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BÖLÜM 1: YEN‹ DÜNYA DÜZEN‹
Bu kitapta 2000 y›l›ndan bu yana inceleyece¤imiz Türkiye ekonomisi ve ekonominin gelecekteki potansiyeli, do¤al olarak, oluflmakta olan dünya düzeninin etkisi alt›ndad›r. Dünya üzerindeki geliflmeler incelenmeden Türkiye ekonomisinin baflar›lar›n› ve baflar›s›zl›klar›n› de¤erlendirmemiz mümkün de¤ildir. Bu nedenle bu bölümde 1980 sonras› dünya üzerindeki kurulmakta olan yeni düzeni
inceleyece¤iz.
1978 sonras›, Amerika Birleflik Devletleri (ABD) taraf›ndan dünya üzerinde yeni bir düzenin, ABD'nin hakimiyeti alt›nda bir dünya düzeninin kurulmas›na çal›fl›ld›¤› bir dönemdir. ABD yeni dünya düzenini kurma çabalar›n› hâlâ ve artan
bir azimle sürdürmektedir. Bu ara dünya üzerindeki teknolojik geliflmeler ve
özellikle de iletiflim teknolojisinde yaflanan h›zl› geliflme hem yeni bir dünya düzeni kurma ihtiyac›n› artt›rm›fl hem de bu düzenin kurulmas›n› kolaylaflt›rm›flt›r.
Kurulmaya çal›fl›lan ekonomik düzen, kapitalist, liberal piyasa ekonomisi düzenidir. ABD böyle bir düzen içinde hakimiyetini güçlendirmek için çal›flmalar›n›
sürdürürken, bu düzenin yarar› konusunda tüm dünyay› ikna etmeye çal›flmakta
ve zaman zaman da kuvvet kullanarak fikirlerini empoze etmektedir. ‹lginç olan
nokta, ABD'nin hakimiyetini kurma yönünde, Irak savafl›nda oldu¤u gibi, s›k›nt›lar çekmesine ra¤men, yeni dünya düzeninin kurallar›n› dünya üzerinde yaymada s›k›nt› çekmemesidir. Yeni dünya düzeni kendi insan türünü yaratmakta,
kendi kültürünü yaymaktad›r.
Yeni dünya düzeninin kurulmas›nda ABD di¤er zengin ülkelerin ç›karlar›n› da
göz ard› etmemekte hatta, yeni dünya düzeninin zengin ülkelerin ç›karlar›na hizmet edecek flekilde oluflmas›na özen göstererek bu ülkelerin iflbirli¤ini sa¤lama
yolunda da çaba harcamaktad›r. Bu nedenle bugünkü görünümüyle yeni dünya
düzeni, zengin ülkelerin gelir farkl›l›klar›n› sürdürme çabas›, yani "pasta"dan
daha büyük pay alma düzenidir. Böyle bir düzenin kurulmas› kolay baflar›lacak
bir ifl de¤ildir. Bütünleflen dünyada, iletiflim imkanlar›n›n artmas›, sermayenin
ülkeler aras› ak›flkanl›¤›, iflgücüne sa¤lanabilecek dolafl›m hakk› ülkeler aras›
farkl›laflmalar› azaltabilir. Zengin ülkeler gelir farkl›l›klar›n› koruyabilmek için
yeni bir tür iflbirli¤i ve yeni bir tür ekonomik düzen kurmak zorundad›r. Bunu
kurarken de hakl›l›k görünümünü korumak gerekmektedir.
Yeni dünya düzeninin temel kural› "rekabettir". Kifli, kurum, ülke ve bloklar›n,
baflkalar›ndan daha fazla pay alma çabas› içinde rekabet etmeleri ilerlemenin ve
kalk›nman›n ana kayna¤› olarak benimsenmektedir. Kifli, kurum, ülke ve bloklar›n
hakl›y› ve do¤ruyu de¤il, kendi ç›karlar›n› savunmas› do¤al kabul edilmektedir.17
17 Ayr›nt›lar› için bak›n›z: ‹. Özer Ertuna, Kapitalizmin Son Direnifli, ALFA Bas›m Yay›n
Da¤›t›m Ltd. ‹stanbul, 2005.
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‹flte bu çerçevede dünyada rekabete dayal› yeni bir ekonomik düzen oluflmaktad›r. Bu düzen çeliflkili görülebilecek iki boyutta geliflmektedir: Küreselleflme ve
bloklaflma. Bir yandan küreselleflme ad› alt›nda dünya tek bir pazar durumuna
gelirken, bölgesel ekonomik iflbirli¤i çerçevesinde bloklar üyelerini korumay›
amaçlamaktad›r. Ülkeler de küreselleflme süreci içinde kendi güçlerini ve mukayeseli üstünlüklerini yaratabilmek için bloklar içinde yerlerini almaktad›r.

I. YEN‹ DÜNYA DÜZEN‹N‹N YAPI TAfiLARI
Ekonominin temelinde üretim ve tüketim yatar. Ekonomik düzenlerde, insanlar
ihtiyaç duyduklar› fleyleri bir flekilde üretmeye ve üretileni paylaflmaya çal›fl›r.
‹htiyaçlar ise yaflam› sürdürebilmek için gerekli olan fleylerden, insanlar›n kendilerini ispat edebilmelerine yarayacak olan fleylere kadar genifl bir yelpaze oluflturur.18 Ekonomik sistemlerin ürettikleri mal ve hizmetlerdir. Günümüzde, hem
üretim hem de tüketim alanlar›nda "mal ve hizmet" eskisinden çok farkl› flekilde alg›lanmaktad›r. Bu farkl›l›klara k›saca de¤inelim.
Eskiden mallar›n fiziki özelliklerinin önemli oldu¤u san›l›yordu. Mal› kaliteli ve
ucuza üretebilenler rekabet ortam›nda mukayeseli bir üstünlük elde edebiliyordu. Tüketicilerin de mallar› bu özellikleri için sat›n ald›¤› varsay›l›rd›. Oysa, günümüzde mallar›n, fiziki yap›lar› ve kimlikleri ayr›flt›r›lm›fl, fakat müflteri gözünde bütün olarak alg›lanmas› sa¤lanm›flt›r. Mallar›n fiziki yap›lar›, onlar›n
gözle görülür, elle tutulur özellikleridir. Mallar›n kimlikleri ise, mallar›n tasar›mlar›, teknolojisi, markas› ve imaj› gibi hususlar›d›r. Mallar›n fiziki yap›lar› ve
kimlikleri de farkl› farkl› üretilmektedir. Bugün uluslararas›19 flirketler mallar›n›n fiziki yap›lar›n› ve kimliklerini farkl› ülkelerde ürettirebilmekte ve bu mallar› diledikleri ülkelerde satabilmektedir. Yani, uluslararas› flirketler hammaddelerini en ucuza temin edebildikleri yerlerden sat›n alarak, mallar›n› ucuz iflgücünün bulundu¤u ülkelerde ürettirip, en uygun flartlarda satabilecekleri yerlerde
satabilmektedir. Bu durum 1994 y›l›nda imzalanan GATT (Ticaret ve Gümrükler Genel Anlaflmas›) ve bu anlaflma çerçevesinde kurulan WTO (Dünya Ticaret
Örgütü) sayesinde mümkün hale gelmifltir. GATT, anlaflmas› ülkeler aras› tüm mal
ve hizmet ak›fllar› üzerindeki tüm engelleri kald›rmakta ve serbestlefltirmektedir.
Günümüzde müflteri mal›n fiziki yap›s›na de¤il kimli¤ine önem vermektedir.
Çünkü mal›n kimli¤i ile kiflisel kimli¤i aras›nda bir tür iliflki kurarak ihtiyaçlar›n› gidermektedir. Bu nedenle de mal ve hizmete gerçek katma de¤eri katan fiziki üretiminden çok, oluflturulan kimlikleridir.
18 Amerikal› psikolog Abraham Maslow ihtiyaçlar› flu flekilde s›ralam›flt›r: Fizyolojik, güvenlik,
sevgi ve ba¤lant›, baflar›-prestij ve sayg›, kendini ispat ve merak-anlatma ihtiyaçlar›. Bir alt
düzey ihtiyaç tatmin olmadan di¤erleri devreye girmez.
19 Uluslarüstü ya da küresel de denebilir.
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Eskiden müflterinin mal› tüketerek tatmin oldu¤u, mal›n fiyat›n›n ise bunu sa¤laman›n külfeti oldu¤u san›l›rd›. Yani, eski anlay›fla göre fiyat mala sahip olmak, onu tüketmek için ödenmesi gereken bir bedel, katlan›lmas› gereken bir
külfetti. Günümüzde fiyat mal›n kimli¤inin bir parças› haline gelmifltir. Ayr›ca,
fiyat mal›n kimli¤i hakk›nda çok önemli bir bilgi kayna¤›d›r. Bu nedenle de fiyat bir bedel ve külfet olmaktan ç›kabilmekte, hatta do¤rudan do¤ruya müflterinin tatmin olmas›n› sa¤layan unsurlar›n bafl›nda gelmektedir.
‹flte 20. yüzy›l›n son döneminde de¤iflen mal, ihtiyaç ve tüketim anlay›fllar› yeni dünya düzeninin yap› tafllar›n› oluflturmufltur. 2000 y›l›ndan bu yana Türkiye'nin baflar›s›n›n bu yap› tafllar› aç›s›ndan de¤erlendirilmesi gerekir.

II. YEN‹ DÜNYA DÜZEN‹ YAPISININ GEREKLER‹
Yeni dünya düzeninde, zenginlerin zenginliklerini koruyabilmeleri ve ABD'nin
dünya üzerinde hakimiyetini kurabilmesi için, yukar›da söz etti¤imiz yap› tafllar›n›n belirli bir flekilde kullan›lmas› gerekmektedir.
* Yeni dünya düzeninde mal ve hizmetlerin serbest dolafl›m› gerçeklefltirilmelidir. Hammaddenin en uygun yerlerden al›n›p, mal›n fiziki yap›s›n›n en ucuza
üretildi¤i yerde üretilip en uygun pazarlarda sat›lmas› sa¤lanmal›d›r.
* Mala gerçek de¤erini kazand›ran kimli¤inin tam ve tekelci bir korunma alt›na
al›nmas› gerekmektedir. Kimli¤i üreten marka, tasar›m, teknoloji gibi haklar
tüm ülkelerce tan›nmal› ve korunmal›d›r.
* Belirli bir teknoloji alt›nda mallar›n fiziki yap›lar›n›n üretiminde mukayeseli
avantaj yaratma ucuz iflçi kullanmaya ba¤l›d›r. Mallar› ucuza üretebilmek için
ucuz iflçi depolar›na ihtiyaç vard›r. Bugün dünya üzerinde, iflsizli¤in yüksek oldu¤u, bu nedenle de ücretlerin düflük oldu¤u iflçi depolar› mevcuttur. Bugün için
bu ucuz iflçi depolar› Kuzey Kore, Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya gibi ülkelerdir. Kuzey Kore ve Çin'de iflçi ücretleri yükseldikçe, uluslararas› flirketler
üretimlerini iflçili¤in daha ucuz oldu¤u Endonezya gibi yerlere kayd›rmaktad›r.
Türkiye'nin yak›n›ndaki ucuz iflçi depolar› bugün için Romanya ve Bulgaristan'd›r. Ucuz iflçi depolar›n›n varolabilmesi için iflçilerin serbest dolafl›m›n›n engellenmesi gerekmektedir. ‹flçilerin serbest dolafl›m›n›n engellenmesiyle uluslararas› flirketler ucuz iflçilikten yararlanabilmektedir.
* Üretimin yap›ld›¤›, iflçili¤in ucuz oldu¤u ülkelerin pazarl›k gücünü k›rmak
için üretimin ulusal de¤il, uluslararas› flirketlerce yap›lmas› gerekir. Bu nedenle
de do¤rudan yabanc› sermayenin serbest dolafl›m› sa¤lanmal›d›r. Bunun için de,
kalk›nmakta olan ülkeler, do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›mlar›n›n yarar› konusunda ikna edilmeli, hatta yabanc› sermaye yat›r›mlar›n› teflvik etmeleri sa¤lanmal›d›r.
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Oluflmakta olan yeni dünya düzeninin ucuz iflgücüne sahip ülkelerin de yarar›na
oldu¤u savunulabilir. Ucuz üretim peflinde koflan uluslarüstü flirketler mallar›n
üretimini bu ülkelere kayd›racaklar, oralarda istihdam sahalar›n›n do¤mas›n›, iflsizli¤in ve yoksullu¤un azalmas›n› sa¤layacaklard›r. Bu do¤rudur. Fakat, üretimde yarat›lan katma de¤erin nas›l paylafl›laca¤› da önemlidir. Yeni dünya düzeni iflgücünün serbest dolafl›m›na izin vermedi¤i takdirde, üretimde bu ülkelerin iflçilik maliyetleri geçerli olacakt›r. Yani, bu ülkelerde iflçi ücretleri olabilece¤inin en düflük düzeyinde gerçekleflecek, yoksullu¤u ortadan kald›rmayacakt›r. Bu flekilde ucuza üretilen mallar, üretim yapan veya yapt›ran uluslarüstü flirketlerce, gene serbest ticaretten yararlanarak, fiyatlar›n yüksek oldu¤u zengin
ülke pazarlar›nda sat›lacakt›r. D›fl ticaretin geliflmesi ortaya paylafl›labilecek bir
pasta ç›karacakt›r. Fakat, bu pastay› gene zengin ülkeler, marka, tasar›m ve teknolojiye sahip olan ülkeler uluslarüstü flirketleri arac›l›¤› ile yiyecektir.

III. YEN‹ DÜNYA DÜZEN‹N‹N KURULUfi AfiAMALARI
Yeni dünya düzeninin kuruluflu aflama aflama gerçeklefltirilmektedir. Birinci aflama liberal piyasa ekonomisinin tüm dünyaya, özellikle de geri kalm›fl ve kalk›nmakta olan ülkelere benimsetilmesi; ikinci aflama, kapitalist liberal piyasa ekonomisinin zengin ülkelerin ç›karlar›na hizmet edecek flekilde kural ve kurumlar›n›n yerlefltirilmesi; üçüncü aflama ise ekonomik ideallerin politik egemenli¤e
dönüfltürülmesi aflamas› olarak nitelendirilebilir. Bu üç aflaman›n zaman aflamas› olarak anlafl›lmamas› gerekir. Zaman zaman bu aflamalar simültane olarak geliflmifltir.

A. Küreselleflmede Birinci Aflama
Birinci aflaman›n gerçeklefltirilebilmesi için 1978'lerde, IMF, Dünya Bankas› ve
ABD Hazinesi aras›nda "Washington Uzlaflmas›" (Washington Consensus) adl›
çok önemli bir görüfl birli¤ine var›lm›flt›r.20 Bu görüfl birli¤i, ekonomik kalk›nma ve istikrara bambaflka bir bak›fl aç›s› getirmifltir. ‹kinci Dünya Savafl›'ndan
sonra, kurumsal bir destek olmadan kalk›namayan ülkelerin kalk›nma hamlelerine destek vermek için Dünya Bankas› kurulmufl, bu bankan›n etkinli¤i, ülkelerin ödemeler dengelerinde ç›kan sorunlar›na çözüm yaratmakla görevli IMF ile
20 Bu fikir birli¤i önceleri Latin Amerikan ülkelerinde gerekli reform paketi olarak ortaya ç›km›fl,

sonralar› bu paket kalk›nmakta olan tüm ülkelere uygulanmaya bafllanm›fl, yaklafl›k on y›l sonra,
John Williamson’nun çeflitli makalelerinde “Washington Consensus” olarak adland›r›lm›fl ve bu
ad yayg›n bir flekilde benimsenmifltir. Bu “reform paketi” (reçete), mali disiplin, kamu harcamalar›nda önceliklerin saptanmas›, vergi reformu, serbest faiz rejimi, rekabetin gerektirdi¤i kurlar,
ticaretin serbestleflmesi, do¤rudan yabanc› yat›r›mlar›n serbestlefltirilmesi, özellefltirme, kontrollerin kald›r›lmas› ve mülkiyet haklar›n›n korunmas› uygulamalar›n› kapsamaktad›r.
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desteklenmiflti. "Washington Uzlaflmas›na" vard›ktan sonra Dünya Bankas› ve
IMF, liberal ekonomi ilkelerini "tek reçete" olarak herkese benimsetmeye, daha
do¤rusu dayatmaya bafllam›flt›r. Bu uzlaflma sonucunda, serbest piyasa söylevi
"mantra"21 haline dönüflmüfltür. Dünya Bankas› ve IMF tüm iliflkide bulunduklar›, geliflmekte olan ülkelerde ayn› reçeteyi uygulamaya bafllam›flt›r. Bu reçete
devletin küçültülmesi, özellefltirme, liberallefltirme ve yabanc› sermayenin teflvik edilmesi reçetesiydi. IMF ve Dünya Bankas›, geliflmekte olan ülkelere d›fl ticaretin serbestleflmesi, sermaye piyasalar›n›n liberalleflmesi, özellefltirme, serbest piyasa ilkelerinin yayg›nlaflt›r›lmas› yönünde reçeteler verdi. K›sa zamanda bu ülkeler muazzam d›fl ticaret aç›klar›yla karfl› karfl›ya kald›lar. IMF dayatmal› politikalar›n uygulanmas›yla, Asya ve Latin Amerika'daki "geliflen piyasa
ekonomileri"22 borç ve spekülatif sermaye istilas›na u¤rad›. D›fl ticaret aç›klar›n›n artmas› ve bu aç›klar›n borç ve spekülatif sermaye ak›mlar›yla finansman›
1994 y›l›nda Türkiye ve Meksika'da, 1997 ve 1998 y›llar›nda Asya, Rusya ve
Brezilya'da görülen krizleri do¤urdu. 23 2001 y›l›nda Türkiye'nin yaflad›¤› ekonomik kriz de ayn› reçetelerin ürünüdür.
K›sa vadeli yabanc› sermaye (s›cak para) bir ülkeye girerken bahar havas› ve
spekülatif köpükler24 yarat›r. ‹thalat›n artmas›na ve ihracat›n s›k›nt› çekmesine
neden olur. Ülkeye gelen s›cak para, ortaya ç›kan ödemeler dengesi aç›klar›n›n
finansman›n› sa¤lar. Fakat ödemeler dengesi aç›klar› kontrolsüz büyümeye bafllay›nca, büyük bir devalüasyon ihtimali ortaya ç›kt›¤›nda s›cak para tedirgin
olur. Spekülatif sermayenin, yani s›cak paran›n devalüasyon sonucu zarara u¤ramamak için ülkeden kaçmaya kalkmas› bir sürü hareketine dönüflür ve dövize
hücum olur. Bu tür dövize hücum mali krizleri ve mali krizler kontrol alt›na al›namazsa arkas›ndan ekonomik krizleri getirir. Do¤an kriz, ülkeleri tahrip eder
ve milyonlarca insan›n periflan olmas›na neden olur. Türkiye'de yaflanan 1994 ve
2001 krizleri bu flekilde ortaya ç›km›fl krizlerdir. Türkiye bu krizlerle karfl› karfl›ya kald›¤›nda, mali krizlerin ekonomik krize dönüflmesine engel olamam›fl, bu
nedenle de milli gelir, 1994 y›l›nda yüzde 6,5, 2001 y›l›nda ise yüzde 9,1 gerilemifltir.
21 Mantra, Hinduizmde dua ya da meditasyon s›ras›nda tekrarlanan kutsal sözdür. Mantra
yak›flt›rmas› Stiglitz’e aittir. Joseph E. Stiglitz, Küreselleflme, Büyük Hayal K›r›kl›¤›, (Çev: Arzu
Taflç›o¤lu ve Deniz Vural), Plan B ‹letiflim, 2002, s.37.
22 Emerging market economies.
23 A report of the International Forum on Glabalization, Alternatives to Economic Globalization,
A Better World is Possible, Berret-Koehler Publishes, Inc., San Fransisco, 2002, s.39.
24 Spekülatif köpük (speculative bubbles), patlamaya mahkum bir iyimser hava olarak kullan›lan
bir terimdir.
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Dünya Bankas› eski dan›flmanlar›ndan, Nobel ekonomi ödüllü Joseph Stiglitz,
kalk›nmakta olan ekonomilerde IMF'in tutumunu flöyle aç›kl›yor: "Krizler patlak verdi¤i zaman, IMF 'standart' olsa bile modas› geçmifl, yersiz çözümler içeren reçeteler veriyor; bu politikalar› uygulamas› istenen ülkelerdeki insanlar›n
bunlardan nas›l etkilenece¤ini göz önüne alm›yordu. Politikalar›n yoksulluk
üzerindeki etkisiyle ilgili tahmin yap›ld›¤›n› pek görmedim. Alternatif politikalar›n sonuçlar›yla ilgili derin tart›flmalar ve analizler yap›ld›¤›na pek tan›k olmad›m. Tek bir reçete vard›. Reçeteleri ideolojiler yönlendiriyordu ve ülkelerin
IMF'in talimatlar›na hiç tart›flmadan uymalar› bekleniyordu."25 Bütün yaflanan
krizlerden sonra IMF tekrar ülkeye yabanc› borç verenleri korumak için gelir ve
özel kesim borçlar›n› devletlerin üstlenmesini sa¤lar ve ülkeye yeni borçlar verir. Bu yeni verilen borçlar, ülkelere yeni politikalar›n dayat›lmas›na zemin haz›rlar. 26 "1980 sonras›nda, IMF Guyana ve Gana'ya kadar, yaklafl›k 90 ülkeye
bu tür yap›sal uyum program› önermifl ve uygulam›flt›r."27
1990 sonras›, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli¤i'nin da¤›l›fl› sosyalist ekonomi düzeninin çöküflü olarak alg›land›. Çöküfl kapitalist liberal piyasa ekonomisinin zaferi olarak ilan edildi. Bu durum Dünya Bankas› ve IMF için çok büyük bir imkan yaratt›. Dünya Bankas› ve IMF bu ülkelerin komünizmden kapitalizme geçmelerinde yard›ma kofltu. Kullan›lan ayn› reçetelerdi: D›fl ticaretin
serbestleflmesi, sermaye piyasalar›n›n liberalleflmesi, özellefltirme, serbest piyasa ilkelerinin yayg›nlaflt›r›lmas›. Bu ülkelerde "reformlar" çok h›zl› uyguland›.
1990-1998 aras›nda Rusya ekonomisi yüzde 40 gelir kayb›na u¤rad›.
"1998'de ... Asya ekonomilerindeki dramatik çöküfl, neredeyse dünya çap›nda
bir pani¤e yol açt›: Rusya mali uçurumun kenar›nda dengede durmaya çal›fl›yor,
Brezilya çetin ekonomik krizlerle bo¤ufluyordu. Amerikan borsas› bile keskin
bir inifle geçmiflti. Japonlar, Endonezyal›lar ve Malezyal›lar baflta olmak üzere
Asyal›lar, Bat›y›; özellikle de Amerika kapitalistlerini suçluyorlard›. Bat›l›lar,
bu ülkelerin ekonomilerini fliflirmifl, k›sa sürede büyük kâr etmifl ve artlar›nda k›r›k dökük bir toplum b›rakarak ç›k›p gitmifllerdi."28
"Sonuç, birçok insan için yoksulluk, birçok ülke için de toplumsal ve politik kaos oldu. IMF, bulaflt›¤› bütün alanlarda (kalk›nma, kriz yönetimi) ve komü25 Joseph E. Stiglitz, age., s.13-14.
26 John Perkins, finansal yöntemlerle kalk›nmakta olan ülkeleri borç bata¤›na bat›r›p onlar›
ABD’ye nas›l ba¤›ml› hale getirdiklerini bir uygulamac› olarak anlatmaktad›r. Hohn Perkins, Bir
Ekonomik Tetikçinin itiraflar›, A.P.R.‹.L. yay›nc›l›k, Ankara, 2004.
27 Joseph E. Stiglitz, age., s. 40
28 Walter LaFeber, Michael Jordan ve Yeni Küresel Kapitalizm, Türkçesi, Aysel Morin, Cep
Kitaplar›: 156/21. Yüzy›l Dizisi. 2001. s. 15.
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nizmden kapitalizme geçifl yapan ülkelerde hata yapt›... S›n›rl› bir büyüme yaflayan ülkelerde bile zenginlerin (%10'luk en üst tabaka) sa¤lad›¤› faydalar artarken, yoksullu¤un hâlâ yayg›n oldu¤u, hatta baz› durumlarda en alt tabakan›n gelirinin azald›¤› görüldü."29
Burada Dünya Bankas› ve IMF'in kalk›nmakta olan ülkelere dayatt›¤› özellefltirme stratejisinden de biraz söz etmek yerinde olacakt›r. Dünya Bankas›'n›n özellefltirme stratejisi, oluflturulmaya çal›fl›lan yeni dünya düzeninin gerektirdi¤i bir
stratejidir. Kalk›nmakta olan ülkelerde K‹T'ler stratejik üretim alanlar›nda hizmet görürler. Bu alanlar, hemen hemen her kalk›nmakta olan ülkede ekonominin altyap›s›n› oluflturan ulafl›m, telekomünikasyon ve enerji sektöründeki yat›r›mlard›r. Bu stratejik altyap› sektörleri büyük miktarlarda yat›r›m gerektirdi¤inden, kalk›nmakta olan ülkelerde özel sektör bu tür stratejik yat›r›mlar› gerçeklefltirebilecek güçte de¤ildir. ‹flte yeni dünya düzeninde özellefltirme stratejisinin
hedefi bu yat›r›mlard›r. Yeni dünya düzeninde özellefltirme bu uluslarüstü (küresel) flirketlerin, kalk›nmakta olan ülkelerin enerji, telekomünikasyon, ulafl›m
gibi altyap› sektörlerine hakim olabilmeleri için gereklidir. 1980'den bu yana,
özellefltirme propagandas›, hakl› görülebilecek iddialarla ortaya at›lm›fl, fakat
zaman içinde, özellefltirmenin "fazileti" herkesçe kabul edildikten sonra gerçek
amac›na yönelmifltir. Bugün özellefltirme yar›fl›, enerji santralleri ve telekomünikasyon sektörleri üzerinde yo¤unlaflmaktad›r. Bu büyük çapl› özellefltirmelerde "mal›" sat›n alabilecek olan bu büyük küresel kurulufllard›r. Bu kurulufllar, ülke içinden seçtikleri yerli ortaklar›yla bu özellefltirme yar›fl›nda birbirlerine karfl› üstünlük yaratmaya çal›flmaktad›r.
K›saca özetleyecek olursak, küreselleflmenin birinci aflamas› kapitalist liberal piyasa ekonomisinin faziletlerinin herkese kabul ettirilmesi fleklinde gerçeklefltirilmifl, bu konuda Dünya Bankas›, IMF ve Amerikan Hazinesi çok önemli görevler üslenmifller ve baflar›l› olmufllard›r. Bugün Washington Uzlaflmas›n›n ilkeleri tart›fl›lmaz ilkeler haline dönüflmüfltür.
B. Küreselleflmede ‹kinci Aflama: Kural ve Kurumlar
Küreselleflmenin ikinci aflamas›, kural ve kurumlar›n oluflturulmas› olarak tan›mlanabilir. Sistemin gerekli kurallar› 1994 y›l›nda GATT, yani Ticaret ve
Gümrükler Genel Anlaflmas›'yla oluflturulmufl, anlaflman›n yürütülmesi için kurulan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) de kurumsal yap›y› desteklemifltir.
1947'den bu yana dünya ticaretinin serbestlefltirilmesi yönünde çabalar harcanm›flt›r. Son pazarl›klar Uruguay toplant›lar›nda yedi y›l sürmüfl ve 15 Aral›k
1993'te Cenevre'de anlaflmaya var›lm›fl, 12-13 Nisan 1994'te de üye ülkelerce
Fas'›n Marakefl flehrinde anlaflma imzalanm›flt›r.
29 Age., s.39-40.
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Yeni dünya düzeninin anlafl›lmas› için Uruguay toplant›lar› önemli ipuçlar› vermektedir. Uruguay toplant›lar›nda ç›kar çat›flmalar› iki konuda odaklanm›flt›r.
Birincisi tekstil sektörü ürünleri için uygulanan kotalar›n kald›r›lmas›, ikincisi
ise tar›m sübvansiyonlar›n›n k›s›tlanmas› konular›d›r. ‹lginç olan, bu alanlarda
taraflar›n liberalleflme konusunda ayr› saflarda yer almalar›d›r. Tekstil kotalar›
d›fl ticareti engelleyen uygulamalard›r. Kalk›nmakta olan ülkeler daha çok tekstil ürünü satabilmek için, tekstil kotalar›n›n kald›r›lmas›n› savunmufl, uluslararas› ticaretin liberalleflmesinin savunucusu olan ABD, tekstil kotalar›n›n kald›r›lmas›na karfl› ç›km›flt›r. Hatta kalk›nmakta olan ülkeler tekstil kotalar›n›n kald›r›lmas›na karfl›l›k, fikrî mülkiyet haklar›n›n (telif hakk›, marka, tasar›m, knowhow gibi haklar›n) korunmas›n› kabul edeceklerini de belirtmifllerdir. ‹kinci konuda, yani tar›m desteklemeleri konusunda, ABD sübvansiyonlar›n kald›r›lmas›n›, Avrupa ve Japonya ise korunmas›n› savunmufltur. Pazarl›klar sonucu var›lan GATT flöyle özetlenebilir.
* Ülkeleraras› mal ve hizmetlerin serbest dolafl›m› sa¤lanm›flt›r. Mal ve hizmetlerin ülkeler aras› dolafl›m›na hiç bir engel konmayacakt›r. (Bunun istisnas› olarak ABD tekstil kotalar›n› kendi imkanlar› çerçevesinde peyderpey kald›racakt›r.)
* Ülkeler aras› sermaye dolafl›m›n›n tamamen liberalleflmesi konusunda tam bir
anlaflmaya var›lamam›fl, bu konudaki geliflmelere ba¤l› olarak düzenlemelerin
yap›lmas› zamana b›rak›lm›flt›r.
* GATT iflgücünün serbest dolafl›m› konusunda hiçbir karar almam›fl, hatta bu
konuda bir tercih de belirtmemifltir.
* GATT'›n temel baflar›s› "Fikrî Mülkiyet Haklar›n›n" tamamen koruma alt›na
al›nmas›d›r. Korunma alt›na al›nan bu haklar marka, tasar›m, bask›l› devreler,
telif haklar›, yerel imgeler gibi haklard›r. Bu haklar sahiplerine tekelci avantajlar sa¤lamaktad›r. Fikrî Mülkiyet Haklar› zengin ülkelerin sahip oldu¤u haklard›r."
Görüldü¤ü gibi GATT yeni dünya düzeninin inflas› için gerekli yap› tafllar›n›,
zengin ülkelerin lehine çok iyi bir flekilde yerlefltirmektedir. Bu anlaflma sayesinde marka, moda, tasar›m, bilgi gibi fikir ürünlerine sahip olan zengin ülkeler,
mallar›n› diledikleri ülkelerde ucuza üretebilecekler, bu mallara kimliklerini katarak diledikleri pazarlarda en kârl› flekilde satabileceklerdir. Burada bir örnek
var›lan noktay› çok iyi anlatabilmektedir. 2000 y›l›nda, dünya üzerinde spor
ayakkab› sektöründe yüzde 45 piyasa pay›na sahip bir kurulufl (marka), 46 geliflmekte olan ülkede 565 fabrikas›nda, saat bafl›na on dört sent ödeyerek yar›m
milyon iflçi çal›flt›rmakta, 5-6 dolara mal etti¤i ayakkab›y› toptan 35 dolara, perakende 70 dolara satabilmektedir. Müflterinin 70 dolara sat›n ald›¤› ayakkab›dan iflçinin ald›¤› pay sadece iki dolar 75 senttir. 30
30 Thompson & Strickland, Strategic Management, McGraw-Hill, Irwin, 13th edition. s. C-768.
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Yeni dünya düzenini geri kalm›fl ülkeler de kendi ç›karlar›na kullanabilirler. Bu
ülkelerdeki bilinçlenme, kendi marka ve tasar›mlar›n›n geliflmesine ve kullanmalar›na neden olabilir. Bu ülkeler kendi moda ve imajlar›n›, k›sacas› kendi mal
kimliklerini oluflturabilirler. Bu durum, bugün marka, tasar›m ve imaja sahip
olanlar›; moda yaratanlar› zor duruma sokabilir. Bu nedenle de, düzenin mevcut zengin ülkelerin ç›karlar›na hizmet edebilmesi için iletiflim kanallar›na hakimiyet gereklidir. Kimlik oluflturmada iletiflim kanallar› çok önemlidir. Bugün
Çin'den tutun ‹ran'a kadar herkes "blue jean" giymektedir. Kimi kimliklerin
dünya üzerinde bu denli yay›lmas›nda iletiflim kanallar›n›n rolü yads›namaz.
Bunun en güzel örneklerinden biri Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) baflvurusu s›ras›nda yaflanm›flt›. ABD Çin'in baflvurusuna iki çekince koymufltu:
Bunlardan birincisi, Çin'in yüksek gümrüklerini düflürmesiydi. Bu, beklenen,
do¤al bir talepti. ‹lginç olan ise ikinci talepti. Amerika Çin'in, Hollywood filmlerine koydu¤u kotalar› kald›rmas›n› talep ediyordu. Böylece Amerikan tarz› tüketim al›flkanl›klar› yay›labilirdi. Bu nedenlerden ötürü iletiflim alanlar›ndaki
özellefltirmeler, uluslarüstü flirketlerin yeni dünya düzenindeki rolleri aç›s›ndan
çok önemlidir.

C. Küreselleflmenin Üçüncü Aflamas›
Küreselleflmenin üçüncü aflamas›, do¤al kaynaklar üzerinde hakimiyet kurma
aflamas› olarak tan›mlanabilir. Bu aflama günümüzde yo¤un bir flekilde yaflanmaktad›r. Tabii ki bu aflamada da bir maske kullan›lmaktad›r. Kullan›lan maske, enerji yo¤un ülkelere demokrasi götürmek olarak ortaya ç›kmaktad›r.

IV. BLOKLAfiMA: AVRUPA B‹RL‹⁄‹
Yeni dünya düzeni bir taraftan Küreselleflme bir taraftan da bloklaflma fleklinde
yürümektedir. Bugün oluflan üç blok önemli bir rekabet içindedir. Türkiye bu
bloklardan Avrupa Birli¤i ile gümrük birli¤i anlaflmas› imzalam›fl, Avrupa Birli¤i üyesi olma çabalar› gütmektedir. Bunlar d›fl›nda Amerika k›tas›nda NAFTA31 ve Güneydo¤u Asya'da fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat› bulunmaktad›r. Bu
birlikler d›fl›nda pek çok dayan›flma örgütü bulunmaktad›r. Türkiye Karadeniz
Ekonomik ‹flbirli¤i örgütünün kurucusudur, ‹slam Konferans› Teflkilat›'n›n üyesidir, Ba¤›ms›z Devletler Toplulu¤u ile iliflkileri oldukça güçlüdür.
Türkiye 1996 y›l›nda Avrupa Birli¤i ile Gümrük Birli¤i anlaflmas› imzalam›flt›r.
Türkiye Avrupa Birli¤ine girmeden, Birlikle Gümrük Birli¤i Anlaflmas› imzalayan tek ülkedir. Türkiye Gümrük Birli¤i anlaflmas› nedeniyle, üye olmad›¤› Avrupa Birli¤i'nin ekonomik kararlar›n› uygulamak zorundad›r. Uygulamak zorunda oldu¤u kararlar›n oluflmas›na katk›s› da bulunmamaktad›r. Bu durum Türki31 NAFTA (North Atlantic Free Trade Association), ABD, Kanada ve Meksika ticari iflbirli¤idir.
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ye'nin çok önemli stratejik konumundan yeterli derecede yararlanmas›n› engellemektedir. Türkiye Avrupa Birli¤i odakl› bir ekonomik strateji uygulamakta,
kuzeyde Karadeniz ‹flbirli¤i ülkelerini, güneyde ‹slam Konferans› ülkelerini, do¤uda Türk Cumhuriyetlerini ihmal etmektedir. Bu ihmal Türkiye'ye pahal›ya
mal olmaktad›r. Burada sadece bir örnek vermekle yetinece¤iz. 2002 y›l›nda
‹slam ülkelerinin ithalat› 370 milyar dolard›. Türkiye bu potansiyelden yüzde
bir mertebesinde pay alabilmiflti.

V. ÖZET VE DE⁄ERLEND‹RME
Günümüzde dünya üzerinde yeni bir ekonomik düzen oluflmaktad›r. Bu düzen
2000 y›l›ndan bu yana oldukça belirgin hale gelmifltir. Bafllang›çta bu düzenin
tüm ülkelere, özellikle de kalk›nmakta olan ülkelere hizmet edece¤i savunulmufltur. Oysa y›llar geçip düzen yerlefltikçe dünya üzerinde fakir ve zengin aras›ndaki uçurum giderek genifllemektedir. Daha da ilginç olan›, eskiden güney
ve kuzey ay›r›m› fakir ülkeleri ve zengin ülkeleri tan›mlamaktayd›. Bugün tüm
ülkeler içinde fakir ve zengin aras›ndaki uçurum genifllemektedir. Dünyan›n en
zengin ülkesi olarak kabul edilen ABD'de sefalet içinde yaflayanlar›n say›s› giderek artmaktad›r.32 Göründü¤ü flekliyle, yeni dünya düzeni uluslararas›, uluslarüstü ve global flirketlerin ç›karlar›na hizmet etmektedir. Ancak, yeni oluflan
düzende, zengin ülkelerin mi bu flirketleri kulland›¤›, bu flirketlerin mi zengin ülkeleri kulland›¤› tam olarak anlafl›lamamaktad›r.
Dünya üzerindeki geliflmeler, firmalar› ulusal firmalar olmaktan uzaklaflt›rmakta ve uluslararas›, hatta uluslarüstü firmalar haline dönüfltürmektedir. Bu aç›dan
bak›ld›¤›nda da, zaman zaman firmalar›n baflar›lar›yla ülke ekonomisinin baflar›s› farkl› olabilmektedir.
Esas›nda yeni dünya düzeni ülkeler için yeni f›rsat ve tehlikeler yaratmaktad›r.
Ülkeler sistemi çözüp do¤ru stratejiler saptayabildikleri takdirde f›rsatlardan yararlan›p kendilerini tehlikelerden koruyabilir ve yeni dünya düzeninin nimetlerinden yararlanabilirler. Kan›m›zca, yeni dünya düzeni içinde Türkiye'nin potansiyeli çok yüksektir. Türkiye sömürmeden, kendini sömürtmeden yeni dünya düzeninin imkanlar›ndan yararlanabilir.

VI. OKUMA PARÇALARI
Bu k›s›mda, yazar›n çeflitli tarihlerde yazd›¤›, gazete ve dergilerde yay›nlanm›fl
olan makaleleri sunulmaktad›r. Bu makaleler, yaz›l›fl tarihleri de dikkate al›nd›¤›nda bölüm içindeki aç›klamalara yeni boyutlar eklemekte ve okuyucular›n
kendi görüfllerini oluflturmalar›na yard›mc› olmaktad›r.
32 “Amerika Birleflik Devletleri’nde on iki milyon aile bir sonraki yeme¤ini nas›l elde edece¤ini
düflünüyor... Dünya nüfusunun en zengin ülkelerde yaflayan beflte birinin gelirinin en fakir beflte
birindekilerin gelirine oran› 1960’da 30’da 1’den 1995’de 74’de 1’e ç›kt›.” John Perkins, age., Sayfa 9.
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A. Yeni Dünya Düzeni33
Bugün dünyada yeni bir düzen kurulmakta. Kurulan yeni düzen önümüze iki
ayr› "ring" koyuyor. Bu iki "ring"den birincisinin ödülü aç kalmamak; ikincisinin ise zenginlik. Önce hangi ringde mücadele etmek istiyoruz, buna karar vermemiz gerekiyor. Hangi "ring"de oynayaca¤›m›za karar verdikten sonra da, bu
ringde baflar›l› olmak için, baflar›n›n tüm koflullar›n› yerine getirmek zorunday›z.
Çünkü yeni oluflan dünya düzeni eskilerinden daha ac›mas›z. Kaybedenlere fazla bir yaflam flans› tan›mayacak.
Dünyada, mal ve hizmet ticaretinin önünden tüm engeller kald›r›l›yor. Yeni ticaret düzenini oluflturan, Türkiye'nin de imzalad›¤› GATT anlaflmas› bunu öngörüyor. Bundan böyle flirketler hammaddelerini istedikleri ülkeden al›p, mallar›n› diledikleri ülkelerde üretip, uygun gördükleri ülkelerde satabilecekler.
Hammadde ve mal üretiminde tam bir rekabet yaflanacak. Bir flirket gömlek sat›yorsa, kumafl›n› en ucuza buldu¤u ülkeden sat›n alarak, en ucuza diken ülkeye
diktirebilecek. Örne¤in, Türkiye'ye, "Bangladefl gömle¤i 5 dolar 35 sente dikiyor; sen 5 dolar 30 sente dikersen sana diktiririm." diyecek. Bizim bu siparifli
alabilmemiz için gömle¤i 5 dolar 30 sente dikmeyi kabul etmemiz gerekecek.
Yoksa siparifl bunu kabul eden ülkeye gidecek. Bu "ring" birincisi. Bu ringde
rakipler, bir kap pirince insan çal›flt›rabilen ülkeler. Teknoloji ayn›, makineler
ayn›, verim ayn›. Siparifli alabilmek için iflçinize daha az ödemeniz gerekecek.
Bu durum Türkiye'de üretim yapan uluslararas› flirketler için de geçerli. Bu flirketler Türkiye'deki tesislerini "ucuz iflgücü" bulabildiklerinden kurmufllar. Bu
kurulufllar›n Türkiye'deki maliyetleri artacak olsa hemen üretimlerini daha ucuza yapan ülkeye kayd›rabilecekler. Çünkü bu ringde baflar› ucuz iflgücüne ba¤l›. Yar›flma "sefalet"le yar›flma. Ödül ise "kar›n toklu¤u".
Gene, dünyada yeni düzeni oluflturan GATT anlaflmas›, marka, tasar›m, yaz›l›m,
patent gibi haklar› tam bir koruma alt›na al›yor. Üretimi kar›n toklu¤una yapt›ran da, bu marka ve tasar›m sahipleri. Aslan pay›n› alan da bunlar. Burada güvenilir ortalama say›lar verece¤im. Bu bilgileri büyük çapta ihracat yapan, ünlü birçok markaya gömlek diken bir flirketten ald›m.
* Kumafl d›flar›dan, baflkas›n›n markas› ile gömlek dikti¤inizde, ihracattan ortalama gömlek bafl›na elinize geçen para 5 dolar 30 sent.
* Kumafl sizden, baflkas›n›n markas› ile gömlek dikti¤inizde, ihracattan ortalama gömlek bafl›na elinize geçen para 15 dolar.
* Kendi koleksiyonunuzu oluflturur, kendi tasar›m›n›zla d›flar› mal satarsan›z,
ortalama gömlek bafl›na elinize geçen para 20 dolar 65 sent.
33 Özer ERTUNA, Radikal Gazetesi, 14 Nisan 1997.
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* Kendi markan›zla mal ihraç ederseniz, ortalama gömlek bafl›na elinize geçen
para 29 dolar 50 sent.
Baflkas›n›n markas›na çal›flt›¤›n›zda elinize geçen 15 dolar. Kumafl›, dikifli, ütülemesi, ambalaj› ve kolisi; hepsi 15 dolar. Oysa yaln›zca markan›n pay› da o kadar. Daha do¤rusu tasar›m›n pay› 5 dolar, markan›n ise 10 dolar. ‹kinci "ring"
buras›. Bu ringde tasar›mc›lar, modac›lar, imaj yaratanlar; yani, "beynini" kullananlar mücadele veriyor. Oyunun kurallar› yarat›c›l›k. Ödül ise, ça¤dafl bir
yaflam. Bu ringde baflar›l› olman›n flart› ise insana yat›r›m yapmak.
Evet, Türkiye hangi ringde mücadele verece¤ine karar vermek zorunda. Hayretle izliyoruz; Ankara'daki devlet büyüklerimiz ring tercihini yapm›fl vaziyette.
Yabanc›lara, "Türkiye'de iflgücü ucuzdur, gelin yat›r›m yap›n." diyorlar.
Galiba Türkiye Ankara'ya ra¤men bir at›l›m içinde. Birinci ringde baflar›s›n› kan›tlam›fl birçok sanayicimiz, flimdi marka ve tasar›ma yöneldi. Mallar›n› dünyaya tan›tmaya çaba gösteriyorlar. Marka ve desenlerini hangi piyasalarda kabul ettirebileceklerini araflt›r›yorlar. Bütün bunlar› devletten önemli bir yönlendirme, kayda de¤er bir destek almadan yap›yorlar.
Ac›mas›z, baflar›s›zl›¤› affetmeyecek bir dünya düzeni oluflurken, Ankara k›s›r
gündem maddeleri peflinde koflmaya devam ediyor.

B. Sömürü teknolojisi34
Gerçekler ve özlemler genellikle çat›fl›r. Her ne kadar kalbimizde sömürüyü reddetsek de, gerçekleri oldu¤u gibi kabullenmekte güçlük çekmeyiz. Sömürgeler,
sömürü düzeni, sömürgeler ve sömürü düzeniyle elde edilen zenginlikler yad›rganmayan gerçeklerdir. Bunlar› kabullenmeyecek olsak, gerçekçi olmaya davet
ediliriz.
Evet, sömürgeler ve sömürülen ülkeler, k›sa bir geçmifle kadar bir gerçekti. Sömürü düzeninin kurulmas› ve devam ettirilmesi de "hakl› olmay›" de¤il, "güçlü
olmay›" gerektiriyordu. Amerika, Afrika, Asya'n›n büyük bir bölümü böyle sömürüldü. Sömürenler büyük servetler biriktirdi. Daha sonra, h›zla geliflen teknoloji, dünyay› küçülttü. Ay›plar gizlenemez, sömürüyü sürdürmek için eski
yöntemler kullan›lamaz oldu. Teknoloji burada da imdada yetiflti. Sömürünün
teknolojisi de¤iflti.
Yeni teknoloji alt›nda insanlar güle söyleye, flartland›r›larak, beyinleri y›kanarak
sömürülüyor. Art›k, sömürmek için askeri güce gerek kalmad›: Medyaya hakim olman›z, "etkileme" kanallar›na sahip olman›z yeterli. Liberalleflme ad› alt›nda en kuvvetli korumac›l›¤›; rekabet ad› alt›nda en kuvvetli tekelleri kurabili34 Özer ERTUNA, Radikal Gazetesi, 18 May›s 1998
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yorsunuz. Marka, tasar›m ve patent hakk› gibi tüm zihin ürünlerini tam bir tekel korumas› alt›na al›p, üretim ve pazarlama konusundaki tüm engelleri kald›r›p sömürü alanlar›n›z› geniflletebiliyorsunuz. Markan›z› modan›z› tüm ülkelere sokabiliyorsunuz. Bunlara milyarlarca dolar ödetirken, ödeyenleri mutlu edebiliyorsunuz.
Moda sistemler gelifltirebiliyorsunuz. Örne¤in, Güney Do¤u Asya ülkelerindeki, ucuz iflçili¤e ve fason üretime dayal› kalk›nma modellerini göklere ç›kart›p,
"Asya kaplanlar›"n›n yaratt›¤› "mucizeleri" efsanelefltirebiliyorsunuz. Oralarda
insanlar›n, uzun bir süre, kar›n toklu¤una, geliflmifl ülke pazarlar›na mal üretmelerini sa¤layabiliyorsunuz. 1997 de oldu¤u gibi, kriz do¤du¤unda, baflar›s›z
olan gene bu ülkenin kendileri oluyor. Sistem veya siz sorgulanm›yorsunuz.
Moda ak›mlar yaratabiliyorsunuz. Örne¤in, özellefltirmeyi, strateji olmaktan ç›kart›p bir hedef haline sokabiliyor; insanlar›, özellefltirmenin her derdin devas›
oldu¤una inand›rabiliyorsunuz. Meksika örne¤inde oldu¤u gibi, "baflar›l›" özellefltirmelerle kalk›nmakta olan ülkelerin sanayilerinin büyük bir bölümünü ele
geçirebiliyorsunuz.
Mali piyasalar›n gelifltirilmesi çabas› alt›nda kalk›nmakta olan ülkeleri doldurufla getirerek "s›cak paran›n" bu ülkeleri soymas›na zemin haz›rlayabiliyorsunuz.
Bu ülkeler s›cak paraya yüzde yüzlere varan kazançlar ödediklerinde, soyulduklar›n› fark etmeyip bir baflar› elde ettiklerini sanabiliyor.
Yeni sömürü teknolojisinin en önemli yönü "zorlamaya" dayal› olmamas›. Sömürülenler propagandalar›n etkisinde, güle söyleye, kendi tercih ve seçimleri
çerçevesinde sömürülüyorlar. Di¤er bir deyimle, yeni sömürü teknolojisi alt›nda "ak›ll›lar", o kadar "ak›ll› olmayanlar›" sömürüyor. Bütün bunlar globalleflme ve refah›n yay›lmas› söylevi alt›nda yürütülüyor. Bir taraftan da dünyada
zengin daha zengin, fakir daha fakir oluyor. Ve, pek çok yerde sefalet devam
ediyor.

C. Milli Ekonomi35
Propagandan›n çok yo¤un, o kadar da etkili oldu¤u bir dönemde yafl›yoruz.
"Küreselleflme", "liberalleflme", "özellefltirme" gibi sözler öyle bir eda ile söyleniyor ki, ben ayn› görüflü paylaflm›yorum demek cesaret istiyor. Örnek vermek
gerekirse, bir dostunuz "fiu enerji santrallerini bir özellefltirebilsek, devletin borç
yükü azal›r!" diyor, siz "Ama o santraller devlete oluk oluk para kazan›yor, özellefltirirsek bir defaya mahsus devletin eline para geçecek ama ilerideki y›llarda
devlet bu gelirlerinden mahrum kalacak." diyemiyorsunuz. Biraz daha da cesaretlenip, "Enerji santrallerimizin ülkemiz için stratejik önemi var, yabanc› flir35 Özer ERTUNA, Radikal Gazetesi, 1 May›s 2000.
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ketlerin eline geçmesi ulusal ç›karlar›m›z› zedeleyebilir." demek dilinizin ucuna
gelse bile a¤z›n›zdan ç›kam›yor. Çünkü dünya çap›ndaki yo¤un propaganda, b›rak›n konuflman›z›, düflünmenizi dahi ambargo alt›na alm›fl vaziyette. Propaganda o kadar etkili ki, özellefltirmenin yararlar›, kapitalizmin fazileti, stratejik
alanlarda dahi olsa yabanc› sermayenin masumiyeti konular›nda en ufak bir endifle cehalet belirtisi olarak kabul ediliyor. "Dünya art›k küçük bir köy oldu." ya
da art›k hudutlar anlam›n› yitirdi" gibi sloganlar "ulusal egemenlik", "ulusal
ekonomi" gibi ideallerin yerini al›yor.
Evet, yeni dünya düzeninde, mal ve hizmet ticaretinde hudutlar kalk›yor. Dünya Ticaret Örgütüne üye 120'yi aflk›n ülke kendilerini buna taahhüt etti. Dünyada çok önemli bir güç haline gelmekte olan Çin de Dünya Ticaret Örgütü'ne
üye olabilmenin çabas› içinde. Fakat, ticaretin liberalleflmesi geliflmifl ülkelerin
ç›karlar› için yeterli de¤il. Bu nedenle, marka, tasar›m, telif haklar›, patent haklar› gibi haklar tüm dünyada tam bir koruma alt›na al›n›yor. Geliflmifl ülkeler ve
bu ülkelerin 200 dolaylar›ndaki çokuluslu flirketi dünyadaki kay›tl› lisans ve patentin yüzde 95'ine sahip. Bir taraftan liberalleflme, öbür taraftan marka ve patentlerin korunmas›, zengin ülkelerin ve bu ülkelerin uluslararas› flirketlerinin
mallar›n› diledikleri ülkelerde üreterek diledikleri ülkelerde satabilmelerine imkan tan›yor. Yani, zenginler üretimden aslan pay›n› alabiliyorlar.
Ancak bu düzenin daha da pekiflmesi için sermayenin serbest dolafl›m› gerekiyor. Dünya Ticaret Örgütü'nün kurulmas›ndan bu yana, sermayenin uluslar aras›nda serbestçe dolafl›m› önündeki tüm engellerin kald›r›lmas› için yo¤un çaba
harcan›yor. Sermayenin serbest dolafl›m›n›n fakir ülkelere ifl ve afl götürece¤i
anlat›l›yor. Böylece, zengin ülkelerin, ucuz iflgücünden daha iyi yararlanabilmelerine imkan haz›rlan›yor.
Evet, mallar›n serbest dolafl›m›, sermayenin serbest dolafl›m› göklere ç›kart›l›yor. Fakat, iflçinin serbest dolafl›m›ndan hiç söz edilmiyor. Hatta, iflçinin serbest
dolafl›m›n› ima edecek herhangi bir söz dahi kalk›nm›fl ülkeleri tedirgin etmeye
yetiyor.
Esas›nda iflçinin serbest dolafl›m› konusunda geliflmifl ülkelerin tutumunu anlamak güç de¤il. Böyle bir durum, bir yandan zengin ülkelerde iflsizli¤i artt›r›rken bir yandan da iflçilik maliyetlerini artt›racak. Zengin ülkelerin ç›karlar› aç›s›ndan iflçilerin kendi ülkelerinde, kendi hudutlar› içinde düflük ücretlerle çal›flt›r›lmalar› gerekiyor.
Bu nedenle, bütün beklentilerin tersine ve bütün propagandalara ra¤men ulusal
hudutlar yeni oluflan dünya düzeninin vazgeçilmez parçalar›d›r. Zengin ülkelerin refah düzeylerini koruyabilmeleri üretimden daha fazla pay alabilmelerine,
üretimden daha fazla pay alabilmeleri ise iflçi ücretlerinin düflük düzeylerde kalmas›na ba¤l›d›r. Bu da yaln›zca iflgücünün ulusal hudutlar içinde tutulabilmesine ba¤l›d›r. Ve de yeni düzen böyle olacakt›r.
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Bugün hudutlar›n anlam›n› yitirdi¤i propagandas›n› yapan ve bu konuda telkinlerde bulunan geliflmifl ülkeler esas›nda kendi ç›karlar›n› korumaktad›r. Türkiye
gibi kalk›nmakta olan ülkelerin de ö¤renmeleri gereken, sloganlarda dile getirilenler de¤il, kalk›nmakta olan ülkelerin yapt›klar›d›r. Türkiye bütün bu liberalleflme ve globalleflme ak›mlar› içinde kendi ç›karlar›n› korumay› bilmeli ve yeni oluflan düzenin f›rsatlar›ndan yararlanma yollar›n› bulmal›d›r. Türkiye yeni
oluflan dünya düzeninin ucuz iflgücü havuzu olmak yerine yeni oluflan düzenin
tüm imkanlar›ndan en iyi flekilde yararlanan ülke olmal›d›r. Bunun da tek yolu
ulusal ekonomik ç›karlar›n› her fleyin üzerinde tutmas›d›r.

D. Dünya yavafl yavafl uyan›yor36
Son 20 y›lda dünya çok kazand›, çok da kaybetti. 1980'lerden bu yana dünya piyasa ekonomilerine yöneliyor, özellefltirme uygulamalar› taraftar topluyordu.
1990 y›l›nda iki Almanya birleflti. 1991 y›l› sonunda merkezden bürokratik tercihlere göre yönetilen Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli¤i da¤›ld›. ‹ki kutuplu dünya, tek odakl› hale dönüflüyordu. Bütün bu geliflmeler ola¤anüstü geliflmelerdi. Kimse bu derece h›zl› bir dönüflüm beklemiyordu. Kimse bu h›zl›
geliflmelerin büyüsüne kap›lmaktan kendini kurtaramad›. Ve galip ilan edildi.
Muzaffer ve galip kapitalizmdi. Zaferi kazanan, piyasa ekonomisine dayal› kapitalist sistemdi. ‹flte burada büyük bir hata yap›ld›. Çünkü o anda ortada bir
"ma¤lup" vard› ama galip yoktu.
Esas›nda geliflmeler hakikaten çok, ama çok önemliydi. Çok güçlü oldu¤u imaj›n› veren bir sistem aniden çökmüfltü. Bu çöküflün nedenleri araflt›r›lmal›yd›.
Daha da önemlisi, ufak bir ihtimal de olsa, bir gün, ayn› ak›betin kapitalist sistemin de bafl›na gelebilece¤i de düflünülmeliydi. Kapitalist sistemin eksikleri ve
fazlalar› tart›l›p, eksikler onar›larak kapitalist sistemin güçlendirilmesinin yollar› aranmal›yd›. Çünkü, teknoloji çok h›zl› de¤ifliyor, insanlar›n özlemleri h›zla
yükseklere t›rman›yordu. Kapitalizmin elbette çok önemli eksiklikleri vard›.
Kapitalizm alt›nda fakirler fakirlefliyor, zenginler zenginlefliyordu. Kapitalizm
üretim konusundaki baflar›s›na ra¤men paylafl›m konusunu çözemiyordu. Ama
olan oldu. H›zl› geliflmelerin sarhofllu¤uyla, sorgusuz, sualsiz "kapitalizmin galibiyeti" ilan edildi.
Bundan sonraki geliflmeler daha da çarp›k geliflti. Piyasa mekanizmas›n›n, ç›kar
peflinde koflman›n, mal, hizmet ve sermayenin ülkeleraras› serbest dolafl›m›n›n,
özellefltirmenin sorgulanmas› sap›kl›k ve cehalet kabul edildi. Tabii, bu durum,
hakimiyet alanlar›n› gelifltirme çabas›ndaki ülkelerin ifline yarad›. Bu ülkeler büyük bir maharetle, teknolojik devrimlerin gerçekleflti¤i iletiflim alanlar›nda haki36 Özer ERTUNA, Radikal Gazetesi, 23 Ocak 2001.

39

YEN‹ YÜZYILIN Efi‹⁄‹NDEK‹ TÜRK‹YE EKONOM‹S‹
istanbul smmmo

miyet kurman›n yöntemlerini gelifltirdi. Çünkü yeni dünya düzeninde sömürü
ordularla de¤il, iletiflim a¤lar›na sahip olmakla sürdürülebilirdi. Ayr›ca, iletiflim
a¤lar›na sahip olmak, beyin y›kamaya ve di¤er stratejik alanlar› ele geçirmeye
da yar›yordu. Evet olan oldu, globalleflme ve özellefltirme hakimiyet alanlar›
kurman›n en etkin yöntemi olarak saptand›. Bu yöntemler çok etkindi. Çünkü
muhataplar›n›z› bu yöntemler konusunda ikna etmek de güç olmayacakt›. Çünkü bu yöntemler galibiyeti kan›tlanm›fl ve ilan edilmifl "piyasa ekonomisine dayal› kapitalizm"in bir gere¤iydi.
Evet dünya yavafl yavafl uyan›yor. Çünkü, flimdiden baz› uygulamalar›n sonuçlar› elde edilmeye ve elde edilen sonuçlar da tepkileri artt›rmaya bafllad›. Globalleflme hem ülkeler aras›nda, hem de ayn› ülke içinde fakir ve zengin aras›ndaki uçurumu artt›r›yordu. K›sa vadeli sermayenin ülkeleri h›zla terk etmesi çok
ciddi ekonomik krizlere neden oluyordu. Uluslararas› ‹stihdam ve iflten ç›karmalar gerçek bir sorun haline dönüflüyordu. Y›llard›r bir baflar› destan›na dönüfltürülen özellefltirme uygulamalar› fiyaskoyla sonuçlanmaya bafll›yordu.
Özellefltirme konusunda son çarp›c› örnekler ‹ngiltere'den ve ABD'den geldi.
Özellefltirme sonucu demiryollar›na yat›r›mlar çok ciddi boyutlarda ihmal edilmifl, sistem çökme noktas›na gelmiflti. 1988 y›l›nda, ABD'de Kalifornia eyaletinde daha ucuz ve "temiz enerji" slogan›yla elektrik üretimi özellefltirilmiflti.
fiimdi Kalifornia'da ciddi enerji k›s›tlamas› uygulanmakta. Arz k›s›larak fiyatlar
artt›r›l›yor. Kalifornia, kamunun elektrik üretmesi gerekti¤ini savunuyor.
Evet dünya yavafl yavafl uyan›yor. Ama, Türkiye'nin çok daha çabuk uyanmas›
gerekiyor. Çünkü Türkiye bugün telekomünikasyon, enerji santralleri, bor madenleri gibi çok stratejik özellefltirmeleri yapma aflamas›nda. Yarat›lan suni bir
kriz ile Türkiye'den bu tür özellefltirmeler için taviz kopar›lm›fl bulunuyor.
Türkiye'nin bir de¤il, iki de¤il, üç defa düflünmesi laz›m. Bu stratejik alanlarda
yap›lan hatalar›n maliyeti san›ld›¤›ndan çok, ama çok büyük.

E. Fason Üretim: Tehdit F›rsata Dönüflebilir mi?37
Yeni oluflan dünya düzenin kurallar› bir taraftan tehdit bir taraftan da f›rsatlar
yarat›yor. Baflar› ise tehditleri f›rsata çevirmekte... Bu alanlardan biri de fason
üretim. Fason üretim kalk›nmakta olan ülkelere ifl imkan› sa¤l›yor. Ama, temel
k›stas düflük ücret oldu¤unda, fason siparifller daha ucuz iflçili¤in bulundu¤u
yerlere kaçabiliyor.
Yukar›daki sorumuzun cevab›n› aramak için önce yeni dünya düzeninin, üreticilerin önüne koydu¤u "oyunun kurallar›na" bir bakal›m. fiöyle özetleyebiliriz:
37 Özer ERTUNA, KOB‹ Giriflim, Temmuz 2005.
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* Ticaretin liberalleflmesi sonucunda, mal ve hizmetler dünya üzerinde serbestçe, hiç bir engel olmadan dolaflabiliyor.
* ‹flçinin serbest dolafl›m› söz konusu bile yap›lm›yor.
* Yabanc› sermayenin, özellikle de do¤rudan yat›r›mlar›n teflvikiyle, üretim ve
da¤›t›m flirketleri uluslararas› ortakl›klar kurabiliyor.
* Marka, tasar›m gibi "zihin ürünleri" üzerindeki mülkiyet haklar› tam bir koruma alt›na al›narak marka ve tasar›ma dayal› tekelci kazançlar›n önü aç›l›yor.
Bu kurallar sonucunda sergilenen "oyun" ise flu:
Marka ve tasar›m, yani mallar›n kimlikleri üzerinde üstünlük yaratabilenler,
hammaddelerini en ucuza olan yerlerden al›p, mallar›n› nerede ucuza fason ürettirebiliyorsa oralarda ürettirip, bu mallara kendi mülkiyetlerindeki kimlikleri de
ekleyerek, nerede en uygun fiyata satabiliyorlarsa orada satabiliyorlar. Bu
"oyun" da rol alan fason üreticiler, ucuz üretebilmek için yo¤un bir rekabetle
karfl› karfl›ya iken, verimlilik ve ücretler konular›nda rekabet üstünlü¤ü yaratmaya çal›fl›rken, üretimi yapt›ran, genellikle zengin ülkelerin marka ve tasar›m sahipleri marka ve tasar›mlar›n›n tekelci kazançlar›n› topluyorlar.
Bir örnek sunal›m. Dünya spor ayakkab› piyasas›nda yüzde 45 piyasa pay›na
sahip bir marka, mal›n›, 46 ülkede bulunan 565 fabrikada, 20 dolar maliyetle
üretip, uygun pazarlarda 35 dolar 50 sente toptan fiyatla, ve 70 dolar perakende
fiyatla satabiliyor. Pastan›n paylafl›m› da flöyle:
* Fason üreticinin kâr›: 1 dolar 75 sent.
* Marka sahibi flirketin kâr›: 6 dolar 25 sent.
* Pazarlama flirketinin kâr›: 9 dolar.
Gördü¤ümüz gibi, tüketicinin ödedi¤i 70 dolardan yarat›lan pastadan fason üreticinin ald›¤› pay sadece 1 dolar 75 sent. Fason üretim iflçili¤inin de sadece 2
dolar 75 sent kazand›¤›n› da belirtelim. Tehdidi de iflte bu 2 dolar 75 sent olan
iflçilik giderleri oluflturuyor. Rekabet ortam›nda fason üreticinin bu paylaflmadan pay alabilmesi için bu maliyeti düflürebilmesi gerekiyor. Baflka bir ülkede
üretim daha ucuza yap›labiliyorsa, üretim o ülkeye kay›yor. ‹flçi iflsiz, üretici
müflterisiz kal›yor.
Bugünkü dünya düzenindeki bu oyun kurallar› çerçevesinde tehdidi f›rsata çevirebilir miyiz? Hepimizin düflünmemiz gereken, ama muhakkak cevap bulmam›z gereken soru bu. Cevap, birinci aflamada, tasar›m gelifltirmek, gelifltirilen
tasar›mlarla üretimimize "vazgeçilmez" kimli¤i kazand›rmak; ikinci aflamada
ise, mal veya kurum olarak marka olabilmek. Ama esas soru da burada yat›yor.
Nas›l tasar›m gelifltirebiliriz, nas›l marka olabiliriz? Yeni dünya düzeninde baflar›m›z›n anahtar› da bu olacak.
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F. Mal ve Hizmet Kimli¤i38
Önceki yaz›mda, yeni dünya düzeninde fason üretim yaparak baflar›l› olman›n
ödülünü düflük ücretle ifl bulabilmek, mala kimlik kazand›rarak marka olman›n
ödülünü ise refah düzeyini yükseltmek olarak aç›klam›flt›m. Yaz›m› "nas›l marka olabiliriz?" sorusuyla bitirmifltim. Yeni dünya düzeninde baflar›m›z›n anahtar› bu soruya cevap bulabilmemiz. Bugün cevap arama çabalar›na ben de kat›lmak istiyorum.
Aray›fl›m›za, insanlar›n niçin mal ve hizmet sat›n ald›¤›n› anlamaya çal›flmakla
bafllayaca¤›z. ‹lk bak›flta bunun cevab› çok kolay görünüyor. ‹nsanlar ihtiyaçlar›n› gidermek için mal ve hizmet al›rlar. O zaman insanlar›n ihtiyaçlar› nelerdir? sorusuna cevap bulmam›z gerekiyor. ‹flte bu çok zor, zengin bir soru. ‹nsanlar›n zaruri ihtiyaçlar› var. Bunlar kar›n doyurmak, so¤uktan, s›caktan ve her
türlü tehlikeden korunmak gibi ihtiyaçlar. Ama bu ihtiyaçlar karfl›lan›r karfl›lanmaz insanlar›n baflka ihtiyaçlar› ortaya ç›k›yor. ‹flte bu ihtiyaçlar›n temelinde insan›n kendisine bir kimlik yaratmas› geliyor. ‹nsanlar için bir kimlik sahibi olmak çok önemli. ‹nsanlar kendi kimliklerini oluflturmada tükettikleri mal ve
hizmetlerin kimliklerinden yararlanmak istiyor. Tükettikleri mal ve hizmetler
bir taraftan kendi oluflturmaya çal›flt›klar› kimlikleri beslerken, bir taraftan da
baflkalar›na kimli¤i tan›tmaya yar›yor. Markalar ise tüketilen mal ve hizmetlerin kimliklerini aç›k ve net olarak ortaya koymaya çal›fl›yor. ‹flte marka yaratabilmek demek, mal ve hizmete kimlik kazand›rabilmek demek. Yarat›lan kimliklerin ise, müflterilerin kendi özlem duyduklar› kimlikleri beslemesi ve o kimlikleri baflkalar›na anlatabilmesi gerekiyor. Geçen yaz›mda söz etti¤im spor
ayakkab› üreticisi, markas›n› dünyan›n en iyi basketbol oyuncular›ndan biriyle
özlefltirebildi¤i için ve pek çok insan bu özdeflleflmeyi arzu etti¤i için fason üreticinin elde etti¤i kâr›n an az›ndan on-on befl mislisini kazanabiliyor.
Yeni dünya düzeninde ABD'nin ve Avrupa'n›n, daha do¤rusu "Bat›n›n" en kuvvetli silah›, insanlar›n kimliklerini etkileyebilmeleri ve bu etkileme sonucu markal› mallar›na talep yaratabilmeleri. ‹lginçtir; Çin Dünya Ticaret Örgütüne üye
olmak için baflvurdu¤unda, ABD çekincesini kald›rmas›n› iki flarta ba¤lam›flt›.
Bu flartlardan biri, Çin'in Hollywood filmlerine kota uygulamamas› flart›yd›.
ABD pek çok ülkede, bu filmler sayesinde kiflilerin kimlik özlemlerini etkiliyor
ve kendi mallar›na talep yarat›yordu. Kimlik aray›fl› içinde insanlar› en iyi etkileme araçlar› medyaya hakim olmak. ‹letiflim teknolojisindeki geliflmeler de
çok zengin imkanlar yaratt›. Bat› her kanal› kullanarak, Bat›n›n, Bat› mallar›n›n
ve Bat› modas›n›n üstün oldu¤una insanlar› ikna etmeyi baflarm›fl bulunuyor.
38 Özer ERTUNA, KOB‹ Giriflim, A¤ustos 2005.
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Mallara kimlik kazand›rmada ülke kimli¤i, sektör kimli¤i, flirket kimli¤i ve marka çok önemli. Bir zamanlar Japon mallar› taklitten ve kopyadan öteye gitmezdi. Halk aras›nda "Japon mal›, tapon mal›" gibi, söylemler dahi vard›. Bugün
japon mal› bir kalite simgesi haline geldi. Bu bilinçli bir u¤rafl› ile devlet, keiretsular ve flirketlerin iflbirli¤i ile baflar›ld›. Tabii bu baflar›n›n alt›nda Japon kültürünün güçlü yönlerinden yararlanma yat›yordu. Benzer bir mucize Türkiye'de
tak› sektöründe yafland›. Anadolu'nun zengin kültür miras›ndan da yararlanan
tak› sektörü tak› tasar›m› ve kalitede dünya önderlerinden biri haline geldi.
Türkiye dünya üzerinde ülke kimli¤i, sektör kimli¤i ve mal ve hizmet kimli¤i
yaratma potansiyeli en yüksek olan ülkelerden biri. Türkiye bir kültürler ve
inançlar mozai¤i. Globalleflen dünyada, Türkiye do¤u, bat›, güney ve kuzey eksenleri üzerinde çok cazip, insanlar›n özlem duyaca¤› kimlikler ve çok cazip
kimliklere sahip mal ve hizmetler üretebilecek bir ülke. Türkiye do¤u, bat›, güney ve kuzey eksenleri üzerinde marka olabilecek, marka yaratabilecek bir ülke.
Bana öyle geliyor ki, Türkiye bugüne kadar bu potansiyelini yeterince de¤erlendiremedi. Pek çok münferit baflar›lar var. Birkaç uluslararas› markam›z da var.
Ama bugünkü aflamada, pek çok dalda kültürümüzün yaratt›¤› potansiyeli marka ve kimli¤e dönüfltüremedik. Henüz "Türk mal›" zengin kültüründen kaynaklanan baflar›y› elde edemedi. Henüz, Türk halk›n›n dahi gözünde "Türk mal›"
bir kalite ve kültürel zenginlik simgesi haline gelemedi. Ama, potansiyel oldu¤u gibi önümüzde, Japonya'da oldu¤u gibi, devlet, sivil toplum örgütleri, sanayici dernekleri ve flirketler el ele vererek "Türk mal›n›" bir marka haline getirmeyi, Türk mal› kullanmay› bir gurur haline çevirmeyi baflarabilirler.
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