KAPİTALİZMİN GELECEĞİ:
BUGÜNÜN EKONOMİK GÜÇLERİ
YARININ DÜNYANISI NASIL
ŞEKİLLENDİRİYOR?

Bizler, sudan çõkarõlmõş ve tekrar girmek için oraya buraya çõrpõnan büyük bir balõk
gibiyiz. Bu durumdayken balõk bir sonraki çõrpõnõşõn kendini nereye fõrlatacağõnõ
sormaz. Yalnõzca şimdiki durumunun dayanõlmaz olduğunu ve başka bir şey denemesi
gerektiğini hisseder.
Çin Atasözü
BÖLÜM I
YENİ OYUN, YENİ KURALLAR
YENİ STRATEJİLER
Başarõ teriminin “yaşam standardõnõn yükselmesi” anlamõnda kullanõlmaya başlandõğõ
sanayi devriminden bu yana, kapitalizm dõşõnda hiçbir ekonomik sistem hiçbir yerde
işe yaramadõ. Kapitalizmin rakipleri – faşizm, sosyalizm ve komünizm – hepsi yok
oldu. Ancak rakipleri tarih kitaplarõna girerken, kapitalizmin temellerini de bir şey
sallõyor. Tõpkõ o Çin balõğõ gibi, kapitalizm de içinde yüzdüğü suya dönmek için
çõrpõnõyor. Dünya ekonomisi 1960’larda yõlda %5 büyürken, 1990’larda ancak 52
büyüyebiliyor. Yalnõzca iki on yõlda kapitalizm büyüme hõzõnõn %60’õnõ kaybetti.
Bunun sebeplerini bulmak için yeni teknolojilerin ve yeni ideolojilerin birbiriyle
ilişkisine bakmak gerekir. Yeni teknolojiler ve yeni ideolojiler ekonomik sistemi yeni
yönlere götüren güçlerdir. Bu güçler, yeni kurallarõ olan ve kazanmak için yeni
stratejiler gerektiren yeni bir ekonomik oyun yaratmaktadõr.
İyi de, kapitalizm gibi rekabete dayanan bir sistemin kendi rakibi olmazsa değişen
ortama nasõl adapte olup verimliliğini koruyacak? Rakipleri ekonomik oyun alanõndan
çõkarõlõnca kapitalizm adaptasyon yeteneğini mi kaybetti yoksa? Değişim ve uyumu
kim sağlayacak? Mevcut yöneticiler mi? Politik ideolojilerinde istedikleri kadar sol veya
devrimci olsunlar, mevcut sistemin yöneticileri sosyal muhafazakardõrlar. Zira madem
ki onlarõ iktidara getiren o sistedir, öyleyse o sistem “doğru”dur. Bugünün kurallarõ
sayesinde iktidarda olduklarõndan, değişime içgüdüsel olarak karşõ çõkarlar.
Tarih boyunca ancak dõş askeri tehditler, sosyal çalkantõlar veya değişik ideolojiler
statükodan sağlanan çõkarlarõn üstesinden gelebilmiştir. 19 yy kapitalizminin
kusurlarõna – artan eşitsizlik ve işsizlik – çare olarak sosyalizm icat edildi. Sosyalistler,
üretim ve zenginliğin temel taşõ olacak yeni bir insan, bir “sosyal birey” yaratmanõn
mümkün olabileceğine inanõyorlardõ. Komünizm, bu yeni insan tipini yaratmayõ
beceremediği için başarõsõz oldu. İnsanlarõn sosyal amaçlar uğruna uzun süre
çalõşmasõnõn mümkün olmadõğõnõ kanõtladõ. Bireysel değerlerle toplumsal değerler
arasõndaki yarõşmada kazanan, bireysel değerler oldu.
Aynõ şekilde, Avrupalõlarõn üçüncü yol olarak gösterdikleri sosyal güvenlik devleti de
geçerli alternatif olmaktan çõktõ. Sosyal güvenlik devleti komünizm gibi çökmediyse de
esasta iflas etti. İsveç gibi kalesi olan ülkelerde bile geriliyor. “En iyinin yaşamasõ”na
dayanan kapitalizm tek başõna kaldõ. Bugün iktidardaki sol partiler, sağ partilerle tõpa
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tõp aynõ politikalarõ uyguluyorlar. Sonuçta, gözlerimizin önünde dünyanõn topografyasõ
değişiyor.
Dipteki Güçler
Yeni ekonomik dünyanõn dinamiğini anlamak için jeolojiden “plaka tektoniği” ve
biyolojiden “ denge arasõ terimlerini ödünç almak zorundayõz.
Jeolojide gözle görünen depremler ve yanardağ patlamalarõ, beş kõta plakasõnõn
dünyanõn erimiş çekirdeği (mağma) üzerindeki görünmez hareketlerinden ileri gelir.
Aynõ hareketler, kõtalarõn zaman içinde birbirine yaklaşõp uzaklaşmasõ gibi yerkürenin
yüzeyini değiştiren daha yavaş, neredeyse görünmez farklõlõklara da yol açarlar.
Dünyanõn ekonomik yüzeyindeki ekonomik depremlerin ve yanardağlarõn altõnda da
beş ekonomik plakanõn hareketi yatar. Bunlarõn gücü de jeolojideki kadar karşõ
durulmazdõr.
Bu güçlerin nelere yol açtõğõnõ ve onlara nasõl uyabileceğimizi anlamak için evrim
biyolojisinden “denge arasõ” terimine başvurmak zorundayõz. Normal evrim o kadar
yavaştõr ki insan ömre süresinde fark edilmez. Besin zincirinin en üst halkasõnda
bulunan en gelişmiş türler git gide büyür ve güçlenir. Ancak bazen ortam aniden
değişir ve baskõn tür yok olarak yerini bir başka türe bõrakõr. Evrim quantum sõçramasõ
gösterir. 130 milyon yõl dünya yüzeyine egemen olan dinazorlarõn birdenbire yok olup
yerlerini memelilere bõrakmasõ en bilinen örnektir. Buna biyolojide “denge aramasõ”
denir.
İnsanlõk tarihinde de böyle denge aralarõ vardõr. Aralarõnda 2000 yõl olmasõna rağmen
Napolyon’un ordularõ Sezar’õn ordularõndan daha hõzlõ değildi; ikisi de at ve arabaya
bağõmlõydõ. Fakat Napolyon’un ölümünden sadece 70 yõl sonra buharlõ trenler saatte
180 km. hõza ulaştõlar. Binlerce yõllõk tarõm çağõ yerini sanayi çağõna bõraktõ. Yüzlerce
yõl süren “en iyinin sağ kalmasõ”na dayalõ feodal sistemin yerini kapitalizm aldõ.
Denge aralarõnda herşey yüzer – gezer haldedir. Belirsizlik egemendir. Kazanan taraf
olmak için gereken nitelikler, denge durumundakinden çok farklõdõr.
Bugünün dünyasõ da, beş ekonomik plakanõn hareketlerinin yol açtõğõ denge arasõ
dönemi yaşamaktadõr. Bu beş ekonomik plaka şunlardõr:
1.
2.
3.
4.
5.

Komünizmin sona ermesi,
Beyin gücü sektörlerinin gelişmesi,
Demografi
Global ekonomi
Dünya lideri yokluğu,

Yeni koşullara hazõrlõklõ olup uymayõ becerebilen bireyler, firmalar ve uluslar,
memeliler gibi ayakta kalacaklar, uyamayanlar dinazorlar gibi yok olup gideceklerdir.
Ekonomik Mağma
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Tõpkõ kõta plakalarõnõn mağmadaki akõmlara bağlõ olarak hareket ettikleri gibi ekonomik
dünya da teknoloji ve ideolojinin karõşõmõndan oluşan bir akõşkan yatak üzerinde
yüzer. Bu iki güçteki değişiklikler ve aralarõndaki ilişkiler ekonomik plakalarõ birbirine
iten güçlerdir.
Feodalizmden kapitalizmin doğduğu son denge arasõnõn gerçekleşebilmesi için
teknolojinin ve ideolojinin gelişmesi gerekmişti. Sanayinin vazgeçilmez unsuru olan
enerji buhar makinasõyla sağlanõnca verim arttõ. Verim artõnca ücretler ve karlar arttõ.
Bu da tüketimi hõzlandõrarak insanlarõn yeni lükslere çabucak alõşmasõnõ ve onlarõ
ihtiyaç gibi örmelerine yol açtõ. Bir lokma, bir hõrka devri geride kaldõ. Kişisel
tüketiminin kişisel refah için ön koşul olduğu inancõ iki yüz yõllõk bile değildir. Bu inanç
olmasaydõ kapitalizmin teşvik yapõsõnõn hiçbir anlamõ, ekonomik büyümenin hiçbir
amacõ kalmazdõ.
Bu kitabõn amacõ, ekonomik yerküremizin görünür yüzeyinin altõnda yatan ekonomik
plakalarõn hareketlerini anlamak ve mevcut durumun haritasõnõ çõkararak ona göre
kendimize yön çizmektir.
BÖLÜM 2
DÜNYA HARİTASINI ÇIKARMAK
Ekonomi açõsõndan gelir ve varlõğõn dağõlõmõ, dünyanõn yüzeyinin dağlarõ ve vadileri
gibidir. Ekonomik havayõ onlar belirler. 24 ile 44 yaş arasõndaki erkekler gelirlerinin
%93’ünü kazançtan sağlamaktadõr. Ekonomik oyunun esasõ “iş”tir. Oysa iş ve kazanca
bakõldõğõnda, dünya topografyasõnõn hõzla değiştiği görülür.
Eşitsizliğin Artõşõ
Son yõllarda hemen hemen bütün ülkelerde gelir eşitsizliği hõzla artmaktadõr. 80’li
yõllarda reel kazançlarõn hepsi iş gücünün en üst %20’sine gitmiş, artan kazancõn
%64’ü de nüfusun %1’inde toplanmõştõr. “Kazanan hepsini alõr” toplumu ortaya
çõkmõştõr. Sonuçta nüfusun %1’i tüm gelirlerin %40’õna sahip olmuştur. Başkan
Kennedy’nin “sular yükselirse üstündeki bütün tekneler yükselir” sözünün aksine
ekonomi gitgide geliştiği halde bazõlarõnõn geliri adamakõllõ azalmõştõr.
Firmalarõn Küçülmesi
1980’lerin sonu ile 1990’larõn başõnda Amerikan şirketleri 2,5 milyon kişiyi işten
çõkardõlar. Şirketler, alõşõlmõş hiyerarşiyi kaldõrõp karar yetkisini en alt kademeye
indirme ve takõmlar halinde çalõşma sayesinde daha az elemanla daha çok iş çõktõğõnõ
fark ettiler. Bu durumda teknolojilerin gelişmesi de önemli rol oynadõ. Geçici işçi
statüsüyle eleman çalõştõrarak işçilik giderlerini azalttõlar, işten çõkarmalarõ
kolaylaştõrdõlar. Öte yandan, Marx’õn Lümpen Proleterya diyebileceği, verimliliği son
derece düşük olduğu için kimsenin iş vermediği bir grup çõktõ ortaya. Amerika’da
evsizler denen bu grubun 600.000 dolayõnda olduğu tahmin ediliyor.
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Ailenin Ekonomik Yaşayabilirliği
Tarõm ekonomilerinde çocuklar küçük yaşta ekonomik değere sahipti. Bu yüzden
çocuk sayõsõnõn fazla olmasõ aileye katkõda bulunurdu. Aile bireylerinin her birinin ayrõ
görevi ve gerekliliği vardõ. Bugün kapitalizm dilinde çocuk “kar merkezi” olmaktan
çõkõp “maliyet merkezi” olmuştur. Özellikle babalar çocuk yetiştirmenin
sorumluluğundan şu veya bu şekilde kaçmaktadõr. Anneyi doğa yaratõr fakat babayõ
toplum yaratõr. Günümüzün toplumu da yalnõz babanõn para kazandõğõ ve bakõmõnõ
üstlendiği ailelerin temeline dinamit koymuştur.
Orta Sõnõf
Hiçbir şeyi olmayanlarõn kaybedecek şeyi de olmaz. Dolayõsõyla politik açõdan lümpen
proleteryanõn önemi yoktur. Devrimleri başlatmazlar. Atõl dururlar. Önemli olan orta
sõnõfõn beklentileridir. Beklentilerine kavuşmayan orta sõnõf devrim yapar. Orta sõnõf
artõk kendi evini alamamakta, reel geliri düşmekte, ekonomik güvencesi kalkmakta,
eşitsizlik artmaktadõr.
Avrupa’da işçi çõkarmak çok güç olduğundan firmalar işçi çõkarmõyorlar ancak yeni iş
alanlarõ da yaratõlmõyor. 1973’den 1994’e kadar Amerika’da 38 milyon net yeni iş
yaratõldõğõ halde bu rakam Batõ Avrupa’da sõfõrdõr. Buna hem anti enflasyonist
politikalar, hem de Avrupalõlarõn yatõrõmlarõnõ işçilik ücretleri daha düşük olan ülkelere
kaydõrmalarõ yol açmõştõr.
Sonuçta Avrupa’da çalõşanlar ücret düşmesini paylaşacaklarõna yüksek vergiler
vererek işsizlik sigortasõnõ paylaşmaktadõr. Yüzeyde görüntü farklõ olsa bile dipte aynõ
güçler etkilidir. Avrupa Komisyonu, sosyal güvenlik, asgari ücret, işsizlik sigortasõ,
sendikalarõn gücü gibi konularda esneklik getirilmesinin şart olduğunu belirten
raporlar yayõnlayõp durmakta ancak durum yine de değişmemektedir.
Komüniter tip kapitalizmin uygulandõğõ Japonya’da ne Amerika’daki gibi ücretler
düşmekte, ne de Avrupa’daki gibi işsizlik artmaktadõr. Fakat yaşam boyu iş garantisi
yüzünden Japon firmalarõnda pek çok bordrolu işsiz vardõr. Bu da firmalarõn kar
marjõnõ neredeyse yok etmiştir. Kara dayanmayan kapitalizm ise Japonya’da bile olsa
yürümez.
BÖLÜM 3
PLAKA BİR: KOMÜNİZMİN SONU
KOMÜNİZME SON VEREN DEPREM, 1.9 MİLYAR İNSANI
KAPİTALİST DÜNYAYA YUVARLADI
Dünya nüfusunun üçte birinin yaşadõğõ komünist bloktaki devrim kendilerini olduğu
kadar kapitalist bloku da etkileyecektir. Dünyanõn en büyük petrol, alüminyum, nikel,
titan, tahõl üreticisi olan iyi bir eğitim sistemiyle nitelikli işgücü ve bilim adamõ
yetiştiren Sovyetler Birliği’nin dağõlmasõ kapitalist dünyanõn fiyat ve ücretlerinde, Çin’in
ise düşük ve orta derecede kalifiye işgücüyle üretim yapõlan imalat sanayiinde büyük
etkisi olacaktõr.
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Üçüncü Dünyada İthal İkamesinin ve Devletçiliğin Sonu
1950’lerde Latin Amerika Ekonomik Komisyonu Başkanõ Paul Prebish, kalkõnmanõn
yolunun ithal ikamesinden ve yarõ sosyalizmden (devletçilikten) geçtiğini
savunuyordu. İthalata yüksek gümrük ve kota koy, ithal edilenleri yurt içinde imal
etmek için kamu şirketleri kur, iç piyasada sat, büyüme kendiliğinden gelsin.
Teori üçüncü dünyanõn hemen her tarafõndan kabul gördü. Ne yazõk ki uygulanan
hiçbir yerde işe yaramadõ. Kamu ve özel şirketler yüksek kota ve duvarlarõn arkasõnda
yaşadõlar, devlet sübvansiyonlarõnõn keyfini çõkardõlar, çok para kazandõlar, iyi
yaşadõlar ve gelişmiş dünyanõn kalitesine erişmek gibi bir kaygõyõ hiç duymadõlar.
70 ve 80’lerde, kalkõnmakta olan dört ülke bu stratejiyi reddedip ihracata yöneldi.
Firmalar ancak birinci dünyanõn kalitesinde üretim yaptõklarõ ve bu üretimi dünya
pazarlarõna ihraç ettikleri takdirde iç piyasada kota ve gümrükle korundular. Bu
firmalarõn dünya piyasasõnda tutunmak için verdikleri kalite savaşõnõn iç piyasaya da
yansõyacağõna inanõlõyordu. Bu inancõn doğru olduğu kanõtlandõ. Bugün 9.000 –
20.000 $ arasõndaki kişi başõ gelirle Hong Kong, Singapur, Tayvan ve Güney Kore
üçüncü dünya ülkesi olmaktan çõkmõşlardõr.
Ancak bugün bütün ülkeler ithal ikamesini ve devletçiliği bir yana bõrakõp ihracata
yöneldiler. Dört ülkedeki 65 milyon kişi yerine, üçüncü dünyadaki üç milyar kişi
ihracata heveslendiler. 20. yüzyõlõn sonunda rekabetin derecesi ne olursa olsun, 21.
yüzyõlda bu rekabet fersah fersah artmõş olacaktõr.
Orta Doğu
Mõsõr’õn işgücü, Filistin’in eğitimli insanõ, körfezin tüketicisi ve yatõrõmcõsõ iyi bir barõş
ortamõnda neler yapmaz ki? Mõsõr’dan Kafkas’lara özelikle turizm alanõnda büyük
potansiyel mevcut. Dahasõ, Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya kavşağõnda yaşayan
Türk uluslarõ arasõnda bir Türk Ortak Pazarõ kurulmayõ bekliyor. Bu gerçekleşmeyebilir
ama bir bakarsõnõz gerçekleşebilir de.
Politik Coğrafya
Politik sõnõrlar ekonomi için de önemlidir zira gümrükler, kotalar, yasal ve vergi
sistemleri yatõrõmlar, politikalar bir sõnõrdan diğerine değişir.
Soğuk savaş sõrasõnda SSCB ve ABD bir konuda anlaşmõşlardõ: Ulusal sõnõrlardaki
değişikliklere izin vermek tehlikelidir, çünkü kendileri de bu anlaşmazlõğõn içine
çekilebilir ve Moskova ile Washington arasõnda füzeler uçuşabilir. Böylece ikinci dünya
savaşõndan bu yana dünya haritasõnda ülkelerin adõ değişse bile sõnõrlar pek
değişmiyordu.
SSCB’deki etnik gruplarõ bir arada tutmak için komünizm gibi güçlü ideolojiler ve
Stalin gibi acõmasõz devrim liderleri gerekiyordu. Her ikisinin de sonu, bütün sõnõrlarõ
parçaladõ. Etnik gruplar bir arada yaşayamayacaklarõnõ fark ettiler. Buzul çağõndan
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aniden çõkmõş, çözülmüş ve barõş içinde hiç yaşamamõş gibi birbirleriyle savaşmaya
başladõlar.
Ancak soğuk savaşõn sona ermesiyle komünist dünyanõn dõşõnda da sõnõrlar değişiyor.
Afrika’daki bütün sõnõrlar zaten coğrafi, etnik, dil, tarih ve ekonomik açõdan yanlõş
yerdi. İngiliz ve Fransõz ordularõnõn vaktiyle tesadüfen karşõlaştõklarõ yerler sõnõr olmuş.
Amerika’nõn bir taraftan İranlõ Kürtleri Tahran hükümetine karşõ isyana teşvik
ederken, öte yandan Irak ordusunun saldõrõsõndan Amerikan Hava Kuvvetlerince
korunan Irak’õn Kürt Bölgesi’ni işgal için Türklere üstü kapalõ izin vermesine bakõlõrsa
durumun karmaşõklõğõ ve saçmalõğõ açõkça görülür. Hindistan’õn yakõnda Sihlerle ve
Keşmirle başlayarak parçalanmasõ mümkün.
Üstelik küçük etnik gruplar ideolojisi yalnõz ikinci veya üçüncü dünya ülkelerine
mahsus değil. İngiltere’de İşçi Partisi Galler’e ve İskoçya’ya ayrõ parlamento sözü
veriyor. İtalya kuzey ve güney olarak bölünebilir. İspanya’da Basklar ve Katalanlar,
Fransa’da Bretonlar ve Korsikalõlar, Kanada’da Quebec’liler bağõmsõzlõk istiyor.
Artõk dünyada en zengin veya en hõzlõ büyüyen ülkelerin bazõlarõnõn küçücük (İsviçre,
Avusturya) hatta bir şehirden ibaret (Singapur, Hong Kong, Tayvan) olduğu fark
edilince diğerleri de öyle olmaya hevesleniyorlar.
Berlin duvarõnõn yõkõlmasõndan sonra geçen yedi yõlda dünya haritasõnda muazzam
değişiklik oldu. Fakat bu daha başlangõç. Asõl büyük değişiklikler arkadan gelecek.
BÖLÜM 4
PLAKA İKİ: BEYİN GÜCÜ SEKTÖRLERİ DÖNEMİ
19. ve 20. yüzyõlda uluslar veya bölgeler sahip olduklarõ doğal kaynaklara veya
sermayeye bağlõ olarak belli üretimlerde uzmanlaşõyor ve zenginleşiyorlardõ. Buna da
mukayeseli üstünlük (comparative advantage) deniyordu.
Artõk tüm dünyada doğal kaynaklarõn fiyatõ düşüyor ve bu eğilim devam edecek.
Sermaye deseniz her an her yerden sermaye temin etmek mümkün. Bugün
mukayeseli üstünlüğün tek kaynağõ bilgi ve beceri oldu.
20. yüzyõlda bilime dayalõ sanayilerin gelişmesiyle (Almanya’da kimya mühendisliği
sektörleri bunlarõn ilkidir) yeni ürünlerin icadõ önem kazandõ. Yeni ürünleri icat edenler
bu ürünleri başlangõçtaki yüksek karlõ, yüksek ücretli dönemde imal ediyorlar, sonra
da karlõlõğõ düşük emek – yoğun hale geldiğinde üretimi üçüncü dünyaya
devrediyorlardõ. Tekstil bunun klasik örneğidir. İngiltere ve Amerika’da sanayi
devrimini ateşleyen tekstil bugün standart bir üçüncü dünya üretimidir. Artõk bir malõ
kimin icat ettiğinin de pek önemi kalmadõ. Ağõrlõk ürün teknolojisinden üretim
teknolojisine kaydõ. Proses teknolojisinin ustasõ olmak için bir işyeri o şekilde idare
edilmeli ki icat, tasarõm, satõş, lojistik ve servis arasõnda kesintisiz bir bütünlük olsun.
En iyi olmanõn sõrrõ emek yoğun, sermaye yoğun, hatta yönetim yoğun olmada değil,
organizasyonun her kademesinde bütün bu aktiviteleri en düşük maliyetle entegre
etmektedir.
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Ücretler, yalnõzca bireysel üretkenliğe bağlõ değildir. Üniversite mezunu bir İngiliz’in
bir Amerikalõdan daha az ücretle çalõşmasõ daha az bilgili olduğundan değil, birlikte
çalõştõğõ grubun yeterince üretken olup kazanç doğurmamasõndandõr. Bireyin bilgisinin
değeri, tüm sistem içinde ne derece akõlcõ kullanõldõğõna bağlõdõr. Dolayõsõyla
düzeltilmesi gereken sistemdir.
Doğal kaynaklara dayalõ sektörlerin aksine, beyin gücüne dayalõ sektörler üstünde
yaşanan ülkenin fiziki özelliklerine bağlõ olmayacaktõr. 21. yüzyõlõn sektörleri olmasõ
beklenen mikroelektronik, biyoteknoloji, malzeme bilimi, telekominikasyon, bilgisayar,
takõm tezgahlarõ ve robot, dünyanõn herhangi bir yerinde yerleşebilir, yeter ki onlarõ
yakalayacak beyin gücü organize edilsin. Bunun için de bilgi ve beceri esas
faktörlerdir. Bir ülkenin başarõsõ veya başarõsõzlõğõ geleceğin beyin gücü sektörlerine
başarõlõ bir geçiş yapõp yapmamasõna bağlõdõr.
Rekabet denkleminden diğer faktörler düşünce, geriye yalnõz bilgi ve daha önemlisi
beceri kalõr. Okullarda verilen eğitimdense, üretim ortamõnda verilen beceri daha
önemlidir. Örneğin yarõ iletken tasarõmõnõ öğrenmek nispeten kolaydõr fakat onu
gerekli standartlarda üretmek (yarõm mikronun altõnda toleransla) çok zordur.
Günümüzün nakliye ve iletişim teknolojileri artõk üretimin dünyanõn herhangi bir
yerinde yapõlmasõna izin vermektedir. Bu proseste çok uluslu şirketler büyük rol
oynar, zira beceriye dayalõ üretimi nerede yapacaklarõna karar verecek olan onlardõr.
Bu firmalara en düşük maliyetle teknolojik liderliği geliştirme imkanõ sonun ülkeler,
beceriye, eğitime ve alt yapõya en fazla yatõrõm yapan ülkeler olacaktõr. Nitekim son
zamanda yapõlan araştõrmalar, bilgi ve beceriye yapõlan yatõrõmlarõn geri dönüşünün,
fabrika ve makinalara yapõlan yatõrõmlarõn geri dönüşünden iki kat fazla olduğunu
göstermiştir.
BÖLÜM 5
PLAKA ÜÇ: DEMOGRAFİ
NÜFUS ARTIŞI, GÖÇ VE YAŞLANMA
Nüfus Artõşõ
II. Dünya Savaşõ’ndan sonra gelişmiş ülkelerde nüfus artõşõ eksi değere düşerken
üçüncü dünyada modern tõp ve sağlõk önlemlerinin de etkisiyle hõzla yükselmekte.
Dünya Bankasõ’nõn tahminlerine göre dünya nüfusu şimdiki 5.7 milyardan 2030 yõlõnda
8.5 milyara çõkacak. Asõl korkutucu olan %50’lik artõş değil, bu 2.8 milyar kişinin 2
milyarõnõn günlük kişi başõ kazancõn 2$’õn altõnda olduğu ülkelerde doğacağõdõr. Bu
ülkeler bõrakõn bu nüfusu eğitim iş bulmayõ, su için bile yatõrõm yapamayacaklar. Zaten
esas mesele yiyecek değil sudur. Su olduktan sonra şimdi yetişmeyen topraklarda bile
yiyecek yetiştirilebilir. Bu yüzden su konusu önümüzdeki yõllarda büyük problemler
yaratmaya gebedir. Ayrõca çevre kirliğinin ve bozulmasõnõn bir numaralõ kaynağõ
insandõr. İnsan sayõsõ arttõkça çevre kalitesi de düşmeye mahkumdur.
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Kişi başõ gelirin yükselmesi isteniyorsa, basit hesapla nüfus artõşõnõn milli gelir artõşõnõn
altõnda olmasõ şarttõr. Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde %3 dolayõndaki nüfus artõşõ, milli
gelir artõşõnõ silip süpürmektedir. Nüfus artõşõnõ çok uzun yõllar %1’in altõnda
tutamayan hiçbir ülke gelişmiş ülkeler arasõna girmeyi başaramamõştõr.
Açõk söylemek gerekirse, hõzlõ nüfus artõşõna sahip fakir ülkelerde doğanlar fakir
ülkelerde öleceklerdir. İstediği kadar içerden çaba gösterilsin, dõşardan yardõm gelsin,
nüfus artõşõnõn yarattõğõ sorunlarõn altõndan kalkõlamaz. Gelir uçurumu yalnõz birinci
dünya ile üçüncü dünya arasõnda değil, üçüncü dünyanõn nüfusu artmayan ile artan
bölgeleri arasõnda da korkunç şekilde büyüyecektir.
Göç
Nüfus artõşõnõn yanõnda dünyanõn büyüyecek olan sorunlarõndan bir tanesi de göçtür.
Bugün geçim sõkõntõsõ, iltica gibi çeşitli nedenlerle 100 milyon kişi doğduğu ülkeden
farklõ bir ülkede yaşamakta. Göz edilen ülkelerin halklarõ, yeni gelenlere düşmanca
tavõr takõnmakta hatta şiddet uygulamaktadõr.
Yaşlanma
Gelişmiş ülkelerin en önemli sorunlarõndan biri de üretkenliğini yitirmiş, yüksek
emeklilik sigortasõ olan ve sayõsõ gitgide artan yaşlõ nüfustur.
Hiçbir toplum nüfusunun gittikçe artan bir bölümünün gittikçe uzayan süre
çalõşmadan yaşamasõnõn altõnda kalkamaz. Ortalama insan ömrü uzadõkça 65 yaşõnda
emekli olmak topluma muazzam yük yaratmaya başladõ.
Emekli olma yaşõ uzamalõ ve erken emeklilik kaldõrõlmalõdõr. Bismarck 1891
Almanya’sõnda emeklilik yaşõnõ 65 olarak saptadõğõnda Almanlarõn ortalama ömrü 45’ti.
Bugün bu, 97 yaşõn üstündekilere emeklilik hakkõ tanõnmasõna eşdeğerdir. Hiç kimse
ortalama ömrün uzayõp emeklilik yaşõnõn düştüğü bir sistemi finanse edemez.
BÖLÜM 6
PLAKA 4: GLOBAL EKONOMİ
Çok uzun yõllar izolasyon politikasõ uygulayan, dünyanõn etlisine sütlüsüne karõşmayan
Amerika II. Dünya Savaşõ’ndan sonra da bu tutumu sürdürebildi. Varlõklõydõ, güçlüydü
ve yakõn çevresinde onu tehdit eden bir unsur yoktu; komünizm hariç.
Komünizm tek dünya ideolojisiydi. Ulusal değil, “Ecumenical – genel”di. Marx’õn
görüşüyle, evrensel komünist ideolojisi ulusal politikalarõ silip süpürecek ve eşitlikçi
yaşam standardõnda, birleşik, global bir sosyal sistem yaratacaktõ. Milliyetçilik
komünizmin başlõca düşmanlarõndan biriydi; ezilmeli ve yerini tek – dünya komünizmi
almalõydõ.
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Komünizm Amerika’yõ doğrudan doğruya tehdit etmese bile, global komünizmin
global kapitalizme dolaylõ tehdit oluşturmasõ, Amerika’yõ izolasyoncu politika
izlemekten vazgeçirip enternasyonalizme yöneltti. Enternasyonal politikalar arka
arkaya uygulanmaya başladõ. Örneğin Fransa ve İngiltere’ye, sömürgelerini
bõrakmalarõ için yoğun baskõ yaptõ zira Amerika sömürgeciliğin komünizmle savaşa
engel olduğunu düşünüyordur. Komünizm tehdidi olmasaydõ, sömürgecilik daha uzun
süre devam edebilirdi.
Global komünizmin yayõlmasõnõ önlemek için tek ülkeden gelen kapitalist tepki yeterli
değildi. Dünya çapõnda askeri ittifaklar gerekiyordu. Amerika için dõşarõdaki ekonomik
büyüme, içerdeki büyümeden daha fazla önem kazandõ. Çünkü gerekli askeri gücün
masraflarõnõ paylaşacak varlõklõ ortaklara ihtiyacõ vardõ.
GATT – Bretton Woods sistemi (Dünya Bankasõ IMF) daha önce kurulmuştu. Fakat
son şeklini almasõ (gümrük ve kotalarõn kaldõrõlmasõ, Amerika’nõn önderliği ve idaresi,
Amerika’nõn açõk bir Pazar olmasõ) soğuk savaşõn en “sõcak” olduğu dönemde
gerçekleşti. Amerika’nõn büyük, zengin ve açõk bir Pazar olmasõ özellikle önem
taşõyordu zira zengin bir pazara satõş yapmak satõşõ yapan ülkeyi de
zenginleştiriyordu. Nitekim Japonya ihracatõnõn %35’ini, Asya kaplanlarõnõn %48’i
Amerika’ya yaparak zenginleşti.
Marshall Planõ’yla II. Dünya Savaşõ’nda büyük zarar görmüş dost veya düşman eski
zengin ülkelere muazzam tutarlarda yardõm yapõldõ. Amaç yine kapitalizmi korumak ve
komünizme karşõ koyacak askeri gücün masraflarõna katkõda bulunmalarõnõ
sağlamaktõ.
Zengin ülkelere Marshall Planõ uygulanõrken, fakirlere de dõş yardõm yapõldõ. II. Dünya
Savaşõ’ndan önce “Dõş Yardõm” diye bir terim yoktu. Üçüncü dünya sömürgelerinin var
oluş nedeni sömürgeci efendilerini zengin etmekti; tersi söz konusu değildi. Soğuk
savaşta yapõlan dõş yardõmõn görünürdeki amacõ, kalkõnmanõn tek yolunun sosyalist
model olduğuna inanan üçüncü dünya ülkelerini kapitalist modeli denemeye teşvik
etmekti. Gerçekte ise komünizm karşõtõ askeri gücü elinde tutmanõn en ucuz yoluydu.
Bütün bu faktörler global bir ekonomiye yol açtõ. Komünizm tehlikesi olmasaydõ global
ekonomi olur muydu, tartõşõlabilir. Ancak neticede günümüzün gerçeği, global
ekonominin mevcudiyetidir. Çok farklõ arz ve talep ilişkileri içinde herkes karşõlõklõ
olarak birbirine bağlõ ve bağõmlõdõr.
Bölgesel Ticaret Bloklarõ
Milli ekonomilerden birden bire tek dünya ekonomisine geçmek, yapõlamayacak kadar
büyük sõçramadõr. Dolayõsõyla gerçek bir global ekonomiye giden evrim sürecinde
bölgesel ticaret bloklarõ doğal basamaklar olarak ortaya çõkar. Ancak bu bloklar bazõ
çelişkili trendler göstermekte; bloklar içindeki ticaret gittikçe daha serbest hale
gelirken, bloklar arasõndaki ticaret büsbütün devletlerin denetimine girmektedir.
Böylece devlet denetimindeki ticaret hem artmakta, hem azalmaktadõr.
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Bölgesel ticaret bloklarõnõn dünyasõnda bir ülke bir bloka dahil değilse ihracat yapmasõ
çok güçleşecektir. Kalkõnmakta olan ülkelerin çoğu, dünyanõn zengin piyasalarõna
girmek için bazõ ödünler verecektir.
Bugün Orta Avrupa’nõn tamamõ ve Doğu Avrupa’nõn çoğunluğu Avrupa Birliği’ne
katõlmayõ istiyor. Ruslar istediklerini belli edemeyecek kadar gururludurlar ama davet
edilseler koşa koşa gelirler.
Avrupa’nõn stratejik çõkarlarõ ve kitle halinde göç korkusu ona Doğu Avrupa ve Kuzey
Afrika ile assosiasyon anlaşmasõ yapmaktan başka çare bõrakmõyor. Doğuda veya
güneyde bir ekonomik kriz, Avrupa Birliği’ne doğru kontrol edilemeyen göçe, hatta
sõnõrda savaşa yol açacaktõr. Katõlmaya davet edilenler, masaya bir şey getirdikleri için
davet edileceklerdir. Fakat nüfusu büyük, geliri küçük bazõ ülkeler dõşarõda kalacak.
Ekonomik mağluplarõ kim ister ki?
Her zaman geçerli olan kural şudur ki, dünyanõn en büyük pazarõnõ elinde tutan
istediği koşul ve kurallarõ başkalarõna dikte eder. Bu yüzden dünya ticaretinin
kurallarõnõ 19. yüzyõlda İngiltere, 20. yüzyõlda da Amerika yazdõ. Şu anda da dünyanõn
en büyük pazarõ Avrupa Birliği olduğundan kurallarõ da onlar koyuyorlar. İşte
Avrupa’nõn ISO-9000 kalite kontrol standardõna bir bakõn. Dünya piyasasõnda satõş
yapmak istiyorsanõz bu belgeyi almanõz lazõm. 20 yõl öncesinde böyle bir standart
gerekseydi bunu yazan Amerika olur, bütün dünyaya da kabul ettirirdi.
Global ekonomi, ulusal kurum ve politikalar ile uluslararasõ ekonomik güçler arasõnda
temelden bir kopukluk yaratõr. Milli politikalarõn ekonomik güçleri yönlendirmesi
yerine, ulus dõşõ jeoekonomik güçler ulusal ekonomik politikalarõ belirler. Bir ülkede
kurallar çok katõ ise iş dünyasõ çabucak ordan kaçõp başka yer arar. Hem de bazan
oturduğu yerden kõpõrdamadan. Örneğin sigorta ve finansal işlemler elektronik olarak
Bermuda veya Bahamalar’da yapõlõrken bu işlemleri yapanlar Londra veya New
York’taki ofislerinde ayaklarõnõ uzatmaktadõrlar. Nitekim Avrupa yasalarõnda işçi
çõkarmak çok güç, işçilere verilen ücret ve sosyal haklar çok yüksek olduğundan
Avrupa firmalarõ üretimlerini daha düşük maliyetli ülkelere taşõmaktadõrlar.
Dünya henüz global bir ortak pazar müzakerelerine girmedi fakat aslõnda bütün
dünya Avrupa Birliği’ndeki koordinasyon ve uyuma ihtiyaç duyuyor.
Global ekonominin işlemesi için faiz hadleri, bütçe dengesi, ticaret mevzuatõnõn
harmonizasyonu gibi uluslararasõ anlaşma ve işbirliği gerektiren yeni kurallar
gerekecek. Bu kurallarda bir kere mutabõk kalõndõ mõ, tek taraflõ olarak vazgeçilemez.
Ancak bu işbirliği ulusal egemenliğin önemli bir bölümünden feragat etmek demektir.
Politik sağ ve sol bunun demokratik olmadõğõ gerekçesiyle karşõ çõkmakta haklõlar.
Öyle ya yabancõlarõn, hele hele uluslararasõ bürokratlarõn koyduğu kurallarla yaşamayõ
kim ister? Öyleyse dünya ekonomisi bir süre daha belirsiz kurallarla yaşamak zorunda
kalacaktõr. Zaten denge aralarõnda belirsizlik düzeyi adamakõllõ yükselir.
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BÖLÜM 7
PLAKA 5: LİDERSİZ, ÇOK KUTUPLU BİR DÜNYA
Amerika’nõn II. Dünya Savaşõ sõrasõnda global kapitalizmin lideri olmasõ askeri ve
ekonomik gücünün doğal bir sonucuydu. Fakat 1960’larda dünya gayri safi milli
hasõlasõnõn %50’sini yaratõrken, artõk %25’in altõna düştü. Dünyanõn en büyük
pazarõna sahipken, şimdi Avrupa Birliği’nin arkasõnda ikinci durumda. Rusya’nõn
ekonomisini toparlayõp yeniden askeri süper güç haline gelmesi çok uzak bir ihtimal
olduğundan, NATO da yakõnda tarihe kavuşacak. Bu demektir ki dünyanõn geri kalanõ
Amerika’ya eskisi kadar ihtiyaç duymuyor. Zaten Amerika da liderliğe eskisi kadar
hevesli değil.
Amerika’nõn dünya lideri olma gücünü kõran en önemli faktörlerden biri de
Amerika’nõn dõş ticaret açõğõdõr. Amerika yaptõğõ ihracatõn üstünde kalan ithalatõn
bedelini dolarla ödediğinden dünya para piyasalarõna dolara olan taleple
dengelenemeyecek kadar çok dolar arzõ olmakta, bu arz fazlasõ da dolarõn değerini
düşürmektedir. Uzun vadede cari hesap açõğõ ortadan kalkõncaya kadar dolar sürekli
düşmek zorundadõr. Nüfuz bir dereceye kadar satõn alõnõr. Dolarõn uluslararasõ alõm
gücünün düşmesiyle, nüfuz satõn almak ta Amerika için pahalanmaktadõr.
Dolarõn değer kaybõ, dünyanõn geri kalanõnõn döviz rezervi olarak elinde dolar
tutmaktan, ürün fiyatõnõ dolar üzerinden vermekten ve Amerika’ya yatõrõm yapmaktan
vazgeçmesine, alacaklõlarõnõn verdikleri borcun vadesi gelince ödenme talebinde
bulunmasõna yol açacaktõr. Dolar dünya döviz rezervi olmak konumunu kaybederse
Amerika hareket serbestisini de kaybeder. Tõpkõ Meksika’nõn 1994 sonlarõnda yaşadõğõ
gibi Amerika da döviz rezervlerini bitirip, yine bütün dünyanõn Meksika’ya yaptõğõ gibi
iç ekonomik politikalarõnõ başkalarõnõn dikte etmesi durumunda kalabilir.
Sonuçta Amerika’nõn dünya üzerinde her türlü etkisi ve yetkisi kaybolur, izolasyona
sürüklenir. Bu gerçeğin en bariz örneği Amerika’nõn Körfez Savaşõ ile Bosna Savaşõ’na
gösterdiği iki tepki arasõndaki tezattõr. Saddam sadece birkaç yõl bekleseydi de
Kuveyt’i şimdi işgal etseydi, hiç kimse bir şey yapmazdõ. SSCB’nin çözmesiyle körfez
petrolünün Amerika için eski önemi zaten kalmadõ.
Amerika’nõn lider olmadõğõ bir dünyada kim lider olacak? İleriye doğru bakõldõğõnda
hiçbir ülke veya ülke grubunda liderlik için gerekli donanõm görülmüyor. Avrupa kendi
birleşmesinin problemlerine ağõrlõk vereceğinden daha en az yarõm yüzyõl bu
pozisyona soyunamaz. Üstelik arka bahçesinde Bosna gibi çõban başlarõ varken Kuzey
Köre gibi uzaklardaki sorunlarla kim ilgilenir?
Dünyanõn ikinci en büyük ekonomisi olarak Japonya aday olabilir. Ancak onun da ne
global askeri gücü, ne de dünya politikasõna ilgisi var. Global liderin ekonomisi ve
toplumu yabancõlarõn anlamasõna ve girmesine imkan vermelidir. Japonya bunun
ikisine de imkan vermez. Kimse Japonya’ya göz edemez, üniversitelerine giremez,
şirketlerinde yönetici olamaz.
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Sistemi Lidersiz Bir Arada Tutmak
Sosyal sistemleri bir arada tutan şey bazõ güçlerdir. Dil ve din bunlardan ikisi olmakla
birlikte yeterli değildir. Araplar aynõ dil, din ve õrktan olduklarõ halde birbirleriyle
savaşan ülkelere bölünmüşler, aksine Çin 4000 yõldõr Konfüçyüs’ün bireyciliği değil
entegrasyonu va’z eden ideolojisi sayesinde tek bir toplum olarak yaşõyor. Oysa tanrõ
ile insan arasõndaki kişisel bağa dayanan Hõristiyan ve Müslüman dinleri tek başlarõna
toplumu bir arada tutamayacak kadar bireycidirler.
Bir sosyal sistemin uzun süre yaşamasõ için güçlü ve entegre edici ideoloji ile
desteklenmesi gerekir. Komünizm böyle bir ideolojiydi. Ne yazõk ki kapitalizm, ne de
demokrasi böyle bir ideolojidir. Her ikisi de grubu değil, bireyi ön plana çõkarõr.
Geçen yarõm yüzyõlda kapitalist dünyayõ bir arada tutan kapitalizm ideolojisi değil,
komünizm korkusu ve bunun sonucu Amerika’nõn gücü ve liderliğiydi. Nitekim
komünizm çöküp de yerini etnik milliyetçilik alõnca neler olduğunu hep beraber
gördük. Her yerde etnik bölgecilik aldõ başõnõ gidiyor.
Günümüzde ne tehdit, ne ideoloji, ne de sistemi bir arada tutan güçlü liderler var.
Net sonuç komünizmin sonu, GATT - Bretton Woods sisteminin sonu, ekonomik
paritenin geçerli olduğu bir dünya, doğrudan kendine saldõrõ olmazsa kimsenin
askerlerinin ölmesine izin vermediği bir dünya, birleştirici ideolojilerden yoksunluk ve
kapitalizm ile demokrasinin sõnõrsõz bireyciliğidir.
İyi de, dünya ticaret sistemini yöneten ve sistemi istismar edenlere baskõ yapan biri
olmazsa dünya ticaret sisteminin atrofiye uğrayõp sonunda çökeceği kesindir. Zaten
kimse lider ister görünmüyor. İzleyicisi olmazsa lider de olmaz. İzleyici hemen her
zaman lider yaratõr ama liderlik nadiren izleyici yaratõr.
Lidersiz, çok kutuplu bir dünya ile ilgili en son deneyimimiz birinci ve ikinci dünya
savaşõ arasõndaki dönemde oldu. Komünist Rusya; Faşist Almanya, Japonya ve İtalya;
demokratik-kapitalist İngiltere, Fransa ve Amerika yer çekim merkezi bulunmayan bir
dünyada çarpõştõlar. Sonuç hiç de iyi olmadõ. Oysa dünya ekonomisinin %50’sini
oluşturan Amerika, Almanya ve Japonya mali ve para politikalarõnõ koordine ederek
ortak dünya lokomotifi rolünü üstlenebilirler. Bunu yapmadõklarõ için dünyada
ekonomik büyüme %60 geriledi. Lidersiz bir dünyada durgunluklar ve krizler daha sõk
ve daha sarsõcõ, düze çõkma da daha yavaş olacak.
BÖLÜM 8
EKONOMİK İSTİKRARSIZLIK
Kapitalizmin iş dünyasõnda iniş ve çõkõşlar, dünya jeolojisindeki iniş ve çõkõşlar kadar
yaygõndõr. İnişlerin, yani durgunluğun çok sayõda nedeni vardõr. Bazen ciddi, bazen de
önemsiz nedenlerle ekonominin bir sektöründe talep hõzla yükselir veya düşer.
Çõkõşlar çõkõşlardan, inişler de inişlerden beslenerek büyük. Amerika’nõn çeşitli
dönemlerde yaşadõğõ durgunluğu bugün Avrupa yaşõyor. İşsizlik 10 yõldõr çift rakamlõ
sayõlarda dolaştõğõ halde kimse yakõn zamanda iyileşme beklemiyor. Japonya’nõn çok
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iyi durumda olduğu söylenemez. Aralõk 1989’da 38.916 olan Nikkei indeksi 18
Ağustos 1992 14.309’a düştü. 1929-1932 burhanõndan bile daha büyük olan bu
düşüşle Japonlar tasarruflarõnõn toplam 14 trilyon dolarõnõ kaybetmiş oldular.
Durgunluk yanõnda finansal şoklar da kapitalizmin bir parçasõdõr. Bazen bir menkul
veya gayri menkulün değeri bir balon gibi aşõrõ şekilde şişer. İnsanlar o meta
pahalanõyor, kar edelim diye almaya hücum ederler. Bu durum fiyatõ daha da
pahalandõrõr. Fakat belli bir zirveye gelince balon hõzlõ veya yavaş ama mutlaka söner.
Sönerken de beraberinde pek çok iflaslarõ sürükler. Yeni dünyada çok büyük,
elektronik bağlantõlõ global piyasalarõn olmasõ bu balonlarõn sayõsõnõ azaltmak bir yana
daha büyüttü. Ülkelerin piyasalarõ birbirine bağlõ olduğundan birindeki bir kriz birkaç
piyasanõn da aynõ anda çökmesine yol açõyor.
1970’lerde, ben dahil bütün ekonomistler esnek döviz kurlarõ uygulanõrsa kurlarda
küçük ve sõk yapõlan değişikliklerin büyük ve beklenmeyen değişiklikler kadar zarar
vermeyeceğine ve böylece finansal ve ekonomik istikrar sağlayacağõna inanõyorduk.
Oysa uygulama başlayõnca tahminlerin aksine kur hareketleri daha büyüdü, alõm gücü
değeri ile döviz piyasasõ değeri arasõndaki fark açõldõ.
1994 sonu 1995 başõ Meksika’nõn yaşadõğõ finansal kriz, mali istikrarsõzlõğõn
problemlerini gösteren iyi bir örnektir. Meksika’nõn ekonomisi iyi gidiyordu, bütçesi
dengeliydi fakat pezonun değeri yüksekti ve tüketim ağõrlõklõ ödemeler dengesi açõğõ,
uzun vadeli direkt yatõrõmlar yerine kõsa vadeli sermaye girişiyle finanse ediliyordu.
Aralõk 1994’de döviz rezervleri o kadar düştü ki pezoda büyük bir devalüasyon yapõldõ.
Bu da ülkeden çok miktarda sermaye kaçõşõna yol açtõ. Sonunda Meksika için 52
milyar dolarlõk bir kurtarma paketi toplandõ ama Meksika da kendi ekonomisi üzerinde
söz hakkõnõ kaybetti. IMF şekline bürünmüş dünya toplumu ve Amerika Meksika’ya
para politikalarõnõ nasõl yönlendireceğini dikte etmeye başladõlar. Petrol gelirlerine el
koydular. Meksika yüksek işsizlik ve enflasyon şeklinde büyük bedel ödedi. Borcunu
ödemeyi reddetseydi daha kötü olamazdõ, ancak dünya para piyasasõ çökebilirdi ve bu
da Meksika’ya değil Amerika, Almanya ve Japonya gibi büyük oyunculara zarar
verirdi.
Hükümetlerin sermaye kaçõşõnõ önlemek için başvuracaklarõ kõsa vadeli tek enstrüman
yüksek faiz hadleri olduğundan, sermaye de dünyanõn bir ülkesinden diğer ülkesine
yüksek faiz arayõşõ içinde akõp durmaktadõr. Bu yüzden hükümetler istihdam ve hõzlõ
büyüme sağlamak için düşük faiz politikalarõ uygulayacaklarõ yerde, sermaye kaçõşõnõ
önlemek için yüksek faiz politikalarõ uygulamak zorunda kalõyorlar.
Geçmişe bakõlõrsa, dünya finans sistemi 1990’larda Japonya’da, 1930’larda Amerika’da
yaşanan borsa krizini eninde sonunda tekrar yaşayacaktõr. En muhtemel kriz,
dolardan kaçõştõr. Elinde mark veya yen yerine dolar tutanlar son yõllarda %43 ila
%58 kayba uğradõlar. Bunlarõn daha uzun süre dolar tutmalarõ beklenemez.
Kazanmak için onlar da mark ve yene kaçacaklardõr. Tersine mark ve yen cinsinden
dõş borcu olanlar borçlarõnõn patladõğõnõ görecekler, bazõlarõ temerrüde düşeceklerdir.
Bu durumda dünya dõş ticaret açõğõnõ kapatmasõ ve faiz hadlerini yükseltmesi için
Amerika’ya baskõ yapacaktõr. Ama Amerikalõlarõn böyle bir sõkõntõyõ göğüslemesi pek
beklenemez.
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BÖLÜM 9
SOSYAL VOLKANLAR: DİNCİLİK VE ETNİK AYRILIKÇILIK
Kökten dinciliğin güçlenmesi patlayan bir sosyal yanardağdõr. Ekonomi ile olan ilişkisi
çok basittir. Ekonomik açõdan mağluplar ile ekonomik belirsizlikte ne yapacağõnõ
bilemeyenler kökten dinciliğe sõğõnõrlar – tõpkõ ortaçağdaki gibi. Bireyler gerçek
dünyanõn belirsizliğinden kaçõp, belli kurallarõ uygularlarsa kurtuluşa ereceklerini
söyleyen dinin belirliliğini tercih ederler. Hindu, Müslüman, Yahudi, Hõristiyan, Budist
dinciliği dünyanõn her yerinde patlama halindedir. Engizisyon dönemindeki Katolik
dinciler gibi bütün dinciler kendilerinin diktatör olduğu sosyal diktatörlük isterler.
Kendi değerlerine uymayan herşey ahlaksõzlõktõr, günahtõr. Cennete giden doğru yolu
bildiklerinden başkalarõnõ da bu yolu izlemeye zorlamak gerekir. Ve bu zorlama hayõrlõ
bir iş olduğundan diktatörlük sayõlmaz.
Eski erdemlere dönmek isteyenler, yeni özgürlüklerin tadõnõ çõkarmak isteyenler ve
geçmişteki erdemlerin gelecekte yaşamayacağõnõ anlayanlar arasõndaki sosyal uçurum
gitgide büyümektedir. Sonunda insanlar herşeyin mubah olduğu sõnõrsõz özgürlüğü
yaşamayacaklar. Bu sakõncalõdõr. Fakat tamamen dini değerlere bağlõ da
yaşamayacaklar. Bu da sakõncalõdõr. Sosyal deneme yanõlmayla doğrusu bulunabilir,
denemek ise dincilerin nefret ettiği şeylerin başõnda gelir.
Dolayõsõyla dincilik terörünün büyük kõsmõ önümüzde duruyor, geride bõrakmadõk.
Kökten dincilik gibi etnik ayrõlõkçõlõk da ekonomik belirsizlik dönemlerinde sõkça
görülen bir olgudur. Yaşamõnõn büyük bölümünü soğuk savaş yõllarõnda geçiren
bizlerin pek fark etmediği bir geçek vardõr: Tarih boyunca sõnõrlarõn değiştiği
dönemler, sabit kaldõğõ dönemlerden çok daha yaygõn olmuştur. Soğuk savaşõn
bitmesiyle sõnõr hareketleri de eski düzenine döndü. Gerçekleşen sõnõr değişiklikleri
prosesin sonu değil, henüz başlangõcõ; yeniler birbirini izleyecek.
Bazõ ayrõlõkçõ mücadelelerde etnik veya dini fark o kadar belirsizdir ki dõşardakiler
kesinlikle göremez. Ortak kan ve ait olmak görünürde değil sadece zihindedir.
Dayandõklarõ nokta “biz kimiz” değil, başkalarõnõn göremediği bir “biz”in varlõğõdõr.
Aynõ ülkenin farklõ bölgelerinde homojen etnik gruplar bir arada yaşõyorsa o ülke
parçalanmakta, etnik gruplar ülkeye dağõlmõşsa etnik temizlik yapõlmaktadõr.
Amerika’da aynõ talepler coğrafi ayrõlõkçõlõk olarak değil, özel etnik kotalar ve haklar
olarak karşõmõza çõkõyor. Neredeyse her Amerikalõ, özel muamele bekleyen bir azõnlõk
grubuna ait olduğunu iddia ediyor. Bütün bunlar, global iletişimin yaydõğõ ortak
elektronik kültürün halklarõ birleştirdiği, Avrupa Birliği gibi bölgesel ticaret gruplarõna
katõlmõş için ulusal egemenliklerinden feragat edildiği bir dünyada nasõl oluyor? Bütün
cevap içerde güçlü bir ideoloji, dõşarda da bir düşman tehdidi olmamasõndadõr. Bunlar
olmayõnca uluslar birbirleriyle kavga eden etnik, dini veya sõnõf gruplarõna bölünüyor.
Dünya bu kavgalarõ durdurmak bir birşeyler yapacak diye hiç beklenmesin. Kimse
artõk bir başkasõnõn yardõmõna koşmak için evlatlarõnõn öldüğünü görmek istemiyor.
Yakõnda etnik kavgalarõn kabile düzeyine indiğini görürsek hiç şaşmayalõm. Nasõl olsa
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zengin ülke olmak için büyük olmak gerekmiyor. Bunun bilinmesiyle de etnik kan
davalarõnõn önündeki son engel kalkmõş oluyor.
BÖLÜM 10
DEMOKRASİ VE PİYASA
Demokrasi ve kapitalizm, gücün (iktidarõn) adil dağõlõmõ ile ilgili çok farklõ yaklaşõma
sahiptir. Birisi siyasi gücün bütünüyle eşit dağõlõmõna (bir insan-bir oy) inanõrken,
diğeri kişinin hep kendi gücünü arttõrma görevi olduğuna inanõr. Kapitalizm gelirde ve
varlõkta büyük eşitsizlikler yaratõr.
Çok para kazanmak için fõrsat yaratmak, kapitalizmin motorudur. Rekabetin özü,
başkalarõnõ piyasadan silip gelirlerini sõfõra indirmek, kazanma fõrsatlarõnõ yok
etmektedir. Bir defa zengin olunca da daha fazla para kazanmak fõrsatlarõ neredeyse
kendiliğinden doğar.
İnsanlarõn yeteneklerinin dağõlõmõna bakõldõğõnda kişisel farklõlõklarõn hiçbir şekilde gelir
dağõlõmõndaki eşitsizlik kadar büyük olmadõğõ görülür. Örneğin IQ’su diğerinkinden
binlerce kat yüksek olan kimse yoktur. En yüksek yüzdeye giren IQ ile ortalama IQ
arasõndaki fark yalnõzca zengin olmak için kişisel yetenek ve beceriler kadar şans da
önemlidir.
Kapitalist ekonomiler eşitsizliği sürekli beslediğinden eşitsizliğin büyümesini
durdurmak bile sürekli çaba ister. Bu yüzden bütün ekonomik yönetimler, demokrasi
ile bağdaşmayan bu gelir eşitsizliğinin artmasõnõ önlemek için çeşitli programlarla
piyasaya “müdahale” etme gereğini duymuşlardõr. Kamunun finanse ettiği eğitim,
anti-tröst yasalarõ, artan oranda gelir vergisi, işsizlik ve sağlõk sigortasõ, emeklilik
sigortasõ bu tür programlardõr. Bunlar, gelir ve varlõk eşitsizliğini büsbütün ortadan
kaldõrmasa da bir dereceye kadar frenler.
Piyasa eşitsizliklerini azaltmak için siyasi gücü kullanmak, tel üstünde cambazlõk
gibidir. Kapitalizm kurallarõ için kazanõlan paradan aşõrõ vergi alõnõr da kazanmayanlara
dağõtõlõrsa, kendi çabasõyla para kazanma dürtüsü ortadan kalkar, tõpkõ İsveç’te olduğu
gibi. Bütün mesele devletin ne kadar eşitsizliği tolere edeceğini, ne zaman müdahale
edeceğini doğru saptamasõndadõr.
19. yüzyõl ekonomistlerinden Herbert Spencer “en iyinin sağ kalmasõ” kavramõnõ
yaratmõştõ. (Daha sonra bu terimi Darwin evrim teorisini açõklamak için kullanmõştõr).
Spencer, ekonomik açõdan güçlü olanõn, zayõf olanõ yok etme görevi olduğuna
inanõyordu. Kapitalizm başarõsõnõn sõrrõ buydu. Devletin zayõfa yardõmõ, eninde
sonunda açlõktan ölecek nüfusu arttõrarak insanõn çektiği eziyetin uzamasõna ve
büyümesine yol açõyordu.
Oysa tarih bize “en iyinin sağ kalmasõ”na dayanan kapitalizmin işlemediğini
göstermiştir. 1920’lerin serbest piyasa ekonomileri 1930’larda çökünce yardõma koşan
devlet olmuştur. Sosyal devlet kurumunu yerleştirenler de solcular değil, orta sõnõfõ
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koruyarak kurtarmayõ amaçlayan Bismarck, Churchill, Roosevelt gibi aristokrat
muhafazakarlar olmuştur.
Tarihte uzun yaşayan bütün toplumlarda ekonomik güçle siyasi güç elele gitmiştir.
Bugünkü sosyal sistemimizde siyasi güç zenginliğin, zenginlik ise siyasi gücün
garantisi değildir. Bu kopukluk olunca, ekonomik güç sahipleri, daha da
zenginleşmeleri için gereken yasa ve mevzuatõ çõkarmalarõ için siyasi güç sahiplerine
baskõ yapabilirler. Üstelik her iki baskõ toplumun dikkatini ve ilgisini çekecek kadar
hõzlõ kullanõlmadõğõ takdirde kolay kolay açõğa çõkmaz. Böylece demokrasinin “bir
insan-bir oy” ilkesine olan inancõ ve dolayõsõyla demokrasiyi erozyona uğratõr.
Siyasi partiler gelecek için farklõ yollar, farklõ vizyonlar getirmedikçe demokrasi ne
anlama gelir? Seçimler, önemsiz konular etrafõnda dönen, televizyonda kimin iyi
göründüğüne dayanan anketler düzeyine iner. Seçimler bir grup sahtekarõn yerine bir
başka grup sahtekarõn geçtiği bir eylem olarak görülmeye başlanõr. Herkes, “iktidarõn
nimetlerinden başka grup yararlanacağõna benim grubum yararlansõn” mantalitesiyle
oy kullanõr.
Demokrasi işleyecekse, herkesin kendi kişisel çõkarlarõ doğrultusunda kendi
arkadaşlarõnõ seçtiği, her adayõn yalnõzca mevcut sistemi rakibinden daha iyi idare
etme sözü verdiği bir süreç olamaz. Gerçek demokrasi, seçim zamanõnda gerçek
ideolojik alternatifler gerektirir. Sağ partiler düzeni korumaya çalõştõklarõndan genelde
birbirlerine iyi kenetlenirler. Gelecek için bir vizyonlarõ olmasõ beklenmez. Gelecek için
plan yapmak beraberinde bölünmeyi getirir. Bu yüzden sol partilerin görevi daha
güçtür. Değişimin lokomotifi olarak bir ütopik vizyon sahibi olmak onlarõn görevidir.
Genelde vizyonlarõ işlemez ve ulaşõlmaz niteliktedir fakat vizyonlarõnõn içindeki bazõ
elemanlar daha iyi bir toplum yaratmada kullanõlabilir. Oysa bütün dünyada sol
partiler ya parçalanmõşlar ya demoralize olmuşlar, ya da iktidardan düşmüşlerdir.
Vizyonu olmayan herhangi bir toplum eninde sonunda etnikçiliğe mahkumdur. Sosyal
sistemi bir arada tutan tek faktör herhangi bir azõnlõk grubuna yöneltilmiş öfke olur.
Farklõ dinde, farklõ dilde veya farklõ etnik kökendeki kişileri elimine et, dünya sihirli bir
şekilde daha iyi olsun. Daha iyi bir gelecek için zorlayõcõ vizyon olmayõnca, sosyal ve
ekonomik felç yerleşir. Büyük bir gündem yokluğunda, kişisel çõkarlar için kişisel
mikro gündemler ön plana çõkar. Gündem olmayõnca siyasi partiler küçük küçük
bölünür ve siyasi güç yeni bir şeyler yapmak isteyenlerden, işlerin yapõlmasõnõ
durdurmak isteyenlere geçer. Hükümetler, belli kişilerin tekerine taş koysa bile
ortalama vatandaşõn durumunu düzeltecek önlemler almaktan aciz kalõrlar.
Roma devrinin şaşaasõndan ortaçağõn karanlõğõna geçir ile bugünümüz arasõnda epey
paralellik vardõr. Roma’yõ aşağõ çekin spiral bir dõş şokla değil, iç belirsizlikle başladõ.
Verimlilik, yaşam standardõ, ücretler düştü. Güvenlik güçleri gibi kamunun yapmasõ
gereken görevler özele geçti.
Gençlik çeteleri ve sokaklardaki şiddet aldõ yürüdü. Duvarlar grafiti ile doldu.
Varlõklõlar yüksek duvarlar, kapõlar, muhafõzlar arkasõna çekildiler. Yoksullar da
güvenlik için feodal efendilerinin hizmetine girdiler. Katedrallar dõşõnda taş taş üstüne
konmadõ. Evsiz barksõz, oradan oraya dolaşan çok sayõda insan oldu. Bugünkü gibi

http://www.ozetkitap.com

17

kökten dincilik çõkõşa geçerek haçlõ seferlerini, engizisyonu doğurdu. İnsanlar kendi
dini toplumlarõna kapanõp başkalarõnõ da kendi inandõklarõ gibi inanmaya zorladõlar.
Daha iyi bir yaşam vizyonu kalmadõ. Bu vizyon olmayõnca da geleceğe yönelik bir
eylemi organize edemediler. Neticede ortaya durmaksõzõn savaş, yolsuzluk, yasadõşõlõk
ve cin-peri gibi batõl inançlardan oluşan bir portre çõktõ.
Ancak Ortaçağda insanoğlu, bugünkü uygarlõğõmõzõn dayandõğõ iki temel değeri
geliştirdi: Yeni teknolojiler geliştirmeye olan ilgi ve kişisel insan haklarõna olan inanç.
Uzun süren bir düzensizlik ve gerileme sonunda, insanlõğõn o güne kadar
kaydetmediği derecede hõzlõ bir teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerleme kaydedildi.
Farklõ bir takõp değerler ve farklõ bir gelecek vizyonu yaratõldõ. Bu yeni ideolojilerrasyonalizm, romantizm, pozitivizm, özgürlükçülük, materyalizm vs. bugünkü çağdaş
topluma teknolojilerden daha fazla yarar sağladõ.
Devletin Rolü
Kapitalizm devletin rolünü tanõmlamakta güçlük çeker. Katõksõz kapitalizme göre
ekonomik istikrar ve büyüme; kendi başlarõnõn çaresine bakabilirler. Ekonomik ve
sosyal adaleti hedef olarak tanõmaz. Vergi toplama, gelirin adil dağõlõmõnõ sağlama
meşru değildir; piyasanõn verimli çalõşmasõnõ önler. Sonuçta kapitalizm perspektifinden
devlet ekonomiye katkõda bulunmak bir yana, ancak zarar verebilir. Esas olan
bireydir.
Kapitalizmin devlet kavramõ ilkeldir. İnsanlõk tarihi boyunca grup, bireyden önde
gelmiştir. İnsanõ insan yapan, sosyal destek ve sosyal baskõdõr. İnsanoğlu varolalõ beri
devlet veya benzeri sosyal kurum varolmuştur. Serbest piyasalar devletin fiziki,
sosyal, mental, eğitim ve organizasyon altyapõsõyla desteklenmeye ihtiyaç duyarlar.
Dahasõ, bireyleri birbirleriyle kavgadan koruyan toplumsal zamka ihtiyaç duyarlar.
Mesele bireyin topluma feda edilmesi değil, toplumun idamesi ve gelişmesi için bireyci
ve toplumcu eylemlerin ideal oranda karõşõmlarõnõ keşfetmektir.
Kamunun mutlaka müdahil olmasõ gereken durumlar vardõr. Ekonomik kalkõnmayõ
yaymak ve hõzlandõrmak için altyapõnõn piyasadan önce kurulmasõ gerekir. Bu da özel
sektörün kar ihtiyacõnõ karşõlayamayacak kadar uzun süre demektir. En son ve en
dramatik örnek internettir. Önce Amerika’nõn, şimdi dünyanõn elektronik karayolu ağõ
olan ve her yõl ikiye katlanan internet başlangõçta Savunma Bakanlõğõ tarafõndan
nükleer bir saldõrõ durumunda askeri üsleri birbirine bağlamak için finanse edilmişti.
Daha henüz PC’nin olmadõğõ dönemde gelişmesi 20 yõl süren bir işi özel sektör finanse
edemezdi.
Ancak gelecekte gerçekten önem taşõyacak altyapõ fiziki değil zihinsel olacaktõr. Beyin
gücü sektörleri geri dönüşü çok uzun süren Ar-Ge yatõrõmlarõ gerektirir. Devlet, üç
girdiyi sağlamada anahtar rolünü oynamak zorundadõr: Kalifiye insan, teknoloji ve alt
yapõ. Ülkenin başarõsõnõ ve başarõsõzlõğõnõ bu üç girdi tayin edecektir.
Beyin gücü sektörleri çağõnda devletin varoluş amacõ açõktõr: Şimdiki zamanda
geleceğin çõkarlarõnõ korumak ve ona göre yatõrõm yapmak. Fakat devlet bunu değil,
tam tersini yapõyor. Bugünkü vatandaşlarõnõn bugünkü tüketimini karşõlamak için,
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geleceği iyileştirmeye yönelik yatõrõmlarda kullanõlabilecek kaynaklarõ harcõyor.
Ekonomik başarõ için gitgide uzun vadeli ufuklar gerekirken, ufuklar gitgide kõsalõyor.
Devletlerin bütçe açõklarõ o bütçedeki yatõrõm faaliyetlerinden daha büyükse, devlet
pastayõ büyüten değil, küçülten rolündedir. Cari tüketim uğruna geleceğin refahõ
önlenmektedir.
Kapitalizmin miyopluğu en fazla çevre sorununda belli eder kendini. Bugünden ziyade
geleceğe dönük bir yatõrõm olduğundan, kimse yeterli önlem almaya çalõşmõyor. Sõra
öyle bir kuşağa gelecek ki, dünyanõn değişmiş çevresinde yaşamalarõ mümkün
olmayacak. Her türlü önlem için vakit çok geç olacak. Her kuşağõn kendi çõkarlarõna
yönelik kararlarõnõn net sonucu, kollektif intihar olacak.
Kapitalizm, kendi özünün aksine olarak geleceğe yatarõm yapmak ve kurumsal
yapõsõnda bireyleri firmalarõ ve hükümetleri uzun vadeli karar almaya teşvik eden
ayarlamalar gitmek zorundadõr. Kapitalist toplumlarda koşullarõ iyileştirmek için
devletin ne yapmasõ gerekir sorusuna sosyalist cevap, devletin sanayi ve ticaret
şirketleri kurup işletmesiydi. Bu cevabõn doğru olmadõğõ kanõtlandõ. Doğru cevap, özel
ve kamu yatõrõmlarõnõn düzeyini yükseltmektedir.
Tarih bize göstermektedir ki kamu ile özel arasõnda ve tüketim ile yatõrõm arasõnda
farklõ dengeler kurulabilir ancak bu iki alanda denge olmadan iyi bir toplum yapõsõ
mümkün değildir. Herşeyin kamuya ait olduğu komünizm işlemez. Herşeyin özele ait
olduğu feodalizm ve mutlak kapitalizm de işlemez. Tamamen tüketim, tamamen
yatõrõm da olmaz. Önümüzdeki çağda kapitalizm, bu alanlarda yeni stratejik denge
kuracak yeni değerler ve yeni kurumlar yaratmak zorunda kalacaktõr.
BÖLÜM 11
DENGE ARASINI ATLATMAK
Günümüz kapitalizminin sahip olduğu avantaj, komünizm ve sosyalizmin ölümüyle
aktif bir rakibinin kalmamõş olmasõdõr. Alternatifi olmayan bir şeye karşõ devrim
yapmak mümkün değildir. Fakat memnuniyetsizlik ve yüzer-gezer düşmanlõk her
yerde artõyor. Bundan yararlanan dinciler Amerika ve Japonya da dahil, hemen her
yerde siyasi sürecin denetimini ele geçirmek ve mevcut hükümetleri alaşağõ ederek
kendi gerçeklerini ve doğrularõnõ yerleştirmek istiyorlar. Serbest piyasayõ savunanlar
dincilerle siyasi işbirliğini girmekle ateşle oynamõş olurlar. Kökten dinciler serbest
piyasa ekonomisine değil, kendi doğrularõna inanõrlar.
Bugün dünyanõn her yerinde hükümetler güç durumda, zira vatandaşlarõnõn karşõ
karşõya olduklarõ sorunlara ve dertlere çözüm üretemiyorlar. Krizler herkesin dikkatini
aynõ konuya çekip harekete geçirdiğinden, demokrasiler krizlere iyi cevap verirler.
Günümüzdeki ekonomik olaylar ani olmadõğõndan kriz görüntüsü vermiyorlar. Son 25
yõlda gelirin ve varlõğõn dağõlõmõnda dramatik değişim olduğu halde bu gidişi durdurma
politikalarõ hiç tartõşõlmadõ. Oysa bu eğilim öylesine güçlü ki, ekonomik politikalardaki
marjinal reformlarla geriye döndürülemez. Muazzam yapõsal değişiklik şarttõr. Bu da
demokrasilerin en büyük zaaflarõndan biridir. Fakat üst sõnõf ha bire zenginleşirken
orta ve alt grubun yoksullaşmasõ ikilemi sonsuza kadar süremez. Sosyal sistemler
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birbirleriyle uyumlu ideolojiler ve teknolojilerin oluşturduğu erimiz mağma üzerinde
yüzerler.
Eşitlik ideolojisi (demokrasi) ile, gittikçe artan miktarda eşitsizlik yaratan bir ekonomi
bira arada yaşayamaz.
Mesele, doğru kamu politikalarõnõn neler olduğu değildir. Melese. Dünyanõn
değiştiğine ve bizim de onunla birlikte değişmemiz gerektiğine kendimizi
inandõrmaktõr. Buradan oraya gitmek için çeşitli yollar olabilir. Önemli olan “orasõ”nõn
nerede olduğunu saptamak veya oraya ulaşmak için acele etmektir.
SONUÇ
Komünizmin çözmesiyle kapitalist modelin geçerli bir alternatifi kalmamõştõr.Ancak
kapitalizm kusursuz bir sistem değildir. Ekonomik istikrarsõzlõk, gelir dağõlõmõnda
eşitsizlik, işsizlik gibi öteden beri kapitalizmin bünyesinde mevcut olan problemlere,
önümüzdeki yõllarda insan kaynaklarõnõn ve beyin gücü sektörlerinin ön plana
çõkmasõyla yeni problemler eklenecektir.
Toplumlarõ bir arada tutan, güçlü ideolojiler ve dõş tehdit unsurlarõdõr. Her ikisi de
ortadan kalkõnca bölünme ve parçalanma neredeyse kaçõnõlmaz olur. Bugünkü
kapitalizmin toplumsal ideolojiden yoksun bireyci yapõsõ, elektronik medyanõn da
desteğiyle kişisel tüketimi ön plana çõkarmakta, bugünün harcamalarõnõ karşõlamak
için geleceğe dönük yatõrõm kaynaklarõnõ kullanmaktadõr.
Oysa bu problemlerin üstesinden gelmek için beceri (skills) ve bilgiye (konwledge)
dayalõ yeni stratejiler geliştirmek gerekecektir. Yarõnõn galipleri, bu yeni stratejileri
geliştirenler olacaktõr. Bunun için beceri, eğitim, bilgi ve altyapõya uzun vadeli
toplumsal yatõrõm yapõlmak zorundadõr.
Bunu gerçekleştirmek güç olabilir, uzun zaman alabilir fakat nasõl dalgalar kayalara
çarptõğõnda önce hiçbir şey olmuyor gibi görünürde bir süre sonra kayalar kuma
dönüşürse, benzer azim ve kararlõlõkla herşeyin üstesinden gelinebilir.
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