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on çeyrek yüzy›ld›r dünya ekonomisini artan bir ivme ile ﬂekillendiren etken ‘küreselleﬂme’ oldu. ﬁekillendirme, Çevre olarak tan›mlad›¤›m›z geliﬂmekte olan ülkelerde ‘tepeden inme’ yöntemlerle gerçekleﬂtirildi; süreçteki belirleyici etken ise Merkez denilen en güçlü geliﬂmiﬂ ülkeler ve onlardan kaynaklanan büyük sermaye oldu ve olmakta. Buna karﬂ› ç›kman›n ça¤d›ﬂ› kalmak demek oldu¤u, uyum sa¤lanmazsa teknolojik de¤iﬂmenin yaratt›¤› yeni ça¤›n d›ﬂ›nda kal›naca¤›
konusunda insanlar, medya yoluyla sürekli ﬂartland›r›l›yor.
Oysa ‘Küreselleﬂme’ye karﬂ› ç›k›ﬂlar teknolojik de¤iﬂmenin getirdi¤i yeniliklere de¤il, bununla birlikte dayat›lan ekonomiye ve ulusdevlete iliﬂkin politikalara. Baﬂta büyük sermaye, Merkez ülkeleri bundan kazançl› ç›k›yor; kaybeden marjinal gruplar, tabii Merkez içinde
de var. Ancak Çevre’de çok dar bir kesim zenginleﬂirken, kay›plar ülke boyutuna varmakta; ulus-devletin ekonomi alan›ndaki iﬂlevlerini
neredeyse yok eden, serbest piyasa ekonomisi ad›na çokuluslu ﬂirketlerin egemenli¤ini kurmay› hedefleyen politikalar Çevre’de duraklama
ve artan istikrars›zl›¤›n baﬂ kayna¤›. Tepkiler, asl›nda yerli paralar yerine dolar› ikame eden, özelleﬂtirme diye ülkelerin onca y›lda elde et-
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tikleri birikimleri ço¤unlukla Merkez ÇUﬁ’lar›n›n mülkiyetine geçiren,
serbest sermaye hareketleri diye borsa oyunlar›nda ayn› sonucu özel
yerli ﬂirketler için yürüten, finansal krizlerle ekonomileri sürekli sallay›p durgunlu¤a ya da gerilemeye iten politikalara; üretim daral›rken
ya da dura¤anlaﬂ›rken iﬂsizli¤in diz boyuna vard›¤›, kitlesel sefaletin
‘umuru-adiye’den say›ld›¤› politikalara; bu arada d›ﬂ borçlar› sürekli
art›r›p ödenemez düzeylere yükselten politikalara...
Küreselleﬂmenin getirdi¤i ekonomi politikalar›n›n savunmas›
neo-klasik iktisat kuram›n›n yeni biçimi neo-liberalizm ya da Washington Mutabakat›’ndan kaynaklan›yor. Buna göre, dura¤an tam rekabet ﬂartlar› alt›nda piyasa her türlü devlet müdahalesinden ar›nd›r›ld›¤›nda, üretim kaynaklar›n›n da¤›l›m› en etkin biçimde olacakt›r; bu
yoldan toplam refah artacakt›r. Öyleyse bütün dünya piyasas› aç›k ve
tek bir bütün olmal›d›r ki, tam rekabet ﬂartlar› gerçekleﬂsin; ulus-devletlerin ve sendikalar›n piyasalara müdahaleleri ortadan kalks›n, bütün piyasa iﬂlemleri özelleﬂsin ki etkinlik sa¤lans›n; mali piyasalar tümüyle serbest olsun ki sermayenin küre çap›ndaki da¤›l›m›nda etkinlik gerçekleﬂsin, sosyal devletin üstlendi¤i piyasa müdahaleleri yok
edilsin ki iﬂsizlik azals›n vb...
Ders kitaplar›ndan ç›kma bu soyut model, serbest piyasan›n nas›l etkinlikle iﬂledi¤ini gösterirken, çok önemli bir dizi olguyu ve olay›
hiç dikkate almaz, sadece piyasan›n iﬂleyiﬂ mekanizmas›n› inceler. Bu
modelde ne toplum s›n›flar› ya da ulus-devletler aras›ndaki pazarl›k
gücü farklar›; ne piyasan›n etkinlikle iﬂlemesini sa¤layacak bir dizi çok
önemli kurumsal yap›lar; ne dünya ekonomisinin sert hiyerarﬂik yap›s› ya da toplumlar›n yap›lar›ndaki farklar; ne yeni teknolojinin getirdi¤i ya da küresel çaptaki dev ﬂirketler ve aralar›ndaki ele geçirmeler
ya da birleﬂmelerle daha da devleﬂen ÇUﬁ’lar›n büyük finans gücüyle
oluﬂan küresel çapta tekel gücü; ne beklentilerin mali piyasalar› alt-üst
etmesi ya da güçlüden yana (baﬂta ABD dolar›) olan birey davran›ﬂlar›n›n ayn› sonucu verebilmesi; ne dev boyutlu ﬂirketlerin içselleﬂtirdi¤i
ve küresel egemenlikleri için geliﬂtirdikleri yeni teknolojiler vard›r. Bu
soyut modelde “insan”›n da yeri yoktur, ekonomik ve siyasal güç fark-
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lar›n›n da. K›sacas› bu önemli kurumsal/yap›sal/davran›ﬂsal olgular›n
ve olaylar›n ve di¤erlerinin (örne¤in politikac›lar›n ya da sermaye sahiplerinin güçlüden yana olan davran›ﬂlar›n›n yaratabilece¤i sonuçlar
gibi) hiçbiri yoktur.
Daha da ilginci, yeni neo-klasik model uygulamada, hiçbir almaﬂ›k politikaya yer b›rakm›yor, ekonomi politikalar›n› tek boyutlu
olmaya zorluyor, zorlayabiliyor. Bunun baﬂl›ca nedeni, küresel güç
dengesinin günümüzdeki yap›s›. Tek kutuplu dünyan›n tepesinde oturan ülkelerin tekellerinin ç›karlar›na göre oluﬂturuluyor bu politikalar,
uluslararas› kurumlarda al›nan ve bu ç›karlar› kollayan kararlar sayesinde. Medya ise yeni düzende büyük sermayenin holdingleri eline geçti¤i ölçüde bu ç›karlar›n sözcülü¤ünü yapmakta, beyin y›kamakta. Bu
tarihsel ve kurumsal yap›n›n söz konusu kuramda yeri yok oysa.
‹ﬂte, bu kitap, yeni neo-klasik modelin içermedi¤i bu ö¤eleri
gündeme getirmek ve bunlar piyasa kuramlar›na içerildi¤inde gerçek
dünyada ortaya ç›kan çok farkl› sonuçlar› ortaya koymak amac›yla yaz›ld›. Günümüzde iktisat kuram›n› gerçek dünyaya yaklaﬂt›ran pek çok
katk›y› yapan ‘Kurumsalc›’ (Institutionalist) iktisattan esinlenerek, kitab›n çerçevesi oluﬂturuldu. Kitap, kurama yaﬂanan gerçekler içerilerek, yeni neo-klasik iktisad›n bir çeﬂit ampirik testi gibi düﬂünüldü. ‹lginçtir, Do¤u Bloku’nun ve SSCB’nin da¤›lmas›, düﬂünce dünyas›n›n
da egemeni olan Merkez’de Marksist iktisad›n reddedilme nedeni olarak kabul edildi. (Oysa Marksizm, kurumsalc› iktisat›n gündeme getirdi¤i yap›sal/kurumsal/davran›ﬂsal özellikleri içermektedir.) Buna karﬂ›l›k, küreselleﬂmeyi savunmak için Merkez’in kulland›¤› tam serbest piyasa modelinin özellikle Çevre’de yaratt›¤› olumsuzluklar, Merkez’de
bu politikalar› üretenlerce göz ard› edilmekte, artan tepkiler sa¤›r duvarlara çarpmakta. Kitap, küreselleﬂme ad›na dayat›lan ekonomi politikalar›na, iﬂte, kurumlar/yap›lar/davran›ﬂlardaki farklar vb. çerçevesinde yaklaﬂarak, bu politikalara bir çeﬂit ‘reddiye’ getirmektedir.
Gülten Kazgan
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itab›n beﬂinci bask›s›nda küreselleﬂmenin iki boyutunu vurgulamaya çal›ﬂt›k: Birincisi, ulus-devlet politikalar›na getirdi¤i k›s›tlarla bugün gözledi¤imiz sonuçlar›n nas›l ortaya ç›kt›¤› ve bunun yaratt›¤› halk ve devlet kat›nda tepkiler. ‹kincisi, tek kutuplu dünyada
ABD egemenli¤ine atfedilen di¤er olumsuzluklar›n, çok kutuplu yeni
bir küresel yap›lanmay› ad›m ad›m nas›l inﬂa etti¤i ve finans kapitalizminin de nereye gidebilece¤inin belirsiz oldu¤u.
Bu kitab›n 1990’lar›n baﬂ›nda ilk bask›s›n› haz›rlarken bu sonuçlar›n çeyrek yüzy›la varmadan ilk belirtilerini verebilece¤ini düﬂünmemiﬂtik. Ancak öngöremedi¤imiz etkilerin öngörülemeyen bir süratle ortaya ç›kmas›, kitab›n do¤rultusunu da bu yeni yaklaﬂ›ma göre de¤iﬂtirmeyi, kitab› güncelleﬂtirirken önemli ölçüde yeniden yazmay› ve
geniﬂletmeyi gerektirdi.
Kitab›n yeni bask›s›n› yay›na haz›rlamaya katk›lar›ndan ötürü
‹stanbul Bilgi Üniversitesi Genel Yay›n Yönetmeni Say›n Fahri Aral’a,
Maraton Dizgievi çal›ﬂanlar›na, Dr. L. Hilal Akgül’e, idari asistan›m
‹lknur Toygar De¤er’e ve Arﬂ. Gör. Hale Akay’a teﬂekkürlerimi sunar›m. Kitab›n sorumlulu¤u bana aittir.
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