemeyece¤ini de görüyorsunuz. Olanlar, çok daha iyisini hak et-

144

Uluslararas› Ekonomi Politik

miflken, ulus-devlet yönetimlerinin açgözlülü¤üne kurban gidenlere oluyor. Yoksa tarih çarklar›n› öyle kuvvetli çeviriyor ki kimsenin önleyebilmesi mümkün de¤il. Zaten yeni bilgisayar programlar› üretme becerisi
sayesinde General Electric gibi bir sanayi devinin önüne geçen Microsoft örne¤ini görünce, gerisini de tart›flm›yorsunuz.
Ekonomik krizi, üzüntü verici ama uzun vadede pek de
hasar b›rakmayacak bir yol kazas› olarak kabul ediyorsunuz sadece...
Mehmet Altan, Sabah Gazetesi, 10 Ekim 1998

Tarihin utanc›: II. Dünya Savafl›
Alman ordular›, bundan tam 65 y›l önce, 1 Eylül 1939
tarihinde Polonya s›n›r›n› geçerek savafla giriflirken, geçmifl yüzy›l›n son büyük felaketini, II. Dünya Savafl›’n›
bafllat›yordu. Yüz milyonlarca insana alt› y›l boyu kâbus yaflatan, tarihin bu utanç sayfalar›n› Ralf Jäckel’in
kaleminden özetliyoruz...

II. Dünya Savafl› milyonlarca kiflinin hayat›na mal olmufltu.

1 Eylül 1939 tarihinde, bugün yeniden meclis binas›
olarak hizmet gören Reichstag’da yapt›¤› bu konuflmayla Adolf Hitler, Alman birliklerinin Polonya’ya girdi¤ini,
“Polonya bu gece ilk kez olarak askerleriyle bizim topraklar›m›za girerek sald›r›da bulundu. Sabah 05:45’ten
bu yana Almanya bu sald›r›ya karfl›l›k veriyor. fiu andan
itibaren bombaya karfl› bombayla misillemede bulunulacakt›r" sözleriyle haber veriyordu. Bir önceki akflam,
Polonyal› askerlerin k›l›¤›na bürünmüfl SS-birimlerinin
Gleiwitz radyo istasyonuna düzenledi¤i sözde sald›r›,
savafl› hakl› gösteren, göz boyama amaçl› bir tahrikten
ibaretti.
Kafas›nda böyle bir savafl› y›llard›r tasarlayan Hitler, henüz 1924’te yay›nlanan “Kavgam” adl› kitab›nda Almanlar’›n “yeni yaflam alanlar›” fethetmesi gerekti¤ini yazmaktayd›. Halklar›n aras›nda bar›fl› tesis etmenin zaten

imkâns›z oldu¤una inanan Hitler’in hasta beyni, varolabilmenin yegâne yolunu savaflta görmekteydi.
Hitler’in takti¤i
Almanya ile Polonya aras›ndaki iliflkilerin, 1919’daki
Versaille Bar›fl Antlaflmas›’n›n imzaland›¤›, Weimar
Cumhuriyeti döneminden beri gergin oldu¤u bilinmekteydi. Antlaflma icab› s›n›r fleridinde baz› bölgeleri Polonya’ya terkeden Almanya ile Do¤u Prusya eyaleti aras›nda, Polonya egemenli¤inde bir toprak fleridi oluflmufltu. Almanya’n›n bu durumu içine sindiremedi¤i s›r
de¤ildi. Nasyonal Sosyalistler, 1933 y›l›nda iktidar› ele
geçirdi¤inde Hitler önce taktik gere¤i yapay bir yak›nlaflma içine girdi¤i Polonya ile bar›fl yanl›s› tutumunun
kan›t› olarak 1934’de bir sald›rmazl›k pakt›n›n imzalanmas›na ön ayak oluyordu. Hitler, bu anlaflmayla ilgili
flunlar› söylüyordu:
“Gelecekte iki ülke aras›nda ç›kabilecek bir anlaflmazl›¤›n savafl etkinli¤i ile halli yoluna gidilmesi durumunda
meydana gelebilecek felaket, herhangi bir kazan›mla
k›yas edilemeyecek kadar fliddetli olacakt›r. Bu nedenle; bugünkü Polonya devletinin Führer’i Mareflal Pilsudski’nin de ayn› bonkör yaklafl›mla davranmas›ndan
ve ortaklafla vard›¤›m›z bu sonucu akte dökmeyi kabul
etmesinden Alman hükümeti mutluluk duymaktad›r.
Bu akitin içeri¤i yaln›zca Polonya ve Almanya halklar›n›n esenli¤ini gözetmekle kalmamakta, ayn› zamanda
genel bar›fl›n güvence alt›na al›nmas›na yüksek bir katk› sa¤lamaktad›r.”
Oysa bar›flla gerçekte ilgili olmayan bu niyetle, Hitler’in
kafas›nda sadece genifllemeye iliflkin planlar yatmaktayd›. 1938 y›l›nda önce Avusturya, hemen ard›ndan da Çekoslovakya en küçük bir tepkiyle karfl›laflmaks›z›n ilhak
ediliyor, Alman Reich’›n›n s›n›rlar› içine kat›l›yordu.
Polonya’n›n kaderi
1939 A¤ustos’u sonunda Hitler ile Stalin aras›nda imzalanan sürpriz sald›rmazl›k pakt› ise bir anlamda Polonya’n›n kaderini belirleyen anahtar olayd›. Çünkü bu
pakt›n eki bir gizli protokolda Polonya topraklar›n›n Alman Reich’› ile Rusya aras›nda paylaflt›r›lmas› öngörülüyor, bunu izleyen hafta da Alman Wehrmacht birlikleri
Polonya’ya giriyordu. 1 Eylül sabah› gün a¤ar›rken,
Schleswig-Holstein gemisi Danzig kentini bombalamaya bafll›yordu.
Hitler birkaç saat sonra Reichstag’daki konuflmas›nda,
“e¤er bir ülke insani savafl kurallar›n› bizzat ihlal ediyorsa, bizden baflka türlü davranmam›z› bekleyemez”
dedikten sonra “ve ben, Alman Reich’›n›n güvenli¤i sa¤-

5. Ünite - Amerikan Hegemonyas›n›n Ortaya Ç›k›fl›

lanana ve haklar› elde edilene de¤in, kime karfl› olursa
olsun sonuna kadar savafl›r›m” diye sürdürüyordu. Bu
olay›n iki gün sonras›nda ‹ngiltere ve Fransa, Hitler Almanyas›’na savafl ilan ediyor ve 20 yüzy›l› kana bulayan
ikinci bir Dünya Savafl› da böylece bafllam›fl oluyordu.
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Saat 02.45'de havalanan Enola Gay, saat 08.00'de içinden nehirler geçen liman kenti Hiroflima'n›n üzerinde
turlar atarak, saat 08.13'de bombay› 10 bin metreden
hedefe yollad›. fiehrin 580 metre üzerinde patlayan dünyan›n savafl amaçl› ilk atom bombas› ilk anda 70 bin kifliyi öldürdü. Japonya'n›n en güzel kenti olarak bilinen
Hiroflima'n›n sular›, topra¤› ve insanlar› zehirlenmiflti.
‹ki ay içinde bomban›n gizli silah› olan radyasyon, ölü
say›s›n› 135 bine ç›kard›. Bombard›man› takip eden befl
y›l içinde radyasyon nedeniyle mutasyona u¤rayan 60
bin kifli daha hayat›n› kaybetti.
Hiroflima'dan sadece üç gün sonra, Japonya'ya bir bomba daha at›ld›. Bu seferki bomban›n ismi ''fiiflman Çocuk''tu. ‹ki kentte ölenlerin say›s›n›n 500 bini aflt›¤› tahmin ediliyor.
Deutsche Welle, 1 Eylül 2004,
http://www.dw.de/dw/article/0,,2526086,00.html

II. Dünya Savafl› s›ras›nda ün kazanan Alman flark›s› Lili Marleen'in orijinal sözleri 1915'de, I. Dünya Savafl›’nda Rus cephesinde savaflan Hans
Leip taraf›ndan yaz›ld›. Daha sonra “Nöbetteki Genç Askerlerin fiark›s›”
olarak yay›nland›. Müzi¤ini Norbert Schultze 1938'de besteledi. fiark›n›n
orijinal ismi “Lamban›n Alt›ndaki K›z”d› fakat daha sonra "Lili Marleen"
olarak ün kazand›. Lale Andersen taraf›ndan 1939'da Marlene Dietrich'in
sesi ile kay›t edilmesi flark›n›n ününü artt›rd›. 1941'de Belgrad›n iflgali
sonucu Belgrad Radyosu'nun Alman ordusunun radyosu haline gelmesi
ile flark› bütün Avrupa ve Akdeniz’e ulaflt›. Çünkü her akflam saat
21:55'de çal›nmakta ve hem Alman hem de müttefik askerleri taraf›ndan
ilgiyle dinlenmekteydi.

II. Dünya Savafl› s›ras›nda ün kazanan Alman flark›s› Lili Marleen'in orijinal sözleri 1915'de, I. Dünya Savafl›’nda Rus cephesinde savaflan Hans Leip taraf›ndan yaz›ld›. Daha sonra “Nöbetteki Genç Askerlerin fiark›s›”
olarak yay›nland›. Müzi¤ini Norbert Schultze 1938'de
besteledi. fiark›n›n orijinal ismi “Lamban›n Alt›ndaki
K›z”d› fakat daha sonra "Lili Marleen" olarak ün kazand›. Lale Andersen taraf›ndan 1939'da Marlene Dietrich'in
sesi ile kay›t edilmesi flark›n›n ününü artt›rd›. 1941'de
Belgrad›n iflgali sonucu Belgrad Radyosu'nun Alman
ordusunun radyosu hâline gelmesi ile flark› bütün Avrupa ve Akdeniz’e ulaflt›. Çünkü her akflam saat 21:55'de
çal›nmakta ve hem Alman hem de müttefik askerleri taraf›ndan ilgiyle dinlenmekteydi.
Hiroflima unutulmad›
6 A¤ustos 1945 sabah› Albay Paul Tibbets yönetimindeki ''Enola Gay'' isimli B-29 uça¤›, “Küçük Çocuk” isimli
çok gizli bir yükle Güney Pasifik'teki Tinian Adas›'ndan
havaland›. Uça¤›na annesinin ismini veren Paul Tibbets'in ve mürettebat›n geri kalan›n›n tek bildi¤i, yükün
çok, ama çok güçlü bir bomba oldu¤uydu.

II. Dünya Savafl› s›ras›nda Japonya'ya atom bombalar›n›n at›lmas› emrini
veren eski ABD Baflkan› Harry Truman'›n torunu, Clifton Truman Daniel,
67 y›l sonra 2012 y›l›nda Japonya’daki y›ldönümü anmalar›na kat›ld› ve
sald›r›n›n kurbanlar› için infla edilen Hiroflima Bar›fl An›t Park›'n› ziyaret
ederek parka çelenk b›rakt›.
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Yan›t›n›z yanl›fl ise “II. Dünya Savafl› Sonras›nda Dünya Ekonomisi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Uluslararas› Kurulufllar” bölümünü yeniden gözden geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Uluslararas› Kurulufllar” bölümünü yeniden gözden geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Uluslararas› Kurulufllar” bölümünü yeniden gözden geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “ABD ve Dünya Düzeni” bölümünü yeniden gözden geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Amerikan Hegemonyas›n›n
Yükselifl Dönemi: 1958 - 1970” bölümünü yeniden gözden geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Avrupa Ekonomik Toplulu¤u” bölümünü yeniden gözden geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “askerî Keynesçilik ve D›fl
Yard›m” bölümünü yeniden gözden geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ekonomi Politik ve Hegemonya” bölümünü yeniden gözden geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Çok Uluslu fiirketlerin Ortaya Ç›k›fl›” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Savafl sonras› ABD politikalar› kurumsalc› olarak adland›r›lmaktad›r. ABD bu dönemde, NATO ve Bretton Woods kurumlar›na önderlik etmesine ra¤men, daha ziyade
bu kurumlar vas›tas›yla hegemon gücünü kullanm›flt›r.
S›ra Sizde 2
IMF’nin görevi k›sa vadeli ödemeler dengesi sorunlar›n› çözmek, Dünya Bankas›n›n görevi uzun vadeli yap›sal uyum idi. GATT ise uluslararas› ticaretin serbestleflmesi için çal›flacakt›.
S›ra Sizde 3
Bu faktörlerden bir tanesi iç savafl›n ard›ndan ortaya ç›kan ABD’nin devasa ekonomisidir. Di¤eri de yaflanan
iki dünya savafl›n›n ABD’yi güçlendirirken, muhtemel
rakiplerinin gücünü zay›flatmas›d›r.

S›ra Sizde 4
Sovyetler Birli¤i’nin durumu farkl›d›r. Güvenlik gibi bir
kamusal mal sa¤lamas›na ra¤men, ortak bir ödeme arac› gibi ekonomik faydalar sa¤lamamaktad›r. Sovyet hâkimiyeti, özellikle Gramsci’nin belirtti¤i gibi r›zaya dayal› olma flart›n› yerine getirmemektedir. Daha ziyade
bask› ve zora dayanan bir hâkimiyettir. Bu hâkimiyet
alan› içindeki devletler kukla ya da uydu devletler olarak nitelendirilebilirler. Hegemon devlet, güç göstererek ya birtak›m faydalar sa¤layarak di¤er devletleri bir
fleyleri yapmaya ya da yapmamaya raz› etmektedir. Sovyetler Birli¤i’nin hâkimiyet alan› içinde ise raz› etmekten çok mecbur k›lma söz konusudur.
S›ra Sizde 5
Sovyetler Birli¤i ile aras›ndaki So¤uk Savafl, ABD’nin
askerî harcamalar›n› ve d›fl yard›mlar›n› art›rmas›n› gerektirmifl, bunun yol açt›¤› ödemeler bilançosu aç›klar›n›n meydana getirdi¤i dolar bollu¤u da uluslararas› para sistemin y›k›lmas›na sebep olmufltur.
S›ra Sizde 6
ABD bugün hâlâ hegemon devletin baz› özelliklerini
yerine getirmekle birlikte, bütün özellikleri sa¤layamamaktad›r. Mesela, NATO vas›tas›yla bir güvenlik flemsiyesi sa¤lamakta, ayr›ca dolar hâlâ büyük ölçüde küresel ödeme arac› olma özelli¤ini sürdürmektedir. Ancak,
Bretton Woods sisteminin y›k›lmas›yla birlikte, ABD’nin
kurdu¤u uluslararas› sistem büyük ölçüde çökmüfltür.
Ayr›ca ABD, hem güvenlik hem ekonomik hâkimiyet
aç›s›ndan ciddi meydan okumalarla karfl› karfl›yad›r ve
bunlara verdi¤i cevaplar - özellikle sert güç kullanmak
suretiyle - durumu ABD aç›s›ndan daha da kötülefltirmektedir. ABD bugün gerileyifl sürecinde olan bir küresel güçtür ve onun yerini neyin alaca¤› meçhuldür. Dünyadaki belirsizlik ve istikrars›zl›k ancak daha ileri ve
adil bir uluslararas› ifl birli¤i sa¤lanarak ortadan kald›r›labilir.

5. Ünite - Amerikan Hegemonyas›n›n Ortaya Ç›k›fl›

Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek
Kaynaklar
Atefl, Davut. (2009a). ABD Hegemonyas› ve Bölgesel
Modelleme
Politikas›:
Kuramsal
Çerçeve.
Uluslararas› ‹nsan Bilimleri Dergisi. 6 (1). 303-319.
Atefl, Davut. (2009b). Konstrüktivizm, Tek Kutupluluk
ve Amerikan Hegemonyas›. Uluslararas› Hukuk ve
Politika. 5 (20). 79-103.
Bedirhano¤lu, Gamze N. (2006). Uluslararas› Ekonomik
Örgütlerin Amerikan Hegemonyas›ndaki Rolleri.
(Yay›mlanmam›fl Yüksek Lisans Tezi). Ankara
Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Du Boff, R. B. (2003). U.S. Hegemony: Continuing
Decline, Enduring Danger. Monthly Review. 55 (7).
http://monthlyreview.org/2003/12/01/u-shegemony-continuing-decline-enduring-danger.
Embel, Ersin. (2004). Hegemonya ve Meflruiyet
Kavramlar› Çerçevesinde Amerikan Müdahalecili¤i:
Kore ve Kosova Örnekleri. (Yay›mlanmam›fl Yüksek
Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Ankara.
Frieden, J. A. & Lake, D. A. (2000). International
Political Economy: Perspectives on Global Power and
Wealth (4. Bask›). Boston/New York: Bedford/St.
Martin’s.
Ikenberry, G. J. (1989). Rethinking the Origins of American Hegemony. Political Science Quarterly. 104
(3). 375-400. http://www.jstor.org/stable/2151270
Kurtbafl, Ömer. (2007). Elefltirel Uluslararas› ‹liflkiler
Yaklafl›mlar›
Çerçevesinde
Amerikan
D›fl
Politikas›n›n Analizi-Hegemonya Söylemi ve
Amerikan Muhafazakâr Sa¤›. (Yay›mlanmam›fl
Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Ankara.
Lairson, T. & Skidmore, D. (2003). International
Political Economy: The Struggle for Power and
Wealth. (3. Bask›). Canada: Thomson/Wadsworth.
Mefle, fienay. (2010). Küresel Ekonomide Güç
Dengelerindeki De¤iflim ve BRICS. (Yay›mlanmam›fl
Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi/Sosyal
Bilimler Enstitüsü, ‹stanbul.
Naji, S. & Jawan, J. A. (2011). US Hegemonic Leadership
and its Geopolitical Codes. International Journal of
Business and Social Science. 2 (7). 149-157.

147

6

ULUSLARARASI EKONOM‹ POL‹T‹K
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Ticaretin, üretimin ve finansal piyasalar›n küreselleflmesinin dünyada meydana getirdi¤i de¤iflimleri aç›klayabilecek,
Küreselleflme ve bölgesel entegrasyonlar aras›ndaki iliflkiyi tart›flabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
• Küreselleflme
• Teknolojik Geliflme
• Finansal Yenilik

• Liberalizasyon
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KÜRESELLEfiMEN‹N TANIMI
T‹CARET‹N KÜRESELLEfiMES‹
ÜRET‹M‹N KÜRESELLEfiMES‹
DO⁄RUDAN YABANCI
YATIRIMLAR
ÜRET‹M‹N KÜRESELLEfiMES‹NE
YOL AÇAN GEL‹fiMELER
ÜRET‹M‹N KÜRESELLEfiMES‹N‹N
SONUÇLARI
F‹NANSAL KÜRESELLEfiME
F‹NANSAL KÜRESELLEfiMEN‹N
GÖSTERGELER‹
F‹NANSAL KÜRESELLEfiMEY‹
ORTAYA ÇIKARAN GEL‹fiMELER
F‹NANSAL KÜRESELLEfiMEN‹N
SONUÇLARI
KÜRESELLEfiME VE BÖLGESEL
ENTEGRASYONLAR

Küreselleflme ve
Dünya Ekonomisi
KÜRESELLEfiMEN‹N TANIMI
Derinden derine yeni bir ça¤›n müjdecisi de olan 1970’lerin bafl›nda Bretton Woods, sabit kur sisteminin y›k›lmas› ve Bat›’n›n petrol üzerindeki kontrolünün kaybolmas›, yaln›zca II. Dünya Savafl›’n›n ard›ndan kurulan Amerikan hegemonyas›n›n
mutlak hâkimiyetinin ortadan kalkmas›na yol açmad›; ayn› zamanda, dünya ekonomisinde büyük dönüflümler meydana getirdi. Yüksek iflsizlik oranlar›, kontrolden ç›kan enflasyon, h›zla yükselen faiz oranlar›, borç krizleri, ülkeler aras›nda
karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤›n artmas›, ekonomik entegrasyon, büyük çapl› bütçe ve ödemeler bilançosu aç›klar›, h›zl› teknolojik geliflmeler, artan sermaye hareketleri, her
alanda yo¤un bir rekabet ve uluslararas› ifllemlerin ola¤anüstü artmas› gibi özellikler, bu yeni döneme damgas›n› vurdu. Bütün bu geliflmeleri anlamak için küreselleflme, baflvurulmas› gereken uygun bir kavram gibi görünmektedir.
“Küreselleflen dünya” ifadesi, hemen her ciddi aç›klaman›n ayr›lmaz bir unsuru olmufltur. Konu ne olursa olsun, dünyan›n dönüflümünü anlatmak, “de¤iflimin”
alt›n› çizmek üzere “küreselleflme” kavram›n›n kullan›lmas› bofluna de¤ildir.
1980’li y›llarda art›k net bir flekilde kullan›lmaya bafllan›lan “küreselleflme”
kavram›, tahmin edilece¤i gibi küresel kelimesinden do¤mufltur. “Tüm dünyay›
kapsayan, etkileyen, dünya ölçe¤inde” anlam›na kullan›lan kelime, küreselleflmeye dönüfltü¤ünde ise bilgi ve iletiflim teknolojilerinin geliflmesiyle birlikte ülkelerin ekonomik, siyasi ve kültürel olarak yak›nlaflmas› ve bütünleflmesi anlam›na gelmifltir.
Ulafl›m ve haberleflme araçlar›ndaki geliflme ile birlikte dünya üzerinde zamanmekân s›n›rlamas›n›n son bulmas›, dünyan›n, “herkesin her fleyden an›nda haberdar oldu¤u, küresel bir köye” dönüfltü¤ü yorumlar›n› da beraberinde getirmifltir.
Bu geliflme de yerkürenin farkl› bölgelerinde yaflayan insanlar›n ve devletlerin artan iletiflim ve etkileflim ile birlikte “karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤›n›n” giderek artmas› sonucunu do¤urmufltur.
Çok farkl› tan›mlamalar› olan küreselleflmenin sonuçlar›n› ve etkilerini daha
sonra ele alaca¤›z ama daha iyi anlamak üzere “küreselleflmeden ne anlafl›ld›¤›” ile
ilgili befl farkl› yaklafl›ma öncesinde göz atmakta fayda var.
• Uluslararas›laflma: Ülkeler aras› iliflkilerin yo¤unlaflmas› ve karfl›l›kl› ba¤›ml›l›klar›n artmas›.
• Liberalleflme: Aç›k ve entegre bir dünya ekonomisi yaratmak ad›na k›s›tlamalar›n›n kald›r›lmas›.
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• Evrenselleflme: Tüm obje ve deneyimlerin dünyada dolaflabilmesi.
• Bat›l›laflma: Kültürel emperyalizm, Amerikanlaflma.
• Yurtsuzlaflma: Co¤rafi yer ve mesafelerin öneminin azalmas›.
Yukar›daki anlamlar› yan› s›ra farkl› yazarlar taraf›ndan kullan›lan onlarca tan›m aras›nda afla¤›daki tabloya da baz› küreselleflme tan›mlar›, süreç hakk›nda fikir vermesi aç›s›ndan al›nm›flt›r.

Farkl› Küreselleflme Tan›mlar›
Tablo 6.1
Farkl› Küreselleflme
Tan›mlar›
Kaynak: Jan Aart
Scholte, “The
globalization of
world politics”, The
Globalization of
World Politics: An
Introduction to
International
Relations, 2nd
Edition, Eds. by John
Baylis, Steve Smith,
New York, Oxford
University Press,
2001, s.15.

Martin Albrow, 1990

Küreselleflme, insanlar› birlefltirerek tek bir dünya ve tek bir
toplum yaratma ifllemlerinin toplam›d›r.

Thomas Friedman, 1999

Küreselleflme, kapitalizmin dünya üzerindeki her bir ülkeye yay›lmas› anlam›na gelir. Bu bireylerin, ulus devletlerin ve flirketlerin, daha h›zl› ve daha ucuz bir flekilde daha uza¤a ulafl›p, dünyayla görülmedik bir biçimde entegrasyonu da demektir.

Anthony Giddens, 1990

Küreselleflme dünya çap›ndaki iliflkilerin yo¤unlaflmas› demektir.
Öyle ki yerel olaylar, co¤rafi aç›dan uzak olan yerlerdeki di¤er
olaylardan etkilenmektedir.

Emanuel Richter

Küresel a¤ kurma, birbirinden ayr› topluluklar›n›, karfl›l›kl› ba¤›ml›l›klar ve birlik vas›tas›yla kaynaflt›r›lmas›d›r.

Robert Cox, 1994

Küreselleflmenin özellikleri; ürünlerin uluslararas›laflt›r›lmas›,
eme¤in uluslararas› ölçekte yeniden da¤›t›m›, göç, devletlerin
aç›lmas› ve bunlar› sa¤layan süreçleri üreten yeni rekabet ortam›d›r. Bu süreçte devletler, birer küreselleflme ajans› hâline
gelmektedir.

Rosabeth Moss Kanter, 1995

Dünya, fikirlerin ve ürünlerin ayn› anda her yerde bulunabilece¤i büyük bir pazar yerine dönmüfltür.

Dünya Bankas›, 2001

Dünya çap›nda ekonomilerin ve toplumlar›n
giderek artan entegrasyonu.

Roland Robertson, 1992

Küreselleflme objektif olarak artan karfl›l›kl› ba¤›ml›l›klar›n yan›
s›ra kültürel ve küreselleflmenin bölgedeki alg›lan›fl› gibi subjektif alanlar› da kapsayan bir bafll›kt›r.

Robert Gilpin, 2001

Dünya ekonomisinin entegrasyonu.

Martin Khor, 1995

Küreselleflme, üçüncü dünyan›n uzun zamand›r tan›d›¤› kolonileflmedir.

Küreselleflme süreci s›n›rlar› ortadan kald›r›rken ulus devlet temelinde örgütlenmifl dünya düzenine etkin yeni aktörler de ilave etmifltir. Ulus devletler, çok
uluslu flirketler, uluslararas› kurulufllar ve sivil toplum örgütleri olarak s›ralayabilece¤imiz bu aktörler, karfl›l›kl› iletiflim ve etkileflimleriyle de küreselleflme sürecini
flekillendirmektedirler.
Küreselleflme süreci zaman içinde sadece yeni aktörleri ortaya ç›karmam›fl, yeni piyasalarla birlikte bu yeni dönemin “yeni” kurallar›n› da do¤urmufltur. K›saca
küreselleflmenin geçmifl dönemlere göre yeni olan özellikleri s›ralanacak olunursa
bunlar dört bafll›k alt›nda toplanabilir:
• Yeni Piyasalar: Günümüzde küresel krizlerin de kayna¤›n› oluflturan yeni
enstrümanlar›yla finansal piyasalar, tüm dünya üzerinde 24 saat kesintisiz ifllemlerin yap›labildi¤i bir hâl alm›flt›r.
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• Yeni Araçlar: Baflta ‹nternet olmak üzere ak›ll› telefonlar, tablet bilgisayarlar gibi bilgi ve iletiflim teknolojileri ile ulafl›m alan›nda yaflanan geliflmeler
küreselleflmeyi daha da h›zland›rm›flt›r.
• Yeni Aktörler: Ulus devletlerin üzerinde otoriteye sahip IMF, Dünya Bankas›, DTÖ, Birleflmifl Milletler, A‹HM gibi kurumlar›n yan› s›ra, çok uluslu
flirketler ve uluslararas› sivil toplum kurulufllar›, ulusal s›n›rlar› aflan bir yap›da ortaya ç›km›fllard›r.
• Yeni Kurallar: Ulus devletlerin hareket alanlar›n› daraltarak ba¤lay›c› niteli¤i ve güçlü yapt›r›mlar› olan kurumlar, ulus devletlerin gücünü afl›nd›rarak
ve hareket alan›n› daraltarak küreselleflmenin h›z kazanmas›na yard›mc› olmufltur. Ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal boyutu olabilen bu kurallar, d›fl
ticaretten fikri haklara, demokrasiden insan haklar›na kadar genifl bir yelpazeyi kapsamaktad›r.
Yukar›da s›ralanan özellikleri son y›llarda daha çok belirginleflen küreselleflme
kavram› bugüne üç evreden geçerek ulaflm›flt›r.
Resim 6.1
Dünya Düzdür

Thomas L. Friedman’›n 2005 y›l›nda yay›mlad›¤›
“Dünya Düzdür” isimli kitab›, ‹nternet’in öncülü¤ünde küreselleflmenin oyun alan›n› yeniden
düzenledi¤ini, bu Yeni Ça¤’da dünyan›n çok küçük bir yer hâline gelip, oyun sahas›n›n düzleflti¤ini öne sürüyor. Friedman, bu de¤iflimin karfl›
konulmaz oldu¤unu, aksi takdirde toplumlar›n
geri kalacaklar›n› iddia ediyor.
Küreselleflme sürecinin ana duraklar› ise flöyle
s›ralanabilir: 1866’da okyanusu geçen telgraf
kablolar›, 1930’larda radyonun yayg›nlaflmaya
bafllamas›, 1950’lerde Marlboro ve Mc Donalds
gibi küresel markalar›n ortaya ç›k›fl›, 1974’de
ABD’nin kur kontrollerini b›rakmas›, 1987’de
ozon deli¤inin gündeme gelmesi, 1991’de ‹nternet’in devreye girmesi ve 1997’de dünyay› çeviren fiber optik kablolar›n tamamlanmas›...

1870-1914 dönemi geçen bölümlerde de ele ald›¤›m›z gibi ekonomik anlamda küreselleflmenin bugünü neredeyse aratmad›¤› bir dönem olmufltur. Uluslararas› ticaretin önündeki engel ve tarifelerin en aza indirildi¤i, ülkeler aras› entegrasyonun ise en üst seviyelere ulaflt›¤› bu dönemi, 1914’lerden 1945-50’lere
kadar olan ve küreselleflme sürecini sekteye u¤ratan dönem izlemifltir ki bunun
da nedeni iki dünya savafl› ve bir de Büyük Depresyon’un bu döneme rastlamas› olmufltur. 1950’lerden sonra bafllayan k›p›rdanma, özellikle de 1980’den itibaren ise küreselleflme büyük bir ivme kazanarak benzeri görülmemifl bir seviyeye ulaflm›flt›r.
Ekonomi politik aç›s›ndan de¤erlendirildi¤i zaman küreselleflmenin tarihsel bir
dönüflümü iflaret etti¤i görülebilir. Bu dönüflüm ekonomi ve politika alanlar›nda
yaflanmaktad›r. Buna göre güç oda¤› ulus devletlerden ulus üstü bir konuma yükselmifltir. Çünkü art›k devletlerin s›n›rlar, para ve kamu finansman› üzerindeki

Küreselleflme bir yandan Çin
ve Hindistan gibi ülkeleri
bugünkü geliflmifllik
düzeyine tafl›rken bir yandan
da ayn› ülkelerdeki dünyan›n
baflka hiçbir yerinde
olmayan zengin-fakir
uçurumunu yaratt›. 18202002 y›llar› aras›nda
dünyada kifli bafl›na düflen
gelir on kattan fazla
artarken varl›kl› ve yoksul
ülkeler aras›ndaki uçurum
da ayn› ölçüde büyüdü.
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kontrolü giderek azalmaktad›r. Devletler aras› iliflkiler, anlaflmalar ve ittifaklar›n
yerini; devletlerin, tek bir küresel ekonomik, kültürel ve politik sisteme entegrasyonu ile uluslar üstü bir yap›ya ba¤lanmas› alm›flt›r.
Ekonomilerin ve toplumlar›n giderek birbirlerine daha fazla yak›nlaflt›¤› küreselleflme sürecinin bugün geldi¤imiz nokta itibar›yla mutlaka anl›k “kazananlar›”
ve “kaybedenleri” olmaktad›r. Ancak devam eden bu sürecin bütününe yönelik
bak›fl aç›lar›n› genel olarak üç farkl› noktada toplamak mümkün: Küreselleflme
yanl›lar›, küreselleflme karfl›tlar› ve dönüflümcüler.
Küreselleflme yanl›lar› s›n›rlar›n ortadan kalkmas›yla birlikte ulus devlet anlay›fl›n›n önemini kaybetmekte oldu¤unu ve onun yerini dünya vatandafll›¤›n›n ald›¤›n› savunmaktad›rlar. Hükûmetlerden daha rasyonel davranabilen piyasa ekonomisi, iktisat politikalar›n›n yerini alm›flt›r.
Küreselleflme karfl›tlar› ise küreselleflmeyi, ulus devletlerin gücünün azalt›ld›¤›,
uluslararas› flirketlerin dünyan›n hâkimiyetini ele geçirdi¤i bir süreç olarak görmektedirler. Bu grup, küreselleflmenin yeni birer fenomen olmad›¤›n›, yaflanan
kültürel, ekonomik, politik, sosyal ve teknolojik geliflmelerin evrimsel bir çizgide
gerçekleflti¤ini, yani bu geliflmelerin yüzy›llard›r olageldi¤ini, bugün ise küreselleflmenin kapsam› ve ölçe¤i de¤iflse de özünün ayn› oldu¤unu savunmaktad›r. Onlara göre günümüzdeki geliflme, ekonomilerin küreselleflmesi de¤il, kapitalizmin küreselleflmesidir.
Dönüflümcüler ise sosyal, politik ve ekonomik de¤iflimleri tetikleyen gücün küreselleflmenin kendisinin oldu¤unu ileri sürmektedir. Bu de¤iflimler vas›tas›yla modern toplumlar ve dünya düzeni yeniden kurgulanmaktad›r.
Küreselleflmenin bir yanda yoksullu¤u azalt›c›, ekonomik büyümeyi artt›r›c› etkileri, di¤er yanda ülkeler aras›nda geliflmifllik farklar›n› artt›r›c› sonuçlar› hâlen daha ciddi tart›flma konusudur.
Sanayi Dönemi’nden Bilgi Ça¤›’na “geçifl”i yaflayan dünyan›n, t›pk› Tar›m Toplumu’ndan Sanayi Toplumu’na geçiflte oldu¤u gibi derin dönüflümleri yaflarken
bunun sanc›lar›n› da beraberinde hissetmesi do¤ald›r.
2008’de ortaya ç›kan son ekonomik kriz de maalesef geçifl sürecinin daha kat›
zorluklar›ndan birini oluflturuyor. Asl›nda “kaç›n›lmaz ve geri döndürülemez” bir
süreç olan küreselleflmenin, bu mutlak özelli¤inin tamam›yla bir kenara b›rak›larak, yaln›zca “faydal› m›, de¤il mi” fleklinde yap›lan tart›flmalar, kürselleflme karfl›tlar›n› hakl› ç›karacak bir özellik tafl›yabilmektedir.
Krizin de deste¤iyle, küreselleflmenin yaratt›¤› endiflelerin, korumac› ekonomi
politikalar›na dönüflü tetikleyip tetiklemeyece¤i, son y›llarda tart›fl›lan temel konu
hâline gelmifltir.
Bu noktada baz› yazarlar, “özellikle geliflmifl ülkelerde, son otuz y›la damgas›n› vuran küreselleflmenin zeminini oluflturan, sermayenin, mallar›n ve insanlar›n
hareket serbestli¤i ilkelerinin, art›k yüksek sesle sorguland›¤›n›” yazmaktad›r.
Çünkü onlara göre, “Avrupa’da ve Amerika’da göçmen karfl›t› duygular art›k
marjinal olmaktan ç›k›p yayg›nlaflt›¤› ve hükûmetlerin politikalar›na yans›d›¤› için
‘ifl gücü dolafl›m›’, para birimleri aras›ndaki gerilimler sebebiyle ‘sermayenin dolafl›m›’ zarar görmekte”, buna mallar›n serbest ticareti karfl›s›nda yüksek vergi uygulamalar›n›n geri gelebilece¤i tespitleri eklenince de küreselleflmenin zemini kaymaktad›r.
Fakat küreselleflmenin “insani” yan›n› ilgilendiren veriler, küreselleflme tart›flmalar›nda daha çok ön plana ç›kmaktad›r.
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Bu noktada da Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Örgütü OECD, dünyan›n önde
gelen ekonomilerinin hemen hepsinde varl›kl› ve yoksul kesimlerin gelirleri aras›ndaki uçurumun krizden önce de gittikçe derinleflti¤ini aç›klayarak küreselleflme
karfl›tlar›n›n elefltirilerini güçlendirmifltir.
Avrupa’n›n birçok bölgesinde 2008 küresel krizinin sosyal yans›malar› en a¤›r
bir flekilde yaflansa da OECD’nin bu araflt›rmas› konunun kriz d›fl›ndaki sorunlar›n›
ortaya koyuyor. OECD araflt›rmac›lar›, inceledikleri 22 ülkenin 17’sinde, 1980’lerden 2008’deki mali krize kadar geçen zaman zarf›nda gelir eflitsizli¤inin büyüdü¤ünü belirlediler.
OECD, küresel olarak, nüfusun en varl›kl› %10’luk bölümünün, en yoksul
%10’luk bölümün eline geçenden dokuz kat fazlas›n› kazand›¤›n› kaydetti. OECD,
yaflanan durumdan son 30 y›ld›r istihdam piyasas›nda kaydedilen de¤iflimleri sorumlu tutuyor. Çünkü teknolojik geliflmeler en yüksek ücretli kesime yaramakta,
daha yoksul konumdaki çal›flanlar ise geçici, yar›zamanl› veya düflük ücretli iflleri
yapmak zorunda kalmaktalar.
OECD Genel Sekreteri Angel Gurria, Paris’te düzenlenen toplant›da raporu
aç›klarken “bu araflt›rma, ekonomik büyümenin getirdi¤i yararlar›n, otomatik flekilde daha yoksun kesimlere de yans›yaca¤› fleklindeki varsay›mlar› geçersiz k›lm›flt›r” diyordu.
Bu görüflü destekleyen Nobel ekonomi ödülü sahibi Joseph Stiglitz ise as›l
önemli olan›n küreselleflmenin avantajlar›ndan herkesin yararlanabilmesi oldu¤unu belirterek, “flu anda yaflanan ise tam tersi. Küresel rekabet sayesinde uluslararas› flirketlerin yöneticilerinin maafllar› artarken niteliksiz ifl gücünün ücreti giderek
düflüyor. Çünkü ayn› ifli bir baflka yerde daha ucuza yapabilecek biri haz›rda bekliyor. Son yaflanan finans krizi de bu geliflmeyi taçland›rd›. ABD’de ödenmeyen
ipotekler baflka ülkelerdeki insanlar›n iflsiz kalmas›na yol açt›. Küreselleflmenin
olumsuz etkileri görüldükçe ‘korumac› ekonomi politikas›na’ dönüfl endiflesi de art›yor” demekte...
Tabii bu aç›lardan yo¤un sald›r›ya u¤rayan küreselleflmenin, geçen 20-30 y›l
içerisinde iki milyar insan› yoksulluktan kurtard›¤›n› da belirtmek gerekiyor.
Özetle, üzerinde herkesin anlaflt›¤› bir tan›m› olmamas›na ra¤men küreselleflmeyi, çok boyutlu, ekonomik, sosyal, politik, kültürel, hukuki vb. dönüflümlerin,
dünyan›n her taraf›na h›zla yay›lmas› fleklinde tan›mlayabiliriz. Bu geliflmeler sonunda ülkeleri birbirinden ay›ran s›n›rlar›n önemi giderek azalmakta, insanlar aras›nda, tek bir dünya toplumunun üyeleri gibi ortak bir kaderi paylaflt›klar› hissi giderek yay›lmaktad›r. Artan mal, sermaye ve ifl gücü ak›mlar› sebebiyle ülkeler aras›nda karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k giderek artmakta, âdeta tek bir dünya piyasas› ortaya ç›kmakta ve ulus devletler bu uluslararas› piyasalar karfl›s›nda giderek güç kaybetmektedirler.
Bugünkü anlamda küreselleflme II. Dünya Savafl›’n›n ard›ndan bafllam›fl, Bretton Woods sisteminin y›k›lmas›yla ivme kazanm›fl ve 1980’lerin ortalar›ndan itibaren h›zlanm›flt›r. Bu geliflmelerde bafll›ca iki faktör önemli rol oynam›flt›r. Bunlardan biri uluslararas› ifllemlerin maliyetini büyük ölçüde azaltan ve h›z›n› ola¤anüstü art›ran tafl›mac›l›k, haberleflme ve bilgi ifllem teknolojisindeki geliflmelerdir. Di¤eri de uluslararas› ticarette ve sermaye ifllemlerinde meydana gelen liberalizasyondur.
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T‹CARET‹N KÜRESELLEfiMES‹
Uluslararas› ticarette yaflanan h›zl› büyüme, küreselleflmenin hem sebeplerinden,
hem de önemli sonuçlar›ndan biri say›lmaktad›r. Dünya ticaretinin hacmi 1950 y›l›nda 296 milyar dolar iken 2005 y›l›nda 27 kat art›flla 8 trilyon dolara ulaflm›flt›r.
2008 krizinin ard›ndan 2009 y›l›nda %12,2 oran›nda bir daralma yaflansa da bundan sonra dünya ticareti genifllemesine devam etmifltir. Uluslararas› ticaretteki bu
art›fl sayesinde bütün dünyadaki tüketiciler daha fazla say›da mal seçene¤ini daha
düflük fiyattan elde etme imkân› bulmufltur. Ayr›ca, uluslararas› ticaretteki art›fl, bütün dünyada yüksek büyüme oranlar›n›n ve beraberinde daha çok istihdam imkân›n›n yarat›lmas›na da yol açm›flt›r.
Resim 6.2
Dünya ticareti durakl›yor...

Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) göre küresel ticaretteki art›fl 2012’de 20 y›l ortalamas›n›n alt›nda kalacak.2010 y›l›nda %13,8 oran›nda artan uluslararas› ticari iliflkiler bir sonraki y›l %8,8 oran›nda artm›flt›. DTÖ’nün tahminlerine göre küresel ticaret hacmi 2012’de sadece %3,7 oran›nda büyüyecek. Buna göre dünya ticaretinin art›fl oran› 2012 y›l›nda son 20 y›l›n ortalama de¤eri olan %5,4’ün alt›nda kalacak. Dünya Ticaret Örgütü Direktörü Pascal Lamy,
“dünya ticaretinin çöküntüye u¤rad›¤› 2008/2009 döneminin üzerinden üç y›l geçmifl olmas›na ra¤men, dünya ekonomisinin ve dünya ticaretinin k›r›lganl›¤›n› korudu¤unu” söylüyor. DTÖ Direktörü Pascal Lamy, birçok ülkenin küresel ekonomik sorunlara himayecilikle tepki göstermesinin de dünya ticaretine zarar verece¤ini belirtiyor.
DTÖ’nün 2011 y›l› bilançosunu ve 2012 beklentilerini kapsayan raporunda, ticaret h›z›n›n düflmesinde euro krizi kadar dünya ticaretinin di¤er alanlar›ndaki gerilemelerin de etkili oldu¤una yer veriliyor. Örne¤in, DTÖ, küresel mal ve hizmet mübadelesinde arzulanan art›fl h›z›na kavuflulamamas›n›n nedenleri aras›nda do¤al felaketleri de say›yor. Öncelikle Japonya’daki deprem ve tsunami felaketleri ile Libya’daki silahl› ayaklanman›n ticari iliflkileri sarst›¤› belirtiliyor.

Tafl›mac›l›k ve haberleflme
teknolojilerinde meydana
gelen geliflmeler yan›nda
GATT görüflmeleri yoluyla
uluslararas› ticaretin
liberalizasyonu dünya
ticaretinin büyümesinde
etkili olmufltur.

Tafl›mac›l›k ve haberleflme teknolojilerinde meydana gelen geliflmeler ticaretin
küreselleflmesinde itici faktörler olmufltur. Bu teknolojik geliflmeler yaln›z uluslararas› ticaretin hacminin artmas›na yol açmam›fl, ayn› zamanda ticaretin co¤rafi olarak yayg›nlaflmas›na da sebep olmufltur. Yine tüm bu geliflmeler sonunda ticaret
kanallar› da daha karmafl›k hâle gelmifl; eskiden daha ziyade bireyler yüz yüze ticari iliflkiye girerlerken giderek birbirlerini görmeden, uzaktan ticari iliflkiler gelifltirmeye bafllam›fllard›r.
Teknolojik geliflmeler yan›nda, GATT görüflmeleri yoluyla gümrük vergilerinin
azalt›lmas› ve ticaretin önündeki di¤er engellerin bertaraf edilmesi de dünya ticaretinin büyümesinde etkili olmufltur. Bu çerçevede dünya ticareti dünya üretimine
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göre daha h›zl› artm›fl ve dünya üretiminin uluslararas› ticarete konu olan k›sm›
h›zla yükselerek bugün toplam dünya üretiminin %20’sine ulaflm›flt›r. Ticari küreselleflme yaln›zca ülkeler aras›nda mal ve hizmet ticaretinin artmas› anlam›na gelmemektedir. Buna ek olarak, belirli mal ve hizmetler için küresel çapta piyasalar
ortaya ç›km›flt›r. Dünya çap›nda al›c› ve sat›c›lar›n karfl› karfl›ya geldi¤i ve fiyatlar›n olufltu¤u bu küresel piyasalar›n, mallar›n üretildi¤i, hatta fiziki olarak mübadele edildi¤i yerler olmas› gerekmemektedir. Rotterdam’da oluflan spot petrol piyasas› bunun ilk örneklerinden biridir.
Asl›nda ticaretin küreselleflmesi çok eski tarihlere kadar götürülebilmekle birlikte Sanayi Devrimi’nin bu konuda önemli bir aflama oldu¤u kabul edilmektedir.
19’uncu yüzy›l›n bafllar›nda gemi tafl›mac›l›¤›nda meydana gelen teknolojik geliflmeler maliyetleri sürekli afla¤› çekerek küresel ekonomik entegrasyona katk›da
bulunmufltur. 1869 y›l›nda aç›lan ve Londra ile Bombay aras›ndaki mesafeyi yar›
yar›ya azaltan Süveyfl Kanal› ile 1830 y›l›nda ‹ngiltere’de bafllay›p daha sonra bütün Avrupa’ya ve ABD’ye yay›lan demir yolu tafl›mac›l›¤› bu konudaki önemli ve
belirleyici teknolojik geliflmeler olmufltur.
Bu dönemde ticaretin küreselleflmesine katk›da bulunan di¤er geliflmeler; genifl ekonomiye sahip önemli ülkelerin Alt›n Standard› sistemini kabul etmeleri, Panama Kanal›’n›n aç›lmas›, telgraf hatlar›n›n ve okyanus aflan kablolar›n çekilmesi
olmufltur. 1870 y›l›nda bafllad›¤› kabul edilen modern dönemin bu ilk küreselleflme dalgas›, ‹ngiltere ile Fransa aras›ndaki anlaflmay› takiben gümrük tarifelerinde
meydana gelen düflüflle ivme kazanm›fl ve küresel ihracat›n dünya GSY‹H’si içindeki pay› 1870 y›l›nda %4 iken 1914 y›l›nda %8’e yükselmifltir.
Dünya ticaretinde ve ekonomisinde meydana gelen bu büyümenin ard›ndaki
esas etkili olan faktör ‹ngiltere’nin oluflturmufl oldu¤u liberal ekonomik düzendi.
Nitekim teknolojik geliflmeler devam etmesine ra¤men, I. Dünya Savafl›’n›n bu liberal düzeni sarsmas›yla birlikte bu küreselleflme e¤ilimi de son buldu. Hükûmetler ticaret ve tafl›mac›l›k faaliyetlerini kontrol etmeye bafllad›lar. Ticarette yüksek
gümrük vergileri ve kotalar uygulanmaya baflland›. ‹ki dünya savafl› aras›ndaki dönemde (1919-1939) tafl›ma maliyetlerindeki azalmaya ra¤men bu sebeplerle dünya
ticaretinde bir geliflme yaflanmad›.
II. Dünya Savafl›’n›n ard›ndan kurulan ekonomik düzende, IMF, Dünya Bankas› ve GATT gibi uluslararas› kurumlar dünya ticaretinin serbestleflmesinde önemli
rol oynad›lar. Sabit bir kur rejiminin oluflturulmas› da ticarette belirsizli¤i azaltarak
ekonomik büyümeyi teflvik etti. Bunun sonucunda, dünya ihracat› 1950 y›l›nda
toplam 61 milyar dolar iken 1970 y›l›nda 883 milyar dolar, 2000 y›l›nda ise 6 trilyon 338 milyar dolar oldu. Dünya ticaretindeki büyüme oran› dünya üretimindeki
büyüme oran›ndan daha yüksek oldu¤u için; dünya ihracat›n›n dünya GSY‹H’si
içindeki pay› 1950 y›l›nda %6 iken, 1970 y›l›nda %14,3’e, 2000 y›l›nda ise %20,2’ye
yükseldi.
Ancak, 1970’ler boyunca GATT görüflmeleri yoluyla dünya ticaretinde sa¤lanan
liberalleflme yavafl ilerledi ve daha ziyade geliflmifl ülkelerle s›n›rl› kald›. 1950-1973
döneminde dünya ticareti, gümrük vergilerindeki indirimler ve ulaflt›rma maliyetlerindeki düflüfller sayesinde, reel olarak %8’i aflan bir büyüme h›z›na ulaflm›flken
bu tarihten sonra yaflanan iki petrol floku ve ortaya ç›kan enflasyonist geliflmeler
sebebiyle yavafllad›. 1980’den itibaren, geliflmekte olan ülkelerin IMF zoruyla d›fla
aç›lmas›yla birlikte h›zlanan liberalleflme dünyan›n önemli bir k›sm›n› kapsar hâle
geldi.
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1999’da ABD’de teknoloji
firmalar›n›n yer ald›¤› borsa
endeksi olan NASDAQ
endeksinde teknoloji
flirketlerinin hisseleri afl›r›
de¤erlendi. Cirolar ile borsa
de¤eri aras›ndaki devasa
fark, bir süre sonra fiyatlar›n
h›zla düflüflüne neden oldu.
2000 y›l› Mart ay›nda patlak
veren ve ‘dot.com balonu’
olarak an›lan bu krizde on
binlerce yat›r›mc› iflas etti,
birçok küçük flirket batt›.
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1990’larda enformasyon
teknolojilerinde meydana
gelen geliflmeler dünya
ticaretinin yeniden h›zl› bir
biçimde artmas›na yol açan
temel faktör olmufltur.
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Özellikle d›fla dönük ekonomik politikalar takip eden Hong Kong, Güney Kore gibi Do¤u Asya ülkelerinin ve daha sonra baz› Güney Do¤u Asya ülkelerinin yaflad›klar› h›zl› ekonomik büyüme ve içe dönük ithal ikameci politikalar takip eden
baz› ülkelerin karfl›laflt›klar› ekonomik baflar›s›zl›klar, ticari liberalizasyonun lehinde örnekler olarak gösterilmeye baflland›. 1978 y›l›nda Çin d›fla aç›lma program›
bafllatt› ve 1980’lerin sonunda, daha önce piyasa temelli politikalardan uzak duran
merkezî planl› ekonomiler yaflad›klar› ekonomik çöküfl sonucunda d›fl ticaretin ve
yat›r›m›n önemli bir yere sahip oldu¤u piyasa ekonomisine geçifl sürecine girdiler.
1990’larda, enformasyon teknolojilerindeki geliflmelerin ivme kazanmas›yla
dünya ticareti yine h›zl› bir flekilde artmaya bafllad›; 2000 y›l›nda teknoloji hisselerinde düflüfllerle kendini gösteren ve “dotcom” krizi olarak adland›r›lan problemin
ard›ndan k›smen daralma gösterdikten sonra yeniden h›zlanarak, 2000-2007 döneminde y›lda ortalama %6’l›k bir büyüme oran›n› yakalad›. 1950-2007 y›llar› aras›nda dünya ticaretinde meydana gelen ortalama büyüme h›z› da ayn› oranda kald›.
Afla¤›daki tabloda mal ve hizmet ticaret hacminin küresel kriz sonras› durumu
yer almaktad›r. 2010 y›l›nda %12,9 oran›nda artan dünya mal ve hizmet ticaret hacmi, 2011 y›l›nda nispi bir yavafllama ile %5,8 oran›nda art›fl göstermifltir. Dünya mal
ve hizmet ticaret hacmine yönelik beklentiler ise 2012 y›l› için %4, 2013 y›l› için
%5,6 ile daha düflük düzeydedir.

Tablo 6.2
Mal ve Hizmet
Ticaret Hacmi (%)
Kaynak: IMF, World
Economic Outlook,
Nisan 2012.
(*) Tahmin

Mal ve Hizmet Ticaret Hacmi (%)
2010 2011 2012*

2013*

12,9 5,8

4,0

5,6

Geliflmifl Ülkeler

12,2 5,3

2,3

4,7

Euro Bölgesi

11,1

6,3

1,4

3,2

Di¤er Geliflmifl Ülkeler

13,3

4,7

1,9

6,3

Yeni Sanayileflen Asya Ülkeleri

18,1

5,5

3,0

7,8

Geliflmekte Olan Ülkeler

14,7 6,7

6,6

7,2

Orta ve Do¤u Avrupa

10,2

5,7

3,3

5,4

BDT

8,4

8,1

3,1

3,6

Geliflen Asya

23,0

8,0

7,9

9,6

Latin Amerika ve Karayipler

11,6

5,7

6,4

8,4

Orta Do¤u ve Kuzey Afrika

7,7

3,4

5,5

3,1

Geliflmifl Ülkeler

11,5 4,3

1,8

4,1

Euro Bölgesi

9,3

3,8

-0,5

2,2

Di¤er Geliflmifl Ülkeler

15,1

4,5

2,3

6,8

Yeni Sanayileflen Asya Ülkeleri

18,7

3,2

2,0

7,6

Geliflmekte Olan Ülkeler

15,3 8,8

8,4

8,1

Orta ve Do¤u Avrupa

12,2

8,0

4,0

5,3

BDT

17,8

18,3

11,9

10,0

Geliflen Asya

19,0

9,1

10,2

10,1

Latin Amerika ve Karayipler

23,9

10,6

6,7

8,0

Orta Do¤u ve Kuzey Afrika

1,1

0,9

5,9

3,1

Dünya
‹hracat

‹thalat
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Özetle, II. Dünya Savafl›’n›n ard›ndan kurulan liberal ekonomik düzende d›fl ticaretin önündeki engellerin azalmas›yla; dünya ticareti, 1947 y›l›ndaki 57 milyar
dolarl›k seviyesinden, 1980’de 2 trilyon 32 milyar dolara, 1990’da 3 trilyon 479 milyar dolara, 2000 y›l›nda yaklafl›k 6,5 trilyon dolara ve 2007 y›l›nda 13 trilyon 833
milyar dolara ç›km›flt›r. Geliflmifl ülkelerin dünya ticareti içindeki pay› 1980’de
%66’dan 2007 y›l›nda %58,6’ya inerken; geliflmekte olan ülkelerin pay› %29,4’ten
%37,5’e yükselmifltir. Ancak, en az geliflmifl 50 ülkenin 1960 y›l›nda %1,8 olan dünya ticareti içindeki pay› azalarak, 1995 y›l›nda %0,5’e düflmüfl, daha sonra art›fl göstererek 2006 y›l›nda %0,9’a yükselebilmifltir. Tabloda detayl› bir flekilde yer alan
2010 ve 2011 y›l›na ait gerçekleflen de¤erler ve 2012 ve 2013 y›l› tahminleri, geliflmifl ve geliflmekte olan ülkeler aç›s›ndan k›yaslamal› olarak ele al›nd›¤›nda, dünya
ticaretinin yönü hakk›nda da ipuçlar› vermektedir.
Türkiye’de ise küresel kriz sonras› 2010 ve 2011 y›llar›nda d›fl ticaret göstergelerinde (mal ticareti) önemli art›fllar gerçekleflmifltir. 2010 y›l›nda ihracat %11,5, ithalat %31,7, d›fl ticaret hacmi %23,2 oran›nda artarken, 2011 y›l›ndaki art›fllar ihracatta %18,5, ithalatta %29,8 ve d›fl ticaret hacminde %25,5 olarak gerçekleflmifltir.
D›fl ticaret göstergelerindeki art›fl e¤iliminin h›z› azalsa da 2012 ve 2013 y›llar›nda
da devam etmesi beklenmektedir. Son tahminlerin yer ald›¤› Orta Vadeli Program
(2012-2014)’a göre, 2012 y›l›nda Türkiye’de ihracat›n %10,1, ithalat›n %3,3, d›fl ticaret hacminin %5,7 oran›nda artmas› beklenmektedir. 2013 y›l›na yönelik öngörüler ise s›ras›yla %11,6, %9,6 ve %10,3’tür.
Liberal ticaret ile büyüme oranlar› aras›nda gözlenen yak›n iliflki, serbest ticaretin ülkelere sa¤lad›¤› faydalar› gözler önüne sermektedir. Serbest d›fl ticaretin faydas› esas olarak üreticilerin daha genifl uluslararas› piyasalara eriflebilmesinden kaynaklanmaktad›r. Bir ülke ekonomisi için bu eriflim, bir taraftan uluslararas› ifl bölümünden yararlanma f›rsat›, bir taraftan da dünya piyasalar›nda
karfl›laflaca¤› güçlü rekabete gö¤üs germe ihtiyac› anlam›na gelmektedir. Uluslararas› uzmanlaflma sayesinde bir ülke içindeki üreticiler daha etkin üretim
yapmaktad›rlar.
Bunlara ek olarak, uluslararas› ticarete kat›lan bir ülke, teknolojinin yay›lmas›
etkisinden de yararlanmaktad›r. Bu fayda özellikle geliflmekte olan ülkeler için
önemlidir. Çünkü bu ülkeler, bu sayede geliflmifl ülkelerin verimlilik oranlar›n› yakalama f›rsat› elde etmektedirler. Piyasa ekonomilerine karfl› uygulad›klar› izolasyoncu politikalar sebebiyle küresel ticaretin bu tür olumlu etkilerinden faydalanma flans›n› kaybetmifl olan eski merkezî planl› ekonomiler, flimdi küresel sisteme
kat›lmak suretiyle fayda elde etmeye çal›flmaktad›rlar.
Liberal d›fl ticaretin bir ülkeye sa¤lad›¤› bafll›ca faydalar nelerdir? SIRA S‹ZDE

1

Bütün bu faydalar›na karfl›l›k, uluslararas› ticaret baz› riskler de ortaya ç›karD Ü fi Ü N E L ‹ M
maktad›r. Mesela, uluslararas› piyasalarda güçlü bir rekabetle karfl› karfl›ya kalan
bir ülke, yeterince rekabetçi olmayan sanayilerinin kapanmas› tehlikesiyle karfl›laS O R ba¤›ml›
U
flabilir. Ayr›ca, millî güvenlikle ilgili sektörlerde yabanc› üreticilere
olmak
riskli olabilir. Geliflmekte olan ülkelerin hükûmetleri, bunlara ek olarak, yeni kurulan sanayilerin, rekabetçi hâle gelene kadar geçici olarak korunmas› gerekti¤ini
D‹KKAT
ileri sürmektedirler. Ancak, “bebek endüstrileri tezi” olarak adland›r›lan bu tür korumac›l›k uygulamalar›, yerli üreticileri etkinlikten uzak bir biçimde üretim yapmaya teflvik etmesi sebebiyle ekonomik bak›mdan riskli olabilir. SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ
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Resim 6.3
12 fiubat 2009’da, Aden Körfezi’nde, arama ve kurtarma ekipleri flüpheli korsanlar› yakalamak için yaklafl›yorlar...

Dünya ticareti önündeki hiç hesap edilmeyen bir baflka engel ise Orta Ça¤ Dönemi’ni aratmayan ve Afrika’n›n do¤usundaki denizlerde ticari gemilere
dadanan korsanlar oldu.
Özellikle Somali’de üslenen deniz korsanlar›, yaklafl›k 20 y›ld›r iç siyasi çalkant›lar›n yafland›¤› ve bu nedenle de asayifl yoklu¤unun bulundu¤u flartlardan yararlanarak güç kazanm›fllar.
Silahl› korsanlar taraf›ndan ele geçirilen ve bilinmeyen bir hedefe gitmeye zorlanan gemilerin tafl›d›¤› kargo, daha küçük bir gemiye yüklendikten
sonra gemi serbest b›rak›l›yor ve baz› durumlarda da iki ya da üç mürettebat fidye ödenene kadar esir tutuluyor.
Korsanlar›n elinde 2012 y›l› May›s ay› itibar›yla toplam 17 tekne ve 300 mürettebat ve yolcu bulundu¤u tahmin ediliyor.
Uluslararas› Denizcilik Bürosu, 2010’un ilk yar›s›nda 100 olan sald›r›lar›n 2011’in ilk yar›s›nda 163’e yükseldi¤ini aç›kl›yor.
Çeflitli ülkelerin ve NATO’nun savafl gemileri korsanlara karfl› mücadele etse de deniz korsanl›¤›n›n küresel ekonomi üzerinde yaratt›¤› mali etkileri
azaltamam›fl gözüküyor. Korsanlara ödenen fidyeler, güvenlik araç gereçleri ve korsanl›¤›n ticaret üzerindeki etkileri dikkate al›narak deniz korsanl›¤›n›n maliyetini ç›karan Chatham House’un yay›mlad›¤› raporda, 2005 y›l›ndan bu yana deniz korsanl›¤›n›n faturas›n›n ortalama befl kat artt›¤› tahmin ediliyor.
Rapora göre tehlikeli bölgelerden kaç›nmak için gemilerin baflka rotalar› kullanmak zorunda kalmas›n›n maliyeti 2,4 ila 3 milyar dolar aras›ndayken,
donanma operasyonlar› için y›lda 2 milyar dolar civar›nda bir para harcan›yor.

Tafl›d›¤› risklere ra¤men pek çok ülke ekonomisini daha fazla küresel rekabete açmay› tercih etmektedir. Ekonomilerin d›fla aç›kl›¤›n› ya da küreselleflmesini
ölçmenin bir yolu ülkenin d›fl ticaretinin (ihracat art› ithalat) GSY‹H’sine ya da
GSMH’sine oranlanmas›d›r. Bu ölçü dikkate al›nd›¤›nda, 1950 sonras›nda, küreselleflme oran› ortalama olarak ikiye katlanm›flt›r. Dünya ihracat›n›n dünya üretimine
göre çok daha h›zl› artmas›n›n sonucunda, dünya ticaretinin dünya GSY‹H’si içindeki pay› yaklafl›k olarak %30’a ulaflm›flt›r.

ÜRET‹M‹N KÜRESELLEfiMES‹
Yukar›da bahsedilen teknolojik geliflmeler üretimin de¤iflik safhalar›n›n birbirinden ayr›lmas›n› ve maliyet avantajlar›n›n dikkate al›narak dünyan›n farkl› bölgelerinde gerçeklefltirilmesini mümkün k›lm›flt›r. Üretimin bu flekilde uluslararas›laflmas› çok uluslu flirketlerin yay›lmas›n› sa¤lam›flt›r. Tafl›mac›l›kta ve haberleflmede
meydana gelen büyük ölçekli maliyet düflüflleri dünyan›n farkl› co¤rafyalar›nda
kurulan üretim iflletmelerinin bir merkezden kontrol edilmesini kolaylaflt›rm›flt›r.
Örne¤in dev yolcu uça¤› Boeing 787 Dreamliner’›n her bir parças› dünyan›n
farkl› yerlerinde üretilmektedir. 787’nin Japonya, Kore, ‹talya, Fransa ve Amerika’n›n çeflitli yerlerindeki 50 farkl› tedarikçiden gelen parçalar› Seattle’daki fabrikada birlefltirilerek üretim gerçekleflmektedir. Özellikle kanat ve gövde gibi büyük
parçalar›n h›zl› bir flekilde tafl›nmas› için Boeing, Dreamlifter ad›n› verdi¤i kargo
uça¤›n› bile üretmifltir.
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BMW, Mercedes, Audi, Opel, Volvo, Man gibi otomobil ve a¤›r vas›ta araçlar›n›n baz› yedek parçalar›n› Samsun’da bir üreticiden almalar›, ulafl›m maliyetlerinin
düflmesiyle birlikte üretimin küreselleflmesinin say›s›z örne¤inden biridir.
Çok uluslu flirketlerin bu küresel faaliyetlerinin ve bu faaliyetlerin sonuçlar›n›n
ele al›nmas›, küreselleflme konusu incelenirken kaç›n›lmaz olmaktad›r. Çünkü çok
uluslu flirketler küreselleflme sürecinde yer alan temel aktörlerdir. Bu aç›dan, özellikle do¤rudan yabanc› yat›r›mlar›n (DYY) hacminde meydana gelen art›fl, uluslararas› üretimin organizasyonunda yaflanan de¤ifliklikler, teknolojinin yay›lmas› ve
yeni firmalar aras› iliflki biçimleri önem tafl›maktad›r.

DO⁄RUDAN YABANCI YATIRIMLAR
Küreselleflmenin önemli göstergelerinden biri do¤rudan yabanc› yat›r›mlard›r. Yukar›da, dünya ticaretinin dünya üretimine k›yasla daha h›zl› büyüdü¤ünü, dolay›s›yla dünya GSY‹H’si içinde dünya ticaretinin pay›n›n artt›¤›n› görmüfltük. Do¤rudan yabanc› yat›r›mlar ise dünya ticaretine oranla çok daha h›zl› büyümüfltür. 1960
y›l›nda DYY, dünya GSY‹H’sine oranla iki kat daha h›zl› büyümüfltü. 1980 y›l›nda,
DYY’nin büyüme h›z› GSY‹H’nin büyüme h›z›n›n dört kat› idi. 1989 y›l›nda uluslararas› üretim, uluslararas› ticaretin hemen hemen iki kat› büyüklü¤e eriflmiflti. Arada k›sa süreli düflüfllere ra¤men, DYY ak›mlar› bu tarihten sonra da sürekli olarak
artm›flt›r.
Bir ülkede kurulu olan bir firman›n bir baflka ülkede fiziki yat›r›m yapmas› ya
da mevcut bir firman›n yönetimini elde etmesi olarak tan›mlayabilece¤imiz DYY,
bu sebeple, küreselleflme sürecinde önemli rol oynam›flt›r. Bu yat›r›mlar firmalara,
yeni piyasalar ve pazarlama kanallar›, daha düflük maliyetli üretim imkânlar›, yeni
teknolojilere, ürünlere, becerilere ve finansman kaynaklar›na eriflim f›rsatlar› sa¤lamaktad›r. Bu yat›r›mlar›n yöneldi¤i ülkeler aç›s›ndan ise yeni teknoloji, sermaye,
ürün, organizasyon teknolojileri ve yönetim becerileri sa¤lamakta ve böylece, ekonomik geliflmeyi teflvik etmektedir.
Yeni enformasyon sistemleri ve uluslararas› iletiflim maliyetlerinde meydana
gelen azalmalar, bugün yurt d›fl›nda yap›lan yat›r›mlar›n yönetimini çok daha kolay hâle getirmifltir. D›fl ticaretin liberalizasyonu, yabanc› yat›r›mlar üzerindeki k›s›tlamalar›n ve piyasalar üzerindeki devlet düzenlemelerinin azalt›lmas› ve özellefltirmeler, DYY’lerin yayg›nlaflmas›ndaki temel faktörler olmufltur. Teknolojik geliflmeler DYY’lerin tan›m›nda da de¤ifliklik yapmaya adayd›r. Hâlen DYY’lerin üçte
ikisi makine, donan›m ve bina fleklinde olsa ve büyük ço¤unlu¤u büyük çok uluslu flirketler taraf›ndan yap›lsa da ‹nternet’in ortaya ç›kmas›, teknolojinin artan rolü,
birçok piyasada do¤rudan yat›r›mla ilgili k›s›tlamalar›n gevflemesi ve azalan iletiflim maliyetleri, gelecekte geleneksel olanlar›n d›fl›nda yeni yat›r›m biçimlerinin rolünün artabilece¤ini göstermektedir.
Do¤rudan yabanc› yat›r›mlar›n yayg›nlaflmas›nda rol oynayan temel SIRA
faktörler
S‹ZDEnelerdir?

Küreselleflmenin önemli
göstergelerinden biri olan
do¤rudan yabanc›
yat›r›mlar; bir ülkede
yerleflik bir firman›n bir
baflka ülkede fiziki yat›r›m
yapmas› ya da kurulu bir
firman›n yönetimini elde
etmesi fleklinde
tan›mlanmaktad›r.

Ev sahibi ülkeler do¤rudan
yabanc› yat›r›mlar sayesinde
istihdam›n art›r›lmas›, do¤al
kaynaklar›n
de¤erlendirilmesi, yönetim
ve üretim bilgisinde
geliflme, d›fl ticaret aç›¤›n›n
azalt›lmas›, ekonomik
büyümenin art›r›lmas›
faydas› peflindeyken yabanc›
yat›r›mc›lar aç›s›ndan ise
ucuz girdi (ifl gücü, ham
madde vb.) kaynaklar›na
yak›n olmak ve doymam›fl
bir piyasan›n sunaca¤›
kazanç imkânlar›ndan
faydalanmak öncelikli
hedeflerdir.

2

DYY’de de dünya ticaretindekine benzer geliflmeler görülmektedir. Do¤rudan
D Ü fi Ü N E L ‹ M
yabanc› yat›r›m stoku 1960 y›l›nda 68 milyar dolar iken 1980’de 636 milyar dolara,
2000 y›l›nda ise 6 trilyon 258 milyar dolara ç›km›flt›r. Do¤rudan yabanc› yat›r›m
R U
ak›mlar› ise 1960 y›l›ndaki 5 milyar dolarl›k seviyesinden, 1980S Oy›l›nda
55 milyar
dolara, 2000 y›l›nda ise 1 trilyon 492 milyar dolar seviyesine yükselmifltir. Bunun
sonucunda, do¤rudan yabanc› yat›r›m stokunun dünya üretimine oran› 1960’ta
D‹KKAT
%4,4’ten 1980’de %6,1’e, 2000 y›l›nda ise %20’ye yükselmifltir.
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Geliflmifl ülkeler hâlen
dünyada en fazla DYY çeken
bölgelerdir. Ancak,
geliflmekte olan ülkeler bu
konuda daha büyük geliflme
göstermektedirler. Özellikle
Çin bu konuda önemli bir
baflar› sa¤lam›flt›r.

Dünyadaki toplam net DYY giriflleri 1970 y›l›nda 13 milyar 418 milyon dolar iken
1980 y›l›nda 55 milyar 262 milyon dolara, 1990 y›l›nda 201 milyar 594 milyon dolara, 2000 y›l›nda 1.411 milyar 396 milyon dolara ulaflm›flt›r. 2005 y›l›nda 945 milyar
795 milyon dolara geriledikten sonra, 2006 y›l›nda yeniden yükselerek 1.305 milyar
852 milyon dolara ç›km›flt›r. Geliflmekte olan ülkelere giren DYY miktar› 1970 y›l›nda 3 milyar 854 milyon dolardan 2006 y›l›nda 379 milyar 70 milyon dolara yükselirken geliflmifl ülkelere giren DYY miktar› 1970’deki 9 milyar 564 milyon dolarl›k seviyesinden 2006 y›l›nda 857 milyar 499 milyon dolarl›k seviyeye ulaflm›flt›r.
DYY ak›mlar›n›n y›ll›k art›fl h›z› 1980’lerde %14 iken bu oran 1990’larda %20’ye
yükselmifltir. Miktar olarak 2000 y›l›nda 1,4 trilyon dolara ulaflan DYY ak›mlar›
2000’deki dotcom krizi ile birlikte sert bir düflüfl yaflad›ktan sonra 2004’ten itibaren
tekrar art›fl göstermifltir. Küresel DYY stokunun dünya GSY‹H’sine oran› 2006 itibar›yla %25’e ulaflm›flt›r. Her ne kadar DYY ak›mlar› di¤er özel sektör sermaye
ak›mlar›na göre daha az oynak ise de 2008 krizinin ard›ndan 2009 y›l›nda %30’dan
fazla bir düflüfl göstermifltir.
Geliflmifl ülkeler hâlen, DYY için en önemli var›fl noktas›n› oluflturmaktad›rlar.
Ancak bu konudaki en büyük art›fl geliflmekte olan ülkelerde görülmüfltür. Bu ülkelere yönelen y›ll›k DYY ak›mlar› ortalamas› 1970’lerde 10, 1980’lerde ise 20 milyar dolardan az iken 1990’larda bir patlama yaflam›fl ve 1990’da 26,7 milyar dolar
olan bu rakam 1998’de 179 milyar dolara, 1999’da 208 milyar dolara yükselmifltir.
Bugün küresel DYY ak›mlar›n›n çok daha genifl bir k›sm› bu ülkelere gitmektedir.
Özellikle Çin’e yönelen DYY ak›mlar› önemli ölçüde artm›fl ve bu ülke, ABD’nin
ard›ndan en fazla DYY çeken ikinci ülke hâline gelmifltir.
En son rakamlara bak›lacak olunursa Birleflmifl Milletler Ticaret ve Kalk›nma
Örgütü UNCTAD’›n Uluslararas› Do¤rudan Yat›r›mlara iliflkin olarak haz›rlad›¤›
Dünya Yat›r›m Raporu’na göre dünya genelinde DYY giriflleri 2011 y›l›nda bir önceki y›la göre %16,5 art›flla 1,5 trilyon dolara yükseldi.
2011 y›l›nda en fazla do¤rudan yat›r›m çeken ülke 2010’da oldu¤u gibi 226 milyar dolarla ABD olurken geliflmekte olan ülkeler aras›nda olan Çin ise çekti¤i 124
milyar dolarl›k yat›r›m ile gene bir önceki y›l oldu¤u gibi ikinci s›rada yer ald›.
Türkiye’de ise DYY giriflleri 2011 y›l›nda bir önceki y›la göre %76 art›flla 15,9
milyar dolar olurken 2012 y›l›n›n ilk 6 ay›nda Türkiye’ye gelen do¤rudan yat›r›mlar geçen y›l›n ayn› dönemine göre %21 artarak 8,2 milyar dolara ç›kt›.
Bu durumda Türkiye, 2011 y›l›ndaki 15,9 milyar dolarl›k girifl ile dünya genelinde en fazla do¤rudan yat›r›m çeken 23’üncü ülke olurken geliflmekte olan ülkeler aras›nda ise 12’nci s›rada yer ald›.

Tablo 6.3
En Fazla
Uluslararas›
Do¤rudan Yat›r›m
Çeken ‹lk 10 Ülke
(2011)
Kaynak: YASED,
“UNCTAD Dünya
Yat›r›m Raporu
2012, 5 Temmuz
2012, ‹stanbul,
www.yased.org.tr

En Fazla Uluslararas› Do¤rudan Yat›r›m Çeken ‹lk 10 Ülke (2011)
2011
2010
Ülke
Miktar (Milyar $)
1
1
ABD
226,9
2
2
Çin
124,0
3
3
Belçika
89,1
4
4
Hong Kong
83,2
5
8
Brezilya
66,7
6
7
Singapur
64,0
7
5
‹ngiltere
53,9
8
6
‹ng. Virjin Adalar›
53,7
9
10
Rusya Fed.
52,9
10
12
Avustralya
41,3
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ÜRET‹M‹N KÜRESELLEfiMES‹NE YOL AÇAN
GEL‹fiMELER
Üretimin küreselleflmesi, yukar›da bahsedilen geliflmelerden anlafl›laca¤› gibi, çok
uluslu flirketlerin ortaya ç›kmas›n›n ve geliflmesinin bir sonucudur. Burada özellikle ABD kökenli firmalar›n oynad›klar› rol önemlidir. Çok uluslu flirketlerin ortaya
ç›k›p faaliyetlerini dünya çap›nda yayg›nlaflt›rmalar› teknolojik geliflmeler sayesinde mümkün olmufltur. Tafl›ma ve haberleflme maliyetlerindeki azalmaya üretim
teknolojilerindeki geliflmeler de efllik edince; üretim sürecinin parçalara ayr›lmas›
ve her bir aflaman›n baflka bölgelerde yerine getirilmesi imkân› do¤mufltur. Bunun
sonucunda üretim maliyetlerini düflürmek mümkün olmufltur.
Çok uluslu flirketler, zamanla hizmetler sektöründe de maliyetlerdeki farkl›l›klardan faydalanmak amac›yla, çeflitli aflamalara ait ifllemleri farkl› yerlerde yerine
getirme yoluna gitmifllerdir. Küresel rekabetin artmas›yla birlikte büyük flirketler,
maliyetlerini düflürüp kârlar›n› art›rabilmek ve böylece bu sert rekabet ortam›nda
ayakta kalabilmek için d›fl kaynak kullan›m› (outsourcing) uygulamas›na bafllam›fllard›r. Bunun sonucunda, daha önce d›fl ticarete konu olmayan ça¤r› merkezi, veri girifli, muhasebe ifllemleri, vergi iadesi ve sigorta ifllemleri gibi birçok hizmet faaliyetinin uluslararas› ticareti ortaya ç›km›flt›r. Bütün bu geliflmelerin sonucu, üretim sürecine daha fazla ülkenin kat›lmas› ve küresel üretim a¤lar›n›n ortaya ç›kmas› olmufltur.
Maliyet avantajlar› yan›nda, çok uluslu flirketleri küresel çapta üretim yapmaya
iten sebepler aras›nda çevre ile ilgili düzenlemeler gibi çeflitli hükûmet düzenleme
ve k›s›tlamalar›ndan kaç›nma çabas› da rol oynamaktad›r. Fakat belki de en önemli faktör yeni piyasalara eriflebilme imkân›d›r. Teknolojinin küreselleflmesi teknolojik yeniliklerin getirece¤i maliyetleri ve kazançlar› art›rm›fl ve yeni gelifltirilen
ürünlerle ilgili riskleri yükseltmifltir. Küresel piyasalarda sat›fl yapabilme kabiliyeti
çok uluslu flirketlere, yeniliklerle ilgili riskleri ve maliyetleri dünya çap›nda çok say›da sat›fl noktas› aras›nda da¤›tma imkân› sa¤lamaktad›r. Küresel çapta faaliyetler
çok uluslu flirketlere ayr›ca sermayeye ve di¤er kaynaklara çok daha genifl ölçekte eriflim imkân› sa¤lamaktad›r.
Üretimde küreselleflmenin itici gücü olan çok uluslu flirketlerin en önemli özelli¤i yenilik ve icat kapasiteleridir. ‹leri teknoloji içeren yeni mallar›n gelifltirilmesi
için büyük masraflara mal olan araflt›rma-gelifltirme faaliyetlerine ihtiyaç duyulmaktad›r. Bu masraflar› karfl›lama gücüne ise ancak dev boyutlu çok uluslu flirketler sahiptir. Dolay›s›yla, bu flirketlerin teknoloji gelifltirme ve yenilik yapma kabiliyetleri yüksektir. Çok uluslu flirketler, yapt›klar› yenilikler sayesinde elde ettikleri
patent haklar›n›n korumas› alt›nda belli bir süre tekel pozisyonuna sahip olarak
yüksek kârlar elde edebilmektedirler. Bunun sonucu olarak, ticaretin ve üretimin
küreselleflmesinin, küresel çapta büyük flirketler aras›nda k›yas›ya bir rekabete yol
açaca¤› ve bu rekabete dayanamayan küçük firmalar›n piyasadan silinece¤i akla
gelebilir.
Ancak, durum hiç de öyle de¤ildir. Birçok küçük ve orta boy iflletme (KOB‹)
küreselleflmeye ayak uydurabilmekte; esnek yap›lar›, düflük maliyetleri ve yenilik
yapma kabiliyetleriyle uluslararas› alanda faaliyetlerini sürdürmektedirler. Çok
uluslu büyük flirketler, kendi adlar›na üretim yapmalar› için baz› mallar›n ya da
mallar›n baz› parçalar›n›n üretimini bu flirketlere devretmektedirler. Bazen de KOB‹ler, kendi aralar›nda küresel a¤lar oluflturarak küresel rekabette yer alabilmektedirler.

Eski bir Amerikan sömürgesi
olan Filipinler’de genç
nüfusun önemli bir bölümü
Amerikan ‹ngilizcesi
konufluyor ve Amerikan
kültürünü yak›ndan tan›yor.
Bu yüzden ABD ve
Avrupa’dan iflverenler
denizafl›r› ça¤r›
merkezlerinin ilk dura¤› olan
Hindistan’dan buraya
tafl›nmaya bafllad›.
Hindistan’da sektör
hesaplamalar›na göre 350
bin çal›flan varken nüfusu
Hindistan’›n onda biri kadar
olan Filipinler 400 bin
çal›flanla 2011 y›l› itibar›yla
Hindistan’› geride b›rakt›.

Çok uluslu flirketler
maliyetleri düflürüp küresel
rekabette avantaj elde etme
arzusunun yan›nda hükûmet
k›s›tlamalar›ndan kaç›nmak
için de küresel çapta üretim
yapmaya yönelmektedirler.

Apple ve Samsung, dünyan›n
iki büyük teknoloji devi,
2011 ve 2012 y›llar›n›
patent kavgalar› ile geçirdi.
Dünyan›n en de¤erli flirketi
Apple, Samsung’u, iPad ve
iPhone’u taklit etmekle
suçlarken bugün dünyan›n
en büyük ak›ll› telefon
üreticisi olan Samsung,
Apple’›n kablosuz teknoloji
patentlerini ihlal etti¤ini öne
sürüyor.

Çok uluslu flirketlerin en
önemli özelli¤i yenilik ve icat
yapabilmeleridir. Bu
flirketler yapt›klar› yenilikler
sayesinde patent haklar›na
sahip olabilmekte ve
bunlar›n sa¤lad›¤› tekel
pozisyonu ile yüksek kârlar
elde edebilmektedirler.
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Tablo 6.4
Dünyan›n En
De¤erli 100 Küresel
Markas› 2012 Y›l›
S›ralamas›
Kaynak: BrandZ Top
100 Most Valuable
Brands Study 2012,
www.wpp.com,
22.05.2012
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Dünyan›n En De¤erli 100 Küresel Markas› 2012 Y›l› S›ralamas›
S›ralama

Marka Ad›

2012 Y›l› Marka De¤eri (Milyon $)

1

Apple

182,951

2

IBM

115,985

3

Google

107,857

4

McDonald’s

95,188

5

Microsoft

76,651

6

Coca-Cola

74,286

7

Marlboro

73,612

8

AT&T

68,87

9

Verizon

49,151

10

China Mobile

47,041

11

General Electiric

45,810

12

Vadofone

43,033

13

ICBC

41,518

14

WELLS FARGO

39,754

15

V‹SA

38,284

16

UPS

37,129

17

WALMART

34,436

18

Amazon.com

34,077

19

Facebook

33,233

20

Deutsche Telekom

26,837

21

Louis Vuitton

25,92

22

SAP

25,715

23

BMW

24,623

24

CH‹NA CONSTRUCT‹ON BANK

24,517

25

Baidu

24,326

26

HP

22,898

27

Oracle

22,529

28

Toyota

21,779

29

Master Card

20,759

30

American Express

20.198

31

HSBC

19,313

32

Hermès

19,161

33

Gillette

19,055

34

ExxonMobil

18,315

35

Pampers

18,299

36

TESCO

18.007

37

Tencent/QQ

17,992

38

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

17,867

39

Shell

17,781

40

RBC

17,225

41

Movistar

17,113

42

Starbucks

17,072

43

Disnep

17,056

44

Nike

16,255

45

Accenture

16,118

46

Mercedes-Benz

16,111

47

NTT DoCoMo

15,981

48

Budweiser

15,882

49

Intel

15,633

50

Orange

15,351
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Küreselleflmeyle ilgili rakamlara bak›ld›¤›nda, 1970’lerden itibaren, ticaretin ve
sermaye ak›mlar›n›n artmas›yla birlikte, üretimin uluslararas›laflmas›nda ve küreselleflmesinde de önemli geliflmeler oldu¤u görülmektedir. Birden çok ülkede faaliyet gösteren dev flirketlerin say›s› 1970 y›l›nda 7 bin iken 2000 y›l›nda 50 bine
yükselmifltir. Bugün tahmini olarak, dünyada 78 bin ulusafl›r› flirket ve çeflitli ülkelerde kurulmufl bunlara ba¤l› 780 bin yavru flirket mevcuttur. Bu yavru flirketlerde
çal›flt›r›lan personel say›s› 1990 y›l›nda 25 milyon iken 2006 y›l›nda yaklafl›k üç kat
artarak 73 milyon kifliye ulaflm›flt›r.
Ayn› dönemde, yurt d›fl› yavru flirketlerin sat›fl hacmi 1990 y›l›nda 6 trilyon dolar
iken, dört kattan fazla artarak 2006’da 25 trilyon dolara yükselmifltir. Bu flirketlerin sahip olduklar› varl›klar›n de¤eri ise 51 trilyon dolara ulaflm›flt›r. fiirket cirolar› ile ülkelerin GSY‹H’leri karfl›laflt›r›ld›¤›nda; flirketler e¤er ülke olsalard›, dünyan›n en büyük
100 ekonomisinden 51’inin flirketler oldu¤u görülecekti. Buradan yola ç›karak baz›lar›, ekonomik küreselleflmeyi flirket küreselleflmesi olarak da tan›mlamaktad›rlar.
Resim 6.4
Dünyan›n en de¤erli markas›
ABD Maliye Bakanl›¤›’n›n Temmuz 2001 verilerine
göre ülkenin harcanabilir nakit rezervi 73,7 milyar
dolard›. Ayn› dönemde Apple flirketinin ise 76,4
milyar dolarl›k nakit rezervi bulunuyordu. Bunun
anlam› ise çok aç›kt›; elektronik devi Apple’›n
nakit rezervi ABD’den daha fazlayd›.
2012 y›l› fiubat ay›nda ise Apple’›n piyasa de¤eri
ilk kez 500 milyar dolar› afl›yordu. Türkiye’nin 735
milyar dolarl›k büyüklükle o dönem dünyan›n
17’nci ekonomisi oldu¤u düflünülürse; Apple, bir
ülke olsayd› Türkiye’nin üç s›ra gerisinde yer
alacakt›.
2006 ve 2011 y›llar› aras›ndaki befl y›ll›k dönemde
Apple’›n marka de¤eri %859 yükseliflle 137
milyar dolar artarak rekor k›rm›flt›. Devam›nda 22
May›s 2012’de aç›klanan “Dünyan›n En De¤erli
Marka Araflt›rmas›” sonuçlar›na göre ilk s›rada
yer alan Apple, %19 büyüyerek 182,9 milyar dolar
de¤ere ulaflm›flt›.

ÜRET‹M‹N KÜRESELLEfiMES‹N‹N SONUÇLARI
Üretimde küreselleflmeye efllik eden çok önemli baz› geliflmeleri ele almak faydal› olacakt›r. Bunlar aras›nda özellikle, üretim teknolojisindeki de¤ifliklikler, karmafl›k küresel üretim sistemlerinin ortaya ç›kmas› ve giderek artan say›daki çeflitli flirketler aras› ittifaklar›n kurulmas› önemlidir. Küreselleflmeyle birlikte teknolojinin
yay›ld›¤› kanallar›n say›s› artm›fl ve daha fazla say›da ülke teknolojiyi etkin biçimde kullanma imkân› elde etmifltir. Bunun en göze çarpan örne¤i Japonya’da ortaya ç›kan ve buradan dünyaya yay›lan yeni üretim teknikleridir.
1970’lerden itibaren yo¤unlaflan küreselleflme e¤ilimi ve bunun getirdi¤i rekabet art›fl›, kaynak k›tl›¤› çeken Japon firmalar›n›n yeni üretim teknikleri gelifltirerek
rekabet avantaj› elde etmeye çal›flmalar›na sebep olmufltur. Fordizm olarak bilinen
standart kitle üretiminin aksine Japon firmalar›, bilgisayar teknolojisine dayanarak,
ayn› üretim band›nda farkl› tüketiciler için küçük farkl›l›klar içeren mallar üretmeye bafllam›fllard›r. Üretimde art›fl ve azal›fllara ba¤l› olarak stoklar›n an›nda ayarlanmas›n› sa¤layarak, Japon üreticileri maliyetleri kontrol alt›na alm›fllard›r. Belki da-
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ha da önemlisi, Fordizme k›yasla kalite kontrolü çok daha yüksek seviyelere ç›kar›lm›flt›r. Artan uluslararas› rekabet, küresel enformasyon ve teknoloji ak›mlar› ve
flirketler aras› ittifaklar, Japonya’daki ortaya ç›kan bu üretim sisteminin di¤erleri taraf›ndan da h›zla taklit edilmesine yol açm›flt›r.
‹kinci Dünya Savafl› sonras›n›n egemen üretim paradigmas› olan Fordizm’in yerini alan ve post-Fordizm olarak tan›mlanan yeni üretim paradigmas› ile kitle üretimine esneklik, kalite ve vas›f gibi yeni özellikler ilave edilerek Fordizm’in kimi
boyutlar› tersine çevrilmifltir. Ancak burada daha da önemli olan fley, Fordizm’in
“eski ekonomi”yi, post- Fordizm’in ise “yeni ekonomi”yi simgeledi¤idir.
Klasik üretim faktörleri olan emek sermaye ve do¤al kaynak üzerine yo¤unlaflan sanayi dönemi üretim biçimi, post- Fordizm’de, bilginin üretilmesi ve da¤›t›lmas›n› temel alan, bilginin hâkim olmaya bafllad›¤› küresel ekonomi mant›¤›na uygun bir üretim modeline dönüflmüfltür.
Küreselleflme, bu flekilde, ortaya ç›kan yeniliklerin daha h›zl› bir flekilde ve daha genifl co¤rafi bölgelere yay›lmas› sonucunu do¤urmaktad›r. Yaln›zca bilgi ve
enformasyon de¤il, ayn› zamanda, bu yeniliklerin uygulanmas›n› sa¤layan kurumsal temeller ve altyap›lar da küreselleflme sayesinde h›zla dünyan›n farkl› bölgelerine yay›lmaktad›r. Bu konuda bir baflka örnek de bir iletiflim teknolojisi olarak ‹nternet’in dünyaya h›zla yay›lmas›d›r. ‹nternet teknolojisi, ABD’de ortaya ç›kt›ktan
yaklafl›k befl y›l sonra bütün dünyay› kaplam›flt›r.
SIRA S‹ZDE

3

D Ü fi Ü Nküreselleflmenin
EL‹M
Üretimde
sonucu olarak bir küresel
üretim a¤› ortaya ç›km›flt›r.
R U çok uluslu
Bu Sa¤Oiçinde
flirketler, bir ürünün farkl›
parçalar›n› de¤iflik ülkelerde
üretmekte, bunlar› baflka bir
D‹KKAT
ülkede monte etmekte ve
küresel çapta sat›fla
sunmaktad›r.
SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

MAKALE

Üretimde küreselleflmenin ikinci önemli sonucu yeni ve karmafl›k üretim orgaÜ fi Ü N E L ‹ M
nizasyonu Dbiçimlerinin
gelifltirilmesidir. Birkaç ülkeyi kapsayan üretim organizasyonlar›, giderek artan d›fl kaynak kullan›m› ve firmalar aras›nda stratejik ittifaklar
yoluyla kurulan
eski üretim biçimlerini demode hâle getirmifltir. Bir küreS O Riliflkiler
U
sel üretim a¤›ndan söz etmek art›k daha uygundur. Bu üretim a¤› içinde bir firma,
nihai ürünün farkl› parçalar›n› birkaç ülkede üretmekte, sonra bunlar›n bir baflka
D‹KKAT
ülkede montaj›n› yapmakta ve ortaya ç›kan ürünü dünya çap›nda pazarlamaktad›r.
Birçok durumda çok uluslu flirketler, dünyan›n de¤iflik bölgelerinde sermaye kaySIRA S‹ZDE sat›fl ofisleri açmakta, uzmanlaflma gerektiren belirli araflt›rma
naklar›na ulaflmakta,
gelifltirme faaliyetlerini ana ülkeden baflka yerlerde kurmakta ve farkl›laflt›r›lm›fl piyasalar için üretim yapmaktad›rlar.
AMAÇLARIMIZ
Bu geliflmeler çok uluslu flirketlerin yap›s›nda da de¤ifliklikler meydana getirmifltir. Bu flirketler giderek küresel bilgi acenteleri, yani bilgi temelli üreticiler hâline gelmifllerdir.
K ‹ T ABuP ortamda art›k, ülkeler aras›ndaki uluslararas› ifl bölümünü mamul mallarla ham maddelerin de¤iflimi fleklinde aç›klamak mümkün de¤ildir. Bütün ülkeleri içine alan bir teknolojik üstünlü¤e dayal› uzmanlaflma ortaya ç›kmaktad›r. Dünyada
T E L E V baz›
‹ Z Y O Nbölgeler bilgi üretirken baz›lar› ürünlerin ileri teknoloji içeren
k›s›mlar›n›n üretiminde uzmanlaflmakta, baz›lar› da düflük teknoloji gerektiren k›s›mlar›n üretimini üstlenmektedirler. Ürünlerin farkl› k›s›mlar› küresel çapta maliyet-verimlilik hesaplamalar›na göre da¤›t›lmaktad›r.
TERNET
Üretimin‹ Nküreselleflmesinin
sonuçlar›ndan biri de firmalar aras›nda kurulan stratejik ittifaklard›r. ‹ki ya da daha fazla firman›n maliyetleri paylaflmak ve riski da¤›tmak
amac›yla kaynak havuzlar› oluflturdu¤u stratejik ittifaklar; üretim, pazarlama ve/veya
M A K A Lenformasyon,
E
ar-ge konular›nda
ürün ve hatta üretimin paylafl›lmas›n› içeren sürekli
iliflkiler kurulmas› olarak tan›mlanabilir. Anlaflmaya kat›lan firmalardan her biri di¤erlerinin sahip oldu¤u ya da meydana getirdi¤i imkânlara eriflebilmektedir.

N N

Teknolojinin ve piyasalar›n
küreselleflmesinin bir
sonucu olan stratejik flirket
ittifaklar›
K ‹ T Aküreselleflmenin
P
daha da derinleflmesine ve
firmalar ile devletler
aras›ndaki ba¤›n
zay›flamas›na yol
Taçmaktad›rlar.
ELEV‹ZYON

‹NTERNET

Üretimde küreselleflme
SIRA S‹ZDE ile yenilikler aras›nda nas›l bir iliflki vard›r?
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Teknolojinin ve piyasalar›n küreselleflmesinin bir sonucu olarak ortaya ç›kan
stratejik ittifaklar, ayn› zamanda, küreselleflmenin farkl› yollarla daha da derinleflmesine yol açmaktad›rlar. Bu ittifaklar ülkelerle firmalar aras›ndaki iliflkiyi zay›flatmaktad›r. Baz› kimseler, ortaya ç›kan küresel finans, ticaret, bilgi ve teknoloji a¤lar›n›n belli bir co¤rafi bölgeyle s›n›rl› devletler dünyas›n›n d›fl›nda bir iflleyifle sahip oldu¤unu ileri sürmektedirler.
Bu durum en iyi geleneksel ticaret politikalar›nda karfl›lafl›lan güçlükler konusunda kendisini göstermektedir. Devletlerin “ulusal” firmalar›n ticaret faaliyetlerini etkilemeye yönelik çabalar› DYY ve küresel üretimle ilgili olarak kurulan uluslararas›
stratejik ittifaklar›n ortaya ç›kard›¤› co¤rafi ak›flkanl›k ve esnekli¤i göz ard› etmektedir. Bugünün dünyas›nda, firmalar›n sahip olduklar› rekabet avantajlar›, devletlerin
kendilerine sa¤lad›klar›ndan ziyade uluslarüstü iliflkilere ba¤l› gibi görünmektedir.

F‹NANSAL KÜRESELLEfiME
Küreselleflmenin en önemli boyutu belki de uluslararas› finansal ifllemlerin hacminde meydana gelen ola¤anüstü art›flt›r. Finansal varl›klar›n uluslararas› ticaretindeki bu sürekli art›fl finansal küreselleflmeyi ortaya ç›karm›flt›r. Ülke s›n›rlar›n› aflan
finansal ak›mlar, finansal piyasalar aras›nda entegrasyon sa¤layarak, adeta tek bir
küresel piyasa ortaya ç›karmaktad›r. Buradan hareketle finansal küreselleflme; ülkelerin finansal piyasalar›n›n, uluslararas› finansal piyasalarla ve kurumlarla entegre olma süreci olarak tan›mlanabilir. Bu entegrasyon genellikle ulusal finans piyasalar›n›n liberalizasyonu ve uluslararas› sermaye ak›mlar›n›n önündeki engellerin
kald›r›lmas› eflli¤inde olmaktad›r.
Finans piyasalar›n›n liberalizasyonu; finansal kurumlar üzerindeki, mevduatlar
ve kredilere uygulanan faiz oranlar›na tavan getirilmesi, mevduatlara uygulanan
karfl›l›k oranlar› ve kredilerin belirli sektörlere tahsisi yönündeki flartlar gibi kontrollerin kald›r›lmas›n› içermektedir. Sermaye ak›mlar›n›n liberalizasyonu ise döviz
kurlar› üzerindeki kontrolün ve uluslararas› finansal ifllemler üzerindeki k›s›tlamalar›n ortadan kald›r›lmas› anlam›na gelmektedir. Piyasalar›n serbestlefltirilmesi yolundaki bu ad›mlar›n sonucunda, finansal küreselleflme sürecinde ülkeler aras›ndaki sermaye hareketlerinde ciddi art›fllar meydana gelmektedir.

F‹NANSAL KÜRESELLEfiMEN‹N GÖSTERGELER‹
Yukar›daki tan›mlamadan da anlafl›laca¤› gibi finansal küreselleflmenin en göze çarpan özelli¤i finansal hizmetlerin uluslararas›laflmas›d›r. Buna ek olarak, finansal ifllemlerde ve menkullefltirme yöntemlerinde ortaya ç›kan yenilikler hem ulusal hem
de küresel finans piyasalar›nda önemli etkiler meydana getirmifltir. Son dönemlerde özellikle ABD’de ortaya ç›kan finansal yenilikler finansal küreselleflmeye h›z kazand›rm›flt›r. Küresel finans sektöründe ifllemlerin giderek dijitalleflmesi de bu yeniliklerin h›zla yay›lmas›na sebep olmaktad›r. Bu h›zl› yay›lma, ayn› zamanda, finansal krizlerin küresel çapta yay›lmas›n›n da sebebi olarak görülmektedir.
Finansal küreselleflmenin önemli özelliklerinden biri de uluslararas› likiditede
meydana gelen h›zl› art›flt›r. Finansal küreselleflme sayesinde küresel finans piyasas›n›n kat›l›mc›lar›n›n kullanabilecekleri likit varl›klar›n hacminde ola¤anüstü bir
art›fl olmufltur. Bununla iliflkili üçüncü bir özellik, borç alan ve veren ülkelerin yaflad›klar› dönüflümdür. Eskiden yüksek miktarda borç alan baz› ülkeler, büyük
miktarda sermaye ihraç eden ülkeler hâline gelmifllerdir. ABD gibi daha önce sermaye ihraç eden bir ülke ise dünyan›n en borçlu ülkesi olmufltur. Bu arada düflük
gelirli ülkelerden yüksek gelirli sanayileflmifl ülkelere do¤ru sermaye ak›fllar› ortaya ç›kmaya bafllam›flt›r.

Likit olmayan aktiflerin ihraç
edilebilecek ve sermaye
piyasalar›nda al›m sat›m
yap›labilecek menkul
k›ymete dönüfltürülmesi
demek olan menkullefltirme
kapsam›ndaki aktifler
aras›nda ikametgâh amaçl›
ipotekler, otomobil kredileri,
kredi kart› alacaklar› ve kira
ödemeleri yer almaktad›r.
Finansal küreselleflmenin en
önemli özelli¤i finansal
hizmetlerin
uluslararas›laflmas› olup
ayr›ca, ortaya ç›kan finansal
yenilikler finansal
küreselleflmeyi daha da
h›zland›rmaktad›r.
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Dördüncü özellik menkul k›ymet yat›r›m fonlar› ve hedge fonlar gibi yeni enstrümanlar›n finans piyasalar›na girmeleridir. Büyük miktarda likit kaynaklara sahip
olan bu kurumlar küresel sermaye ve finans piyasalar›n›n ve sermaye ak›mlar›n›n
yap›s›nda de¤ifliklikler meydana getirmifllerdir.
Resim 6.5
Ülkenin yeni Cumhurbaflkan›
Muncef Marzuki’nin de kat›ld›¤›,
Muhammed Buazizi’nin ölümünün
birinci y›l›ndaki anma töreninde,
Buazizi’nin seyyar arabas›n›
betimleyen heykeli de aç›ld›.
17 Aral›k 2010’da, sebze ve meyve satt›¤› tezgâh›na polislerce el konulan Tunuslu üniversite mezunu iflsiz Muhammed Buazizi’nin kendini yakarak
intihar girifliminde bulunmas›, dünya siyasetinin
seyrini de de¤ifltirmiflti. Buazizi’nin ölümü, Tunus’ta yoksulluk, iflsizlik, yolsuzluk ve bask›lara
öfke duyan milyonlar› ayakland›rm›fl, daha sonra
bu ayaklanmalar bir devrimin de ateflini yakm›flt›.
Buazizi’nin kendini yakmas›yla bafllayan olaylar,
“Arap Bahar›” denilen devrim hareketinin de bafllang›c› kabul ediliyor. Bu olay›n ard›ndan soka¤a
dökülen Tunuslular 23 y›ll›k Zeynel Abidin Bin Ali
rejimini devirmifl, olaylar M›s›r, Libya, Bahreyn,
Suriye ve Yemen’e de s›çram›flt›. Sonuçta, M›s›r’da
Hüsnü Mübarek görevi b›rakmak zorunda kalm›fl,
Libya lideri Muammer Kaddafi 20 Ekim’de do¤um
yeri Sirte’de muhaliflerce ele geçirilerek öldürülmüfltü. Orta Do¤u’daki kanl› diktatörlüklerin sonunu haz›rlayan ayaklanmalar›n son kurban› Suriye’deki Esad rejimi olacak gözüküyor. Küreselleflme
sadece s›n›rlar› de¤il, diktatörlükleri de y›k›yor…

F‹NANSAL KÜRESELLEfiMEY‹ ORTAYA ÇIKARAN
GEL‹fiMELER

Bretton Woods sisteminde
sermaye hareketleri kontrol
alt›na al›nd›¤›ndan, sermaye
piyasalar›n›n geliflmesi
yavafl olmufl ancak
1960’lar›n sonundan
itibaren artan sermaye
hareketleri sonucunda
Bretton Woods sistemi
y›k›l›nca finansal
küreselleflme h›zlanm›flt›r.

Küreselleflmenin di¤er biçimlerinde oldu¤u gibi finansal küreselleflme de iniflli ç›k›fll› bir geliflme göstermifltir. 19’uncu yüzy›lda ve 20’nci yüzy›l›n bafl›nda görülen
birinci küreselleflme dönemi Birinci Dünya Savafl›’yla kesintiye u¤ram›fl ve ancak
‹kinci Dünya Savafl›’n›n ard›ndan kurulan liberal ekonomik düzenle birlikte yeniden canlanm›flt›r. Bretton Woods sisteminin uluslararas› sermaye hareketlerine k›s›tlama getirmesi sebebiyle finansal küreselleflme, ancak bu sistemin 1970’lerin bafl›nda devre d›fl› kalmas›n›n ard›ndan h›z kazanm›fl ama en h›zl› geliflen küreselleflme biçimi olmufltur.
Birinci küreselleflme döneminde, 19’uncu yüzy›l›n ortalar›ndan I. Dünya Savafl›’na kadar, dünyada görülmemifl bir h›zda ekonomik ve finansal entegrasyon ortaya ç›km›flt›. Özellikle 1870-1914 y›llar› aras›ndaki dönemde finansal küreselleflme
ileri boyutlara varm›flt›. Ülkeler aras›ndaki finansal ak›mlar konusunda pek az k›s›tlama vard›. 60’tan fazla ülke Londra, Paris ve Berlin’de tahvil satmak suretiyle
sermaye elde ediyorlard›. Avrupa’n›n hemen hemen her ülkesinden ve her sektörden firmalar finans piyasalar›nda ifllem yapmaktayd›lar. Londra, en önde gelen ve
en büyük finans merkeziydi.
Bu dönemde küreselleflmeyi ortaya ç›karan as›l faktör dünyaya hâkim olan liberal ekonomik düzen idi. Önde gelen ekonomilerde, piyasalar üzerinde pek az
devlet müdahalesi vard›. Bu ekonomik özgürlük ve liberalizasyon ça¤›nda büyük

6. Ünite - Küreselleflme ve Dünya Ekonomisi

ölçekli uluslararas› sermaye hareketleri ortaya ç›km›flt›. Toplam yurt içi tasarruflar›n›n neredeyse yar›s›n› ihraç eden ‹ngiltere en büyük sermaye ihracatç›s› ülkeydi.
Fransa, Almanya ve Hollanda da sermayelerinin önemli bir k›sm›n› ihraç etmekteydiler. Erken sanayileflen ülkeler dünyan›n bankeri hâline gelirken bu Avrupa sermayesine kolayca eriflebilen yeni dünya ekonomileri de bu sayede h›zla refahlar›n› art›rd›lar. Birinci Dünya Savafl› ile birlikte kesintiye u¤rayan bu süreç, 1970’lerin
bafl›na kadar ayn› seviyeyi yakalayamad›.
‹kinci Dünya Savafl›’n›n ard›ndan Bretton Woods’ta yeni bir sistem kurulurken
uluslararas› ticaret geniflletilmeye çal›fl›lm›fl fakat sermayenin ülkeler aras›nda dolafl›m›n›n kontrol alt›nda tutulmas› uygun görülmüfltü. IMF döviz krizlerini önlemek ve sabit kur sistemini korumak için sermaye ak›mlar›na yasak getirdi. Böylece ülkelere, para politikas› konusunda bir özerklik sa¤lanm›fl oluyordu. Yaklafl›k
yirmi y›l boyunca bu yaklafl›m devam etti ve sermaye piyasalar›nda geliflme yavafl
kald›. Fakat 1960’lar›n sonunda art›k de¤iflen dünyada sermaye hareketlerini engellemek mümkün olmaktan ç›km›flt› ve artan sermaye ak›mlar›, sonunda Bretton
Woods sisteminin y›k›lmas›na yol açt›.
Küba krizi gibi baz› olaylar›n sonucu olarak, 1950’lerin sonlar›ndan itibaren,
ABD bankalar›na güvenmeyen Sovyetler Birli¤i’nin petrol gelirlerini Avrupa bankalar›nda, bilhassa ‹ngiliz bankalar›nda tutmaya bafllamas›yla avrodolar piyasas›
do¤du. Avrupa bankalar› bu fonlar› dolar cinsinden baflka ülkelere borç vermeye
bafllad›lar. Sonralar› baflka para birimlerinin de kat›lmas›yla avropara piyasas› ortaya ç›kt›.
Bu paralar›n küresel çapta dolaflmaya bafllamas›yla, sermaye kontrolleri giderek
gevfledi ve Bretton Woods sistemi sallanmaya bafllad›. Özellikle 1965 y›l›nda ABD’nin
sermaye ç›k›fllar›na k›s›tlama getirmesi avrodolar piyasas›n›n geliflmesine ivme kazand›ran en önemli olay olarak kabul edilmektedir. Daha önce ‹ngiliz bankalar›n›n
merkezinde yer ald›¤› bu piyasaya, bu tarihten sonra, kendi hükûmetinin kontrolünden kaç›nmak isteyen ABD bankalar› da artan bir ilgi göstermeye bafllad›lar.
Avropara piyasas› 1980’lerde artmaya bafllayan ve 1990’lardan itibaren h›zlanan
sermaye ak›mlar›n› ortaya ç›karan bafll›ca üç geliflmeden biri olmufltur. Di¤erleri, Bretton Woods sabit kur sisteminin çökmesi ve petrol fiyatlar›nda görülen ani yükselifllerdir. 1960’lar ve 1970’ler boyunca meydana gelen bu de¤iflmelerin ard›ndan, finansal
piyasalarda meydana gelen serbestleflme, yani devlet düzenlemelerinin azalmas›, teknolojik geliflmelerle de birleflince, küresel düzeyde finansal ak›mlar›n ola¤anüstü bir
flekilde genifllemesine ve küresel bir finansal a¤›n ortaya ç›kmas›na yol açm›flt›r.
1973 y›l›nda ortaya ç›kan petrol floku, büyük miktarda petrol ihraç eden körfez
ülkelerinin ellerinde çok miktarda dolar stokunun oluflmas›na yol açt›. Zaten nüfuslar› az olan bu küçük ülkeler tüketmelerine imkân olmayan bu paralar› avropara piyasas›na yat›rd›lar ve bu piyasan›n büyümesi için yeni bir destek oluflturdular.
1960’lar›n ortalar›nda on milyar dolar olan net avropara mevduat yükümlülükleri
1980 y›l›na gelindi¤inde 500 milyar dolarl›k bir hacme ulaflm›flt›. Petrol fiyatlar›ndaki büyük art›fl, petrol üretmeyen geliflmekte olan ülkelerin büyük d›fl ticaret
aç›klar› vermesine yol açm›flt› ve bu fonlar bu ülkelere aç›klar›n› kapatmak için
borç olarak verildi. Bu flekilde biriken borçlar 1980’lerde yaflanan borç krizini haz›rlayan unsur oldular.
Bankalar›n avropara piyasas›ndan borçlanma veya bu piyasada borç verme imkân›na kavuflmalar› merkez bankalar›n›n para ve kredi hacmini kontrol etmelerini
güçlefltirdi. Bu durumda ülkeler, art›k etkinlili¤i azalm›fl olan sermaye kontrollerini
kald›rmaya ve finans piyasalar›n› liberallefltirmeye bafllad›lar. Çünkü kontrolleri de-
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Avropara piyasas›, bir ulusal
paran›n onu ç›kartan ülke
s›n›rlar› d›fl›nda oluflan
piyasas›na verilen add›r.
1960 y›l›n›n bafllar›nda
baflta ‹ngiltere olmak üzere
baz› Avrupa bankalar›n›n
dolar cinsinden mevduat
kabul etmeleri ve bu
dolarlar› kredi vermeleri ile
ortaya ç›km›flt›r.
Bafllang›çta bu piyasaya
avrodolar piyasas› denilmifl
ise de zamanla di¤er
paralarla da ifllem
yap›lmaya bafllan›ld›¤› için
avropara piyasas› tabiri
kullan›lmaya bafllanm›flt›r.
1980’lerde artmaya
bafllayan ve 1990’lardan
itibaren h›zlanan sermaye
hareketlerinin ard›nda yer
alan faktörler avropara
piyasalar›n›n ortaya
ç›kmas›, Bretton Woods
sisteminin y›k›lmas› ve
petrol fiyatlar›nda meydana
gelen ani yükselmelerdir.
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Bilgisayar teknolojisindeki
geliflmeyle birlikte finans
piyasalar›nda devlet
düzenlemelerinin
azalt›lmas›, flirketler aras›
birleflmeler ve sat›n
almalar›n etkisiyle
1990’larda uluslararas›
finansal ak›mlar h›zla artt›.
Finansal küreselleflme
sonucunda elektronik
a¤larla birbirine ba¤lanan
finans piyasalar› bütünleflip
âdeta tek bir piyasa gibi
davranmaya bafllam›fllard›r.
Bu durum ülkeler aras›nda
karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤›n
artmas›na yol açm›flt›r.
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vam ettirmek isteyen ülkeler, sermayenin, kontrollerin olmad›¤› avropara piyasas›na do¤ru hareket etmesi sebebiyle sermaye ç›k›fllar›yla karfl› karfl›ya kal›yorlard›.
Bu flekilde finansal piyasalar›n liberalleflmesiyle ülkeler aras›nda sermaye dolafl›m› kolaylaflt› ve artan sermaye girifl-ç›k›fllar›n›n oldu¤u bir ortamda sabit kurlar›
sürdürme imkân› kalmad›. Çünkü büyük miktardaki sermaye girifl-ç›k›fllar› döviz
piyasalar›nda arz ve talep flartlar›n› de¤ifltiriyor ve döviz kurlar› üzerinde ciddi bask›lar meydana getiriyordu. Kurlar üzerinde böyle bask›lar›n ortaya ç›kt›¤› bir ortamda dolar ile alt›n aras›ndaki sabit paritenin sürdürülebilece¤ine olan inanç zay›flad› ve ABD dolar› üzerinde spekülatif bir bask› meydana geldi. Sonunda dolar›n alt›na olan konvertibilitesi kald›r›ld› ve Bretton Woods sistemi çöktü.
Bretton Woods sisteminin çöküflü finansal liberalizasyonu ve sermaye ak›mlar›n› daha da h›zland›rd›. Çünkü art›k dünya ekonomisinin önde gelen ülkeleri serbest kur rejimi uyguluyorlar ve döviz kurlar› piyasada arz ve talep flartlar›na ba¤l›
olarak her an de¤iflebiliyordu. Bu ortamda, döviz kurlar›ndaki de¤iflikli¤i önceden
tahmin etmek suretiyle büyük spekülatif kazançlar elde etmek mümkün hâle gelmiflti. Böylece spekülatif hareketler bafllad›. Spekülatif bir atakla karfl› karfl›ya kalan bir para, baflka hiçbir sebep olmasa bile bu sebeple de¤er kaybedebiliyordu.
Ancak, para hareketlerinin ve kur de¤iflmelerinin en büyük sebebi spekülatörler de¤il, ortaya ç›kan belirsizlikten kendilerini korumak isteyen çok uluslu flirketlerdi. Bu flirketler birçok ülkede birden faaliyet gösterdiklerinden, ellerinde birçok ülkenin paras›ndan oluflan büyük nakit portföyleri bulunuyordu. Bu paralardan birinin de¤er yitirmesi hâlinde portföyün toplam de¤erinde önemli bir düflüflle karfl› karfl›ya kalma riski vard›. Bundan dolay›, bu portföyleri yöneten kiflilerin
geliflmeleri önceden tahmin edip de¤er kaybetmesi muhtemel paray› elden ç›karmas› gerekiyordu.
Bilgisayar teknolojisindeki geliflmeyle birlikte sermaye ak›mlar› daha bir h›z kazand› ve bunun sonucunda kaç›n›lmaz hâle gelen liberalizasyon, finansal piyasalar aras›ndaki iliflkilerin yo¤unlaflmas›n› getirdi. Özellikle 1990’lardan itibaren artan
sermaye hareketleri, finansal bak›mdan h›zl› bir küreselleflmeyi ortaya ç›kard›.
1980-1995 döneminde küresel sermaye hareketleri dünya GSY‹H’sinin %2’si ile
%6’s› aras›nda dalgalanma gösterirken bu tarihten sonra h›zla artarak dünya
GSY‹H’sinin %14,8’ine yükseldi.
Finansal piyasalarda devlet düzenlemelerinin azalt›lmas›, özellefltirmeler, flirketleraras› birleflmeler ve sat›n almalar yan›nda, yukar›da bahsi geçen teknolojik geliflmelerin de etkisiyle, yükselen piyasalara yat›r›m yapmak sanayileflmifl ülkelerdeki yat›r›mc›lar için eskisine göre daha kolay ve kârl› hâle geldi. Bunun sonucunda
1990’larda, yükselen ekonomilere yönelik yat›r›mlarda h›zl› bir art›fl yafland› ve bu
da uluslararas› finansal ak›mlar›n artmas›na yol açt›. Bütün bu geliflmeler finansal
türevler fleklindeki yeniliklerin art›fl›n› sa¤lad›. Bu da finansal piyasalar›n büyümesine katk›da bulunan önemli bir faktör oldu.
Bu dönemde, çeflitli ülkelerdeki para otoritelerinin döviz rezervlerini de¤erlendirmek için ABD hazine bonosu almalar› ile ABD’ye do¤ru bir sermaye ak›m› meydana geldi. ABD böylece, cari aç›¤›n› d›flardan gelen fonlarla finanse etmeye bafllad› ve aç›klar› sürekli hâle geldi. Böylece, h›zlanan küreselleflmeyle birlikte dünyada dolar likiditesinde art›fl meydan geldi. 2000 y›l›ndan itibaren bu e¤ilim h›z kazand› ve ABD’nin cari aç›¤› ABD ekonomisinin hacmine oranla h›zla artt›. Bu flekilde ortaya ç›kan küresel mali dengesizlikler finansal küreselleflmenin önemli bir
sonucu oldu.
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Yukar›da anlat›lanlardan görülebilece¤i gibi, özellikle 1980’lerin ortas›ndan
itibaren finansal küreselleflme h›z kazanm›flt›r. Artan sermaye hareketleri, piyasalar›n liberalleflmesi, teknolojik geliflmeler sonucu yeni finansal araçlar›n ortaya ç›kmas›, türev piyasalar›n›n geliflmesi gibi geliflmeler finansal küreselleflmeyi h›zland›rm›flt›r. Bunlara ek olarak, esnek kurlar sonucu devasa döviz piyasalar›n›n bütün dünyada 24 saat ifller hâle gelmesi ve küresel dengesizlikler sonucu baz› ülkelerde biriken büyük miktarda döviz rezervlerinin Amerikan piyasas›nda de¤erlendirilmesi sonucu finansal küreselleflme görülmemifl boyutlara
ulaflm›flt›r.
Sonuçta, elektronik a¤larla birbirine ba¤lanan finansal piyasalar, âdeta tek
bir piyasa gibi bütünlük arz etmeye bafllam›fllard›r. Bütünleflmenin derecesi geliflmifl ülkelerde daha yüksek ise de yükselen ekonomiler bu konuda önemli bir
geliflme kaydetmifllerdir. Bu flekilde finansal küreselleflme, finansal piyasalar›n
bütünleflmesine ve ülkeler aras›nda karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤›n artmas›na yol açm›flt›r.
Resim 6.6
Dünyan›n en tan›nm›fl ifl adamlar› ve siyasetçilerini bir araya getirerek dünyan›n en önemli sorunlar›n›n
tart›fl›ld›¤› Dünya Ekonomik Forumunun da yap›ld›¤› ‹sviçre’nin k›fl sporlar› merkezi Davos.

Ö¤retim üyesi, iktisatç› Pankaj Ghemawat, 125 ülkenin telefon konuflmalar› ile di¤er baz› verilerini de¤erlendirip bir ‘Küresel Ba¤lanm›fll›k Endeksi’
haz›rlam›fl. Bu endekste ticaretin yan› s›ra, sermaye, bilgi ve insan hareketlili¤i de yer al›yor. Mübadelenin hacmi kadar kaç ülke aras›nda cereyan
etti¤i de bu endekse yans›t›lm›fl.
Ghemawat’›n yapt›¤› araflt›rman›n sonuçlar›na göre “dünyadaki telefon konuflmalar›n›n sadece yüzde ikisi d›fl ülkelerle yap›l›yor, do¤rudan sermaye
yat›r›mlar›n›n sadece yüzde onu yurt d›fl›ndan geliyor”. Bunun anlam› ise “%100’lük küreselleflme endeksine göre küreselleflebilmifllik oran› %20’yi
ancak buluyor”.
Araflt›rman›n ortaya ç›kard›¤› önemli sonuçlardan birisi de en iyi ba¤lanm›fllarla alt s›ralardakiler aras›ndaki uçurumun %150’yi bulmas›. Bu fark ise
çeflitli nedenlerden kaynaklan›yor. Örne¤in denizci bir millet olan Hollandal›lar yüzy›llar önce dünyaya aç›lm›fllard›. AB üyesi olmas›n›n yard›m›yla
ihracat›n›n %59’unu organizasyon yap›lanmas› mükemmel olan Avrupa’ya yapmakta oluflu da Hollanda’y› birinci s›raya tafl›yan faktörlerden biriydi.
Küresel Ba¤lanm›fll›k Endeksine göre son s›rada yer alan Nepal’in en büyük handikab› ise çevresini perdeleyen Himalaya Da¤lar› ve bölgesel iflbirli¤inin
en zay›f oldu¤u bir co¤rafyada yer almas›.

Kaynak: http://www.dw.de/küreselleflme-henüz-emekliyor/a-15531165.
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1990’dan itibaren finansal küreselleflme ve piyasalar aras›ndaki karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k ve bütünleflme büyük bir h›z kazanm›flt›r. 1990 y›l›nda yaln›zca 33 ülke
GSY‹H’sini aflan de¤erde finansal varl›k stokuna sahipken bu rakam, 2006 y›l›nda
ikiye katlanarak 72’ye ç›km›flt›r. Bankalar›n yurtd›fl›ndaki finansal varl›k ve yükümlülüklerinin de¤eri 1990 y›l›nda 5 trilyon dolar iken bu rakam 2006 y›l›na gelindi¤inde 20 trilyon dolar› aflm›flt›r. Uluslararas› portföy yat›r›mlar›n›n hacmi 2001 y›l›nda 12 trilyon dolar iken 2005 y›l›nda ikiye katlanarak 25 trilyon dolar civar›na
yükselmifltir.
Finansal bütünleflme derecesi bütün ülkelerde ayn› de¤ildir. Geliflmifl ekonomilerde finansal bütünleflme çok daha yüksektir. Mesela yükselen ekonomilerin dünya GSY‹H’si içindeki pay› %20’yi aflmakta iken toplam finansal aktifler içindeki
paylar› yaln›zca %14’tür. Ancak, son zamanlarda finansal küreselleflmenin en h›zl›
geliflmeyi bu ülkelerde gösterdi¤i gözlenmektedir. Bu ülkelerde sermaye girifl-ç›k›fllar› 2002 ile 2006 y›llar› aras›nda %500 oran›nda artm›flt›r. En az geliflmifl ekonomiler, finansal küreselleflme sürecine en az kat›lm›fl olan ülkelerdir.

F‹NANSAL KÜRESELLEfiMEN‹N SONUÇLARI
2010 y›l›nda sadece
Avrupa’da ifllem hacmi
yaklafl›k iki trilyon euroya
vard›¤› tahmin edilen hedge
fonlar, büyük ölçekli parasal
kaynaklar›, kurallarla ba¤l›
olmadan, yüksek getirisi
olan yat›r›mlara (dolay›s›yla
da yüksek riske)
yönlendirerek, yüksek getiri
sa¤lamay› amaçlar. Hedge
fonlar›n kural d›fl›
çal›flmalar› ve fleffaf
olmamalar› bunlar›
yönetenlere gerçek
varl›klar›n›n çok üzerinde
al›m sat›m yapma, s›n›rs›z
borçlanma ve riske girme
imkân› verir. Bu fonlar,
yüksek kâr gördü¤ü yerlere
h›zla girip, kârlar düflünce
h›zla ç›kt›klar› için küresel
ekonomide krize neden
olabilen en önemli etmenler
aras›nda gösterilir. Hedge
fonlar›n en ünlü örne¤ini
‘para sihirbaz›’ olarak da
adland›r›lan ünlü yat›r›mc›
George Soros’un fonlar›
oluflturur.

Günümüzde, bilgi ve iletiflim teknolojisindeki geliflmeler sonucu finansal sermayenin hareketlili¤i ola¤anüstü artm›fl bulunmaktad›r. Sermaye fiziki olarak yer de¤ifltirmese de kay›tlarda yap›lan bir de¤ifliklik ile finansal sermaye çok büyük bir h›zla ve neredeyse maliyetsiz olarak yer de¤ifltirebilmektedir. Bunun sonucu olarak
ulus devletlerin paralar›n›n miktar›n› kontrol edebilme kabiliyetleri ve ba¤›ms›z
para politikas› uygulama imkânlar› ortadan kalkm›flt›r.
Bu durum makroekonomik aç›dan bir zorluk ortaya ç›karsa da finansal küreselleflmenin birçok olumlu makroekonomik ve mikroekonomik etkileri de vard›r.
Makroekonomik aç›dan, kredibilitesi olan bir geliflmekte olan ülke küresel sermaye piyasalar›ndan fon sa¤layarak yat›r›mlar›n› ve büyüme h›z›n› art›rabilmektedir.
Bunun d›fl›nda, finansal küreselleflmenin bir baflka do¤rudan etkisi, geliflmekte
olan ülkelerde hükûmet politikalar› üzerinde disiplin sa¤lamas›d›r. Bu sayede hükûmetler, büyümeyi teflvik eden reformlar yapmak ve piyasa dostu bir ifl ortam›
yaratmak durumunda kalmaktad›rlar.
Mikroekonomik aç›dan, finansal kurumlarda daha güçlü yönetimler ortaya ç›kmakta; karar alma pozisyonunda olanlar, yönettikleri fonlar›n en etkin ve verimli
bir flekilde kullan›m› konusunda birbirleriyle rekabet etmektedirler. Ancak finansal
küreselleflmenin bu potansiyel yararlar› yan›nda ortaya ç›karabilece¤i riskler de
göz ard› edilmemelidir. Finansal küreselleflmeyle birlikte finansal kurumlar›n da
küreselleflti¤i görülmektedir. Birçok ülkede birden faaliyet gösteren uluslararas› finansal flirketler bir ülkede ya da bölgede meydana gelen bir finansal krizin di¤er
ülke veya bölgelere yay›lmas›na sebep olabilmektedirler. Bu yüzden, istikrarl› bir
flekilde büyüyen, sa¤l›kl› bir finansal yap›ya sahip ülkeler bile d›fl kaynakl› krizlerle sars›lma tehlikesiyle karfl› karfl›ya kalmaktad›rlar.
Finansal küreselleflmenin bir baflka sonucu ise hedge fonlar›n miktar›nda meydana gelen büyümedir. Bugün bu fonlar›n, sadece Avrupa’da yaklafl›k olarak iki
trilyon euroluk bir varl›¤a hükmettikleri tahmin edilmektedir. Bu, finansal küresel-
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leflme aç›s›ndan önemlidir çünkü bu fonlar›n yöneticileri dünyan›n neresinde finansal varl›klar›n yanl›fl fiyatland›r›ld›klar›n› ve dolay›s›yla yüksek getiri imkân›
sa¤lad›klar›n› düflünürlerse; yat›r›mlar›n› ve arbitraj faaliyetlerini hemen o piyasalara kayd›rmaktad›rlar. Bu fonlar ayr›ca, türev piyasalar› gibi h›zl› geliflen piyasalarda aktif bir biçimde yer almakta ve giderek daha karmafl›k ürünlerin dünya piyasalar›na arz edilmesine yard›mc› olmaktad›rlar.
Finansal küreselleflmenin önemli bir sonucu, piyasalar aras›ndaki iliflkilerin ve
finansal ak›mlar›n artmas›yla, dünyadaki belli bafll› finansal piyasalar aras›nda ayn› yönde hareket etme e¤iliminin ortaya ç›kmas›d›r. ABD, Japonya ve Avrupa’daki tahvil ve hisse senedi piyasalar›n›n eskiye oranla daha fazla ayn› yönde hareket
etmekte olduklar› görülmektedir. Bu ülkelere ek olarak, do¤rudan ekonomik iliflkisi zay›f olan ülkelerin finansal piyasalar›n›n bile ayn› yönde hareket etme e¤iliminde olmas›, yat›r›mc›lar›n küresel çapta benzer tepkiler vermeye bafllad›klar›n›
göstermektedir.
Finansal küreselleflmenin dünya ekonomisi aç›s›ndan di¤er bir sonucu, ekonomiler içinde finansal piyasalar›n reel sektöre k›yasla öne ç›kmas›d›r. Spekülatif balonlar›n ve dolay›s›yla krizlerin oluflmas›n› kolaylaflt›ran bu geliflme, küreselleflmenin ortaya ç›kard›¤› önemli risk unsurlar›ndan biridir. 1986 y›l›ndan bu
yana, sanayileflmifl ülkelerin sermaye piyasalar›nda ticareti yap›lan finansal varl›klar›n de¤eri bu ülkelerin GSY‹H’sinin 1,6 kat›ndan 2,5 kat›na yükselmifltir. Ayn› flekilde, finans sektörünün ekonomilerin toplam katma de¤eri içindeki pay›
%5’ten %6,7’ye ç›km›flt›r.
Bir baflka önemli sonuç, dünyadaki finansal piyasalar›n ve kurumlar›n birbirleriyle olan ba¤lar›n›n artmas› ve yat›r›mc›lar›n risklerini da¤›tmak amac›yla, artan bir oranda kendi ülkeleri yerine d›fl piyasalarda yat›r›m imkânlar› aramaya
bafllamalar›d›r. Tahminlere göre, 1990 y›l›nda, dünyada hisse senedi piyasalar›nda yabanc›lar›n pay› %10’dan daha az iken bu oran 2006 y›l›nda %25 düzeyine
ç›km›flt›r. Ayr›ca, ticari bankalarla yat›r›m bankalar› aras›ndaki fark azalm›fl;
“batmak için fazla büyük” olarak nitelendirilen, sistem aç›s›ndan önemli kurulufllar›n say›s›nda art›fl yaflanm›flt›r. Bu da finansal piyasalarda ahlaki rizikonun
artmas›na sebep olmufltur.
ABD’de ortaya ç›kan son finansal krizde aç›kça görülen bir sonuç, geliflmifl ülkelerde riskin hanehalk›na transfer edilmesidir. Bunun sonucunda dünya çap›nda
ev sahibi olanlar artarken buna paralel olarak hanehalklar›n›n borç ve varl›klar› cari gelirlerine k›yasla yükselmektedir. Yaflanan son krizde esas olarak bu geliflmenin sebep oldu¤u yüksek risk rol oynam›flt›r. ABD’nin yüksek cari aç›klar›n› borçlanarak finanse etmesi sonucunda ortaya ç›kan likidite bollu¤u ve düflük faizler
mortgage kredilerine talebi art›rm›fl; taleple birlikte yükselen ev fiyatlar›, düflük faiz ortam›nda daha fazla aileyi ev kredisi alma konusunda cesaretlendirmifltir. Sonunda faiz oranlar›nda meydana gelen bir yükselme düflük gelirli ailelerin ödemelerini aksatmalar›na sebep olmufl; bankalara geçen evler sat›l›¤a ç›kar›ld›kça ev fiyatlar› düflmüfl ve kriz patlak vermifltir.
S‹ZDE
Küreselleflme olarak adland›r›lan olgu kapitalist üretim iliflkilerininSIRA
bütün
dünyaya yay›lmas› m›d›r yoksa daha baflka geliflmeleri mi ifade etmektedir?

Finansal küreselleflmenin
önemli bir sonucu,
dünyadaki belli bafll› finans
piyasalar›n› ayn› yönde
hareket etmeye
bafllamalar›d›r. Bu durum
yat›r›mc›lar›n küresel çapta
benzer tepkiler verdiklerini
göstermektedir.

Ahlaki riziko, finansal ifllem
meydana geldikten sonra
ortaya ç›kan bir asimetrik
bilgi problemidir. Borç
verenler, borç alanlar›n
yat›r›m projelerinin kalitesini
belirleme güçlü¤ü yaflarlar.
Çünkü borç alanlar, borç
vereni zarara u¤ratabilecek
faaliyetlerle u¤raflma
dürtüsüne sahiptirler. Borç
alanlar, baflar›l› olmas›
hâlinde sadece kendilerinin
yararlanabildi¤i, baflar›s›zl›k
hâlinde ise zarar› borç
verenin yüklendi¤i riskli
projelere yat›r›m yapma
e¤iliminde olabilirler.
Finansal küreselleflmenin
do¤urdu¤u bir baflka sonuç
geliflmifl ülkelerde ev sahibi
olanlar›n artmas› ve buna
paralel olarak
hanehalklar›n›n gelirlerine
göre borçlar›n›n, dolay›s›yla
üstlendikleri risklerin
artmas›d›r.
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Resim 6.7
ABD’de 2008 y›l›nda mortgage kriziyle bafllayan finansal kriz, daha
sonra Avrupa’ya s›çram›fl ve baflta
Yunanistan olmak üzere Portekiz
ve ‹rlanda yard›m almak zorunda
kalm›flt›. Bugün ABD nispeten toparlanm›fl gibi dursa da Avrupa’n›n durumu için ayn› fleyi söylemek mümkün de¤il. Hem euronun
hem de birli¤in gelece¤i hâlâ karanl›k...

KÜRESELLEfiME VE BÖLGESEL ENTEGRASYONLAR

1980’lerden ve özellikle
1990’lardan sonra bölgesel
anlaflmalar›n say›s›nda
meydana gelen art›fl,
bunlar›n küresel
liberalizasyonun etkisini
azaltt›¤›n›n ve
küreselleflmeye ayk›r›
oldu¤unun ileri sürülmesine
yol açm›flt›r.

Küreselleflme yan›nda bölgesel entegrasyonlar da bugünkü dünya ekonomisinin özelliklerinden biri hâline gelmifltir. Bölgesel anlaflmalar ya da bölgesel ifl
birli¤i çeflitli flekillerde ve derecelerde ortaya ç›kabilmektedir. Bunlar, sadece
mallar›n serbest dolafl›m›n› içeren serbest ticaret anlaflmalar› fleklinde olabilece¤i gibi gümrük birli¤i ve para birli¤i gibi daha ileri derecede entegrasyonlar fleklinde de olabilmektedir. Bu konuda genellikle devletlerin politik kararlar›yla
oluflturulan ve resmî anlaflmalarla yürürlü¤e konulan bölgeselcilik (regionalism)
ile bölgesel büyüme dinamiklerinin ve uluslararas› üretim a¤lar›n›n ortaya ç›kard›¤›, piyasalar›n öncülü¤ünde gerçekleflen bölgeselleflme aras›nda bir ayr›m yap›lmaktad›r.
Bu konuda bir baflka ay›r›m da dikey ve yatay ifl birli¤i aras›nda yap›lmaktad›r. Geliflmifl ülkelerle geliflmekte olan ülkeler aras›nda bir bölgesel ifl birli¤i yap›l›rsa dikey ifl birli¤inden söz edilmektedir. Bu durumda geliflmifl ülkelerin ekonomik ve teknolojik yenilikler vas›tas›yla gösterece¤i ilerleme bütün bölgeye
fayda sa¤layabilir. Buna karfl›l›k, afla¤› yukar› ayn› geliflmifllik düzeyindeki ülkeler aras›nda bir ifl birli¤i söz konusuysa yatay bir ifl birli¤inden söz edilmektedir.
Bu durumda da ürün piyasalar›n›n ve üretim süreçlerinin farkl›laflt›r›lmas› yoluyla bir ifl bölümü ortaya ç›kar ve piyasalar›n say›s›nda meydana gelen art›fl bölgeye fayda sa¤lar.
Bölgesel anlaflmalar›n 1980’lerden ve özellikle 1990’lardan sonra artmas›, küreselleflme ile bölgeselleflme aras›ndaki iliflkiler konusunda tart›flmalar yaflanmas›na
sebep olmufltur. Baz› yazarlar, bölgesel anlaflmalar›n DTÖ’nün önderli¤inde gerçeklefltirilen çok tarafl› anlaflmalar›n sa¤layaca¤› yarar› azaltaca¤›n› ileri sürmekte-
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dirler. Bunlara göre bölgesel anlaflmalar, küresel liberalizasyonun etkisini azaltmakta ve küreselleflme e¤ilimi ile uyuflmamaktad›r. Ayn› flekilde DTÖ de bu anlaflmalar›n “En Çok Kay›r›lan Ülke Kural›”n› bir kural olmaktan çok istisna hâline getirdi¤inden flikâyet etmektedir.
Buna karfl›l›k birçok yazar ise bölgesel ticaret anlaflmalar›n› d›fla kapal› ya da
aç›k olmalar›na göre de¤erlendirmektedirler. 1950’lerdeki ve 1960’lardaki bölgesel
anlaflmalar›n, ülkelerin sanayilerini koruma amac› güden kapal› anlaflmalar oldu¤unu belirten yazarlar, yak›n tarihteki anlaflmalar›n aç›k anlaflmalar oldu¤unu belirtip bunlar› “yeni bölgeselcilik” olarak tan›mlamaktad›rlar. Bunlara göre bu tür
anlaflmalar çok tarafl› anlaflmalar› tamamlamaktad›rlar.
Baz› yazarlar ise GATT/DTÖ görüflmelerinin, üyeler aras›ndaki ticaret farkl›l›klar›n› çözmekte baflar›s›z oldu¤unu, bunun bölgesel anlaflmalar yoluyla düzeltilebilece¤ini belirtmektedirler. Baz›lar› da bölgesel anlaflmalar›n ekonomik milliyetçili¤i ortadan kald›r›p ekonomik bak›mdan karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤›n fark›na var›lmas›n›
sa¤layaca¤›n› ve uluslararas› görüflmelerde oyuncu say›s›n› azaltarak çok tarafl› anlaflmalar› kolaylaflt›raca¤›n› düflünmektedirler. ABD’li iktisatç› Krugman ise tabii ticaret bloklar›n›n varl›¤›na dikkat çekerek birbirine komflu olan ülkelerin, düflük
ulaflt›rma maliyetleri sebebiyle bir bölgesel ticaret anlaflmas› yapmalar› hâlinde
bundan kazançl› ç›kacaklar›n› belirtmektedir.
Bölgesel ticaret anlaflmalar›yla ilgili bir baflka nokta da bunlar›n meydana getirdi¤i domino etkisidir. Özellikle geliflmifl bir ülke, yak›n›ndaki geliflmekte olan ülkelerle bu tür anlaflmalar yapmaya bafllad›¤›nda geliflmekte olan ülkeler bu oluflumdan d›fllanma korkusuyla bu anlaflmaya kat›lmaya bafllamaktad›rlar. Latin Amerika ve Karayipler için böyle bir etkinin geçerli oldu¤u söylenmektedir. ABD bu ülkelerle ticaret anlaflmalar› yapmaya bafllay›nca bunun d›fl›nda kalma ve ABD pazar›na eriflme flans›n› kaybetme korkusu, di¤er ülkeleri de bu konuda harekete geçmeye zorlam›flt›r.
1990’lardan itibaren bölgesel ticaret anlaflmalar›n›n h›zl› bir art›fl gösterdi¤i görülmektedir. Bu tür ticaret anlaflmalar›n›n say›s› 1990 y›l›nda 20 iken 2000 y›l›nda
86’ya, 2007’de ise 159’a yükselmifltir. 1990’lara kadar ülkeler aras›nda daha ziyade
çok tarafl› anlaflmalar yap›l›rken 1990’lardan sonra iki tarafl› anlaflmalar yayg›nlaflm›flt›r. Bunlar, gümrük birli¤inden çok serbest ticaret anlaflmas› fleklindedirler. Bu
anlaflmalar›n bir baflka özelli¤i de ço¤unlukla geliflmifl ve geliflmekte olan ülkeler
aras›nda imzalanmas›d›r. Bu durum baz›lar›n›n, küreselleflmeyi flüpheyle karfl›lamas›na ve asl›nda küreselleflmeden çok bir bölgeselleflme e¤iliminin söz konusu
oldu¤unu ileri sürmesine yol açm›flt›r.
Ticaret anlaflmalar›n›n say›s›ndaki bu h›zl› art›fl›n sebepleri aras›nda Sovyetler
Birli¤i’nin da¤›lmas› önemli bir yer tutmaktad›r. Eskiden ekonomik iliflkileri için ticaret anlaflmas›na ihtiyaç duymayan ya da çok az ihtiyaç duyan Do¤u Bloku ülkeleri kendi aralar›nda ve di¤er ülkelerle birçok ticaret anlaflmas› yapmak durumunda kalm›fllard›r. Buna ek olarak çok tarafl› anlaflmalar›n yavafl yürümesi ve Doha
görüflmelerinin t›kanmas› üzerine geliflmifl ülkeler, özellikle ABD, geliflmekte olan
ülkelerle iki tarafl› anlaflmalar yapma yoluna gitmifllerdir. Buna göre, ikili bölgesel
anlaflmalar, çok tarafl›, küresel anlaflmalar›n geliflme h›z›ndaki yavafllamay› telafi
etmektedir.
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Resim 6.8
Dünya Ticaret Örgütü’nün
merkezi.
2011’in Aral›k ay›nda, Dünya Ticaret Örgütü
(DTÖ), en büyük ticari orta¤› Avrupa Birli¤i’nin krizle birlikte zorlanan ekonomisini
canland›rmaya yönelik bir ad›m olarak Rusya’n›n yeni üyesi olmas›n› kabul etti. 2012
y›l›n›n Temmuz ay›nda ise Rusya Parlamentosu ülkenin Dünya Ticaret Örgütü’ne kat›lmas› için imzalanan anlaflmay› onaylad›.
Böylece Rusya’n›n 18 y›ll›k bir çabas›n›n
sonucu olarak hayata geçen üyelikle, AB’nin
ihracat›n› h›zla y›lda 4 milyar euro art›rmas› bekleniyor, Rusya’n›n ise AB mallar›n›
çok daha düflük fiyatlardan sat›n alabilmenin yan› s›ra kendi petrol ve gaz›n› daha etkin biçimde satabilmesinin önü aç›l›yor. 1,9
trilyon dolarla dünyan›n dokuzuncu en büyük ekonomisine sahip Rusya, Dünya Ticaret Örgütü’nün 156’nc› üyesi oldu.
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Avrupa Birli¤i
bölgeselleflmenin
çok baflar›l› bir örne¤i olarak küreselleflmeyle bir çeliflki
oluflturmakta m›d›r? Küreselleflme Türkiye’nin AB’ye kat›lmas›n› m› yoksa çok tarafl› iliflkilerle ayr› bir yol tutmas›n› m› gerektirmektedir?
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Ticaretin, üretimin ve finansal piyasalar›n küreselleflmesinin dünyada meydana getirdi¤i de¤iflimleri aç›klamak
Uluslararas› ticarette, II. Dünya Savafl›’n›n ard›ndan yaflanan h›zl› büyüme, küreselleflmenin hem
sebeplerinden hem de önemli sonuçlar›ndan biridir. Uluslararas› ticaretteki bu art›fl sayesinde
bütün dünyadaki tüketiciler daha fazla say›da
mal seçene¤ini daha düflük fiyattan elde edebilmektedirler. Ayr›ca, uluslararas› ticaretteki art›fl,
yüksek büyüme oranlar›na ve istihdam art›fl›na
da yol açmaktad›r.
Tafl›mac›l›k ve haberleflme teknolojilerinde meydana gelen geliflmeler ticaretin küreselleflmesinde etkili olan faktörlerdir. Teknolojik geliflmeler
yan›nda, GATT görüflmeleri yoluyla gümrük vergilerinin azalt›lmas› ve ticaretin önündeki di¤er
engellerin kald›r›lmas› da dünya ticaretinin büyümesinde etkili olmufltur.
1970’lerden sonra dünya ticaretinde sa¤lanan liberalleflme yavafllam›fl ve daha çok geliflmifl ülkelerle s›n›rl› kalm›flt›r. Ancak, 1980’den itibaren
geliflmekte olan ülkelerin IMF zoruyla d›fla aç›lmas›yla birlikte h›zlanm›flt›r. 1990’larda, enformasyon teknolojilerindeki geliflmelerin de etkisiyle dünya ticareti yine h›zl› bir flekilde artmaya
bafllam›flt›r.
Liberal ticaret ile büyüme oranlar› aras›nda gözlenen yak›n iliflki, serbest ticaretin ülkelere sa¤lad›¤› faydalar› gözler önüne sermektedir. Serbest d›fl ticaretin faydas› esas olarak üreticilerin
daha genifl uluslararas› piyasalara eriflebilmesinden kaynaklanmaktad›r.
Bunlara ek olarak uluslararas› ticarete kat›lan bir
ülke, teknolojinin yay›lmas› etkisinden de yararlanmaktad›r. Bu fayda özellikle geliflmekte olan
ülkeler için önemlidir. Çünkü bu ülkeler, bu sayede geliflmifl ülkelerin verimlilik oranlar›n› yakalama f›rsat› elde etmektedirler.
Bütün bu faydalar›na karfl›l›k, uluslararas› ticaret
baz› riskler de ortaya ç›karmaktad›r. Mesela, yabanc› flirketlerin rekabeti sebebiyle yeterince rekabetçi olmayan yerli sanayiler kapanma tehlikesiyle karfl›laflabilmektedirler. Ayr›ca, millî güvenlikle ilgili sektörlerde yabanc› üreticilere ba¤›ml› olmak riskli olabilmektedir.

N
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Küreselleflme ve bölgesel entegrasyonlar aras›ndaki iliflkiyi tart›flmak
Küreselleflme yan›nda bölgesel entegrasyonlar
da bugünkü dünya ekonomisinin özelliklerinden
biri hâline gelmifltir. Bunlar, sadece mallar›n serbest dolafl›m›n› içeren serbest ticaret anlaflmalar›
fleklinde olabilece¤i gibi gümrük birli¤i ve para
birli¤i fleklinde de olabilmektedir.
1990’lardan itibaren bölgesel ticaret anlaflmalar›n›n h›zl› bir art›fl gösterdi¤i görülmektedir. Bunlar, gümrük birli¤inden çok serbest ticaret anlaflmas› fleklindedirler. Bu anlaflmalar›n bir baflka
özelli¤i de ço¤unlukla geliflmifl ve geliflmekte
olan ülkeler aras›nda imzalanmas›d›r.
Ticaret anlaflmalar›n›n say›s›ndaki bu h›zl› art›fl›n
sebepleri aras›nda Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›
önemli bir yer tutmaktad›r. Eski Do¤u Bloku ülkeleri kendi aralar›nda ve di¤er ülkelerle birçok
ticaret anlaflmas› yapmak durumunda kalm›fllard›r. Buna ek olarak çok tarafl› anlaflmalar›n yavafl yürümesi üzerine geliflmifl ülkeler, özellikle
ABD, geliflmekte olan ülkelerle iki tarafl› anlaflmalar yapma yoluna gitmifllerdir.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi ticaretin küreselleflmesine
yol açan faktörlerden biri de¤ildir?
a. Tafl›mac›l›kta meydana gelen geliflmeler
b. Haberleflme teknolojisinde meydana gelen geliflmeler
c. Gümrük vergilerinin azalt›lmas›
d. Miktar k›s›tlamalar›n›n azalt›lmas›
e. Sermaye kontrollerinin kald›r›lmas›
2. II. Dünya Savafl›’n›n ard›ndan ortaya ç›kan ticari küreselleflme dönemi ile ilgili olarak afla¤›daki ifadelerin
hangisi yanl›flt›r?
a. IMF, Dünya Bankas› ve GATT gibi uluslararas›
kurumlar dünya ticaretinin serbestleflmesinde
önemli rol oynad›lar
b. Sabit bir kur rejiminin oluflturulmas› ticarette belirsizli¤i azaltarak ekonomik büyümeyi teflvik etti
c. Dünya ticaretindeki büyüme oran› dünya üretimindeki büyüme oran›ndan daha yüksek oldu
d. Dünya ihracat›n›n dünya GSY‹H’si içindeki pay›
azald›
e. 1970’ler boyunca GATT görüflmeleri yoluyla
dünya ticaretinde sa¤lanan liberalleflme yavafl
ilerledi
3. Afla¤›dakilerden hangisi liberal ticaretin bir ülkeye
sa¤lad›¤› faydalar aras›nda de¤ildir?
a. Liberal ticaret büyümeyi h›zland›rmaktad›r
b. Üreticiler daha genifl uluslararas› piyasalara eriflebilmektedirler
c. Üreticiler daha az rekabetle karfl›laflmaktad›rlar
d. Uluslararas› uzmanlaflma sayesinde üreticiler daha etkin üretim yapmaktad›rlar
e. Ülkeler teknolojinin yay›lmas› etkisinden faydalanmaktad›rlar

4. Do¤rudan yabanc› yat›r›mlarla ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?
a. Do¤rudan yabanc› yat›r›m bir ülkedeki firman›n
baflka ülkede fiziki yat›r›m yapmas› anlam›na
gelmektedir
b. Do¤rudan yabanc› yat›r›mlar küreselleflme sürecinde zay›f bir rol oynam›flt›r
c. Do¤rudan yabanc› yat›r›mlar sayesinde firmalar
yeni piyasalara eriflebilmektedirler
d. Do¤rudan yabanc› yat›r›mlar firmalara yeni teknolojilere, ürünlere, becerilere ve finansman
kaynaklar›na eriflim sa¤lamaktad›rlar
e. Do¤rudan yabanc› yat›r›mlar ekonomik geliflmeyi teflvik etmektedirler
5. Afla¤›daki do¤rudan yabanc› yat›r›mlarla ilgili ifadelerden hangisi yanl›flt›r?
a. Geliflmekte olan ülkeler do¤rudan yabanc› yat›r›mlar için en önemli var›fl noktas›n› oluflturmaktad›rlar
b. Do¤rudan yabanc› yat›r›mlar konusunda en büyük geliflmeyi geliflmekte olan ülkeler göstermifllerdir
c. Geliflmekte olan ülkelere yönelen do¤rudan yabanc› yat›r›mlarda 1990’larda patlama yaflanm›flt›r
d. Bugün küresel do¤rudan yabanc› yat›r›mlar›n
çok daha genifl bir k›sm› geliflmekte olan ülkelere gitmektedir
e. Çin ABD’nin ard›ndan en fazla do¤rudan yabanc› yat›r›m çeken ikinci ülke haline gelmifltir
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6. Üretimin küreselleflmesiyle ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?
a. Üretimin küreselleflmesi çok uluslu flirketlerin
ortaya ç›kmas›n›n ve geliflmesinin bir sonucudur
b. Bu süreçte özellikle ABD kökenli firmalar›n oynad›klar› rol önemlidir
c. Çok uluslu flirketlerin ortaya ç›k›p faaliyetlerini
dünya çap›nda yayg›nlaflt›rmalar› teknolojik geliflmeler sayesinde mümkün olmufltur
d. Üretim sürecinin parçalara ayr›larak her bir aflaman›n baflka bölgelerde yerine getirilmesi sonucunda üretim maliyetleri azalm›flt›r
e. Tafl›ma ve haberleflme maliyetlerindeki art›fl üretimin küreselleflmesinde önemli bir rol oynam›flt›r
7. Afla¤›dakilerden hangisi üretimin küreselleflmesine
efllik eden geliflmelerden biri de¤ildir?
a. Üretim teknolojisindeki de¤ifliklikler
b. Karmafl›k küresel üretim sistemlerinin ortaya ç›kmas›
c. fiirketler aras› ittifaklar›n kurulmas›
d. Teknolojinin yay›ld›¤› kanallar›n say›s›n›n azalmas›
e. Daha fazla say›da ülkenin teknolojiyi etkin biçimde kullanma imkân› elde etmesi
8. Afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?
a. Finansal küreselleflme, ülkelerin finansal piyasalar›n›n, uluslararas› finansal piyasalarla ve kurumlarla entegre olma süreci olarak tan›mlanabilir
b. Küreselleflmenin en önemli boyutu belki de
uluslararas› finansal ifllemlerin hacminde meydana gelen ola¤anüstü art›flt›r
c. Finansal varl›klar›n uluslararas› ticaretindeki sürekli art›fl üretimde küreselleflmeyi ortaya ç›karm›flt›r
d. Ülke s›n›rlar›n› aflan finansal ak›mlar, finansal
piyasalar aras›nda entegrasyon sa¤layarak, adeta tek bir küresel piyasa ortaya ç›karmaktad›r
e. Finansal piyasalar›n entegrasyonu genellikle,
ulusal finans piyasalar›n›n liberalizasyonu ve
uluslararas› sermaye ak›mlar›n›n önündeki engellerin kald›r›lmas› eflli¤inde olmaktad›r
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9. Finansal küreselleflmeyle ilgili afla¤›daki ifadelerden
hangisi yanl›flt›r?
a. Finansal küreselleflmenin en göze çarpan özelli¤i finansal hizmetlerin uluslararas›laflmas›d›r
b. Finansal ifllemlerde ve menkullefltirme yöntemlerinde ortaya ç›kan yenilikler küresel finans piyasalar›nda önemsiz etkiler meydana getirmifltir
c. ABD’de ortaya ç›kan finansal yenilikler finansal
küreselleflmeye h›z kazand›rm›flt›r
d. Küresel finans sektöründe ifllemlerin giderek dijitalleflmesi yeniliklerin h›zla yay›lmas›na sebep
olmaktad›r
e. Finansal yeniliklerin h›zl› yay›lmas› finansal krizlerin küresel çapta yay›lmas›n›n da sebebi olarak görülmektedir
10. Afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?
a. Finansal küreselleflme do¤rusal bir geliflme göstermifltir
b. 19’uncu yüzy›lda ve 20’nci yüzy›l›n bafl›nda bir
finansal küreselleflme dönemi yaflanm›flt›r
c. Birinci Dünya Savafl›’yla birlikte, dünyada yaflanmakta olan finansal küreselleflme kesintiye
u¤ram›flt›r
d. ‹kinci Dünya Savafl›’n›n ard›ndan kurulan liberal
ekonomik düzenle birlikte finansal küreselleflme yeniden canlanm›flt›r
e. Finansal küreselleflme Bretton Woods sisteminin 1970’lerin bafl›nda y›k›lmas›n›n ard›ndan h›z
kazanm›flt›r
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Okuma Parças›
Küreselleflmeyi çakamayanlardan m›s›n›z?
ABD’de 1977-1981 y›llar› aras›nda Baflkan Jimmy Carter’›n Ulusal Güvenlik Dan›flmanl›¤›’n› yapan Zbigniew
Kazimierz Brzezinski... Kendisi aslen bugün Ukrayna’ya
ba¤l› Brzezany kasabas› kökenli... Zaten soyad› da Brzezany’li anlam›na geliyor...
Geçenlerde ‘Stratejik Vizyon: Amerika ve Küresel Güç
Buhran›’ isimli son kitab› için Türkiye’ye de gelen 84 yafl›ndaki Polonya kökenli ABD’li Brzezinski siyaset bilimci...
Dünyan›n en önemli stratejistleri aras›nda ismi say›lan
Brezezinski’nin Baflkan’›n güvenlik dan›flmanl›¤›n› yaparken Samuel Huntington’la birlikte çal›flarak, 43 sayfal›k gizli bir bülten yazd›¤›, bu bültende ABD’nin 10
önemli d›fl ve ulusal güvenlik politikas› hedefi belirledi¤i söylenir...
Nitekim benim de zaman zaman at›fta bulunmaya devam etti¤im 1997 y›l›nda yay›nlad›¤› ‘Büyük Satranç
Tahtas›’ adl› kitab› da o günden bugüne özellikle Asya’da yaflananlar›n tüm ipuçlar›n› hatta daha fazlas›n›
verir...
Brzezinski A¤ustos 2007’de Barack Obama’n›n baflkan
adayl›¤›n› destekledi ve hala da dan›flmanl›¤›n› yapmakta...
Obama’n›n Brzezinski’yi ‘en seçkin düflünürlerimizden
biri’ olarak tan›mlad›¤›n› da söylemeliyim...
***
Brzezinski’yi yeniden an›msay›p, sizlere de hat›rlatmam›n nedeni bu y›l›n bafl›nda Amerika’da yay›nlanan,
çok k›sa sürede Timafl Yay›nevi taraf›ndan dilimize de
çevrilen ‘Stratejik Vizyon: Amerika ve Küresel Güç Buhran›’ adl› kitab› oldu. Kitap Amerika ve dünyada büyük
yank› yapt›...
Kitap özetle, baflta ABD olmak üzere Bat› dünyas›n›n
kuvvetli çöküfl emareleri gösterdi¤ini, bu duruma ABD
ve Bat› içerisinden basiret ve dirayetli bir müdahale olmamas› halinde bu öngörünün gerçe¤e dönüflebilece¤ini, fakat ABD’nin dünya liderli¤i sona ererse yerini
dolduracak gerçek bir küresel süper gücün var olmad›¤›n›, bu sebeple ABD’nin küresel liderlik vazifesini yerine getirmemesi halinde 2025 sonras› dünyan›n çok
daha kaotik ve çat›flmalarla sars›lan bir yer haline gelece¤ini dile getirdikten sonra; bunu engellemek ad›na
ABD’nin önce içindeki yap›sal sorunlar› çözmesi ve Avrupa’y› da daha canl› hale getirmesi, ard›ndan da Çin
baflta olmak üzere yükselen Asyal› güçlerle hem dengeleme hem de anlay›fla dayal› sürdürülebilir bir iliflki kurmas› gerekti¤ini savunmakta...
***

Brzezinski son kitab›n›n hemen bafl›nda tezini flöyle
özetliyor:
“Do¤rusunu söylemek gerekirse küresel iktidar›n de¤iflen da¤›l›m› ve yeni kitlesel siyasi uyan›fl fenomeni, ça¤›m›z›n uluslararas› iliflkilerindeki belirsizli¤i yo¤unlaflt›rmaktad›r.
Çin’in etkisi artt›kça ve Rusya, Hindistan, Brezilya gibi
di¤er yükselen güçler; kaynaklar›n kontrolü, güvenlik
ve ekonomik ç›karlar› için birbirleriyle rekabet ettikçe,
yanl›fl hesaplar yapma ihtimali ve çat›flma potansiyeli
artmaktad›r.
Bundan ötürü ABD giderek daha da huzursuzlaflan dünya nüfusunun artan taleplerine cevap verirken, küresel
arenada yap›c› bir iflbirli¤i için daha genifl bir jeopolitik
temel infla etmeye çal›flmal›d›r.”
Kitap, yukar›da anlat›lanlar göz önünde bulundurularak, dört büyük soruya cevap ar›yor. Bu sorular flunlar:
1. Küresel güç da¤›l›m›n›n Bat›’dan Do¤u’ya kaymas›n›n sonuçlar› nelerdir ve bu yeni durum insanl›¤›n siyasi uyan›fl›ndan nas›l etkilenmektedir?
2. Amerika’n›n küresel cazibesinin azalmas›n›n sebebi nedir, kendi s›n›rlar› içinde ve uluslararas›
ba¤lamda düflüflünün belirtileri nelerdir ve Amerika So¤uk Savafl’›n bar›flla sonlanmas›n›n getirdi¤i
yegâne küresel f›rsat› nas›l tepmifltir? Öte yandan
Amerika’n›n bu derdine deva olabilecek imkânlar› nelerdir ve Amerika’n›n dünya çap›ndaki rolünü
canland›rmas› için jeopolitik tutumunu ne yönde
de¤ifltirmesi gerekir?
3. Amerika’n›n, küresel üstünlük konumundan düflmesinin olas› jeopolitik sonuçlar› nelerdir, böylesi
bir düflüflün ilk jeopolitik kurbanlar› kimler olur,
bunun 21. yüzy›l›n küresel ölçekli sorunlar› üzerinde ne gibi etkileri olur ve 2025 y›l›nda Çin, dünya meselelerinde Amerika’n›n merkezi rolünü üstlenebilir mi?
4. 2025’in de ötesine bakt›¤›m›zda, yeniden güç kazanan Amerika, uzun vadeli jeopolitik hedeflerini
nas›l belirlemelidir ve geleneksel Avrupal› müttefikleri ile birlikte, daha büyük ve daha kuvvetli bir
Bat› infla etme projesine Türkiye ve Rusya’y› nas›l
dâhil edebilir? Ayn› zamanda Amerika, Do¤u’da
Çin’le yak›n iflbirli¤i kurmak isterken, Asya’da yap›c› bir rol oynayabilmek için Çin merkezli bir siyaset izlemeden ve Asya çat›flmalar›na kar›flmadan nas›l bir denge kurabilir?
***
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Beni kitab›n ‘ana fikrini’ oluflturan ve ‘küresel güç da¤›l›m›n›n Bat›’dan Do¤u’ya kaymas›’, ‘Amerika’n›n küresel cazibesinin azalmas›’, ‘Amerika’n›n, küresel üstünlük konumundan düflmesi’ tamlamalar›yla vurgulan tespitler çok düflündürdü.
Bunlar› tart›flmadan önce, dünyadaki mevcut güç dengesinin ekonomik resmini yeniden hat›rlatmak istiyorum:
Geçen y›l cari fiyatlarla GSYH’ye göre ilk befl büyük
ekonomi s›ralamas› flöyleydi...
ABD 15 trilyon 94 milyar dolarla birincili¤ini korurken,
bu ülkeyi 7 trilyon 298 milyarla Çin, 5 trilyon 869 milyar dolarla Japonya, 3 trilyon 577 milyar dolarla Almanya ve 2 trilyon 776 milyar dolarl›k milli geliriyle Fransa
izliyordu.
***
Her disiplinin hayata bak›fl› do¤al olarak epeyce farkl›... ‘Siyaset bilimi’ de ‘iktisat’ da bu ba¤lamda pay›na
düfleni al›yor.
Brzezinski ‘küreselleflmeye’ daha ziyade ‘ulus-devlet’
ba¤lam› üzerinden yaklafl›yor. Belki de siyaset biliminin kaç›n›lmaz bir gere¤i...
Zaten d›fl bas›n›, özellikle de Anglo-Sakson bas›n›n› izleyenlerin sürekli ABD-Çin ba¤lam›nda analizler yapt›¤› ve Brzezinski’nin yolundan gittiklerini görüyoruz.
‘Dünyaya egemen bir ABD ve gittikçe ona karfl› palazlanan Asya’ tespiti ve bu çerçevede ulus-devletler üzerinden öngörüler etraf› kaplam›fl vaziyette...
Hâlbuki ‘ulus-devlet’ Sanayi Dönemi’nin bir örgütlenme
modeli, Sanayi Sonras› Dönem, ‘insan’ üzerinden yerkürenin yeniden flekillenmesi manas›na geliyor...
Ulus-devlet sonras› bir yeni dönemi, bir önceki kavramlarla izah etmek anlafl›lmaz çeliflkilere de yol aç›yor...
***
Küreselleflme tan›m›na yeniden bakal›m:
‘Küreselleflme ideolojik aç›dan de¤erlendirildi¤inde ülkelerin sahip olduklar› milli ve manevi de¤erlerin dünya ölçe¤inde yay›lmas›, farkl›l›klar›n bir bütünlük ve
uyum içinde ortadan kalkmas› ve dünyan›n ‘küresel bir
köy’ haline gelmesidir.
Di¤er bir tan›ma göre küreselleflme, uluslar üstüleflmeyi zorunlu b›rakan bir süreç ve hedef olarak küresel iflletmeler arac›l›¤›yla zenginliklerin ortaya ç›kar›ld›¤›, yeniden de¤erlendirildi¤i, üretildi¤i, tüketildi¤i ve da¤›t›ld›¤› serbest rekabetçi bir sistemdir. Baflka bir ifadeyle
küreselleflme dünyadaki de¤iflik sosyo-ekonomik yap›lar›n basit bir karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k esas›ndan öteye, birbirlerinin içine girdi¤i, adeta füzyona u¤rad›¤› yap› veya mafsallaflma sürecidir.’

179

Silikon Vadisi ultra sofistike ürünleri fakir bir Çin’e, Hindistan’a ve Brezilya’ya satabilir mi?
Örne¤in, günde bir dolar ile geçinen bir Çinli IPhone 5
alabilir mi?
fiayet alamaz ise bu Sanayi Sonras› Dönem’in üretim biçimine çok a¤›r bir tehdit oluflturmuyor mu?
Oluflturuyor ise dünya sisteminin en temel ifllevi yo¤un
nüfusa sahip ülkeleri, baflta Çin olmak üzere h›zla kalk›nd›rmas›, dünya pastas›ndan ald›¤› pay› büyültmesi
gerekmez mi?
O halde eski sistemin yavafl yavafl kendini imha ederek
‘yeni’yi yaratmaya bafllad›¤› çok taze bir ça¤day›z...
Çin biraz ABD, ABD biraz Çin...
***
Hatta belki de Çin ‘Amerika B’...
Çünkü küreselleflme tüm dünyay› topluca zenginlefltirmeden yoluna devam edemez...
Fakirlik ‘nitelikli talebe’ dönüflemez ise ‘Bilgi Ça¤›’ yoluna nas›l devam edecek, inovasyon nas›l finanse edilecek?
Böyle bak›ld›¤›nda Çin ABD’ye ra¤men mi büyüyor,
yoksa Çin’in geliflmesini Silikon Vadisi kendi menfaati
için mi arzuluyor?
‘Birbirlerinin içine girdi¤i, adeta füzyona u¤rad›¤› yap›
veya mafsallaflma süreci’ de zaten baflka türlü nas›l gerçekleflir?
Daha epeyce de sürecek olan yeni bir ça¤ yang›n›ndan
geçiyoruz, küreselleflme ‘eski kavram ve zihniyet’ ile
anlafl›lamayacak bir süreç...
Zaman›n ruhu ve tarihin temposunu daha isabetli yakalamak amac› peflindeysek bu süreci ‘ulus-devlet’ mant›¤› ve eski reflekslerle anlayamay›z... Bu yeni ça¤› kendi kavramlar›yla anlamaya çal›flmaktan baflka çare gözükmüyor...
Mehmet Altan, ‹nfomag Dergisi, May›s 2012
‘Pan-Türk, ‘pan-‹slam ve ‘pan-hümanist’
Bizim co¤rafyada “hümanizm” tehlikeli say›l›r. Vaktiyle
Kültür Bakanl›¤›’n›n resmi dergisinde “hümanizma Türk
kültürünün düflman›d›r” diyen bir yaz› okumufltum da
flaflk›na dönmüfltüm.
Bizde “pan-Türkizm ya da pan-Turanizm” ya da “pan‹slamizm” daha geçerlidir. Hâlbuki flimdi dünya ›rk› ya
da dini de¤il, bizzatihi “insan›” esas alan yeni bir anlay›fla do¤ru yöneliyor.
***
Pan kelimesi Yunanca’dan geliyor... “Bütün” anlam›n›
tafl›makta...
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Hümanizm kelimesi ise Latince “insan do¤as›” anlam›na gelen “humanitas”dan türemifl. Hümanizmin anlam›
“insana ve insan de¤erlerine en büyük a¤›rl›¤› veren
düflünsel yaklafl›m”... Hümanizma, Rönesans’›n da temel düflünce ak›m› olmufl...***
***
Burjuva devrimi bir “ulusal pazara” ihtiyaç duydu. Bunun yarat›lmas›n›n yolu “›rka dayal› bir millet” anlay›fl›n›n inflas› idi. 19. yüzy›lda ayn› ›rk› bir bütün olarak toparlama düflüncesi de bu nedenle k›flk›rt›ld›. Osmanl›’da “pan-Türkist” ak›mlara rastlan›rken, di¤er toplumlarda da ayn› iflaretler görülmekteydi. Örne¤in Slavlar
da “pan-Slavist” bir birlik peflindeydiler.
Orta Ça¤ gelene¤ine dayal› dinsel bak›fl ise kurtuluflu
ayn› din etraf›nda buluflmada görüyordu. “Pan-‹slamist”
hareketler, ›rka dayal› bir toplanmay› hem kavimci hem
de dar olmakla elefltiriyordu.
Ne var ki burjuvazinin ekonomik üstünlü¤ü, “ulus-devlet” anlay›fl›n› daha etkin ve ifllevsel bir hale getirdi.
***
“Sermayenin” de¤il “beyinsel yarat›c›l›¤›n” zenginli¤in
kayna¤› olmaya bafllad›¤› yeni bir dünyada, toplumsal
örgütlenme de, ona m›knat›sl›k edecek düflünce de de¤ifliyor...
Sanayi-sonras› yeni dönem ›rka dayal› “ulus-devleti”
aflarak, insanlar›n topluca ayn› de¤erleri ve örgütlenme
biçimini paylaflacaklar› küreselleflmenin dinamiklerini
pekifltiriyor. Bunun yeni ideolojisi de belli ki “pan-hümanizm” olacak. K›sacas› insan, insan, insan... ‹nsanodakl› bir örgütlenme ve yönetim zihniyeti...
***
Biz sanayileflmesini tamamlayamam›fl bir tar›m toplumuyuz. Ulus, devleti de¤il, askeri bir heyet devlet eliyle “ulusu” oluflturmufl. Rönesans’tan geçmedi¤imiz için
eski Yunan kompleksi bize birçok hata yapt›rtm›fl. ‹nsanl›¤›n temel de¤erlerini tam içsellefltirmemifliz... Üstelik bunlar› aflmaya yarayacak bir özelefltiriye de hiçbir
zaman s›cak bakmam›fl›z.
O nedenle “insana en üst de¤eri veren” hümanizmay›
de¤il, dini ve ›rk› temel de¤er olarak alm›fl›z.
Hâlbuki flimdi insan beyinsel yarat›c›l›¤›yla “birey olarak” her türlü de¤erin önüne geçerek yüceliyor... Bir
anlamda ikinci Rönesans...
‹kinci Rönesans’›n da temel düflüncesi bu kez “pan-hümanizm.”
‹nsan yeniden do¤uyor...
***
Pan-hümanizm kavram olarak yeni de¤il. Kavram› ilk
kullanan Frans›z edebiyat›n›n efsane isimlerinden Ro-

main Rolland. 1866’da do¤up, 1944’te ölen Rolland’›n
yaflam› zaten neredeyse bir “pan-hümanizm” an›t›...
Türkiye’de “pan hümanizm” kavram›n› Romain Rolland’› kaynak göstererek ilk anan galiba Cemil Meriç...
Ralph Borsodi ise 1963’te “Komünist Manifesto”ya nazire olarak “pan-hümanist manifesto”yu yay›nlad›. fiimdi
tart›fl›lan “pan-hümanizm” kavram›, bu manifestonun
2000’de yeniden hat›rlanmas›yla do¤du.
***
Ne var ki, kavram flimdilik daha ziyade felsefeciler, diplomatlar, e¤itmenlerce tart›fl›ld›¤›ndan, hayat›n içinde
yerleflece¤i somut zemin henüz tam netleflmemiflti.
Tart›flanlar daha ziyade hümanizm kavram› ile insan
do¤as› aras›ndaki iliflkileri, yeryüzünü kapsayacak evrensel bir hümanist e¤itimi, hangi ülkenin bu kavram›
daha h›zl› hayata tafl›yabilece¤ini araflt›rmaktayd›.
Ama...
Geçen gün “kitap yakar›m” diyen M›s›rl› adaya karfl›
UNESCO Genel Direktörü seçilen ve göreve 15 Ekim’de
bafllayacak olan Bulgar kad›n siyasetçi Bokova, ilk demecinde “ilk ilkemiz hümanizm” deyince...
Pan-hümanizm kavram›n›n yeni ve resmi kayna¤›n›n
adresinin UNESCO olaca¤› konusunda umutland›m.
fiayet biraz biz de “pan-hümanizm” kavram› ile ilgilensek, eminim ki dünün en önemli konusu olan Ermenistan’la protokolün imzas› yan›nda, Kürt Aç›l›m› da hem
çok daha h›zlanacak hem de rahatlayacak.
Çünkü “insan›” esas alan bir ruh ve zihniyeti içsellefltirmeden, gerçek bir aç›l›m pek olas› de¤il.
Mehmet Altan, Prizma, 11 Ekim 2009
Küresel vicdan›n Japoncas›
Yaz›n›n bafl›na oturdu¤umda, Van’daki ikinci ‘ihmal
katliam›nda’ ölenlerin say›s› 19’a ç›km›fl, Ercifl’de de h›rpalay›c› bir kar ya¤›fl› bafllam›flt›... Ölenler aras›nda Japon yard›m görevlisi Atsushi Miyazaki de vard›.
Göçük alt›ndaki emektar gazeteci arkadafllar›m›zdan
ise hala ses soluk yoktu, hep birlikte iyi bir haber almak için dua etmeye devam ediyorduk... Atsushi Miyazaki’nin ölüm haberinden birkaç saat sonra, GAP ‹daresi’nin yetenekli ve cevval, genç çal›flanlar›ndan biri olan
Ahmet Kat›ks›z’dan çok etkileyici bir mesaj ald›m, flöyle yaz›yordu:
“Twitter’da ‘Mehmet Altan’dan Van’da ölen Japon sa¤l›k görevlisi için bir yaz› bekliyorum’ twitleri dolafl›yor...
Ve gençler ‘küresel vicdan›’ twitliyor...
***
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‹nsanl›k terörünün en kötüsünü yaflayan insanlara yard›m etmek için Japonya’dan gelen ve ülkesinde 9 fliddetinde depremlerde ölmeyen Atsushi Miyazaki Türkiye’de, Japonya’da deprem bile kabul edilmeyen 5,6’n›n
alt›nda kald›”.
***
‘Küresel vicdan’ nedir?
‘Küreselleflme bütün dünyay› kendi ilgi ve duyarl›l›k
alan› olarak gören ‘küresel birey’e ve onun ‘küresel vicdan›na’ ihtiyaç duymaktad›r.
Küreselleflme teknolojik olarak kendi altyap›s›n› oluflturdu ama kendi ‘küresel birey’ini ve ‘küresel bilincini’
ve dolay›s›yla ‘küresel vicdan’›n› henüz yaratamad›. Oysa insanlar hâlâ s›n›rlar› içindeki geliflmelere daha fazla
önem veriyorlar. Bu tepkilerini de ulus-devlet anlay›fl›
ve vicdan› belirliyor.
Bilgi Toplumu’nun ve ekonomisinin, beyinsel yarat›c›l›¤›n bu kadar öne ç›kt›¤› bir ça¤da, insan›n kutsall›¤›n›
teslim eden küresel bir vicdana ihtiyaç var.
Art›k ülkeler sadece kendi ülkeleriyle ilgili de¤il, baflka
ülkelerle alakal› olarak da sorumluluk almak zorundalar. Ulus-devlet s›n›rlar›n›n ekonomik bak›mdan afl›ld›¤› böyle bir dünyada, ayn› s›n›rlar›n küresel bir vicdan
taraf›ndan da afl›lmas› gerekiyor.’
***
Döndüm, hüzün içerisinde dokuz bin kilometre öteden
depremzedelere yard›m için gelen ve çürük bir otelde
ölen Atsushi Miyazaki’nin fleceresine bir kez daha bakt›m.
23 Ekim’deki 7,2’lik depremin ard›ndan Yumeka Ota
ve Miyuki Konnai ile birlikte Van’a koflan Miyazaki, Van
merkez ile depremin en çok hasar verdi¤i Ercifl ilçesinde ve köylerde çal›flmalar yürütmüfl; ekip, son olarak
sat›n ald›klar› kurbanl›k hayvanlar› kesimevinde kestirip pofletlere koyduklar› etleri Akköprü Mahallesi’nde
depremzedelere da¤›t›rken görüntülenmiflti.
Yumeka Ota’n›n ülkesine dönmesine ra¤men bir süre
daha Van’da kalmaya karar veren Miyuki Konnai ve Atsushi Miyazaki ise Bayram Otel’e yerleflmiflti.
41 yafl›ndaki Miyazaki, bundan önce Filipinlere insani
yard›m sa¤layan bir kuruluflta çal›fl›yordu. 32 yafl›ndaki
Miyuki Konnai ise deprem, tsunami ve nükleer felaket
ma¤duru Fukiflima eyaletindendi... Güleç yüzlü iyiliksever o Japonun bendeki k›sa biyografisi bu kadard›...
Elim yüre¤imde kald›...
Vicdanl› ve küresel biri, ‘vicdans›z bir yerelli¤in’ kurban› oldu...
Küresel vicdana sahip, tam bir dünya vatandafl› olan Atsushi Miyazaki’yi göz göre göre katlettik... Topra¤› bol
olsun...
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Kentte sat›n ald›klar› kurbanl›k hayvanlar› kesim evinde
kestiren Japon yard›m ekibi, pofletlere koyduklar› etleri
depremzedelere da¤›tm›flt›.

Japonya gibi bir felaketler ülkesinde 8,9’luk bir depremden ve ard›ndan
meydana gelen tsunamiden kurtulan ve can kurtarmak için geldi¤i
Van’da artç› depreme yakalanan ve y›k›lan bir otelin enkaz› alt›nda kalarak yaflam›n› yitiren, Yard›mlaflma ve Kurtarma Derne¤i gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki, ‘küresel bir birey’ olarak tüm dünyaya ‘küresel vicdan’
dersi verdi... Bu, hiç unutulmayacak...

***
‘Küresel Vicdan’ bir yana, biz henüz tek günahlar› Vali’yi protesto etmek olan depremzedelere sopa at›p biber gaz› s›kmaktan...
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni tam bir ‘ço¤unluk faflizmi’ ile yönetip, söz hakk›n› oylatmaktan...
Baflta muhafazakârlar› derinden rahats›z eden Deniz
Feneri’ndeki geliflmeleri gündeme getiren muhalefet
milletvekilini insan›n kan›n› donduran kaba bir fiziki
fliddetle susturmaktan kaç›nmayan ama...
Parlamenter demokratik kültürden nasibini almayan bu
davran›fl› k›namaktan gene ço¤unluk bask›s›yla kaç›nan bir noktaday›z...
Ben, Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n da Perflembe
günü Van ve Meclis’te yaflananlardan memnunluk duymad›¤›na kaniyim çünkü ‘ileri demokrasi’ bu olamaz...
***
Asl›nda Perflembe günkü Türkiye’de, Van’dan Ankara’ya
uzanan bir çerçevede, ‘demokratik vicdana’ bile ulaflamazken, Japonya’dan buralara gelen merhum Atsushi
Miyazaki bizlere ‘küresel vicdan’ dersi vermekteydi...
Ne yaz›k ki aradaki büyük fark onun can›na mal oldu...
Mehmet Altan, Prizma, 12.11.2011
Apple Polonya’dan daha m› de¤erli?
Bas›n yay›n organlar› geçen hafta “500 milyar dolara
ulaflan Apple, Polonya’dan daha de¤erli” bafll›kl› haberler yay›nlad›.
Peki dev teknoloji flirketi gerçekten bir ülkeden daha
de¤erli olabilir mi? Ekonomik veriler dikkate al›nd›¤›nda bunun yan›t› ‘hay›r’.
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‹lk önce CNN’in bir haberi ard›ndan bafllayan bu tart›flma, di¤er bas›n organlar›na da yans›d›.
fiafl›rt›c› bir veri - ‘borsadaki varl›¤› ya da piyasa de¤eri
506 milyar dolara ulaflan Apple, 470 milyar dolarl›k gayri safi yurtiçi hâs›laya sahip Polonya’dan daha de¤erli’.
Bu verilere göre Apple, dünyan›n 20’nci büyük ekonomisi.
Evet, flafl›rt›c› bir veri ancak do¤ru de¤il. Bir flirket ve
bir ülkeyi karfl›laflt›rmak elmalarla armutlar› toplamaya
benziyor.
Bafll›ca sorun, bir flirketin piyasa de¤erinin gelecekte
elde edece¤i tüm kârlara ba¤l› olmas›. Gayri safi yurtiçi
hâs›la ise, bir ülkenin, bir y›l içinde üretti¤i tüm ürünler
ve hizmetlerin de¤eri.
London School of Economics’den Prof. Paul De Grauwe, bir ülke ve bir flirketi karfl›laflt›rman›n mümkün oldu¤unu ama bunun do¤ru flekilde yap›lamas› gerekti¤ini vurguluyor.
Prof. De Grauwe, “Polonya’n›n gayri safi yurtiçi hâs›las›n›n gelecekteki büyümesiyle ilgili bir tahmin yapmam›z ard›ndan da bugünkü de¤eri al›p ona bir faiz uygulamam›z gerekiyor. Bunun ard›ndan bence Polonya bugünkünden en az befl kat daha fazla de¤ere sahip olacakt›r.” diyor.
Bu hesaba göre Polonya, 2,5 trilyon dolarl›k de¤eriyle
Apple’›n oldukça önünde yer al›yor.
iPhone, iPod, iPad ve MAC gibi cihazlar baflta olmak üzere
Apple’›n gelifltirdi¤i pek çok ürünün arkas›ndaki beyin
olarak tan›nan Amerikan elektronik devi Apple’›n kurucusu
Steve Jobs, 6 Ekim 2011’de, 56 yafl›nda hayat›n› kaybetti.

Kabul edilmifl bir baflka yöntem ise, Apple’›n art› de¤erini hesaplay›p bunu Polonya’n›n gayri safi yurtiçi hâs›las›yla karfl›laflt›rmak.
Gayri safi yurtiçi hâs›la, asl›nda bir ülkenin ‘art› de¤erinin’ ölçüsü - yani ihraç edilen herfley düflüldükten sonra tüm ürün ve hizmetlerin de¤eri.
Prof. De Grauwe, “Apple’›n tüm sat›fllar›n› al›p bundan,
iPhone’da Apple’›n üretmedi¤i herfleyi düflelim. Örne-

¤in baz› çipler ve telefonun ekran› Çin’de üretiliyor. Bu
fark, Apple’›n art› de¤eridir. ‹flte bunu Polonya’n›n art›
de¤eriyle, yani gayri safi yurtiçi hâs›las›yla karfl›laflt›rabilirsiniz.” diyor.
Prof. De Grauwe, bu yöntem kullan›ld›¤›nda Apple’›n
piyasa de¤erinin dört befl kat düflece¤ini tahmin ediyor.
Bu, Apple’›, dünyan›n 20’nci de¤il, Bangladefl’in önünde, Vietnam’›n arkas›nda dünyan›n 56’nc› büyük ekonomisi yapar.
Tüm bu hesap karmaflas›na ra¤men Apple hâlâ büyük
bir flirket. Peki, bir flirket bir ülkeden daha büyükse, bu,
daha güçlü oldu¤u anlam›na da gelir mi?
Prof. Paul De Grauwe, “Sadece büyüklü¤üne bakmak
bu karfl›laflt›rma için yeterli de¤il. Ülkelerin egemenlikleri var ve oyunun kurallar›n› kendileri belirleyebiliyorlar. fiirketleri vergilendiriyorlar” diyor ve flirket varl›klar›n›n ülkelerin varl›klar›ndan çok daha dalgal› bir seyir
izledi¤ine dikkat çekiyor.
Kaynak: BBC, http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler
/2012/03/120313_apple_analysis.shtml, 13 Mart 2012.
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. e
2. d
3. c
4. b
5. a
6. e

7. d
8. c
9. b
10. a

Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ticaretin Küreselleflmesi”
bölümünü yeniden gözden geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ticaretin Küreselleflmesi”
bölümünü yeniden gözden geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ticaretin Küreselleflmesi”
bölümünü yeniden gözden geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Do¤rudan Yabanc› Yat›r›mlar” bölümünü yeniden gözden geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ticaretin Küreselleflmesi ”
bölümünü yeniden gözden geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Üretimin Küreselleflmesine
Yol Açan Geliflmeler” bölümünü yeniden gözden geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Üretimin Küreselleflmesinin
Sonuçlar›” bölümünü yeniden gözden geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Finansal Küreselleflme” bölümünü yeniden gözden geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Finansal Küreselleflmenin Göstergeleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Finansal Küreselleflmeyi Ortaya Ç›karan Geliflmeler” bölümünü yeniden
gözden geçiriniz

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Liberal d›fl ticaret sayesinde bir ülkedeki üreticiler daha
genifl uluslararas› piyasalara eriflebilmekte, uluslararas›
ifl bölümünden faydalanarak daha etkin üretim yapmaktad›rlar. Ayr›ca üreticiler, teknolojinin yay›lmas› etkisinden de faydalanmaktad›rlar.
S›ra Sizde 2
D›fl ticaretin liberalizasyonu, yabanc› yat›r›mlar üzerindeki k›s›tlamalar›n ve piyasalar üzerindeki devlet düzenlemelerinin azalt›lmas› ve özellefltirmeler, do¤rudan
yabanc› yat›r›mlar›n yayg›nlaflmas›nda rol oynayan temel faktörler olmufltur.
S›ra Sizde 3
Üretimin küreselleflmesi, ortaya ç›kan yeniliklerin daha
h›zl› bir flekilde genifl co¤rafi bölgelere yay›lmas› sonucunu do¤urmaktad›r. Yaln›zca bilgi ve enformasyon de¤il ayn› zamanda bu yeniliklerin uygulanmas›n› sa¤layan kurumsal yap›lar da küreselleflme sayesinde h›zla
dünyan›n farkl› bölgelerine yay›lmaktad›r.

S›ra Sizde 4
Küreselleflme bir yönüyle kapitalist üretim iliflkilerinin
bütün dünyaya yay›lmas›d›r. Kökeni kimilerine göre
çok eskilere gitmektedir fakat yayg›n görüfle göre Bat›
Avrupa’da ortaya ç›kan bugünkü kapitalist medeniyetin
dünyay› etkisi alt›na almas›n› ifade etmektedir. Ancak
unutmamak gerekir ki küreselleflme ekonomiyle s›n›rl›
olmayan çok boyutlu bir olgudur ve bugünün dünyas›nda art›k Sanayi Devrimi’ni takip eden dönemdeki
Bat›l›laflmada oldu¤u gibi tek yönlü bir etkiyi içermemektedir. Özellikle iletiflim teknolojilerindeki geliflmeler sonucu yerel kültürler de kendilerini ifade etmeye
bafllam›flt›r. Bir bak›ma, baz›lar›na göre, küresel bir dünya kültürünün ve medeniyetinin ortaya ç›kmas› anlam›na geldi¤i gibi, ayn› zamanda, ulus devletleri sarsacak
ölçüde yerel dillerin ve kültürlerin kendilerini göstermelerini sa¤lamaktad›r. Hem yerele do¤ru hem de küresel birli¤e do¤ru ikili bir ak›m söz konusudur ve muhtemelen gelecekte, ulus devletlerin hem yerel hem de
ulus üstü kurum ve kurulufllarla hükümranl›k haklar›n›
paylaflacaklar› bir dünya ortaya ç›kacakt›r.
S›ra Sizde 5
AB’yi bir uluslarüstü kurumlar ve kurallar bütünü olarak küreselleflmeyle uyum hâlinde görmek do¤ru olur.
Küreselleflme h›z›n› devam ettirirken, bölgeselleflme de
ciddi bir e¤ilim olarak ortaya ç›kmaktad›r. Asl›nda küreselleflmenin ortaya ç›kard›¤› yo¤un uluslararas› rekabet ortam›nda bölgesel ifl birli¤i ve güç birli¤i olmadan
ayakta kalmak mümkün görünmemektedir. Küreselleflme bir taraftan yerel kültürleri ön plana ç›kar›rken bir
taraftan da ulus devletlerin dünyadan tecrit olmufl bir
hâlde kendi s›n›rlar› içinde istedikleri gibi hareket etme
imkân›n› ortadan kald›rmaktad›r. Bu aç›dan, daha üst
birliklere dâhil olmayan ülkelerin, ortaya ç›kan mikro
milliyetçiliklerle parçalanmalar› da mümkündür. Bu bak›mdan AB, Türkiye için en iyi proje olarak ortada durmaktad›r.
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Amaçlar›m›z
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Komünizm ya da klasik sosyalizmin özelliklerini ifade edebilecek,
Geçifl ekonomilerinin yaflad›klar› politik ve ekonomik dönüflümleri de¤erlendirilebileceksiniz.
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Geçifl Ekonomileri ve
Devletleri
KOMÜN‹ZM VE KLAS‹K SOSYAL‹ST S‹STEM
Sosyalizm, üretim araçlar›n›n kolektif mülkiyetinin oldu¤u ya da bunlar›n devlete
ait oldu¤u bir ekonomi politik sistemdir. Bu sistemin oldu¤u ülkelerde komünist
parti her fleye hakim oldu¤u için sistemin ad›na yayg›n olarak komünizm denilmifltir. Asl›nda komünizm, bu kavram› ortaya atan Marks’a göre toplumsal geliflmenin
son aflamas› olup, bu aflamada devlet ortadan kalkacak ve toplumun ortak mülkiyeti do¤al düzen hâline gelecektir. Bu anlamda komünizm hiçbir zaman söz konusu olmam›fl ve komünist denen ülkelerde devlet her zaman hakim güç olarak varl›¤›n› devam ettirmifltir. Bu sebeple, aradaki fark› gözetmek amac›yla, bu ülkelerde uygulanan sisteme klasik sosyalizm demek daha uygun olacakt›r.
Bu sistemin uyguland›¤› ülkelerde 1990’lardan itibaren görülen sistem de¤iflikli¤i ve kapitalist sisteme geçifl çabalar› hayli sanc›l› olmufltur. Çünkü bu ülkelerin
önünde bunun nas›l yap›laca¤›na dair bir örnek yoktu. Bu dünya ekonomisi aç›s›ndan da çok önemli etkiler ortaya ç›karan bir geliflmeydi. Bugün gösterilen bütün çabalara karfl›l›k bu ekonomilerden birço¤u hâlen uygulamada birçok aç›dan
sosyalist olma özelli¤ini devam ettirmektedirler. Baz›lar›nda da kapitalizme geçifl
çabalar›n›n toplumda ortaya ç›kard›¤› hayal k›r›kl›¤› sebebiyle sosyalist ideolojinin
yeniden canland›¤› gözlenmektedir. Özbekistan gibi baz› ülkelerde ise sosyalist
sisteme geri dönüfl e¤iliminden söz edilmektedir.
Bu dönüflümün ortaya ç›kard›¤› problemleri ve sonuçlar›n› ele almadan önce
klasik sosyalist sistemi çeflitli yönleriyle incelemek do¤ru olacakt›r. Bu sistemin politik ve ekonomik özellikleri afla¤›da özet olarak ortaya konulmaktad›r. Politik
özellikler güç, ideoloji ve hükûmet bafll›klar› alt›nda; ekonomik özellikler ise mülkiyet, ekonomik koordinasyon mekanizmas›, fiyatlar ve teflvik sistemleri bafll›klar›
alt›nda incelenecektir.

KLAS‹K SOSYAL‹ZM‹N POL‹T‹K ÖZELL‹KLER‹
Güç
Klasik sosyalist sistemde güç tek parti olan komünist partide toplanm›flt›r. Partinin
üstlendi¤i liderlik rolü ülkenin anayasas›nda yer almaktad›r. Dolay›s›yla, anayasaya göre partiyi iktidardan uzaklaflt›rman›n imkân› yoktur. ‹ktidar gücünün s›n›rland›r›lmas›, birey haklar›n›n garanti alt›na al›nmas› ve farkl› politik görüfl sahipleri
aras›nda seçimler yoluyla rekabet yaflanmas› anlam›nda demokrasi bu ülkelerde
mevcut de¤ildir. Parti üyeli¤i genellikle toplum nüfusunun % 5 ila 10’u ile s›n›rl›-

Sosyalizm, özel mülkiyeti
kald›rmak için, yani
kapitalistlerin ellerinden
bütün temel üretim
araçlar›n› al›p bunlar›
yeniden bütün toplumun
hizmetine sunmak için çaba
gösterir.

Klasik sosyalizmden
kapitalizme geçifl süreci
bütün ülkelerde sanc›l›
olmufltur. Çünkü bu
ülkelerin önünde bu iflin
nas›l yap›laca¤›na dair
örnek yoktu.
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d›r. Bu flekilde politik gücü elinde tutan bir az›nl›k, ekonomik kaynaklar devlete
ait oldu¤undan, ayn› zamanda ekonomik gücü de elinde bulundurmaktad›r.
Nomenklatura olarak adland›r›lan bu politik sistem, parti onay›n› gerektiren ayr›cal›k sahibi pozisyonlar› iflaret etmektedir. Mesela, politik sistemde üst düzey pozisyonlar› iflgal edenler daha iyi evlerde oturmak, yurt d›fl›na seyahat etmek ve
miktar› s›n›rl› olan tüketim mallar›n› kolayca elde etmek gibi ayr›cal›klara sahip olmaktad›rlar. Bat›l› mallar›n ve arz› s›n›rl› baz› temel ihtiyaç maddelerinin sat›ld›¤›
özel ma¤azalar vard›r ve bunlar yaln›zca nomenklaturaya aç›kt›r.
Resim 7.1
Çin Parlementosu

Çin Halk Cumhuriyeti yönetimi, Parti-Politbüro-Kongre ayaklar› üzerine oturur. Askerî komisyon, devlet konseyi ve mahkemelerce desteklenen yap›da eski liderler gibi unsurlar›n da önemli etkisi vard›r.
Çin Komünist Partisi, 80 milyonu aflk›n üyesi ile dünyan›n en büyük siyasi partisi olup, s›k› örgüt yap›s› ve kat› kurallar› iktidar›n›n devaml›l›¤›n›
da aç›klar. Parti, okulda hangi dersin okutulaca¤›ndan televizyonda ne izlenece¤ine, ifl ve konuttan kaç çocuk sahibi olunaca¤›na hayat›n pek çok
farkl› boyutunu flekillendirir.
Üç bin delegeli Çin Ulusal Halk Kongresi ise dünyan›n en büyük parlamentosu olma özelli¤ine sahiptir. Parlamento yerine geçen Ulusal Halk Kongresi ayn› zamanda devletin en güçlü organ› konumundad›r. Çin Ulusal Halk Kongresi, Bat›l› ülkelerde oldu¤u kadar güç ve yetkiye sahip de¤ildir.
Parlamento, daha çok Komünist Parti kararlar›n› onaylamakla yükümlüdür. Komünist Parti kongresi on y›lda bir yap›l›r.

Gücün Komünist Partide ve
bu partiye hakim olanlarda
toplanmas› klasik
sosyalizmin en önemli
özelli¤idir. Bu sistemde
ekonomik ve politik güç ayn›
ellerdedir.

Gücün komünist partide toplanmas› komünizm ya da klasik sosyalizm denilen
sistemin en önemli özelli¤idir. Demokratik kapitalist sistemde güç, ekonomik ve
politik unsurlar aras›nda da¤›lm›flt›r. Elbette bu unsurlar tamamen birbirlerinden
ayr›lmam›fllard›r; ekonomik güce sahip olanlar politik güç ve etki elde etmek için
çal›fl›rlar. Ya da bunun tersi söz konusu olur. Ancak bunlardan birine sahip olan
otomatik olarak di¤erine de sahip olamaz. Bir insan çok zengin diye ülkenin siyasi yönetimini otomatik olarak ele alamaz. Hâlbuki klasik sosyalist sistemde ekonomik güç devletin elinde topland›¤› için ekonomik ve politik güç ayn›d›r.
Ekonomik ve politik gücün birarada olmas›, bu ülkelerde ekonomik ve politik
reformlar›n birbirlerine s›k› s›k›ya ba¤l› olmas› anlam›na gelmektedir. Çünkü yap›lacak reformlar gücün devlet ve toplum ya da yönetenler ile yönetilenler aras›ndaki da¤›l›m›n› de¤ifltirmektedir. Bu durum, bu ülkelerde reform yapman›n neden
çok güç oldu¤unu ve sistem çökene kadar neden gerekli reformlar›n yap›lamad›¤›n› aç›klamaktad›r. Reform, temel yap› muhafaza edilerek de¤ifliklikler yap›lmas›
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anlam›na gelmektedir. Ancak, reform teflebbüsleri, bu sistemin uyguland›¤› ülkelerde gücü elinde bulunduranlar›n sahip olduklar› ekonomik ve politik kaynaklar
için tehdit oluflturmufltur. Bu sebeple, sonunda, komünizmin reforma tabi tutulmas› yerine toptan reddedilmesi yoluna gidilmifltir.
Klasik sosyalizmde var oldu¤u söylenen nomenklatura ne anlama gelmektedir?
SIRA S‹ZDE

1

‹deoloji

D Ü fi Ü N E L ‹ M
Klasik sosyalist sistemde gücün nas›l kullan›laca¤› sosyal, ekonomik
ve politik iliflkilerle ilgili bir resmî inançlar seti taraf›ndan belirlenmektedir. Bu inançlar seti
S O R U
Marks ve Lenin’in çal›flmalar›na dayanan bir ideolojidir ve eflitsizliklerin
ortadan
kald›r›lmas›n› ve ekonomik büyümenin gerçeklefltirilmesini hedeflemektedir. Üretim araçlar› üzerinde kolektif mülkiyet söz konusu oldu¤undan; toplumun kaynakD‹KKAT
lar› kolektif ç›karlara en fazla hizmet eden ve ekonomik büyümeye en fazla katk›
yapan endüstrilere tahsis edilebilecektir. Gerçekten bu sistemin uyguland›¤› birçok
SIRA S‹ZDE
ülkede ekonomik büyümede bir s›çrama yaflanm›fl; a¤›r sanayide,
altyap›da, e¤itimde, sa¤l›kta ve flehirleflmede önemli ilerlemeler kaydedilmifltir.
Bu ideolojinin kitlelere afl›lanmas› için, liderlerin ya da kahramanlar›n resmî
AMAÇLARIMIZ
inançlar›n flah›slaflm›fl hâli olarak sunuldu¤u “flah›s kültü” bu sistemde s›kl›kla kullan›lm›flt›r. Mesela Stalin ve Mao hem gerçek liderler hem de ülke vatandafllar› aç›s›ndan, ülkelerine yol gösteren önemli inançlar›n hat›rlat›c›s›K ideolojik
‹ T A P semboller
olarak önem tafl›maktad›rlar. Birçoklar›na göre klasik sosyalist ideoloji birçok bak›mdan bir tür seküler din olup, birtak›m inançlar› sorgulamadan ve gelecekte elde edilecek bir ödül için fedakârl›k yaparak kabul etmeyi gerektirmektedir
T E L E V ‹ Z Y O N ve kendi azizlerine, flehitlerine ve fleytanlar›na sahiptir.

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

N N

Hükûmet

N T E R N E T güçtür. Bir
Bu sistemde parti ve devlet ya da hükûmet aras›nda ay›r›m ‹yapmak
sosyalist ülkenin liderinden bahsedildi¤inde, o ülkedeki komünist partinin genel
sekreteri kastediliyor demektir. Bu makam asl›nda bir devlet makam› olmay›p komünist partinin üst düzey liderlik pozisyonudur. Ancak, komünist partinin devlete hakim durumda olmas› sebebiyle, devlet içindeki fiili pozisyonlar ikinci derecede önem tafl›maktad›r. Bu sebeple, ço¤unlukla, hükûmet yerine parti-devlet
kavram› kullan›lmaktad›r. Gücün kayna¤› partidir ve liderler halk›n seçimlerine
de¤il parti içindeki mücadelelere ba¤l› olarak güç kazanmakta ya da kaybetmektedirler. Liderli¤i sorumlu ve hesap sorulabilir k›lan aç›k mekanizmalar›n olmamas› bu ülkeler için olumsuz sonuçlar meydana getirmifltir. Sovyetler Birli¤i, Çin ve
Do¤u Avrupa ülkelerinde sosyalist yönetimin ilk zamanlar›nda liderli¤e ya da sosyalist düzene karfl› olanlar› ortadan kald›rmak için devlet terörü bir araç olarak
kullan›lm›flt›r. Bu durum, liderin güvenmedi¤i insanlar›n (entelektüeller ve bilim
adamlar› gibi) ortadan kald›r›lmas› sebebiyle ekonomide gerilemelere yol açm›flt›r. Özellikle Sovyetler Birli¤i’nde ve Çin’de, bu tür kampanyalarda milyonlarca insan yok edilmifltir.
Bu sistemin uyguland›¤› ülkelerde de hükûmet, baflka yerlerde oldu¤u gibi,
bir baflbakan ya da baflkan (ikinci derecede öneme sahip bir kifli), bir parlamento, adliye teflkilat› ve yerel yönetimlerce temsil edilmektedir. Ancak bütün bu pozisyonlar nomenklaturan›n denetimi alt›ndad›r. Komünist parti büyük ölçüde
devleti yans›tmaktad›r. Genel sekreter ve politbüro, parti lideri ve onun kanun
yapma gücüne sahip bir Merkez Komitesi durumundad›r. Daha afla¤›da, bölge-

SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

Klasik sosyalizmde parti ile
devlet ya da hükûmet
aras›nda ayr›m yapmak
mümkün de¤ildir. Bu
yüzden, ço¤unlukla hükûmet
yerine parti-devlet kavram›
kullan›lmaktad›r.
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sel seviyede komiteler yer almaktad›r. Bu flekilde yukar›dan afla¤›ya do¤ru ifl yerlerine ve mahallelere kadar ulaflan bir teflkilatlanma söz konusudur. Buralarda
parti üyeleri temel parti organizasyonlar› ya da hücreler fleklinde örgütlenmektedirler. Bu hücreler görünüflte halk›n ç›karlar›n› temsil etmekte ve meselelerini
yukar› iletmektedirler ama ayn› zamanda partinin halk› kontrol alt›nda tutmak
için kulland›¤› mekanizmalard›r.
SIRA S‹ZDE

2

D Ü fi Ü N E L ‹ M

Klasik sosyalizmde
parti ile devlet aras›nda nas›l bir iliflki vard›r?
SIRA S‹ZDE

KLAS‹K SOSYAL‹ZM‹N EKONOM‹K ÖZELL‹KLER‹
D Ü fi Ü N E L ‹ M

Mülkiyet
Klasik
S Ososyalist
R U sistemde
üretim araçlar› devlete aittir
ancak üretimle ilgisi
olmayan kiflisel mallarda ve
‹ K K Aalanlarda
T
baz›Ds›n›rl›
özel
mülkiyet söz konusudur.

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

Üretim araçlar›n›n
S O R U mülkiyetinin topluma ait olmas› klasik sosyalizmin temel özelli¤idir. Fakat bu hiç özel mülkiyetin olmamas› anlam›na gelmemektedir. Üretimle ilgisi olmayan kiflisel mallarda ve baz› s›n›rl› alanlarda özel mülkiyet devam etmekD‹KKAT
tedir. Mesela Polonya’da tar›m büyük ölçüde özel mülkiyete konu olmufltur. Macaristan’da ise küçük özel dükkânlar var olmaya devam etmifllerdir. Ancak, üretim
SIRA S‹ZDE
araçlar›n›n ço¤u
-fabrikalar, araziler vb- toplumun bütünü ad›na komünist parti yönetimindeki devletin mülkiyeti alt›na al›nm›fllard›r. Bunun sebebi sömürüyü ortadan kald›rma arzusudur. Marksizm’e göre özel mülkiyet bir insan›n di¤er insanlar›
AMAÇLARIMIZ
sömürmesinin arac› olmaktad›r. Mülkiyet devlete geçerse bu durum ortadan kalkacakt›r. Böylece, kapitalizmdeki kiflisel kâr, iflsizlik, firmalar aras› rekabet gibi ekonomik özellikler
sosyalizmde görülmemektedir. Kaynaklar›n nas›l tahsis ediK ‹ T klasik
A P
lece¤ine parti-devlet karar vermektedir.

N N

K ‹ T A P

Resim 7.2
TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

‹NTERNET

Marks-Engels An›t›, Berlin, Almanya

Karl Marks, liberal devlet görüflünün naif bir görüfl oldu¤u, gelmifl geçmifl tüm devletlerin s›n›f bask›s›n›n araçlar› oldu¤u düflüncesindedir. Yani bir
s›n›f devletin kontrolüne sahip olur ve devlet gücünü ezilen s›n›flar üzerinde kendi ekonomik gücünü pekifltirmek için kullan›r. Marks’a göre komünizmin erken aflamalar›nda devlete ihtiyaç olabilece¤i hâlde, komünist toplumun tam olgunlu¤a eriflmesi ile devlete ihtiyaç kalmayacakt›r.
Karl Marks ve deyim yerindeyse sa¤ kolu Friedrich Engels’in 1848’te yay›mlad›klar› Komünist Manifesto bir dönüm noktas› oldu:
“Komünist devrim egemen s›n›flar› tir tir titretiyor. ‹flçi s›n›f›n›n zincirlerinden baflka kaydecekleri bir fley yoktur; oysa tüm dünya onlar›n olabilir.
Dünyan›n tüm iflçileri, birlefliniz...”
Marks’›n bu ça¤r›s›na 20’nci yüzy›l boyunca dünyan›n dört bir yan›ndan yan›tlar geldi; Küba’dan Kamboçya’ya, Çin Halk Cumhuriyeti’nden Sovyetler
Birli¤i ve Do¤u Avrupa’ya dek yüz milyonlarca insan Marksist iddialar dile getiren devletler taraf›ndan yönetildi.
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Ekonomik Koordinasyon Mekanizmas›
Özel mülkiyet olmay›nca, klasik sosyalizmde piyasa mekanizmas› da bulunmamaktad›r. Komünist teoride, özel mülkiyet gibi piyasalar›n da sömürüye yol açt›¤›
kabul edilmektedir. Ac›mas›z rekabet firmalar› iflasa sürüklemekte, zenginli¤in bir
avuç baflar›l› kimse elinde toplanmas›na sebep olmakta ve çal›flanlar› iflsizlik ve
yoksullu¤a düflürmektedir. Bu sebeple sadece s›n›rl› alanlarda serbest fiyatlar›n
oluflmas›na izin verilmektedir. Mesela, insanlar bahçelerinde yetifltirdikleri baz›
sebze ve meyveleri serbestçe satabilmektedir. Piyasalara izin verilmedi¤i için, klasik sosyalist sistemde kaynaklar› tahsis etmenin daha adil bir yolu aranm›flt›r. Bu
durumda neyin ne kadar üretilece¤ine, hangi fiyattan sat›laca¤›na ve nas›l da¤›t›laca¤›na karar veren çok genifl bir devlet bürokrasisi ortaya ç›km›flt›r. Temel ekonomik kararlar piyasalarda al›nmay›p devletin yapt›¤› planlarla belirlendi¤i için klasik sosyalist ekonomilere merkezî planl› ekonomiler ve ayr›ca kumanda ekonomileri de denilmifltir.

Fiyatlar
Piyasalar mevcut olmad›¤›ndan, bu sistemde, mallar›n fiyatlar› merkezî planlamay› yapanlarca belirlenmektedir. Bu durumda fiyatlar, mallar›n gerçek de¤erlerini
do¤ru bir biçimde yans›tamamaktad›rlar. Çünkü de¤er, arz ve talebin karfl›l›kl› etkileflimi ile ortaya ç›kmaktad›r. Sonuç olarak, maliyet meselesi önemini yitirdi¤inden pek çok kaynak israf edilmifltir.
Ayr›ca, fiyatlar arz ve talepteki kaymalar› yans›tacak flekilde de¤iflmediklerinden “bast›r›lm›fl enflasyon” denen bir durum ortaya ç›km›flt›r. Piyasa ekonomilerinde talebin arz› aflmas› hâlinde fiyatlar›n yükselmesi ve enflasyonun ortaya ç›kmas›na karfl›l›k, bast›r›lm›fl enflasyon durumunda talep fazlal›¤› kendini farkl› flekillerde göstermektedir. Mesela, klasik sosyalizmin uyguland›¤› ülkelerde tüketim mallar›n›n fiyatlar› ücretlere göre nispi olarak ucuzdur. Fakat arzlar› s›n›rl› ve kaliteleri düflüktür. Baz› durumlarda ithal mallar›, sa¤lam dövizler ve arz› s›n›rl› mal ve
hizmetler için karaborsa piyasalar› ortaya ç›kmaktad›r. Buna ek olarak, sa¤l›k gibi
alanlarda karmafl›k rüflvet mekanizmalar› ortaya ç›kmakta, insanlar bu flekilde daha iyi hizmet elde edebilmektedirler. Piyasa resmen yasaklansa da ekonominin
marjinal alanlar›nda, illegal olarak varl›¤›n› devam ettirmekte ve k›t kaynaklar›n
tahsisini yap›p fiyatlar› belirlemektedir.

Klasik sosyalizmde piyasalar
mevcut olmad›¤›ndan,
fiyatlar merkezî planlamay›
yapanlarca belirlenmektedir.
Bu durumda fiyatlar, arz ve
talebin durumunu
yans›tmad›klar›ndan,
mallar›n gerçek de¤erini
temsil etmemektedirler.

Sosyalizmde temel olarak
üretilen her fleyi herkesin
alabilece¤i bir ayarlama
yapmak esast›r.

Teflvik Sistemleri
Mallar›n fiyatlar› bunlar›n gerçek de¤erlerini yans›tacak flekilde belirlenmedi¤i gibi, ücretler için de durum ayn›d›r. Klasik sosyalist sistemde genifl ücret farkl›l›klar›
kabul edilmemekte, bu durum bir eflitsizlik ve sömürü kayna¤› olarak görülmektedir. Bu durumda, iyi e¤itilmifl iflçiler kol gücüyle çal›flanlar karfl›s›nda ciddi bir ücret farkl›l›¤› elde edememektedirler. Ücret farkl›l›¤›nda oldu¤u gibi iflsizlik de bir
adaletsizlik kayna¤› olarak görülmüfl ve yasaklanm›flt›r. Çal›flabilecek durumda
olan herkese ifl verilmek zorundad›r.
Bu durum ekonomi aç›s›ndan problemlere yol açmaktad›r. Firmalar kendilerine verilen plan hedeflerine ulafl›p ulaflmad›klar›na göre de¤erlendirildikleri gibi iflçiler de ne ölçüde s›k› çal›flt›klar› ile ald›klar› ücretler aras›nda bir iliflki olmad›¤›n›
görmektedirler. Bunun sonucu, fabrikalar›n ürettikleri ürünlerin kaliteleri üzerinde
de¤il, miktar› üzerinde odaklanmalar› olmaktad›r. Plan hedeflerine ulaflan firmalara ikramiye verilmekte fakat üretilen ürünlerin standartlara ne derece uygun oldu¤una bak›lmamaktad›r. Piyasa ekonomisinde kalitesiz mal üreten bir firma, rakip-

Üretimde yaln›zca fiziki
miktar art›fl›na bak›lmas›,
verimlilik ve kaliteye gerekli
özenin gösterilmemesi
sonucu mesela hedefi ton
olarak belirlenmifl kâ¤›t
fabrikas› müdürleri, bu
amaca kal›n kâ¤›t üreterek,
çivi üretiminde ölçü a¤›rl›k
ise kal›n çivi, adet ise ince
çivi üreterek ulaflm›fllard›r.
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leri taraf›ndan piyasa d›fl›na itilirken sosyalist sistemde rakipsiz bir flekilde çal›flmaya devam etmektedir. Bu durum, düflük kaliteli hemen hemen de¤ersiz mallar üretilmesi sebebiyle büyük miktarda kayna¤›n israf edilmesine yol açm›flt›r.
Bütün bunlara ek olarak, ekonomik büyümenin temel unsuru olan yenilik de
bu sistemde piyasa ekonomisinde oldu¤u gibi ortaya ç›kamam›flt›r. Ekonomik yenilikler konusunda, al›nan patent ile birlikte piyasa hâkimiyeti elde ederek kârlar›
artt›rma gibi bir durum olmay›nca, yani her hangi bir ödül olmad›¤› gibi (firmalar
ve buralarda çal›flan iflçiler daha iyi mallar üretmenin bir faydas›n› görmemekteydiler), ço¤u firma, planlardan sapmaya yol açabilece¤i gerekçesiyle de¤iflikliklere
direnmifllerdir. Sonunda, bu sebeplerin bir araya gelmesiyle sistem çökmüfl ve piyasa ekonomisine geçifl çabalar› bafllam›flt›r. Ancak, bu hayli zor bir süreç olmufltur. Çünkü sosyalist sisteme geçifli yaflam›fl olan birçok ülke varken tersi o zamana
kadar mevcut de¤ildi. Bu dönüflümün nas›l yap›lmas› gerekti¤i konusunda yol
gösterecek bir model yoktu. Afla¤›da iç içe geçmifl bulunan politik ve ekonomik
sistemlerin dönüflümü incelenmektedir.
SIRA S‹ZDE

3

D Ü fiKURUMLARIN
ÜNEL‹M
POL‹T‹K
DÖNÜfiÜMÜ

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

Klasik sosyalizm
ile Orta Do¤u’da görülen, tek parti hâkimiyetine dayal› BAAS tipi rejimSIRA S‹ZDE
ler aras›nda bir benzerlik var m›d›r?

Komünizmden ya da klasik sosyalizmden kapitalizme geçiflte önemli bir mesele devletin yenidenS organize
edilmesiydi. Klasik sosyalist sistemde, parti-devlet herhangi
O R U
ciddi bir kontrole tabi olmaks›z›n insan iliflkilerinin bütün yönleri üzerinde hâkimiyetini sürdürüyordu. Afl›r› güçlü bir devlet söz konusuydu. Sistemin çökmesiyle birlikte
D‹KKAT
parti politik hayattaki liderlik rolünü kaybetmiflti ve ortaya ç›kan yeni liderlerin devletin rolünü ve alan›n› yeniden düzenlemeleri gerekiyordu. Art›k devlet, insanlar›n
SIRA S‹ZDE alt›nda tutamazd›. Devletin gücünü azaltmak pek de kolay olhayatlar›n› hâkimiyeti
mad›. Çünkü en az›ndan k›smen, yeni liderler, sanc›l› reformlar› yerine getirmek için
devlet gücünü hayati önemde görüyorlard›. Böylece politik dönüflüm konusunda bir
AMAÇLARIMIZ
paradoks ortaya ç›k›yordu: Önemli politik de¤ifliklikler devletin zay›flamas›yla birlikte olabiliyordu ama bu dönem bu güce en fazla ihtiyaç duyulan zaman oluyordu.
Bu dönüflüm ve reform çabalar›n›n önemli bir yönü de hukukun üstünlü¤ünün
K ‹ T A P
tesis edilmesiydi. Klasik sosyalist sistemde hukukun üstünlü¤ü yeterince sa¤lanamam›flt›. Komünist parti, keyfi olarak, uygun gördü¤ü hâllerde kanunlar koyar,
bunlar› ihlal eder ve de¤ifltirebilirdi. Bu durumda vatandafllar da kanunlara sayg›
TELEV‹ZYON
duymuyorlard›. Kanunlar ne halk taraf›ndan ne de gücü elinde bulunduranlar taraf›ndan meflru olarak görülmüyorlard›. Bu durum kanundan kaç›nmay› ve yolsuzlu¤u teflvik ediyordu. Bask›c› devlet gücünün zay›flamas› ya da ortadan kalkmas›yla bu problem
‹ N T Eçok
R N E Tdaha büyük boyutlara ulaflt›.
Bu yüzden, komünizm sonras›nda ülkeler “hukuku üstün k›lmak” gibi zor bir
görevle karfl› karfl›ya idiler. Gücü elinde bulunduranlar yap›lan düzenlemelere ve
hukuki yap›lara ba¤l› kalmal›, duruma göre hareket etmemeli ya da sahip olduklar› otoriteyi istismar etmemeliydiler. Topluma da hukukun üstünlü¤ü telkin edilmeli; kifliler flahsi ç›karlar›na uygun olmasa bile sisteme uymaya istekli olmal›yd›lar. Kurallar kurumlaflt›r›lmad›kça bu devletlerin etkinli¤i ve vatandafllar›n ve yöneticilerin kanunlara itaat etmesi sa¤lanamazd›.
Devlet gücünün yeniden yap›land›r›lmas› ve hukukun üstünlü¤ünün tesis edilmesi yan›nda, geçifl devletleri, otoriterli¤in uzun süredir norm hâline geldi¤i toplumlarda demokratik bir rejim kurma beklentisi ile de karfl› karfl›ya idiler. Bunun

N N

Sosyalist sistemden
K ‹ T A dönüflüm
P
kapitalizme
çabalar› s›ras›nda
karfl›lafl›lan çok önemli bir
mesele hukukun
üstünlü¤ünün
T E L E V ‹ Z Y Otesis
N
edilmesiydi. Sosyalist
sistemde hukukun
üstünlü¤ünün tesis
edilmemesi kanundan
kaç›nmay›
‹ N T E R NveE Tyolsuzlu¤u
teflvik ediyordu.
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için, anayasalar›n sivil hak ve özgürlükleri oluflturacak flekilde revize edilmesi ya
da yeniden yaz›lmas›, devlet birimleri aras›nda güçler ayr›l›¤›n›n meydana getirilmesi, adli teflkilatlar›n ve yüksek mahkemelerin yeniden düzenlenmesi, seçim kanunlar›n›n oluflturulmas› ve siyasi partilerin düzenlenmesi ve bütün bunlar›n toplum ço¤unlu¤unun deste¤ini alacak flekilde yerine getirilmesi gibi çeflitli ifllerin baflar›lmas› gerekmekteydi. E¤er toplumun ço¤unlu¤u bu yeni yap›y› meflru olarak
kabul etmezse politik istikrars›zl›k ve fliddet ortaya ç›kabilirdi.
Bu geçifl sürecinde sivil haklar önemli ve çok gerekli bir zemin oluflturuyordu.
Klasik sosyalizmde anayasalar sivil özgürlükleri içerecek flekilde yaz›lmalar›na ra¤men bu özgürlükler gücü elinde bulunduranlar taraf›ndan ihmal ediliyorlard›. Sistemin çökmesiyle birlikte bu ülkelerin liderleri hangi sivil özgürlüklerin anayasada
muhafaza edilmesi gerekti¤i meselesi ile karfl›laflt›lar. Bu, daha önce anayasada yaz›l› haklar›n alt›n› oyanlar› bu haklara uymaya zorlayacak flekilde hukuk hâkimiyetinin sa¤lanmas› yan›nda, hangi haklar›n anayasada yer alaca¤›na karar vermek anlam›na da geliyordu. Bu noktada, mesela, ifade ve toplant› özgürlü¤ü meselesinde
anayasa ile komünist parti yasaklanmal› m›yd›? Komünistler de yeni demokratik
düzene kat›lma hakk›na sahip mi idiler? Komünist dönemde var olan sa¤l›k ve e¤itim gibi haklar ne ölçüde yeni anayasada korunmal›yd›? Bu haklar konusunda ortaya ç›kabilecek anlaflmazl›klarda nihai hakem kim olmal›yd›? Dolay›s›yla, adli sistemin geleneksel olarak ba¤›ms›zl›¤a sahip olmad›¤› bu toplumlarda anayasa mahkemesinin rolü temel bir mesele hâline geldi.
1990’lardan sonra, birçok ülke demokrasi ve hukukun üstünlü¤ü yolunda
önemli mesafe kat etti. Demokrasiyi kurumlaflt›rmay› baflaran bu ülkelerin ço¤u
Orta Avrupa’da ve Balt›k bölgesinde yer almaktad›r. Bu ülkelerin ortak özellikleri komünizm öncesinde daha geliflmifl bir ekonomiye, hukukun üstünlü¤üne
dayanan bir sisteme ve demokrasiye sahip olmalar› yan›nda, Bat› Avrupa ile daha fazla iliflkide olmalar› ve nispeten daha k›sa bir süre komünist yönetim alt›nda kalmalar›d›r. Bu özellikler bu bölgelerde demokrasiye geçiflin neden daha
baflar›l› oldu¤unu ve bu ülkelerin neden Avrupa Birli¤i’ne k›sa sürede girebildiklerini aç›klayabilir. Tabii her fleye ra¤men sosyalist sistemin avantajlar›ndan
da faydaland›klar›n› unutmamak laz›m.
Ancak bu ülkeler, Do¤u Avrupa ve Sovyetler Birli¤i ülkelerinin yar›s›ndan daha
az›n› oluflturmaktad›r. Geçifl ekonomilerinin ço¤unda demokrasi ya zay›f bir flekilde
kurumlaflm›flt›r ya da hiç oluflamam›flt›r. Daha az demokrasi tecrübesine sahip olan
ve daha uzun bir süre Sovyet kontrolüne maruz kalan bu ülkelerde yeni otoriter liderler gücü ellerine geçirmifllerdir. Bu liderler ço¤unlukla eski komünist elitin ve
nomenklaturan›n üyeleridir. Bu otoriter liderlerin yönetimi alt›nda demokratik haklar ve özgürlükler k›s›tlanm›fl ve bu kimseler yolsuzluklar sonucu hayli zenginleflmifllerdir. Bu ülkelerde hukukun üstünlü¤ünden bahsetmek de mümkün de¤ildir.
Do¤u Avrupa ve eski Sovyetler Birli¤i d›fl›nda kalan ülkelerde durum daha karmafl›kt›r. Bu ülkelerde demokrasinin yay›lmas› hayli yavaflt›r ve birkaç ülkede komünist rejimler hâkimiyetini devam ettirmektedir. Çin, Laos, Vietnam, Kuzey Kore
ve Küba’da hâlen otoriter rejimler ifl bafl›ndad›r. Bunlar içinde Çin ciddi bir ekonomik de¤ifliklik geçirmifltir. Asya ve Afrika’n›n di¤er bölgelerinde komünist rejimler
çökmüfl fakat bununla birlikte Afganistan’da oldu¤u gibi devletlerin de neredeyse
y›k›lmak üzere oldu¤u iç savafl gibi çok sars›c› çalkant›lar ortaya ç›km›flt›r.
Geçifl ekonomileri aras›nda demokrasiyi kurumlaflt›rmay› baflaran SIRA
ülkelerin
S‹ZDE ço¤u neden
Orta Avrupa’da ve Balt›k bölgesinde yer almaktad›r?

Orta Avrupa ve Balt›k
ülkeleri demokrasi ve
hukukun üstünlü¤ü
konusunda önemli
geliflmeler kaydettiler. Fakat
di¤er geçifl ekonomileri bu
konularda yeterince baflar›l›
olamad›lar.

Avrupa Birli¤i, Sovyetler
Birli¤i’nin da¤›lmas›yla
ba¤›ms›zl›klar›na kavuflan
Merkezi ve Do¤u Avrupa
ülkelerinin h›zla Bat›
Avrupa’n›n standartlar›n›
yakalayabilmesi için
Kopenhag Siyasi Kriterleri ile
Maastricht Ekonomik
Kriterleri’ni flart koflmufl ve
her bir aday ülkeyi bu
kriterler aç›s›ndan
denetlemifltir.
1989 y›l›nda dünya büyük bir
de¤iflime sahne oldu. Berlin
Duvar› y›k›ld›, Avrupa’daki
komünist hükûmetler çöktü
ve So¤uk Savafl sona erdi.
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SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M

D Ü fi Ü N E L ‹ M

S O R U

S O R U

D‹KKAT
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Resim 7.3
ABD Adalet Bakan› Robert Kennedy ve Bat› Belin Belediye Baflkan› Willy Brandt (sa¤dan ikinci) 23 fiubat
1962’de Berlin Duvar›’n› ziyaret etti.

Duvar yap›lmam›fl olsa da fiilen ikiye ayr›lm›fl olan Berlin ve Almanya aras›nda s›n›r 1952 y›l›nda çizilmiflti.
1950’li y›llarda Bat› Almanya büyük bir ekonomik büyüme yakalay›nca, ilk dönemlerde Berlin’in ortas›na çekilen dikenli teller ve barikatlar, do¤udan bat›ya kaç›fllar› engelleyemedi. 1949-1961 y›llar› aras›nda kaçanlar›n say›s› iki milyon 600 bini bulmufltu. Kaç›fllar› engelleyemeyen Do¤u Almanya yönetimi, duvar örmeye karar verdi.
12 A¤ustos’u 13’üne ba¤layan gece Berlin Duvar bir gecede infla edildi. ‹lk yap›ld›¤› flekliyle kaç›fllar› tam olarak engelleyemeyen duvar›n do¤u yakas›,
daha sonra say›s› 186’y› bulan gözetleme kuleleri, may›n tarlalar›, çelik kapanlar ve köpekli polislerle takviye edildi. Duvar›n do¤u bölümü kaçanlar›n
daha kolay fark edilebilmesi için beyaza boyanm›flken bat› yüzü grafiti sanatç›lar› için tuval ifllevi gördü.
Duvar›n ayakta kald›¤› süre boyunca yaklafl›k befl bin kifli tünel kazarak, evde yapt›klar› balonlarla ve baflka yollarla duvar› aflmay› baflard›. 22 A¤ustos
1961’de duvar› geçmek isterken can›ndan olan Ida Siekmann, bat›ya kaçmak u¤runa hayat›n› kaybeden ilk kifli oldu. Bu u¤urda yaflam›n› yitiren son kifli ise duvar›n y›k›lmas›ndan 9 ay önce, 6 fiubat 1989’ta öldürülen Chris Gueffroy’du. Berlin Duvar›’n› geçmek isterken hayat›n› kaybedenlerin say›s› kesin olarak bilinmiyor ve rakam 86 ile 286 aras›nda de¤ifliyor.
19 A¤ustos 1989 tarihinde, Macaristan’›n Avusturya s›n›r›ndaki Sopron kasabas› yak›nlar›nda ‘Pan-Avrupa Pikni¤i’ düzenlenmiflti. Etkinlik nedeniyle s›n›r kap›s›n›n sembolik olarak aç›lmas›yla yüzlerce Do¤u Alman vatandafl› 1961’de Berlin Duvar›’n›n inflas›ndan sonra ilk kez komünist bloktan ayr›larak
Bat›’ya geçmiflti. Bu, Berlin Duvar›’n›n da sonu demekti.
9 Kas›m 1989 y›l› Alman tarihinin bir dönüm noktas› oldu. Do¤u Almanya, kap›lar›n› açmaya karar verdi ve bu da insanlar› 28 y›l boyunca sevdiklerinden, akrabalar›ndan ay›ran Berlin Duvar›’n›n sonu oldu. Resmî olarak 13 Haziran 1990’da bafllayan Berlin Duvar›’n›n y›k›m ifllemleri ayn› y›l›n Kas›m
ay›na do¤ru tamamland›.

Kaynak: http://www.dw.de/almanyan›n-dönüm-noktas›-9-kas›mm/a-2525791-1

EKONOM‹K KURUMLARIN DÖNÜfiÜMÜ
Yukar›da bahsedilen hukuki ve kurumsal reformlar›n yan›nda, devlet ve ekonomi
aras›nda bir ay›r›m gerçeklefltirmek de klasik sosyalizmden piyasa ekonomisine
geçifl için gereklidir. Bunun için, arz ve talep flartlar›na göre iflleyecek olan piyasalar›n oluflturulmas› ve özellefltirmelerin gerçeklefltirilmesi, yani devletin elindeki
mülkiyetin özel kiflilere devri, yerine getirilmesi gereken bafll›ca görevlerdir. Bu ifllerin nas›l, hangi h›zla ve hangi s›ra ile yap›ld›¤› da önem tafl›maktad›r. Çünkü bu
süreç iyi yönetilemezse ekonomiler a¤›r bir depresyona sürüklenmektedirler. fiimdi bu ad›mlar› daha yak›ndan inceleyelim ve uygulama sonuçlar›n› çeflitli ülkeler
için de¤erlendirelim.
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ÖZELLEfiT‹RME
Klasik sosyalizmden kapitalizme geçifl için mülkiyetin yeniden tan›mlanmas› gerekmektedir. Önceki bölümde üretim araçlar›n›n mülkiyetinin devletin elinde olmas›n›n yol açt›¤› problemler belirtilmiflti. Dolay›s›yla, ekonomik büyümenin sa¤lanmas› ve devlet gücünün s›n›rland›r›lmas› için ekonomik kaynaklar›n topluma
devredilmesi gerekmektedir. Fakat bu kolay bir ifl de¤ildir. Her fleyden önce çeflitli ekonomik unsurlar›n, fabrikalar›n, dükkânlar›n, arazilerin, binalar›n de¤erini belirleme meselesi vard›r. Bu varl›klar› özellefltirmek için devletin öncelikle bunlar›n
de¤erini belirlemesi gerekmektedir. Bu varl›klar›n bir piyasalar›n›n olmad›¤› sistem
içinde bunu yapmak hayli zordur.
‹kinci mesele bunlar› kimin elde edece¤ine nas›l karar verilece¤idir. Bu konuda takip edilebilecek birinci yol bu varl›klar› bir flekilde elden ç›karmakt›r. Mesela
fabrikalar buralarda çal›flan iflçilere, evler buralarda oturan insanlara devredilebilir.
‹lk bak›flta bu yöntem toplumda eflitli¤e hizmet edecek gibi görünmektedir. Ancak
kaç›n›lmaz olarak, baz› iflçiler kârl› olabilecek fabrikalara sahip olurlarken di¤erleri böyle flansl› olmayabilirler. Bu durumda eflitlik söz konusu olmaz. Bir baflka
yöntem bu varl›klar› en yüksek fiyat› verene satmak olabilir. Ancak, ücretlerin s›n›rl› oldu¤u bir ekonomide kim bir fabrikay› sat›n alabilecek paray› bulabilecektir?
Sadece eski nomenklatura belli bir servet biriktirmifl olabilir. Bu durumda eski parti patronlar› flimdi kapitalist patronlar hâline geleceklerdir. Bir baflka alternatif bu
varl›klar›n yabanc›lara sat›lmas›d›r. Bu durumda ülkeye yabanc› yat›r›m çekilebilir
ve Bat›l› yönetim becerileri ve teknoloji getirilebilir. Ancak bu, politik aç›dan problemlere yol açabilir. ‹flçilerin emekleriyle meydana getirilmifl olan varl›klar›n yabanc›lara verilmesi toplumda k›zg›nl›¤a yol açabilir. Bütün bu alternatifler, ayn› zamanda, toplumda eflitsizliklerin yeniden artmas›na yol açabilir.
Uygulamada, küçük iflletmeler genellikle çal›flanlara sat›ld›lar. Büyük iflletmeler, ço¤unlukla en fazla fiyat verenlere sat›ld›lar ve yabanc› firmalar birçok iflletmeyi sat›n ald›lar. Çek Cumhuriyeti gibi baz› ülkelerde vatandafllara birtak›m senetler
verildi ve vatandafllar bunlarla firmalarda hisse sat›n alabildiler. Bu sistem daha
h›zl› ve görünüflte daha eflitlikçiydi. Ancak, firmalar bir bütün olarak yeni yat›r›mc›lara sat›lamad›¤› için bu yeni yat›r›mc›lar›n getirebilece¤i sermaye ve uzmanl›ktan mahrum kal›nm›fl olunuyordu. ‹ster do¤rudan sat›fl yoluyla isterse senet vermek suretiyle özellefltirme yap›ls›n; her iki yöntem de gücü elinde bulunduranlar›n bu süreci kendilerini ya da politik aç›dan ittifak hâlinde olduklar› kimseleri zenginlefltirmek için kullanmalar› tehlikesini içermekteydi.
Hangi yöntem kullan›l›rsa kullan›ls›n, sonuçta pek çok firma çal›flan say›s›nda
afl›r› art›fl, modas› geçmifl olma ve piyasa ekonomisi içinde kârl› bir biçimde faaliyet gösterme kabiliyetine sahip olamama gibi problemlerle yüz yüzeydi. En büyük
problemler kömür madenleri ve çelik fabrikalar› gibi sanayileflmenin ilk dönemlerinde infla edilmifl ve uluslararas› piyasalarda rekabet gücüne sahip olmayan büyük sanayi firmalar›nda ortaya ç›km›flt›. Kapat›lmak zorunda kal›nan bu firmalar
daha önce ifl garantisinin oldu¤u bir toplumda çok say›da kiflinin iflsiz kalmas›na
yol açt›lar. Bunlardan baz›lar› binlerce iflçi çal›flt›r›yorlar ve belli bir flehirde ya da
bölgede temel ifl kayna¤›n› oluflturuyorlard›. Demokrasiye yeni geçmifl ve bu insanlardan oy isteyecek olan politikac›lar için bu firmalar› kapatmak kolay bir ifl de¤ildi. Bu yüzden, baz› ülkelerde, yayg›n iflsizlik ve sosyal huzursuzluk korkusu sebebiyle özellefltirme yavafl ilerledi. Hatta, henüz politik ve ekonomik gücün birbirinden tam anlam›yla ayr›lmad›¤› baz› komünizm sonras› toplumlar›nda, devlete
ait firmalar önemli bir güç kayna¤› olmaya devam etmektedirler.

Ekonomik dönüflüm
s›ras›nda özellefltirme
yap›l›rken ülkeler çeflitli
güçlüklerle karfl›laflt›lar.
Devletin elindeki varl›klar›n
de¤erinin tespiti bu
güçlüklerin bafl›nda
gelmekteydi.
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Resim 7.4
272 milyon sterlinlik de¤eriyle dünyan›n en büyük yat› olan ‘Eclipse’ ve sahibi Rus oligark Roman Abramoviç.

Rusya’da yay›mlanan Nezavisimaya Gazeta, Rusya ekonomisinin neredeyse yar›s›n›n yedi kiflinin elinde oldu¤unu yazd›¤›nda 2005 y›l›yd›. Bu kiflilerin
hepsi de Rusya Federasyonu Baflkan› Vladimir Putin’e yak›nl›¤›yla tan›n›yordu.
Bu kadar az say›da kifli, devlet hava yollar› Aeroflot’tan enerji devi Gazprom’a kadar bu denli büyük bir ekonomiye yön vermekte. Rusya’da birinci nesil
oligarklar›n özellefltirmeden, yeni neslin ise flirketlerin kamulaflt›r›lmas›ndan servet yapt›klar› biliniyor.
Rusya’da yetkililerin, oligark olarak adland›r›lan önemli siyasi ba¤lant›lara sahip ifl adamlar›n›n ve organize suç örgütlerinin “neredeyse bir mafya
devleti” yaratmak için bir arada hareket ettikleri, Rusya’da çeflitli çevrelere y›lda 300 milyar dolar rüflvet ödendi¤i 2010 y›l›nda yay›nlanan WikiLeaks
belgelerinde ortaya ç›km›flt›.
Oligark terimi Rusya’da son y›llarda ortaya ç›kan bir avuç zengin için kullan›l›yor. Ülkedeki tüm güçleri elinde toplayan bu küçük kesime ülkelerinde
h›rs›z, dünyada ise sonradan görme damgas› vuruluyor ama onlar›n ilk on s›ras›n›n kiflisel serveti 150 milyar dolar› afl›yor.

Bütün bu geliflmeler, iflletme yönetiminin yeniden yap›land›r›lmas›n›n bizzat
özellefltirmenin kendisinden daha önemli oldu¤unu göstermifltir. Rusya ve Çek
Cumhuriyeti gibi özellefltirmeyi h›zla ve fazla üzerinde düflünmeden yapan ülkelerin Polonya ve Slovenya gibi bu konuda daha dikkatli ve yavafl hareket edenlere
göre daha fazla problemlerle karfl›laflt›klar› görülmektedir. Artan iflsizlikten kaç›nmak için devletin firmalara destek vermesi fleklindeki uygulamalar belki de mülkiyetin yap›s›ndan daha önemli bir meseledir. Ancak yine de bütün bu problemlere
ra¤men geçifl ekonomilerinde, özellefltirilen firmalar›n ortalama olarak devlet firmalar›na göre daha fazla verimlilik art›fl› sa¤lad›klar› gözlemlenmektedir.

P‹YASALARIN OLUfiTURULMASI
Özellefltirmeye ek olarak geçifl devletleri, özel mülkiyete konu olan varl›klar›n,
mallar›n, hizmetlerin ve ifl gücünün de¤erlerinin serbestçe oluflaca¤› piyasalar›
da oluflturmak zorundayd›lar. Görünüflte bu, özellefltirmeye k›yasla daha kolay
bir iflti. Yap›lacak fley sadece merkezî planlamaya son vererek piyasalar›n kendiliklerinden ortaya ç›kmas›n› beklemekti. Ancak gerçekte, piyasalar›n oluflturulmas› bu kadar kolay olmay›p karmafl›k bir süreci gerektirmekteydi. Bu konuda ortaya ç›kan tart›flma noktalar›ndan biri piyasalar›n kurulmas›nda hangi h›zla hareket edilece¤iydi.
Baz›lar›, bu yeni oluflmaya bafllayan ekonomilere ve demokrasilere zarar verebilecek sosyal kar›fl›kl›klar› minimumda tutabilmek için de¤iflikliklerin yavafl yavafl
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hayata geçirilmesi gerekti¤ini ileri sürüyorlard›. Bu tedrici de¤iflimi savunanlar
özellikle fiyatlarda meydana gelecek ani s›çramalardan çekiniyorlard›. Sat›c›lar art›k mallar›n› istedikleri gibi fiyatland›rabilecekleri için enflasyon hatta hiperenflasyon ortaya ç›kabilirdi. Bunun sonucunda ortaya ç›kacak yayg›n fakirleflme geçifl
sürecine olan güveni sarsabilirdi.
Di¤erleri bu görüflü reddederek piyasa reformlar›n›n h›zl› bir flekilde yap›lmas›n› savunuyorlard›. Buna göre devlet, bir gecede merkezî planlamay› ortadan kald›rmal›, fiyatlar› serbest b›rakmal› ve iflletmelere sa¤lanan devlet deste¤ine hemen
son vermeliydi. Bu h›zl› de¤iflim bafllang›çta sanc›l› olabilir, yüksek enflasyon ortaya ç›kabilirdi; ama çekilen s›k›nt›lar k›sa sürecekti. fiok terapi olarak adland›r›lan
bu politika önce Polonya’da daha sonra da Rusya’da uygulamaya konuldu.
Piyasa ekonomisine geçifl süreci, hemen hemen her ülkede yüksek enflasyonun yan›nda önemli bir ekonomik gerileme (resesyon) ve gelir da¤›l›m›nda keskin
bir bozulmayla sonuçland›. Bu toplumlarda, bu sebeple meydana gelen sosyal
farkl›laflma, politik istikrar› tehdit etmeye bafllad›; yeni sisteme karfl› hoflnutsuzluklar ve temel reformlara karfl› bir direnç ortaya ç›kard› ve yeni ekonomik sistemin
düzgün ifllemesini engellemeye bafllad›. Gelir da¤›l›m›nda meydana gelen eflitsizli¤in piyasa ekonomisinde etkinli¤i teflvik edece¤ine inan›l›yordu. Ancak garanti alt›na al›nan eflitlik piyasa ekonomisinde etkinli¤i engelledi¤i gibi gelir da¤›l›m›nda
afl›r› boyutlara varan eflitsizlik de genifl kesimlerin d›flland›¤› bir sosyal yap› meydana getirerek problemlere yol açt›.
Dolay›s›yla makroekonomik istikrar› sa¤lamak, fiyatlar› serbest b›rakarak piyasa sistemini benimsemek kadar kolay bir görev de¤ildi. Geçifl ekonomilerinin ço¤unda yüksek enflasyonla birlikte toplam üretimde h›zl› düflüfller oldu ve iflsizlikte ciddi art›fllar meydana geldi. Daha zor olan›, aç›k ve istikrarl› bir flekilde iflleyen
piyasalar› oluflturabilmek için gerekli kurumsal çerçevenin meydana getirilmesiydi. Bunlar aras›nda bankac›l›k, finans ve muhasebe sistemlerinin gelifltirilmesi; uygun bir rekabet politikas›n›n oluflturulmas›; flirket yönetimi ve iflas› ile ilgili kanunlar›n yap›lmas›; ülkenin d›fl ticarete ve yat›r›ma aç›lmas› ve döviz konvertibilitesinin sa¤lanmas› yer almaktayd›.
Bu problemlere ek olarak birçok ülkede sosyal problemler ortaya ç›kt›. Bu
problemlerden en önemlisi, belki de sosyalist dönemde oluflturulan sosyal güvenlik a¤lar›n›n çökmesidir. Bunun sonucunda, yüksek enflasyon ve resesyonun yafland›¤› bu ülkelerde gelir da¤›l›m› iyice bozulmufl ve yoksulluk oranlar› çok yükselmifltir. Bu problemleri göz önünde bulundurarak flimdi, geçifl sürecinde uygulanan politikalara ve bunlar›n sonuçlar›na daha yak›ndan bakal›m.
Piyasa ekonomisine geçifl sürecinde ülkeler hangi ekonomik ve sosyal
problemlerle
karfl›SIRA
S‹ZDE
laflm›fllard›r?
D Ü fi Ü N E L ‹ M
Bu konuda takip edilen yollardan biri Çin modeli olarak adland›r›lmaktad›r.
Bu
modelde, geçifl döneminin bafllang›c›ndan itibaren üretimde ve verimlilikte ciddi
O R U
art›fllar sa¤lanm›flt›r. Geçifl döneminin ilk on y›l›nda, Çin’in Süretiminde
yüzde
50’den fazla art›fl meydana gelmifl, ifl gücü verimlili¤i yüzde 40 oran›nda artm›flt›r.
Ekonomik büyüme bundan sonra da devam etmifltir. Arnavutluk’ta da ilk iki y›lda
D‹KKAT
ekonomik göstergelerde meydan gelen keskin düflüflün ard›ndan, Çin’dekine benzer ama daha ›l›ml› bir süreç ortaya ç›km›flt›r.

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

Piyasa ekonomisine geçifl
süreci bütün ülkelerde
yüksek enflasyon, üretimde
gerileme ve gelir
da¤›l›m›nda bozulmaya yol
açt›. Bu durum çeflitli sosyal
huzursuzluklar›n ortaya
ç›kmas›na sebep oldu.
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Resim 7.5
Mihail Gorbaçov Rusya’da de¤iflimin sembolü olarak
görülüyor.
11 Mart 1985’te yafl ortalamas› çok yüksek olan Politbüro, o tarihte 54 yafl›nda
olan siyasetçiyi Komünist Parti Genel Sekreterli¤ine getirdi. Bu bir kuflak de¤iflimiydi, ard›ndan esen siyasi de¤iflim rüzgârlar› So¤uk Savafl› noktalad› ve Sovyetler Birli¤i’ni tarihe kar›flt›rd›.
Ülkenin demokrasiye, su ve hava kadar ihtiyac› oldu¤unu belirten Gorbaçov, birkaç ay içinde düzinelerce bakan ve parti yetkilisini görevden ald›, köhne Sovyet
ekonomisini canland›rmak için ekonomi politikas›nda de¤ifliklikler yapt› ve toplumsal reformlara giriflti.
“Glasnost -Aç›kl›k” ve “Perestroyka -Yeniden Yap›lanma”, Gorbaçov döneminin simgesi oldu. Gorbaçov’un kendisi de yap›lanlar› ikinci Rus Devrimi olarak nitelendiriyordu. Gorbaçov yola ç›karken hedefi, sosyalizmi kald›rmak de¤ildi, as›l iste¤i sosyalizmi canland›rmak ve ayakta kalmay› baflarabilecek bir sistem hâline getirmekti.
Gorbaçov, “Sosyalizmden vazgeçmedik, ona ihanet etmek istemiyoruz, sadece yeni
bir kalite kazand›rmak ve insani potansiyelini kullanmak istiyoruz” diyordu.
Merkezî plan ekonomisinin ifle yaramad›¤› ortaya ç›km›fl, Sovyetler Birli¤i politik
olarak yaln›zl›¤a itilmifl, sa¤l›k ve e¤itim sistemleri çökmüfl durumdayd›. Yolsuzluk, tüm devlet mekanizmas›n› sarm›fl, yay›lmac› d›fl politika, ordu ve silahlanma projeleri, Moskova’n›n mali yükünü giderek artt›r›yordu.
Devleti ve toplumu yeniden yap›land›rmak, giriflimcili¤i desteklemek, piyasa ekonomisi ö¤elerini yerlefltirmek ve enformasyon politikas›n› fleffaflaflt›rmak isteyen
Komünist Partinin yeni lideri, ayn› zamanda d›fl politikada da nükleer silahlanma
yerine yumuflamadan yanayd›.
1988’de Afganistan’daki birliklerin geri çekilmesine baflland›. Savunma bütçesi
k›s›ld›, Demokratik Almanya Cumhuriyeti, Çekoslovakya ve Macaristan’daki askerler geri çekildi. Bu arada Sovyetler Birli¤i’ndeki geliflmeler ile meflruiyeti sorgulanan Do¤u Almanya da tarihe kar›flt› ve Almanya birleflti.
Gorbaçov, Genel Sekreterli¤e seçilmesinden neredeyse tam befl y›l sonra, 15 Mart
1990 y›l›nda Sovyetler Birli¤i’nin ilk Devlet Baflkan› oldu. Ancak bu görev pek
uzun sürmedi. Reform karfl›tlar›n›n ihtilal giriflimi baflar›s›zl›kla sonuçland›. Gorbaçov’un rakibi Boris Yeltsin, ihtilalin bast›r›lmas›na yard›mc› oldu ancak Sovyet
‹mparatorlu¤u parçalanmaya bafllad›. Sovyet Cumhuriyetleri teker teker ba¤›ms›zl›klar›n› ilan etmeye bafllad›. Sonuçta Sovyetler Birli¤i tarihe kar›flt› ve yerine
Ba¤›ms›z Devletler Toplulu¤u kuruldu.
Halefi Yeltsin, Komünist Parti’nin yasaklanmas› için bir emir ç›kar›nca Gorbaçov
da 25 Aral›k 1991’de Sovyetler Birli¤i Devlet Baflkanl›¤›ndan istifa etti.

Kaynak: http://www.dw.de/analiz-rusyada-de¤ifliminsembolü-gorbaçov/a-2525221

Ülkelerin yaflad›klar›
ekonomik ve politik geçifl
süreci ile ilgili önemli bir
gözlem hukukun üstünlü¤ü
ile ekonomik büyüme
aras›nda bir korelasyonun
mevcut olmas›d›r. Hukuk
düzeninin zay›f oldu¤u
ülkelerde ekonomik geçifl
süreci daha sanc›l› ve
baflar›s›z olmufltur.

‹kinci modeli Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Macaristan gibi Orta Avrupa ülkeleri oluflturmaktad›r. Bu ülkelerde üretimde meydana gelen azalmaya, tar›m kesiminden di¤er sektörlere yo¤un ifl gücü ak›fl› sebebiyle ortaya ç›kan verimlilik art›fl› efllik etmifltir. Geçifl döneminin ilk y›llar›nda yüzde 30 civar›nda azalan üretim
daha sonra istikrar kazanm›fl; ayn› zamanda tar›msal ifl gücünün verimlili¤inde de
h›zl› bir art›fl yaflanm›flt›r. Geçifl döneminin ilk on y›l›nda bu verimlilik art›fl› ortalama olarak yaklafl›k yüzde 10 civar›nda gerçekleflmifltir.
Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Belarus’un yan›nda ba¤›ms›zl›¤›n› yeni kazanm›fl
baz› ülkelerin içinde bulundu¤u üçüncü bir modelden de söz etmek mümkündür.
Bu ülkelerde geçifl sürecinin ilk on y›l›nda, hem üretim hem de verimlilik azalmaya
devam etmifl ancak 1999’dan sonra toparlanma bafllam›flt›r. Bu ülkelerde üretim ortalama olarak yüzde 50, ifl gücü verimlili¤i ise yüzde 30 oran›nda düflüfl göstermifltir.
Ekonomik ve politik geçifl süreciyle ilgili olarak bütün ülkeler için geçerli olan
bir durum da hukukun üstünlü¤ü ile ekonomik büyüme aras›ndaki iliflkidir. Hukuk
düzeninin zay›f oldu¤u yerlerde ekonomik geçifl süreci daha baflar›s›z olmufltur.
Buralarda hem yerli hem de yabanc› müteflebbisler gelece¤e dair öngörülerde bulunamad›klar›ndan yat›r›m yapmaktan kaç›nmaktad›rlar. Ayr›ca, politik liderler ve
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devlet görevlileri sahip olduklar› pozisyonlar› kullanarak mevcut kaynaklar› kendileri için al›koymakta ve bu suretle elde ettikleri paralar› ço¤unlukla yurt d›fl›nda
saklamaktad›rlar. Bu flartlar alt›nda ortaya ç›kan sonuç “efl dost kapitalizmi” olmaktad›r. Baz›lar› devletle olan iliflkilerini kullanarak çok zengin olurken; büyük halk
kesimleri, ifl yerlerinin kapanmas› sebebiyle yay›lan iflsizlik ve ortaya ç›kan yüksek
enflasyon sebebiyle hayat standartlar›n›n sürekli olarak düfltü¤ünü görmektedirler.

Ç‹N’‹N P‹YASA SOSYAL‹ZM‹NE GEÇ‹fi‹
Politik aç›dan otoriter rejimini devam ettirirken baflar›l› bir ekonomik geçifli gerçeklefltirmesi sebebiyle Çin, özel olarak ele al›n›p incelenmeyi hak etmektedir. Asl›nda Çin’in durumu farkl› bir özellik arz etmekte ve buradan bütün geçifl ekonomileri için geçerli dersler ç›karmak mümkün görünmemektedir. Ayr›ca, ekonomik
baflar›lar›na ra¤men Çin, baz› güçlüklerle de karfl› karfl›yad›r. Bu yüzden, özel flartlar› ve elde etti¤i sonuçlar› aç›s›ndan Çin’i yak›ndan incelemekte fayda vard›r.
Çin’de klasik sosyalizmden piyasa ekonomisine geçifl süreci 1978 y›l›nda, Mao
Zedung’un liderli¤inde parti-devletin yaflad›¤› karmafla dolu y›llara bir karfl›l›k olarak bafllad›. 1949’daki devrimden sonra Mao, Stalinist modele dayal› bir sosyalist
sistem kurmufltu. Üretim araçlar› devlete aitti, kolektif çiftlikler vard› ve merkezî bir
planlama söz konusuydu. Yukar›dan afla¤›ya oluflturulan bu model flehirli ayd›nlar›n, ekonomik kararlar› hayli bürokratik süreçler içinde almas›na dayan›yordu ve
ekonomik sektörler ve co¤rafi bölgeler aras›nda eflitsiz bir gelir ve prestij da¤›l›m›n›n ortaya ç›kmas›na yol açm›flt›.

Çin politik aç›dan otoriter bir
yönetimi devam ettirirken bir
taraftan da ekonomisini
baflar›l› bir flekilde
dönüfltürebilmifltir. Ancak
bütün baflar›lar›na ra¤men
Çin, baz› güçlüklerle karfl›
karfl›ya kalmaya devam
etmektedir.

Resim 7.6
Mao Zedong, 1 Ekim 1949’da, Pekin’deki Tiananmen meydan›nda yapt›¤› aç›klamayla Çin Halk
Cumhuriyeti’nin kuruluflunu tüm dünyaya ilan etti.

Mao Zedong, Çin Halk Cumhuriyeti’nin resmen ilan›n› duyurdu¤u konuflmas›n› yaparken Bat› dünyas›nda büyük bir flok yaflan›yordu. Çünkü, So¤uk
Savafl’›n yafland›¤› bir dönemde, 600 milyonluk nüfusuyla Çin bir anda öteki satha, komünistlerin taraf›na geçmiflti. 20’nci yüzy›l›n bafllar›nda ortaya ç›kan “Sar› tehlike” sözcü¤ü “K›z›l tehlikeye” dönüflmüfltü.

Kaynak: http://www.dw.de/çinde-komünist-devrimin-60-y›ldönümü/a-4741886

Köylülere dayanarak devrim yapan Mao, ideolojik olarak bürokrasiden ve merkeziyetçilikten hofllanm›yordu ve bu tür e¤ilimleri ortadan kald›racak bir “sürekli
devrim” aray›fl›ndayd›. Sovyetler Birli¤i ile bozulan iliflkiler ve 1950’li y›llarda Büyük Ekonomik Hamle ile sonuçlanan baz› baflar›l› kitlesel politik kampanyalar Ma-

“Büyük Ekonomik Hamle”,
Mao’nun 1958-1961 y›llar›
aras›ndaki Çin tar›m›n›
kolektiflefltirerek ekonomiyi
modernlefltirme program›n›n
ad›yd›.
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Deng Xiaoping’in gelifliyle
kalk›nma stratejisi de¤iflti
ve içe kapanma yerini d›fla
aç›lmaya b›rakt›. Mao’nun
kolektif çiftlikleri, ça¤a
uyum göstererek kapitalist
iflletmeler olarak çal›flmaya
bafllad›lar. Böylece “kedinin
siyah ya da beyaz olmas›
de¤il, fare yakalamas›
önemlidir” dönemine
geçilmiflti.
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o’nun bu ideolojik arzular›n› daha da kuvvetlendirdi. K›rsal yörelerde yaflayan insanlar halk komünleri hâlinde organize edildiler. Burada amaç, kolektif davran›fl›
güçlendirmek ve ifl gücünü sanayi üretimini maksimize edecek flekilde organize
etmekti. Baz› düflük teknolojili sanayi uygulamalar›n› kullanan bu komünler tar›m›
öylesine ihmal ettiler ki fliddetli bir k›tl›k bafllad› ve on milyonlarca insan bu sebeple öldü. 1966-1976 y›llar› aras›ndaki kültür devrimi Sovyet tipi bir ekonomik planlamaya dönüflü engelledi. Bu kültür devrimi s›ras›nda Mao, halk› afl›r› bürokratik
hâle geldi¤ine ve devrimci de¤iflikliklere direndi¤ine inand›¤› parti-devlete sald›rmaya teflvik etti. Bunun sonucunda ortaya ç›kan anarfli neredeyse bir iç savafla yol
aç›yordu. Parti-devletin iç teflkilatlanmas› zay›flad› ve ekonomik istikrar bozuldu.
Mao’nun 1976’da ölümüyle birlikte bir güç mücadelesi bafllad› ve bu mücadeleyi Deng Xiaoping kazand›. Mao zaman›nda yaflanan olaylar partinin meflruiyetini ciddi ölçüde sarsm›flt› ve ideoloji art›k halk›n devlete itaatini sa¤lamaya yetmiyordu. Deng, halk›n yaflama standard›n› yükseltecek önemli baz› reformlar yap›lmazsa parti-devletin ayakta kalamayaca¤› sonucuna vard›. 1978 y›l›nda Deng’in
ekonomik reform plan› kabul edildi. Deng program›n›, sosyalizme ait unsurlar› daha fazla piyasa ve özel mülkiyet ile birlefltiren “Çinlilere has bir sosyalizm” olarak
tan›ml›yordu.
Deng’in bafllatt›¤› program›n en önemli iki aya¤› tar›mda reform yap›lmas› ve
Çin’in uluslararas› piyasalara aç›lmas›yd›. Tar›mda ortak çiftlikler da¤›t›ld› ve çiftçilere daha fazla otonomi sa¤land›. Çiftçiler hangi ürünleri üreteceklerine kendileri
karar verebilecekler ve üretim fazlalar›n› serbest piyasada satabileceklerdi. Bunun
sonucunda g›da üretiminde h›zl› bir art›fl meydana geldi ve çiftçilerin gelirleri artt›. Bu durum k›rsal bölgelerde özel giriflimlerin artmas›n› teflvik etti. Tar›mdaki reforma ek olarak Deng’in plan› “aç›k kap›” politikas›n› da içermekteydi. Uluslararas› ticaret ve finans önündeki engeller azalt›larak Çin, küresel piyasalara ve yabanc› yat›r›mlara aç›ld›. Uluslararas› ticaret Çin’in kaynaklara, teknolojiye ve teknik bilgiye eriflimini h›zland›rd›. Bu reformlar›n kaç›n›lmaz bir sonucu özel mülkiyet haklar›n›n daha fazla kabul görmesiydi. 1980’lerin ortalar›nda çiftçilere arazilerini satma hakk› (baz› s›n›rlamalarla birlikte) verildi ve özel iflletmeler zamanla hukuken
meflru hâle geldiler. Piyasa güçlerinin rolü h›zla artt›; öyle ki bugün, devlet taraf›ndan üstlenilen baz› önemli altyap› projeleri haricinde ekonominin hiçbir kesimi
merkezî olarak planlanmamaktad›r.
Özellikle tar›mda yap›lan reform, di¤er geçifl ekonomileriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda
Çin’de oldukça baflar›l› sonuçlar vermifltir. Mesela Rusya’da ve Orta Asya ülkelerinde yap›lan toprak reformunda, topraklar kâ¤›t üzerinde haklar olarak da¤›t›lm›fllard›r. Bu da topraklar üzerinde elde edilen haklar›n zay›f kalmas›na sebep olmufltur.
Sonuçta, aile tar›m iflletmeleri hayli yavafl bir flekilde geliflmifl, büyük çiftlikler yeniden yap›lanma konusunda isteksiz olmufllar ve verimlilik art›fl› gecikmifltir.
Ayr›ca, Orta Avrupa ve Rusya Federasyonu’nda uygulanan reform stratejisi h›zl› bir özellefltirmeyi ve iflletmelerin bafltan afla¤› yeniden yap›lanmas›n› içermekteydi. Ancak, merkezî planlaman›n ve buna ba¤l› kontrol sisteminin ortadan kalkmas›, sözleflmeleri destekleyecek ve enformasyonun da¤›t›m›n› sa¤layacak yeni kurumlar›n olmad›¤› bir ortamda, g›da mallar› zincirinde ciddi bozulmalara yol açm›flt›r. Çin’in tar›m reformu bu bak›mdan önemli ölçüde farkl›l›k göstermektedir. Çin,
h›zl› ve kapsaml› bir reform yaparak tar›msal yap›da bozulmalara sebep olmam›flt›r. Reform döneminin bafllar›nda, girdi arz ve tedarik sistemleri tamamen devlet
kontrolü alt›nda tutulmufltur. Girdi ve ç›kt› pazarlama sistemlerinde devlet düzenlemelerinin kald›r›lmas›na ancak reformlar bafllad›ktan birkaç y›l sonra izin veril-
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mifltir. Bu tedrici liberalizasyon stratejisi iflletmelere, fiyat liberalizasyonunun sa¤lad›¤› enformasyon imkânlar›ndan faydalan›rken planlama sisteminin çöküflünün
yarataca¤› problemlerden kaç›nma f›rsat› sunmufltur.
Bugün bütün dünya ekonomisini etkileyen bu geliflmelere ra¤men, Çin’in klasik sosyalizmden piyasa ekonomisine geçifli tamamlanm›fl de¤ildir. Henüz üstesinden gelinmesi gereken birçok engel ortada durmaktad›r. Bunlar içinde en önemlisi komünist partinin devam eden hâkimiyetidir. Orta Avrupa ülkeleri ve Rusya’n›n
aksine Çin, ekonomiyi teflvik etmek üzere piyasa güçlerini olufltururken partinin
sahip oldu¤u güç ve hâkimiyetten vazgeçmemifltir. Özel giriflim ve piyasalar geliflmekle birlikte yine de devletin kontrolü alt›ndad›r. Devlet taraf›ndan iflletilen flirketler Sovyetler’deki ve Do¤u Avrupa’daki benzerlerinin yaflad›¤› problemlerin
benzerlerini yaflamaktad›rlar. Etkinlikten uzak ve demode hâldedirler ve devletin
finansal deste¤i ile ayakta durmaktad›rlar. Bunlar› desteklemek için kullan›lan kaynaklar daha verimli baflka alanlardan çekilmifl olmaktad›r. Liberal ekonomik düflünceyi benimsemifl olan birçok kimseye göre ekonomik liberalizasyon politik liberalizasyonla sonuçlanacakt›r. Zenginleflen ülke, partinin de¤iflmez gücü ile karfl› karfl›ya geldikçe bir düzensizlik ortaya ç›kacakt›r.
Çin’in yaflad›¤› geçifl süreci k›rsal kesim ile flehirler aras›nda keskin bir ay›r›ma
da yol açm›flt›r. Ekonomik geliflme hayli eflitsiz bir flekilde ortaya ç›km›fl; k›y› kesimleri h›zla geliflirken iç bölgeler bu süreçte ihmal edilmifltir. Bu eflitsiz geliflme,
k›rsal kesimin sömürülmesi ile sonuçlanm›flt›r. Devlet k›rsal bölgelerde azalan
oranl› bir vergi sistemi uygulam›fl; bunun sonucunda 1990’lardan itibaren 40 milyon köylü topra¤›n› kaybetmifltir. Ayn› zamanda, devletin bu bölgelere sundu¤u
hizmetler de ciddi ölçüde azalm›flt›r. Sonuç olarak 100 milyondan fazla köylü köyünü terk ederek ifl aramak üzere flehirlere göç etmifltir. Bu insanlar kendi ülkelerinde illegal göçmen durumunda olup flehir sakinlerinin sahip olduklar› pek çok
sosyal hizmetten mahrum yaflamakta ve iflverenler taraf›ndan sömürülmektedirler.
Çinli yetkililer k›rsal bölgelerden göç eden bu iflçileri mümkün oldu¤unca istihdam edebilmek için yüksek bir büyüme h›z›n›n sürdürülmesi gerekti¤inin fark›ndad›rlar. Ayn› zamanda, ekonominin afl›r› ›s›nman›n s›n›r›na gelmesinden de korkmaktad›rlar. 2005 y›l›nda Çin’in GSY‹H’sinde meydana gelen büyümenin % 60’›n›
sa¤layan yat›r›mlar, büyük ölçüde banka kredileri ile mümkün olmufltur. Merkezî
planlama döneminin kal›nt›lar›ndan biri olan devlet bankalar›n›n, yat›r›m f›rsatlar›n› potansiyel riskleri ve getirilerini göz önünde bulundurarak ba¤›ms›z bir biçimde de¤erlendirmelerine izin verilmemekte; bunun yerine devletin büyüme hedeflerini destekleyecek flekilde davranmaya zorlanmaktad›rlar. Bunun bir sonucu olarak Çin’in bankac›l›k sistemi milyarlarca dolarl›k bat›k kredi yüküne sahiptir ve resmî görevliler bu durumun Çin’in mali ve finansal durumunu bozaca¤› endiflesi
içindedirler. Bir baflka mesele de çok fazla yat›r›m›n afl›r› bir sanayi kapasitesi yaratm›fl olmas›d›r. Arz fazlas› kendini göstermeye bafllam›fl olup fiyatlar›n düflmesi
ve kârlar›n azalmas› riskini ortaya ç›karm›fl bulunmaktad›r.
2012 y›l› A¤ustos ay› itibar›yla Çin, teknolojik rekabet gücünü artt›rmak, yabanc› teknoloji ba¤›ml›l›¤›n› azaltmak ve yeni pazar potansiyelleri yaratmak için iddial› bir befl y›ll›k plan haz›rlad›. Pekin yönetimi öncelikle makinecilik alan›nda önemli yat›r›mlar›n yap›lmas›n› kararlaflt›rd›.
Befl y›ll›k planda, Çin ekonomisi aç›s›ndan özel öneme sahip yedi stratejik sektöre yer verildi; bunlar›n aras›nda yeni enerji kaynaklar›, enerji verimlili¤i, çevre
dostu araçlar ve fabrikalar›n en modern teknolojilere adapte edilmesi yer al›yor.
Sektörler 27 kilit endüstri koluna ayr›ld› ve Çin bu branfllara 2015 y›l›na kadar bir
trilyon 200 milyar euroluk yat›r›m yapmay› planl›yor.
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Çin, ekonomiyi teflvik etmek
üzere piyasa güçlerini
olufltururken partinindevletin sahip oldu¤u güç ve
hâkimiyetten
vazgeçmemifltir.

Çin’in yaflad›¤› ekonomik
geçifl süreci k›rsal
kesimlerle flehirler aras›nda
eflitsizliklerin ortaya
ç›kmas›na yol açm›fl,
topra¤›n› kaybeden
milyonlarca köylü ifl bulmak
için flehirlere göç etmifltir.

1979 y›l›nda içe kapal›
yoksul bir ülke olan Çin’de
kifli bafl›na gelir 182 dolar
civar›ndayd›. Sonraki otuz y›l
boyunca Çin y›lda ortalama
% 9,9 büyüdü. Kifli bafl›na
geliri 2009 y›l›nda 3 bin 688
dolara yükseldi, özellikle son
10 y›lda 300 milyon kiflilik
bir orta s›n›f yarat›ld›. 2012
y›l› itibar›yla Çin, 7 trilyon
dolar›n üzerindeki millî
geliriyle dünyan›n ikinci
büyük ekonomisi hâline
gelmifltir.
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Çin, dünyan›n bir numaral› makine imalatç›s› ve 2011’de 560 milyar euro de¤erinde makine ve tesis imal etti. Bu rakam Japonya ve ABD’nin toplam›na eflit.
Bugün Çin, bir taraftan 1 trilyon 178,9 milyar dolarl›k Amerikan devlet tahviline sahip ve dünyan›n en büyük yabanc› döviz rezervini elinde bulundururken
ayn› zamanda “Bat› teknolojisi çalmaktan sak›nmayan ve marka sahtekârl›¤›yla
milyarlarca dolarl›k zarara yol açan bir ülke” olarak an›l›yor. Bu konu da en az
insan haklar› konusu kadar Çin’in bafl›n› a¤r›tacak bir büyük ekonomik sorun
olarak durmaktad›r.
Resim 7.7
5 Haziran 1989’da foto¤rafç› Jeff Widener taraf›ndan çekilen bu foto¤raf, izleyenler taraf›ndan kalabal›¤›n
içine al›nana dek dört tank› tek bafl›na durdurmaya çal›flan meçhul protestocuyu göstermektedir.

Çin’in Tiananmen Meydan›, 20’inci yüzy›lda insan haklar› ve özgürlükleri ba¤lam›nda akla ilk gelen yerlerden biridir.
3 Haziran’› 4 Haziran’a ba¤layan gece, ö¤renciler, akademisyenler ve entelektüeller, Çin Komünist Partisi yönetimi alt›ndaki hükümetin yozlaflmas›n›
protesto etmek ve daha fazla söz hakk› için Tiananmen Meydan›’nda bir araya gelmifllerdi. Çin Halk Cumhuriyeti’nin askerî gücü olan Çin Halk Kurtulufl Ordusu’nun gruba müdahalesi sonucu 4 Haziran, tarihe kanl› ve korkunç bir sayfa olarak geçti. 1989 y›l›n›n Nisan ay›nda bafllayan ö¤renici olaylar›, k›sa sürede büyüyerek ayd›nlar›n ve iflçilerinde kat›ld›¤› büyük ölçekli gösterilere dönüflmüfl, gösteriler s›ras›nda on binlerce kifli baflkent Pekin’deki Yasak fiehir’in önünde uzanan Tiananmen Meydan›’nda toplanm›flt›. Hükümetin da¤›lma ça¤r›lar›na protesto onlar›n meydan okumas›n›n
ard›ndan, 3 Haziran’› 4 Haziran’a ba¤layan gece, Çin Ordusu, meydanda toplanan 100 bin kifliyi da¤›tmak için güç kullanm›flt›.
Ordunun müdahalesi s›ras›nda Çin Kominist Parti’sine göre 23, Çin K›z›lhaç›’na göre ise 2 bin 600 kifli ölmüfl, olay dünya çap›nda genifl yank› bulmufl, uluslararas› toplum Çin’e ekonomik ve siyasi yapt›r›mlar uygulamaya bafllam›flt›.

GEÇ‹fi EKONOM‹LER‹N‹N DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Geçifl ekonomilerinin uygulamalar› incelendi¤inde farkl› sonuçlarla karfl›lafl›lmaktad›r. Polonya gibi baz› ülkelerde bu uygulamalar›n yüksek büyüme h›zlar›na yol
açt›¤› görülmektedir. 1990 y›l›nda flok terapiye baflvurdu¤unda Polonya’da fiyatlar
önemli ölçüde yükselmifl ve ciddi bir enflasyon problemi ile karfl›lafl›lm›flt›. Bununla birlikte hayat standard› ve GSY‹H düflmüfltü. Ancak, 1990’lar›n ortalar›ndan itibaren ekonomi toparlanmaya bafllad› ve bugün Polonya, bir Avrupa Birli¤i üyesi
olarak son krizin olumsuz etkisine ra¤men yüksek gelir düzeyine eriflmifl bir ülkeye dönüfltü.
Çek Cumhuriyeti ve Macaristan’da, Polonya’ya k›yasla piyasalar›n oluflturulmas› daha yavafl olmufl fakat özellefltirme daha h›zl› yaflanm›flt›. Çek Cumhuriyeti’nde
özellefltirme daha çok senet verme fleklinde olurken Macaristan’da ço¤unlukla iflletmeler yabanc›lara sat›lm›flt›. Di¤er geçifl ekonomilerinin pek ço¤u hâlen özellefl-
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tirmeyi tamamlamaya çal›fl›rken Estonya, ekonomisini dönüfltürme konusunda
önemli bir mesafe kat etmifl gibi görünmektedir.
Aralar›ndaki farkl›l›klara ra¤men Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti geçifl
ekonomileri aras›nda en baflar›l› örnekler olarak gösterilmektedirler. Bu üç ülke
ayr›ca, ekonomik liberalizmi ve sosyal demokrasiyi içine sindirmifl durumdad›r. Bu
üç ülke ile birlikte di¤er Do¤u Avrupa ülkelerinin Avrupa Birli¤i’ne kat›lm›fl olmalar›, bu ülkelerde ekonomiyi dönüfltürme ve demokratik reformlar› gerçeklefltirme
bak›m›ndan yeterli ad›mlar›n at›ld›¤›n›n bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.
Bu ülkeler ayr›ca, Avrupa Birli¤i’ne kat›lmadan önce NATO’ya da dâhil olmufllard›r. Ancak, NATO’ya ve AB’ye üye olmak bütün problemlerin hâlloldu¤u anlam›na gelmemektedir. Mesela AB üyeli¤i bu ülkelere yeni mali yükler getirmifltir. Ayr›ca, daha önce Birli¤e kat›lan ülkelerin yararland›¤› mali yard›mlardan yeni üyeler
yeterince yararlanamam›flt›r.
Ek olarak baz›lar›, AB üyeli¤inin getirdi¤i maliyetler faydas›n› aflmakta m›d›r sorusunu sormaya bafllam›flt›r. Çünkü yukar›dan afla¤› empoze edilen yeni bürokratik düzenlemeler eski sosyalist sistemi akla getirmektedir. Bu ülkelerde her ne kadar halk›n ço¤unlu¤u sosyalist sistemdekine k›yasla durumlar›n›n daha iyi oldu¤unu ifade ediyorlarsa da pek çok kifli de uygulanmak istenen yeni politikalardan ve
ekonomiden hoflnut de¤ildir. Bu durum, geçifl sürecinden insanlar›n ne kadar adil
bir flekilde yararland›klar› sorusunu ortaya ç›karmaktad›r. Birçok kimse zenginlerle fakirler aras›ndaki uçurumun büyümesinden ve eski düzenin hâkimlerinin ve
ekonomik yöneticilerin düzenlemelerin olmad›¤› yeni ekonomik ortamdan faydalanarak servetlerini büyüttüklerinden flikâyet etmektedirler.
Her fleye ra¤men bu ekonomiler AB’nin getirdi¤i Kopenhag Siyasi Kriterleri ile
Maastricht Ekonomik Kriterleri’ni yerine getirdikçe piyasa ekonomisi kurumsallaflacak, flikâyet edilen sorunlar› ortadan kald›racak demokratik ve hukuksal düzenlemeler yerli yerine oturacakt›r.

Polonya, Macaristan ve Çek
Cumhuriyeti geçifl
ekonomileri aras›ndaki en
baflar›l› ülkeler olarak kabul
edilmektedirler. Bütün
zorluklar›n henüz üstesinden
gelmifl olmamalar›na
ra¤men bu ülkeler, ekonomik
liberalizmi ve demokrasiyi
kurumlaflt›rabilmifllerdir.

Tablo 7.1

Baz› Geçifl Ekonomilerinde Ekonomik Durum

Ülke

GSY‹H’nin Özel
Kifli Bafl›na GSY‹H
Sektöre Ait K›sm›
(2004 Y›l›\Dolar)
(Yüzde)

GSY‹H’de
Ortalama Y›ll›k
Büyüme
(1990-2005)

‹flsizlik Oran›
(2005)

Polonya

12.953

75

2,89

19,0

Macaristan

15.838

80

1,65

6,1

Estonya

14.925

80

5,75

10,0

Çek Cum.

17.220

80

1,26

8,3

Letonya

11.396

70

4,52

10,6

8.464

75

- 1,4

13,7

Bulgaristan
Moldova

2.184

65

- 0,82

7,9

10.150

65

1,08

8,6

Tacikistan

1.261

55

1,26

40 (tah.)

Belarus

6.987

25

2,97

10-30 (tah.)

Çin

6.425

70 (tah.)

9,72

10 (tah.)

Rusya

Kaynak: Balaam,
David N and Veseth,
Michael (2008),
Introduction to
International
Political Economy
(Fourth Edition),
Pearson
International
Edition, New Jersey,
The U.S.
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Orta ve Do¤u Avrupa
ülkelerinin gösterdikleri
baflar›n›n aksine Rusya ve
di¤er eski Sovyetler Birli¤i
ülkelerinde geçifl süreci pek
olumlu sonuçlar
vermemifltir. Bu ülkeler
yüksek enflasyon, ekonomik
gerileme ve yolsuzluklarla
bafl bafla kalm›fllard›r.

Yukar›daki tablo, Orta ve Do¤u Avrupa ülkelerindeki olumlu sonuçlar›n aksine, Rusya ve di¤er eski Sovyetler Birli¤i ülkelerinde geçifl sürecinin pek de olumlu sonuçlar vermedi¤ini sergilemektedir. Bunun sonucunda Rusya’da, Komünist
Parti meclisteki güçlü partilerden biri olarak ortaya ç›km›flt›r. Rusya’da ekonomik
reformlar, 1990’lar›n bafl›nda, Polonya’daki flok terapiyi örnek alm›fl ve ekonomik
bir felaketle sonuçlanm›flt›r. Piyasalar›n serbest b›rak›lmas› ilk anda büyümede bir
art›fla yol açmam›fl, sadece kontrolden ç›kan bir enflasyon ve halk›n hayat standard›nda h›zl› bir düflüfl meydana getirmifltir. Hiperenflasyon sonunda kontrol alt›na
al›nm›fl fakat 1999’a kadar Rusya nüfusunun üçte birinden fazlas› yoksulluk içinde
yaflamak zorunda kalm›flt›r.
Serbest piyasalar›n oluflmas› s›ras›nda yaflanan bu problemlere özellefltirmenin
yol açt›¤› di¤er problemler efllik etmifltir. Rus hükûmeti pek çok küçük ve orta boy
iflletmenin özellefltirmesinde senet verme yöntemini benimsemifl fakat ekonominin
en önemli sektörleri (petrol sanayii gibi dev sektörler) hükûmetle ve eski nomenklatura ile iliflkili s›n›rl› say›daki bölgesel yat›r›mc›ya sat›lm›flt›r. Sonuçta, yukar›da
bahsedilen ve oligarklar denilen, ekonomi, hükûmet ve medyada ola¤anüstü etkiye sahip az say›da zengin ortaya ç›km›flt›r.
1990’lar Rus ekonomisi için problemlerle dolu olarak geçmifl ancak daha sonra
ülkenin GSY‹H’si artmaya bafllam›flt›r. Bu durum birçok gözlemci taraf›ndan nihayet
ülkenin ekonomik reformlarda belli bir baflar›y› yakalamas› olarak de¤erlendirilmifltir. Ancak Rusya’n›n ekonomik büyümesinin daha çok petrol ihracat›na dayand›¤›,
çeflitlendirilmifl bir ekonomik yap›n›n henüz gerçeklefltirilemedi¤i gözden kaç›r›lmamal›d›r. Rus firmalar›n›n ço¤u özel yat›r›mc›lar›n elinde bulunmas›na ra¤men; bunlar›n birço¤u ödeme aczi içinde bulunmakta ve devlet bürokratlar›n›n çeflitli müdahaleleriyle karfl›laflmaktad›rlar. Rusya’da ayr›ca, organize suç ve yolsuzluk ciddi bir
problem olmaya devam etmektedir. Uluslararas› fieffafl›k Örgütü’nün 28 ülkeyi kapsayan 2011 Rüflvet Endeksi’ne göre yurtd›fl›nda ifl yaparken en çok rüflvete baflvuran
flirketler Çin ve Rusya’da bulunmaktad›r. Ayr›ca ayn› örgütün 183 ülkenin, yolsuzluk
ve rüflvet s›ralamas›n› yapt›¤› listesinde dünya yolsuzluk ve rüflvet s›ralamas›nda Rusya, dünyadaki en kötü ülkelerden biri olarak 143’üncü s›rada yer almaktad›r. Ayn›
problem di¤er geçifl ekonomilerinde de yayg›nd›r ve bu sebeple bu ülkelerde yat›r›m ve büyüme için elveriflli bir ortam meydana getirilememektedir.
Son olarak, komünizm sonras› geçifl ekonomileri hâlâ bireysel sorumluluk, risk
ve kazanc› uzlaflt›ran bir kapitalist kültür infla etmekle u¤raflmaktad›rlar. Mesela
Rusya’da nüfusun üçte birinden fazlas› özellefltirilen devlet varl›klar›n›n tekrar millîlefltirilmesi gerekti¤ine inanmaktad›r ve komünist parti özellikle yafll› seçmenler
aras›nda gücünü muhafaza etmektedir. Ancak komünist dönemin hat›ras›na sahip
olmayan yeni bir nesil h›zla büyümektedir ve bu yüzden Rusya’da tekrar eskiye
dönüfl ihtimal dâhilinde de¤ildir.
Genel olarak bakarsak, baz› geçifl ekonomileri iyi iflleyen piyasalara ve devletlere sahip olma yolunda ilerlemeye devam ederken; bunlar›n ço¤u ise eksik kalan
reformlar›n, nomenklaturan›n elinde kalan özellefltirmelerin ve devlet sahipli¤inin
ve müdahalelerinin devam etti¤i ekonomik yap›lar›n s›k›nt›s›n› çekmektedir. Eski
Sovyetler Birli¤i üyesi ülkelerde güçlü merkantilist özellikler gösteren bir politikekonomik yap› göze çarpmaktad›r. Bu ülkelerde devletin ekonomi üzerinde etkide bulunmas› arzusu ve piyasalar›n millî hedeflere hizmet etmesi gerekti¤i inanc›
devam etmektedir. Bu merkantilist ak›m, ayn› zamanda bir Bat› karfl›tl›¤› da içermekte ve liberalizm Sovyetler Birli¤i’nin y›k›lmas›nda rol oynayan bir yabanc› ideoloji olarak reddedilmektedir.
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Ekonomik ve politik geçifl sürecinde bütün ülkeler için geçerli olan bir durum,
ekonomik büyüme ile hukukun üstünlü¤ü aras›ndaki iliflkidir. Hukukun zay›f oldu¤u yerlerde ekonomik dönüflüm baflar›s›z olmufltur. Daha önce de söz edildi¤i
gibi bu gibi yerlerde, yerli ve yabanc› yat›r›mc›lar bir belirsizlikle karfl›laflmakta, gelece¤i öngörememekte ve bu yüzden yat›r›m yapmaktan kaç›nmaktad›rlar. Bununla beraber, devlet gücünü elinde bulunduranlar bu pozisyonlar›n› toplumun kaynaklar›na el koymak için kullanmakta ve biriktirdikleri servetlerini genellikle yurt
d›fl›nda tutmaktad›rlar. Bu flartlarda ortaya ç›kan durum efl-dost kapitalizmi olmakta; devletle iliflkili olan bir az›nl›k çok zenginleflirken halk›n ço¤u hayat standartlar›n›n günden güne düflmesine flahit olmaktad›r.
Sizce Çin, bugün hâlâ bir klasik sosyalist ülke say›labilir mi?
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Komünizm ya da klasik sosyalizmin özelliklerini
ifade etmek
Sosyalizm üretim araçlar›n›n toplum ad›na devlete ait oldu¤u ekonomik sistemin ad›d›r. Bu sistemin geçerli oldu¤u ülkelerde komünist parti herfleye hâkim oldu¤u için komünizm olarak da adland›r›lmaktad›r. Bu sistemin uyguland›¤› ülkelerde 1990’lardan itibaren yaflanan kapitalizme
geçifl süreci bir hayli sanc›l› olmufltur. Bu ülkelerin önünde bu konuda bir model olmad›¤›ndan
farkl› uygulamalar yap›lm›fl ve farkl› sonuçlar elde edilmifltir.
Klasik sosyalizm ya da komünizm denilen sistemde güç, tek parti olan komünist partinin elinde
toplanmaktad›r. Partide gücü elinde bulunduranlar›n toplumda ayr›cal›klara sahip oldu¤u bu sistem nomenklatura olarak da adland›r›lmaktad›r.
Klasik sosyalist sistemde gücün nas›l kullan›laca¤› sosyal, ekonomik ve politik iliflkilerle ilgili bir
resmî inançlar seti olan Marksist ideoloji taraf›ndan belirlenmektedir. Bu sistemde parti ve devlet ya da hükûmet aras›nda ay›r›m yapmak güçtür ve komünist partinin devlete hâkim olmas›
sebebiyle devlet içindeki fiilî pozisyonlar ikinci
derecede önem tafl›maktad›r.
Üretim araçlar›n›n topluma ya da toplum ad›na
devlete ait olmas› klasik sosyalizmin temel özelli¤idir. Fakat üretimle ilgisi olmayan kiflisel mallarda ve baz› s›n›rl› alanlarda özel mülkiyet devam
etmektedir. Üretim araçlar›nda özel mülkiyet olmay›nca, klasik sosyalizmde piyasa mekanizmas›
da bulunmamaktad›r. Sadece s›n›rl› alanlarda serbest fiyatlar›n oluflmas›na izin verilmektedir.
Piyasalara izin verilmedi¤i için klasik sosyalist
sistemde kaynaklar› tahsis etmek için merkezî
planlamaya baflvurulmufl; neyin ne kadar üretilece¤ine, hangi fiyattan sat›laca¤›na ve nas›l da¤›t›laca¤›na karar veren çok genifl bir devlet bürokrasisi ortaya ç›km›flt›r. Piyasalar mevcut olmad›¤›ndan, bu sistemde, mallar›n fiyatlar› merkezî
planlamay› yapanlarca belirlenmektedir. Bu durumda fiyatlar, mallar›n gerçek de¤erlerini do¤ru
bir biçimde yans›tamamaktad›rlar.
Bu sistemde firmalar, kendilerine verilen plan
hedeflerine ulafl›p ulaflmad›klar›na göre de¤erlendirilmekte; iflçilerin ald›klar› ücretlerle ne öl-

çüde s›k› çal›flt›klar› aras›nda bir iliflki olmamaktad›r. Bunun sonucunda fabrikalar, ürettikleri
ürünlerin kaliteleri üzerine de¤il, miktar› üzerine
odaklanmaktad›rlar.
Bütün bunlara ek olarak, ekonomik büyümenin
temel unsuru olan yenilik de bu sistemde gerekli teflvik mekanizmalar›na sahip de¤ildir. Ekonomik yenilikler konusunda her hangi bir ödül olmad›¤› gibi (firmalar ve buralarda çal›flan iflçiler
daha iyi mallar üretmenin bir faydas›n› görmemektedirler), ço¤u firma, planlardan sapmaya
yol açabilece¤i gerekçesiyle de¤iflikliklere direnmektedirler.
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Geçifl ekonomilerinin yaflad›klar› politik ve ekonomik dönüflümleri de¤erlendirmek
Klasik sosyalizmden kapitalizme geçiflte önemli
bir mesele devletin yeniden organize edilmesiydi. Parti-devlet herhangi ciddi bir kontrole tâbi
olmaks›z›n insan iliflkilerinin bütün yönlerini hâkimiyeti alt›nda tutuyordu ve bu gücün da¤›t›lmas› gerekiyordu. Ayr›ca hukukun üstünlü¤ünün tesis edilmesi gerekliydi.
Devlet gücünün yeniden yap›land›r›lmas› ve hukukun üstünlü¤ünün tesis edilmesi yan›nda, otoriterli¤in uzun süredir norm hâline geldi¤i bu
toplumlarda, reformcular demokratik bir rejim
kurma beklentisi ile de karfl› karfl›ya idiler.
Ekonomik geçifl için özellefltirme yap›lmas› gerekiyordu fakat bu kolay bir ifl de¤ildi. Her fleyden
önce devletin elinde bulunan varl›klar› özellefltirmek için bunlar›n de¤erinin belirlenmesi gerekmekteydi. Bu varl›klar›n bir piyasalar›n›n olmad›¤› için bunu yapmak hayli zordu. Özellefltirmeye ek olarak, geçifl devletleri, özel mülkiyete
konu olan varl›klar›n de¤erlerinin serbestçe oluflaca¤› piyasalar› da oluflturmak zorundayd›lar.
Görünüflün aksine bu, pek kolay olmay›p karmafl›k bir süreci gerektirmekteydi.
Piyasa ekonomisine geçifl süreci, hemen hemen
her ülkede yüksek enflasyon, ekonomik gerileme (resesyon) ve gelir da¤›l›m›nda ciddi bir bozulmayla sonuçland›. Bu sebeple meydana gelen
sosyal farkl›laflma, politik istikrar› tehdit etmeye
bafllad›, yeni sisteme karfl› hoflnutsuzluklar ve temel reformlara karfl› bir direnç ortaya ç›kard›.

7. Ünite - Geçifl Ekonomileri ve Devletleri

Bu problemlere ek olarak birçok ülkede sosyal
problemler ortaya ç›kt›. Bunlardan en önemlisi
sosyalist dönemde oluflturulan sosyal güvenlik
a¤lar›n›n çökmesiydi. Bunun sonucunda, yüksek
enflasyon ve resesyonun yafland›¤› bu ülkelerde
gelir da¤›l›m› iyice bozuldu ve yoksulluk oranlar› çok yükseldi.
Bütün geçifl ekonomileri için geçerli olan bir
durum da hukukun üstünlü¤ü ile ekonomik büyüme aras›ndaki iliflkidir. Hukuk düzeninin zay›f oldu¤u yerlerde geçifl süreci daha baflar›s›z
olmufltur.
Çin, politik aç›dan otoriter rejimini devam ettirirken baflar›l› bir ekonomik geçifli gerçeklefltirebilmifltir. Asl›nda Çin’in durumu baz› özel flartlar›n
bir sonucudur ve buradan bütün geçifl ekonomileri için geçerli sonuçlar ç›karmak mümkün de¤ildir. Ayr›ca, ekonomik baflar›lar›na ra¤men Çin,
baz› güçlüklerle de karfl› karfl›yad›r.
Geçifl ekonomilerinin uygulamalar› incelendi¤inde farkl› sonuçlarla karfl›lafl›lmaktad›r Aralar›nda-
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ki farkl›l›klara ra¤men, Polonya, Macaristan ve
Çek Cumhuriyeti geçifl ekonomileri aras›nda en
baflar›l› örnekler olarak gösterilmektedirler. Orta
ve Do¤u Avrupa ülkelerindeki olumlu sonuçlar›n aksine, Rusya ve di¤er eski Sovyetler Birli¤i
ülkelerinde geçifl süreci pek de olumlu sonuçlar
vermemifltir.
Genel olarak bak›ld›¤›nda, baz› geçifl ekonomilerinin ekonomik ve politik reformlar konusunda ilerleme katetdikleri; ço¤unun ise eksik kalan
reformlar›n, nomenklaturan›n özellefltirmeler s›ras›nda el koydu¤u devlet mallar›n›n ve devlet
müdahalelerinin devam etti¤i ekonomik yap›lar›n s›k›nt›s›n› çekti¤i görülmektedir.
Eski Sovyetler Birli¤i üyesi ülkelerde bugün, merkantilist özellikler gösteren bir politik-ekonomik
yap› göze çarpmaktad›r. Bu ülkelerde devletin
ekonomi üzerinde etkide bulunmas› ve piyasalar›n millî hedeflere hizmet etmesi gerekti¤i inanc›
devam etmektedir.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Üretim araçlar›n›n kolektif mülkiyetinin söz konusu
oldu¤u sisteme ne ad verilir?
a. Merkantilizm
b. Sosyalizm
c. Liberalizm
d. Realizm
e. Kapitalizm
2. Tek partinin hâkim oldu¤u sistemlerde ayr›cal›k
sahibi kimselerin pozisyonlar›n› ifade eden kelime
hangisidir?
a. Liderlik
b. fieflik
c. Nomenklatura
d. Önderlik
e. Diktatörlük
3. Liderlerin ya da kahramanlar›n resmi inançlar›n flah›slaflm›fl hali olarak sunulmas›na ne ad verilmektedir?
a. Milli flef
b. Milli önder
c. fiah›s hâkimiyeti
d. fiah›s kültü
e. Diktatörlük
4. Bir sosyalist ülkenin liderinden bahsedildi¤inde, o
ülkedeki hangi insan kastedilmektedir?
a. Devlet baflkan›
b. Cumhurbaflkan›
c. Baflbakan
d. Parti baflkan›
e. Komünist partisi genel sekreteri
5. Klasik sosyalizm sisteminde neyin ne kadar üretilece¤ine, hangi fiyattan sat›laca¤›na ve nas›l da¤›t›laca¤›na kim karar verir?
a. Merkezi planlama
b. Piyasalar
c. Devlet baflkan›
d. Hükümet baflkan›
e. Halk

6. Geçifl ekonomileri içinde demokrasiyi kurumlaflt›rmay› baflarabilen ülkelerin ço¤u hangi bölgede yer almaktad›rlar?
a. Bat› Avrupa
b. Orta Avrupa ve Balt›k
c. Do¤u Avrupa
d. Orta Asya
e. Güney Do¤u Asya
7. Afla¤›dakilerden hangisi piyasa ekonomisine geçifl
sürecinde ülkelerin karfl›laflt›¤› problemlerden biri
de¤ildir?
a. ‹flsizlik
b. Ekonomik gerileme
c. Fiyat düflüflü
d. Gelir da¤›l›m›nda bozulma
e. Sosyal huzursuzluklar
8. Geçifl sürecinde afla¤›dakilerden hangisi ile ekonomik büyüme aras›nda iliflki görülmüfltür?
a. ‹flsizlik
b. Enflasyon
c. Planlama
d. Hukukun üstünlü¤ü
e. Özellefltirme
9. Mao Çin’de sosyalist devrimi hangi y›lda gerçeklefltirmifltir?
a. 1948
b. 1968
c. 1978
d. 1945
e. 1949
10. Çin’deki kültür devrimi hangi y›llar aras›nda gerçekleflmifltir?
a. 1966-1976
b. 1949-1959
c. 1960-1970
d. 1968-1978
e. 1970-1980
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Okuma Parças›
Siz hâlâ annenizin sosyal demokrasisini mi kullan›yorsunuz?
‹ngiliz ‹flçi Partisi Lideri Tony Blair ile Alman Sosyal Demokrat Partisi Lideri Gerhard Schröder’in alt› ayd›r üzerinde çal›flt›klar› ve Avrupa Parlamentosu seçimlerine
birkaç gün kala Londra’da aç›klad›klar›, gelmekte olan
yeni yüzy›l›n sosyal demokrasi anlay›fl›n› flekillendirmeyi hedefleyen on sekiz sayfal›k metin yeni bir “devrim”
olarak nitelenmekte...
“Emek, sermaye ve mal piyasalar›nda esneklik” isteyen
bu ç›k›fl›n ivmesini, muhakkak ki, Amerika’da dokuz y›ld›r aral›ks›z süren “ekonomik büyüme modeli” ya da daha kapsaml› bir deyiflle “Yeni Ekonomi” oluflturmakta...
***
Amerika’da etlenip, kemiklenen ve sanayi dönemi sonras› ekonomisini simgeleyen, sosyal demokrasiyi de derinden etkileyece¤i anlafl›lan “Yeni Ekonominin” üç temel özelli¤i var:
1. Ekonomiler eski ile k›yaslanmayacak ölçüde “d›fla
aç›k” hale geldi. Amerika, y›ll›k üretiminin yirmi y›l önce yüzde 17’sini ihraç ederken, bugün bu oran yüzde
25’e ç›km›fl bulunuyor.
Ekonominin d›fla aç›kl›¤›, sadece rekabeti k›flk›rtmakla
kalm›yor, üretim performans›n› da sürekli yukar› çekiyor. Fiyatlar›n yükselmesini, ekonominin disiplinini kaybetmesini önlüyor. Uluslararas› ticarete kat›lan sektörlerde, keskin rekabet nedeniyle, “ücret ve fiyat art›fl›”
meydana gelmiyor.
2. Ulus-devlet dönemi anlay›fl›n› simgeleyen “ekonomik kriterlerin” anlam›n› yitirmesi. Örne¤in, “iflsizlik,
enflasyon ve ücretler” aras›ndaki belirleyici ba¤ ortadan
kaybolmakta. “‹flsizlik oran› ile enflasyon oran› aras›nda sabit bir iliflki oldu¤unu” söyleyen Philips E¤risi Amerika’da bir kez daha anlams›z hale gelmifl bulunuyor.
3. Enformasyon teknolojileri, “sanayi döneminin” teknolojisini tarihe gömüyor.
Emek gücü önemsizleflmifl bulunuyor. Kitle tüketim
mallar› ise ekonomi için bir anlam ifade etmiyor. Yenilik ve bilgi, daha kapsay›c› bir anlat›mla “beyinsel çal›flma” ön al›yor. Yeni her bulufl, piyasan›n egemeni haline gelebiliyor.
***
Blair ve Schröder’in sanayi dönem sonras› “sosyal demokrasisini” resmeden manifestolar› “ekonomik dinamizm ve yenilik ile yarat›c›l›¤›n da özgürleflmesinden”
sözediyor.

Bu hedef, eski devletçi anlay›fl ve “eme¤i en kutsal de¤er” sayan görüfl ile yakalanm›yor. Feodal dönemde
“toprak”, burjuvazi döneminde “sermaye ve emek”
önemliydi. Bugün ise bunlar›n önemi ya kayboldu ya
epeyce azald›. Ekonomik dinamizmi “bilgi” ve ona dayal› olarak “yenilik” sa¤l›yor. Bu inan›lmas› güç dönüflüm ise eski kal›plar› yak›p y›k›yor.
Nitekim ‹ngiliz ve Alman solunun yeni önerilerinde de
“art›k ömür boyu ifl” yaklafl›m›n›n olmad›¤› s›k›ca vurgulan›yor. Bu kavram yerine sosyal demokratlar›n “ekonomide en büyük esneklik ile minimum sosyal kriterleri” birlefltirecek bir formül üzerinde çal›flmalar› öneriliyor. Bu anlay›fl›n uzant›s› olarak, sosyal demokratlar›n
eskiden “flirketler üzerinde yüksek vergilemeye gitti¤ini”, hâlbuki flimdi “modern” sosyal demokratlar›n flirketlerin üzerindeki vergi yükünü azaltarak kendi sosyal
yaflamdaki hedeflerine daha rahat varacaklar›n› gördüklerini söylüyor.
Eskiden “ifl” üzerinde yo¤unlafl›rken, flimdi iflverenin
daha rahat iflçi ç›karmas›na olanak verecek olan “esneklik” kavram›, sosyal-demokratlar›n “kabul” hanesine
giriyor.
***
Amerika’daki ekonomik büyümenin etkiledi¤i yeni sosyal demokrat manifesto, kamu yat›r›mlar›n›n art›r›lmas›
anlay›fl›n› da terkediyor. Alternatif olarak emek ve sermayeden al›nan vergiyi indirmeyi, buradan do¤acak,
enerji ile arz› art›rmay› ye¤liyor. Devletin iflyerlerini denetlemesini ama onlar›n yerini almamas›n› isteyen bildirge, “sosyal adaletin” geçmiflte “eflitlik” ile kar›flt›r›ld›¤›n›; kiflisel gayret ile sorumlulu¤un yok say›ld›¤›n› ve
ödüllendirmedi¤ini söylüyor. Manifestoya göre, böyle
olunca sosyal demokrasi s›radanl›¤›n destekçisi haline
geliyor. Yarat›c›l›k, çeflitlilik ve baflar› ise kapsama alan› d›fl›nda kal›yor.
‹ngiliz ve Alman Baflbakanlar› kamu harcamalar› ile
“sosyal adalet” aras›nda da bir ba¤ olmad›¤›n› söyledikten sonra, devletin görevinin kamu harcamalar›n› ço¤altmak yerine “piyasa ekonomisinin yetersizliklerini”
gidermek oldu¤unu belirtiyorlar.
***
‹flçi s›n›f›n›n tarih sahnesini terketmeye haz›rlanmas› ile
“sosyal demokrasi”, “sosyal liberalizme” dönüflüyor.
Toprak gibi, emek de önemli bir üretim faktörü olmaktan ç›k›nca, sosyal demokrasi de bir önceki as›rdaki ölçülerini yitiriyor.
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Sosyal demokrat iki liderin “sa¤ ve sol dogmalara” tav›r
almas› veya “iyi bir iktisat politikas› sa¤c› ya da solcu
de¤il, modern olmal›d›r” demeleri de bundan dolay›.
Ça¤›n geliflimini dialektik bir yöntem ile sorgulamak
yerine siyasette kendine yer arayan politika erbab›n›n
yeni bildirgeyi yad›rgamalar› normaldir. Gelece¤in analizini önceden yapan her önemli tespit yad›rgan›r ve
elefltirilir.
***
“Bilgi Ekonomisi”nin Amerika’daki baflar›s›, K›ta Avrupa’s›n›n “sosyal demokrat” anlay›fl›n› da etkiledi.
Ne yaz›k ki, Marksist kökenli bir düflünce ak›m›n› sak›ncal› bulup, otoriter ve totaliter bir yaklafl›m olan Kemalizmi “sol” diye piyasaya süren Türkiye bu ça¤dafl
dönüflümlerden çok uzak.
Sosyal demokrasi, iflçi s›n›f›n›n gürbüzleflmeye bafllad›¤› dönemde ortaya ç›k›p, serpildi. Biz ise köylülükten
kurtulamad›k. Hiç bir zaman ne do¤ru dürüst bir sermayemiz, ne de iri k›y›m bir iflçi s›n›f›m›z oldu.
Bugün sermaye ve emek önemini yitirdi¤i için, sosyal
demokrasiden “sosyal liberalizme” dönüflen yeni sol
anlay›fl›n koordinatlar›n› Blair ve Schröder flöyle vermekte:
• Dürüstlük
• Sosyal adalet
• Özgürlük
• fians eflitli¤i
• Dayan›flma
• Di¤erlerine karfl› sorumluluk.
***
Amerika, uygulad›¤› iktisat politikas› ile iflsizli¤i, enflasyonu yenmifl gözüküyor. ‹stihdam art›yor, enflasyon
hortlam›yor.
Sosyal demokratlar›n a¤›rl›kl› iktidarda bulundu¤u Avrupa’da ise “iflsizlik ve eflitsizli¤i çözmek” için yöntem
pek net de¤il. Babadan kalma usuller ile devletçili¤e mi
aban›lacak, yoksa Blair ile Schröder’in cesaretle önerdikleri yeni ça¤›n realiteleri mi kabul edilecek?
Bu sorunun cevab› herhalde uzun vadede verilecek.
***
‹flin hazin yan›, Amerikan at›l›m› dünya sosyal demokrasisinin ilgisini çekerken, Türkiye’nin, “düflünce ak›mlar›n›” tümden yads›yarak, “din, ›rk 1930’lu y›llar faflizmi aras›nda” kolon vurmas›.
Sa¤l›k olsun, nas›l olsa yaz geldi.
Mehmet Altan, Prizma, 19 Haziran 1999

Avrupa Sol’unda yeni aran›fllar...
“...‹yi bir flekilde yafllanmak, bölge, kent ve kasabalar›n, aile ve sa¤l›k durumuna göre de¤iflen ihtiyaçlar›n
tatmini için örgütlenebilmeleri ile mümkün olabilecek.
Devletin sosyal faaliyetleri, giderek birçok neslin bir
arada yaflayabilmesi için yeni bir konut politikas›na do¤ru evrilmelidir; gündüz tedavilerine aç›k sa¤l›k merkezleri, mahalleye veya köye aç›k evde tedavi flekilleri gelifltirilmelidir.
XXI. yüzy›l kentinin yafll›l›¤a uyum göstermesi, yer de¤ifltirme ve kamu kurumlar›na girifl, ç›k›fl imkânlar›n›n
daha yumuflak ve hatta daha yavafl bir yaflam yönünde
düflünülmesi gerekecektir...***
Daha da ileriye giderek, bir ihtimam (care) toplumuna
do¤ru ilerlemeliyiz: Zay›f bireylere daha kaliteli bir yard›m, büyük ba¤›ml›l›klara uygun çözümler, gündelik
tedavilerin gelifltirilmesi.
Ayn› zamanda bu ihtimamlar› gerçeklefltirme sorumlulu¤unu üzerlerine alanlar›n ayl›klar›n› uygun biçimde
vermeliyiz.
Yaflama süresinin uzamas›n›n, yafll› ve ba¤›ml› bireylere
yard›m ve tedavi amac›yla yarat›lan istihdam sayesinde
olumlu ekonomik neticeleri de oldu¤unu görüyoruz.
Bu yeni istihdam, Sol’un bafll›ca politikalar›ndan biri
olacak; amaç, bu tür istihdam› bask› alt›nda tutmayan
kamu politikalar›na canl›l›k kazand›rmak.
Örne¤in, evde tedavi için gerekli yer ve yetkili bak›m iflçisi ve hemflirenin eksikli¤ini nas›l kabul edebiliyoruz?
Evde tedavi için kamu yard›m› bu yolda at›lan çok
önemli bir ad›m olmufltu.
Bu ba¤lamda, yard›m› yapan yerel kamu kurumunun,
merkezi devletin kör ve garip kararlar›yla, ekonomik
olarak zay›f düflürülmemesi önem arz ediyor!
Fransa’n›n, yafll›l›k, emeklilik için ne gibi milli gelir kaynaklar› vakfedece¤ini söylemesinin zaman› geldi.
Büyük antropolog Maurice Gaudelier’nin dedi¤i gibi,
‘büyüklerimizi, canl›lar dünyas›ndan d›fllamayan bir toplum’ kurmak için elimizden gelen çabay› esirgemeyelim.
Unutmayal›m, hiçbir devlet yard›m›, düzenli tedavi ve bak›m a¤lar›n›n, aile ve yak›n dost dayan›flmalar›n›n, kap›
komflusu ihtimam›n›n yerini alamaz. Bu ba¤lamda, bizce,
toplumumuzu daha insanc›llaflt›rman›n yolu budur.
Ancak bu flekilde, sadece hayata y›llar› de¤il, y›llara hayat katabilece¤iz.”
Bunlar› kim söylüyor?
Frans›z Sosyalist Partisi 1. Sekreteri Martine Aubry.
Le Monde Gazetesi’ne yazd›¤› “emeklilik reformunun
ötesinde, yafl devrimini baflarmak gerek” adl› yaz›da...
xxx

7. Ünite - Geçifl Ekonomileri ve Devletleri

Yaz›da en büyük ilgiyi, “daha da ileriye giderek, bir ihtimam (care) toplumuna do¤ru ilerlemeliyiz: Zay›f bireylere daha kaliteli bir yard›m, büyük ba¤›ml›l›klara
uygun çözümler, gündelik tedavilerin gelifltirilmesi”
cümlesi çekti.
Daha do¤rusu cümledeki ‹ngilizce “care” kelimesi...
xxx
Bu kelime üzerinden geliflen tart›flmalardan bir tanesinde flu sat›rlar yer al›yordu:
“...‹lk defa Fransa’da siyasi bir sorumlu, Amerika’da
uzun zaman tart›fl›lan Anglo-sakson’care’ kavram›n› kamuoyunun önüne getirdi.
‘Care’, Anglo-saksonlar›n gündelik konuflma da¤arc›¤›na ait bir kelime. Birbirlerine hoflçakal derken, ço¤u zaman ‘kendine iyi bak’ anlam›nda ‘take care’, yine s›k
s›k,’umurumda de¤il’ anlam›nda ‘I don’t care’ demiyorlar m›?
Bu kavram, Ayd›nlanma Ça¤›’ndan bu yana felsefi düflünce alan›na ait; ‹skoç felsefesinin üç büyük ismi Francis Hutcheson, David Hume ve Adam Smith, ‘sempati’
kavram›n›n (di¤erine kayg› anlam›nda) yeni biçimleri
üzerine çok kafa yormad›lar m›?
Kelime, birçok modern ve ça¤dafl düflünürün kaleminde seyahat ederek bize kadar geldi. Bugün, ‘Bir ‹htimam
Politikas› için Kusurlu bir Dünya’ adl› kitab›n yazar› New
York Üniversitesi Hunter College’de ö¤retim üyesi Joan
Tronto, kitab›nda, siyasi kayg›lar›m›z içerisinde merkezi
bir yeri almas› gerekli ‘care’ kavram›na yeni bir ahlaki
de¤er vermekten yana bir tez gelifltirmektedir.
Maalesef, ‘bu mesaj Kuzey Amerika politika sahnesine
yerleflemedi; örne¤in, Barack Obama’n›n sa¤l›k reformu’nu (healtcare) etkilemifl de¤il; bu reform sadece minimum bir sa¤l›k sigortas› olmaktan ileri gidemedi’ diyen Joan Tronto, ‘ayn› kavram›n son zamanlarda Hollanda ve Fransa’da politik tart›flmalara konu olmas›ndan duydu¤u memnuniyeti de vurguluyor.
Care kavram›, Joan Tronto’dan Martine Aubry’nin kalemine gelene de¤in, Christian Paul’un yönetti¤i Sosyalist
Parti düflünce laboratuar›nda güncelleflti.
Bu düflünce grubunda çal›flan, Bordeaux Üniversitesi’nde ö¤retim üyesi, ‘Le Sexe de la sollicitude (flefkat
cinsiyeti) adl› eserin yazar›, düflünür Fabienne Brugère,
Amerikal› düflünürün çal›flmalar›na e¤ilerek, Frans›z
sosyalistlerinin düflünce da¤arc›¤›na nas›l etkili olabilece¤ini tetkik etmifl.
Bununla beraber Martine Aubry, bu kavramla, Jospin
Hükümeti esnas›nda, 2000 y›l›ndan bu yana ilgilendi¤ini, ‘hem bireyler aras›nda hem de bireylerle toplum
aras›nda yeni iliflkiler gelifltirmeye meyilli, olumlu ve
yarat›c› de¤erler tafl›yan bir kavram’ oldu¤unu ›srarla
vurguluyor.
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Sadece ihtimam veya flefkat ile tan›mlanabilen ‘care’ ne
anlama gelmektedir?
Joan Tronto dört mertebe belirlemektedir:
‘caring about’, (kayg› duymak);
‘taking care of’, (ilgilenmek);
‘care giving’, (ihtimam göstermek);
‘care receiving’, (bak›m görmek).
Çal›flmalar›nda, kayg› duyman›n ve yard›m etmenin,
bilhassa ‘güçlülerin’, yani erkeklerin ifli oldu¤unu ispat
ettikten sonra, bak›m›n ve bak›m görmenin ‘zay›flar›n’,
kad›n, göçmen iflçi ve ayk›r› tiplerin ifli oldu¤unu gösterir; ‘hem care kavram›, hem de bak›m iflini gerçeklefltirenler de¤erlerini yitirdiler’ sonucuna var›r. Düflünür,
bu kavram›, özel ve resmi tüm insan faaliyetlerinin merkezine yerlefltirmeyi hedefler.
‘‹htimam, sadece di¤erlerine de¤il, eflyalara ve çevreye
de yönelik olmal›d›r; insan›n tüm eylemleri yönlendirmelidir. ‘Care’, iyi niyetin de ötesinde, dikkat, sorumluluk, yetenek ve yan›tlama kabiliyeti gerektirmektedir.
E¤er, di¤er demokratik de¤erlere (insan haklar›, hukuk,
siyasi usullere sayg› ve uygun siyasi süreç tercihi...)
olan ba¤l›l›¤›m›za ‘care’ kavram›n› eklersek, daha ak›ll›, daha düflünen, di¤erlerinin ihtiyaçlar›na daha dikkatli ve k›sacas› daha iyi demokrat olma flans›m›z olabilir”
diyor Joan Tronto...
Amerikal› düflünür, siyasi sorumlular›, ‘toplum kurumlar›na, bu yeni de¤erin dönüflümlerini yans›tabilecek
bir çeki düzen’ vermeleri ö¤üdünde bulunmaktad›r.”
xxx
Le Monde’da yay›nlanan yukar›daki yaz›lar› “ikincigrup.com”dan ald›m. Arsen Ceyhan çevirmiflti.
Ayn› sitede Ça¤lar fiavkay’da “Turunç” adl› köflesinde
durumu flu sat›rlarla de¤erlendiriyordu:
“Frans›z Sosyalist Parti bölgesel seçimler için ‘yeflil’lerle
yapt›¤› ittifak›, cumhurbaflkanl›¤› seçimleri öncesinde
siyasi bir programa dönüfltürmek için çal›fl›yor; Sosyalist Parti’nin 1. Sekreteri Martine Aubry, ‘sosyalist proje’sini flekillendirmeye devam ediyor. Turunç’ta’hepiniz
d›flar›’ bafll›kl› yaz›da, bu ba¤lamda Aubry’nin flu 3 temel soruya cevap arad›¤›n› ilan etti¤ini yazm›flt›m; ‘ne
üretmeliyiz, nas›l üretmeliyiz, nas›l bölüfltürmeliyiz’.”
xxx
Infomag Dergisi bizim muhalefetin ekonomik görüfllerini kapak konusu yapt›¤› için, Avrupa Sol’undaki geliflmeleri sizlerle paylaflma ihtiyac› duydum...
Mehmet Altan, Infomag, 01.05.2010
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NATO’ya karfl› Varflova Pakt›
Orta ve Do¤u Avrupa’daki ülkeler 50 y›l önce, 14 May›s 1955’te, bir askeri birlik anlaflmas› olan Varflova Pakt›’n› imzalad›lar. Sovyetler Birli¤i bu askeri birlik anlaflmas›yla bölgedeki hâkimiyetini garanti alt›na ald›. Varflova Pakt›, sosyalist ülkeler aras›nda karfl›l›kl› ekonomik yard›m içeren Konsey d›fl›nda, en önemli çok tarafl› birlikti.
Almanya Federal Cumhuriyeti’nin NATO’ya üye olmas›ndan birkaç gün sonra, Orta ve Do¤u Avrupa ülkeleri Polonya, Sovyetler Birli¤i, Çekoslovakya, Macaristan,
Demokratik Almanya Cumhuriyeti, Romanya ve Arnavutluk hükümet baflkanlar› Varflova Pakt›’n› imzalad›.
Atlantikötesi askeri ittifak NATO’ya karfl› kurulan Varflova Pakt› hep Sovyetler Birli¤i hâkimiyetinde kald›.
Varflova Pakt› üyeleri karfl›l›kl› olarak bar›fl› korumaya
yönelik temennilerini dile getirdiler ve ayn› NATO’da
oldu¤u gibi üyelerden biri ya da birkaç›na sald›r› veya
iflgal durumunda karfl›l›kl› askeri yard›m sözleri verildi.
Bunun d›fl›nda ortak bir komutanl›k birli¤in mevcudiyetini garanti etmekle yükümlü olacakt›.
Ancak gerçek bu temennilerden daha farkl› görünüyordu. Varflova Pakt›, So¤uk Savafl’›n temellerini atarak Do¤u ve Bat› aras›nda uzun y›llar devam edecek silahlanma yar›fl›n›n bafllamas›na neden olacakt›. Ayn› zamanda Sovyetler Birli¤i, Orta ve Do¤u Avrupa’daki hâkimiyetini güçlendirecek ve pakt› imzalayan ülkelerde binlerce Sovyet askeri konuflland›r›lacakt›, üstelik Sovyet
askerleri, Macaristan ve Çekoslovakya örneklerinde oldu¤u gibi iflgal söz konusu olmad›¤› halde bu ülkelere
girecekti.

kerlerinin ülkeye giriflini halka “Baflbakan Imre Nagy
konufluyor. Sovyet birlikleri alacakaranl›ktan beri baflkentimize sald›r›yor. Birliklerimiz savafl halinde, hükümetimiz yerinde bulunuyor. Ülkemizdeki bu durumu
dünya kamuoyuna duyururum” sözleriyle duyurmufltu.
K›sa bir süre önce Macaristan ise Varflova Pakt›’ndan
çekildi¤ini aç›klam›flt›. Haftalarca süren gösterilerden
sonra hükümet çok partili sistemi, demokrasi ve düflünce özgürlü¤ünü kabul etti¤ini aç›klam›flt›. 1956 y›l› Kas›m ay› bafl›nda Budapeflte’ye giren Sovyet tanklar› isyan› iki gün sonra bast›rd›¤›nda 3 bin kifli ölmüfltü.
Çekoslovakya’da da benzer bir deneyim yafland›.
1968’de Ocak ve A¤ustos aylar› aras›nda Alexander
Dubçek yönetimi alt›ndaki reformcu komünistler ülkede demokratikleflme ve liberal reformlar yap›lmas›n› savunuyordu. Ancak reform hareketleri 7 bin tank›n Prag’a
hareket etmesi ve reform hareketlerini bast›rmas›yla
son buldu.
Varflova Pakt›’n›n sona erifli
Stalinist yönetimin sert çizgisi ve Sovyetler Birli¤i’nin
hâkimiyetinin tekrar alt› çizildi. 1980’li y›llarda Macaristan, Polonya ve nihayet Gorbaçov yönetimi alt›nda Sovyetler Birli¤i’ndeki reformlar sonucu Varflova Pakt›’n›n
varl›¤› da sorgulanmaya baflland›.
Demokratik Almanya Cumhuriyeti, Ekim 1990’da Federal Almanya’ya dâhil olmas›yla Varflova Pakt›’ndan
da ayr›ld›. Varflova Pakt›’n›n geri kalan üyeleri 31 Mart
1991 askeri yap›y› sona erdirdiler. 1 Temmuz 1991’de
de pakt›n sona erdirilmesine karar verildi. Varflova
Pakt›’n›n eski üyeleri -Rusya hariç- daha sonra birer
birer NATO üyesi oldular. 1999’da Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan, 2004 y›l›nda da Romanya, Bulgaristan, Slovakya, Slovenya ve Balt›k ülkeleri NATO’ya kabul edildi.
Kaynak: Christiane Hoffmann, Deutsche Welle,
13.05.2005,
http://www.dw.de/dw/article/0,,2524916,00.html

Pakt’›n ilk buhran›
Pakt 1956 y›l›nda ilk buhran›n› yaflad›. Ülkelerinde Stalinizm’in sona ermesini ve demokratikleflme isteyen Macar halk› gösteri yapmaya bafllad› ve birlik gerçek yüzünü gösterdi. Dönemin Baflbakan› Imre Nagy Sovyet as-

Çin’i de¤ifltiren 10 kavram
Dünyan›n en kalabal›k nüfuslu ülkesi Çin’in yaklafl›k
dört bin y›l geriye uzanan bir kültürel geçmifli var.
Günümüz medeniyetinin temel tafllar›n› oluflturan kâ¤›t, barut, pusula gibi pek çok buluflun kökenleri Çin’e
dayan›yor.
Komünist yönetimin etkisiyle bir süre ekonomik aç›dan
duraklama yaflayan ülke son y›llarda dünyan›n en
önemli ekonomik güçlerinden biri haline gelmeye bafl-

7. Ünite - Geçifl Ekonomileri ve Devletleri

lad›. Dünyan›n en h›zl› büyüyen ekonomisi olan Çin’in
‘ikinci bir sanayi devrimi’ yaflad›¤› belirtiliyor.
Binlerce y›l süren hanedanlar ard›ndan 20’nci yüzy›l›n bafl›nda cumhuriyet yönetimine geçen Çin’de 1949’da, Komünist Parti ve Mao Zedong öncülü¤ünde Çin Halk Cumhuriyeti ilan edildi. Bu tarihe kadar ülkeyi yöneten Çan
Kay-fiek’in yönetimden isimlerle Tayvan’a kaçmas›, günümüzde hala süren Tayvan sorunun da bafllang›c› oldu.
Uzun y›llar kapal› bir ekonomi yap›s› gösteren Çin,
1980’lerin bafllar›nda, kollektif tar›m uygulamas›n› durdurdu ve özel teflebbüse yeniden izin verdi. fiu anda
Çin dünyan›n en büyük ihracatç›lar›ndan ve rekor düzeylerde d›fl yat›r›m çekiyor.
Dünya Ticaret Örgütü’ne kat›lma hakk› kazanan Çin’in
bu anlamda yak›nda yeni bir devrim yaflayaca¤› düflünülüyor. Bu flekilde Çin d›fl pazarlara daha kolay eriflim hak› kazanacak, ancak d›fl rekabete de aç›k hale
gelecek.
Bu durumun özel sektör yat›r›mlar›n› artt›rmas› ve devlet denetimindeki hantal kurulufllar›n çöküflünü h›zland›rmas› bekleniyor. Ancak Çin’de baz› çevreler bunun
iflsizlik ve istikrars›zl›k gibi a¤›r bedelleri de beraberinde getirmesinden çekiniyor.
Ayr›ca Çin’in muazzam ticaret fazlas› ve korsan mal üretimi, ticari orta¤› durumundaki ülkelerle iliflkilerde kimi
zaman huzursuzluk yarat›yor. Baflta ABD olmak üzere
bat›l› ülkeler Çin para biriminin de¤erinin yükseltilmesi
gerekti¤ini, böylece ihracat patlamas›n›n da durulaca¤›n› savunuyor.
Ekonomideki patlama, büyük bir enerji açl›¤›n› da beraberinde getiriyor. Çin, ABD’nin ard›ndan en büyük
ikinci petrol tüketicisi. Kömür üretim ve tüketiminde
ise ilk s›rada yer al›yor. D›flar›dan enerji ithaline milyarlarca dolar harcayan ülkenin bu alandaki en büyük yat›r›m› ise 25 milyar dolara mal olmas› beklenen Üç Vadi Baraj› hidroelektrik santral› projesi.
Ekonomideki hareketlilik çevreye ise artan kirlilik fleklinde yans›yor. Dünyan›n en kirli kentleri Çin’de bulunuyor. Kentsel ve k›rsal kesimler aras›nda oluflan ekonomik uçurum ülkenin en önemli toplumsal sorunlar›ndan biri haline geliyor. K›rsal kesimlerden pek çok
yoksul köylü bir inflaat patlamas› yaflanan do¤udaki
kentlere ak›n ediyor.
‹flçi ve çiftçi kesimlerinde ise huzursuzluk artan eylemlerle kendini gösteriyor. 2005 y›l› içinde resmi rakamlara göre 87 bin ‘kitlesel olay’ yafland›. Yetkililere
yolsuzluk suçlamalar›, zorunlu tahliye ve istimlak kararlar› konusunda dilekçeler sunmak için her y›l Pekin’e onbinlerce kiflinin gitti¤i tahmin ediliyor. Yol-
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suzluk ve HIV vakalar›ndaki art›fl ülkenin di¤er önemli sorunlar› aras›nda.
Ülkenin siyasi alanda gerçeklefltirdi¤i reformlar ise ekonomi alan›nda yaflanan de¤iflimin h›z›na uyam›yor. Komünist Parti hala iktidarda tekelini ve bireyler üzerindeki s›k› denetimini sürdürüyor. Yetkililer muhalefet yönünde hareketleri vakit kaybetmeden bast›r›rken, sözünü sak›nmayanlar çal›flma kamplar›na gönderiliyor.
‹nsan haklar› savunucular› Çin’i her y›l yüzlerce kiflinin
infaz edilmesi ve iflkencenin önlenememesi dolay›s›yla
elefltiriyorlar. Pekin yönetimi, ‘fler bir tarikat’ olarak gördü¤ü Falun Gong ruhani hareketine s›k› yasaklar uyguluyor. Ülkenin do¤usunda Müslüman ve Türklerin yaflad›¤› Do¤u Türkistan ya da fiincan da bask›n›n yo¤un
oldu¤u bir di¤er bölge.
Çin’in Tibet üzerindeki hâkimiyeti de tart›flma yaratmaya devam ediyor. ‹nsan haklar› örgütleri, Çinli yetkilileri Tibet’te Budist kültürünü sistematik olarak bast›rmakla ve Çin içinde özerklik talep eden Budistlerin ruhani
lideri Dalai Lama’ya sad›k rahiplere eziyet etmekle suçluyorlar.
Sorunlu bir di¤er bölge de Tayvan. Pekin yönetimi, yar›m yüzy›l› aflk›n zamand›r kendi kendini yöneten Tayvan Adas›’n›n Çin’in ayr›l›kç› bir bölgesi olarak görüyor;
ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etmesi durumunda aday› iflgal etme
tehdidinde bulunuyor.

Hallstatt, Avusturya
Avusturya’n›n 800 nüfuslu Hallstatt kasabas›, do¤al güzellikleri ve yüzy›llar öncesine ait mimarisi ile UNESCO’nun ‘Dünya Kültür Misras›’ listesinde yer al›yor. Çin’in en büyük metal flirketi Minmetals Land Inc., 2011 y›l›nda Hallstatt’›n bire bir kopyas›n› Çin’de infla edece¤ini duyurunca bu
küçük Alp kasabas› dünya gündemine gelmiflti. Aradan bir y›l geçti ve
Çin’in güneyinde kurulan Hallstatt’›n kopyas› kap›lar›n› ziyaretçilere açt›.

Çin’in tarihine k›saca bir göz att›ktan sonra özellikle
son dönemde yaflad›¤› dönüflümü daha iyi anlatacak
olan bir habere geçelim.
2008 y›l› Aral›k ay›nda Çin bas›n›, reform ve d›fla aç›lma
uygulamalar›n›n hayata geçirildi¤i son 30 y›lda popüler
olan 10 kavram› seçti. D›fla aç›lma politikas›n›n uyguland›¤› 1978 y›l›ndan bu yana piyasa ekonomisinin kavramlar› öne ç›kt›.
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Bu kavramlar›n bafl›nda “ifl hayat›na at›lmak” geliyor.
Çin, 1980’li y›llarda planl› ekonomiden, piyasa ekonomisine geçmeye bafllad›. Bu dönemde çelik, demir d›fl› metaller, kereste ve kömür gibi sanayi hammaddeleri için
resmi ve pazar fiyatlar› olmak üzere çift fiyatland›rma uygulanmaya bafllad›. Çifte fiyatland›rma sisteminin sa¤lad›¤› olanaklardan yararlanmak isteyen çok say›da resmi
görevli ifllerinden ayr›larak kendi flirketlerini kurdu.
‹kinci s›rada ise “ifl d›fl› kalmak ve yeniden istihdam
edilmek” bulunuyor. Çin’de 1990’l› y›llarda devlet iflletmelerinin piyasaya uyum sa¤lamas› ve rekabet güçlerinin art›r›lmas› için yap›sal reformlara giriflildi. Bu reformlar›n temelini flirketlerin cesaretle birlefltirilmesi, iflaslara standart getirilmesi, verimsiz iflçilerin iflten ç›kar›lmas› veya baflka ifllere yerlefltirilmesi ile yüksek verimlili¤e yönelmek oluflturuyordu.
Bu dönemde kaç kiflinin iflten ç›kar›ld›¤›na iliflkin resmi
veri bulunmuyor, ancak resmi fiinhua haber ajans›, uzmanlara dayanarak bu say›n›n 10 milyonlarla ifade edilebilece¤ini bildirdi. Çin merkezi hükümeti, bu durumun sosyal bir krize yol açmas›n› önlemek ve iflsiz kalanlar›n yeniden ifl bulmalar›na yard›m etmek amac›yla
meslek gelifltirme kurslar› açt› ve çapl› kredi verme ve
vergi ayr›cal›¤› gibi politikalar uygulad›.
Popüler olan kavramlar aras›nda üçüncü s›rada “göçmen iflçi” bulunuyor. 1978 y›l›nda bafllat›lan reformlarla kolektiflere ait olan topraklar, “sözleflmeli sorumluluk” sistemiyle ailelere kiraland›. Böylece 100 milyon
kadar köylü tarladan koptu. Her ne kadar bu insanlar›n
ço¤unlu¤u, o y›llarda uygulanan karne sistemiyle köylere ba¤›ml› olsa da 63 milyon kadar› o günlerde mantar gibi ço¤alan köy iflletmelerinde istihdam edildi.
1984 y›l›nda yap›lan politik düzenlemeyle köylülere
flehirlerde ifl bulma olana¤› sa¤lansa da bunun toplu
bir göçe dönüflmesi 1992’de piyasa ekonomisine geçilmesiyle oldu. Yo¤un yat›r›mlar›n ortaya ç›kard›¤›
inflaat, fabrika ve madenlerde flehirlilerin “yorucu ve
pis” olarak kabul etti¤i bu ifllerde köylerden göç edenler çal›flt›r›ld›.
1992’de say›lar› 60 milyon kadar olan göçmen iflçilerin
say›s› 2003’te 120 milyonu, bu y›l ise 210 milyonu buldu. Çin Sosyal Bilimler Akademisine göre, son 30 y›lda
Çin’in yurt içi gayri safi has›las›n›n yüzde 21’ini üreten
göçmen iflçiler ücretlerini geç alma, ifl kazalar›nda düflük tazminat alma veya hiç alamama, yetersi sa¤l›k koflullar› ve çocuklar›n› okutamama gibi sorunlarla karfl›
karfl›ya bulunuyor.
Dördüncü s›rada ise reform ve d›fla aç›lma politikas›n›n
mimar› olarak kabul edilen Çin’in eski lideri Deng fiiaoping’in, “kedinin ak ya da kara olmas› de¤il, fareyi yakalamas› önemlidir” fleklindeki sözü var. Deng, bu sözü reformlar›n kapitalist mi, yoksa sosyalist mi oldu¤una iliflkin tart›flmalar için söylemiflti.

Beflinci s›rada, “internette sörf yapma” sözü geliyor. ‹nternet, Çin’e 10 y›l› aflk›n süre önce girdi ve ABD’yi geride b›rakan Çin’deki internet kullan›c›lar›n›n say›s›n›n
y›l›n sonunda 263 milyona ulaflmas› bekleniyor. Çin’deki internet kullan›c›lar›n›n dörtte biri “sörf yaparken”
al›flverifl yap›yor ve internet üzerinden yap›lan ticaret
2007 y›l›nda 2 trilyon yüene (300 milyar dolar) ulaflt›.
Alt›nc› s›rada ise “reform ve d›fla aç›lma kavram›” var.
1978 y›l›nda do¤udaki Anhui eyaletine ba¤l› fiiaogang’dan bir grup köylünün sözleflmeli sorumluluk sistemine geçmesi, Deng fiiaoping taraf›ndan “Çinli çiftçilerin büyük buluflu” olarak nitelenmiflti.
Reform ve d›fla aç›lma uygulamalar›n›n getirdi¤i h›zl›
ekonomik geliflme, 1978’de 10’uncu s›rada olan Çin’i
ABD, Japonya ve Almanya’n›n ard›ndan dünyan›n dördüncü büyük ekonomisi yapt›. Yine 1978’de 190 dolar
olan kifli bafl›na düflen y›ll›k geliri 2007’de 2 bin 360 dolara tafl›d›.
Yedinci s›rada Pekin olimpiyat Oyunlar› bulunuyor. Birçok kifli d›fla aç›lma uygulamalar› olmasayd›, Çin’in olimpiyat oyunlar›na ev sahipli¤i yapmas›n›n mümkün olamayaca¤› görüflünde. 204 ülke ve bölgeden sporcunun
yar›flt›¤› oyunlar› televizyondan ve internetten 4,5 milyar kifli takip etti.
Sekizinci s›rada “borsada spekülasyon yapma” kavram›
var. Çin, ilk menkul k›ymetler borsas›n› 1990’da sanayi
ve finans merkezi fianghay’da, ikincisini de 1991’de ülkenin ilk özel ekonomik bölgesi fiencen’de açt›. Böylece milyonlarca Çinli borsada “oynamaya” bafllad›.
Dokuzuncu kavram “Çin’e özgü”... Bu kavram, Deng
fiiaoping’in verimlili¤i ve halk›n yaflam seviyesini nas›l
yükselteceklerine iliflkin soruyu yan›tlamas›yla ortaya
ç›kt›. Çin lideri, “Çin’e özgü sosyalizm infla edeceklerini” belirtti. Çin’in baflka ülkelerin deneyimlerini kopya etmek yerine, kendi geliflme yolunu izleyece¤i anlam›na gelen bu kavram, çok say›da resmi belgede
kullan›ld›.
Son s›rada “aniden yükselme” var, “haydi, haydi” anlam›na da gelen bu kavram, milli maçlarda Çin tak›m›n›
desteklemenin yan› s›ra 12 May›sta Sichuan’da meydana gelen depremden sonra bölge halk›na moral vermek
için de kullan›ld›.
Bu kavramlar, çeflitli flehirlerden 15 bas›n organ› taraf›ndan seçildi.
Reform ve d›fla aç›lman›n kronolojisi
1978- Çin Komünist Partisi, Mao Zedung’un ölümünden iki y›l sonra Deng fiiaoping taraf›ndan desteklenen
reformlar› bafllatt›. Köylerde sözleflmeli sorumluluk sistemine geçildi.
1979- fiehirlerdeki ailelerden tek çocuk politikas› uygulamalar› istendi ve ABD ile diplomatik iliflkiler normalleflti.
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1980- Güneydeki fiencen flehri, ülkenin ilk özel ekonomik bölgesi oldu. Bir zamanlar bal›kç› köyü olan fiencen, üretim ve yükleme merkezi haline geldi.
1986- Baflkent Pekin’de ve baflka flehirlerde yolsuzlu¤a
karfl› ö¤renci gösterileri oldu. Bu gösteriler, Deng ve di¤er eski yöneticiler taraf›ndan “fazla liberal” bulunan
ÇKP lideri Hu Yaobang’›n 1987’de görevden al›nmas›na
yol açt›.
1989- Di¤er komünist ülkelerdeki hükümet karfl›t› gösteriler Çin’e de s›çrad›. Tiananmen Meydan›ndaki ö¤renci gösterileri kanl› flekilde bast›r›ld›.
1990- fianghay’da ülkenin ilk menkul k›ymetler borsas›
aç›ld›.
1992- Deng fiiaoping’in ülkenin güneyine yapt›¤› gezi,
reformlar› h›zland›rd› ve ÇKP içinde buna karfl› ç›kan
“muhafazakâr” kanad›n etkisini bast›rd›.
1996- Çin paras› yüen konvertible oldu.
1997- fiubat ay›nda Deng fiiaoping öldü. ‹ngiliz sömürgesi Hong Kong, Çin yönetimine geçti.
1998- Çin, 500 milyar dolarl›k bankac›l›k sektörünü kurtarma operasyonu bafllatt›.
2001- Çin, Dünya Ticaret Örgütüne kat›ld›.
2002- ÇKP, özel giriflimcilerin parti üyesi olmas›na izin
verdi.
2003- Hu Cintao, devlet baflkan› oldu. Çin, uzaya insan
gönderen üçüncü ülke oldu.
2005- ‹ngiltere, Fransa ve ‹talya’y› geride b›rakan Çin,
dünyan›n dördüncü büyük ekonomisi oldu. O zaman
kadar dolara karfl› de¤eri sabitlenen Çin paras› yüen,
kontrollü dalgalanmaya b›rak›ld›.
2006- Dev, ama tart›flmal› Üç Bo¤az Baraj› ve Tibet demiryolu projeleri tamamland›. Çin, 1 trilyon dolarla dünyan›n en büyük döviz rezervine sahip oldu.
2008- Çin, Pekin Olimpiyat Oyunlar›na ev sahipli¤i yaparak, dünya sahnesinde geldi¤i konumu sergiledi.
Kaynak: BBC, 04 Mart 2009, Deutsche Welle,
15.12.2008,
http://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2004/01/0401
15_cin_rehber.shtml,http://www.dw.de/dw/article/0,,387
7615,00.html
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2. c
3. d
4. e
5. a

6. b
7. c
8. d
9. e
10. a

Yan›t›n›z yanl›fl ise “Komünizm ve Klasik Sosyalist Sistem” bölümünü yeniden gözden geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Klasik Sosyalizmin Politik
Özellikleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Klasik Sosyalizmin Politik
Özellikleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Klasik Sosyalizmin Politik
Özellikleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Klasik Sosyalizmin Ekonomik Özellikleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Politik Kurumlar›n Dönüflümü” bölümünü yeniden gözden geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Piyasalar›n Oluflturulmas›”
bölümünü yeniden gözden geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Piyasalar›n Oluflturulmas›”
bölümünü yeniden gözden geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Çin’in Piyasa Sosyalizmine
Geçifli” bölümünü yeniden gözden geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Çin’in Piyasa Sosyalizmine
Geçifli” bölümünü yeniden gözden geçiriniz
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S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Nomenklatura parti gücünü elinde bulunduranlar›n sahip olduklar› ayr›cal›kl› pozisyonlar› ifade etmektedir.
Bu kifliler daha iyi evlerde oturmak, yurt d›fl›na seyahat
etmek ve miktar› s›n›rl› olan tüketim mallar›n› kolayca
elde etmek gibi ayr›cal›klara sahip olmaktad›rlar.
S›ra Sizde 2
Bu sistemde parti ve devlet aras›nda ay›r›m yapmak
güçtür. Komünist partinin devlete hâkim durumda olmas› sebebiyle, hükûmet içindeki pozisyonlar ikinci
derecede önem tafl›maktad›r. Bu sebeple ço¤unlukla,
hükûmet yerine parti-devlet kavram› kullan›lmaktad›r.
Gücün kayna¤› partidir ve liderler halk›n seçimlerine
de¤il parti içindeki mücadelelere ba¤l› olarak güç kazanmaktad›rlar.
S›ra Sizde 3
BAAS rejimleri ve di¤er tek partiye dayal› rejimlerle
klasik sosyalizm aras›nda politik aç›dan bir benzerlik
söz konusudur. Her iki rejimde de politik güç tek bir
partinin ve bu partinin yöneticilerinin elinde toplanm›flt›r. Her iki rejimde de lider kültü mevcuttur. BAAS
rejiminde de klasik sosyalizmdeki kadar olmasa bile
politik güç ile ekonomik güç ayn› ellerde toplanmaktad›r. Her iki rejim de kendi nomenklaturas›n› yaratmaktad›r. Fark, BAAS rejiminde özel mülkiyetin daha
yayg›n olmas› ve ekonomide merkezî planlaman›n olmamas›d›r. Ancak Çin, geçirdi¤i dönüflümle klasik sosyalist sistemden büyük ölçüde uzaklaflarak BAAS benzeri bir rejim hâline gelmektedir. Burada da bir farktan
bahsedilecek olursa bu da BAAS rejiminin afl›r› milliyetçi, hatta ›rkç› yap›s›d›r.

S›ra Sizde 4
Bunun sebebi bu ülkelerin komünizm öncesinde nispeten daha geliflmifl bir ekonomiye, hukukun üstünlü¤üne dayanan bir sisteme, demokrasiye ve Bat› Avrupa
ile daha fazla iliflkiye sahip olmalar›d›r. Ayr›ca bu ülkeler, nispeten daha k›sa bir süre komünist yönetim alt›nda kalm›fllard›r.
S›ra Sizde 5
Piyasa ekonomisine geçifl süreci hemen hemen her ülkede yüksek enflasyona, ekonomik gerilemeye ve gelir
da¤›l›m›nda bozulmaya yol açm›flt›r. Bu sebeple meydana gelen sosyal farkl›laflma, bu ülkelerde politik istikrar› tehdit etmifl ve temel reformlara karfl› bir direnç ortaya ç›karm›flt›r. Ortaya ç›kan sosyal problemlerden en
önemlisi ise sosyalist dönemde oluflturulan sosyal güvenlik a¤lar›n›n çökmesidir. Bunun sonucunda, bu ülkelerde gelir da¤›l›m› iyice bozulmufl ve yoksulluk oranlar› çok yükselmifltir.
S›ra Sizde 6
1970’li y›llarda Sovyetler Birli¤i’nde ve Çin’de gözlenen
de¤iflimlere dayan›larak kapitalist ve sosyalist sistemlerin birbirlerine yaklaflt›klar› söylenirdi. Sovyetler Birli¤i’nde bu de¤iflim s›n›rl› kald› ve Sovyetler Birli¤i y›k›ld›. Buna karfl›l›k Çin, ilginç bir flekilde, ekonomik de¤iflimde hayli cesur ad›mlar atarak güçlendi. Ancak politik aç›dan de¤iflim çok s›n›rl› kald›. Asl›nda, kapitalist
sistem içinde de otoriter rejimler oldu¤u dikkate al›n›rsa Çin’in hâlâ bir klasik sosyalist ülke oldu¤u tart›flmal›d›r. Do¤rusu, klasik sosyalist sistemin baflar›s›zl›kla sonuçlanm›fl bir uygulama oldu¤udur.
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Amaçlar›m›z

N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Açl›k ve çevre kirlili¤i gibi küresel problemler ile sürdürülebilir kalk›nmay› aç›klayabilecek,
Bafll›ca küresel ekonomik krizleri, sebepleri ve sonuçlar›yla birlikte ele
al›p inceleyebileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•

Yeflil Devrim
Sürdürülebilir Kalk›nma
Spekülatif Balon
Sistemik Zay›fl›k
Finansal Liberalizasyon

•
•
•
•

Sermaye Hareketleri
Finansal Türevler
Menkul K›ymetlefltirme
Kredi Temerrüt Swaplar› (CDS)

‹çindekiler

Uluslararas› Ekonomi
Politik

Küresel
Problemler ve
Krizler

• KÜRESEL PROBLEMLER VE
SÜRDÜRÜLEB‹L‹R KALKINMA
• GIDA KR‹Z‹ VE AÇLIK
• ÇEVRE PROBLEMLER‹
• SÜRDÜRÜLEB‹L‹R KALKINMA
• KÜRESEL EKONOM‹K KR‹ZLER
• 1997-1998 ASYA VE RUSYA
KR‹ZLER‹
• 2008 F‹NANSAL KR‹Z‹

Küresel Problemler
ve Krizler
KÜRESEL PROBLEMLER VE SÜRDÜRÜLEB‹L‹R
KALKINMA
Bugünün dünyas› küresel çapta birçok problemle karfl› karfl›yad›r. Bu problemler insanl›¤›n kaderini ortak hâle getirmekte ve problemler küresel çapta oldu¤u için çözümlerin de küresel olmas› gerekmektedir. Ciddi çevre problemleri
yan›nda, insanl›¤› tehdit eden g›da krizi ve açl›k sorunu ile küresel boyutlar› ile
dünya ekonomisini sarsan ekonomik krizler bu çerçevede ele al›nmay› hak etmektedir.
Küresel ekonomik faaliyetler, k›r›lgan bir ekosistem içerisinde gerçeklefltirilmektedir. Ekonomik faaliyetlerin do¤al çevre üzerinde meydana getirdi¤i etki
son zamanlarda görülmemifl derecede tahrip edici bir boyut kazanm›flt›r. 20’nci
yüzy›l içinde yaklafl›k olarak ikiye katlanan dünya nüfusu yan›nda artan refah,
büyük bir tüketim art›fl› ortaya ç›karm›flt›r. Bu geliflme karfl›s›nda, do¤al çevrenin artan g›da, su, enerji vb. kaynak talebini karfl›lay›p karfl›layamayaca¤› sorusu sorulmaya bafllanm›flt›r. Bilim adamlar›, afl›r› fosil yak›t kullan›m›n›n dünyan›n atmosferini de¤ifltirdi¤i ve geri döndürülemez bir küresel ›s›nman›n gelecek
nesilleri tehdit etmeye bafllad›¤› uyar›s›n› art›k sürekli yapar hâle gelmifllerdir.
Afla¤›da bu konular ana bafll›klar hâlinde ele al›nmaktad›r.

GIDA KR‹Z‹ VE AÇLIK
1960’lardaki Yeflil Devrim sürecinde bilim adamlar›, insanlar›n kolayca beslenmesi için melez türler oluflturma teknikleri sayesinde daha yüksek verime sahip,
hastal›klara ve çeflitli zararl›lara daha dayan›kl› bu¤day, pirinç ve di¤er tah›l türleri gelifltirdi. Bunun sonucunda, dünya tah›l üretimi 1950 ile 1984 y›llar› aras›nda 2,6 kat art›fl gösterdi. Artan ürün, dünyan›n birçok bölgesinde açl›k probleminin azalmas›n› sa¤lad›. Bu olumlu geliflmelere ra¤men herkese yeterli g›da
sa¤layacak bir sistem kurulamam›fl, bu konuda gelece¤e dair kayg›lar giderilememifltir.

“Yeflil Devrim”in babas›
olarak tan›nan Amerikal›
tar›m bilimci Norman
Borlaug, biyoteknolojiden
faydalanarak hastal›klara,
hatta susuzlu¤a dayan›kl›
tah›l ürünleri gelifltirmifl, bu
sayede 1960 ve 1990 y›llar›
aras›nda Asya, Afrika ve
Latin Amerika’da g›da
üretimi iki kattan fazla
artm›flt›.
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Birleflmifl Milletler dünya
nüfusunda yüzde 16 olan
açl›k oran›n› 2015 y›l›na
kadar yüzde8’e indirmeyi
amaçl›yor. Bugün dünyada
açl›ktan muzdarip yaklafl›k 1
milyar insan var ve 2015
y›l›nda bu say›n›n 600
milyona düflürülmesi

Birleflmifl Milletler G›da Tar›m Örgütü (FAO) verilerine göre 2007 y›l› itibar›yla dünyada 854 milyon insan açl›k çekmekte olup, yetersiz beslenenlerin say›s› ise 2009 y›l›nda bir milyar›n üstüne ç›km›flt›r. Yetersiz beslenen insanlar
esas itibar›yla az geliflmifl ülkelerde yaflamakla birlikte geliflmifl ülkelerde de
yaklafl›k 15 milyon insan bu durumdad›r. Yine FAO’nun rakamlar›na göre dünyada açl›k s›n›r›n›n alt›nda yaflayan insanlar›n say›s› bir önceki y›l yaklafl›k 1 milyar 20 milyon iken bu rakam 2010 y›l›nda 925 milyona inmifltir.
Save The Children adl› insani yard›m kuruluflunun haz›rlad›¤› 2011 Dünya Açl›k Endeksi Raporu ise bir baflka trajik durumu gözler önüne sermifltir. Rapora göre, dört çocuktan biri yetersiz beslenmekte, saatte 300 çocuk, y›lda ise yaklafl›k iki
milyon çocuk açl›ktan ölmektedir. Üstelik gelecek 15 y›lda yaklafl›k yar›m milyar
çocuk açl›k nedeniyle kal›c› hasar riskiyle karfl› karfl›ya bulunmaktad›r.
BM Çocuklara Yard›m Fonu UNICEF’in, “2012’de Çocuklar›n Durumu: Kentsel Dünyada Çocuklar” adl› raporunda ise bir baflka gerçe¤e dikkat çekiliyor:
Milyonlarca çocu¤un flehre çok yak›n yaflamas›na ra¤men temel hizmetlere ulaflamad›¤› vurgulanan raporda, varofllarda yaflayan çocuklar›n s›kl›kla su, elektrik
ve sa¤l›k hizmeti s›k›nt›s› çekti¤i belirtilerek; kentsel bölgelerdeki çocuklar›n
üçte birinden fazlas›n›n nüfus cüzdan›n›n bile bulunmad›¤›n›n, bu yüzden yetkililerce varl›klar› bilinmeyen bu çocuklar›n sosyal programlardan da yararlanamad›¤›n›n alt› çiziliyor.
Rapordaki bir di¤er çarp›c› bilgi ise çocuklar›n insan tacirlerinin de hedefinde
oldu¤u, 2,5 milyon kiflinin insan tacirleri taraf›ndan kaç›r›larak çal›flmaya zorland›¤›, bunlar›n yüzde 25 ila 50’sinin çocuk oldu¤u gerçe¤idir. UNICEF ayr›ca, 2010’da
yaklafl›k sekiz milyon çocu¤un befl yafl›na gelmeden öldü¤ünü, bunlar›n yaklafl›k
üçte birinin ölüm sebebinin açl›k, di¤erlerininse zatürre, ishal ya da do¤um komplikasyonlar› oldu¤unu söz konusu raporla orta koydu.
Dünyada yaklafl›k yedi milyon sekiz yüz bin insan g›da yetersizli¤i sebebiyle her y›l baflka ülkelere göç etmektedir. Bu problemin sebepleri aras›nda küresel ›s›nma ve bunun yol açt›¤› iklim de¤ifliklikleri, yüksek enerji fiyatlar›, h›zl›
nüfus art›fl› ve kentleflme yan›nda g›da fiyatlar›nda oynakl›¤a yol açan spekülasyonlar ön plana ç›kmaktad›r. Asl›nda dünya g›da üretimi, dünya nüfusunu beslemek için yeterli olmakla birlikte; yoksul nüfusun g›daya eriflim imkânlar›n›n
s›n›rl› olmas›, yani g›da üretiminin insanlar aras›nda eflitsiz da¤›l›m›, problemin
kayna¤›n› oluflturmaktad›r. Bu durum ekonomik oldu¤u kadar sosyal problemlere de yol açmaktad›r. Ayr›ca, g›da yetersizli¤inin do¤urdu¤u kitlesel iç ve d›fl
göçler ile ülkeler aras›nda ortaya ç›kabilecek g›da savafllar› dünyan›n gelece¤ini tehdit etmektedir.

Türkiye’nin 2011 Dünya Açl›k
Endeksi’ne göre, açl›k
endeksi 5 olup Türkiye
‘düflük’ ülkeler kategorisinde
bulunmaktad›r. Yani Türkiye,
Malezya, Meksika ve Kuveyt
ile birlikte açl›¤a karfl›
büyük bir aflama kaydeden
ülkeler aras›nda yer
almaktad›r.

Türk-‹fl’in araflt›rmas›na
göre, Türkiye’de 2012 y›l›
A¤ustos ay› itibar›yla dört
kiflilik bir ailenin açl›k s›n›r›
935,76 yoksulluk s›n›r› ise 3
bin 48 lirad›r. Türkiye’de
gene 2012 y›l› itibar›yla
günlük iki dolar›n alt›nda
geçinen hemen hemen
s›f›rlanm›flken, nüfusun
sadece yüzde 3,6’s› günlük
dört dolar›n alt›nda bir
gelirle geçinmektedir.

Tüm dünyada üretilen
g›dalar›n üçte biri israf
edilerek çöpe gitmektedir.
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Resim 8.1
Yoksullu¤a Çözüm

Bir yandan iklim de¤iflikli¤i ya¤mur dönemlerini düzensizlefltirip, kurakl›¤›n artmas›na neden olurken, di¤er yandan da h›zla büyüyen nüfusun g›da
ihtiyac› art›yor. Özellikle Afrika bölgesinde halk elinde daha fazla hayvan bulundurmak istiyor, otlaklar yok oluyor, çiftçiler tarlalar›n› nadasa b›rakam›yor ve atefl yakabilmek için a¤açlar kesiliyor. Göçler art›yor, çat›flmalar h›zlan›yor...
Dolay›s›yla 21’inci yüzy›l›n bafl›nda dünyada 1 milyar insan açl›kla mücadele ediyor. Sadece Bat› Afrika’da 18 milyon insan her gün yaflam mücadelesi veriyor. Üstelik dünya genelindeki yoksullar›n yar›s›, dünyan›n en büyük 20 ekonomisine sahip G20 ülkelerinde yafl›yor. Tüm dünyada yaklafl›k
170 milyon çocuk yetersiz beslenme nedeniyle fiziksel geliflme sorunu yafl›yor ve y›lda iki buçuk milyon çocuk, açl›k nedeniyle yaflam›n› yitiriyor.
Son y›llardaki artan kurakl›k ve g›da krizinin ortaya ç›kard›¤› bir gerçek de ileride ç›kabilecek bir k›tl›k veya g›da mahsulleri fiyatlar›ndaki art›fllara
karfl› korunmak amac›yla uluslararas› dev flirketler ve ülkeler taraf›ndan kalk›nmakta olan ülkelerde yap›lan toprak sat›n al›mlar›.
Sat›n alma ya da kira anlaflmalar›yla dev tar›m arazileri ekildikten sonra buralarda üretilen g›da maddeleri, sadece yat›r›m› yapan ülkeye ihraç ediliyor. Bu ticaretten en büyük zarar› ise hem ellerindeki arazileri al›nan hem de istihdam edilmeyerek yerlerinden sürülen halk görüyor.
2001 y›l›ndan bu yana sanayileflmifl ülkeler, kalk›nmakta olan ülkelerden yaklafl›k 227 milyon hektarl›k arazi sat›n alm›fl...

Kaynak: http://www.dw.de/yoksullu¤a-çözüm-beklentisi/a-16028996

Tah›l üretimindeki bu düflüfl, uluslararas› tah›l ticaretinde 1960’lar›n sonunda ortaya ç›kan bir de¤iflikli¤i güçlendirdi. Uluslararas› üretim ve finans yap›lar›nda, özellikle ABD’nin dolar› 1971’de devalüe etmesinin ard›ndan meydana gelen de¤ifliklikler, ABD tah›l ihracat›n› Japonya ve AB ülkeleri için daha cazip hâle getirmiflti. G›da maddeleri bak›m›ndan ithalata ba¤›ml› olan fakir ülkeler, fiyat› artan bu mallar›
ithal etmekte zorlanmaya bafllam›fllard›. Böylece bu ülkelerin g›da yard›mlar›na
olan ba¤›ml›l›¤› artarken yard›m imkânlar› ise azalmaya bafllam›flt›.
Bu s›rada ortaya ç›kan petrol floku, durumu fakir ülkeler aç›s›ndan daha da kötülefltirdi. Petrol fiyatlar›ndaki yükselmenin ard›ndan bu ülkeler ithalata ba¤›ml›l›ktan kurtulmak için g›da üretiminde kendi kendine yeterlilik politikalar› uygulamaya
bafllad›lar ve petrol ithal edebilmek için g›da ithalatlar›n› s›n›rland›rmak zorunda
kald›lar. Bunlara ek olarak, az geliflmifl ülkeler, Asya ve Afrika’da ortaya ç›kan çeflitli do¤al afetler ve kurakl›klar gibi olaylarla daha da zor durumlara düfltüler.
Dünya g›da krizi sona erdikten sonra da Üçüncü Dünya ülkelerinde yaflayan
pek çok insan için durum düzelmedi. Afrika’da ve Bangladefl’te meydana gelen iç
savafllar ve kurakl›klar sonucunda kitlesel açl›k problemleri görüldü. Ayr›ca, Etiyopya’da ve Kamboçya’daki “ölüm tarlalar›”›nda görüldü¤ü gibi g›da bir silah olarak da kullan›ld›.
1980’lerde de özellikle Afrika’n›n çöl bölgelerinde açl›k problemi devam etti.
Çeflitli uluslararas› yard›m kurulufllar›n›n bu konudaki çabalar› yetersiz kald›.
1990’lar boyunca ve 2000’lerin bafl›nda, Ruanda’da, Sudan’da, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde, Angola’da, Etiyopya’da ve daha birçok Afrika ülkesinde, özellikle iç sa-

Dünya Bankas› raporuna
göre 2012 y›l› itibariyle
kad›n ve erkeklerde en uzun
yaflam süresi 86 y›l ile Hong
Kong'da görülüyor.
Kad›nlarda 47 yafl ortalama
ömür ile Lesoto Krall›¤› ise
en k›sa yaflam
ortalamas›n›n bulundu¤u
ülke.
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1975-1979 y›llar› aras›nda
Kamboçya'da iktidarda olan
K›z›l Kmer rejimi boyunca
yaklafl›k iki milyon insan
baflta açl›k olmak üzere,
hastal›k, afl›r› çal›flma ve
infazlarla öldürülmüfltü.
“Ölüm tarlalar›” bu vahflet
verici tabloyu anlatmak için
kullan›l›r.

Tar›m›n hava flartlar›na
ba¤l› olmas› dünyadaki g›da
krizinin baflta gelen
sebeplerinden biridir. Nüfus
ve gelir art›fl› yan›nda
biyoyak›t kullan›m› tar›msal
ürünlerin talebini art›r›rken,
hava flartlar›na ba¤l› olarak
tar›msal ürün arz›nda
azalmalar meydana
gelebilmektedir. Artan g›da
fiyatlar› fakir ülkelerin
g›daya eriflimini
engellemektedir.

Uluslararas› Ekonomi Politik

vafllar milyonlarca insan›n açl›ktan ölmesine sebep oldu. Yard›m kurulufllar›n›n ve
hükümet d›fl› organizasyonlar›n çabalar› bu ülkelerde önemli bir rahatlama meydana getiremedi. Ayr›ca, AIDS hastal›¤›n›n yayg›n olmas› da bu ülkelerde açl›k problemini daha da a¤›rlaflt›ran bir unsur oldu.
1996 y›l›nda, Roma’da, FAO sponsorlu¤unda bir dünya g›da konferans› topland›. 187 ülkenin temsil edildi¤i toplant›da yirmi y›l içinde açl›k çeken insan
say›s›n› yar›ya düflürmeyi amaçlayan bir eylem plan› kabul edildi. Toplant›da
ayr›ca, bir Dünya G›da Güvenli¤i Bildirisi yay›mland› ve bu bildiriyle g›da bir
insan hakk› olarak kabul edildi. G›da rezervlerini art›rma ve bu stoklar› daha
fazla insani yard›m sa¤lamak için kullanma taahhütlerine ra¤men bu yolda pek
az ilerleme sa¤land›. Konferansta Üçüncü Dünya’daki açl›k probleminin üstesinden gelmek için daha çok nüfus kontrolüne vurgu yap›ld›. Bu durum, gerek
Vatikan gerekse dikkatleri as›l problemi oluflturan yoksulluk ve eflitsizlik konular›ndan baflka taraflara yöneltme çabas› olarak gören devletler taraf›ndan tepkiyle karfl›land›.
Devletleri bu toplant›daki taahhütlerini yerine getirmekten al›koyan faktörlerden biri 2000 y›l›ndan itibaren dünya tah›l üretiminin aç›k vermeye bafllamas›yd›. Bu konuda haz›rlanan bir rapora göre, dünyada 57 günlük tüketime yetecek bir stok kalm›flt› ve bu son otuz dört y›lda karfl›lafl›lan en düflük stok düzeyiydi. Stoklar› böylesine azaltan, ABD’de, özellikle 2001 y›l›ndan itibaren artan
bir flekilde tah›ldan yak›t üretilmesiydi. Ayr›ca g›da, artan bir flekilde, uluslararas› ve iki yanl› yard›m programlar›ndan ticaret piyasalar›na kayd›r›lmaktayd›.
Özellikle ABD, g›da yard›mlar›n› stratejik güvenlik ç›karlar›yla iliflkilendirmekteydi. Son zamanlarda ABD, Kuzey Kore’ye yap›lacak g›da yard›mlar›n› bu ülkenin nükleer silah sistemi konusundaki ve buna benzer di¤er konulardaki ifl
birli¤i flart›na ba¤larken sadece 1990’l› y›llar›n ortas›nda yaflanan k›tl›k ülkede
yüz binlerce kiflinin ölümüne neden olmufltu. 2012 y›l› Temmuz ay›nda yay›mlanan bir Birleflmifl Milletler Raporu, Kuzey Kore’nin 24 milyonluk nüfusunun
üçte ikisinin k›tl›k içinde yaflad›¤›n› ortaya koydu.
Yaflanan dünya g›da krizinin sebepleri aras›nda tar›m›n hâlâ hava flartlar›na
ba¤l› olmas›n›n önemli bir yeri bulunmaktad›r. Kurakl›k, afl›r› ya¤›fl, yang›nlar, hastal›klar gibi olumsuz geliflmeler tar›msal üretimde büyük düflüfllere yol açabilmektedir. Buna karfl›l›k, nüfusun ve gelirin artmas›na paralel olarak biyoyak›tlarda oldu¤u gibi tar›msal ürünlerin g›da d›fl› amaçlarla kullan›m› da tar›msal ürün talebini önemli ölçüde art›rmaktad›r. Bunun sonucunda, g›da fiyatlar› artmakta ve özellikle gelir düzeyi düflük ve g›da maddelerinde ithalata ba¤›ml› olan ülkelerde yaflayan insanlar›n g›daya eriflimi zorlaflmaktad›r.
Özellikle son y›llarda g›da mallar›n›n fiyatlar›nda ciddi dalgalanmalar meydana
geldi¤i görülmektedir. Geleneksel arz ve talep faktörleri, bu dalgalanmalar› tam
olarak aç›klamakta yetersiz kalmaktad›r. Birleflmifl Milletler Ticaret ve Kalk›nma
Konferans› (UNCTAD) uzmanlar›, haz›rlad›klar› raporlarda, emtia borsalar›n›n finansallaflmas›ndan bahsetmektedir. Buna göre, emtia fiyatlar›nda meydana gelen
h›zl› art›fllarla finansal yat›r›mc›lar›n vadeli emtia piyasalar›nda boy göstermesi bir
arada görülmektedir. Bu piyasalarda yat›r›mc›lar, finansal kazanç peflinde koflarak
spekülasyon yapmakta ve bunun sonucunda emtia fiyatlar›nda ve bu arada g›da fiyatlar›nda büyük dalgalanmalar meydana gelmektedir.
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Resim 8.2
FAO, 2012 y›l› itibar›yla, son 50 y›l›n en kurak
mevsimini geçiren ABD’ye, biyoyak›t üretimini
s›n›rlay›p etanole ayr›lan hububat›n bir k›sm›n› g›da üretimine kayd›rmazsa küresel bir
g›da krizi yaflanabilece¤i uyar›s›nda bulundu.
Çünkü m›s›r, soya ve bu¤day ihracat›nda dünya birincisi olan ve dünyan›n ihtiyac›n›n neredeyse yar›s›n› karfl›layan ABD’deki kurakl›k,
uluslararas› piyasalar› da etkileyecek.
Bangladefl’ten Haiti’ye kadar dünyan›n birçok
ülkesinde ayaklanmalara, 30’dan fazla ülkede protesto eylemlerine neden olan 2007-2008
krizinin neden oldu¤u yüksek fiyatlar› bile geride b›rakan g›da fiyatlar›, gelirinin yüzde
80’ini g›daya harcayan nüfus için özellikle çok
endifle verici çünkü bir önceki kriz bir milyardan fazla insan› etkilemiflti.

Birtak›m finansal türevler arac›l›¤›yla bu piyasalara para akmaktad›r. Mesela,
2003 y›l›nda vadeli emtia endekslerine ba¤lanan para 13 milyar dolar iken bu rakam 2008’in Haziran ay›nda 315 milyar dolara ç›km›flt›r. Bu flekilde ortaya ç›kan
spekülatif balon flifltikçe, g›da fiyatlar› da h›zla artm›flt›r. 2008 krizinde, di¤er finansal balonlar gibi emtia piyasalar›ndaki balonlar da patlam›fl ve fiyatlar h›zla düflmüfltür. Ancak bu geçici bir durum olup, devletlerin kurtarma faaliyetleri ve piyasada
yeniden artmaya bafllayan likidite sebebiyle spekülatif hareketler tekrar bafllam›flt›r
ve g›da fiyatlar› yeniden t›rmanma sürecine girmifltir. 2011 y›l›n›n ilk dokuz ay›nda
FAO g›da fiyat› endeksi 2008 düzeyinin de üzerine ç›km›flt›r.
G›da fiyatlar›ndaki art›fl›n sebepleri aras›nda h›zl› ekonomik büyümeden de söz
edilmektedir. Özellikle toplam nüfusu iki milyar›n üzerinde olan Çin ve Hindistan’›n gelirinde meydana gelen h›zl› art›fl ve bu ülkelerde yükselen orta s›n›flar›n
varl›¤› g›da mallar›n›n ve di¤er kaynaklar›n küresel talebinde ciddi yükselmelere
yol açmaktad›r. Bu ülkelerin tüketim kal›plar›nda meydana gelen de¤ifliklik g›da
mallar›n›n fiyatlar›n›n artmas›nda etkili olmaktad›r. Baz› araflt›rmac›lar da verimlilik
art›fllar›nda ve stoklarda meydana gelen düflüflleri, g›da mallar›n›n arz ve talebinde
meydana gelen dengesizliklerin sebepleri aras›nda saymaktad›r. Bunu da tar›msal
araflt›rmalara yap›lan yat›r›mlar›n düflüklü¤üne ba¤lamaktad›rlar.
Bu arada, g›da fiyatlar› ile yak›t fiyatlar› aras›ndaki yak›n iliflki dikkati çekmektedir. Petrol fiyatlar›, g›da fiyatlar›n› hem arz hem de taleple ilgili olarak birkaç yoldan
etkileyebilmektedir. Arzla ilgili iki faktörden bahsetmek mümkündür: Tar›msal üretim ve biyoyak›t. Petrol, pek çok malda oldu¤u gibi tar›msal mallar›n üretiminde de
önemli bir maliyet unsurudur. Dolay›s›yla, petrol fiyatlar›ndaki bir yükselme di¤er
mallar›n da fiyatlar›n› art›rmaktad›r. Ayr›ca, tar›msal üretim, di¤er enerji kaynaklar›na
k›yasla petrole daha fazla ba¤›ml›d›r. Üretim maliyetleri yan›nda biyoyak›tlar›n kullan›m› yoluyla da petrol ve g›da fiyatlar› aras›nda ba¤lant› kurulmaktad›r. Petrolün
varil fiyatlar› 60 dolar› aflt›¤›nda biyoyak›t kullan›m› daha avantajl› hâle gelmekte ve
tah›llar biyoyak›t üretiminde kullan›lmaktad›r.
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Suyun kullan›m alanlar›
sadece içme, temizlik ve
tar›mla s›n›rl› de¤ildir.
Bugünün sanayi
kurulufllar›n›n da en önemli
ham maddelerinden birini
su teflkil ediyor. Örne¤in
bilgisayarlarda kullan›lan
tek bir mikroçipin üretimi
için 32 litre su gerekiyor.
Normal bir binek otomobilin
üretiminde kullan›lan su
miktar› ise tam 400 bin litre.
Dünyadaki su kaynaklar›n›n
yüzde 70’i ise tar›mda
kullan›l›yor.

Kifli bafl›na düflen iki bin
metre küp su ile Türkiye
dünya ortalamas›n›n alt›nda
oldu¤undan su fakiri bir
ülkedir.
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Gelecekte artan taleple birlikte üretilenden daha fazla g›daya ihtiyaç duyulaca¤›
kesin gibi gözükmektedir. Nüfus art›fl h›zlar› kontrol alt›na al›nsa dahi hayat standartlar›nda meydana gelen art›fllar g›da talebini art›racakt›r. Bu durumda g›da üretimini art›rma zorunlulu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Bunu gerçeklefltirmenin bir yolu ekilen toprak miktar›n› art›rmakt›r. Tar›mda kullan›lan araziler, 1850 ile 1950 y›llar› aras›nda h›zl› bir art›fl göstermifl fakat daha sonra bu geniflleme yavafllam›flt›r. 1960’lar›n bafl›ndan itibaren, g›da üretiminde yaflanan art›fllar›n yüzde 80’i verimlilik art›fllar›ndan kaynaklanm›fl, ekilen topraklar›n genifllemesi bu art›flta çok küçük bir rol
oynam›flt›r. Bugün ekilebilir topraklar› geniflletme ve bu suretle g›da üretimini art›rma ihtimali pek düflüktür. Ayr›ca, pek çok yerde, modernleflme sonucu h›zlanan
kentleflme sebebiyle tar›msal topraklar azalmaktad›r.
Ekilen topraklar›n miktar›nda net bir art›fl yapma imkân› olmay›nca, g›da
üretimini art›rmak için mevcut topraklarda verimlili¤i art›ran tekniklere baflvurmak gerekmektedir. 1960’lardaki Yeflil Devrim’in de amac› buydu. Bugün için
Yeflil Devrim’in uygulanmas› tamamlanm›fl de¤ildir. Üçüncü Dünya’daki tah›l
üreticilerinin ço¤unlu¤u henüz Yeflil Devrim’le ortaya ç›km›fl yüksek verimlili¤e
sahip tah›l çeflitlerini üretmemektedirler. Yüksek verimli tohumlar›n Üçüncü
Dünya ülkelerinde kullan›m›n› yayg›nlaflt›rmak g›da üretiminde önemli art›fllar
sa¤layabilir. Ancak, bu pek de kolay olmayacakt›r. Yeflil Devrim’le ortaya ç›kan
tah›llar yüksek verimlili¤i ancak bol gübre ve suya olumlu tepki verme özellikleri sayesinde sa¤lamaktad›rlar. Sulama bu konuda özellikle önem tafl›maktad›r.
Hâlbuki dünyada tah›l yetifltirilen topraklar›n sadece yüzde 16’s› sulanmaktad›r.
Sulama pahal› bir ifllemdir ve dünyada sulu tar›ma elveriflli topraklar›n büyük ço¤unlu¤u zaten kullan›lmaktad›r. Sulanan topraklar›n geniflletilmesi büyük yat›r›mlar
gerektirmektedir. Mevcut sulanan topraklar da tuzlanma ve su basmas› tehdidi alt›ndad›r. Pek çok sulama sistemlerinin dayand›¤› barajlar çamur sebebiyle t›kanmaktad›rlar. Birçok yerde, yeralt› sular›n›n tüketilme h›z› bunlar›n yenilenme h›z›ndan daha yüksektir.
Gübreleme, özellikle modern tohumlarla birlikte kullan›ld›¤›nda tar›msal verimlili¤i önemli ölçüde art›rabilmektedir. Ancak, Üçüncü Dünya ülkelerindeki ço¤u küçük
çiftçi ne bunun için gerekli gübreyi alacak sermayeye ne de kredi imkân›na sahiptir.
Birçok yerde ise fazla gübre kullan›m› sebebiyle verimde azalma bafllam›flt›r. Gübre
kullan›m› artt›kça, verimlilikte meydana getirdi¤i art›fl giderek düflmektedir.
Yeflil Devrim gerekti¤i flekilde uygulansa bile etkileri tamamen olumlu olmamaktad›r. Dünyan›n birçok yerinde, yeni tohum türlerinin getirece¤i faydalar› elde
etmek için gerekli yat›r›mlar› yapma gücüne sahip büyük toprak sahipleri buna
güçleri yetmeyen küçük toprak sahiplerine karfl› daha fazla güç ve statü elde etmektedirler. Ayr›ca ortaya ç›kard›¤› toprak erozyonu, su kaynaklar›n›n tüketilmesi
ve kimyasal kirlenme gibi çevre problemleri de Yeflil Devrim’in sürdürülebilirli¤ini s›n›rland›rmaktad›r. Ek olarak, çiftçilerin yerli tah›l türlerini b›rakarak az say›daki yüksek verimli yeni tohumlara yönelmeleri genetik çeflitlili¤in azalmas›na sebep
olmaktad›r. Herkesin ayn› tür tohumlar› kullanmas› ortaya ç›kabilecek yeni hastal›klar›n bütün tah›l üretimini yok etmesi tehlikesini do¤urmaktad›r.
Bütün bunlar problemin çözümünün kolay olmad›¤›n› ve bu konuda küresel çabalar›n gerekli oldu¤unu göstermektedir. Pek çoklar›, asl›nda dünyan›n sahip olduklar› kaynaklar›n bugünkünden çok daha fazla nüfusu beslemeye yeterli oldu¤unu ifade etmektedir. Buna göre, dünyan›n bugün yaflad›¤› ve gelecek için tehlike
do¤uran açl›k problemi baflka baz› faktörlerin sonucunda ortaya ç›kmaktad›r.
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Afl›r› s›ca¤a ya da so¤u¤a, kurakl›¤a yahut belirli bitki hastal›klar›na daha dayan›kl› tohumlar üreterek daha çok ürün almak, genetik bilmi ortaya
ç›kmadan önce de tar›m sektörünü meflgul etmifl bir u¤raflt›. Avusturyal› Rahip Gregor Johann Mendel, bundan yaklafl›k 150 y›l önce bir sar› bir de
yeflil bezelyeyi afl›lay›p birlefltirdi¤i zaman, bu deneyin hangi sonuçlar› do¤uraca¤›n› bilemezdi. Bugün bu deney gen teknolojisi olarak bilinen yeni
bir bilim dal›n›n temellerini att›.
Seçilmifl tohumlar› döllendirerek gerçeklefltirilen geleneksel yöntemlerle arzu edilen özelliklere sahip yeni bir bitki türünün gelifltirilmesi 10 ila 15 y›l
aras›nda bir zaman al›rken DNA’s› çözülmüfl bir bitkinin genlerine müdahale ederek yeni ve daha dayan›kl› türlerinin gelifltirilmesi yar› zamanda baflar›labiliyor.
Kendi türünden ya da kendi türü d›fl›ndaki bir canl›dan gen aktar›larak baz› özellikleri de¤ifltirilen bitki, hayvan ya da mikroorganizmalara “Geneti¤i De¤ifltirilmifl Organizma (GDO)” deniyor.
Bilim adamlar›n›n bitki ve tah›llar›n belli baz› hastal›klara karfl› korunmas› ve zararl›lara dayan›kl› olmas› için bafllatt›¤› genetik de¤iflime u¤ratma
ifllemi, günümüzde sadece insan ve çevre sa¤l›¤› aç›s›ndan de¤il, tohum piyasas›n›n ele geçirilmesi ve ürün kontrolü aç›s›ndan da önem arz ediyor.
Eskiden tohumu ekti¤i üründen elde eden çiftçi, art›k geneti¤i de¤ifltirilmifl tohumlar› her y›l yeniden sat›n almak zorunda. Kendi kendini yok eden
ve bu yüzden terminatör olarak adland›r›lan tohum teknolojisi ile üreme yetene¤i al›nm›fl tohumlar›, her y›l para vererek yeniden sat›n almak zorunda kalan çiftçi, ayr›ca bu alanlarda kullan›lmak için üretilmifl birkaç çeflit kimyasala da ba¤›ml› hâle geliyor. Çünkü bu tohumlar, üretici firmadan
al›nan kimyasal tetikleyiciler olmadan ürüne dönüflmüyor.
Tozlaflmayan ve üremeyen yap›y› elde etmek için tohuma kendini yok etmesini sa¤layan ‘terminatör’ geni ekleniyor ve bu gen tohumun sadece o y›l
ürün vermesini sa¤l›yor, sonraki y›l için tohumluk olarak kullan›lmas›na engel oluyor. Bilim adamlar› bunu “bitkinin intihar›” diye özetliyor. Sonuçta tohumlar ve koruma ilaçlar›n›n üretimi genelde ayn› flirket taraf›ndan yap›ld›¤› için flirketlere ba¤›ml›l›k ortaya ç›k›yor.
GDO’lar, insan sa¤l›¤› aç›s›ndan alerjik reaksiyona neden oldu¤u, antibiyotik direncini zay›flatt›¤› ve toksik etki yaratt›¤› için; ekosistem aç›s›ndan
ise normal ve organik tar›m› tehdit etti¤i, canl› türlerini ve biyoçeflitlili¤i yok etti¤i için zararl›; üretimi artt›rd›¤›, tar›ma uygun olmayan alanlarda
tar›m yap›labilmesini sa¤lad›¤›, tar›m ilac› kullan›lmas›na ihtiyaç duymad›¤›, g›dan›n besleyicili¤ini art›rd›¤› ve üretim verimlili¤ini 10 kata kadar
ç›kartt›¤› için yararl› say›l›yor.

Bu yüzden, bu konuyu uluslararas› ekonomi politik aç›dan de¤erlendirirken
dünyan›n çeflitli bölgelerinde ortaya ç›kan ve açl›¤a yol açan ekonomik ve politik
faktörlere de göz atmak gerekir.
Bu konuyu ele al›rken devletler ve piyasalar aras›ndaki iliflkiye bakmak gerekir. Devletler bugün uluslararas› sistem içinde önemli, hatta baz›lar›na göre merkezî bir role sahiptirler. FAO gibi uluslararas› kurulufllar çeflitli uluslararas› meseleleri düzenleyen ulus devletlerin iradesine tabi olarak faaliyet göstermektedirler.
Uluslararas› organizasyonlar açl›k meselesinde devletlere ya da ülkeler içindeki di¤er aktörlere çözümler dayatma gücüne sahip de¤illerdir. Ülkeler içindeki çeflitli
gruplar belli bir bölgeyi ya da insan grubunu yönetme konusunda devletlerin yetkilerine ortak olabilirler. Ama ço¤u durumlarda, açl›k meselesinde etkili olan politikalar› belirleyen ulus devletler olmaktad›r.

1 kilo bu¤day üretimi için
Somali gibi kurak bir ülkede
tam 18 bin litre su
gerekirken Slovakya gibi bol
ya¤›fl alan bir ülkede 465
litre su yeterli olmaktad›r.
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Gelecekte g›da talebi daha
da artacakt›r. Buna karfl›l›k
g›da üretimi ayn› oranda
art›r›lamamaktad›r. Ekilen
topraklar›n miktar›n› art›k
art›rmak mümkün de¤ildir.
Sulama ve gübreleme
imkânlar› da fakir ülkeler
için kolay ulafl›labilir
de¤ildir. Bu sebeple
gelecekte g›da problemi
büyüyecek gibi
gözükmektedir.
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Bugünün önemli küresel problemlerinden biri de çevre kirlili¤idir. Çevre kirlili¤i, canl›lar›n sa¤l›¤›n› olumsuz yönde etkileyen maddelerin havaya, suya ve
S O Rbir
U flekilde kar›flmas› ve ekosistemdeki do¤al dengeyi bozan ditopra¤a yo¤un
¤er insan kaynakl› zararlar fleklinde tan›mlanabilir. Çevre ile ilgili problemler
dünyan›n çeflitli
her zaman var olmakla birlikte bugün küresel bir
D ‹ K K Abölgelerinde
T
yap› kazanm›fl ve tek tek ülkelerin çözemeyece¤i boyuta eriflmifltir. Bu yüzden,
bu meselelerin çözümü, art›k devletlerin, uluslararas› organizasyonlar›n, hükûSIRA S‹ZDE
met d›fl› organizasyonlar›n, bölgesel yönetimlerin, bilim adamlar›n›n ve hatta bireylerin ortak çabas›n› gerekli k›lmaktad›r.
Çevre problemleri
AMAÇLARIMIZ ile uluslararas› ekonomi politik aras›nda karfl›l›kl› etkileflim söz konusudur. Piyasalar ve ekonomik ve politik aktörler aras›nda meydana gelen gerilimler, çevre üzerinde hem bölgesel hem de küresel çapta etkiler
K ‹ T A P
meydana getirmektedir.
Buna karfl›l›k, çevre problemleri de uluslararas› ekonomi politik üzerinde etkiye sahiptir. Mesela, çevre problemleri ile kitlesel üretim
ve bu üretim üzerinde etkili olan d›fl ticaret politikalar› aras›nda kesin bir ay›r›m
T E L E V ‹ Z Y O N Çevre ile ilgili düzenlemelerden ve standartlardan kaç›nyapmak imkâns›zd›r.
mak için üretimlerini az geliflmifl ülkelere kayd›ran çok uluslu flirketler de bu
aç›dan elefltirilmektedir.

N N

G›da krizi ve açl›k problemi
çözümü güç, küresel bir
AMAÇLARIMIZ
problemdir ve uluslararas›
çabalar› gerekli k›lmaktad›r.
Asl›nda pek çoklar›na göre
dünyan›n kaynaklar›
K ‹ T A P de fazla
bugünkünden
nüfusu beslemeye yeterlidir
fakat gelir da¤›l›m›
eflitsizli¤i gibi çeflitli
ortaya
Tfaktörler
E L E V ‹ ZbuY problemi
ON
ç›karmaktad›r.
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Dünya g›da krizinin
sebepleri nelerdir?
SIRA S‹ZDE

ÇEVRE PROBLEMLER‹

D Ü fi Ü N E L ‹ M

SIRA S‹ZDE

Bütün ulus devletler içinde ve aras›nda çeflitli düzeylerde yer alan piyasalar bu
konu ile ilgili olarak devletlerle etkileflim hâlinde bulunmaktad›rlar. Uluslararas›
üretim ve finans yap›lar›nda meydana gelen geliflmelerle birlikte, piyasalar, birçok
flekilde açl›k meselesinde do¤rudan etkili olmaktad›rlar. ‹lk olarak, birçok ihracatç› ülke taraf›ndan baz› tar›msal mallar, döviz kazanmak amac›yla sat›lmaktad›rlar.
Bu mallar, bunlar› üretemeyen ülkeler taraf›ndan sat›n al›nmaktad›rlar. Her ne kadar tar›msal mallar›n yaln›zca yüzde 10 kadar› uluslararas› ticarete konu olmakta,
gerisi yurtiçi tüketim için üretilmekte ise de baz› gruplar, hatta baz› ülkeler için bu
yüzde 10’luk k›s›ma eriflim sa¤l›kl› bir hayat yaflama ya da yetersiz beslenme ve açl›kla karfl›laflma aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r.
‹kinci olarak, piyasalar, tar›msal mallar›n fiyatlar›n›n oluflumunda rol oynamaktad›rlar. Kapitalist ekonomilerde fiyatlar, talebin arz karfl›s›ndaki durumunu yans›tmaktad›rlar. Bu fiyatlar, üreticilerin mallar› üretme ya da üretimden vazgeçme kararlar› üzerinde etkili olmaktad›rlar. Ayr›ca fiyatlar, çeflitli kiflilerin ve gelir gruplar›n›n mallar› ne ölçüde elde edebilece¤ini belirlemekte ve böylece bir toplumda
açl›¤›n hangi ölçüde mevcut olaca¤› üzerinde etkili olmaktad›rlar.
Üçüncü olarak, piyasalar›n açl›k üzerindeki etkisi, belirli bir ulus devletin ya da
ulus devlet içindeki gruplar›n ekonomik durumlar›n› biçimlendirmeleri yoluyla ortaya ç›kmaktad›r. Devletler çeflitli ulusal, politik, sosyal ve ekonomik hedeflere
ulaflmak amac›yla piyasalar› düzenlemek istediklerinde, devlet ve piyasa aras›nda
gerilimler ortaya ç›kmaktad›r. Gerek yurt içinde gerekse uluslararas› ticaret kanallar› içinde mallar›n ne ölçüde baflar›l› bir flekilde üretilip pazarland›klar› açl›k problemini önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Piyasa ifllemlerinden kâr elde
edenlerin açl›k problemi ile karfl›laflma ihtimali düflmektedir. Bunu beceremeyenlerin ise yoksulluk, yetersiz beslenme ve hatta açl›¤›n pençesine düflmeleri
kuvvetle muhtemeldir.
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Sanayi Devrimi’yle birlikte kitlesel tüketime yönelik mallar›n üretimi için makineler ve di¤er araçlar gelifltirilince, çevre üzerindeki zararl› etkiler de artmaya
bafllad›. Ço¤u kolonilerden getirilen ucuz do¤al kaynaklar ve ham maddeler Avrupa’da imalat sanayiinin geliflimini teflvik ediyordu. Bunun sonucunda, Avrupa’da hava, su ve toprak kirlili¤i bölgesel boyuttan ç›k›p bütün k›taya yay›ld›.
19’uncu yüzy›l›n sonunda petrolle çal›flan makinelere geçilmesiyle, kömür ve
buhar yerine petrole dayal› bir sanayi geliflmeye bafllad›. Çünkü petrol bol ve
ucuzdu.
Devletler, çevre ile bu mesele kendilerine zarar verdi¤i ölçüde ilgileniyorlard›
ve bu problemlerin küresel bir boyut kazand›¤› 1960’lara kadar tam olarak anlafl›lamad›. 1972 y›l›nda, ‹sveç’in baflkenti Stockholm’de bir Befleri Çevre Konferans›
topland› ve bu konferansta Birleflmifl Milletler Çevre Program› (UNEP) tesis edildi.
Konferansta ayr›ca, yayg›n çevre problemleri ile ilgili olarak devletler çap›nda ve
uluslararas› çapta 109 faaliyetin tavsiye edildi¤i bir eylem plan› kabul edildi.
Çevre meselelerinin önemi Roma Kulübü taraf›ndan yay›mlanan Büyümenin
S›n›rlar› adl› çal›flmayla tekrar vurguland›. Çal›flmaya göre, mevcut ekonomik faaliyet modeli ve çevrenin sömürülmesi devam ederse toprak, g›da ve di¤er faktörler de¤il, çevresel faktörler küresel ilerlemeye s›n›r getirecekti. 1980 y›l›nda ABD
baflkan› Jimmy Carter Küresel 2000 Raporu haz›rlatt›. Bu raporda, nüfus art›fl›n›n,
do¤al kaynaklar›n tüketilmesi ve ormanlar›n yok edilmesi e¤iliminin, hava ve su
kirlili¤inin ve çeflitli türlerin yok olmas›n›n devam edece¤i öngörülüyordu. Bu rapora karfl›, iki y›l sonra, Julian Simon ve Herman Kahn, daha az karamsar olan
Kaynak Zengini Dünya: Küresel 2000’e Cevap adl› bir rapor yay›mlad›lar.
Bu arada biyoloji profesörü Garrett Hardin, Ortak Mal Trajedisi kavram›n› ortaya att›. Ona göre, dünyan›n kaynaklar› s›n›rl›yd› ve afl›r› kullan›m sonucu bitecekti.
Çevre herkesçe paylafl›lan ama kimseye ait olmayan bir kolektif mald›. Bu tür mallar suistimal edilmeye müsaitti. Ekonomik ve politik sistemler insanlar›, dünyan›n
kaynaklar› üzerindeki etkilerini dikkate almadan, mümkün oldu¤unca çok üretim
yapmaya itiyordu. Bu trajedi en iyi, küresel ›s›nma ve okyanuslara dökülen zehirli at›klarda görülmektedir.
Afl›r› üretimin çevre üzerindeki zararlar› yeryüzünün bütün sakinleri taraf›ndan
zorunlu olarak paylafl›lmakta ve kendisini ancak uzun y›llar sonra hissettirmektedir. Maliyetler ve faydalar karfl›laflt›r›ld›¤›nda maliyetler ihmal edilmektedir. Çünkü
faydalar hemen ve aç›k olarak görülürken maliyetler tercih yapan bireyler aç›s›ndan dolayl› ve ihmal edilebilir düzeyde olmakta, herkese yay›lmakta ve bu maliyetlerin de¤erlendirilmesi hayli zor olmaktad›r. Hardin ve onun gibi düflünenler,
bu sebeple, devletlerin bu meseleye el atmas› gerekti¤i sonucuna varmaktad›rlar.
1980’lerde petrol arz›n›n artmas› ve petrol fiyatlar›n›n düflmesi ya da sabit kalmas› sebebiyle kaynak k›tl›¤› ve çevre problemleri konular›na ilgi zay›flad›. Ancak,
Hindistan’daki Union Carbide fabrikas›nda kimyasallar›n etrafa dökülmesi, ABD ve
Kanada aras›ndaki asit ya¤muru tart›flmas›, Sovyetler Birli¤i’ndeki Çernobil nükleer
tesislerindeki kaza, Afrika ve ABD’deki kurakl›klar ve ozon tabakas›n›n delinmesi
gibi olaylar çevre problemlerine olan ilgiyi tekrar canland›rd›. 1987 y›l›nda UNEP,
Ortak Gelece¤imiz bafll›kl› bir raporla çevre ve geliflmekte olan ülkelerin hayatta
kalma mücadelesi aras›ndaki iliflkiyi ön plana ç›kard›.
Çevre meseleleriyle ilgili çok tarafl› çabalar, 1992 y›l›nda Rio de Janeiro’da toplanan Dünya Zirvesi ile su yüzüne ç›kt›. Çok say›daki ülke ve uluslararas› organizasyondan temsilcilerin bu zirvede ilgisi sürdürülebilir kalk›nma üzerinde yo¤unlaflt›.
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Çevre kirlili¤i, canl›lar›n
sa¤l›¤›n› olumsuz etkileyen
maddelerin havaya, suya ve
topra¤a kar›flmas› ve
ekosistemin dengesini bozan
di¤er etkilerdir. Bugün bu
problem bölgesel olmaktan
ç›km›fl, küresel bir karakter
kazanm›flt›r.
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ABD ‘de yap›lan bir araflt›rmada, kutup ay›lar›n›n yavrular›n›n, anneleriyle birlikte buzullara ulaflmak için daha fazla yüzmek zorunda kald›¤›, bunun,
uzun mesafe yüzmeye al›fl›k olmayan yavrular aras›nda ölüm oran›n› artt›rd›¤› gözlenmifl. Araflt›rma çerçevesinde, GPS cihaz› tak›lan 68 difli kutup
ay›s›, yüzdükleri mesafelerin tespiti amac›yla 2004 ile 2009 y›llar› aras›nda alt› y›l boyunca uydu yoluyla izlendi. Bu süre içinde yavrular› olan ve uzun
mesafe yüzen 11 difli kutup ay›s›ndan beflinin bu yüzüfller s›ras›nda yavrular›n› kaybetti¤i, anneleriyle birlikte uzun mesafeler yüzmek zorunda olmayan yavru kutup ay›lar› aras›nda ölüm oran›n›n yüzde 18 oldu¤u görüldü.
Do¤ufltan suda yaflamaya al›fl›k olmayan kutup ay›lar›, karada ya da buzullarda do¤um yap›yor ve besleniyor. ‹klim de¤iflikli¤i, buzullar› kutup ay›lar›n›n ayaklar›n›n alt›ndan çekerek, bu hayvanlar›n yiyecek ve do¤al yaflam alan› bulmak için daha uzun mesafeler yüzmeye zorluyor.
Kutup ay›lar›n› hayat›n› tehlikeye sokan iklim de¤iflikli¤i ve sonucunda buzullar›n erimesi 2012 y›l› itibar›yla 2007’deki rekor erimeyi geride b›rakm›fl
bulunmaktad›r. Kuzey Buz Denizi kutup bölgelerinin so¤uk kalmas› ve küresel iklim sisteminin genel dengesi için önemli bir rol oynamaktad›r. Buzulun aç›k renkteki yüzeyi, günefl ›fl›nlar›n›n yüzde 80’ini gökyüzüne geri yans›t›r. Buzullar erimesi ise okyanuslar›n daha karanl›k bölgelerini görünür
hâle getirerek günefl ›fl›nlar›n›n yüzde 90’›n› emer ve deniz suyunun ›s›nmas›na yol açar.
Maalesef her gün yaklafl›k 100 bin kilometre kare buz erimektedir.

1968’de kurulan bir düflünce
toplulu¤u olan Roma
Kulübü’nün kurulufl amac›
“yerkürenin ve insanl›¤›n
gelece¤i üzerine
öngörülerde” bulunmakt›r.

Ortak Mal Trajedisi görüflüne
göre çevre herkesin
paylaflt›¤› bir ortak mald›r
ve kimseye ait olmad›¤› için
herkes taraf›ndan afl›r›
biçimde kullan›lmaktad›r.
Bu sebeple, dünyan›n s›n›rl›
kaynaklar› birgün bitecektir.

Rio zirvesinde ayr›ca, sera etkisini azaltmay› hedefleyen bir iklim anlaflmas› ile biyolojik çeflitlilik konusunda bir anlaflma ortaya ç›kt›. Bu s›rada, ABD’nin çevre meselelerinin çözümüne katk› yapma konusunda fazla istekli olmad›¤› dikkat çekti.
1997 y›l›nda, Japonya’n›n Kyoto flehrinde, Rio’da görüflülmüfl olan küresel ›s›nma anlaflmas›n› güçlendirmek üzere Kyoto Protokolü’nü oluflturmak için 159 ülkeden iki bin temsilci topland›. Bu protokol, sanayileflmifl ülkelerin sera gazlar› emisyonunu 2012 y›l›na kadar üçte birden daha fazla oranda azaltmas›n› gerektirmekteydi. Bu gazlar›n küresel ›s›nmaya yol açt›¤›na inan›lmaktayd›. Fosil yak›tlar›n yak›lmas›, çimento üretimi gibi faaliyetler sonucu ortaya ç›kan karbon dioksit, bu
gazlar içinde en genifl etkiye sahip olan› idi.
Clinton yönetimi taraf›ndan temsil edilen ABD, 1998 y›l›nda protokolü imzalad›. Ancak ABD senatosu, ABD ve di¤er geliflmifl ülkelere uygulanan k›s›tlamalar
geliflmekte olan ülkelere de uygulanmad›kça protokolü onaylamayaca¤›n› ilan etti. Clinton yönetiminin yerine gelen George W. Bush yönetimi, 2001 y›l›nda ABD’yi
Kyoto Anlaflmas›’ndan çekti. Bush yönetimi, anlaflman›n ABD’ye 400 milyar dolara ve 4,9 milyon istihdama mal olaca¤›n› iddia ediyordu. Yine yönetimin iddias›na
göre, bu gazlar›n sal›n›m›n›n küresel ›s›nmaya yol açt›¤› ya da küresel ›s›nman›n
ciddi bir problem oldu¤u yolunda yeterli delil yoktu.
2000 y›l›nda, Hollanda’n›n Hague flehrinde ve Almanya’n›n Bonn flehrinde yap›lan bir dizi toplant›n›n ard›ndan ABD, AB, Kanada, Rusya ve Avustralya gibi devletler aras›nda, karbon al›c› olarak adland›r›lan ormanlar, okyanuslar gibi do¤al
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varl›klar›n kullan›lmas› konular›nda tart›flmalar yafland›. Bu kaynaklar havadaki
karbondioksidi emerek ABD gibi ülkelere fosil yak›tlar›n kullan›m›n› azaltmaktan
kaç›nma f›rsat› veriyordu. ABD ayr›ca, ortaya at›lan çözüm önerilerinin ABD endüstrisi üzerinde do¤uraca¤› etkilerden endifle duyuyordu. Böylece bu toplant›lar
difle dokunur bir anlaflmaya var›lamadan sona erdi.
Rusya nihayet 2005 y›l›nda Kyoto Protokolü’nü imzalad› ve ayn› y›l›n Kas›m
ay›nda Kanada’n›n Montreal flehrinde 180 ülke Kyoto’da oluflturulan hedeflerin nas›l hayata geçirilece¤ini tart›flmak üzere topland›. Baz› ilerlemeler kaydedilmekle
birlikte, kimi ülkelerin anlaflma flartlar›na uyma istek ve kabiliyetinde azalma oldu¤u görüldü. Mesela Kanada, Kyoto’daki emisyon hedeflerini reddetti.
Bütün bu problemler küresel özellik göstermesine ra¤men, bu konularda devletlerin uyacaklar› ba¤lay›c› düzenlemeler getiren bir küresel otorite mevcut olmad›¤› için düzenlemeler, devletler karfl›l›kl› olarak üzerinde anlafl›rlarsa ortaya ç›kmaktad›r. Bu yöntemin baflar›l› olmas›n› engelleyen birçok faktör vard›r.
Resim 8.5

Bir yandan petrol ile kapl› kanatlar›n› kald›rmaya çal›fl›rken bir yandan da bafl›na gelenlere isyan eden bu kahverengi pelikan›n hayk›r›fllar› bofluna
de¤ildi... 2010 y›l›n›n Nisan ay›nda petrol platform kazas› sonucu Meksika Körfezi’ne s›zan petrol, büyük bir çevre felaketine yol açm›fl, milyonlarca litre ham petrol yüzünden renk de¤ifltirmeye bafllayan Meksika Körfezi, denizdeki petrolle temas eden her türlü canl› gibi ölümü beklemeye bafllam›flt›.
Meksika Körfezi’nde, 22 Nisan 2010’da BP’nin iflletti¤i petrol platformunda meydana gelen patlama, dünyadaki en büyük çevre felaketlerinden birine
neden oldu.
Meksika Körfezi’nde yaflanan çevre felaketinde zarar gören binlerce davac›yla 7,8 milyar dolarl›k bir anlaflmaya varan petrol devi BP’nin katland›¤›
maliyet ise 41 milyar dolar› buldu.

Çevre kirlili¤inden sorumlu olan bütün devletlerin ya da ço¤unun bir anlaflmaya varmas› gerekmektedir. Hâlbuki devletler aras›nda güç, ekonomik ç›kar, kültür,
politik sistem ve yeni flartlara uyum sa¤lama kabiliyeti aç›s›ndan büyük farkl›l›klar
vard›r. Ülkeler uyum çabalar›n›n ortaya ç›karaca¤› en büyük maliyetleri ve zorluklar› di¤erlerinin üzerine y›kma e¤ilimindedirler. Ülkelerin anlaflmalardan cayma ya
da anlaflma flartlar›na uymama ihtimali bu anlaflmalar›n baflar› flans›n› azaltmaktad›r.
Son olarak 2012 y›l›n›n Haziran ay›nda yay›mlanan bir çal›flmayla çevre konusunda gelinen noktay› gözler önüne sermekte fayda var.
Oxford Üniversitesinin eski ö¤retim görevlisi Matt Prescott’›n, ülkelerin çevre
politikalar›na göre bir notlamaya tabi tutulmas›n› önerdi¤i ve Rio de Janeiro’da düzenlenen Birleflmifl Milletler çevre zirvesi esnas›nda aç›klad›¤›, Çevre Derecelendirme Kuruluflu isimli çal›flmas›, Türkiye dâhil G20 ülkelerini kaps›yor.
Ülkelerin kredi notuna benzer bir mant›kla haz›rlanan çevre notu, kifli bafl›na düflen karbon emisyonu, koruma alt›ndaki do¤al alanlar, kesilen ve dikilen a¤açlar›n

Hindistan’daki kimyasallar›n
etrafa dökülmesi, ABD ve
Kanada aras›ndaki asit
ya¤murlar› meselesi ve
Sovyetler Birli¤i’ndeki
Çernobil kazas› 1980’lerde
çevre problemlerine ilginin
artmas›na sebep olmufltur.
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Uluslararas› Enerji
Kurumunun verilerine göre,
ABD ve Çin hâlâ atmosfere
en fazla karbondioksit salan
ülkelerin bafl›n› çekiyor. ABD
5,6 milyon ton, Çin 6,5
milyon ton zehirli gazdan
sorumlu tutuluyor.

birbirine oran›, hava kirlili¤i ve türü tükenen canl›lar›n korunmas› gibi farkl› alanlarda ülkelerin performans› de¤erlendirildikten sonra bir ortalama al›narak hesaplan›yor. Bu hesaplamalara göre Almanya, A+ notu ile G20 ülkelerinin bafl›nda gelirken
onu A notu alan ‹ngiltere ve A- ile derecelendirilen Fransa izliyor. Dördüncü ve beflinci s›ra ABD ve Kanada’n›n.
Türkiye, listede 11’inci s›radaki Meksika ile 13’üncü Güney Kore’nin aras›nda
BBB- çevre notu ile 12’inci s›rada yer al›yor. Notu Türkiye gibi BBB- olan di¤er ülkeler Güney Kore, Endonezya, Rusya ve Çin. G20 listesinin en düflük çevre notu
ise Suudi Arabistan’›n.

SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE
Ortak mal trajedisi
nedir?

3

SÜRDÜRÜLEB‹L‹R KALKINMA

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

D Ü fi Ü N E L ‹ M
Sürdürülebilir
kalk›nma, bugünkü nesillerin ekonomik faaliyetler yoluyla ihtiyaçlar›n› karfl›larken bunu, gelecek nesillerin ayn› konudaki faaliyetlerini tehlikeye ataS O R U tahrip etmeyecek flekilde yapmalar› olarak tan›mlanabilir. Hâlcak ölçüde çevreyi
buki klasik kalk›nma teorilerinde ekonominin niceliksel boyutlar›na odaklan›lmakta, çevre üzerinde meydana gelecek etkiler dikkate al›nmamaktad›r. Özellikle saD‹KKAT
nayileflmenin h›z kazanmas› ve ülkeler aras›nda yayg›nlaflmas›yla birlikte çevre
üzerinde meydana gelen bask› sürekli olarak artm›flt›r. Bunun sonucu olarak ortaSIRA S‹ZDE
ya ç›kan birçok
geliflme sebebiyle, mevcut küresel ekonomik yap›n›n sürdürülebilir olmad›¤› söylenmeye bafllanm›flt›r. Bu geliflmelerden baz›lar› flunlard›r:
• Karbondioksit ve di¤er sera gazlar›n›n atmosferde birikmesi sebebiyle dünAMAÇLARIMIZ
yan›n ›s›s› artmaktad›r ve bunun sonucunda okyanuslarda su seviyesi yükselecek ve dünyan›n baz› bölgeleri sular alt›nda kalacakt›r.
• Antarktika
üzerinde ozon tabakas› incelmifl ve bir delik oluflmufltur. Ayr›K ‹ T A P
ca, Avrupa ve Kuzey Amerika üzerinde de ozon tabakas›nda tehlikeli ölçüde incelme tespit edilmifltir. Stratosferdeki ozonda meydana gelen
yüzde 1 oran›ndaki incelme, tahmini olarak, cilt kanserinde yüzde 2, kaTELEV‹ZYON
tarakt vakalar›nda yüzde 1 oran›nda art›fla yol açmaktad›r.
• Amazon’lardaki ya¤mur ormanlar›n›n yüzde 20’si flimdiden yok olmufltur
ve durum böyle devam ederse 80 y›l sonra Amazon ormanlar› tamamen
ortadan
‹ N T E Rkalkacakt›r.
NET
• 2025 y›l›na kadar 18 ülke, nüfusunun ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya yetecek su
kaynaklar›ndan mahrum olacakt›r.
• Tahminlere göre 11 bin bitki ve hayvan türü yok olma tehlikesiyle karfl›
karfl›yad›r.
Gelecek nesilleri tehlikeye atan bu tür ciddi geliflmeler sebebiyle toplumlar›n
gelifliminin yaln›zca ekonomik aç›dan de¤erlendirilmemesi; ekonominin yan›nda
sosyal ve çevresel unsurlar›n da göz önüne al›nmas› gerekti¤i ileri sürülmüfltür.
Böylece, çok boyutlu bir kavram olan “Sürdürülebilir Kalk›nma” fikri ortaya at›lm›flt›r. Bu kavram her ne kadar 1970’li y›llarda tart›fl›lmaya bafllansa da resmî olarak ilk kez 1987 y›l›nda, Norveç Baflbakan› Gro Harlem Brundtland’›n baflkanl›¤›n› yapt›¤› Dünya Çevre ve Kalk›nma Komisyonu (WCED) taraf›ndan yay›mlanan
“Ortak Gelece¤imiz” bafll›kl› raporda kullan›lm›flt›r. Daha sonra, 2000 y›l›nda gerçeklefltirilen BM Genel Kurulu’nda; bar›fl, kalk›nma, insan haklar›, çevre gibi konularla ilgili olarak altm›fla yak›n hedef belirlenmifltir.
Buna göre, sürdürülebilir kalk›nman›n ekonomik hedefleri; hayat tarz›n›n de¤ifltirilmesi ve verimlili¤in art›r›lmas›, enerji ve do¤al kaynaklar›n daha dikkatli kullan›lmas›, fosil yak›t kullan›m›n› azaltacak temiz üretim teknolojilerine geçilmesi,

N N

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

Çevre problemleri küresel
özellik göstermesine
ra¤men, bu konuda bütün
devletlerin uyaca¤› kurallar
koyacak küresel bir otorite
mevcut de¤ildir. Devletler
aras›nda anlaflmalar zor
sa¤lanmakta, devletler bu
çabalar›n ortaya ç›karaca¤›
maliyetlerini di¤erlerine
y›kma çabas› içine
girmektedirler.
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gelir da¤›l›m›ndaki dengesizliklerin düzeltilmesi, sa¤l›k flartlar›n›n iyilefltirilmesi,
e¤itime ve sosyal hizmetlere eriflimde adaletin sa¤lanmas›d›r. ‹nsani hedefler aras›nda, nüfus art›fl›n›n dengelenmesi, k›rsal kalk›nma sa¤lanarak flehirlere göçün
önlenmesi, kentleflmenin ortaya ç›kard›¤› çevresel sorunlar›n azalt›lmas›, e¤itim
standartlar›n›n iyilefltirilmesi, kültürel çeflitlili¤in korunmas›, kad›nlar›n e¤itimine
ve sa¤l›¤›na önem verilmesi ve çevrenin korunmas› bilincinin oluflturulmas›na yönelik e¤itimin bafllat›lmas› ve yayg›nlaflt›r›lmas› yer almaktad›r.
Sürdürülebilir kalk›nman›n çevre ile ilgili hedefleri ise flu bafll›klar alt›nda toplanabilir: Tar›m arazilerinin kullan›m›nda verimlili¤e önem verilmesi, verimi art›racak teknolojilerin gelifltirilmesi, biyolojik çeflitlili¤in korunmas›, sulaman›n daha dikkatli yap›lmas›, yüksek verimlili¤e sahip tar›m arazilerinin tar›m d›fl› amaçlarla kullan›lmas›n›n önlenmesi, ormanlar›n ve sulak alanlar›n yok edilmesinin önüne geçilmesi.
1972 y›l›nda “Büyümenin S›n›rlar›” raporunun yay›mlanmas› ve Stockholm’de
gerçeklefltirilen BM Çevre Konferans›, sürdürülebilir kalk›nma yolunda at›lan ilk
uluslararas› ad›mlar olmufltur. Brundtland Raporu’nda sürdürülebilir kalk›nma resmî
olarak tan›mland›ktan sonra, 1992 y›l›nda gerçeklefltirilen Rio Konferans›’nda çevre
ve kalk›nmayla ilgili stratejiler incelenmifl ve 21’inci yüzy›l›n gündemi belirlenmifltir.
Daha sonra, Kyoto Protokolü ile küresel ›s›nma ve iklim de¤iflikli¤i konusunda yap›lacak mücadelenin çerçevesi tesbit edilmifltir. 2000 y›l›nda BM’nin gerçeklefltirdi¤i
Biny›l Zirvesi’nde bin y›l›n kalk›nma hedefleri belirlenmifltir.

Sürdürülebilir kalk›nma,
bugünkü nesillerin ekonomik
faaliyetlerini gelecek
nesillerin imkânlar›n›
ortadan kald›racak flekilde
çevreyi tahrip etmeden
yapmalar›d›r.
Sanayileflmeyle birlikte
ortaya ç›kan ekonomik
geliflme çevre üzerinde a¤›r
bir bask› meydana getirmifl
olup, bunun sürdürülebilir
olmad›¤› düflünülmektedir.

Resim 8.6

BM Mülteciler Yüksek Komiserli¤i, 2005 y›l› itibar›yla dünya çap›ndaki mülteci say›s›n› 8,4 milyon olarak aç›klasa da bu rakam›n yan›lt›c› oldu¤u kabul ediliyor. Zira din, dil, ›rk ya da siyasi görüflü dolay›s›yla bask› görmemek için birçok kifli bulundu¤u topraklar› terk ediyor ancak kendi ülkesi s›n›rlar›n› aflamad›¤› için ülke s›n›rlar› içinde göçü yafl›yor.

2002 y›l›nda, daha etkili sürdürülebilir kalk›nma stratejilerinin oluflturulmas›
amac›yla Johannesburg’ta Dünya Sürdürülebilir Kalk›nma Zirvesi gerçeklefltirilmifltir. Ancak, daha önce de ifade edildi¤i gibi bu konularda yeterli mesafe al›nd›¤›n›
söylemek mümkün de¤ildir.
BM, 2000 y›l›nda yoksulluk ve hastal›klarla mücadele için belirledi¤i ‘Bin y›l Hedefleri’ne ulaflmak amac›yla 2005 y›l›nda yeni plan›n› aç›klad›. Dünya genelinde yoksulluk, açl›k ve hastal›klar›n önlenmesi için 2000 y›l›nda dünya liderlerince kabul edilen
hedeflere ulaflmak için gerekli k›sa ve uzun dönemli yat›r›m stratejilerini içeren rapora
göre, zengin ülkelerin gelecek 10 y›l içinde kalk›nma yard›mlar›n› iki kat›na ç›karmalar› hâlinde, dünyada yar›m milyar› aflk›n kifli yoksulluktan kurtar›labilecek; 250 milyon
kifli, aç kalmayacak ve 30 milyon çocu¤un hayat› kurtulacakt›.
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Demokratik Kongo
Cumhuriyeti’nde nüfusun
yüzde 60’›ndan fazlas›
günde 1,25 dolardan az
gelirle geçiniyor. Dünyan›n
en yoksullar›ndan olan
ülkede kifli bafl›na millî gelir
ise 163 dolard›r.

ABD hükûmetinin insan
kaçakç›l›¤›na iliflkin 2012
tarihli y›ll›k raporuna göre
günümüzde 27 milyona
yak›n insan kölelik
flartlar›nda yaflamaktad›r.

SIRA S‹ZDE
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Dünya
yüzde25’i
D ‹ Knüfusunun
KAT
dünyadaki toplam servetin
yüzde80’ine sahiptir.

AMAÇLARIMIZ
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SIRAg›da
S‹ZDE
Bugün yaflanan
krizi ve çevre problemlerinden yola ç›karak Malthus’un yaklafl›m›n›n
do¤ru oldu¤u söylenebilir mi?

KÜRESEL EKONOM‹K KR‹ZLER

S O R U

SIRA S‹ZDE

Raporda, sivrisineklere karfl› korunmak için tellerden çiftçiler için topra¤› besleyici gübre sa¤lamaya, 2015’e kadar üç milyon AIDS hastas›na ilaç vermekten,
okul ücretlerinin kald›r›lmas› ve paras›z okul yemeklerine kadar, “h›zl› kazan›m”
ad› verilen projeler öneriliyor ve hem zengin hem de yoksul ülkelerin bunlara kat›lmas› isteniyordu.
Eylül 2010 Biny›l Kalk›nma Hedefleri Zirvesi’nde dünya liderleri yeni bir eylem
plan› ortaya koydular. Raporda, hâlihaz›rda Biny›l Kalk›nma Hedefleri’nin milyonlarca insan› yoksulluktan ç›karmaya, hayat kurtarmaya ve çocuklar›n okula gitmesine yard›mc› oldu¤u, gebelikte anne ölümlerini azaltt›¤›, kad›nlar için daha genifl
f›rsatlar sa¤lad›¤›, temiz suya eriflimi art›rd›¤› ve birçok insan› ölümcül ve sakat b›rakan hastal›klardan kurtard›¤› tespitine ver verildi. Kad›nlar›n ve k›zlar›n güçlendirilmesinde, sürdürülebilir kalk›nman›n ilerletilmesinde, çat›flmalar, do¤al afetler
veya g›da ve enerji fiyatlar›ndaki dalgalanmalar gibi birçok krizin y›k›c› etkilerine
karfl› en savunmas›z durumda olanlar›n korunmas›nda kat edilmesi gereken çok
yol oldu¤u da ayr›ca raporda ortaya konuldu.
Son olarak 2012 y›l› Haziran ay›nda hükûmet ve devlet baflkanlar›, üç gün boyunca Birleflmifl Milletlerin düzenledi¤i Rio+20 Sürdürülebilir Kalk›nma Zirvesi’nde
bir araya geldi. Sürdürülebilir kalk›nma ve yeflil ekonomi, zirvenin en önemli gündem maddeleri aras›nda yer ald›. Özellikle yeflil ekonomiye geçiflle ilgili olarak ülkelere yol gösterecek, kamu ve özel sektör için gerçekçi ve uygulanabilir öneriler
üzerinde tart›flmalar yürütüldü.
Zirvenin sonuç bildirisinde “sürdürülebilir kalk›nma konusundaki kararl›l›¤›m›z› yineliyor ve gezegenimiz ile flimdiki ve ilerideki nesiller için ekonomik, sosyal
ve çevresel aç›dan sürdürülebilir bir gelece¤in teflvik edilmesi yönünde garanti veriyoruz” ifadeleri kullan›lsa da zirvenin “hayal k›r›kl›¤›” oldu¤u konusunda hemen
hemen herkes hemfikir oldu.
Sürdürülebilir Kalk›nma Hedefleri, 2015 y›l›ndan itibaren BM Biny›l Hedefleri’nin yerini alacakt›r.

Fakirlik, açl›k ve çevre kirlili¤i gibi problemler yan›nda küresel hâle gelen ve inS O R U
sanl›¤›n kaderini
birlefltiren bir baflka mesele de gittikçe daha fazla küresel özellik tafl›maya bafllayan ekonomik krizlerdir. Önceki bölümlerde anlat›ld›¤› gibi
ülkeler aras›nda
bak›mdan karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k artm›fl, piyasalar birD ‹ K K Aekonomik
T
birleriyle bütünleflmifl ve adeta tek bir dünya ekonomisi ortaya ç›km›flt›r. Bir ülkede meydana
gelen bir ekonomik problem bütün dünyaya yay›lma (bulaflma)
SIRA S‹ZDE
e¤ilimi göstermekte ve çevre kirlili¤inde oldu¤u gibi hiçbir ülke kendisini bu
problemden soyutlayamamaktad›r. Özellikle Bretton Woods sisteminin y›k›lmaAMAÇLARIMIZ
s›n›n ard›ndan
ortaya ç›kan finansal küreselleflme dönemiyle birlikte, dünyada
görülen ekonomik krizlerin gittikçe daha s›k, daha yayg›n ve daha derin olarak
ortaya ç›kt›¤› gözlenmektedir. Afla¤›da, 1930 Buhran›’ndan sonra ilk defa küreK ‹ T A P
sel çapta bu kadar büyük etkiler meydana getiren Asya ve Rusya krizleri ile
2008 y›l›ndaki finansal kriz ele al›nmaktad›r.
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1997-1998 ASYA VE RUSYA KR‹ZLER‹
Son yaflanan 2008 Krizinde oldu¤u gibi 1997 y›l›nda baz› Asya ülkelerinde ve 1998
y›l›nda da Rusya’da yaflanan krizler dünya ekonomilerinin ne ölçüde küreselleflti¤ini ve birbirine ba¤›ml› hâle geldi¤ini göstermifltir. Bu krizler ortaya ç›kt›klar› bölgelerin d›fl›nda, daha önce tahmin edilmeyen uzakl›kta yerlerde ve beklenmedik ölçülerde derin etkiler meydana getirmifltir. Bu geliflmelerden sonra, küresel ekonominin düzenlenmesi, yeniden yap›land›r›lmas› ve bu konularda uluslararas› ifl birli¤inin gereklili¤i tart›fl›lmaya bafllam›flt›r. 20’nci yüzy›l› küresel çapta krizlerle kapatan ve 21’inci yüzy›l› yine küresel bir krizle karfl›layan insanl›k, henüz böyle bir ifl
birli¤ini gerçeklefltirmekten uzak bulunmaktad›r. Ancak, olaylar insanl›¤› bu yöne
do¤ru sürükleyecek gibi görünmektedir.

1997 Asya Krizi
Asya krizi çeflitli ülkelerin paralar›n›n de¤erinde meydana gelen düflüfllerle bafllam›fl ve ülkeden ülkeye yay›larak küresel çapta etkiler meydana getirmifltir. ‹lk olarak Tayland’›n paras› baht, Malezya’n›n paras› ringgit, Filipin’in paras› peso ve Endonezya’n›n paras› olan rupiah de¤er kaybetti. Bu paralar›n de¤erlerinde meydana gelen azalma, daha sonra, Tayvan, Güney Kore, Brezilya, Singapur ve Hong
Kong paralar› üzerinde afla¤› do¤ru bir bask› meydana getirdi. Paralar› üzerinde ortaya ç›kan bu bask›ya karfl›l›k olarak ülkeler, dolar rezervlerini satarak kendi paralar›n› piyasadan sat›n ald›lar. Ayr›ca, spekülatörleri engellemek ve yabanc› sermayeyi çekmek amac›yla faiz oranlar›n› art›rd›lar. Yükselen faiz oranlar› ekonomilerin yavafllamas›na sebep oldu ve faiz getirisi olan menkul de¤erleri hisse senetlerine k›yasla daha cazip hâle getirdi. Bunun sonucunda hisse senedi fiyatlar› azald›. Hisse senedi fiyatlar›nda görülen bu düflüfl, daha sonra dünyan›n çeflitli bölgelerindeki borsalara da yans›d›.
Tüm bu geliflmelerin öncesinde ise 1997 y›l›nda, bu ülkelere yönelik büyük çapl› uluslararas› k›sa vadeli sermaye ak›mlar›n›n tersine dönmesi durumu söz konusuydu. Bölgeye yönelik sermaye ak›mlar› 1990’larda h›zla yükselmifl; Tayland’a giren
özel kesime ait sermaye 1995 y›l›nda GSY‹H’nin yüzde 13’üne ulaflm›flt›. Bu oran Malezya’da, 1993 y›l›nda yüzde 19’u bulmufltu. 1996 y›l›na gelindi¤inde bu sermaye
ak›mlar›n›n afl›r› boyutlara vard›¤› görülmekteydi. Bölge ülkelerinde cari ifllemler bilançosu aç›klar›n›n GSY‹H’ye oran› yüzde 4 ile yüzde 8 aras›nda de¤ifliyordu ve birikmifl borç yükleri yüksek düzeylere ç›km›flt›. Mesela Tayland’da d›fl borç miktar›
1990 y›l›nda 29 milyar dolar iken bu rakam 1996 y›l›nda 94 milyar dolara ç›km›flt› ve
sermaye yat›r›mlar›n›n getiri oranlar›n›n düfltü¤ü yönünde iflaretler vard›.
Ço¤u Güney Do¤u Asya ülkesinde, sermaye giriflleri gayrimenkul yat›r›mlar›nda
önemli art›fllara yol açm›flt›. Bu sektörde ortaya ç›kan balonun patlamas› ve ülkelerin ödemeler bilançosunda meydana gelen bozulmalar sonunda krize yol açt›. ‹hracat performans›ndaki azalma da sermaye getirilerindeki düflüfl alg›s›n› kuvvetlendirmiflti. ‹hracat performans›ndaki azalman›n ard›ndaki faktörlerden birincisi temel endüstrilerde, özellikle elektronik ve çelik endüstrilerinde d›fl ticaret hadlerinde meydana gelen bozulmayd›. Sabit kur sisteminde nispeten yüksek seyreden enflasyon,
baz› paralar›n reel olarak de¤erlenmesine yol açt›. Ayr›ca, bölge ülkelerinin paralar› dolara sabitlenmifl oldu¤undan, dolar›n de¤erinde ortaya ç›kan art›fl da bu ülkelerin rekabet gücünü azaltt›. Buna ek olarak, Çin’in 1994’te paras›n› devalüe etmesi
de bu ülkelerin rekabet gücünü azaltan bir baflka faktör oldu. Bu ülkelerin ihracatlar›n›n yöneldi¤i temel piyasa olan Japon ekonomisinin zay›fl›¤› da ihracatta meydana gelen azalmay› fliddetlendiren bir baflka unsurdu.

Dünyan›n en düflük
okuryazarl›k oranlar›
Mali’dedir. Bu ülkede 15
yafl›n üzerinde olanlardan
sadece yüzde 26,2’si okuyup
yazabilmektedir. Geliflmifl
ülkelerde ise bu oran
yüzde99’dur. Dünyada
okuryazarl›k oran›n›n en
düflük oldu¤u 20 ülkenin
büyük bölümü Afrika’dad›r.
Ancak Bangladefl ve
Pakistan yüzde 53,5 ve
54,2’lik oranlar›yla bu
listenin alt s›ralar›nda yer
almaktad›r.
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Özetle, “finansal sistemin
yetersiz kalma riski” olarak
tan›mlanabilecek sistemik
risk, “kat›l›mc›lardan
birisinin yükümlülüklerini
yerine getirememesi
sonucunda di¤er tüm
kurulufllar›n da finansal
yönden s›k›nt› yaflamaya
bafllamalar›” demektir ve bu
tan›m neden sonuç
aras›ndaki iliflkiyi ortaya
koymakta ve “kurulufllar›n,
piyasalar›n, sektörlerin ve
ülkelerin s›k› bir iliflki
içerisinde olmalar›
gerekti¤ini göstermektedir.
Bu iliflkinin olmamas›
durumunda domino etkisi
kaç›n›lmaz olmaktad›r.”
Asya krizi, baz› ülkelerin
paralar›n›n de¤erinin
düflmesiyle bafllam›fl ve
di¤er ülkelere de yay›lm›flt›r.
Bu geliflmelere yol açan
temel olay ise bu ülkelere
yönelen sermaye girifllerinin
1997’de tersine dönmesiydi.
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Yat›r›mc›lar, sermaye getirilerinde meydana gelen azalmaya bu ülkelere ait finansal varl›klar› ve paralar› elden ç›kararak tepki verince, bankalar›n bilanço problemleri büyümüfl oldu. Sistemik zay›fl›k yan›nda, Asya ülkelerinin finansal varl›klar›na karfl› güvenin bir bütün olarak kaybolmas›, krizin ülkeler aras›nda yay›lmas› demekti. Yat›r›mc›lar aras›ndaki olumsuz psikolojik etkilerin varl›¤› da krizin yay›lmas›na ve derinleflmesine katk›da bulundu. Sigortalanmam›fl riskli yat›r›mlar sebebiyle büyük zararlarla karfl›laflmaktan korkan yat›r›mc›lar, ellerindeki varl›klar›
satmaya bafllay›nca, hisse senedi piyasalar›nda ve paralar›n de¤erinde h›zl› bir düflüfle sebep oldular. Bu düflüfl pani¤in daha da yay›lmas›na yol açt›. Ortaya ç›kan
devalüasyonlar bilançolar›n daha da kötüleflmesine ve döviz borçlar›n›n oluflturdu¤u yükün artmas›na sebep oldu. Hükûmetlerin yanl›fl politikalar›n›n da krizin büyümesinde rol oynad›¤› söylenebilir. Tayland Merkez Bankas›n›n baht› savunma
çabas› döviz rezervlerinde yaklafl›k 10 milyar dolarl›k bir azalmaya yol açt›. Endonezya’daki politik belirsizlikler finansal çöküflün daha da derinleflmesine katk›da
bulundu.
Ülkelerin içinde bulunduklar› sistemik zay›fl›klar esas olarak finans piyasalar›ndan kaynaklansa da reel kesimde de problemler vard›. 1980’lerde ve 1990’larda,
Asya ülkelerinde ciddi bir finansal liberalizasyon süreci yaflanm›flt›. Yeni menkul
de¤erlerin ortaya ç›kmas›, borç verme ifllemlerinde düzenlemelerin azalt›lmas› ve
uluslararas› sermaye ak›mlar›n›n serbest b›rak›lmas› banka kredilerinde ve sermaye girifllerinde h›zl› bir art›fla yol açarken kredi kontrolünde buna karfl›l›k gelen bir
iyileflme yaflanmad›. Borç ve kredi ifllemlerinde basiretli bir düzenlemenin olmay›fl› riskli yat›r›mlara yönelen banka kredilerinin artmas›na yol açt›. Endonezya gibi
ülkelerde aile ba¤lar›na dayanan kredi gelene¤i (efl-dost kapitalizmi) fonlar›n flüpheli yat›r›m projelerine aktar›lmas›n› teflvik etti.
Banka kredileri üzerinde bir kontrolün olmamas› banka varl›klar› ile yükümlülükleri aras›nda vade ve para kompozisyonu aç›s›ndan uyumsuzluklara yol açt›.
1990’lar›n ortalar›na kadar, Asya’n›n geliflen ekonomilerine giren sermaye daha ziyade k›sa vadeli borç ve portföy yat›r›m› niteli¤indeydi. Ancak, bu k›sa vadeli fonlar, spekülatif emlak yat›r›mlar›n› ve uzun vadeli fiziki sermaye projelerini finanse
etmekte kullan›ld›lar. Pek çok yat›r›mda getiri yerel para cinsinden iken borçlar›n
büyük k›sm› dolar cinsinden idi. Yerel paralar›n de¤er kaybetmesi dolar cinsinden
yükümlülükleri art›r›nca ve k›sa vadeli sermaye ç›k›fllar› h›zlan›nca, bu durum bankalar›n ödeme kabiliyetlerini azaltt›.
1990’lar›n ortalar›na gelindi¤inde, özellikle gayrimenkul sektöründeki riskli,
düflük getirili pojelerde (Tayland, Malezya, Endonezya) ve yar› iletken ve petrokimya gibi birkaç büyük endüstride (Kore) afl›r› yat›r›m yap›ld›¤›na dair iflaretler
ortaya ç›kmaya bafllam›flt›. Birçok yazar, bu ülkelerdeki sabit kur rejimi ile tam sermaye hareketlili¤i kombinasyonunun oluflturdu¤u tehlikeye dikkat çekmekteydi.
Hükûmetler dolara ba¤l› sabit kuru sürdürmekte kararl› göründüklerinden, yat›r›mc›lar pek az döviz kuru riski ile karfl›laflmaktayd›lar ve büyük miktarda sermayeyi bu ülkelere aktarmaktan çekinmediler. Böylece bu ülkelerde afl›r› yat›r›m ortaya ç›kt›. Ola¤anüstü yükseklikteki getiri oranlar› yat›r›mc›lar› gelecek hakk›nda
iyimser olmaya itmiflti.
Finansal problemler yan›nda, Asya ekonomilerinin zay›fl›klar›na yol açan reel
ekonomiden kaynaklanan sebepler de vard›. Gayrimenkul sektöründeki afl›r› yat›r›m yan›nda, bu ülkelerin birço¤unda ekonomiler, yar› iletkenler ve elektronik
mallar gibi birkaç üretim sektöründe uzmanlaflm›flt›. Ekonomilerde çeflitlili¤in sa¤lanamamas›, bu ülkeleri söz konusu sektörlerde meydana gelebilecek negatif d›fl

8. Ünite - Küresel Problemler ve Krizler

ticaret hadleri floklar›na aç›k hâle getirmiflti. Paralar›n dolara ba¤l› olmas›n›n yan›nda, emek-yo¤un mallar›n üretiminde ortaya ç›kan yeni düflük maliyetli üreticiler de
bu ülkelerin rekabet gücü üzerinde olumsuz etkiye yol açm›flt›.
Krizle birlikte bu ülkelerde yaflanan h›zl› sermaye ç›k›fllar› varl›klar›n ve ülke
paralar›n›n de¤erlerinde h›zl› bir düflüfle yol açt›. 1997’nin sonuna gelindi¤inde,
Malezya, Filipinler, Tayland ve Güney Kore paralar› yüzde 35-46 oran›nda de¤er
kaybetmiflti. Endonezya paras› rupiah›n de¤erindeki düflüfl oran› yüzde 56’y› bulmufltu. Ocak ay›nda paralar›n de¤erinde yeniden düflüfl meydana geldi ve fiubat ve
Mart aylar›nda biraz toparlanma oldu. Ocak ay›nda rupiah›n dolar karfl›s›ndaki de¤er kayb› bir ara yüzde 80’e ulaflm›flt›. Yerli ve yabanc› yat›r›mc›lar›n finansal varl›klar› satmaya bafllamalar›yla birlikte, y›lsonuna kadar borsalarda yüzde 40 ila 60
aras›nda düflüfl yafland›.
Asya krizi IMF’nin operasyonlar›yla ilgili baz› sorular›n da sorulmas›na sebep
oldu. Bunlardan biri gittikçe boyutlar› büyüyen krizler karfl›s›nda IMF kaynaklar›n
yeterli olup olamayaca¤› ile ilgiliydi. ‹kincisi IMF’nin krize giren ülkelere borç vermeye haz›r olmas›n›n bu ülkelerde bir ahlaki rizikoya (bkz. ahlaki riziko kavram›
6’nc› ünite’de, Finansal Küreselleflmenin Sonuçlar› bafll›¤› alt›nda ele al›nm›flt›) yol
aç›p açmad›¤› fleklindeydi. Buna göre ülkeler, acil bir durum hâlinde IMF’nin kendilerini kurtaraca¤›n› bildiklerinde dikkatli davranmayabilirlerdi. Üçüncüsü de
krizlerin bir ülkeden di¤erine bulaflmas›n›n etkili bir biçimde önlenip önlenemeyece¤i sorusuydu. Dördüncü bir soru IMF’nin kendisinden borç alan ülkelere bu
borç karfl›l›¤›nda ileri sürdü¤ü flartlar›n uygun ve etkili olup olmad›¤› fleklindeydi.
Asya ülkelerinin karfl›laflt›klar› finansal problemler çok çeflitlidir ve ülkeden ülkeye farkl›laflmaktad›r. Bu ülkelerde genel olarak, finans sektörü h›zla ve yeterli
düzenleme olmaks›z›n geliflmekte idi. Sermaye piyasalar›nda yaflanan liberalizasyon sebebiyle, bu ülkelerdeki bankalar, yurt d›fl›ndan düflük faizle borçlanabilmekte ve bu fonlar› yurt içinde tekrar borç vermekteydiler. Yurt d›fl› borçlanmalar› eskiden ço¤unlukla hükûmetler taraf›ndan yap›l›rken art›k daha ziyade özel sektör taraf›ndan yap›l›r olmufltu. Asya’daki finansal kriz para piyasalar›nda bafllam›fl
olmakla birlikte, döviz kurlar›nda ortaya ç›kan bu istikrars›zl›¤›n sebebi, esas olarak bankac›l›k sektöründeki problemlerdi.
Ekonomi büyümeye devam ettikçe, bankalar›n ald›klar› yurt d›fl› kredilerini çevirmeleri, yani vadesi gelen kredinin yerine yenisini almalar› zor de¤ildi. Bankalar
aras›nda yo¤un bir rekabet yaflanmaktayd›. ABD bankalar›, 1996 ve 1997 y›llar›nda baz› Asya ülkelerine açt›klar› kredileri s›n›rland›rd›klar›nda, Avrupa bankalar›
ortaya ç›kan bu bofllu¤u büyük ölçüde doldurmufllard›. Ancak, kriz ortaya ç›kt›¤›nda kredi bulmak aniden zorlaflt› ve alacakl›lar borçlar› finanse etmek için yeni kredi vermeyi reddettiler.
Asya ülkelerinde yaflanan yüksek büyüme oranlar›, bu ekonomiler için d›fl ticaret ve cari ifllemler bilançosu aç›klar›n› dengelemek aç›s›ndan problemlere yol açmaya bafllam›flt›. Tayland’da cari ifllemler bilançosu aç›¤› 1992 y›l›ndan beri büyümekteydi. 1996 y›l›na gelindi¤inde aç›k y›ll›k 14,7 milyar dolara ç›km›flt›. Aç›¤›n
GSY‹H’ye oran› ise yüzde8’e ulaflm›flt›. Bu aç›k, baht›n de¤erinde afla¤› yönlü bask› meydana getiren temel unsur idi. Taylandl› yetkililer daralt›c› ekonomi politikalar› uygulamaya bafllad›klar›nda, yerli ve yabanc› yat›r›mc›lar sahip olduklar› fonlar› ülkeden ç›karmaya bafllam›fllard› ve sonunda kriz patlak verdi.
Asya’n›n yeni sanayileflen ülkelerinde yaflanan bu geliflmeler, uluslararas› sermaye piyasalar›nda ortaya ç›kan bir de¤iflimi yans›tmaktayd›. Bu de¤iflim sermaye
ak›mlar›n›n liberalizasyonuydu. Büyük miktarda sermaye bu ülkelere girip ç›kma-
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Asya ülkelerinde 1990’larda
yaflanan finansal
liberalizasyon süreci bu
ülkelerde sermaye
girifllerinin ve banka
kredilerinin h›zla
yükselmesine sebep oldu.
Borç ve kredi ifllemlerinde
basiretli bir düzenlemenin
olmamas› sebebiyle riskli
yat›r›mlara yönelen banka
kredileri artt›.

Asya ülkelerinde finans
sektörü yan›nda reel
sektörde de birtak›m
zay›fl›klar vard›. Yat›r›mlar,
yar› iletkenler ve elektronik
mallar gibi birkaç sektörde
yo¤unlaflm›flt›. Bu
sektörlerde meydana gelen
d›fl ticaret hadleri floklar›
ödemeler bilançolar›n›n
bozulmas›na yol açt›.
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Asya ekonomileri büyüdükçe,
bankalar›n vadesi gelen
borçlar yerine yenilerini
bulmalar› zor olmuyordu.
Ancak, kriz ortaya ç›k›nca
kredi bulmak zorlaflt› ve
alacakl›lar eski borçlar›
finanse etmek için yeni borç
vermeyi reddettiler.
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ya bafllam›flt› ve sermaye giriflleri art›k resmî kaynaklardan gelmiyor, özel sektör
yat›r›mlar›ndan olufluyordu. Yükselen piyasalara giren sermaye miktar› 1986 y›l›nda 25 milyar dolar iken, bu rakam 1996 y›l›nda 250 milyar dolara yükselmiflti. 1990
ile 1996 aras›nda, uluslararas› portföy yat›r›mlar› içinde yükselen ekonomilerin pay› yüzde 2’den yüzde 30’a yükselmiflti. Bu ülkelerin do¤rudan yabanc› yat›r›m
içindeki paylar› ise yüzde 15’ten yüzde 40’a s›çram›flt›.
Paralara yönelik spekülatif hareketlerin krizdeki rolü de ciddi bir biçimde tart›fl›lmaktad›r. Sermaye hareketlerinin serbest b›rak›lmas›, iletiflim ve bilgisayar teknolojisindeki geliflmeler, spekülatif para hareketlerini ola¤anüstü art›rm›fl bulunmaktad›r.
Döviz piyasalar› esas olarak ihracat ve ithalat ifllemlerinin gerçeklefltirilmesi için oluflturulmufl olmakla birlikte, bu piyasalardaki ifllemlerin yüzde 95’ten fazlas› sermaye
hareketleri ile ilgilidir. Kurlardaki de¤iflme ihtimaline karfl› paralar al›n›p sat›lmaktad›r.
Bu para al›m sat›mlar› flirketler, yat›r›mc›lar, fon yöneticileri ve spekülatörler taraf›ndan yap›lmaktad›r ve bunlar›n uluslararas› ticaretle do¤rudan bir iliflkisi yoktur.
Döviz piyasalar›n›n devasa boyutlara ulaflmas› sebebiyle hükûmetlerin bu piyasalar› kontrol etme, hatta ciddi biçimde etkileme imkânlar› yoktu. Asya krizi s›ras›nda
Bank of Thailand ve Bank of Korea gibi Merkez Bankalar› kurlar› korumaya çal›flt›klar›nda, döviz rezervlerinin tehlikeli bir biçimde azald›¤›n› gördüler. Elektronik fon transferi, iletiflim ve ‹nternet gibi teknolojilerin yay›lmas› sonucu büyük miktarda fonlar bir
ülkeden di¤erine h›zla ve kolayl›kla gidip gelebilmektedir. Bu durum sermaye hareketlerini ve kurlar› kontrol etmeyi imkâns›z hâle getirdi¤i gibi ayn› zamanda, finansal
piyasalar›n birbirine entegre olmas›na da sebep olmaktad›r. Bir piyasada meydana gelen bir geliflme hemen di¤er piyasalarda da etkisini göstermektedir. Asya krizi, bu durumu aç›k bir flekilde ortaya ç›karm›flt›r. Bundan önce hiç kimse, mesela, Tayland’daki gayrimenkul kredilerinin geri ödemelerinde meydana gelen bir problemin Estonya’da faiz oranlar›n›n yükselmesine ya da Hong Kong borsas›ndaki bir gerilemenin
Wall Street’te hisse senetlerinin de¤er kaybetmesine sebep olaca¤›n› düflünemezdi.
Asya krizinde
sermaye
SIRA
S‹ZDE hareketlerinin rolü nedir?

1998 Rusya Krizi

D Ü fi Ü N E L ‹ M
Asya krizinin
ard›ndan, 1998 y›l›nda Rusya’da bir kriz meydana geldi. Böylece
20’nci yüzy›l dünya çap›nda etkisi hissedilen krizlerle sona ermifl oldu. 1990’lar›n
S O R U geçifl sürecine giren Rusya’da özellefltirme ve çeflitli ekonomik
bafl›ndan itibaren
reformlar ancak s›n›rl› bir baflar› sa¤layabilmiflti. Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›ndan itibarenD pozitif
ekonomik büyümenin kaydedildi¤i ilk y›ldan sonra, 1998’de
‹KKAT
Rusya, borçlar›n› ödeyemez hâle geldi, paras›n› devalüe etti ve bankalar›n yurt d›fl›ndan ald›klar› kredilerin geri ödemesini durdurdu¤unu ilan etti.
Asl›nda SIRA
1997S‹ZDE
y›l›nda Rus ekonomisinde bir iyimserlik havas› hâkimdi. 1996 y›l›nda Rusya, Sovyetler Birli¤i’nden devrald›¤› borçlar›n ödemesini yeniden yap›land›rmak için
görüflmelere bafllam›flt›. Bu görüflmeler, yat›r›mc›lar›n güvenini yeniAMAÇLARIMIZ
den kazanmak için at›lm›fl bir ad›md›. 1997 y›l›nda d›fl ticaret dengeye do¤ru ilerlemekteydi. Bat› ile iliflkiler olumluydu; Dünya Bankas› y›ll›k 2 ila 3 milyar dolarl›k bir destek
haz›rlanmaktayd›. IMF ile görüflmeler devam etmekteydi.
K ‹ sa¤lamaya
T A P
Enflasyon 1995 y›l›ndaki yüzde 131’lik seviyesinden, 1996 y›l›nda yüzde 22’ye,
1997’de yüzde 11’e düflmüfltü. Üretimde yavafl da olsa bir art›fl söz konusuydu.
Döviz kurlar›
T E L E dar
V ‹ Z Y bir
O N bant içinde hareket ediyor ve dolar›n de¤eri befl ya da alt›
ruble civar›nda muhafaza ediliyordu. Rusya’n›n temel ihraç maddesi olan petrol o
zaman için yüksek bir fiyat olan varil bafl›na 23 dolardan sat›l›yordu.

N N

‹NTERNET
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Bu iyimser havaya ra¤men, ekonomi henüz problemlerden kurtulabilmifl de¤ildi. Ortalama olarak ücretler, 1991’deki seviyesinin yar›s›ndan azd› ve ifl gücünün
yaln›zca yüzde 40’› zaman›nda ve tam olarak ücretini alabiliyordu. Kifli bafl›na
do¤rudan yabanc› yat›r›m düflük seviyedeydi ve Rus meclisinin alt kanad› Duma’daki kar›fl›kl›klar sebebiyle do¤al tekeller üzerindeki düzenlemelerin gerçeklefltirilmesi zor olmaktayd›. Yeterince vergi toplanamamas› sebebiyle kamu kesimi
aç›¤› yüksek kalmaya devam ediyordu. Ancak yine de krediler üzerindeki k›s›tlamalar gevfletilmiflti ve Rus bankalar› d›fl piyasalardan daha fazla borçlanmaya bafllam›flt›. Bunun sonucunda, Rus bankalar›n›n d›fl borçlar›n›n varl›klar›na oran›
1994’te yüzde 7 iken bu oran 1997 y›l›nda yüzde 17’ye ç›km›flt›.
Bu s›rada, IMF’den daha önce al›nm›fl olan borçlar›n vadesi gelece¤inden, gelecek y›l büyük miktarda borç ödemesi yapacak olan Rusya, iç borçlanmay› azalt›p vergi tahsilat›n› art›rmay› planl›yordu. Borçlardaki büyümeyi telafi etmek üzere
ekonominin 1998 y›l›nda yüzde 2 büyüyece¤i bekleniyordu. Ancak, olaylar farkl›
geliflti ve reel GSY‹H büyümek yerine yüzde 4,9 oran›nda küçüldü. 1997 Kas›m’›nda, Asya krizinin bafllamas›n›n ard›ndan, ruble spekülatif bir atakla karfl› karfl›ya kald›. Rusya Merkez Bankas› paras›n› korumak için döviz rezervlerinden 6
milyar dolar harcad›. Bu s›rada, Rusya’n›n döviz kazançlar›n›n yaklafl›k üçte ikisini
sa¤layan petrol ve demir içermeyen metallerin fiyat› düflmeye bafllad›.
Rus ekonomisiyle ilgili birçok belirsizlik ortaya ç›k›nca, yat›r›mc›lar Rusya’n›n
borçlar›n› ödeyememe ihtimali üzerinde odakland›lar. fiubat 1998’de, Rus hükûmeti, istikrarl› bir yat›r›m ortam› oluflturmak için Duma’ya yeni bir kanun teklifi
sundu. Kanun teklifi mecliste kabul edildi ama federal hükûmetin gelirini art›rmay› amaçlayan baz› k›s›mlar› reddedildi. Rus yetkililer, IMF’den fon sa¤lamay› istiyorlard› fakat görüflmelerde bir anlaflmaya var›lamad›. Mart 1998’de politik ve ekonomik durum daha da kötüleflince, Baflkan Yeltsin hükûmeti görevden ald›. Daha
sonra, 35 yafl›ndaki eski bir banka ve petrol flirketi yöneticisi olan ve hükûmette
bir y›ldan az bir zamand›r görev yapmakta olan tecrübesiz Sergey Kiriyenko’yu
baflbakan olarak atay›nca yat›r›mc›lar›n güveni daha da sars›ld›.
ABD ve Almanya’da faiz oranlar›n›n yükselece¤i beklentisi yat›r›mc›lar› dikkatli
olmaya iterken Rusya’da politik gerginlik daha da artt›. Duma ve Merkez Bankas›
aras›nda ihtilaf vard›. Yeltsin’in parlamentoyu feshetme tehdidi üzerine Duma, bir
ayl›k bir gecikmeden sonra Kiriyenko’nun baflbakanl›¤›n› onaylad›. May›s ay›nda
Merkez Bankas› Baflkan› Sergey Dubinin hükûmetin bakanlar›n› gelecek üç y›l içinde ortaya ç›kabilecek bir borç krizi hakk›nda uyard›. Asya krizi yat›r›mc›lar›n para
de¤erinin istikrar› konusunda hassasiyetini art›rm›flken Dubinin’in bu aç›klamas›
Merkez Bankas›n›n rubleyi devalüe etme düflüncesi olarak yorumland›. Bu s›rada,
bir anlaflmaya var›lamamas› üzerine IMF heyeti Rusya’y› terk etti. Büyük yat›r›mc›lar ellerindeki hükûmet tahvillerini ve di¤er menkul k›ymetleri satmaya bafllad›lar.
Ayn› dönemde petrolün varil fiyat› 11 dolara düfltü. Petrol ve gaz oligarklar›
rublenin devalüe edilmesini savunuyorlard›. Böylece petrol sat›fl›ndan elde ettikleri dolarlar›n ruble karfl›l›¤› artacakt›. Merkez Bankas› devalüasyon yap›lmayaca¤›
yönünde aç›klama yapt› ve rubleyi savunmak için daha önce piyasaya sürdü¤ü 1
milyar dolara ek olarak 5 milyar dolar daha piyasaya satt›. Hükûmetin bu çabalar›na karfl›l›k, piyasada yabanc› yat›r›mc›lar›n Rus flirketlerine ve bankalar›na vermifl
olduklar› 2,5 ila 3 milyar dolar borcun vadesinin geldi¤i biliniyordu. Ek olarak, milyarlarca dolarl›k ifllemlerinin vadesi gelmek üzereydi. Temmuz ay›nda IMF, 11,2
milyar dolarl›k bir krediyi onaylad›. Bunun 4,8 milyar dolar› hemen verilecekti. Buna karfl›l›k, May›s ile A¤ustos aylar› aras›nda Rusya’dan 4 milyar dolarl›k sermaye
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Rus ekonomisinin 1998
y›l›nda yüzde 2 oran›nda
büyümesi beklenirken
ekonomi reel olarak yüzde
4,9 oran›nda küçüldü. Asya
krizinin ard›ndan ruble
spekülatif bir atakla karfl›
karfl›ya kald›. Merkez
Bankas›n›n rubleyi savunma
çabalar› ifle yaramad›. Bu
arada petrol fiyatlar›n›n
azalmas› da Rusya’daki
krizde etkili oldu.
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Yat›r›mc›lar›n hükûmetin
rubleyi devalüe edece¤i ve iç
borçlar› ödeyemeyece¤i
yönündeki korkusu hisse
senedi, tahvil ve döviz
piyasalar›n›n çökmesine yol
açt›. Bunun üzerine
yetkililer, döviz kurunu
serbest b›rakmak, rubleyi
devalüe etmek, iç borç
ödemelerini durdurmak ve
yabanc›lara yap›lacak borç
ödemelerinde moratoryum
ilan etmek zorunda kald›lar.

Uluslararas› Ekonomi Politik

ç›k›fl› oldu ve 1998 y›l›nda Rusya, düflen petrol fiyatlar› sebebiyle 4 milyar dolar civar›nda gelir kayb›na u¤rad›. Bu kadar likidite kayb› olunca IMF yard›m› pek de
rahatlama sa¤layamad›.
Yat›r›mc›lardaki, hükûmetin rubleyi devalüe edece¤i ve iç borçlar› ödeyemeyece¤i korkusu; hisse senedi, tahvil ve döviz piyasalar›n›n çökmesine yol açt›. Baflka
çaresi kalmayan Rus yetkililer, 17 A¤ustos’ta döviz kurunu serbest b›rakmak, rubleyi devalüe etmek, iç borç ödemelerini durdurmak ve ticari bankalar›n yabanc›lara olan borç ödemeleriyle ilgili 90 günlük moratoryum (erteleme) ilan etmek zorunda kald›. Böylece 1998 y›l›, küçük bir art›fl beklenirken reel üretimde yüzde 4,9
oran›nda bir azalmayla sona erdi. Ayr›ca Bat›’daki, Rusya’n›n ekonomisini baflar›l›
bir reform süreciyle dönüfltürebilece¤i umudu tükenmifl oldu.

2008 F‹NANSAL KR‹Z‹
IMF’nin aç›klam›fl oldu¤u
“World Economic Outlook”
Nisan 2012 Raporu’na göre,
dünya ekonomisi özellikle
geliflmekte olan ülkelerin
olumlu katk›s›yla 2010
y›l›nda yüzde 5,3 oran›nda
büyürken, bu oran 2011
y›l›nda nispi bir yavafllama
ile yüzde 3,9’a gerilemifltir.
2012 y›l›nda yüzde 3,5’e
gerilemesi öngörülen dünya
GSY‹H büyüme oran›n›n,
2013 y›l›nda yeniden yüzde
4,1’e ç›kmas›
beklenmektedir.

Petrol fiyatlar›ndaki yüzde
50’lik art›fl, dünya
GSY‹H’sinin yüzde 1,25
oran›nda küçülmesine yol
açmaktad›r.

20’nci yüzy›l Asya ve Rusya krizi ile bittikten sonra, 21’inci yüzy›l, 1929’daki büyük
krizle karfl›laflt›r›lan daha büyük bir krizle bafllad›. ABD’den bafllay›p bütün dünyaya yay›lan bu krizle ilgili bafll›ca üç görüfl vard›r. Bunlardan biri krizin finans sektöründe bafllay›p oradan reel sektöre yans›yan bir kriz oldu¤udur. Buna göre kriz,
asl›nda yat›r›m bankalar›ndan kaynaklanan bir krizdir. Bu bankalar, sahip olduklar› varl›klar› içinde zehirli (toxic) kâ¤›tlar olarak adland›r›lan finansal varl›klar›n fazlal›¤› sebebiyle büyük zararlara u¤ram›fllar, yükümlülüklerini yerine getirememeye
bafllam›fllar ve sermaye yetersizli¤i ile karfl›laflm›fllard›r. Asl›nda riskten korunmak
için gelifltirilen sigorta tekniklerinin (hedge) spekülatif amaçlarla kullan›lmas› bu
yat›r›m bankalar›n›n risklili¤ini önemli ölçüde art›rm›flt›r. Hedge fonlar›n›n denetlenmemesi ve sermaye yeterlilik rasyolar›na tabi olmamas› bunlar› çok riskli hâle
getirmifltir. Buna göre krizi yaratanlar, finansal piyasalarda faaliyet gösteren yat›r›m
bankalar› ve hedge fonlar›d›r (bkz. Hedge fonlar konusunda detayl› bilgi için 6’nc›
ünitede Finansal Küreselleflmenin Sonuçlar› bafll›¤›na göz at›n›z).
‹kinci görüfle göre krizin sebebi, ABD’de gayrimenkul piyasas›nda oluflan balonun patlamas›d›r. 2000’li y›llar›n bafl›ndan itibaren ortaya ç›kan h›zl› büyüme, likidite art›fl› ve iyimser hava özellikle gayrimenkul piyasalar›nda h›zl› fiyat yükselifllerine ve spekülatif balonlar›n oluflmas›na yol açm›flt›r. Özellikle ABD’de, bu piyasa h›zla büyümüfl, yaln›zca konut sahibi olmak isteyenler de¤il, yat›r›mc›lar ve spekülatörler de kâr elde etmek amac›yla bu piyasaya yönelmifllerdir. Konut piyasas›
ipotek karfl›l›¤› kredilerle desteklenmifl, bu krediler karfl›l›k gösterilerek ç›kar›lan
varl›¤a dayal› menkul k›ymetler yat›r›m bankalar› taraf›ndan al›n›p sat›lmaya bafllam›flt›r. Faizlerin yükselmesi ve ev fiyatlar›n›n düflmesiyle, ödenemeyen krediler artm›fl, el konulan konut say›s› yükselmifl ve böylece, oluflan balon sönmeye bafllam›flt›r. Kredilerin geri ödenmemesi ipotek karfl›l›¤› kredi veren kurumlar›n zarar etmesine ve finans sektöründe zincirleme iflaslara yol açm›flt›r.
Marksist yaklafl›ma dayanan üçüncü görüfle göre, bu kriz kapitalist düzenin yap›s›ndan kaynaklanmaktad›r. Buna göre kapitalist sistem içinde zaman zaman afl›r› üretim ortaya ç›kmakta, gelir da¤›l›m› bozuklu¤u gibi çeflitli sebeplerle tüketim
üretime ayak uyduramamakta ve kriz ortaya ç›kmaktad›r. Dolay›s›yla, krizler kapitalist ekonomik düzenin do¤al bir sonucudurlar. Reel kesimde azalan kâr oranlar›
kapitalistleri finansal ifllemlerden yüksek gelir elde etmeye yöneltmektedir. Böylece oluflan üretimden kopuk spekülatif yap›lar sonunda y›k›lmakta ve krizler ortaya ç›kmaktad›r.
Hangi görüfl kabul edilirse edilsin, yaflanan bu krizin gayrimenkul piyasas› ile
iliflkisi çok aç›kt›r. ABD’de uzun y›llar, gayrimenkul en güvenli ve en kârl› yat›r›m
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alanlar›ndan biri olarak görülmekteydi. 1990’lar›n sonundan 2000’li y›llar›n ortalar›na kadar ev fiyatlar› y›ll›k yaklafl›k olarak yüzde 8 oran›nda yükseldi. Bu süre
içinde hanehalk› geliri sabit kalmakla birlikte, kredi flartlar› gevfletildi¤i için giderek daha fazla say›da kifli ev sahibi olabildi. Böylece gayrimenkule talep sürekli
olarak artt› ve arz›n üzerine ç›kt›. Bu süreçte hanehalk› borcunun GSY‹H’ye oran›
1980’deki yüzde 50 seviyesinden 2000’lerin ortalar›nda yüzde 100’e yükseldi. Bu
oran 1929’da, Büyük Depresyon’un bafllang›c›ndaki orana eflitti.
2006 y›l›na gelindi¤inde, konut piyasas›nda oluflan balonun patlamaya bafllad›¤›
görülebilmekteydi. Ald›klar› ipotek kredilerini ödeyemeyenlerin say›s› artmaya bafllam›flt›. Kredisini ödeyemeyenler artt›kça el konulup sat›fla sunulan ev say›s› da art›yor ve bu durum ev fiyatlar›n› düflürüyordu. Bu arada bankalar da ödeme güçlü¤üne düflmeye bafllad›lar. Bankalar›n varl›klar› yükümlülükleri karfl›s›nda çok küçük
kal›yordu. Kredi piyasas› donmaya bafllad›; kifliler ve iflletmeler kredi alam›yorlard›.
Birço¤unca vurguland›¤› gibi 1990’larda ve 2000’lerin bafl›nda bankac›l›k sektöründe düzenlemelerin kald›r›lmas› ile ortaya ç›kan bu finansal kriz aras›nda do¤rudan bir iliflki vard›r. 1933’te ç›kar›lan ve herhangi bir kuruluflun hem yat›r›m bankas› hem de ticari banka olmas›n› ya da hem banka hem de sigorta flirketi olmas›n› yasaklayan Glass-Steagall Kanunu’nun 1999 y›l›nda iptal edilmesi bu yolda at›lan en önemli ad›md›. Bu kanunun iptali bankalar, menkul k›ymet flirketleri ve sigorta flirketleri aras›nda bir rekabetin bafllamas›na sebep oldu. 2000’de yürürlü¤e
giren vadeli mal al›m sat›m› ile ilgili kanun ise trilyonlarca dolarl›k türev piyasalar›n› düzenleme d›fl› b›rak›yordu. Varl›¤a dayal› menkul k›ymetler ve kredi temerrüd swaplar› (CDS) konut piyasas› balonu s›ras›nda popüler olan iki türev idi.
Varl›¤a dayal› menkul de¤erler, çeflitli ipotek kredilerinin bir havuzda toplan›p
daha sonra bunlara dayal› olarak ç›kar›lan menkul k›ymetlerin piyasaya sat›lmas›yla olufluyordu. Ev fiyatlar› sürekli artt›¤› için yüksek getiriye sahip olan bu türevler
düflük riskli finansal araçlar olarak kabul ediliyorlard›.

2010 y›l›nda geliflmifl ülkeler
yüzde3,2 oran›nda büyürken,
geliflmekte olan ülkeler
yüzde 7,5 gibi oldukça
yüksek oranda büyüme
göstermifltir. 2011 y›l›nda
geliflmifl ülkeler yüzde 1,6 ile
oldukça küçük oranl› bir
büyüme yaflarken geliflmekte
olan ülkelerdeki büyüme
oran› yüzde 6,2 olarak
gerçekleflmifltir. 2012 y›l›
için geliflmifl ülkelerde
büyüme beklentisi yüzde 1,4
iken geliflmekte olan
ülkelerde yüzde 5,7’dir. 2013
y›l›na yönelik beklentiler ise
s›ras›yla yüzde2 ve yüzde 6
olarak öngörülmüfltür

Resim 8.7

1990’l› y›llar›n sonunda dönemin ABD Baflkan› Bill Clinton’›n bir
vaadi vard›: Her Amerikan vatandafl› bir eve sahip olacakt›. Clinton’un bu sözü düflük faiz politikas› ile desteklendi. S›f›r faiz politikas›ndan yararlanmak isteyen pek çok kifli, ucuz emlak kredisi ald›. Finans kurulufllar›, tüketicilerin gelirlerini yeterince incelemeden, sorumsuzca on binlerce riskli kredi da¤›tt›. Çok geçmeden faizler yüzde dokuzlara t›rman›nca, birçok tüketici kredilerini ödeyemez hâle geldi. Krediler ödenemeyince, bu kez gayrimenkuller icra yoluyla sat›ld›, buna dayanarak ç›kar›lan tahviller ise
de¤erini tamamen yitirdi. Kredi kurumlar› zincirleme olarak likidite krizine girdi. Sorumsuzca da¤›t›lan krediler ve spekülasyona
dayal› bankac›l›k, k›sa süre içerisinde Wall Street’te büyük bir
kaos yaratt›.
Finans sisteminde büyük bir y›k›m yaratmakla s›n›rl› kalmayan
kriz, son 30 y›l›n en büyük durgunlu¤unu beraberinde getirdi. ‹lk
etkileri itibar›yla yedi milyon kifli iflini kaybetti, bir milyon gayrimenkul icra yoluyla sat›fla ç›kar›ld›, yaklafl›k 26 milyar dolarl›k
tasarruf zarar gördü. Sonuçta vergi mükellefleri trilyonlarca dolarl›k yükü omuzlamak zorunda kald›.
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2008 krizi baz›lar›na göre
afl›r› risk alan yat›r›m
bankalar› ve hedge
fonlar›ndan
kaynaklanmaktad›r.
Baz›lar›na göre ise krizin
sebebi gayrimenkul
piyasas›nda oluflan
balondur. Marksistlere göre
kriz, kapitalizmin yap›s›ndan
kaynaklanmaktad›r.

1990’larda ve 2000’lerin
bafl›nda bankac›l›k
piyasas›nda düzenlemelerin
kald›r›lmas› ve vadeli al›m
sat›m ile ilgili kanun, krizin
ortaya ç›kmas›nda etkili
olmufltur. Bunlar sonucunda
ortaya ç›kan
düzenlemelerden uzak
finansal türevler konut
piyasas›nda büyük bir balon
oluflmas›na sebep olmufltur.
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CDS’ler sigorta benzeri anlaflmalar olup, yerel yönetimlerin tahvilleri, flirket
borçlar› ve varl›¤a dayal› menkul k›ymetler gibi çeflitli menkul k›ymetler karfl›l›¤›nda ödeme yap›lmamas› hâlinde ortaya ç›kacak zarar› karfl›lamay› taahhüt ediyorlard›. Bankalar, sigorta kurumlar›, hedge fonlar›, emeklilik fonlar› ve di¤er yat›r›m kurumlar› taraf›ndan sat›lan CDS’ler, bankalar taraf›ndan kredi riskini bilanço d›fl›na ç›karman›n bir yolu olarak kullan›l›yorlard›. Spekülatif yat›r›mc›lar, hedge fonlar› ve
di¤er kurulufllar, bunlarla sigorta edilen yat›r›mlarla hiç alakalar› olmad›¤› hâlde
CDS’leri al›p satmaya bafllad›lar. Asl›nda bunlar, yat›r›mlar›n baflar›l› olup olmayaca¤› konusunda kumar oynuyorlard›. Bu piyasada herhangi bir düzenleme olmad›¤›ndan, yat›r›mc›dan yat›r›mc›ya transfer edilen bu sözleflmelerin de¤erini belirleyecek
bir sistem mevcut de¤ildi.
Düzenlemelerden uzak ve “egzotik” yat›r›m ürünleriyle dolu finansal piyasalarda
ola¤anüstü kârlar elde edilmeye bafllad›. Bu s›rada, Çin ve Hindistan gibi yükselen
ekonomilerde orta s›n›flar inan›lmaz bir h›zla büyüyorlard›. Bu ülkelerin kaydettikleri h›zl› büyümenin sonucunda, küresel para stoku 2000 y›l›nda 36 trilyon dolar iken
2008 y›l›nda 70 trilyon dolara yükselmiflti. Kendisine yat›r›m alan› arayan para miktar› iki kat›na yükselmiflti ama iyi yat›r›m alanlar›nda bu oranda bir art›fl olmam›flt›. 2000
y›l›ndaki yüzde 6’l›k seviyesinden 2003 y›l›nda yüzde 2’nin alt›na gerileyen faiz oranlar›
sebebiyle, ABD Hazine Bonolar› art›k eskisi kadar cazip yat›r›m araçlar› olmaktan ç›km›fllard›. Bu ortamda varl›¤a dayal› menkul k›ymetler cazip bir yat›r›m arac› olarak belirmiflti. 2003’ten itibaren bu araçlara olan talep h›zla artarak arz›n üzerine ç›kt›. Yeni
ipotek kredileri verilmesi ve bunlara dayanarak yeni yat›r›m araçlar› üretilmesi gerekiyordu. Herhangi bir gelir ya da varl›¤a sahip olduklar›n› belgelendiremeyen insanlara çok yüksek de¤erlerde ipotek kredileri veriliyordu.
Bu flekilde ortaya ç›kan büyük balonun patlamas›yla krize girilmifl oldu. Bütün bu
geliflmeler göz önüne al›nd›¤›nda, 2008 y›l›ndaki finansal krizin sebepleri aras›nda ilk
olarak likidite bollu¤unun ve özensizce verilen kredilerin yer ald›¤›n› söyleyebiliriz.
Yukar›da bahsedilen bu krediler, varl›k fiyatlar›n›n, özellikle konut fiyatlar›n›n çok
h›zl› bir flekilde artmas›na yol açm›flt›r. Geri ödenemeyen kredi say›s›n›n artmas›yla birlikte bankalar›n el koydu¤u ev say›s› artm›fl ve bunlar›n sat›fla sunulmas›yla
konut fiyatlar›ndaki geliflme tersine dönmüfltür. Bu durumda, hâlen kredilerini
ödemekte olan baz› insanlar da ald›klar› evlerin de¤eri, geri kalan kredi borcunun
bugünkü de¤erinin alt›nda kald›¤› için, borcun geri kalan›n› ödemekten vazgeçip
evleri bankalara vermifllerdir. Kredi geri ödemelerini alma hakk› menkul k›ymet
hâline getirilip bankalar taraf›ndan di¤er finansal kurulufllara sat›ld›¤›ndan, bu kurulufllar domino etkisiyle birbiri pefli s›ra iflas etmifltir.
Dolay›s›yla, krizin arkas›ndaki ikinci sebep olarak menkul k›ymetlefltirmeyi sayabiliriz. Menkul k›ymetlefltirme k›saca, nakit ak›fllar›n›n bir havuzda toplanarak bunlara dayal› menkul k›ymetler üretilmesi ve yat›r›mc›lara sat›lmas›d›r. Bu varl›klar sebebiyle nakit ak›fllar›yla ilgili riskler bir kurumdan di¤erine aktar›lm›fl ve bütün finans piyasas›na yay›lm›flt›r. Mesela, ipotek kredilerinin geri ödenmesinde yaflanan
aksama, hem bu kredileri veren bankalar hem de bunlara dayan›larak ç›kar›lan
menkul k›ymetleri alan di¤er finansal kurulufllar için zarar ortaya ç›karmaktad›r.
Krizi ortaya ç›karan üçüncü bir unsur da finans piyasalar›ndaki saydaml›k eksikli¤idir. Geliflmifl ülkelerde, özellikle de ABD’de, neredeyse birbirinden ayr› her finansal fonksiyon için ayr› bir kurum ve finansal araç oluflturulmufltur. Bu kurum ve araçlar birbiriyle iç içe geçmifl karmafl›k iliflkilere sahiptirler ve anlafl›lmalar› hâyli zordur.
Dolay›s›yla, yat›r›mc›lar›n her gün de¤iflen, farkl›laflan ve yenileri piyasaya ç›kan finansal araçlar› takip edip de¤erlendirmeleri çok zordur, hatta mümkün de¤ildir.
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Piyasalarda saydaml›¤› engelleyen bir di¤er olgu da “asimetrik bilgi”dir. Piyasalar ve finansal araçlar hakk›ndaki bilgi yat›r›mc›lara, firmalara ve piyasadaki di¤er
aktörlere farkl› h›zlarda ve biçimlerde ulaflmaktad›r. Piyasalarda mevcut olan finansal araçlar›n özellikleri, de¤erlerinin ne oldu¤u ve hatta bunlar›n muhataplar›n›n
kimler oldu¤u yeterince aç›k de¤ildir. Bu sebeple kriz ortaya ç›kt›ktan sonra da bunun boyutlar› tam olarak hesaplanamam›flt›r.
Bu faktörlere ilave olarak, krizde derecelendirme kurulufllar›n›n rolünden de
bahsetmek gerekir. Bu konu ile ilgili en önemli problem ç›kar çat›flmas›d›r. Bankalara ve di¤er finansal kurulufllara not veren derecelendirme kurulufllar› bu firmalar
taraf›ndan finanse edilmektedirler. Bu durumda, bu kurulufllar›n yapt›klar› de¤erlendirmeler ve verdikleri notlar ne derece objektif olabilir? Ayr›ca derecelendirme kurulufllar› firmalarda var olan finansal problemleri gecikmeli olarak görebilmekte ya da
tespit edememektedirler. Firmalar gerçe¤e ayk›r› mali tablolar haz›rlayarak ve riskli
varl›klar› bilanço d›fl›na ç›kararak derecelendirme kurulufllar›n› yan›ltabilmektedirler.
Bu konudaki bir di¤er problem de derecelendirme kurulufllar›n›n sadece temerrüt (ödenmeme) riskini de¤erlendirmeleridir. Hâlbuki bu riskin yan›nda, likidite riskinin ve rating de¤iflme riskinin de de¤erlendirilmesi gerekmektedir. Ayr›ca,
bu kurulufllar›n çal›flma yöntemleriyle ilgili de problemler söz konusudur. Risk ölçmede ve finansal araçlar›n de¤erlendirilmesinde kullan›lan matematiksel tekniklerin bu ifl için ne derece elveriflli oldu¤u tart›flma konusudur. Kullan›lan matematiksel yöntemler tarihî verilere dayanmaktad›r; dolay›s›yla gelecekte ortaya ç›kabilecek riskler hakk›nda yetersiz kalabilmektedir. Yaflanan son finansal kriz öncesinde
de derecelendirme kurulufllar› gelmekte olan krizi görememifl ve ancak kriz ortaya ç›kt›ktan sonra kredi notlar›n› düflürmeye bafllam›fllard›r.

Krizin sebepleri aras›nda
likidite bollu¤u ve özensizce
verilen krediler baflta
gelmektedir. Bu krediler
konut fiyatlar›n›n h›zla
artmas›na sebep olmufl,
daha sonra ödenemeyen
kredilerin artmas›yla durum
tersine dönmüfltür.

Resim 8.8

Anarflist eylemci V’nin maceralar›n› konu alan V for Vendetta çizgi romanlar›nda kullan›lan Guy Fawkes maskesi, dünyan›n pek
çok yerinde resmî otoriteye karfl› baflkald›r› hareketlerinin ortak
simgesi hâline geldi.
Sosyal adaletsizli¤i ve finans sisteminin yol açt›¤› haks›zl›klar›
protesto etmek amac›yla New York’ta 17 Eylül 2011’de bafllayan
ve k›sa sürede tüm dünyaya yay›lan Occupy Wall Street (Wall
Street’i ‹flgal Et) hareketi, “biz yüzde 99’uz” diyerek ekonomik
kaynaklar›n nüfusun yüzde birlik bir k›sm›na ait olmas›n› protesto etmekteydi.
Eylemcilerin, dünya kapitalizminin kalbi olan Wall Street’i kendilerine hedef seçmelerinin ve “yüzde1’e karfl› yüzde 99” slogan›n› kullanmalar›n›n ard›nda yatan temel neden ise küçük mutlu
az›nl›k Wall Street’in kendi ç›karlar› u¤runa tüm geri kalan halk›
sömürdü¤ü gerçe¤iydi. Finans gücünü kontrol eden bu kesim nüfusun yüzde1’ini olufltursa da servetin yüzde 40’›na, gelirin de
yüzde 24’üne sahipti. Bu yüzden de 30 OECD ülke aras›nda ABD
gelir adaletsizli¤inin en kötü oldu¤u üçüncü ülke konumundayd›.

Krizde pay› olan bir baflka aktör de düzenleyici denetleyici kurulufllard›r. Özellikle ABD Merkez Bankas› FED’in ortaya ç›kan risk ortam›na karfl› tedbir almakta
gecikti¤i ileri sürülmüfltür. May›s 2007’de FED baflkan› konut piyasas›ndaki s›k›nt›lar›n finansal sisteme ve ekonominin geri kalan›na yay›lmas›n› beklemediklerini
aç›klam›flt›. Hâlbuki problem, bütün finansal sisteme ve ekonominin geri kalan›na
yay›lmakla kalmad›, di¤er ülkeleri de etkisi alt›na ald›. ABD’de birçok eyalet, afl›r›
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OECD, 2010 y›l›nda
Avrupa’y› uyarm›fl, Avrupal›
flirketlerin yenilikler
alan›nda ABD ve Japonya ile
aras›ndaki uçurumun
büyüdü¤ü tespitinde
bulunmufltu. ‹ki y›l sonra
Avrupal› flirketler krize karfl›
çözümü araflt›rmagelifltirmeye daha fazla
yat›r›mda buldu. Avrupa’da
önde gelen flirketler ar-ge
yat›r›mlar›n› 2014 y›l›na
kadar y›lda ortalamayüzde 4
oran›nda art›rmay›
planl›yorlar.

risk tafl›yan ipotek kredilerinin menkul k›ymetlefltirilerek sat›fl›n› önlemeye çal›flm›fl ancak ABD hazinesi, büyük bankalar›n iste¤ine uyarak buna karfl› ç›km›flt›.
Krizin sonuçlar›na bak›ld›¤›nda, ilk olarak konut fiyatlar›ndaki ciddi düflüfller
görülür. ABD’de 2001-2007 y›llar› aras›nda yüzde 90 oran›nda artan ve konut piyasas›ndaki balonun ve krizin sebepleri aras›nda olan konut fiyatlar› bu tarihten itibaren düflmeye bafllam›flt›r. Konut fiyatlar›yla birlikte büyüme oranlar›nda da düflüfller yaflanm›flt›r. Krizin ülkeler aras›nda yay›larak küresel boyut kazanmas› sebebiyle, hem geliflmifl ülkelerde hem de geliflmekte olan ülkelerde büyüme oranlar›
azalm›flt›r. Büyüme rakamlar›ndaki azalmaya paralel olarak iflsizlik rakamlar› artm›flt›r. BM raporuna göre küresel mali krizin ard›ndan dünya genelinde istihdam
piyasas›nda iflsizlik oran› 2009 y›l›nda yüzde 6,3 iken bu oran 2010 y›l›nda yüzde
4,8’e düfltü. Ancak genç iflsizlerin say›s›nda neredeyse hiçbir de¤ifliklik yaflanmad›:
Dünya genelinde genç nüfus artmaya devam ederken, 2009’daki yüzde 12,7’lik iflsizlik oran› 12 ay içerisinde ufak bir gerileme ile yüzde 12,6’ya düfltü.
Avrupa Birli¤i ‹statistik Ofisine göre 2012 y›l› Haziran ay› itibar›yla 17 ulustan
oluflan Euro Bölgesi’nde iflsiz say›s›, kay›tlar›n tutulmaya baflland›¤› 1995 y›l›ndan
bu yanaki en yüksek seviyeye ulaflt› ve 18 milyon oldu. ‹flsizlik oran›n›n yüzde
11,3’te kald›¤› Euro Bölgesi’nin iflsizlik oran›n›n en yüksek oldu¤u ülke yüzde25,1 ile
‹spanya olurken sadece yüzde 4,5’lik iflsizlik oran›na sahip Avusturya ise 17 ülkenin
bulundu¤u listenin sonunda yer ald›.
Krizin bir baflka sonucu da enflasyon oranlar›n›n artmas› olmufltur. Enflasyon
oranlar›nda görülen bu art›fl yaln›zca finansal krizden kaynaklanmam›fl; petrol ve
g›da fiyatlar›nda görülen yükselmeler de bunda etkili olmufltur. Nihayet, krizin sonuçlar›ndan biri de özellikle finans piyasalar›n› önemli ölçüde serbestlefltirmifl olan
geliflmifl ekonomilerde “düzenleme” taleplerinin artmas› olmufltur.
Son olarak ABD’de bafllayan ve tüm dünyaya yay›lan krizin 2010’lu y›llar itibar›yla Avrupa Birli¤i’nin siyasi gelece¤ini dahi tart›flmal› hâle getiren bir Euro Bölgesi krizine dönüfltü¤ünü belirtmek gerekir.
‹zlanda ve ‹rlanda’yla bafllayan ve Yunanistan’la devam edip ‹talya ve ‹spanya’ya uzanan euro krizinde gelinen son nokta, Yunanistan, Portekiz ve ‹rlanda’n›n
Avrupa Birli¤i ve IMF’den yard›m istemek zorunda kal›p mali kurtarma flemsiyesi
alt›na s›¤›nmas›, ‹talya ve ‹spanya’n›n ise borçlar›n› çevirmek üzere çareler aramas› olmufltur. Avrupa’n›n borçlu ülkelerine kaynak yaratmak için seferber olunmas›na ra¤men borç krizine etkili bir çözüm önerisi henüz getirilebilmifl de¤ildir. AB
devlet ve hükûmet baflkanlar›n›n euro krizine çözüm için sürekli toplant›lar›yla geçen bunca süre zarf›nda, borç krizi içindeki ülkeler, “kemer s›kma-tasarruf önlemleri” ile baflta iflsizlik olmak üzere borçlar›n›n sosyal patlamalara yol açacak sonuçlar› aras›nda s›k›flm›fl durumdad›rlar.
Krizin sosyal ve ekonomik sonuçlar› için günah keçisi arayanlar ise ›rkç›l›k ve
yabanc› düflmanl›¤› yaparak sadece toplumsal huzuru bozmakla kalmam›fllar, “insan odakl›” AB’nin de temelini sarsm›fllard›r. Ancak tüm bu olumsuz geliflmelere
ra¤men, parasal birli¤i sa¤lam›fl AB’nin, krizden sonra mali birli¤i de sa¤layarak
gerçek bir birlik olma yoluna girece¤ini savunanlar›n say›s› da hayli fazlad›r.

2012 y›l›n›n yaz ay›nda arka
arkaya üç büyük ‹ngiliz
bankas›, ‘Libor faiz oran› ile
oynad›¤›’ gerekçesiyle
Barclays, ‘kara para
aklad›¤›’ iddias›yla HSBC ve
‘ifllem saklama’ iddias›yla
Standard and Chartered
hâkim karfl›s›na ç›kt› ve a¤›r
cezalar ödemek zorunda
kald›.

Derecelendirme
kurulufllar›n›n faaliyetleri de
krizde önemli rol oynam›flt›r.
Bankalar ve finansal
kurulufllar taraf›ndan
finanse edilen bu
kurulufllar›n ne derece
objektif olabilece¤i her
zaman tart›flma konusu
olmufltur. Ayr›ca, bu
kurulufllar, firmalarda
ortaya ç›kan finansal
problemleri zaman›nda
tespit edememektedirler.

Krizdeki Yunanistan, ‹talya
ve ‹spanya gibi ülkelerin son
on y›lda araflt›rma
gelifltirmeye ay›rd›klar›
kaynak neredeyse
de¤iflmemifltir.
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Sizce 2008 krizinin
Türkiye’de fazla fliddetli hissedilmemesinin sebepleri nelerdir?
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Açl›k ve çevre kirlili¤i gibi küresel problemler ile
sürdürülebilir kalk›nmay› aç›klamamk
Birleflmifl Milletler G›da Tar›m Örgütü FAO’nun
verilerine göre, dünyada açl›k s›n›r›n›n alt›nda
yaflayan insanlar›n say›s› 2009 y›l›nda yaklafl›k 1
milyar 20 milyon iken bu rakam 2010 y›l›nda 925
milyona inmifltir. Yine Birleflmifl Milletler rakamlar›na göre dünyada her y›l iki milyon çocuk yetersiz beslenme sebebiyle ölmektedir. 7 milyon
800 bin kifli de g›da yetersizli¤i sebebiyle her y›l
baflka ülkelere göç etmektedir.
Açl›k probleminin sebepleri aras›nda küresel ›s›nma ve bunun yol açt›¤› iklim de¤ifliklikleri, yüksek enerji fiyatlar›, h›zl› nüfus art›fl› ve kentleflme
yan›nda g›da fiyatlar›nda oynakl›¤a yol açan spekülasyonlar say›labilir. Birçoklar›na göre asl›nda
dünya g›da üretimi dünya nüfusunu beslemek için
yeterlidir fakat yoksul nüfusun g›daya eriflim imkânlar›n›n s›n›rl› olmas›, yani g›da üretiminin insanlar aras›nda eflitsiz da¤›l›m› problemin kayna¤›n› oluflturmaktad›r. Bu durum ekonomik oldu¤u kadar sosyal problemlere de yol açmaktad›r.
Dünya g›da krizinin sebepleri aras›nda tar›m›n hâlâ hava flartlar›na ba¤l› olmas›n›n önemli bir yere
sahip oldu¤u kabul edilmektedir. Kurakl›k, afl›r›
ya¤›fl, yang›nlar, hastal›klar gibi olumsuz geliflmeler tar›msal üretimde büyük düflüfllere yol açabilmektedir. Buna karfl›l›k, nüfusun ve gelirin art›fl› ile
biyoyak›tlarda oldu¤u gibi tar›msal ürünlerin g›da
d›fl› amaçlarla kullan›m› talebi önemli ölçüde art›rmaktad›r. Bunun sonucunda, g›da fiyatlar› artmakta ve özellikle gelir düzeyi düflük olan ülkelerde
yaflayan insanlar›n g›daya eriflimi zorlaflmaktad›r.
Önemli küresel problemlerden biri de çevre kirlili¤idir. Çevre kirlili¤i, canl›lar›n sa¤l›¤›n› olumsuz
yönde etkileyen maddelerin havaya, suya ve topra¤a yo¤un bir flekilde kar›flmas› ve ekosistemdeki
do¤al dengeyi bozan di¤er insan kaynakl› zararlar
fleklinde tan›mlanmaktad›r. Çevre ile ilgili problemler her zaman var olmufltur fakat bugün, bu
problemler, küresel bir yap› kazanm›fl ve tek tek
ülkelerin çözemeyece¤i boyuta eriflmifltir. Bu yüzden, devletlerin, uluslararas› organizasyonlar›n, hükûmet d›fl› organizasyonlar›n, bölgesel yönetimlerin, bilim adamlar›n›n ve hatta bireylerin bu konuda ortak çaba göstermesi gerekmektedir.
Çevre konusunda Ortak Mal Trajedisi kavram›
önem kazanmaktad›r. Bu kavrama göre, çevre
herkesçe paylafl›lan ama kimseye ait olmayan bir

kolektif mald›r. Bu tür mallar suistimal edilmeye
müsaittir. Ekonomik ve politik sistemler insanlar›, dünyan›n kaynaklar› üzerindeki etkilerini dikkate almadan, mümkün oldu¤unca çok üretim
yapmaya itmektedir.
Sürdürülebilir kalk›nma, bugünkü nesillerin ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için ekonomik faaliyetler yaparken bunu gelecek nesillerin ayn› konudaki
faaliyetlerini tehlikeye atacak ölçüde çevreyi tahrip etmeden yapmalar› olarak tan›mlanmaktad›r.
Özellikle sanayileflmenin h›z kazanmas› ve ülkeler aras›nda yayg›nlaflmas›yla birlikte çevre üzerinde meydana gelen olumsuz etkiler sürekli olarak artm›flt›r.
1972 y›l›nda “Büyümenin S›n›rlar›” raporunun
yay›mlanmas› ve Stockholm’de gerçeklefltirilen
BM Çevre Konferans›, sürdürülebilir kalk›nma
yolunda at›lan ilk uluslararas› ad›mlar olmufltur.
1992 y›l›nda, Rio’da bu konuyla ilgili bir konferans gerçeklefltirilmifl ve daha sonra Kyoto Protokolü ile küresel ›s›nma ve iklim de¤iflikli¤i konusunda yap›lacak mücadelenin çerçevesi tespit
edilmifltir. 2000 y›l›nda BM’nin gerçeklefltirdi¤i
Biny›l Zirvesi’nin ard›ndan, 2002 y›l›nda daha etkili sürdürülebilir kalk›nma stratejilerinin oluflturulmas› amac›yla Johannesburg’ta Dünya Sürdürülebilir Kalk›nma Zirvesi gerçeklefltirilmifltir. Ancak, bu konularda yeterli mesafe al›namam›flt›r.
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Bafll›ca küresel ekonomik krizleri sebepleri ve sonuçlar›yla birlikte ele al›p incelemek
Asya krizi çeflitli ülkelerin paralar›n›n de¤erinde
meydana gelen düflüfllerle bafllam›flt›r. ‹lk olarak
Tayland’›n paras› baht, Malezya’n›n paras› ringgit, Filipin’in paras› peso ve Endonezya’n›n paras› olan rupiah de¤er kaybetmifl, bu paralar›n de¤erlerinde meydana gelen azalma, daha sonra,
Tayvan, Güney Kore, Brezilya, Singapur ve Hong
Kong paralar› üzerinde afla¤› do¤ru bir bask›
meydana getirmifltir. Bu duruma ülkeler, dolar
rezervlerini sat›p kendi paralar›n› piyasadan sat›n alarak karfl›l›k vermifllerdir. Ayr›ca, spekülatörleri engellemek ve yabanc› sermayeyi çekmek
amac›yla faiz oranlar›n› art›rm›fllard›r. Yükselen
faiz oranlar› ekonomilerin yavafllamas›na sebep
olmufl ve faiz getirisi olan menkul de¤erleri hisse senetlerine oranla daha cazip hâle getirmifltir.
Bunun sonucunda hisse senedi fiyatlar› azalm›fl
ve borsalar çökmüfltür.
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Bu geliflmelere yol açan olay, 1997 y›l›nda, bu ülkelere yönelik büyük çapl› uluslararas› k›sa vadeli sermaye ak›mlar›n›n tersine dönmesiydi. Ço¤u
Güney Do¤u Asya ülkesinde, sermaye giriflleri
gayrimenkul yat›r›mlar›nda önemli art›fllara yol
açm›flt›. Bu sektörde ortaya ç›kan balonun patlamas› ve ülkelerin ödemeler bilançosunda meydana gelen bozulmalar sonunda krize yol açt›. Ülkelerin ihracat performans›ndaki bozulma da sermaye getirilerindeki düflüfl alg›s›n› kuvvetlendirmiflti. ‹hracat performans›ndaki azalman›n ard›ndaki faktörlerden birincisi temel endüstrilerde,
özellikle elektronik ve çelik endüstrilerinde yaflanan d›fl ticaret hadlerindeki bozulmayd›. Sabit kur
sisteminde ortaya ç›kan yüksek enflasyon oranlar› baz› paralar›n reel olarak de¤erlenmesine yol
açt›. Ayr›ca, bölge ülkelerinin paralar› dolara sabitlenmifl oldu¤undan, dolar›n de¤erinde ortaya
ç›kan art›fl da bu ülkelerin rekabet gücünü azaltt›. Çin’in 1994’te paras›n› devalüe etmesi de bu
ülkelerin rekabet gücünü azaltan bir baflka faktör
oldu. Bu ülkelerin ihracatlar›n›n yöneldi¤i temel
piyasa olan Japon ekonomisinin zay›fl›¤› da ihracatta meydana gelen azalmay› fliddetlendirdi.
Yat›r›mc›lar, sermaye getirilerinde meydana gelen azalmaya bu ülkelere ait finansal varl›klar› ve
paralar› elden ç›kararak tepki verince, bankalar›n bilanço problemleri büyüdü. Asya ülkelerinin
finansal varl›klar›na karfl› güvenin bir bütün olarak kaybolmas›, krizin ülkeler aras›nda yay›lmas›na sebep oldu. Sigortalanmam›fl riskli yat›r›mlar
sebebiyle büyük zararlarla karfl›laflmaktan korkan yat›r›mc›lar, ellerindeki varl›klar› satmaya
bafllay›nca, hisse senedi piyasalar›nda ve paralar›n de¤erinde h›zl› bir düflüfl ortaya ç›kt›. Bu düflüfl pani¤in daha da yay›lmas›na yol açt›. Baflvurulan devalüasyonlar, bilançolar›n daha da kötüleflmesine ve döviz borçlar›n›n oluflturdu¤u yükün artmas›na sebep oldu.
Asya ülkelerinde hem finans piyasalar›nda hem
de reel kesimde problemler mevcuttu. 1980’lerde
ve 1990’larda, bu ülkelerde ciddi bir finansal liberalizasyon süreci yaflanm›flt›. Yeni menkul de¤erlerin ortaya ç›kmas›, borç verme ifllemlerinde düzenlemelerin azalt›lmas› ve uluslararas› sermaye
ak›mlar›n›n serbest b›rak›lmas›, banka kredilerinde ve sermaye girifllerinde h›zl› bir art›fla yol açm›flt›. Bu ortamda borç ve kredi ifllemlerinde basiretli bir düzenlemenin olmay›fl› riskli yat›r›mlara yönelen banka kredilerinin artmas›na yol açt›.
Banka kredilerinin kontrol edilmemesi banka

varl›klar› ile yükümlülükleri aras›nda vade ve para kompozisyonu aç›s›ndan uyumsuzluklara yol
açt›. 1990’lar›n ortalar›na kadar, bu ekonomilere
giren sermaye daha ziyade k›sa vadeli borç ve
portföy yat›r›m› fleklindeydi. Ancak, bu k›sa vadeli fonlar, spekülatif emlak yat›r›mlar›n› ve uzun
vadeli fiziki sermaye projelerini finanse etmekte
kullan›lmaktayd›lar. Pek çok yat›r›mda getiriler
yerel para cinsinden iken borçlar›n büyük k›sm›
dolar cinsinden idi. Yerel paralar›n de¤er kaybetmesi dolar cinsinden yükümlülükleri art›r›nca
ve k›sa vadeli sermaye ç›k›fllar› h›zlan›nca, bankalar›n ödeme kabiliyetleri azald›.
1990’lar›n bafl›ndan itibaren geçifl sürecine giren
Rusya’da özellefltirme ve çeflitli ekonomik reformlar yeterli bir baflar› sa¤layamam›flt›. 1998’de
Rusya, borçlar›n› ödeyemez hâle geldi, paras›n›
devalüe etti ve bankalar›n yurt d›fl›ndan ald›klar›
kredilerin geri ödemesini durdurdu¤unu ilan etti. 1997’de, Asya krizinin bafllamas›n›n ard›ndan,
ruble spekülatif bir atakla karfl› karfl›ya kald›.
Rusya Merkez Bankas› rubleyi korumak için döviz rezervlerinden 6 milyar dolar harcad› ama bu
beklenen etkiyi sa¤lamad›. Bu s›rada, Rusya’n›n
döviz kazançlar›n›n yaklafl›k üçte ikisini sa¤layan
petrol ve demir içermeyen metallerin fiyat› düflmeye bafllad›.
Yat›r›mc›lar, hükûmetin rubleyi devalüe edece¤i
ve iç borçlar› ödeyemeyece¤i korkusu ile devlet
tahvillerini ve di¤er menkul k›ymetleri satmaya
bafllad›lar ve hisse senedi, tahvil ve döviz piyasalar› çöktü. Baflka çaresi kalmayan Rusya, döviz
kurunu serbest b›rak›p rubleyi devalüe etti, iç
borç ödemelerini durdurdu ve ticari bankalar›n
yabanc›lara olan borç ödemeleriyle ilgili 90 günlük moratoryum (erteleme) ilan etti. Böylece 1998
y›l›, küçük bir art›fl beklenirken reel üretimde
yüzde 4,9 oran›nda bir azalmayla sona erdi.
2008 y›l›nda ABD’de bafllay›p bütün dünyaya yay›lan krizle ilgili bafll›ca üç görüfl vard›r. Bunlardan birincisi krizin finans sektöründe bafllay›p
oradan reel sektöre yans›yan bir kriz oldu¤udur.
Buna göre asl›nda yat›r›m bankalar›ndan kaynaklanan bir kriz söz konusudur. Sahip olduklar› varl›klar› içinde zehirli (toxic) kâ¤›tlar olarak adland›r›lan finansal varl›klar›n fazlal›¤› sebebiyle büyük zararlara u¤rayan bu bankalar, yükümlülüklerini yerine getirememifl ve sermaye yetersizli¤i
ile karfl›laflm›fllard›r. Asl›nda riskten korunmak
için gelifltirilen sigorta tekniklerinin (hedge) spekülatif amaçlarla kullan›lmas› bunlar›n risklili¤ini
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önemli ölçüde art›rm›flt›r. Hedge fonlar›n›n denetlenmemesi ve sermaye yeterlilik rasyolar›na
tabi olmamas› bunlar› çok riskli hâle getirmifltir.
‹kinci görüfle göre krizin sebebi ABD’de konut
piyasas›nda oluflan balonun patlamas›d›r. 2000’li
y›llar›n bafl›ndan itibaren ortaya ç›kan h›zl› büyüme, likidite art›fl› ve iyimser hava özellikle gayrimenkul piyasalar›nda h›zl› fiyat yükselifllerine ve
spekülatif balonlar›n oluflmas›na yol açm›flt›r. Konut piyasas› ipotek kredileriyle desteklenmifl, bu
krediler karfl›l›k gösterilerek ç›kar›lan varl›¤a dayal› menkul k›ymetler yat›r›m bankalar› taraf›ndan al›n›p sat›lmaya bafllanm›flt›r. Faizlerin yükselmesi ve ev fiyatlar›n›n düflmesiyle ödenemeyen krediler artm›fl, el konulan konut say›s› yükselmifl, konut fiyatlar› düflmeye ve böylece oluflan balon sönmeye bafllam›flt›r.
Marksist yaklafl›ma dayanan üçüncü görüfle göre,
kapitalist sistem içinde zaman zaman afl›r› üretim
ortaya ç›kmakta, gelir da¤›l›m› bozuklu¤u gibi çeflitli sebeplerle tüketim üretime ayak uyduramamakta ve kriz ortaya ç›kmaktad›r. Dolay›s›yla, krizler kapitalist ekonomik düzenin do¤al bir sonucudurlar. Reel kesimde azalan kâr oranlar› kapitalistleri finansal ifllemlerden yüksek gelir elde etmeye
yöneltmektedir. Böylece oluflan üretimden kopuk
spekülatif yap›lar sonunda y›k›lmakta ve krizler
ortaya ç›kmaktad›r. Bu kriz de bunlardan biridir.
Yaflanan bu krizin gayrimenkul piyasas› ile iliflkisi çok aç›kt›r. 2006 y›l›na gelindi¤inde, ipotek
kredilerini ödeyemeyenlerin say›s› artmaya bafllam›flt›. Kredisini ödeyemeyenler artt›kça el konulup sat›fla sunulan ev say›s› da art›yor ve bu
durum ev fiyatlar›n› düflürüyordu. Bu arada bankalar da ödeme güçlü¤üne düflmeye bafllad›lar.
Kredi piyasas› durdu; kifliler ve iflletmeler kredi
alamamaya bafllad›lar.
1990’larda ve 2000’lerin bafl›nda bankac›l›k sektöründe düzenlemelerin kald›r›lmas› ile ortaya
ç›kan bu finansal kriz aras›nda do¤rudan bir iliflki vard›r. 2000’de yürülü¤e giren vadeli mal al›m
sat›m› ile ilgili kanun ise trilyonlarca dolarl›k türev piyasalar›n› düzenleme d›fl› b›rakmaktayd›.
Varl›¤a dayal› menkul k›ymetler ve kredi temerrüd swaplar› (CDS) fleklindeki finansal türevler
konut piyasas› balonu s›ras›nda çok yayg›nlaflm›flt›. Bu s›rada, Çin ve Hindistan gibi yükselen
ekonomilerin kaydettikleri h›zl› büyümenin sonucunda küresel para stoku h›zla artm›flt›. Kendisine yat›r›m alan› arayan para miktar›
bollaflm›flt›. 2000 y›l›ndaki yüzde 6’l›k seviyesinden 2003 y›l›nda yüzde 2’nin alt›na gerileyen fa-
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iz oranlar› sebebiyle, ABD Hazine Bonolar› art›k eskisi kadar cazip yat›r›m araçlar› de¤ildi. Bu
ortamda varl›¤a dayal› menkul k›ymetler cazip
bir yat›r›m arac› olarak ortaya ç›kt›lar. Bu araçlara olan talep h›zla art›nca yeni ipotek kredileri verilmesi ve bunlara dayanarak yeni yat›r›m
araçlar› üretilmesi gerekti. Herhangi bir gelir ya
da varl›¤a sahip olmayanlara da ipotek kredileri verilmeye bafllad›.
Bu flekilde ortaya ç›kan büyük balonun patlamas›yla krize girildi. Bütün bu geliflmeler göz önüne
al›nd›¤›nda, 2008 y›l›ndaki finansal krizin sebepleri aras›nda ilk olarak likidite bollu¤unun ve özensizce verilen kredilerin yer ald›¤› söylenebilir.
Krizin arkas›ndaki ikinci sebep olarak da menkul
k›ymetlefltirme say›labilir. Krizi ortaya ç›karan
üçüncü bir unsur da finans piyasalar›ndaki saydaml›k eksikli¤idir. Hayli karmafl›k hâle gelen finansal kurum ve araçlar›n anlafl›lmalar› çok zordur. Dolay›s›yla yat›r›mc›lar›n hergün de¤iflen,
farkl›laflan ve yenileri piyasa’ya ç›kan finansal
araçlar› takip edip de¤erlendirmeleri mümkün
de¤ildir. Krizde derecelendirme kurulufllar›n›n
rolü de önemlidir. Bankalara ve di¤er finansal
kurulufllara not veren derecelendirme kurulufllar› bu firmalar taraf›ndan finanse edilmektedirler.
Bu durumda bu kurulufllar›n yapt›klar› de¤erlendirmeler ve verdikleri notlar objektif olamamaktad›r. Ayr›ca derecelendirme kurulufllar› firmalarda var olan finansal problemleri gecikmeli olarak görebilmekte ya da tespit edememektedirler.
Krizde pay› olan bir baflka aktör de düzenleyici
denetleyici kurulufllard›r. Özellikle ABD Merkez
Bankas› FED’in ortaya ç›kan risk ortam›na karfl›
tedbir almakta gecikti¤i ileri sürülmektedir.
2008 krizinin sonuçlar›ndan ilki konut fiyatlar›ndaki ciddi düflüfller olmufltur. Konut fiyatlar›yla
birlikte büyüme oranlar›nda da düflüfl yaflanm›flt›r.
Hem geliflmifl ülkelerde hem de geliflmekte olan
ülkelerde büyüme oranlar› azalm›flt›r. Büyüme rakamlar›ndaki azalmayla birlikte iflsizlik rakamlar›
artm›flt›r. Krizin ikinci bir sonucu da enflasyon
oranlar›n›n artmas› olmufltur. Krizin sonuçlar›ndan
bir di¤eri de özellikle finans piyasalar›n› önemli
ölçüde serbestlefltirmifl olan geliflmifl ekonomilerde düzenleme taleplerinin artmas› olmufltur.
Son olarak ABD’den bafllay›p tüm dünyaya yay›lan krizin Avrupa’ya ulaflarak burada bir euro
bölgesi borç krizi yaratt›¤›n› ve bu krizin etkilerinin de Avrupa Birli¤i’nin gelece¤ini önemli ölçüde etkiledi¤ini belirtmek gerekir.
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Kendimizi S›nayal›m
1. FAO verilerine göre afla¤›dakilerden hangisi do¤ru
de¤ildir?
a. 2007 verilerine göre 854 milyon insan açl›k çekmektedir
b. 2009 y›l›nda yetersiz beslenenlerin say›s› 1 milyar›n üstündedir
c. Yetersiz beslenenler yaln›zca az geliflmifl ülkelerde yer almaktad›r
d. Her y›l iki milyon çocuk yetersiz beslenme sebebiyle ölmektedir
e. Her y›l 7 milyon 800 bin insan g›da yetersizli¤i
sebebiyle göç etmektedir
2. 1996 y›l›nda FAO öncülü¤ünde toplanan Dünya G›da Konferans› hangi flehirde yap›ld›?
a. Cenevre
b. Stockholm
c. New York
d. Roma
e. Prag
3. Roma Kulübü taraf›ndan çevre mesleklerinin
önemini vurgulamak üzere yay›mlanan raporun ad›
nedir?
a. Ortak Gelece¤imiz
b. Küresel 2000
c. Kaynak Zengini Dünya: Küresel 2000’e Cevap
d. Ortak Mal Trajedisi
e. Büyümenin S›n›rlar›
4. Gelecek nesillerin durumlar›n› tehlikeye atmayacak
flekilde ekonomik faaliyette bulunmaya ne ad verilmektedir?
a. Sürdürülebilir kalk›nma
b. Çevreci kalk›nma
c. Yeflil kalk›nma
d. Yeni kalk›nma
e. Temiz kalk›nma

5. 1997 Asya krizinde ülkeler paralar› üzerinde meydana gelen bask›ya nas›l karfl›l›k vermifllerdi?
a. Paralar›n› devalüe ederek
b. Döviz sat›p paralar›n› piyasada sat›n alarak
c. Paralar›n› dolara ba¤layarak
d. Paralar›n›n de¤erini yükselterek
e. Paralar›n›n de¤erini serbest b›rakarak
6. Afla¤›dakilerden hangisi Asya krizini tetikleyen geliflmelerden biri de¤ildir?
a. Sermaye ak›mlar›n›n tersine dönmesi
b. Gayrimenkul piyasas›nda oluflan balonun patlamas›
c. Ödemeler bilançosunda fazlal›klar›n ortaya
ç›kmas›
d. Yüksek enflasyonun paralar›n›n reel de¤erini
art›rmas›
e. Çin’in paras›n› devalüe etmesi
7. Afla¤›dakilerden hangisi Asya krizinin ard›ndan IMF
ile ilgili olarak ortaya at›lan sorulardan biri de¤ildir?
a. Gittikçe boyutlar› büyüyen krizler karfl›s›nda IMF
fonlar›n›n yeterli olup olmad›¤›
b. IMF borçlar›n›n ülkelerde bir ahlâki rizikoya yol
aç›p açmayaca¤›
c. Krizlerin bir ülkeden di¤erine bulaflmas›n›n etkili biçimde önlenip önlenemeyece¤i
d. IMF yönetiminin demokratik olup olmad›¤›
e. IMF’nin krize giren ülkelere borç karfl›l›¤›nda ileri sürdü¤ü flartlar›n uygun ve etkili olup olmad›¤›
8. Afla¤›dakilerden hangisi Rusya’n›n 1997’de, krizden
önceki durumunu yans›tan geliflmelerden de¤ildir?
a. Sovyetler Birli¤i’nden devrald›¤› borçlar›n ödemesini yeniden yap›land›rmak için görüflmelere
bafllam›flt›
b. D›fl ticaret dengeye do¤ru ilerlemekteydi
c. Bat› ile iliflkiler olumluydu
d. Enflasyon düflmüfltü
e. Petrol fiyatlar› düflmüfltü
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Okuma Parças›
9. Afla¤›dakilerden hangisi ABD’de 2008 krizi öncesinde ortaya ç›kan geliflmelerden biri de¤ildir?
a. Hanehalk› borcunun GSY‹H’ye oran› düflmüfltür
b. Uzun y›llard›r gayrimenkul en güvenli ve kârl›
yat›r›m alanlar›ndan biri olarak görülmektedir
c. 1990’l› y›llar›n sonundan 2000’lerin ortalar›na
kadar ev fiyatlar› sürekli olarak yükselmifltir
d. Hanehalk› geliri sabit kalmas›na ra¤men kredi
flartlar› gevfletildi¤i için daha fazla say›da insan
ev sahibi olmufltur
e. Konut talebi konut arz›n›n üzerindedir
10. Afla¤›dakilerden hangisi 2008 krizinin sebepleri aras›nda de¤ildir?
a. Özensiz verilen krediler
b. Likidite darl›¤›
c. Menkul k›ymetlefltirme
d. Finans piyasalar›ndaki saydaml›k eksikli¤i
e. Düzenleyici ve denetleyici kurulufllar›n tedbir
almakta gecikmesi

‘‹nsanc›l Kapitalizm’ ne oldu?
Bill Gates, birkaç y›l önce, Dünya Ekonomik Forum
toplant›lar›nda, ‘21. Yüzy›lda Kapitalizm’e Yeni Yaklafl›mlar’ bafll›kl› oturumda, ‘Kapitalizm’i sadece zenginlere de¤il yoksullara da hizmet eder hale getirmeliyiz’
sözleriyle toplant›ya damgas›n› vurmufltu.
Hatta kimilerine göre Gates, önümüzdeki on y›l›n tart›flma konusunu da yaratm›fl oldu.
Kapitalizm’i hâlâ dünyadaki en iyi sistem olarak gören
Bill Gates, ‘yarat›c› Kapitalizm’ ad›n› verdi¤i bu yeni sistemle ‘insanc›l Kapitalizm’ yaratmak istiyordu:
“Yeni bir Kapitalizm geliflmekte olan dünyaya yarar sa¤l›yor. Yoksullara yönelik projeler gelifltirmek zorunday›z.
Kapitalizm kâr ve yoksullara yard›m› birlefltirmek zorundad›r. Yarat›c› Kapitalizm’de bir baflka rol de hükümetlere düflüyor. Yar›n kahve üreticileri için bir proje bafllat›lacak. Böylece çiftçiler nas›l daha fazla üretim yapabilir
bu sa¤lanacak. Fakirler e¤itim, sa¤l›k ve teknolojiden yeterince yararlanam›yor. Microsoft olarak daha fazla insan›n bilgisayar teknolojisiyle buluflmas› için çal›fl›yoruz.”
xxx
Ard›ndan Gates’in ‘insanc›l Kapitalizm’ kavram› Time’da
kapak oldu.
Time’a kapak olan ‘yoksullu¤a karfl› yarat›c› Kapitalizm’ bafll›kl› yaz›s›nda flunlar› yaz›yordu:
“Kapitalizm, büyük ekonomik belirsizliklerin oldu¤u
bir dönemde unutulmas› kolay olan bir fleyi, milyarlarca insan›n yaflam›n›n düzelmesini sa¤lad›. Bununla birlikte milyarlarca insan› da d›fllad›. Bu d›fllanm›fllar›n çok
ciddi gereksinimleri var, fakat onlar bu gereksinimlerini piyasalar için bir anlam tafl›yacak flekilde ifade edebilecek durumda de¤il. Dolay›s›yla yoksullu¤a saplanm›fl, önlenebilir hastal›klardan mustarip ve yaflamlar›nda de¤erlendirebilecekleri olanaklara sahip de¤iller.
Hükümetler ve kâr amac› gütmeyen gruplar bu insanlara yeri doldurulamaz bir flekilde yard›m ediyor, fakat
bu ifli tek bafllar›na sürdürdükleri takdirde sorunun çözümü çok uzun sürecek. Yoksullar›n ifline yarayacak
olan teknolojik yarat›c›l›k temel olarak flirketlerde var.
Bu yetenekten gere¤ince yararlanabilmek için daha yarat›c› bir Kapitalizm’e gereksinim duyuyoruz.
Birçok ülkede yaflam beklentisi geçen 100 y›l içinde çarp›c› bir flekilde artt›. Art›k çok daha fazla insan seçimlerde oy veriyor, görüfllerini dile getiriyor ve hiç olmad›¤›
ölçüde ekonomik özgürlükten yararlan›yor. Günümüzde
karfl› karfl›ya oldu¤umuz tüm sorunlara ra¤men, insanl›¤›n refah› bak›m›ndan art›k daha ileri bir durumday›z.
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Sorun, bu durumun yeteri kadar h›zl› bir flekilde ve herkes için eflit oranda daha iyiye gitmiyor oluflu.
Bir milyar insan günde bir dolardan az parayla yafl›yor.
Bu insanlar›n yeteri kadar besleyici g›dalar›, temiz içme
sular› ve elektri¤i yok. Birço¤umuzun yaflam›n› çok daha kolaylaflt›ran afl› ve mikro yongalar gibi müthifl yenilikler bu insanlara büyük ölçüde ulaflm›yor. ‹flte hükümetlerin ve kâr amac› gütmeyen kurulufllar›n devreye
girdi¤i yer buras›.
Benim bak›fl aç›ma göre insan do¤as›n›n iki büyük gücü var: Bencillik ve baflkalar› için kayg› duymak. Kapitalizm bencilli¤i yararl› ve sürdürülebilir bir flekilde kullan›yor ancak bunu sadece karfl›l›¤›n› ödeyenler ad›na
yap›yor. Devlet yard›mlar› ve hay›rsever kurumlar ise
bedeli ödeyemeyenlere iliflkin kanal›m›z.
Ve dünya ancak, devlet ve kâr amac› gütmeyen kurumlar daha fazla ve etkin flekilde yard›m yapt›¤› takdirde
AIDS, yoksulluk ve e¤itim gibi süre gelen eflitsizlikler
konusunda kal›c› ilerleme sa¤layacakt›r. Ancak flayet, en
yoksullar›n gereksinimlerine uygun olan yeniliklerle piyasa güçlerini de devreye soktu¤umuz takdirde geliflmeler daha h›zl› ve daha uzun süreli olabilecektir.
Do¤al olarak flayet flirketler daha fazla devreye girecekse bunun karfl›l›¤›nda bir flekilde getiri elde etmeye gerek duyarlar.
‹flte buras› yarat›c› Kapitalizm’in kalbi. Sorun sadece
daha fazla flirket hay›rseverli¤i yapmak de¤il, d›fllanan
insanlara hizmet verirken, ayn› zamanda getiri elde etmeyi de olanakl› k›lmak.
Yap›lan bir araflt›rma, dünya nüfusunun en yoksul üçte
ikisinin yaklafl›k 5 trilyon dolarl›k sat›n alma gücü oldu¤unu ortaya ç›kard›. Microsoft uzun y›llar dijital eflitsizli¤i kapatmak üzere, aksi takdirde elde edemeyecekleri teknolojiyi yoksul insanlara ulaflt›rd› ve bu flekilde 3
milyar dolardan fazla nakit ve yaz›l›m ba¤›fl› yapt›. Ama
bizim as›l uzmanl›¤›m›z sorunlar› çözmekten ziyade,
yaz›l›mlar. Sonuçta yak›n zamanda fark ettik ki kalk›nmakta olan dünyaya bu uzmanl›¤›m›z› yeteri kadar ulaflt›ram›yorduk. Dolay›s›yla art›k eflitsizli¤e yard›m yap›lmas› kadar bir ticari sorun olarak da bak›yoruz.
Cep telefonlar› bir di¤er örnek. Cep telefonlar› kalk›nmakta olan dünyada patlayan bir piyasa ancak flirketler
bu potansiyelin yeterince fark›na varamad›. 2000 y›l›nda Vodafone’un Kenya’da sat›n ald›¤› cep telefonu flirketinin abone say›s› 400 bin iken, bugün 10 milyon
abonesi var. fiirket bunu düflük gelirli Kenyal›lara yarat›c› yollarla hizmet vererek baflard›. Bu flirket bir fark
yarat›yor. Çiftçiler, cep telefonlar›n› kullanarak yak›n
piyasalardaki en iyi fiyatlar› ö¤renebiliyor.

Yeni piyasalar keflfetmek ve yeni ürünler gelifltirmenin
ötesinde flirketler, bazen de ciddi indirim yapt›klar› ürünlerini yoksullara sunarak kâr edebilir. Örne¤in yaz›l›m ve
ilaç flirketleri çok düflük üretim maliyetlerine sahip, dolay›s›yla bu flirketler varl›kl› piyasalarda ürünlerini daha
kârl› ve yoksul piyasalarda ise daha düflük kârl› satabilir.
Bu yaz ‹laçlara Eriflim Vakf› ad›ndaki Hollandal› bir kurum, hangi ilaç flirketlerinin ilaçlar› kalk›nmakta olan
insanlar için üretti¤i ve onlara ulaflt›rd›¤›n› gösteren bir
rapor yay›nlamaya bafllad›. ‹laç flirketlerinin yöneticileri ile görüfltü¤ümde, daha fazla göz ard› edilen ilaçlar
üretmek istediklerini, ancak bunu yapt›klar›nda da karfl›l›¤›nda itibar kazanmak istediklerini belirtiyor. Bu rapor tam da bunu yap›yor.
Yarat›c› Kapitalizm hali haz›rda iflliyor. Ancak çok daha
fazlas›n› yapabiliriz. Devletler çok daha fazla teflvik edebilir. Hollandal› kurumun yay›nlad›¤› raporu, ilaç flirketlerinin ötesindeki sektörlere tafl›yabiliriz. Tüketiciler,
kendi paylar›na düflen fleyi yaparak, sat›n alarak flirketleri ödüllendirebilir. ‹flverenler iflçilerinden katk› sa¤lamalar›n› isteyebilir. Sektörlerindeki en yarat›c› flirketleri
daha fazla flirket izledi¤i takdirde, dünyan›n en büyük
sorunlar› konusunda çok büyük etki yaratabilirler.
30 y›ldan daha uzun bir süre önce, Paul Allen ve ben,
her bir s›ra ve her bir eve bir bilgisayar koyacak olan
bir hareketin parças› olmak üzere Microsoft’u kurduk.
On y›l önce Melinda ve ben, bu kez, kimsenin günde
bir dolara yaflamayaca¤› veya nas›l önlenece¤ini bildi¤imiz bir hastal›ktan ölmeyece¤i bir dünyan›n yarat›lmas›na katk› sa¤layacak, baflka bir hareketin parças› olmak üzere yeni bir vak›f kurduk. Yarat›c› Kapitalizm bu
amac›m›z› gerçeklefltirmemize yard›mc› olabilir. Umar›m bu amaca daha fazla insan kat›lacakt›r.”
xxx
Gates’in bu ‘insanc›l Kapitalizm’ kavram›yla ilgili önemsedi¤im düflünce ve önerilerini daha öncede ‹nfomag’da
derinlemesine yazd›¤›m› an›ms›yorum...
Fikr-i takip yaparak, yeniden hat›rlamama taze bir haber vesile oldu.
May›s ay›nda, gelecek 10 y›l içinde üretilecek afl›larla
10 milyon insan›n kurtar›lmas› ça¤r›s› da yapan Bill Gates’in, dünyan›n en büyük sorunlar›ndan birini çözmeyi amaçlayan yeni projesi kamuya yans›d›.
Gates ve eflinin baflkanl›¤›n› yapt›¤› Bill&Melinda Gates
Vakf› için çal›flan bilim insanlar› suya ihtiyac› olmayan
tuvalet üretmeye haz›rlan›yor.
Bu proje ile gelecek befl y›l içinde Kenya’da 800 bin insan›n hijyene kavuflmas›, 200 bin kifli için de temiz su
sa¤lanmas›n› hedefliyor.
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Gates, as›l amaçlar›n›n fakir yerleflim birimlerinde hijyenin sa¤lanmas› oldu¤unu ve art›k geleneksel tuvaletlerin de¤iflmesi gerekti¤ini ifade etmekte...
Gates, dünya nüfusunun yüzde 40’›na denk gelen 2,5
milyar insan›n hala sifonlu tuvalet kullanamad›¤›na dikkat çekerken, UNICEF’e göre de günümüzde 1,1 milyar
insan›n tuvalete eriflimi yok.
Bu nedenle Gates, ‘insanc›l Kapitalizm’ gere¤i insan at›¤›n›n su olmadan temizlenmesi ve hatta at›klar›n elektrik üretiminde kullan›lmas› gibi yeni projeler peflinde
kofluyor.
xxx
Yaz s›ca¤›nda, sular›n içindeyken, susuzluktan k›r›lanlar› ve onlar› göz ard› etmeyen Bill Gates’in fikirlerini
ve o fikirler istikametinde üretti¤i yeni projesini de an›msayal›m istedim...
Çünkü bana göre ça¤›n yeni ideolojisi ‘pan-hümanizm’...
Mehmet Altan, ‹nfomag Dergisi, 01.08.2011
Yeflilim, yeflilsin, yeflil ve hepimiz çevreciyiz...
Çok de¤il, hat›rlars›n›z...
18-29 Ekim tarihlerinde Nagoya-Japonya’da toplanan
“Birleflmifl Milletler Biyolojik Çeflitlilik Konvansiyonu”
iki hafta süren müzakerelerin son gününde do¤a çeflitlili¤i ile ilgili tarihi bir anlaflmaya vard›.
Bu tarihi uzlafl›, “Do¤a Çeflitlili¤i Konvansiyonu”nu bafl›ndan bu yana imzalamayan ABD d›fl›nda 190 ülkenin,
orta vade stratejik bir plan› kabul ederek, 2020 y›l›na
kadar do¤a ve türlerin yok olmas›n›n ürkütücü ritmini
azaltmas›n› öngörüyor.
Çünkü...
Uluslararas› Do¤ay› Koruma Birli¤i’ne göre üç kurba¤agillerden biri, on kufltan biri, befl memeliden biri tükenme tehdidi alt›nda bulunuyor.
xxx
Yerkürenin korunan alanlar›n›n ço¤alt›lmas› da bir baflka önemli konu...
Söz konusu alanlar, yerküre topraklar›n›n yüzde
13’ünü, okyanuslar›n ise yüzde 1’inden az bir bölümünü kapl›yor.
Anlaflmada 2020’ye kadar topraklar›n yüzde 17’si, denizlerin ise yüzde 10’unun korunmas› hedeflenmekte...
xxx
2009 Kopenhag ‹klim Zirvesi’nin baflar›s›zl›¤›ndan on
ay sonra, Nagoya Konferans›’n›n baflar› ile sonuçlanmas›n›n, BM çevre müzakereleri sürecine canl›l›k kazand›raca¤› tahmin ediliyordu...
An›ms›yorum, protokolün kabulü tüm delegelerin uzun
alk›fllar›yla selamland›.
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Hatta protokol için “tarihi bir baflar›” ve “tüm ülkelerin
hayal etti¤i bir rüya” tabiri kullan›ld›.
O zaman sorum fluydu?
Acaba...
Bu anlaflman›n dünya çap›nda bir etkinli¤i olabilir mi?
xxx
Hâlbuki...
‹klim de¤iflikli¤i sorunlar› hakk›nda uluslararas› BM zirveleri Kyoto’dan bu yana toplan›yor; ancak bu toplant›lar›n ço¤unda pek baflar›l› sonuçlar ç›km›yordu.
Belki de bu nedenle...
“Üçüncü Yol”un mucidi, ‹ngiliz sosyolog Antony Giddens ve Royal Society baflkan› Martin Rees, Le Monde’da aç›k bir mektup yay›nlayarak, 29 Kas›m-10 Aral›k
tarihleri aras›nda toplanan Cancun ‹klim Zirvesi öncesinde büyük dünya güçlerini sorumlulu¤a ve daha çok
çevre dostu olmaya davet etti...
xxx
“Bu mektubu siyasi ve ekonomik sorumlulara ve kamuoyuna sunuyoruz. Bu y›l, dünyan›n birçok bölgesinde afl›r› iklim de¤iflikliklerine tan›k olduk. Kimse,
Pakistan sellerinin, ABD’de efli görülmemifl iklim olgular›n›n, Rusya’daki kurakl›k felaketlerinin veya Çin’in
kuzeyindeki sel ve toprak kaymalar›n›n, iklim ›s›nmas›ndan kaynakland›¤›n› söyleyemez. Bununla beraber
ciddi uyar›larla karfl› karfl›yay›z. Global ›s›nma ba¤lam›nda, afl›r› iklim de¤ifliklikleri giderek daha s›k ve fliddetli olacakt›r.
Sanayileflme devrine girildi¤inden bu yana, bilhassa fosil enerji tüketiminden dolay› karbondioksit yüzde 30
miktar›nda artt›. E¤er dünya, bu tür enerjilere ba¤›ml›
olmaya devam ederse, karbondioksit seviyesi 50 y›l içerisinde iki misline ç›kabilir.
Amerikan Deniz Ajans›’n›n verileri, 2010 y›l›n›n, 1880
y›l›nda bafllayan ölçülerinden bu yana global olarak en
s›cak y›l olaca¤›n› gösteriyor.
Dünyay› uyuflukluktan kurtarmak için yeni bir hamle
gerekli.
Yukar›da sözünü etti¤imiz felaketler bu yönde önemli
bir rol oynayabilir. Pakistan selleri 20 milyon insan› evsiz barks›z b›rakt›; ne bu tür iklim felaketlerine maruz
kalan bu ülkeyi, ne de baflkalar›n› yard›ms›z b›rakamay›z. Devlet Baflkanlar› vakit kaybetmeden müzakereleri
h›zland›rarak, fakir ülkelerin iklim floklar›na karfl› tedbir
alabilmeleri için finansmanlar› kolaylaflt›rmalar› gerek.
ABD ve Çin, toplam gaz sal›mlar›n›n yüzde 40’›n› gerçeklefltirerek dünyay› en çok kirleten iki ülke. AB, sal›mlar›n› azaltma politikas›na devam ediyor fakat Avrupa ve di¤er ülkeler ne yaparlarsa yaps›nlar, ABD ve Çin

250

Uluslararas› Ekonomi Politik

politikalar›n› de¤ifltirmezlerse iklim de¤iflikli¤ini frenlemek mümkün olamayacak. ABD, dünya nüfusunun
yüzde 4’ünü teflkil etmesine ra¤men global sera etkili
gaz sal›mlar›n›n yüzde 25’ini üretmektedir. ABD’nin iklim ›s›nmas›na karfl› uluslararas› alanda sorumlu bir tav›r almas› flart. Baflkan Obama, iklim davas›n›, yönetiminin en önde gelen öncelliklerinden biri olarak görüyordu. Yerel kurulufllar›n, hizmet sektörünün, belediyeler ve baz› eyaletlerin son derece olumlu inisiyatifleri var. Fakat bu gruplar›n, genel iklim politikas›n›n de¤iflmesi ve gaz sal›mlar›n›n azalt›lmas› için birçok seviyede bask› yapmalar› gerek.
Çinli yöneticiler, ülkelerinin iklim de¤iflikli¤inden etkilenebilirlili¤inin giderek bilincine varmaktad›rlar. Yenilenebilir enerjiler ve nükleere hat›r› say›l›r yat›r›mlar
yapmaktalar. Buna ra¤men Çin’in gaz sal›mlar› giderek
ço¤almaktad›r.
ABD ve Çin’den sonra en fazla gaz salan ülke ise Rusya. Baflkan Medvedev ülkesi için baz› hedefler teklif etti, fakat flimdilik etkisiz kalmaya devam etmekte.
Bilhassa gerekli olan, uluslararas› alanda iflbirli¤inin canland›r›lmas›d›r. Aral›k ay›, Meksika Cancun BM ‹klim
Zirvesi, flimdilik, genifl çapta önlemlerin al›nabilece¤i
umudunu vermiyor. ABD, Çin, AB, Rusya, Brezilya ve
Hindistan gibi ülkeler, fakir ülkelerin menfaatlerine duyarl› olmaya dikkat etmeliler; fakat durumun acil oldu¤unu anlamalar› ve ortak çal›flma ve iflbirliklerine de temel haz›rlamalar› giderek zorunlu hale gelmektedir.”
xxx
Mektup etkili oldu mu?
Bakal›m...
Birleflmifl Milletler’in, Cancun’da toplanan 200 ülke temsilcileri, 11 Aral›k günü, iklim de¤iflimine karfl› mücadele için bir dizi mekanizma ve bilhassa geliflmekte olan
ülkelere yard›m edecek bir Para Fonu’nun kurulmas›n›
kabul etti.
Zirveye kat›lan delegasyonlar›n ço¤unlu¤unun onaylad›¤› bu anlaflma, 12 gün süren ve bilhassa 2009 Kopenhag fiyaskosundan bu yana, yani bir y›ld›r hiçbir geliflme göstermeyen iklim müzakerelerinin sonunda gerçekleflti.
Cancun anlaflmas›n›n en önemli baflar›lar›ndan biri, geliflmekte olan ülkelerin iklim de¤iflikli¤ine uyumuna
yard›mda bulunmas›n› beklenen Yeflil Fon’un kurulmas› oldu.
Bilhassa ev sahibi ülke Meksika taraf›ndan müdafaa
edilen bu teklif, ayn› zamanda ormanlar›n korunmas›,
günefl ve rüzgâr enerjileriyle ilgili teknoloji transferlerinin desteklenmesine de yarayacak.

Geçici olarak Dünya Bankas›’n›n sorumlulu¤u alt›na
verilen bu Yeflil Fon, geliflmifl ülkeler taraf›ndan finanse edilecek ve iklim ›s›nmas› ile mücadelede geliflmekte olan ülkelere 2020 y›l›ndan itibaren 100 milyar dolar
da¤›tacak. Bu Fon’un ne flekilde finanse edilece¤i üzerine ortaya ç›kan sorular ise henüz cevap bulmufl de¤il.
199 ülkenin imzalad›¤› bu anlaflman›n ciddi çevreciler
için bir özelli¤i yok. Onlara göre tüm dünya ülkeleri sera etkili gaz sal›mlar›na devam edebilecekler...
K›sacas› radikaller için çok yetersiz, kötümserler için
ise umut veren bir anlaflma...
Mehmet Altan, ‹nfomag Dergisi, Ocak 2011
K›yametin tohum ambar›
Norveç’e ba¤l› Svalbard tak›madalar›nda buzlar›n içinde adeta bir Nuh’un Gemisi yarat›l›yor. Küresel Tohum
Deposu ile önemli tohumlar›n felaketlerde güvenli¤inin
sa¤lanmas› amaçlan›yor.
Norveç’in kuzeyindeki Svalbard tak›madas›nda buzullar›n aras›ndaki bir da¤›n 130 metre derinli¤ine infla
edilen ambar, gelece¤in Nuh’un Gemisi ifllevi görecek.
2008 y›l›nda kurulan ve Norveç hükümetiyle ‘Kültür
Bitkileri Çeflitlili¤i Küresel Fonu’ (Global Crop Diversity
Trust) ve Kuzey Genetik Kaynaklar Merkezi taraf›ndan
desteklenen depo, sürekli yeni tohum numuneleriyle
zenginlefltiriliyor.
Depo, en son bu hafta Suriye’den getirilen 25 bin adet
nohut, bakla ve di¤er baklagillere ait tohum numunesiyle takviye edildi. Svalbald Küresel Tohum Deposu’nda, resmi aç›l›fl›n›n yap›ld›¤› 2008 y›l›ndan bu yana
depolanan numune say›s› 740 bini aflt›. Toplamda 500’er
tohum içeren 4,5 milyon numune, yani 2 milyar 250
milyon tohumun depolanmas› hedefleniyor.

Eski bir kömür yata¤›n›n 120 metre kadar içine giren bir s›¤›nak fleklindeki tesis, 27 metre uzunluk, on metre genifllik ve alt› metre yüksekli¤indeki
üç ambardan olufluyor.
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‘Kriz bölgelerinde yedekleme önemli’
Kültür Bitkileri Çeflitlili¤i Küresel Yediemin Fonu Baflkan› Cary Fowler, flu ana kadar depolanan 740 bin tohum numunesinin, dünyan›n önde gelen tohum çeflitlerinin dörtte üçüne denk geldi¤ini tahmin ettiklerini
belirtti.
Fowler, Suriye merkezli Uluslararas› Tar›msal Araflt›rmalar Merkezi’nden gönderilen numunelerle birlikte,
flimdiye kadar elde bulunan tüm numunelerin yedeklendi¤ini belirtti. Suriye’deki tesisin ülkedeki çat›flmalarda zarar görmedi¤ini belirten Fowler, “Suriye’de yaflanan olaylar, bir ülkenin d›fl›nda yedekleme çal›flmalar›n›n önemini aç›kça gösteriyor” diye konufltu. Irak ve
Afganistan’daki savafllarda tohum ambarlar›n›n tahrip
oldu¤una dikkat çeken Fowler, M›s›r’da geçen y›l yaflanan halk ayaklanmas›nda da bir ambar›n ya¤maland›¤›n› belirtti.
‘K›yamet günü kasas›’
K›yamet günü kasas› diye de an›lan Svalbard Küresel
Tohum Deposu, küresel ›s›nma, deprem ve hatta nükleer sald›r›lara karfl› dirençli bir flekilde infla edildi. Eski
bir kömür yata¤›n›n 120 metre kadar içine giren bir s›¤›nak fleklindeki tesis, 27 metre uzunluk, on metre genifllik ve alt› metre yüksekli¤indeki üç ambardan olufluyor. fiu anki deniz seviyesinin 130 metre üzerinde bulunan depolar›n, iklim de¤iflikli¤ine ba¤l› olarak su seviyesinin büyük ölçüde yükselmesi durumunda bile güvende olaca¤› hesaplan›yor. ‹nflas›nda kullan›lan malzemelerin nükleer savafl ya da uçak çarpmas›na karfl›
da dayan›kl› oldu¤u belirtiliyor. Özel so¤utma sisteminin yer ald›¤› tesiste bilimsel tahminlere göre tohumlar›n, çeflidine göre, 55 y›l (ay çiçe¤i tohumu) ila 10 bin
y›l (bezelye tohumlar›) dayanabilece¤i öngörülüyor. Eskiyen tohumlar sürekli yenileriyle de¤ifltiriliyor.
Gelecek yabanî tohumlar›n
Bu y›l depolanan numuneler aras›nda Ermenistan’daki
de¤iflik iklim bölgeleri ile Tacikistan’daki Pamir da¤lar›ndan getirtilen bu¤day da bulunuyor. Yabani tohumlara da çetin hava koflullar›na dayan›kl›l›klar› nedeniyle
özel önem veriliyor. Yabani tohumlar›n hayatta kalabilmek için çetin olduklar›n› belirten Fowler, “Kurakl›¤a
karfl› direnç ya da haflere ve hastal›klara karfl› dayanma
gibi karakter özellikleri var. Bu nedenle gelecekte iklime uyum gösteren çeflitler yetifltirme konusunda çok
de¤erli olacaklar›n› düflünüyoruz” diye konufltu.
Svalbard ambar›na en büyük katk› ABD tohum bankas›ndan geliyor. Bu y›l ABD’den, aralar›nda ‹nka ve Az-
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teklerin besin de¤eri yüksek tah›llar›ndan horozibi¤inin
de bulundu¤u 12 bin 801 numune gönderiliyor.
Projenin hedefi, pirinç, m›s›r, bu¤day, patates, elma,
maniok, hindistancevizi gibi en önemli 21 bitki türünün
mümkün oldu¤unca yediemin ilkesine ba¤l› flekilde
muhafaza edilmesi ve tür çeflitlili¤inin sa¤lanmas›.
Deutsche Welle Türkçe, http://www.dw.de/dw/article/0,,15774252,00.html, 29.02.2012
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Yan›t›n›z yanl›fl ise “G›da krizi ve Açl›k’’
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “G›da krizi ve Açl›k’’
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Çevre Problemleri’’
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sürdürülebilir Kalk›nma’’
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “1997 Asya Krizi’’ konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “1997 Asya Krizi’’ konusunu
yeniden gözden geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “1997 Asya Krizi’’ konusunu
yeniden gözden geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “1998 Rusya Krizi’’ konusunu
yeniden gözden geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “2008 Finansal Krizi’’
konusunu yeniden gözden geçiriniz
Yan›t›n›z yanl›fl ise “2008 Finansal Krizi’’
konusunu yeniden gözden geçiriniz

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
1960’lardaki Yeflil Devrim ile daha yüksek verime sahip, hastal›klara ve çeflitli zararl›lara daha dayan›kl›
bu¤day, pirinç ve di¤er tah›l türleri gelifltirilmifltir. Bunun sonucunda dünya tah›l üretimi 1950 ile 1984 aras›nda 2,6 kat art›fl göstermifl ve bu art›fl, dünyan›n birçok bölgesinde açl›k probleminin azalmas›n› sa¤lam›flt›r.
S›ra Sizde 2
Dünya g›da krizinin sebeplerinin bafl›nda tar›m›n hâlâ
hava flartlar›na ba¤l› olmas› gelmektedir. Kurakl›k, afl›r›
ya¤›fl, yang›nlar, hastal›klar gibi geliflmeler tar›msal üretimde büyük düflüfllere yol açabilmektedir. Buna ek
olarak, biyoyak›tlarda oldu¤u gibi tar›msal ürünlerin g›da d›fl› amaçlarla kullan›m› da tar›msal ürün talebini
önemli ölçüde art›rarak bunlar›n fiyatlar›n›n yükselmesine yol açmaktad›r. Böylece, özellikle gelir düzeyi düflük ve g›da maddelerinde ithalata ba¤›ml› olan ülkelerde yaflayan insanlar›n g›daya eriflimi zorlaflmaktad›r.

S›ra Sizde 3
Ortak Mal Trajedisi görüflüne göre, dünyan›n kaynaklar› s›n›rl›d›r ve afl›r› kullan›m sonucu bir gün bitecektir.
Çevre herkesçe paylafl›lan ama kimseye ait olmayan bir
kolektif mald›r. Bu tür mallar suistimal edilmeye müsaittirler. Ekonomik ve politik sistemler insanlar›, dünyan›n kaynaklar› üzerindeki etkilerini dikkate almadan,
mümkün oldu¤unca çok üretim yapmaya itmektedir.
S›ra Sizde 4
Klasik iktisatç›lar aras›nda say›lan Malthus, g›da üretiminin aritmetik bir dizi olarak, nüfusun ise geometrik
bir dizi olarak artt›¤›n›, nüfus art›fl› bir flekilde kontrol
alt›na al›nmazsa savafllar›n ve do¤al afetlerin bu dengeyi sa¤lamak zorunda kalaca¤›n› ileri sürüyordu. Bugünkü duruma bak›ld›¤›nda teknolojik geliflmelerin Malthus’u haks›z ç›kard›¤›n›, g›da üretiminin bütün insanl›¤a yetebilece¤ini söylemek mümkündür. Ancak bütün
insanlar›n g›daya eriflimi için ayn› fley söylenemez. Dünyan›n baz› bölgelerinde Malthus’un bahsetti¤i durum
ortaya ç›kabilir.
S›ra Sizde 5
Asya krizinde paralara yönelik spekülatif hareketlerin
önemli bir rolü vard›r. Sermaye hareketlerinin serbest
b›rak›lmas›, iletiflim ve bilgisayar teknolojisindeki geliflmeler, spekülatif para hareketlerini ola¤anüstü ölçüde
art›rm›flt›r. Döviz piyasalar›ndaki ifllemlerin yüzde 95’ten
fazlas› ihracat ve ithalatla de¤il, sermaye hareketleri ile
ilgilidir. Kurlardaki de¤iflme ihtimaline karfl› paralar al›n›p sat›lmaktad›r. Bu para al›m sat›mlar› kurlar üzerinde önemli etkiler meydana getirmifl ve para ak›mlar›n›n
tersine dönmesi krizi tetiklemifltir.
S›ra Sizde 6
Birço¤unca ifade edildi¤i gibi bunun sebepleri k›saca,
bankac›l›k sisteminin sa¤lam durumda olmas› ve kamu
mali disiplininin sa¤lanm›fl olmas›d›r. Ancak bunlar yan›nda, 2001 krizinin ard›ndan mali sistemde düzenlemelerin art›r›lm›fl olmas›n›n ve finansal türevler ve ipotek kredilerine dayanan menkul de¤erler gibi spekülatif yeniliklerin Türkiye’de yayg›nlaflm›fl olmamas›n›n da
önemli etkisi vard›r.
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