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Özet

Bu makalenin amac›, daha fazla küreselleflmifl bir dünya

ekonomisinin alt›nda yatan güçler, dünya ekonomisinin

gerçekleri ile küreselleflmenin servetin ve fakirli¤in ulusal

toplumlara da¤›t›m› üzerindeki sonuçlar› da dahil olmak

üzere, ekonomik küreselleflmenin kimi yönlerini ve so-

nuçlar›n› de¤erlendirmektir. Bu konulardaki analizimde,

küreselleflmenin zaman›m›zdaki geliflmeler için önemli

bir güç oldu¤unu, fakat gerçek s›n›rlar›n›n, do¤as›n›n ve

sonuçlar›n›n, küreselleflmeyi ulusal ve uluslararas› mese-

leler üzerindeki sonuçlar›ndan dolay› yüceltenler veya

suçlayanlarca yeterince iyi anlafl›lmad›¤›n› göstermek is-

tiyorum. Bu analiz sayesinde ekonomik küreselleflmenin

hem önemini hem de s›n›rlar›n› ve onun medeniyetler ve

dünya düzenleri üzerindeki etkisini ortaya koymay›

umuyorum.

Anahtar Kelimeler: Küreselleflme, Ekonomik Küresellefl-

me, Servet ve Fakirlik, Medeniyetler, Dünya Düzenleri.
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KÜRESELLEfiME, DÜNYA DÜZEN‹NE YÖNEL‹K ci-

hanflümul endiflelerin yan› s›ra medeniyetler ve onlar aras›ndaki etki-

leflimlerin artan önemleriyle birlikte, yak›n dönem dünya tarihini an-

lamak için bir anahtar, ayn› zamanda ça¤dafl dönemin dinamiklerini

aç›klama ve anlama noktas›nda yararl› bir temel kavram konumuna

gelmifl durumdad›r. Bugün küreselleflmenin rolünün, medeniyetlerin

ve dünya düzeninin geliflimini etkileyen önemli bir unsur olarak an-

lafl›lmas› ve kabul edilmesi gerekti¤ine inan›yorum. Maalesef, dünya

genelindeki çeflitli düflünürler “küreselleflme”yi çok farkl› flekillerde

tan›mlamaktad›r. Bu kavram›n çok yan›lt›c› anlamlarda kullan›lmas›

mümkündür ve hatta bu flekilde de kullan›lmaktad›r. Öyle ki, baz› ya-

zarlar küreselleflmeyi daha eflit ve âdil bir dünyan›n yarat›lmas› yo-

lunda olumlu bir ad›m olarak görürken, di¤erleri onu zengin ve gelifl-

mifl ülkelerin daha az geliflmifl ülkeleri sömürmek ve yoksullaflt›rmak

için kulland›klar› bir mekanizma olarak de¤erlendirmektedir. Ayr›ca,

baz› elefltirmenler küreselleflmeyi teknolojik ve yararl› güçlerin insan

›rk›n› birleflmifl ve iyilefltirilmifl bir dünyaya götüren kaç›n›lmaz ve

durdurulamaz tanzimi olarak yorumlamakta, muhalifleri ise küresel-

leflme sürecinin uzun dönemdeki baflar›s›n›n tamam›yla politik gelifl-

meler ve tahmin edilemeyen di¤er unsurlara ba¤l› oldu¤unu iddia et-

mektedir.

Küreselleflme Nedir?

Bu makalede “küreselleflme” terimini kullan›rken, serbest ticaret,

genel olarak k›s›tlanmam›fl yabanc› yat›r›mlar (özellikle çok-uluslu

flirketler taraf›ndan yap›lan) ve ticarî emtian›n dolafl›m›na aç›k ulusal

s›n›rlarla tan›mlanan küresel bir ekonominin yarat›lmas›n› kastet-

mekteyim. Bilhassa So¤uk Savafl’›n sona ermesinden bu yana ABD,

piyasa kurallar› ve ekonominin neoliberal ilkeleri (ki bunlar piyasa-

daki kontrol ve düzenlemelerin kald›r›lmas›, özellefltirme ve ekono-

miye devletin asgarî düzeyde müdahalesidir) üzerinde yükselen bir

dünya ekonomisinin geliflimini desteklemek için giriflimlerde bulun-

mufltur. Bu neoliberal ö¤reti, devletin temel fonksiyonunun gerek

uluslararas›, gerekse de ulusal düzeyde makro ekonominin istikrar›-

n› teflvik etmek (örne¤in enflasyonu azalt›c› politikalar› kullanarak)

ve mikro ekonominin etkin iflleyiflini kolaylaflt›rmak oldu¤unu sa-

vunmaktad›r. Amaç, serbest ve k›s›tlanmam›fl piyasalar›n hüküm sü-

rece¤i ve bu piyasalar›n uluslararas› bar›fl› ve evrensel refah› destek-

leyen bir dünyan›n oluflumunu sa¤layacaklar› s›n›rlardan ar›nm›fl bir

küresel ekonomidir.
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Ekonomik küreselleflmenin mevcut dönemi, ‹kinci Dünya Sava-

fl›’n› hemen takip eden y›llarda bafllam›flt›r. 20. yüzy›l›n ikinci yar›s›-

n›n büyük k›sm›nda, So¤uk Savafl’›n yan› s›ra Bat› Avrupa ve Do¤u

Asya’daki Amerikan ittifak yap›lar› dünya ekonomisinin içinde gelifl-

ti¤i politik çerçeveyi sa¤lam›flt›r. So¤uk Savafl’›n 1989’da sona erme-

siyle, giderek daha fazla ülkenin sisteme dahil edilmesi neticesinde

uluslararas› ekonominin ufku çok büyük ölçüde genifllemifltir. So¤uk

Savafl sisteminden uzaklaflman›n bilhassa önemli niteliklerinden bi-

ri, ekonomik sorunlar ve piyasalar›n uluslararas› ekonomik ve politik

meseleler için giderek daha fazla merkezî bir konuma gelmesidir.1

Piyasalar›n artan önemi mal, sermaye ve hizmetlerin uluslararas›

dolafl›m›ndaki art›flta kendini göstermifltir. Düflen nakliye ve iletiflim

maliyetleri, güdümlü ekonomilerin çöküflü ve ekonomide ana ak›-

m›n üretti¤i politika tavsiyelerine dayanan muhafazakâr ekonomik

ideolojinin (neoliberalizm) artan etkisi bu geliflmeleri desteklemifltir.

Devletin ekonomideki rolü küçülmüfl; mal, hizmet ve sermaye ak›m-

lar›n›n önündeki ekonomik engeller azalm›flt›r. Özetle, Amerikan li-

derli¤ince desteklenen ekonomik küreselleflme politik, ekonomik ve

teknolojik geliflmeler eflli¤inde ilerlemifltir.

Küreselleflme terimi genifl bir çerçevede kullan›l›yor olsa da, eko-

nomik küreselleflme sadece ticaret, finans ve çok-uluslu flirketlerin

do¤rudan yabanc› yat›r›mlar› (DYY) alanlar›ndaki baz› önemli gelifl-

meleri zorunlu k›lm›flt›r. ‹kinci Dünya Savafl›’n›n sona ermesinden

bu yana, önce GATT (General Agreement on Tariffs and Trade - Güm-

rük Tarifeleri ve Ticaret Genel Antlaflmas›) sonras›nda da DTÖ (Dün-

ya Ticaret Örgütü) çat›s› alt›nda gerçeklefltirilen bir dizi çok tarafl› ti-

caret pazarl›¤› turlar› ticaretin önündeki engelleri önemli ölçüde

azaltm›flt›r. Uluslararas› ticaret ciddi flekilde geniflleyerek, hem ulu-

sal hem de uluslararas› ekonomik meseleler aç›s›ndan geçmiflte ol-

du¤undan çok daha önemli bir unsur konumuna gelmifltir. Gerçek-

ten de uluslararas› ticaret çok h›zl› büyümüfl ve küresel üretim iki ka-

t›na ç›km›flt›r. Savafl sonras› dönem boyunca, ticaret dikkat çekecek

flekilde büyürken, dünya ticaretinin hacmi birkaç kez katlanm›flt›r.

Emtia (mal) ticaretindeki büyük art›fllar›n yan› s›ra hizmet sektörün-

deki (bankac›l›k, enformasyon gibi) ticaret de 20. yüzy›l›n son dö-

nemlerinde ciddi anlamda artm›flt›r. Dünya ticaretindeki bu ola¤ü-
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nüstü büyümeyle birlikte uluslararas› rekabet de iyice k›z›flm›flt›r. Her

ne kadar her bir ülkenin içerisindeki tüketiciler ve ihracatç› sektörler

artan aç›kl›ktan faydalan›yor olsa da, pek çok iflletme yok olup gitme-

mek için yabanc› firmalarla rekabet etmeyi ö¤renme zorunlulu¤uyla

karfl› karfl›ya kalm›flt›r. Hemen hemen bütün flirketler için esas rakip-

lerin di¤er ulusal firmalar olmas›na karfl›n, ekonomik aç›kl›k birçok

iflletmeye yeni güçlükler getirmifltir. 

Küresel ticaretin genifllemesine zemin sa¤layan birtak›m geliflmeler

olmufltur. Ticaret engelleri, birbirini izleyen baflar›l› ticaret pazarl›¤›

turlar›ndan sonra ciddi miktarda azalm›fl, ABD ve di¤er sanayileflmifl

ülkelerin ortalama gümrük vergisi oranlar› önemli ölçüde düflmüfl ve

hizmet ticaretinin önündeki engeller de indirilmifltir. 1970’lerin son-

lar›ndan itibaren, özellefltirme ve kontrollerin kald›r›lmas› (deregü-

lasyonlar) ulusal ekonomilerin d›fla aç›kl›¤›n› art›rm›fl, iletiflim ve nak-

liye alanlar›ndaki teknolojik geliflmeler maliyetleri düflürerek ticare-

tin genifllemesi için büyük bir teflvik sa¤lam›flt›r. Bu ekonomik ve tek-

nolojik de¤iflimlerin yaratt›¤› avantajlar sayesinde giderek daha çok

firma ufuklar›n› uluslararas› piyasalar› da kapsayacak flekilde genifl-

letmifltir. Bu geliflmelere ra¤men, uluslararas› ticaretin ço¤u ileri de-

recede sanayileflmifl üç ekonomi -ABD, Bat› Avrupa ve Do¤u Asya

(Çin, Japonya ve ayr›ca Do¤u Asya, Latin Amerika ve di¤er bölgelerde-

ki birkaç geliflmekte olan ülke)- aras›nda gerçekleflmektedir. Daha az

geliflmifl dünyan›n büyük k›sm›, g›da ve hammadde ihraç eden ülke-

ler haricinde, bu ticaretin d›fl›nda kalmaktad›r. Örne¤in, Afrika’da Sa-

hara’n›n güneyinin 1990’larda dünya ticaretindeki pay›n›n sadece %1

civar›nda oldu¤u tahmin edilmektedir.

Ayr›ca, sermaye kontrollerinin kald›r›lmas›, yeni finansal araçlar›n

icat edilmesi ve iletiflim alan›ndaki teknolojik geliflmeler çok daha

fazla bütünleflmifl bir uluslararas› finans sisteminin do¤ufluna katk›-

da bulunmufltur. Bu sözde “finansal devrim” ulusal ekonomileri bir-

birine daha s›k› flekilde birlefltirmifl ve geliflmekte olan ülkelerin kul-

lanabilece¤i sermaye miktar›n› ciddi ölçüde art›rarak ekonomik kal-

k›nmaya h›z vermifltir. Ancak, uluslararas› sermaye ak›mlar›n›n bü-

yük k›sm›n›n k›sa vadeli, çok de¤iflken ve spekülatif olmas› sebebiyle

uluslararas› finans, küresel kapitalist ekonominin en k›r›lgan ve istik-

rars›z yüzü haline gelmifltir. Ulusal s›n›rlar aras›ndaki finansal hare-

ketlerin devasa boyutu, h›z› ve spekülatif niteli¤inin hükümetleri bu

hareketlerdeki ani dalgalanmalara karfl› daha k›r›lgan hale getirdi¤ini

tespit etmemiz önemlidir. Böylece hükümetler, 1992 Avrupa finansal

krizi (ki bu kriz ‹ngiltere’nin Avrupa Para Sistemi’nden çekilmesine

DDîîvvâânn
2007/2

24

Robert GILPIN



yol açm›flt›), Meksika pesosunun 1994-95 y›llar›ndaki cezaland›r›c›

çöküflü ve 1990’lar›n sonundaki tahripkâr Do¤u Asya finansal krizin-

de oldu¤u gibi, döviz spekülatörleri ve büyük “hedge” fonlar› veya

spekülatif fonlar için kolayca bir av konumuna düflebilmektedir. Bir-

çoklar› finansal küreselleflmeyi küresel kapitalizmin sa¤l›kl› ve yarar-

l› zaferinin temsili olarak de¤erlendirirken, di¤erleri uluslararas› fi-

nansal sistemin “kontrolden ç›kt›¤›na” ve daha iyi düzenlemelere ih-

tiyaç oldu¤una inanmaktad›r. 

“Küreselleflme” terimi 1980’lerinin ikinci yar›s›nda, çok-uluslu flir-

ketler taraf›ndan yap›lan do¤rudan yabanc› yat›r›mlardaki muaz-

zam art›fllara ba¤l› olarak popüler bir kullan›m kazanm›flt›r. Modern

çok-uluslu flirketler, Amerikan firmalar›n›n, özellikle Avrupa Ortak

Pazar›’n›n oluflturulmas›n› takiben Bat› Avrupa’ya yapt›klar›, h›zl›

s›n›r ötesi aç›l›mlar›yla birlikte 1960’larda kamuoyunun dikkatini

çekmeye bafllam›flt›r. 1980’lerde baflta Japonya ve Bat› Avrupa ol-

mak üzere di¤er ülkelerin çok-uluslu flirketleri de s›n›r ötesi ifltirak-

ler kurmaya giriflmifltir. Bunun sonucunda, DYY dünya ticareti ve

ekonomik üretimden çok daha h›zl› bir flekilde artm›flt›r. DYY’nin

büyük k›sm› bütün bu y›llar boyunca ve bugün hâlâ sanayileflmifl ül-

kelere, özellikle ABD ve Bat› Avrupa’ya yönelmifl ve bu yat›r›mlar›n

ço¤unlu¤u otomobil ve bilgi teknolojisi gibi yüksek teknolojili sana-

yilere yap›lm›flt›r. Bununla birlikte, yeni sanayileflen ülkelere olan

DYY de ciddi miktarda artm›flt›r. 1990’lar›n sonu gibi erken bir dö-

nemde, DYY’nin birikimli de¤eri yüzlerce milyar dolara ulaflm›flt›r.

Ne var ki, bu genel ifadeler DYY ve çok-uluslu flirketlerin faaliyetle-

rinin baz› önemli yönlerini gizlemektedir. fiirketler küreselleflmesi

hakk›ndaki yayg›n söylemlere ra¤men, DYY asl›nda belli bir alanda

yo¤unlaflm›fl ve yerküre etraf›nda çok eflitsiz olarak da¤›lm›flt›r.

DYY’nin ço¤u ABD, Çin ve Bat› Avrupa’da gerçekleflmektedir, çünkü

flirketler büyük veya büyüme potansiyeline sahip pazarlarca cezbe-

dilmektedir. Daha az geliflmifl ülkelerdeki DYY’ler, birkaç kayda de-

¤er istisna d›fl›nda, mütevaz› seyretmektedir. Geliflmekte olan ülke-

lerdeki DYY’nin ço¤u Do¤u ve Güney Do¤u Asya’daki geliflen piyasa-

lara ve maden ç›karmaya dayal› sanayilere yönelmifltir. Geliflen ülke-

ler aras›nda en fazla DYY’i aç›k farka Çin çekmektedir. Dolay›s›yla,

flirketler küreselleflmesinden bahsedildi¤inde, asl›nda sadece birkaç

ülke sözkonusu olmaktad›r.

fiirketler küreselleflmesinin genifllemesi çok-uluslu flirketleri ve

DYY’yi küresel ekonominin önemli vechelerinden biri k›lm›fl ve çok-

uluslu flirketlerin artan önemi bu ekonominin yap›s›n› ve iflleyiflini
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tamamen de¤ifltirmifltir. Bu dev flirketler ve onlar›n küresel stratejile-

ri dünya genelinde ticaret ak›mlar›n›n, endüstrilerin konumlar›n›n ve

di¤er ekonomik faaliyetlerin bafll›ca belirleyeni konumuna gelmifltir.

Sermaye yo¤un ve teknoloji yo¤un sektörlere yap›lan yat›r›mlar ile bu

flirketler sanayileflmifl ve sanayileflmekte olan ülkelere olan teknoloji

ak›mlar›n›n genifllemesinde merkezî bir rol üstlenmifltir. Sonuç ola-

rak, çok-uluslu flirketler birçok ulusun ekonomisinin, politikas›n›n ve

sosyal refah›n›n belirlenmesinde son derece önemli hale gelmifltir.

ABD giderek küreselleflen dünya ekonomisinin bütün alanlar›nda

merkezî bir rol oynam›flt›r. Ticaretin serbestleflmesinde, finansal pi-

yasalar›n d›fla aç›lmas›nda ve çok-uluslu flirketlerin uluslararas› faali-

yetlerinin artarak kabul edilmesinde ABD liderli¤i üstlenmifltir. Ne

var ki, uluslararas› ekonomik düzen üzerinde karfl› kuvvetler de faali-

yet göstermektedir ve pek çok durumda onlar daha güçlüdürler. Ör-

ne¤in, görece az geliflmifl ülkelerden daha geliflmifl ülkelere yap›lan

tar›m ürünleri ticaretinde uluslararas› iflbirli¤i ciddi ölçüde s›n›rl› kal-

m›flt›r. ABD, Avrupa ve Japonya yerli tar›msal üreticilerini, özellikle

pirinç ve fleker gibi önemli sektörlere yap›lan cömert devlet destekle-

ri ile, korumaya devam etmektedir.

Ekonomik Küreselleflme Kimin Ç›kar›nad›r?

Küreselleflme ve yeni uluslararas› ekonomik düzenden kim yarar

sa¤l›yor? S›kça tart›fl›lan bu soruya bir kesin ve aç›k bir cevap vermek

son derece zordur. ABD’nin yeni uluslararas› ekonomik düzenden

fayda sa¤layan bafll›ca ülke oldu¤u genelde varsay›l›yorsa da, durum

hiç de böyle olmak zorunda de¤il. Örne¤in, geç 19. yüzy›l›n uluslara-

ras› ekonomik düzenin kurulmas›na ‹ngiltere’nin öncülük etmifl ol-

mas›na ra¤men,2 bu düzenin meyvelerinin, hepsini olmasa da, ço¤u-

nu toplayan›n ABD oldu¤unu bugün biliyoruz. Benzer flekilde, bugün

daha aç›k bir küresel ekonomiden çok büyük yarar sa¤layanlar Çin,

Hindistan ve di¤er h›zla sanayileflen ülkelerdir. Bu dinamik ekonomi-

lerin uluslararas› sermayeye, engin ABD pazar›na ulaflmalar› ve ileri

teknolojileri ithal etme imkanlar› hiç flüphe yok ki ekonomik küresel-

leflmenin ça¤dafl döneminin bafll›ca faydalar› aras›ndad›r. Ne var ki,

“Kim fayda sa¤l›yor?” tart›flmalar›n›n hafiflemeden sürüp gitmesi, bu

konuyu de¤erlendirmeyi kaç›n›lmaz k›l›yor.
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ABD’nin aç›k bir küresel ekonomiden politik ve ekonomik olarak

fayda sa¤lad›¤› aflikârd›r. Dünya ticaretine kat›lan en büyük ekonomi

olarak, ABD ithalat ve ihracattan muazzam kazançlar elde etmekte,

ayn› zamanda ülkenin finans ve di¤er hizmet sektörleri ekonomik

aç›kl›ktan ve yabanc› piyasalara eriflim imkanlar›ndan büyük fayda-

lar sa¤lamaktad›r. Amerikal›lar›n,  Japonlar›n ABD ekonomisinin

kontrolünü ele geçirece¤ine dair 1980’lerdeki endiflelerine ra¤men,

çok-uluslu yabanc› flirketlerin ABD’deki do¤rudan yat›r›mlar›n›n, bir

bütün olarak, çok yararl› oldu¤u kan›tlanm›flt›r.

Daha aç›k bir dünya ekonomisi ayn› zamanda ABD d›fl›ndaki ülke-

lerdeki pek çok firmaya ve üreticiye de yarar sa¤lamaktad›r. Do¤ru-

su, pek çok küreselleflme karfl›t›n›n sahip oldu¤u, küreselleflmenin

sadece büyük veya geliflmifl ekonomik güçlere yarar sa¤lad›¤› fleklin-

deki kanaat tamamen yanl›flt›r. Küçücük Finlandiya kendini kablo-

suz telefon (Nokia) ve di¤er yüksek teknoloji sektörlerinde lider ola-

rak konumland›r›rken, ‹srail pek çok teknolojik geliflmede dünya li-

deridir. ‹rlanda ise kendini ABD, Japonya ve Avrupa’n›n yüksek tek-

noloji firmalar› için cazip bir yat›r›m alan›na dönüfltürerek 150 y›ll›k

ekonomik durgunlu¤u tersine çevirmifltir. Sanayileflen ve görece az

geliflmifl ülkeler aras›nda ise, Çin bafll›ca fayda sa¤layan ülke olarak

öne ç›kmaktad›r; Çin ekonomisinin önemli bir k›sm› ticaret ve do¤-

rudan yabanc› yat›r›mlar yoluyla küreselleflmifl durumdad›r. Yine

Hindistan, bilgisayar yaz›l›m› ve di¤er yüksek teknoloji alanlar›nda

uluslararas› bir oyuncu konumuna gelmifl bulunuyor. Tayvan geliflen

bir yar› iletken ve bilgisayar endüstrisine, Singapur ve Hong Kong ise

göz al›c› bir ekonomik baflar›ya sahiptirler. Asl›nda, Do¤u Asya’n›n

sanayileflen ülkelerinin h›zl› geliflimi küresel ekonomiye aktif kat›-

l›mlar›na ba¤l› olmufltur.

Ancak, geliflmekte olan bir ekonomi, küçük ama çok baflar›l› ülke-

ler ligine kat›lacaksa belli ön koflullar› yerine getirmelidir. En önem-

lisi, görece dürüst ve ehil bir hükümete sahip olmal›d›r. Bu toplum,

her seviyedeki e¤itime yo¤un flekilde yat›r›m yapmal›, uluslararas›

mülkiyet haklar›na sayg› göstermeli, giriflimcili¤i teflvik etmeli, ku-

sursuz ve farkl› alanlara yönlendirilmifl bir ulusal araflt›rma ve gelifl-

tirme program›n› desteklemeli ve güçlü makroekonomik politikalar

izlemelidir. Bu çok önemli sorumluluklar› üstlenmeye gönülsüz bir

ulusun küresel ekonomide, ekonomik anlamda baflar›ya ulaflmas› ta-

mam›yla ihtimal d›fl›d›r. Maalesef, birçok görece az geliflmifl ve eski

komünist ekonomi, ekonomik baflar› için gerekli olan bu flartlar› ye-

rine getirmemektedir.
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Dünya çevresindeki bireysel tüketiciler de ekonomik küreselleflme-

den fayda sa¤lamaktad›r. Küremizin McDonaldlaflt›¤›na yönelik abar-

t›lm›fl endiflelere ra¤men, daha aç›k bir dünya ekonomisi dünyan›n

her yerindeki tüketiciler için bir ihsan olmufltur. Aralar›nda benim de

oldu¤um baz› gözlemciler, dev çok-uluslu flirketlerin bir gün tekel ve

ekonomik hâkimiyet tehlikesini ortaya ç›karabilece¤inden endifle et-

se de, flimdiye kadar bu gerçekleflmifl de¤il; gelecekte de gerçekleflme-

si mümkün görünmüyor. Çünkü böyle bir tehlike ulusal, bölgesel ve

uluslararas› düzeyde anti-tröst ve rekabet politikalar›yla bertaraf edi-

lebilir. fiirketlerin haddinden fazla güçlenmesi sorunu ise, tabii ki, te-

kellerin ve flirketler aras›ndaki gizli antlaflmalar›n tüketicilerin sömü-

rüsüne yol açmas› nedeniyle uzun zamand›r ulusal düzeyde mevcut

olmufltur. Tekel gücünün ve flirketler aras›ndaki gizli antlaflmalar›n

azalmas› ve tüketiciler için seçeneklerin artmas› ulusal ekonomileri

ticarete ve yabanc› firmalar›n yat›r›mlar›na açman›n en büyük getiri-

leri aras›nda olmufltur.

Küreselleflme karfl›tlar› bu noktada kapitalizmin insanlar›n gerçek

ç›karlar›na zarar verdi¤ini, ayn› zamanda kapitalizmin devasa ekono-

mik eflitsizlikler, afl›r› derecede ticarilefltirme, reklamlar yoluyla ge-

reksiz ihtiyaçlar›n yarat›lmas›, açgözlülük ve servetin kutsallaflt›r›l-

mas›, tüketicilik, ben-merkezli davran›fl ve sosyal refah›m›zdaki di¤er

bozukluklar gibi pek çok kötülü¤ün kayna¤› oldu¤unu iddias›n› dile

getirebilirler. Ancak, do¤ru olduklar› ölçüde, bu suçlamalar kapitaliz-

min kendisinin elefltirisidir, küreselleflmenin de¤il. Yahut Amerikan

kapitalizminin özellikle zararl› oldu¤unu veya küreselleflmenin Ame-

rikan firmalar›na Amerika’n›n baya¤› zevklerini ve de¤erlerini dünya-

n›n geri kalan k›sm›na dayatma imkan› verdi¤ini iddia etmek, en

az›ndan benim kanaatimce makul de¤ildir. Bu iddialarda flüphesiz

do¤ruluk pay› çok, ancak dünya etraf›ndaki seyahatlerim beni

ABD’nin kötü zevkler veya ça¤dafl tüketim odakl› toplumun di¤er

olumsuz yönlerinin üzerinde bir tekelinin olmad›¤›na ikna etmifltir.

Le Monde Diplomatique gibi küreselleflme karfl›tlar›,  Dünya Ticaret

Örgütü’ne (DTÖ) karfl› ç›kanlar, sa¤c› milliyetçiler ve ticaret örgütleri

küreselleflmeyi her yönüyle reddetmekte çok ileri gidiyorlar. Politik

solda, ekonomik küreselleflme sadece uluslararas› kapitalizmin ve

onun ça¤dafl manifestosu olan çok-uluslu flirketlerin ç›karlar›na hiz-

met ediyor olmakla itham edilmektedir. Muhalifler, sömürü, tahak-

küm, uluslar içinde ve aras›nda artan eflitsizliklerle tan›mlanan vahfli

kapitalizmin zaferini k›n›yor ve küreselleflmeyi insan haklar› ihlalleri,

çevre sorunlar› ve sosyal refah programlar›n›n bertaraf edilmesi anla-
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m›na gelen “dibe do¤ru yar›fl”la itham ediyorlar. DTÖ ve IMF gibi ör-

gütleri ise çok-uluslu flirketlerin isteklerini yerine getirmekle ve dün-

yay› “fleytanî kapitalizm” için daha güvenli¤i bir yer k›lmak için çal›fl-

makla suçluyorlar. Politik sa¤da ise, küreselleflme ABD’ye ve di¤er sa-

nayileflmifl ülkelere ›zd›rap veren sosyal, ekonomik ve politik hasta-

l›klardan sorumlu tutulmaktad›r. Ross Perot ve Pat Buchanan gibi

baz› muhalifler ulusal ba¤›ms›zl›¤›n kaybedilmesinden ve Amerikan

ekonomisinin “Meksikalaflmas›”ndan endifle ediyorlar. Bat› Avru-

pa’da hem neofaflistler hem de sosyalistler ekonomik aç›kl›¤a karfl›

hoflnutsuzluklar›n› dile getiriyor ve uluslar›n›n kendi geleceklerini

saptama iradesini yitirece¤inden kayg› duyuyorlar. Geç dönem Fran-

s›z-‹ngiliz finansörlerinden James Goldsmith gibi baflar›l› bir kapita-

list bile Do¤u Asya’daki düflük ücretli ülkelerle yap›lacak serbest tica-

retin tehlikelerine karfl› uyarm›fl, bu ülkelerin ihracatlar›n›n Bat› Av-

rupa’ya giriflini engellemek için yüksek engeller konulmas›n›n savu-

nuculu¤unu yapm›flt›r. Gerek sa¤daki, gerekse soldaki küreselleflme

karfl›tlar›, ekonomik küreselleflme sürecini tersine çevirmek için tica-

rî korumac›l›¤› ve çok-uluslu flirketlerin faaliyetlerinin k›s›tlanmas›n›

desteklemektedir.

Ekonomik küreselleflmeye karfl› getirilen elefltirilerin ço¤u ya do¤-

ru de¤il ya da ölçüsüzdür. Hem küreselleflmenin kapsam›, hem de et-

kileri ›srarla oldu¤undan büyük gösterilmektedir. Ekonomik küresel-

leflme pek çoklar›n›n inand›¤›ndan daha s›n›rl›d›r ve bu yüzden

olumsuz sonuçlar› da iddia edildi¤i kadar büyük olamaz. Üstelik, kü-

reselleflmeyle iliflkilendirilen sosyal, ekonomik ve di¤er pek çok

problem, belki de bu problemlerin büyük k›sm› küreselleflmeyle hiç

bir alakas› olmayan teknolojik ve di¤er geliflmeler yüzünden ortaya

ç›km›flt›r. Ayr›ca, birçok sorun, mesela (küreselleflme karfl›tlar› tara-

f›ndan çok yerinde vurgulanan) çevresel kirlenme asl›nda sorumsuz

ulusal politikalar›n sonucudur. Ekonomik küreselleflmeye yöneltilen

suçlamalar›n ço¤u yersiz veya oldukça zay›ft›r.

Küreselleflmenin etkilerini de¤erlendirirken, dünya ekonomisinin

bütünleflmesinin ço¤unlukla düzensiz, belli ekonomik sektörlerle s›-

n›rl› ve birçoklar›n›n inand›¤› kadar kapsaml› olmad›¤›n›n fark›nda

olmak önemlidir. Ticaret, yabanc› yat›r›mlar ve finansal ak›mlar›n

büyük k›sm› bafll›ca ekonomik güçlerle (ABD, Bat› Avrupa ve Do¤u ve

Güney Asya’daki h›zla sanayileflen ülkeler) s›n›rl›d›r. Maalesef, dün-

yan›n ço¤unun hâlâ küresel ekonomiyle ba¤lant›s› zay›ft›r. Sanayi-

leflmifl ekonomilerin daha aç›k hale gelmifl olmas›na ra¤men, ithalat-

lar ve d›flardan gelen yat›r›mlar bu ekonomilerin ölçe¤ine k›yasla hâ-
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lâ küçüktür. Asl›nda, pek çok bak›mdan dünya bugün geç 19. yüzy›l-

da oldu¤undan daha az bütünleflmifl durumdad›r. Alt›n standard› ve

nüfuzlu laissez-faire ö¤retisi alt›nda, örne¤in Birinci Dünya Sava-

fl›’ndan önceki birkaç on y›l, piyasalar›n gerçekten hâkim oldu¤u ve

hükümetlerin ekonomik meseleler üzerindeki gücünün çok k›s›tl› ol-

du¤u bir dönemdi. Ulusal ve uluslararas› ekonominin büyüklü¤ü ile

k›yasland›¤›nda, ticaret, do¤rudan yabanc› yat›r›mlar ve finansal

ak›mlar geç 19. yüzy›lda bugün oldu¤undan daha büyüktü.

Küreselleflmenin gidiflat› ile dünyay› dönüfltüren bir dizi politik,
ekonomik ve teknolojik de¤iflim muhaliflerin, küreselleflme ile hiçbir
alakas› olmayan pek çok rahats›z edici geliflme için küreselleflmeyi
suçlamas›na yol açm›flt›r. Örne¤in, sanayileflmifl ülkelerin imalat sek-
töründen hizmetlere yönelmesi, bilgisayar ve bilgi ekonomisinin ar-
tan önemi son dönemdeki genifl kapsaml› ekonomik ve teknolojik de-
¤iflimler için özel bir öneme sahiptir. Baflka bir örnek verecek olursak,
örgütlü emek kesiminin düflük ücretli ülkelerden yap›lan ithalatlar›n
Amerika’daki ücretleri tehdit etti¤i suçlamas› da temelsizdir. Her ne
kadar düflük ücretli ülkelerin artan rekabetinin Amerikal› iflçiler için
baz› olumsuz sonuçlar› olsa da, vas›fs›z veya düflük vas›fl› Amerikan
iflçilerinin ücretlerindeki düflüfl esas itibariyle bilgisayar ve hizmet
sektörlerinin yükseliflinden kaynaklanmaktad›r. Bu geliflmeler, yüksek
teknolojinin giderek a¤›rl›¤›n› art›rd›¤› bir ekonomide en iyi meslekler
için gereken yetenek ve e¤itime sahip olmayan vas›fs›z ve düflük vas›f-
l› iflçilere olan talebi, dolay›s›yla da bu iflçilerin ücretlerini düflürmüfl-
tür. Ancak, sanayileflmifl ülkeler ve sanayileflmekte olan düflük ücretli
ülkeler aras›ndaki ticaret artmaya devam etti¤i için, ticaret nedeniyle
ücretlerde yaflanan düflüfl ileride daha ciddi bir sorun olabilir.3

Ekonomik küreselleflmenin yol açt›¤› iddia edilen sorunlar›n ço¤u
asl›nda talihsiz ulusal politikalar›n ve hükümet kararlar›n›n sonuçla-
r›d›r. Çevreciler küreselleflmeye ve onun kötülüklerine öfkeleniyorlar;
oysa çevre tahribatlar›n›n ço¤u gerçekte yerel, eyalet düzeyindeki ve
ulusal hükümetlerin politikalar›n›n ürünüdür. Hava, su ve toprak kir-
lenmesi temelde tek tek uluslar›n gevflek düzenlemeleri ve/veya zay›f
uygulamalar›ndan kaynaklanmaktad›r. ABD’de ormanlardaki tahrip-
kâr t›rafllama kesimi uygulamas› hükümetlerin a¤aç kesim firmalar›-
na verdi¤i cömert teflviklerle desteklenmifltir. Fransa, ABD ve di¤er
yerlerdeki küçük çiftçiler ekonomik sorunlar›ndan küreselleflmeyi so-
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rumlu tutuyorlar, ne var ki küçük çiftlikler tar›mda ölçek ekonomisi-

nin önemini art›ran ekonomik/teknolojik geliflmelerin kurban›d›rlar;

ço¤unlukla, yaln›zca büyük çiftlikler ve tar›msal iflletmeler ekono-

mik/teknolojik de¤iflimlerden tam olarak yararlanabilecek imkanla-

ra sahiptirler. ABD’de büyük firmalar ayr›ca devletin cömert teflvikle-

rinden de yararlanmaktad›r.

Küreselleflme karfl›tlar›nca gündeme getirilen çevresel sorunlar›n

ço¤u ciddidir ve bu sorunlar ele al›nmal›d›r. Ancak, küresel ›s›nma,

okyanuslar›n kirletilmesi ve nesli tehdit alt›ndaki türlerin ticareti gi-

bi birkaç istisna d›fl›nda çevresel meselelerin büyük k›sm› temelde

ulusal veya bölgesel sorunlard›r. Nükleer ve di¤er tehlikeli at›klar, su

kirlili¤i, hava kirlili¤i, toksik at›klar gibi ciddi sorunlar asl›nda ulusla-

raras› meseleler de¤il, yerel, ulusal veya bölgesel ölçekte ele al›nma-

s› gereken konulard›r. Karbondioksit emisyonu ve di¤er sera gazlar›

çok ciddi bir küresel sorun teflkil etmektedir çünkü bu gazlar küresel

›s›nmaya yol açmaktad›r. Ancak, bu ciddi sorunun sorumlusu ulusla-

raras› ticaret de¤il, sanayi toplumunun fosil at›klara yüksek derece-

deki ba¤l›l›¤› ve ulusal hükümetlerin sorumsuz politikalar›d›r.

Yoksulluk ve Küresel Eflitsizlik Sorunu

Küreselleflme karfl›tlar›nca gündeme getirilen pek çok önemli so-

rundan bilhassa biri bu makalede ele al›nmal›d›r. Bu, küreselleflme-

nin dünyadaki artan yoksulluk ve eflitsizlikten sorumlu oldu¤u iddi-

as›d›r. Bu elefltiriyle, servetin bir ülkenin içinde veya ülkeler aras›n-

daki da¤›l›m› kastediliyor olabilir. Burada, bunlardan ikincisi, yani

giderek zengin ülkelerin daha zengin oldu¤u, fakir ülkelerin ise daha

da fakirleflti¤i iddias› de¤erlendirilecektir. Küreselleflmeye yönelik bu

elefltiriyi de¤erlendirebilmek için üç farkl› sorunun bir birinden ay›rt

edilmesi gerekiyor: (1) Dünyada yoksullu¤un artt›¤› do¤ru mudur?

(2) Dünyada eflitsizli¤in artt›¤› do¤ru mudur? (3) E¤er do¤ruysa, bu

talihsiz geliflmelerin sorumlusu küreselleflme midir?

Yoksulluk ve eflitsizlik küreselleflme karfl›tlar›nca s›kl›kla birbiriyle

kar›flt›r›lmakta ve bu iki terim efl tutulmaktad›r. Ancak, fakir ülkeler

zenginleflirken, zengin ve fakir ülkeler aras›ndaki eflitsizli¤in gerçek-

te art›yor olmas› mümkündür. Ayn› flekilde, hem zengin hem de fakir

ülkeler yoksullafl›rken, uluslar aras›ndaki eflitsizliklerin azalmas› da

mümkündür. Ayr›ca, yoksulluk ve küreselleflme aras›ndaki iliflkinin

çözüme kavuflturulmas› özellikle zordur ve bu zorluk bir ölçüde dün-

yada yoksullu¤unun kapsam› ve da¤›l›m› konusunda uzmanlar ara-
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s›ndaki görüfl farkl›l›klar›ndan kaynaklanmaktad›r. Bu konuyu aç›kl›-

¤a kavuflturmak için yeterli veri mevcut de¤ildir ve de serveti ölçme-

nin ve uluslar aras›nda k›yaslaman›n basit bir yolu bulunmamaktad›r.

Örne¤in, servet ya ulusal para birimleri (ki birbirinden farkl› ve de¤ifl-

ken de¤erlere sahipler) ya da iktisatç›lar›n “sat›n alma gücü paritesi”

dedi¤i fleye göre ölçülmelidir; maalesef bu ölçeklerin ikisi de tatmin

edici de¤ildir. Sa¤l›k ve di¤er benzer istatistikler yararl› olabilse de,

tek bafllar›na bunlar da sorunu çözüme kavuflturamazlar.

Do¤u Asya’n›n yükselen ekonomileri giderek zenginleflen pek çok

geliflmekte olan ülke aras›nda yer almaktad›r. Son yar›m yüzy›lda ba-

z›lar› tamam›yla zengin bir ülke olmufltur; gerçekten Güney Kore bu-

gün dünyan›n en büyük 11. ekonomisidir. Öte yandan, afl›r› yoksullu-

¤un hüküm sürdü¤ü genifl bölgeler bulunmaktad›r ki bunlar çok az

bir ekonomik ilerleme kaydetmifller, hatta baz› durumlarda, hem gö-

rece hem de mutlak olarak daha da yoksullaflm›fllard›r. Fakirleflmenin

göze çarpan üç örne¤i k›rsal Hindistan, k›rsal Çin ve Afrika’n›n büyük

k›sm›d›r. Dolay›s›yla, yoksulluk alt›ndaki toplam nüfus dikkate al›nd›-

¤›nda, yoksullu¤un artt›¤›n› ileri sürmek mümkündür.

Kan›tlar ayn› zamanda küresel eflitsizli¤in artmakta oldu¤unu da

desteklemektedir. Yerküre çevresinde giderek daha fazla geliflmekte

olan ülkenin zenginlefliyor olmas›na ra¤men, zenginler görece fakir-

lerden genelde daha h›zl› zenginleflti¤i için, sonuç olarak, toplumlar

aras›nda ve toplumlar içerisinde refah farkl›l›klar› artmaktad›r. Bu ne-

denle, görece az geliflmifl ülkeler mutlak anlamda gerçekten zenginle-

fliyor olsa da, bir bütün olarak, zengin sanayileflmifl ülkelerin ekono-

mik küreselleflmeden daha az geliflmifl ülkelerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda

görece daha fazla yarar sa¤lad›¤› söylenebilir. Zengin ülkeler daha h›z-

l› büyümektedir, zira bu ülkelerdeki üreticiler genelde büyük ölçek

ekonomilerine, daha yüksek verimlilik art›fllar›na ve daha nitelikli be-

flerî sermaye (e¤itimli iflçiler gibi) sahiptir. Daha fazla fizikî sermaye,

teknoloji ve özellikle befleri sermayeye sahip olduklar› için, ekonomik

aç›kl›ktan faydalanmak noktas›nda zengin ülkelerin konumu görece

az geliflmifl ülkelerdeki üreticilere k›yasla genelde daha avantajl›d›r.

Sonuç olarak, bu ülkelerin ulusal servetleri daha az imkanlara sahip

olan geliflmekte olan ülkelere k›yasla daha h›zl› artmaktad›r. Nihaye-

tinde, bunlar, gerçekler olarak görünmektedir. Fakat küreselleflme bu

farkl›l›klar yüzünden mahkum edilmeli midir?

Muhaliflerin iddia etti¤i gibi, küreselleflme dünya çevresinde serve-

tin ve yoksullu¤un aflikâr olan eflitsiz da¤›l›m›ndan bir flekilde sorum-

luysa, buradaki nedensel ba¤ nedir? Klasik veya neoliberal bir iktisat-
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ç› bu soruyu, “Zengin ülkeler zengindir, çünkü ekonomik büyümeye

olanak sa¤layan güçlü ekonomi politikalar› izlemifllerdir” fleklinde

yan›tlayacakt›r. Öte yandan bir küreselleflme karfl›t› ise, hiç flüphe

yok ki, görece fakir uluslar›n daha yavafl büyüdü¤ünü çünkü bu ül-

kelerin küresel ekonomik güçler taraf›ndan bask› alt›nda tutuldukla-

r›n› iddia edecektir. Bir baflka deyiflle, bu ülkeler fakirdir, çünkü kü-

reselleflme onlar› fakirlefltirmektedir. Fakat neden küreselleflme yok-

sullu¤a neden olmakta veya onu art›rmaktad›r? Küreselleflmenin

dünya genelindeki yoksullu¤un sebebi olarak yayg›n olarak suçlan-

mas›na ra¤men, bu soruya küreselleflme karfl›t› literatürde bir yan›t

bulmak güçtür.

Bu konuyla ilgili yak›n dönemde yap›lm›fl çal›flmalar› araflt›r›rken,

küreselleflme ve yoksullaflma aras›ndaki ters yönlü iliflkiyi teorik ola-

rak aç›klayabilecek sadece bir adet nedensel mekanizma önerisi bu-

labildim. Ekonomik kalk›nma üzerine çal›flan sayg›n bir akademis-

yen, Robert Wade, “Kazananlar ve Kaybedenler” bafll›kl› makalesin-

de küresel servet eflitsizliklerinin suçunu, 1970’lerin ba¤›ml›l›k teori-

si çal›flan akademisyenlerinin ifadesiyle “adaletsiz mübadele”ye yük-

lemektedir. Wade, kendisi ba¤›ml›l›k teorisinin yar› Marksist fikirleri-

ni kabul etmiyor olsa da, onlar›n terminolojisini ve “yüksek gelirli ül-

kelerin ihraç etti¤i sanayi mallar›n›n ve hizmetlerin fiyat› düflük gelir-

li ülkelerin ihraç etti¤i mal ve hizmetlerin fiyatlar›ndan ve uluslarara-

s› ticarete çok az kat›lan düflük gelirli ülkelerde üretilen mallar›n ve

hizmetlerin fiyatlar›ndan çok daha h›zl› artmaktad›r” fleklindeki te-

mel argümanlar›n› kullanmaktad›r.4

Wade iddias›n› desteklemek için ikna edici bir kan›t sunmuyor, an-

cak iddias›n›n, en az›ndan baz› durumlarda, hat›r› say›l›r bir de¤eri-

nin oldu¤una inanabiliriz. Görece az geliflmifl ülkelerin ihraç etti¤i

mallar›n fiyatlar› uzun bir dönem boyunca sanayileflmifl ülkelerin ih-

racat fiyatlar›na k›yasla düflük kalm›flt›r. Ancak bu adaletsiz mübade-

le küresel eflitsizlik ve yayg›n yoksullu¤un genel aç›klamas› olmas›

güçlükle kabul edilebilir; adaletsiz mübadelenin pek çok ülkedeki

muazzam yoksullu¤un nedenini aç›klamas› imkan dahilinde de¤il-

dir. En iyi ihtimalle, Wade’in tezi zengin ve baz› fakir ülkeler aras›n-

da varl›¤›n› sürdüren eflitsizli¤i aç›klamaya yard›mc› olabilir. Ne var

ki, zengin ve fakir ülkelerin ekonomi politikalar›ndaki farkl›l›klar, ve-

rimlilik art›fllar›ndaki muazzam farklar gibi ulusal faktörlere odakla-

nan argümanlar daha büyük bir aç›klay›c› güce sahiptir.
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Zengin ve fakir ülkeler aras›ndaki görece az miktardaki bir ticaretin

nas›l olup da görece az geliflmifl ülkelerdeki yoksullu¤un derinlik ve

yayg›nl›¤›ndan sorumlu olabilece¤ini anlamak zordur. Daha da

önemlisi, adaletsiz mübadelenin daha önce zikredilen üç büyük yok-

sulluk bölgesindeki (k›rsal Hindistan, k›rsal Çin ve Afrika) yoksullu¤un

derinli¤ini aç›klamas› pek imkan dahilinde de¤ildir. Bu yoksullaflm›fl

bölgelerin ortak ve çok önemli bir özelli¤i, küresel ekonomiyle ciddi

anlamda bütünleflmemifl olmalar›d›r. Co¤rafî ve di¤er nedenlerden

ötürü asl›nda büyük ölçüde dünya ekonomisiyle ba¤lar› kopuktur; ör-

ne¤in Afrika dünya ticaretinin çok küçük bir k›sm›n› gerçeklefltirmek-

tedir. Petrol ihracat›ndan milyarlarca dolar kazanan Angola ve Nijer-

ya gibi Afrika ülkelerinin adaletsiz mübadelenin kurban› olmad›klar›-

na flüphe yok, ancak yine de dünyan›n en yoksul ülkeleri aras›nda yer

ald›klar›n› kaydetmekte yarar var. fiuras› aç›k ki, bu ülkelerdeki yok-

sullu¤un bafll›ca nedenleri küreselleflmenin d›fl›ndaki unsurlard›r.

Küresel ekonomiye eklemlenmek normalde ekonomik kalk›nma

aç›s›ndan olumlu bir geliflmedir ve yüzy›llar süren yoksulluktan bir

kaç›fl yolu sa¤lamaktad›r; pek çok görece az geliflmifl ülke küresel eko-

nomiye kat›lmakla büyük kazançlar elde etmifltir. Belirli bir görece az

geliflmifl ülke, sanayileflmifl dünyay› yakalayamasa veya aradaki fark›

kapatamasa da, küresel ekonomik sistemin aktif bir üyesi olman›n ni-

metlerinden yine de yararlanabilir. Bu ülke geliflmifl ve geliflmekte

olan dünyan›n tecrübelerinden faydalanabilir, en geliflmifl teknolojiyi

ödünç alabilir ve kendini yoksulluktan kurtarmak için sermaye ithal

edebilir.

Baflka bir ifadeyle, görece az geliflmifl ülkeler, ekonomik küresellefl-

meden en zengin veya daha zengin ülkelere k›yasla kazançl› ç›km›yor

olsalar bile, mutlak anlamda yine de kazan›yor olabilirler. Önümüz-

deki yüzy›llarda zengin ve fakir aras›ndaki uluslararas› eflitsizlik varl›-

¤›n› koruyacak olsa da, görece az geliflmifl ülkelerin halklar› yaflam

flartlar›nda iyileflmeye flahit olabilir ve daha müreffeh hale gelebilir-

ler. Görece ve mutlak kazançlar aras›ndaki bu kritik fark› kavramak

önemlidir. Uluslararas› eflitsizli¤in fark›nda olmak ne kadar önemliy-

se, eflitsizli¤in kendisinin daha fazla bütünleflmifl bir dünyada ciddi

bir politik gerilim, hatta çat›flma kayna¤› oluflturdu¤unu, dolay›s›yla

medeniyetlerin ve dünya düzenin gelece¤ini tehdit etti¤ini anlamak

da o kadar önemlidir.

Küreselleflme ekonomik kalk›nma için bir f›rsat sunuyor olmas›na

ra¤men, bu f›rsat›n tek bafl›na ekonomik baflar›y› garanti etmedi¤inin

fark›nda olmak da önemlidir. Birçok görece az geliflmifl ülke bir dizi
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engelden ötürü küreselleflmenin avantajlar›ndan yararlanamam›flt›r.

Ekonomik baflar›n›n önündeki engeller savafl ve politik istikrars›zl›k,

yolsuz ve ehil olmayan hükümetler, hastal›k ve zay›f beslenme, güçlü

olmayan ekonomi politikalar›, ticari korumac›l›k, kat› ekonomik yap›-

lar ve servet art›c› faaliyetleri k›s›tlayan sosyal veya politik unsurlar›

içermektedir. Asl›nda, do¤an›n kendisi ekonomik kalk›nmay› k›s›tla-

makta veya en az›ndan kalk›nman›n önüne ciddi engeller dikmekte-

dir. Örne¤in, dünyadaki yoksullu¤un önemli bir k›sm› Yengeç Dönen-

cesi ile O¤lak Dönencesi aras›nda yo¤unlaflm›flt›r. Ekvatorun her iki

yan›nda yer alan bu talihsiz bölge, ekonomik kalk›nmaya yard›mc› ol-

mayan toprak flartlar›, afl›r› s›cakl›klar ve su kaynaklar› ile k›s›tlanm›fl-

t›r.  Sanayileflmifl ekonomiler, borç aff›, kapsaml› ekonomik ve tekno-

lojik destekler (özellikle tropik tar›m› gelifltirmek için) ve bu ülkelerin

ihracatlar›n›n önündeki ithalat engellerini kald›rarak bu yoksul top-

raklar›n ekonomik kalk›nmas›n›n h›zlanmas›na yard›m edebilirler.

Küreselleflmenin olumlu bir de¤erlendirmesine ulaflanlar da çok

dikkatli olmal›d›r. Bir ulusun, piyasalar›n aç›lmas›yla serbest kalacak

fliddetli güçlere direnebilmesini sa¤layacak yasal sistemi ve kurum-

sal yap›y› infla etmeden kendini d›fl dünyaya açmas› tehlikelidir. Do-

¤u Asya ülkeleri bu ad›m› tamamlamakta baflar›s›z olmufl ve bunun

kalk›nmalar›n› y›llarca k›s›tlayan ciddi bir hata oldu¤u ortaya ç›km›fl-

t›r. Bu ülkeler yolsuzluk ve sorumsuz spekülatif davran›fllar› engelle-

yecek yeterli bir düzenleyici çerçeve oluflturmadan, büyük ölçüde

ABD’nin bask›s›yla ekonomilerini uluslararas› sermaye ak›mlar›na

açm›fllar; sonuç 1997 finansal krizi ve bu krizin ak›betinde ortaya ç›-

kan sosyal, politik ve ekonomik tahribat olmufltur. Benzer bir gelifl-

me Do¤u Avrupa’da yaflanm›flt›r. Amerikal› iktisatç›lar›n neoliberal

ö¤retisinden ciddi flekilde etkilenerek, eski merkezi planl› ekonomi-

ler uygun yasal ve kurumsal sistemi oturtmadan liberallefltirilmifltir.

Ekonomik kalk›nman›n önünde ayn› zamanda ulusal düzeyde cid-

di ekonomik, sosyal ve politik engeller bulunmaktad›r. Küresel eko-

nominin parças› haline gelmek bir toplum için sanc›l›, zor ve mali-

yetli bir tecrübedir. Uzun vadede toplum bir bütün olarak uluslara-

ras› ekonomiyle bütünleflmifl olmaktan kazançl› ç›kacak olsa da, ve-

rimsiz ve rekabetçi olmayan iflletmeler ile sosyal gruplar k›sa vadede

zarar görecektir. Statükodan yarar sa¤layan güçlü ç›kar gruplar› imti-

yazl› konumlar›n› kaybetmemek için direnecek ve ekonominin d›fla

aç›lmas›na fliddetle karfl› ç›kacakt›r. Ayr›ca, küresel ekonomiye bafla-

r›l› bir flekilde eklemlenmek, ‹sveçli iktisatç› Gunner Elisson’un tabi-

riyle “rekabetçi devlet”in veya ekonomik, politik ve teknolojik de¤i-
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flimler karfl›s›nda kendini sürekli olarak yenileyebilen bir toplumun
yarat›lmas›n› gerekli k›lmaktad›r. Bu, mevcut dönem için maliyetleri
oldu¤u kadar uzun vadede yararlar› olan bir görevdir.5 Ulus-devletin
ve ulusal ba¤›ms›zl›¤›n sonunun yaklaflt›¤›n› düflünen küreselleflme-
nin ateflli taraflar›n›n iddialar›n›n aksine, h›zla de¤iflen ve bir hayli re-
kabetçi olan küresel ekonomiye baflar›l› bir flekilde kat›lmak güçlü ve
yetenekli bir devletin yarat›lmas›n› gerektirmektedir.

Sonuç

Serbest bir uluslararas› ekonomi, dünya tarihinde nadiren rastla-
nan, olumlu bir özelliktir. Dünya tarihinin süre gelen özelli¤i kapal›
ekonomik bloklar ve imparatorluk sistemleri oldu¤u için, 21. yüzy›l›n
yeni uluslararas› ekonomik düzenin ilelebet ayakta kalaca¤›na güven-
memizi sa¤layacak tarihsel bir taban mevcut de¤ildir. Ekonomik küre-
selleflme ne kaç›n›lmaz, ne de tersine çevrilemezdir. Ça¤dafl küresel
ekonomi istikrarl› bir sosyal ve politik temel üzerine infla edilmifltir; bu
sistem yaflayacaksa, bu temel korunmal› hatta güçlendirilmelidir. Bu
temelin ayakta kalmas›n›n bir garantisi olmamas›na ra¤men, devam-
l›l›¤›, örne¤in, di¤er ülkelerin endiflelerine ve ç›karlar›na duyarl› bir
ABD’nin varl›¤›n› gerekli k›lmaktad›r; fakat ABD’nin 21. yüzy›l›n ilk y›l-
lar›ndaki davran›fllar› bu anlamda ciddi kuflkular uyand›rmaktad›r.

‹ktisat tarihçisi William Parker’in bize hat›rlatt›¤› gibi, geç 19. yüzy›-
l›n ‹ngiltere’nin gücüne dayanan uluslararas› kapitalist sistemi yüzy›-
l›n ilerleyen dönemlerinde çökmeye bafllam›flt›r.6 Küresel ekonomiyi
oluflturmak için yap›lan bu ilk giriflimin düzenli bir flekilde afl›nmas›
ve nihaî parçalanmas›n›n temel nedeni büyük ölçekli küresel kapita-
lizm ile Avrupa devletlerinin yerel ç›karlar› aras›ndaki uyuflmazl›kt›.
Bugün Parker’in uluslararas› toplumun ekonomik ve politik organi-
zasyonu aras›ndaki gerilimine iliflkin a¤›rbafll› analizi, farkl› kültürler
ve ulusal ç›karlardan müteflekkil daha genifl bir dünyaya uygulanma-
l›d›r. Dünyan›n ekonomik ve politik örgütlenmesi aras›ndaki çeliflki,
yak›n gelecekte daha istikrarl› ve adaletli bir “dünya düzeni” beklen-
tilerine giderek daha ciddi flekilde meydan okumaktad›r.
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Abstract

Globalization, Civilizations and World Order

The purpose of my article is to evaluate some of the alle-

ged aspects and consequences of economic globalization,

including the underlying forces responsible for a more

globalized world economy, the realities of that world eco-

nomy, and the consequences of globalization fort he dis-

tribution of wealth and poverty among national societies.

What I intend to demonstrate in my analysis of these and

related subjects is that globalization is an important force

in contemporary developments, but that its true extent,

nature and effects are not well understood by many who

praise or condemn its consequences for both national and

international affairs. Through this analysis, I hope to de-

monstrate both the importance and limitations of econo-

mic globalization and its impact on civilizations and world

orders.

Key Words: Globalization, Economic Globalization, We-

alth and Poverty, Civilizations, World Orders.
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