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21. YÜZYILA HAZIRLANMAK 

 
Paul Kennedy 

 
1. ESKİ VE YENİ ARAYIŞLAR 
 
18. yüzyõlda Avrupa�da ortaya çõkan devrimci eğilimler ve hareketler, mevcut 
sistemlerin yapõsal değişiklik ihtiyacõnõ gidermekten ziyade, insanlarõn daha iyi şartlara 
kavuşma arzusu doğrultusunda güç kazanmõştõr. Bu durum Fransa�da 1789 ihtilalini 
getirmiş, İngiltere ve Çarlõk Rusya�sõnda ise kanlõ bir biçimde bastõrõlmõştõr. Avrupa�daki 
bu gelişmelerin kökünde özellikle büyük şehirlere olan kõrsal göç ve hõzlõ nüfus 
artõşõnõn olduğunu 18. yüzyõldaki bazõ nüfus istatistiklerinden anlamak mümkündür. 
Tüm Avrupa nüfusu (Rusya dahil) 1650�de 100 milyon iken 1750�lerde 170 milyon ve 
1800�lerde 200 milyonun üzerine çõkmõştõr. 
 
Nüfustaki bu hõzlõ artõşõn temel nedenleri özellikle aşõ tekniklerinin kullanõmõ ile ölüm 
oranlarõnõn hõzla düşmesi, beslenme yapõsõnõn gelişmesi ve kadõnlarõn daha genç 
evlenmeleridir. 
 
Bu artõş mevcut kaynaklar üzerinde ağõr bir baskõ oluşturmuş ve bu durum Thomas 
Robert Malthus�un �Nüfus Üzerine Çalõşmalar� adlõ eserinde oldukça net bir şekilde şu 
ifadeye kavuşmuştur. �Nüfusun büyüme hõzõ, yeryüzündeki kaynaklarõn insan 
kullanõmõna sunulmasõ hõzõndan fazladõr.� Malthus pessimist bir yaklaşõmla nüfus 
artõşõnõn, giderek toplu açlõk ve yoksulluk, kitle hastalõklarõ ve toplu ölümlere neden 
olacağõnõ bunun da toplumsal yapõnõn yok olmasõna neden olacağõnõ ifade etmektedir. 
 
Oysa bir kõsõm optimist yazarlara (Godwin, Condorcet) göre, bazõ şeylerdeki anlõk 
kötüye gidiş, insan kalitesinin yükselmesi, bilgiye sahip olma ve bireysel üreticilik 
anlayõşlarõnõn gelişmesiyle yerini suçtan ve hastalõktan arõnmõş, daha eşit ve sağlõklõ bir 
gidişata bõrakacaktõr. 
 
Kennedy�ye göre Malthus aşağõdaki 3 sonucu tahmin edemedi. 
 

1. Avrupa nüfusundaki göç.  İngiltere�den 1815 � 1914 arasõ 20 milyon kişi göç 
etmiştir. Göç genellikle Avustralya, Yeni Zelanda, Amerika ve Kanada�ya 
olmuştur. 

2. Avrupa, özellikle İngiltere tarõmõndaki gelişme.  � Tarõmsal Devrim� yeni ürün, 
verimli yetiştirme ve büyük miktarlardaki üretim, bu konudaki açõğõn 
kapanmasõnõ sağlamõştõr. 

3. Sanayi Devrimi.  Özellikle İngiltere�de başlayan bu gelişme, verimliliğin 
artmasõna, yeni istihdam olanaklarõna ve insanca yaşama yollarõnõn ortaya 
çõkmasõna yol açmõştõr. 

 
Bütün bunlar insanlarõn sahip olduğu satõn alma gücünün nüfus artõsõndan çok daha 
hõzlõ artmasõnõ getirmiştir. 19. yüzyõlda İngiltere Nüfusu 4 kat artarken ulusal üretim 
14 kat artmõştõr. 
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Böylece nüfus artõşõ korkusuna teknolojideki gelişim ve teknolojinin gücü cevap olarak 
çõkmõştõr. 
 
Ancak Avrupa ve Amerika için geçerli olan bu durum Dünyanõn diğer kõsmõ için geçerli 
değildir. Nitekim Afrika, Orta Amerika, Orta Doğu, Hindistan ve Çin�de bu konunun 
muhatabõ insan sayõsõ  milyarlar düzeyindedir. Bu da Dünya nüfusunun yaklaşõk 
¾�üdür. 
Dolayõsõyla siyasilerin önündeki temel soru �nüfusun gücünün (artõşõnõn)� getirdiği 
taleplere �teknolojinin gücü� kullanõlarak nasõl cevap verileceğidir. 
 
Kitabõn 1. bölümünün 1. kõsmõnda global nüfus patlamasõ ve yarattõğõ etkiler, 2. ve 3. 
kõsõmda yeni teknolojiler, (Kompüterler, telekomünikasyon, uydular gibi) iş dünyasõna 
etkileri, 4. kõsõmda biyoloji ve tarõmsal teknolojilerin gelişimi ve etkileri, 5. kõsõmda 
robot endüstrisinin çağdaş vurgusu, 6. kõsõmda çevreye verilen zararlarõn sonuçlarõ ve 
7. kõsõmda da tüm bu değişim ve gelişimlerin çağdaş ulus � devletine olan etkileri 
anlatõlmaktadõr. 
 
2. bölümde; ortaya çõkacak yeni ihtiyaç ve taleplerin Dünyanõn değişik coğrafi 
bölgelerince nasõl karşõlanabileceği anlatõlmakta,  
 
3.bölümde ise değişiklik gereksinmesi karşõsõnda insanlõğõn 21. yüzyõla nasõl 
hazõrlanabileceği ve bu yüzyõla doğru toplumlarõn kendilerini değişikliğe nasõl adapte 
edebilecekleri tartõşõlmaktadõr. 

 
2. NÜFUS PATLAMASI 
 
BM�ye göre �doğumun ölümü ikamesi� düzeyine �global replacement fertility� 2045 
yõlõ civarõnda ulaşõlacaktõr. 2025�te 8.5 milyar insan dünyada yaşayacak, belki de 9.4 
milyara ulaşacaktõr. Dünya Bankasõna göre 21. yüzyõlõn ikinci yarõsõnda dünya nüfusu 
11 milyar düzeyinde sabit kalarak yukarõdaki düzeye erişecektir. Gelişmiş ülkelerde 
nüfus sabit (hatta bir miktar azalacak) kalmasõna rağmen gelişmekte olan bölgelerde 
hõzlõ bir yükseliş olacaktõr. Çin bugünkü 1.3 milyardan 2025�te 1.5 milyara ulaşacak 
bugünkü 853 milyonluk Hindistan ise 2025�te 2 milyara ulaşarak en kalabalõk ülke 
olacaktõr. Pakistan, Endonezya, Brezilya, Meksika, İran bu ülkeleri takip edecektir. 
Gelişmekte olan ülkelerde kentli nüfusu bugünkü %32�den 2025�te % 57�ye ve 1.4 
milyardan 4.1 milyara ulaşacaktõr. 
 
Endüstrileşme ve tõptaki gelişmeler bu durumu ortaya çõkarõrken, bir önemli faktör 
olarak, bu durumu ve tahminleri geriye doğru etkileyecek olan AIDS olayõ karşõmõza 
çõkabilir. Nitekim 1988�de 100.000 olan Afrikalõ AIDS�li sayõsõ 1990�larda yõllõk 2 milyon 
ölüm düzeyine erişmektedir. 2010 civarõnda Afrika için söylenen söz �ölen insan 
sayõsõnõn doğan�dan fazla� olacağõdõr.     
 
Ancak bu durum gelişmekte olan ülkelerin artan nüfusunun nasõl kalite yükselmesine 
uğrayacağõnõn cevabõ değildir. Nitekim yeni gelişen pasifik havzasõ gibi, ülkeler örnek 
gösterilse de bu ülkelerdeki kalifiye işgücü, uygun coğrafi konum, dõş dünyayõ kolay 
algõlayabilme ve dõş dünyaya açõklõk mesela Zaire, İran, Mali, Afganistan, Etyopya vb. 
ülkelerde yoktur. 
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1960�larda nüfus artõşõ ile ekonomik gelişme arasõnda negatif bir bağ kurmak oldukça 
yaygõndõ. Ancak, 1980�lerin revizyonist yaklaşõmcõsõ Julian Simmon�un �Ultimate 
Resource� kitabõnda da ifade ettiği gibi� kişi başõna gelir, gelişerek büyüyen bir 
nüfusta, her şeyiyle sabit kalmõş bir nüfusa göre daha yüksek olacaktõr.� 
 
Ancak nüfus artõşõnõn, statik kalõşõnõn etkileri vardõr. Örneğin, artan nüfus (eğer üretici 
düzeyde kalifiye değilse) yeni  ulaşõm, barõnma, sağlõk ve eğitim gibi ihtiyaçlarõ getirir. 
Bu da az gelişmiş ülkelerde yerine getirilemeyecek taleplerdir. Azalan nüfus ise ulusal 
savunma sistemini, sosyal güvenlik sistemini ve genç nüfus eksikliği dolayõsõyla 
ekonomik rekabet gücünü zayõflatõr ve azaltõr. 
 
3. iLETİŞİM VE FİNANS DÜNYASININ GELİŞİMİYLE ÇOK ULUSLU 
ŞİRKETLERİN YÜKSELİŞİ 
 
Bu bölümün temel konusu � üretimi ve dağõtõmõ eşit olmayan şekillerde olsa bile, 
Dünya ekonomisinin her geçen gün tüm dünyada daha büyük zenginlik yaratõcõ 
şekilde geliştiği ve entegre olduğu gerçeğidir.� 
 
Dünya ekonomisi 1945�ten bu yana, hiçbir dönemde olmadõğõ kadar büyümüştür. 
GSMH dünya genelinde 1950 � 80 arasõ 2 trilyon $�dan 8 trilyon $�a çõkmõştõr. Ancak 
bunun gelişmiş ülke insanõna yansõmasõ gelişmekte olan ülke insanõnkinden çok daha 
fazla olmuştur. 91�de kişi başõ gelir İsviçre�de 36.300, Japonya�da 32.600, Almanya� 
(Batõ)�da 27.900 Dolar, Hindistan�da 360, Nijerya�da 278 Dolardõr. 
 
ÇUŞ (Çok uluslu şirketler), 2 savaş sonrasõ dönemde, I) korumacõlõğõn azalmasõ, II) 
ABD�nin altõn standardõ esaslõ ticaretten vazgeçmesi, III) para akõşõnõn ülkeler arasõ 
kontrolünün azalmasõ sonucu ortaya çõkmõş; bu da dünya ticaretinin akõşkan hale 
gelmesine ve ülkelerarasõ sermaye hareketlerinin yoğunlaşmasõna neden olmuştur. 
 
Bu finansal gelişme, finansal araçlarõn kendi aralarõnda ticaretini de ortaya çõkarmõştõr. 
1980�lerde dünya toplam ticaretinin %90�õnõn, mal ticareti veya üretim yatõrõmõyla 
ilgisi olmayan finansal yatõrõmlar olduğunu müşahede ediyoruz. Bunun sonucu olarak 
bir sürü şirketin ulusal olmaktan çõkõp uluslararasõlaştõğõnõ  görüyoruz. 
 
İletişimin gelişmesi ve sõnõrlarõ aşmasõyla, bilgi ve açõklõk sağlanmõş, bu da gerçek, 
dürüstlük ve demokrasi ilkelerinin yerleşmesine neden olmuştur. 
 
4. DÜNYA TARIM VE BİYOTEKNOLOJİ DEVRİMİ 
 
Globalleşmenin zengin ülkelerde bir amaç olarak ortaya çõkmasõ, fakirlerdeki nüfus 
patlamasõnõn önüne geçmemiştir. Ancak daha önceki yõllarõn tam tersine 1950�den 
beri dünya gõda üretimi nüfus artõşõnõn önünde artõş göstermiştir. 
 
Bunun da nedeni, gelişmiş mekanizasyon teknikleri, gübreleme yöntemleri, yeni tür 
ürünler, geleneksel ürünlerin yeni tohumlama yöntemleri vb. gibi gelişmeler sonucu 
ortaya çõkan üretim artõşlarõdõr.  Bu durum tüm nüfus arzõnõn gõda ihtiyaçlarõnõ 
çözmemiş, ancak yeni alanlarõn tarõm üretimine açõlmasõ �Orta Batõ Amerika Platolarõ 
gibi�, çiftçi ve üretim verimliliğinin artõrõlmasõ (Doğu Asya�da pirinç üretimi için 
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kullanõlan gübrenin % 40�õ bilinçsiz uygulamadan dolayõ heba olmakta, üretilen 
pirincin % 20�si toplamadaki beceriksizlik veya yetersizlik nedeniyle israf 
edilmektedir.) pazarlara kolay giriş gibi yöntemlerle fakir dünyanõn üretimi çok 
artacaktõr. Ancak geleneksel yöntemlerin yetersiz kalacağõ açõktõr. Bu durumda üretimi 
artõracak tek çözüm �Biyoteknoloji� olarak ortaya çõkmaktadõr. Biyoteknoloji, yeni 
ürünlerin ortaya çõkõşõnõ ve mevcutlarõn geliştirilmesini, yeni pazarlarõn açõlmasõnõ, 
üretim ve servis maliyetlerinin düşürülmesini ve uluslar arasõ ticaretin şeklinin 
değişmesini sağlayacaktõr. Böylece biyoteknoloji, buhar ve elektrik enerjisinin keşfi 
gibi bir etki sağlayacaktõr. 
 
5. ROBOT ENDÜSTRİSİ, OTOMASYON VE YENİ SANAYİ DEVRİMİ 
 
Taylor ve Ford�un geliştirdiği �just in time�  (zamanõnda) üretim modelinde ana faktör 
insandõr. Şimdilerde ise üretim yapan işçilerin yerini verimliliği artõrmak amacõyla 
�robot�larõn aldõğõnõ görüyoruz. Otomasyon, birkaç süpervizör mühendisin dõşõnda, 
fabrikalarda hiç işçi kalmayacak şekilde ilerleyecek gibi görünüyor. Sanayi köleleri 
işçilerin yerini, Çek dilinde köle anlamõna gelen �robotnik� kelimesinden türemiş, 
ancak tümüyle metal ve elektronik ürünü işçilere yani robot�a bõrakmõştõr. 3 tür robot 
gelişmiştir. I) Sanayi robotu (üretim için kullanõlõr) II) Saha robotu (bir şeyi 
gözlemlemek, insanõn yapamadõklarõnõ yapmak, örneğin itfaiye hizmeti, maden 
diplerine girmek, denizdibi çalõşmasõ, radyoaktif alan çalõşmasõ amacõyla kullanõlõr.) III) 
Suni-zeka (bilgi bazlõ sistemler) robotlarõ, (üçüncü kuşak robotlardõr.) Robot 
endüstrisinin dolayõsõyla otomasyonun hõzla gelişmesinin nedeni, insan istihdam 
etmenin getirdiği ilave maliyetler, robot kullanõmõnda gerekmemektedir. Örneğin, 
õsõtma ve soğutmaya robotun ihtiyacõ olmayõşõ, karanlõk ortamda çalõşabilmesi, 
yorulmamasõ, uyku ihtiyacõ olmayõşõ, yeniden programlanabilmesi ve dolayõsõyla başka 
işlerde de kullanõlmasõ, malzemeyi istenilen ölçüde tüketmesi, israf etmemesi gibi. 
(otomotivde robot boya kullanõcõ insandan % 30 daha az boya tüketiyor.) 
 
Bütün bunlar üretim işleminin otomasyonu denen yeni bir sanayi devrimine doğru 
gidişatõ getiriyor. 
 
Tarõmsal ve sanayi devriminin getirdiği yeni teknolojilerin nüfus problemi üzerinde 
olumlu/olumsuz etkileri olmakla birlikte, Kuzey ve Güney yarõmküreleri arasõndaki 
gelişmişlik farkõnõn yok edilmesine ve nüfus problemine kesin çözümler getirmeye 
uzak kaldõğõ da bir gerçektir.  
 
6. DOĞAL ÇEVRENİN İÇİNDE BULUNDUĞU TEHLİKE     
 
Zengin toplumlar neden gelişmekte olanlarõn fakirlik ve nüfus artõşõ gibi sorunlarõ 
konusunda endişe ediyorlar? Bunun nedeni çevre sorunu olup Güney yarõmkürede bu 
konudaki olumsuzluklarõn Kuzey�i rahatsõz etmesidir. Güneydeki nüfus artõşõnõn 
getirdiği hõzlõ kalkõnma isteği, çevresel etkilerini düşünmeden ağõr sanayi bazõnda 
endüstriyel yatõrõmõ teşvik etmiş, bu da Güneyde ormanlarõn yok olmasõna, hava 
kirliliğine, su kirliliğine, asit yağmuru vb. problemlere yol açmõştõr. Bunun neticesi tabii 
ki bütün dünyayõ etkileyen çevre problemlerinin ortaya çõkõşõdõr. Bunun önüne 
geçmenin yolu, gelişmekte olan ülkelerin gelişmişlerce modern teknolojilerin (çevreye 
uygun) transferi konusunda desteklenmeleridir. Bu da Kuzey�in Güney�e bu tür bir 
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sanayinin oluşturulmasõ için kaynak aktarõmõnõ gerektirmektedir. Son BM tahminlerine 
göre, gelişmekte olan ülkelere her yõl 125 milyar $ yardõmõn, çevreye uyumlu 
teknolojilerin geliştirilmesi için yapõlmasõ söz konusu olmalõdõr. (Bu tutar, bu ülkelerin 
bir yõlda tüm dünyadan aldõklarõ her türlü yardõmõn yõllõk tutarõndan 70 milyar $ daha 
fazladõr.) Bu sağlanmadõğõ takdirde dünyanõn geleceği ile ilgili güzel tahminlerin 
yapõlabilmesi söz konusu olamayacaktõr.    
 
7. ULUS � DEVLET�İN GELECEĞİ  
 
17. ve 18. yüzyõllarda başlayõp 20. yüzyõlda oluşumunu tamamlamõş olan ulus-devletin 
varlõğõ, 21. yüzyõla doğru çeşitli gelişmelerle tehdit edilir duruma gelmiştir. 
 
Bunlardan biri üretim ve işgücü üzerindeki uluslar arasõ bölüşümdür. Üretimin ve 
işgücünün bulunduğu ülke artõk önemli değildir. Nereden ucuz üretim ve işgücü 
sağlanõrsa oraya gidilmektedir. Finansal değişim bir diğer tehlikedir. Mali araçlarõn 
global hareketi devletlerin kendi paralarõ üzerindeki kontrol mekanizmalarõnõ giderek 
etkisizleştirmektedir. Sonuçta, devletler ve uluslarüstü bir �supra/transnational� 
ticaret sistemi ortaya çõkmaktadõr. 
 
Burada ulusal güvenlik kavramõ ortadan kalkmamaktadõr. Ancak çeşitli şekillerde 
birleşmiş bir dünyada ulusal güvenlik , uluslararasõ  düzen veya dünya güvenli 
düzeninin  ayrõlmaz bir parçasõ olmaktadõr.  
 
Bütün bu gelişmeler �ulus-devlet�in gerekliliği konusunda sorular getirmektedir. Ulus- 
devletin sahip olduğu otorite artõk giderek uluslar arasõ kuruluşlara geçmektedir. 
Bunun nedeni de dünya düzenini tehdit eden her şeyin önüne, bütün dünyanõn 
işbirliği ile geçilmek istenmesidir. 
 
Ancak, ulus-devletin gücü ve fonksiyonlarõ erozyona uğramõş olsa bile, onun yerini 
tutacak yeni bir kurumun oluşmadõğõnõ görüyoruz. Böylece ulus-devletin bireylerinin, 
bu devletin kurumlarõyla birlikte, kendilerini 21. yüzyõla nasõl hazõrladõklarõ ve 21. 
yüzyõla doğru meydana gelen uluslar ve devletler üstü problemlere nasõl cevap 
verecekleri önemli bir konu olarak ortaya çõkmõş ve halen de süregelmektedir. 
 

BÖLÜM 2 � BÖLGESEL ÇIKIŞLAR 
 
8. 2000�İN DÜNYASI İÇİN JAPON PLANI 
 
Dünyada 3 tane ticaret bloku vardõr, Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya. Japonya, 
birçok düşünüre göre, kendisini 21. yüzyõla en iyi hazõrlamõş ve bu yüzyõlõn 
oluşumlarõna en kolay yanõt verebilecek ülkedir. 
 
Japonya�nõn 2 Dünya Savaşõ�nõ müteakip gösterdiği gelişmenin nedenlerinden biri, 
eğitim sistemidir. Bu sistem, insanlarõn birey olarak motive edilmesi yerine, bir grup, 
bir ekip üyesi nosyonu ile yetiştirilmesi esasõna dayanõr. Standart zeka testi sonucu; 
ortalama bir Japon öğrencinin skoru 117 iken Amerikalõ ve Avrupalõ eşdeğerininki 
100�dür. Japonya�da 1 milyon kişiye 60.000 bilim adamõ düşmekte olup toplam bilim 
adamõ sayõsõ 800.000�dir. Bu da Almanya, Fransa ve İngiltere�nin toplamõndan daha 
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fazladõr. Endüstriyel alanda, Japon mentalitesi uzun yõllar sonra geri dönüşü olacak 
yatõrõmlar yapmaktõr. Bu konuda Devlet sonsuz kaynak sağlamõştõr.1 Amerika�da bu 
tam tersi olup en kõsa zamanda geri dönüşlü yatõrõmlar tercih edilmektedir. Uzun 
dönemin sonunda son derece rekabetçi ürünler ortaya çõkmõş bu da dev şirketler 
yaratmõştõr. Sonuç hõzlõ bir büyüme ve gelişmedir. Örneğin 1951�de Japon GSMH�sõ 
ABD�nin 1/20�si, İngiltere�nin 1/3�ü iken şimdi ABD�nin 2/3�ü ve İngiltere�nin 3 katõdõr. 
Bu gelişmeye katkõda bulunan bir diğer faktör de Japonya�nõn ulusal savunmaya 
harcadõğõ paradõr. Bu miktarõ GSMH�nin %1�İ DİR: BU ORAN ABD�de % 10�lar 
civarõndadõr. Bu da ilave fonlarõn endüstrinin desteklenmesi için kullanõlmasõnõ 
sağlamõştõr. 
 
Japonya�nõn bu ticari başarõsõnõn en önemli kurbanõ ABD olmuştur. Hatta ABD�nin 
Japonya ile olan ticaret açõğõ son yõllarda yõllõk ortalama olarak 40-50 milyar Dolar 
düzeyine varmõştõr. 
 
Japonya�nõn büyümesini yavaşlatacak faktörleri de göz ardõ etmemek gerek. 
Bunlardan biri nüfus yapõsõndaki değişimdir. Yani 21. yüzyõlõn başlarõnda Japon yaşlõ 
nüfusu çok artacak, buna mukabil yüksek tasarruf oranlõ üretici kimlik giderek 
azalacaktõr. Bu da devasa ülke içi yatõrõm yapan Japon şirketlerinin maliyetlerin düşük 
olduğu ülkeler üretimlerini transfer etmeleri sonucunu doğuracak, neticede İngiliz ve 
Amerikalõlarõn 1900 ve 1950�lerde yaşadõğõ transformasyon sonucu Japonlar  �üretim 
kültürü�nü giderek kaybedeceklerdir. Ancak ne olursa olsun, 2000�e 10 kala yüksek 
sermaye birikimi ve bunun getirdiği büyük yatõrõmlarõ, finansal sektördeki dünya 
liderliği, dev üretken firmalarõ ve disiplinli çalõşkan nüfusu ile 21. yüzyõlda en hazõr 
dünya ülkesi görünümünü bir tek Japonya vermektedir. Bazõ düşünürlere göre, a)yaşlõ 
nüfusun giderek artmasõ ve genç nüfusun arkadan azalan oranlarda gelmesi, sosyal 
güvenlik sisteminin finansmanõnõ devletin üstüne yõkacak, b) ekonomideki işgücü bu 
oransal kötüleşme nedeniyle azalacak, böylece Japonlar başka ülkelerden işgücü 
kabul edecekler veya başka ülkelere üretim birimleri kuracaklar, c) Japon işgücünün 
maliyetinin yüksek olmasõ ucuz üretim yerlerine kayõşõ hõzlandõracak, gibi sebepler 
Japon ekonomisini sonuçta bir �rantiye ekonomisi� haline getirecek, ve ekonomik 
gücü azalan bir Japonya ortaya çõkacaktõr. Bu da sanõyoruz ki Viktorya İngiltere�sinin 
düşüşüne çok benzeyecektir. Bu teoriye karşõ çõkanlara göre, Japon endüstrisinin 
robot kullanõmõ, başka ülkelerde yatõrõm yapmayõ ve işgücüne ihtiyacõ ortadan 
kaldõracaktõr. Robot kullanõmõnõn giderek artmasõ (halen dünyadaki robot nüfusunun 
¾�ü Japonya�dadõr.) Japon endüstrisinin kendisini 21. yüzyõla hazõrladõğõnõn en önemli 
göstergesidir. Bir diğer karşõ görüş ise; Japonya�nõn sofistike robotlardan ziyade, ki bu 
robotlar bir sürü problemin üstesinden gelebilir, vizyon ve politik liderliği olabilecek 
insanlara ihtiyacõ olduğudur. Bu da Japonya�nõn dünyada bugün ve yarõn çok daha iyi 
faaliyet gösterebilmesine yol açacaktõr. 
 
9. HİNDİSTAN VE ÇİN 
 
Bu iki ülke için en önemli konu, nüfus faktörüdür. Hindistan�õn nüfusu 853, Çin�inki 
1.135 milyon olarak bugünkü dünya nüfusunun % 37�sini teşkil ederler. Nüfus 
tahminlerine göre 2025�te bu ülkelerden her biri 1.5 milyarõn üzerinde bir nüfusu 
barõndõracaklardõr. Bu da dünyanõn yaklaşõk %35�i düzeyinde olacaktõr. 
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3 milyarõ aşkõn bu nüfusun üretim ve ihtiyaçlarõ, global enerji kullanõmõnõ, gõda 
ihtiyacõnõ ve çevreyi çok önemli boyutlarda etkileyecektir. 
 
Her iki ülke de 80�li yõllarda %4 ile %10�lar arasõnda büyüme hõzlarõ yakalamõşlardõr, 
Çin�inki daha istikrarlõ olarak ortalama 8�lerde dolaşmõştõr. Bunun nedeni olarak, daha 
otoriter ve merkezi yapõdaki sosyalist rejim görülmektedir. Sosyalist rejim, kaynaklarõn 
merkezi dağõtõmõnõ sağlamakla sõnõrlõ ölçüyü herkese uygulamõştõr. Böylece gelir 
dağõlõmõ istikrarlõ olmuş, bu da, ekonomik büyümeye aynõ biçimde yansõmõştõr. 
             
Tek çocuğu teşvik gibi özetlenebilecek Çin devlet politikasõnõn hedefi 2000 yõlõnda 0 
�sõfõr� nüfus artõş hõzõdõr. Ancak bu da bu politikanõn en hararetli savunucularõnõ bile, 
2035�lerde 60 yaş nüfusunun 20 yaş nüfusunun iki katõ olacağõ tahminini gördükçe, 
oldukça korkutmaktadõr.  
 
Hindistan için de sorun aşağõ yukarõ aynõdõr. 1950�lerde kadõn ve erkek için ortalama 
ömür 31-33 yõl ise de 1980�lerin sonunda bu oran 58�lere gelmiştir. 
 
Her iki ülke de tarõm ekonomisine dayalõdõr. Hindistanda GSMH�nin %30�u Çin�de ise 
toplam işgücünün %80�i tarõmsal kaynaklõdõr ve tarõmda çalõşmaktadõr. 
 
Çin�deki endüstriyel gelişme  Deng�in ekonomik liberalizasyonu ile başlamõş, 1980�de 9 
milyar $ olan yõllõk ihracatõ 1989�da 37 milyar $�a çõkmõştõr. Bu da Hindistan�õn ihracat 
rakamõnõn neredeyse 2 mislinden fazladõr ve 2000�in başlarõnda bu tutarõn da 4�e 
katlanmasõ beklenmektedir. 
 
Bu büyümenin %90 nedeni, kõyõ bölgelerindeki serbest bölgelerden 
kaynaklanmaktadõr. Çin�in iç bölgelerinde durum hemen hemen  Hindistan�õn aynõsõdõr. 
Çin ekonomisinin bir yüzü Bulgaristan�a benzerken öteki yüzü Taiwan�a eşdeğer 
görünümünde olmuştur. 
 
Çin ve Hindistan kişi başõ gelir, okur yazar oranõ ve kamu sağlõğõ açõsõndan az gelişmiş 
olmakla birlikte askeri açõdan büyükler arasõna girerler. Kara kuvvetlerinin büyüklüğü 
yanõnda her ikisi de nükleer silah kapasitesine sahiptirler. Dolayõsõyla kaynaklarõnõn 
önemli bir kõsmõ �nonproductive� yatõrõmlara gitmektedir.  
 
Bütün bunlara rağmen her iki ülkede de çok zengin bir �insan sermayesi� mevcuttur. 
Ancak bu sermayenin üretken olabilmesinin yolu kaliteli eğitim, kalifiye, yetişmiş 
mühendisler ve bilim adamlarõnõn varlõğõndan geçer. Oysa her ikisinde de insan varlõğõ 
ülkelerin gelişmekte zorlanmalarõna neden olmaktadõr. ABD ve Japonya�da GSMH�nõn 
%6�sõ eğitime ayrõlõrken bu oran Hindistan ve Çin�de % 3-4 civarõndadõr. Her ikisinde 
de kaynaklarõn önemli kõsmõnõn silahlanmaya ayrõlmasõ çok önemli ve büyük üretime 
yönelinmesini engellemekte, bu da önemli orandaki kitlenin işsiz kalmasõna yol 
açmaktadõr. 
 
Çin ve Hindistan�õn içinde bulunduklarõ bu durum �ulusal birliğin� sürdürülüp 
sürdürülemeyeceği problemini de ortaya çõkarmõştõr. İyi yetişmemiş, nispeten aç olan 
büyük kitlelerin bir süre sonra sorunlar çõkarabileceği açõktõr. Komünist Çin�de bu tür 
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yaklaşõmlarõ otoriter rejim sayesinde geciktirmek mümkündür. Ancak 25 değişik 
kültürün yaşadõğõ demokratik Hindistan�da durum daha zordur. 
 
21. yüzyõla nasõl hazõrlandõklarõna gelince, her iki ülke de askeri açõdan bölgesel güç 
olarak yükselmektedir, ancak ekonomik, politik ve sosyal açõdan durum oldukça 
belirsiz ve karõşõktõr. Durum açõk olsa bile gelişmiş dünya için tek çözüm yolu, 
sermaye, teknoloji, beyin gücü gibi sahip olunan değerler kullanõlarak bu iki ülkenin 
fakirlikten kurtulmasõ konusunda yardõmcõ olmaktõr. Bunun neticesi, hem Çin, hem de 
Hindistan, ne askeri, ne politik, ne çevresel etkiler açõsõndan dünya için tehlike 
olmaktan çõkacaklardõr. 
 
Aksi takdirde bu iki ülkede kaynaklanan sorunlar lokal olmaktan çõkõp genel olacaktõr. 
 
10. GELİŞMEKTE OLAN DÜNYANIN KAZANANLARI VE KAYBEDENLERİ  
 
Daha önceki zengin ve fakir dünya ayrõmõ kavramõ geçerliliğini yitirmekte ve farklõ 
bölgelerdeki farklõ gelişme biçimleri ortaya çõkmaktadõr. Buna en çarpõcõ örnek Pasifik 
Havzasõ�dõr. 
 
1962�de Dünya GSMH�nõn %9�u bu bölgede üretilmekteyken bu oran 1982�de %15�e 
yükselmiş olup 2000 yõlõnda ise bunun %43�e yükseleceği tahmin edilmektedir. 
 
Bu bölge I) Japonya, II) �Asya kaplanlarõ� denen ve Singapur, Tayvan, Hong Kong ve 
Güney Kore oluşan, III) �Yeni Sanayileşmiş Ekonomiler�  �NIE�s adõyla da anõlan 
ülkeler, Tayland, Endonezya, Malezya ile IV) Vietnam, Kamboçya ve Kuzey Kore�den 
oluşan komünist ülkelerden oluşmaktadõr. 
 
Bu ülkeler aynõ gelişme biçimini takip etmişler, vaktiyle Japonya�nõn taklide dayanan 
ucuz üretim biçimlerini uygulamõşlar, sermaye birikimi sağladõkça da teknoloji yoğun 
endüstrilere yatõrõm yapmõşlardõr. Bu ülkelerin nüfus, yönetim biçimi ve tarihsel 
konularda farklõlõklarõ olsa bile bu gelişmeyi açõklayacak bazõ temel ortak özellikleri 
bulunmaktadõr. Bunlardan birincisi, eğitim sistemleri üzerindeki Konfüçyüs 
geleneklerinin etkisidir. 
 
Bu geleneklere göre azami sayõdaki insanõn eğitim görmesi sağlanmõştõr. Örneğin 
yüksek öğretim düzeyinde Güney Kore�de 1.4 milyon öğrenci varken bu rakam 
İran�da 145.000�dir. (Türkiye�de Açõk öğretimde 289.745, meslek yüksek okullarõnda 
147.960, 4 yõllõk fakültelerde 311.145 toplam 748.850�dir.) 
 
İkinci faktör ise bu uluslarõn tasarrufa çok düşkün olmalarõdõr. Bu devletler gelişme 
aşamasõnda, halk tüketimini ithalat üzerine ağõr vergiler koyarak ve içerde lüks 
üretimi engelleyerek sõnõrlõ tutmaya çalõşmõşlar, bu da kişisel tasarruflarõ artõrmõştõr. 
 
Üçüncü faktör, gelişmenin ardõndaki siyasi çerçevedir. Hükümetler gelişme esnasõnda 
büyük oranlarda sübvansiyon, çeşitli şekillerde teşvikler, korumacõlõk gibi yöntemleri 
tercih ettiler ve hiçbir zaman �laissez-faire� yöntemi izlemediler . 
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Sendikalar sõnõrlõ kurallarla hareket edebildiler, Demokrasi tam anlamõyla 
uygulanmadõ, hatta hepsinde tam demokratik seçimler 5-7 yõllõk geçmişe sahiptir. 
 
Dördüncüsü ise, ihracata dayalõ büyüme öngörülerek her türlü araçla 
desteklenmesidir. Bütün üretim yöntemleri yabancõ tüketicilerin ne isteyebileceği 
ilkesinden hareketle belirlenmiş ve tümüyle döviz kazanmaya yönelik üretim 
yapõlmõştõr. 
 
Son olarak ta, bu ülkelerin önünde Japonya gibi bir modelin oluşu taklit etmeyi 
gündeme getirdi ve iş daha da kolaylaştõ. Sonuçta bu ülkeler dünyanõn başka 
bölgelerindeki gelişmekte olanlardan, bugün, hem zenginlik hem de sağlõklõlõk 
açõsõndan çok ileri durumdadõr. 
 
Latin Amerika ise, 1970 ve 80�lerin ilk yarõsõnda  sürdürdüğü gelişmeyi devam 
ettirememiş hatta bazõ ülkeler 10 yõl önceki hallerinden daha da geriye gitmişlerdir. 
Bunun nedenleri yukarõdaki örneğin tersidir. I) İhracata dayalõ gelişme yerine iç 
piyasaya dayalõ ithal ikameci sanayileşmenin teşviki, II) Ekonomik gelişme iç tasarruf 
yerine büyük oranda dõş borca dayandõrõldõ. Hükümetler sadece altyapõyõ değil devlet 
eliyle büyümeyi de teşvik etti. Bürokrasi ve orduya paralar büyük oranlarda aktarõldõ. 
Dõş borçlarõn ödenme dönemi ile birlikte durum kendini enflasyon olarak gösterdi ve 
bu giderek  kronikleşti. Bu gelişmeler neticesinde, dõş borç bağõmlõlõğõnõn da etkisiyle, 
IMF, Dünya Bankasõ, Washington ve diğer bankalarõn baskõsõ sonucu askeri diktatörler 
işbaşõna getirildi. 
 
Sonuçta 1980�ler kayõp yõllar olarak adlandõrõldõ. Ancak 1990�larla birlikte, 
demokrasilerin yönetim biçimi olarak uygulanmasõ, ihracata dayalõ büyüme, iç 
tasarrufun artõrõlmaya çalõşõlmasõ gibi yollarla ekonomik ve siyasal yapõ olumlu veriler 
yansõtmaktadõr. Ancak ne olursa olsun bu bölge Pasifik Havza�sõndaki gelişmeden 10 � 
15 yõl geride kalmõştõr. Nasõl ki Pasifik�te ki gelişme Japonya�nõn etkisi altõnda kalmõştõr, 
bu bölgede ABD etkisinde denebilir. Dolayõsõyla bu ülkelere yardõm eli uzatmak ABD 
yararõna olacaktõr. 
 
Diğer bölgelerin tam tersine Ortadoğu ve Kuzey Afrika�da ülkelerin geleceği tümüyle 
bölgesel problemler ve savaş eğilimleri tarafõndan belirlenmektedir. 
 
Bu durumun önüne geçmenin yolu, bazõ düşünürlere göre, İslam toplumlarõna, 
teknoloji, kişisel yetenek, laiklik, çoğulcu parlamenter demokrasi ve medeni haklarõn 
verileceği yoğun eğitim sistemlerinin öğretilmesi hatta zorla uygulatõlmasõdõr. 
 
Ancak İslam dünyasõnõn sorununun köklerinin tarihsel mi, kültürel mi olduğu çok açõk 
değildir. Dinin teknolojiyi geri bõraktõrmasõ ve dinin hoşgörüye tahammülsüzlüğü gibi 
yaklaşõmlar, İslam�õn matematik, tõp ve bilimin diğer alanlarõndaki önderliği 
düşünüldüğünde geçerliliğini yitirmektedir. 
 
Burada şu ortaya konulabilir. Dünyada önemli ölçüde ağõrlõğa sahip olmuş olan İslam, 
batõ için önemli bir hedef idi ve bu da 1. Dünya Savaşõ ile İslam�õn çöküşü biçiminde 
sonuçlandõ. Böylece her bölgede kendini gösteren kalkõnmaya gelişmiş ülke desteği, 
söz konusu Ortadoğu olunca, silah ve politik destek şekline dönüşmüş, bu da 
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ülkelerin silaha ve askere para harcamasõnõ, birbirlerini tehdit olarak görmesini ve 
ekonomik geri kalmõşlõğõ getirmiştir. 21. yüzyõla doğru Ortadoğu ve Kuzey Afrika 
ülkelerinin  içinde bulunduklarõ demokrasisizlik, otoriter devlet bürokrasisi, üretimin 
endüstriye yönlendirilmeyişi (daha çok geleneksel üretimleri sürdürme eğilimi, petrol, 
halõ vb. gibi), dinin batõ tipi oryantasyona engel teşkil edişi ve ülkeler, hatta kabileler 
arasõ çatõşma ortamõ, silaha harcanan ulusal kaynaklar, gibi nedenlerin yarattõğõ 
durum, çok parlak görünmemektedir. 
 
11.SOVYETLER BİRLİĞİ VE DAĞITILMIŞ İMPARATORLUK 
 
Sovyetler Birliği yapõsõnõn temelindeki problem 3 boyutlu olup, her biri bir diğerine 
neden olmakta idi. 
 
Sovyet sisteminin �politik meşruluğu (beceriksizliği)�  �ekonomik ve sosyal krizlere� 
neden olmuş, bu da �etnik ve kültürel� ilişkileri bozmuştur. Sonuç tam anlamõyla 
kaostur. 20. yüzyõlõn ikinci ve üçüncü çeyreğinde büyüyen Sovyet ekonomisi son 
çeyrekte gerilemiştir. İlk yarõdaki büyümenin nedeni ise ucuz işgücü, ucuz enerji ve 
hammadde bolluğudur. Rus kültürü her zaman kalite değil miktar eğilimli olmuştur. 
Bu Deli Petro�dan beri böyle ola gelmiştir. Ancak �mass production� için kaynaklar 
azalõnca veya maliyetler artõnca veya verimsizlik alabildiğince ortaya çõkõnca, bu 
toplumu kaliteye doğru çevirmek mümkün olmamõştõr. Bu da çok övündükleri 70 yõllõk 
�bilimsel sosyalizm� in iflasõ ile kendini göstermiştir. 
 
�Perestroika� bu durumun tersine çevrilebileceği ve gelişmenin tekrar sağlanabileceği 
amacõnõn bir ifadesi olarak ortaya çõkmõştõr. Ekonomik gelişmenin siyasi değişimle 
birlikte gitmesi gerekiyordu ve kapitalist bir yapõdan sosyalist bir rejime geçiş 
konusunda dünyada örnekler varken, bunun tersinin nasõl olacağõ gayet belirsizdi. 
 
Sovyet deneyindeki başarõsõzlõğõn en önemli sonuçlarõndan biri de etnik ve kültürel 
farklõlõklar ile �milliyetçilik�in yeniden ortaya çõkõşõdõr.  15 bağõmsõz federal devlet ve 
çeşitli düzeylerde otonom olan 53 etnik gruptan oluşan imparatorluğun dağõlmasõ için 
bu yapõnõn da çözülmesi gerekiyordu. Şu andaki krizin sonsuza dek sürmeyeceğini 
kabul etmekle birlikte, derin yapõsal ve köklü problemlere kimsenin çözüm önermediği 
veya önerilen çözümlerin de problemleri çözemeyeceği açõktõr. Bu belirsizliklerden 
dolayõ Batõlõ düşünürler eski Sovyetlerin içinde bulunduğu durumun muhtemel 
sonuçlarõnõ tahmin etmeye çalõşmaktadõrlar. 
 
Bunlardan çok azõ, politik liderliğin ülkeyi doğru yönetebileceği, ekonominin kendine 
geleceği eski Cumhuriyetlerle ilişkilerin liberal bazda gelişeceğini ummaktalar. 
Orta düzeyde iyimser bir yaklaşõm da, Moskova�nõn Cumhuriyetler üzerindeki etkisinin 
nispeten azalacağõnõ, Commonwealth topluluğunun devam edeceğini ve liberal 
ekonomik uygulamalarõn giderek daha iyi neticeler vereceğini, ifade etmektedir. 
 
Daha kötümser bir yaklaşõm ise, problemlerin bir iç savaşa yol açacağõ ve bunu da bir 
tutucu darbenin izleyeceğidir. Burada şunu söylemek mümkündür: Hiçbir yeni 
cumhuriyet global değişim rüzgarlarõna, diğer bölgelerdeki gibi, ayak uyduracak güce 
ve yapõya sahip değildir. 
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Çağdaş ülkelerdeki gelişmenin buralarda nasõl olacağõ oldukça belirsizdir. Eski Sovyet 
topluluklarõnõn birer enformasyon toplumuna dönüşerek 21. yüzyõlõ karşõlamasõ 
şimdilik mümkün görünmemektedir. (Örneğin 1987�de tüm SSCB�de 100.000 
bilgisayar varken ABD�nin yõllõk üretimi 5 milyon civarõnda idi. 
 
ORTA VE DOĞU AVRUPA 
 
Sovyetlerde olan tüm gelişmeler �Perestroika� ve �Glasnost� dahil Orta ve Doğu 
Avrupa�da önemli sonuçlara neden olmuştur. Serbest seçimler, serbest piyasa 
ekonomisi politikalarõ, Varşova Paktõ�nõn çöküşü ve bazõ bölge ülkelerinin AT�na üyelik 
başvurularõ bu gelişmenin en önemli sonuçlarõdõr. Yeni dünya düzenine kolay adapte 
olabilecek Macaristan, Çek ve Slovak Cumhuriyetleri, Doğu Almanya ve Polonya ise, 
daha zor ve yavaş adapte olacaklar olarak ta, Romanya, Bulgaristan ve Arnavutluk 
görülmektedir. Bunun nedeni de birinci gruptaki ülkelerin, yetenekli, ihtiraslõ ve 
eğitimli insan kaynağõ, uzun yõllara dayalõ endüstriyel üretim geleneği ve bilim 
alanõndaki alt yapõlarõnõn çok önemli kaynaklar olarak ortaya çõkmasõdõr. Bu tabii ki 21. 
yüzyõla hazõr olmak için yeterli değildir, ancak 21. yüzyõla hazõr olabilmeye aday olmak 
için yeterlidir. 
 
12. AVRUPA VE GELECEĞİ 
 
Politik olarak sorunlarõnõ aşmõş, büyük ve nitelikli insan gücüne sahip, ekonomik 
olarak zengin, teknolojisi üst düzeyde olan ve askeri açõdan ihmal edilemeyecek 
seviyedeki bir Avrupa topluluğu 21. yüzyõlõn belki de birinci gücü olmaya adaydõr. 
Japonya�nõn uluslararasõ yatõrõmlarda, ABD�nin tüketiciye dayalõ ekonomik üretimde, 
Rusya�nõn ise silahlanmada uzmanlaştõğõ göz önüne alõnõrsa, bu üç özelliği de içinde 
barõndõran AT�nun demokratik zengin ve sosyal anlamda gelişmiş yapõsõnõn dünyada 
bir kez daha bir numara olarak belireceği ifade edilebilir. Gelecek yüzyõl bir Amerikan 
yüzyõlõ olmaz ise muhtemelen bir Avrupa yüzyõlõ olacaktõr. 
 
Hangi açõdan bakõlõrsa bakõlsõn, �bu finansal piyasalar, ekonomilerin büyüklüğü, 
tarõmsal üretim, endüstriyel dev şirketler, çevreye duyarlõlõk, eğitim ve kültür gibi 
toplumsal altyapõ vb. olabilir.� Avrupa�nõn mevcut durumu hem dünyaya örnektir, hem 
de 21. yüzyõlda, AT�un geleceği nokta bugünkünden çok daha iyi olacağõndan, AT bir 
dünya örneği ve ideali olmaya adaydõr. Çünkü gerek ekonomik , gerek kültürel ve 
gerekse sosyal ve siyasal olarak karşõmõza çõkan ülkelerarasõ, topluluklar arasõ veya 
cemaatler arasõ çatõşma ve çelişkilerin en iyi ve gelişmiş biçimde çözümlenmiş olduğu 
sõnõrlar AT�nun içinde bulunduğu ortamdõr. Sonuç olarak bugün olduğu gibi 21. 
yüzyõlda da tüm dünya AT�nun gösterdiği gelişmeyi örnek alacak ve bundan 
faydalanacaktõr. 
 
13. AMERİKAN ÇELİŞKİSİ 
 
ABD� nin inişi de, yükselişi gibi düşünürlerin bir çok eser üretmesine sebep olmuştur. 
Bu durumda ABD�nin güçlü ve zayõf noktalarõnõ incelemek gerekecektir. 
 
Güçlü olduğu noktalardan birisi, askeri güç açõsõndan ABD her ülkeden daha ileri 
düzeydedir. Hem teknolojik silah üstünlüğü hem de enformasyonu askeri anlamda 
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kullanabilme anlamõnda önünde hiçbir kuvvet bulunmamaktadõr. Askeri harcamalarõn 
bu derece büyük oluşu ekonomik açõdan gelecek tehditleri karşõlama yeteneğini 
azaltmõştõr. Yeni askeri harcamalar ekonomiyi önemli zaaflara uğratmõştõr. 19. 
yüzyõldan beri Amerikan ekonomisi dünyada en verimli işgücünü barõndõrmakta idi. 
Ancak şimdi Japonya ve Almanya bireysel verim açõsõndan ABD�den öndedir. 
 
1971�de ilk defa (20. yüzyõlda) ticaret dengesi açõk veren ülkenin bu açõğõ 1987�de 
171 milyar $�a ulaşmõş ve 1990�lardan bu açõğõn kapatõlmasõ için her yõl 100 milyar 
$�dan fazla nakit borçlanmasõ öngörülmüş ve böylece vaktiyle dünyanõn yardõm 
dağõtan ülkesi bugün dünyanõn en büyük borçlusu haline gelmiştir. 
 
Bu durumun temel nedeni, doğrudan doğruya ABD�nin sanayi üretim gücünün 
düşüşüyle ilgilidir. 1990�larda 8 ana üretim biçiminin  içinde sadece ticari uçak üretimi 
ve kimyasal madde üretimi endüstrileri ABD ekonomisine ticaret fazlasõ getirmektedir. 
1960 ve 1970�lerde ise bu 8�de 8 idi. Eğitim kalitesinin giderek düşmesi, uyuşturucu 
yaygõnlõğõ , eğlenceye düşkünlük, ve kültürel bilinçsizlik ABD�nin inişinin hem nedenleri 
hem de sonuçlarõ arasõndadõr. Ancak tüm problemlerin neden ortaya çõktõğõ çok açõk 
değildir. ABD�nin giderek etniklere dayanan nüfus yapõsõ, çevre problemleri, eğitim 
kalitesinin düşüşü, mali piyasa problemleri ve siyasi yapõdaki zayõflõklarõ (Başkan�õn 
Kongre karşõsõnda zayõf oluşu, dolayõsõyla karar verme mekanizmasõnõn ağõr işlemesi) 
nedeniyle ABD�nin 21. yüzyõlda kazananlardan biri olmasõ ihtimali oldukça zayõf 
görünmektedir. Dolayõsõyla ABD�de 21. yüzyõla hazõrlanma, Washington�un planladõğõ 
bir amaç olarak değil, kişisel veya küçük birimler düzeyinde bir ideal olarak kalacaktõr. 
 
14. 21. YÜZYILA HAZIRLIK 
 
Economist dergisi Ekim 1930 sayõsõnda ekonomideki gelişmenin politik gelişmeyle 
paralel yürümediğini, dünya ekonomik açõdan tek bir faaliyet alanõ haline gelirken 
ülkelerin gitgide küçülüp sayõsõnõn arttõğõnõ, milliyetçi düşüncenin egemen hale 
geldiğini belirtiyor ve bu iki zõt eğilim arasõndaki gerilimin insanõn toplumsal 
yaşantõsõnda çatõşma, sürtüşme ve kargaşa yarattõğõnõ söylüyordu. 
 
Gerçekten de bağõmsõz ülke sayõsõ izleyen 60 yõlda üç katõna çõkarken ekonomik 
entegrasyon yõldan yõla artarak ticaret, maliye ve teknoloji �tek bir faaliyet alanõna� 
doğru yönelmiştir. Sonuç olarak bugünün global toplumu 60 yõl öncesinden daha 
yoğun bir biçimde teknolojik değişim ve ekonomik entegrasyonu geleneksel politik 
yapõlarla, milliyetçi bilinçle, toplumsal gereksinimlerle ve alõşkanlõklarla bağdaştõrmak 
zorundadõr. 
 
Dahasõ, ekonomik ve politik yapõlarõ birbiriyle uyumlu hale getirme çabalarõ üç kuşak 
öncesinden pek belirgin olmayan ancak şimdi toplumsal ilişkileri, hatta uzun dönemde 
inanlõğõn varoluşunu tehdit eden trendlerle daha da güçleşecektir. 
 
Bu trendlerden birincisi ve en önemlisi hõzla artan dünya nüfusu ve zengin ülkelerle 
yoksul ülkeler arasõndaki demografik dengesizliktir. 1930 dan 1990�a dünya nüfusu 2 
milyardan 5 milyara çõkarken, nüfus yoğunluğu da zengin ülkelerden yoksul ülkelere 
kaymõştõr. Dünyanõn bir tarafõnda teknoloji patlamasõ, öte tarafõnda ise nüfus 
patlamasõ olmasõ uluslar arasõ düzen ve istikrar için iyi bir reçete değildir.  
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Nüfustaki bu trend, çevre sorunlarõnõ da beraberinde getirmektedir. Çevre bilinci 
gelişmiş ülkeler ne kadar sorumlu davranõrsa davransõn, hõzla kalkõnmak isteyen az 
gelişmiş ülkelerin su kaynaklarõnõ, ormanlarõ, otlaklarõ kurutmasõ, dolayõsõyla hayvan 
ve bitki türlerinin yok olmasõ etkilerinin tüm dünyada hissedilmesi kaçõnõlmazdõr. 
 
Bir başka trend de geleneksel işlerin yerini tümüyle yeni üretim sistemlerinin 
almasõdõr. Bu her ne kadar şimdiye değin ekonomik ve toplumsal kalkõnmanõn temel 
etkeni olduysa da, önümüzdeki onyõllarda biyoteknolojik devrimin geleneksel tarõmõ, 
robotik devrimin de sõnai istihdamõ atõl duruma getirmesi söz konusu olabilir. 
 
Tarõm ve imalattaki bu transformasyon nüfus patlamasõyla birleşince işsiz kalan 
milyonlarca insanõn şehirlere göçmesi, orda da iş bulamayõnca toplumsal huzursuzluk 
hatta şiddet yaratmasõ olasõdõr. 
 
Finansal devrim çoğu ülkenin GSMH�sõnõ aşan meblağlarõn elektronik araçlarla anõnda 
el değiştirmesini sağlarken, başta televizyon olmak üzere iletişim araçlarõnõn böylesine 
gelişmesi bilgiyi devlet tekelinden çõkarmõş, ulusal sõnõrlarõ delik deşik etmiş, insanlarõn 
zengin uluslarla yoksul uluslar arasõndaki uçurumu fark etmelerine yol açarak göçleri 
hõzlandõrmõştõr. 
 
Bu değişimler sonucunda ülkeler kendi kaderleri üzerindeki kontrolü gittikçe yitiriyor 
görünmektedir. Geleneksel güç odaklarõ azalan nüfus, izinsiz göç, devasa para akõşõ, 
tarõm ve imalatta yüksek işsizlik oranõ, bilgi gibi sorunlar karşõsõnda şaşõrmõş 
durumdadõr. 
 
Bu değişimlerin hõzõ ve karmaşõklõğõ göz önüne alõnõrsa, acaba herhangi bir sosyal 
grup 21. yüzyõla gerçekten �hazõr� mõdõr? Elbette ki bazõ firmalar ve kişiler bu 
sosyoekonomik gelişmelerden yararlanmakta, daha da kazançlõ çõkacak şekilde 
kendilerini ayarlamaktadõr. Öte yandan milyonlarca yoksul, eğitimsiz, vasõfsõz insanõn 
durumu gittikçe kötüleşmektedir. 
 
21. yüzyõla en hazõr görünen ülkeler Japonya, Kore, bazõ Doğu Asya ülkeleri, 
Almanya, İsviçre,İskandinav ülkeleri ve muhtemelen bütünüyle AT�dir. Bu ülkelerin 
ortak yönleri yüksek tasarruf oranlarõ, yeni fabrika ve makinalara yoğunlaşmõş 
yatõrõm, kusursuz eğitim sistemleri (özellikle yüksek öğrenim yapmayanlar için), vasõflõ 
işgücü ve hizmet içi eğitim, mühendis sayõsõnõn avukat sayõsõndan fazla olduğu bir 
imalat kültürü, global piyasa için tasarõmõ iyi katma değeri yüksek üretim ve 
�görünür� mallarda sürekli ticaret fazlasõdõr. Açõktõr ki teknik, eğitsel, mali kaynaklara 
ve kültürel dayanõşmaya sahip ülkeler gelecek yüzyõla daha hazõr durumdadõrlar. 
 
REFORM YAPMANIN GÜÇLÜKLERİ 
 
Sistematik reformun karşõsõnda iki önemli engel vardõr: Birincisi, sözü geçen nüfus ve 
çevre trend�leri insanõ umutsuzluğa sürükleyecek kadar olumsuzdur. İkincisi de, 
alõnacak önlemler en sõkõ şekilde hemen şimdi uygulanmaya başlasa bile etkisini 25  - 
40 yõl sonra gösterecektir. İnsanlar çok uzun vadede ulaşacaklarõ kesin olmayan genel 
menfaatler için kõsa vadede kişisel fedakarlõk yapmaya hevesli değildirler. 
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Yapõlacak reformlarda en büyük görev devlete düşmektedir. Ülke kaynaklarõnda 
başlõca pay sahibi ve kullanõcõ olan, politikalarda öncelikleri saptayan ve uygulayan, 
uluslar arasõ anlaşmalara imza atan hep devlettir. Reformlarõn maliyeti tabi ki 
yüksektir, ancak Soğuk Savaş silahlanma yarõşõnõn maliyetine ulaşmaz. 
 
Bu kitap, global değişimleri anlamak amacõyla yazõlmõş olup yapõlmasõ gereken 
değişiklik programlarõnõ anlatan sayõsõz teknik çalõşmalarõn ayrõntõlarõna girmemiştir. 
Zaten bu çalõşmalarõn vardõğõ ortak sonuç şudur: milli tasarrufu arttõrmak bütçe 
açõklarõnõ kapatmak, Ar-Ge�ye ağõrlõk vermek, askeri harcamalarõ kõsmak, kõsa dönemli 
kar peşinde koşmaktan vazgeçmek, dünya piyasasõna yönelik iyi tasarõmlõ ve güvenilir 
mal üretmek, eğitimle işgücünün kalitesini yükseltmek gibi. Gelişmekte olan 
ülkelerdeki nüfus patlamasõnõ önlemek için de tek ortak yol vardõr: ucuz ve güvenilir 
doğum kontrol araçlarõ sağlayarak doğurganlõğõ düşürmek. Kõsacasõ, mesele sorunlara 
çözüm bulunmamasõ değil, uzun vadeli bu çözümlerin uygulanabilmesi için kõsa 
dönemde fedakarlõk yapmaya bireylerin ve politikacõlarõn aynõ derecede isteksiz 
olmasõdõr. Ancak teknik çözümle bir yana, global toplumu 21. yüzyõla hazõrlayacak 
genel çabalarõn üç kilit elemanõ vardõr: eğitim, kadõnlarõn toplumdaki yeri ve politik 
önderlik. 
 
EĞİTİM�İN ROLÜ VE KADININ STATÜSÜ: 
 
Geri kalmõşlõğõn pek çok sebebi olabilir fakat en önemlilerinden biri eğitime yeterince 
ağõrlõk  verilmemesidir. 
 
Eğitim yalnõzca işgücünün teknik olarak yeniden yönlendirilmesi, profesyonel sõnõflarõn 
ortaya çõkmasõ, okullarda imalat kültürünün teşvik edilmesi demek değildir; aynõ 
zamanda dünyamõzõn neden değiştiğini, diğer uluslarõn ve kültürlerin bu değişiklikler 
hakkõnda ne hissettiklerini, hepimizin ortak yönlerini olduğu kadar kültürleri, sõnõflarõ 
ve uluslarõ bölen şeylerin ne olduğunu derinlemesine anlamak demektir. Tek başõna 
anlamak ta yetmez; birer dünya vatandaşõ olarak kendimizi ahlak, adalet ve orantõlõlõk 
�denge kavramlarõyla donatmak zorundayõz. Köktenci güçlerin açõk sorgulama ve 
tartõşmayõ engellediği, politikacõlarõn özel çõkar gruplarõnõn desteğini sağlamak 
amacõyla yabancõlara ve etnik azõnlõklara karşõ çõktõğõ, ticari medya ve popülist 
kültürün ciddi konularõ kenara ittiği toplumlarda eğitimin global trendlere 
derinlemesine anlayõş getirme olasõlõğõ çok sõnõrlõdõr. 
 
Eğitimin rolünün önem kazanmasõ kadõnõn toplumdaki yeri ile iç içedir. Az gelişmiş 
ülkelerde kadõnõn bastõrõlmõş konumu ile nüfus patlamasõ , yoksulluk ve genel 
ekonomik gerilik arasõndaki yakõn ilişki yadsõnamaz. Kadõnõn eğitimi arttõkça daha geç 
evlenmekte, daha geç doğurmakta ve daha az sayõda çocuk sahibi olmaktadõr. 
 
Gelişmiş ülkelerdeki sorun ise doğurganlõğõn azalmasõdõr. Bunlarda da anneye 
sağlanan çeşitli teşvikler yanõnda kadõnlarõn milletvekili ve bakan olmasõ (İsveç gibi) 
doğumlarõ arttõrmaktadõr. Sonuçta demografik denge için doğumlarõ fakir toplumlarda 
azaltõcõ, gelişmiş toplumlarda arttõrõcõ önlemler almada en büyük rolü kadõnõn 
toplumdaki yeri  oynamaktadõr. 
 

http://www.ozetkitap.com 15 



POLİTİK ÖNDERLİK 
 
Değişimlere ayak uydurmak için alõnmasõ gereken önlemlerde devletin, dolayõsõyla 
politikacõlarõn rolünden söz edilmişti. Politikacõlar ise yeniden seçilmek için 
seçmenlerine hoş görünmek zorundadõrlar; çõkar gruplarõnõ incitmek istemezler. Ancak 
gerçeklere de gözlerini kapamamalarõ gerekir. 
 
Dünyanõn gidişatõna ister iyimser ister karamsar gözle bakalõm, 21. yüzyõla hazõrlõğõ 3 
sebepten dolayõ ciddiye almalõyõz. 
 
Bunlardan birincisi göreceli üstünlüktür. Ekonomik kalkõnma insanlarõn yaşam 
standardõnõ yükselterek sağlõk, eğitim, dinlenme olanaklarõnõ geliştirir. Teknolojik 
yeniliklerin ve ekonomik kalkõnmanõn sonucu olan bu olanaklar herkese eşit 
dağõtõlmaz; başarõlõ toplumlarõn ödülleridir ancak. Yeni teknolojileri yaratamayan, 
yavaş veya negatif büyüyen, nüfus arttõkça kişi başõ geliri sabit kalan veya düşen 
ekonomiye sahip toplumlar diğerlerine göre dezavantajlõ konuma geçerler, mutsuz 
olurlar. Geleceğe yönelik yeni düşünce, yeni eğitim, yeni donanõm üretememek, 
tarihe �kaybeden� olarak geçmek demektir. 
 
İkincisi nüfus ve çevre sorunlarõnõn kendi haline bõrakõlmakla halledilemeyeceği 
gerçeğidir. Bunun için de sermaye, bilimsel yaklaşõm, teknik uzmanlõk ile kalifiye ve 
yaratõcõ işgücü gereklidir. 
 
Reformlar için üçüncü ve sonuncu gerekçe de politik istikrarsõzlõğõ, savaş ve şiddet 
tehditlerini ortadan kaldõrmaktõr. Sosyal patlamalar (Fransõz, Rus İhtilalleri vs.) 
genelde birdenbire ortaya çõkmaz; depremden önce tektonik tabakalarõn sõkõşmasõ gibi 
sürekli artan bir basõnç söz konusudur. Toplumdaki baskõlar � hõzlõ nüfus artõşõ, azalan 
kaynaklar, işsizlik, gecekondulaşma, eğitim yoksunluğu � arttõkça, sosyal ve politik 
patlamalarõn ortaya çõkma olasõlõğõ artar, hele bir de sõnõr, su, toprak gibi geleneksel 
çatõşma nedenleriyle birleşince. Üstelik iç ve dõş savaşlarõ artõk yerel diye 
önemsememek büyük hata olur. Kimyasal, biyolojik, hatta nükleer silahlar bütün 
insanlõğõ tehdit etmektedir. 
 
Bu sorunlar dizisi karşõsõnda nihayet birer insanoğlu olan politikacõlarõmõzdan bir şey 
beklemek hayalci yaklaşõm gibi görülebilir. Üstelik belirli olan tek şey sayõsõz 
belirsizlikle karşõ karşõya  olduğumuzdur. Geleceği göremediğimiz için global 
trend�lerin felakete mi götüreceğini yoksa olağanüstü gelişmelerle yolundan mõ 
sapacağõnõ söyleyemiyoruz. Aşikar olan, sorunlarõn teşhisi ve çözümü için politikacõ ve 
bireylerin elbirliği yapma gereğidir. Bu gerek yerine getirilmediği takdirde  
doğabilecek kargaşa ve felaketlerin tek sorumlusu yine insanlõk olacaktõr.  
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