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G İ R İ Ş

Küreselleşme Hikayesini  
Yeniden Kurgulama

1997 yılının başlarında Küreselleşme Sınırı Aştı Mı? isimli küçük bir 
kitap yayınlamıştım. Birkaç ay sonra Tayland, Endonezya, Güney Kore 
ve Güneydoğu Asya’daki diğer ülkelerin ekonomileri büyük çapta ulus-
lararası bir finansal darbeye maruz kalarak paramparça oldu. Bu ül-
keler onlarca yıldır büyük bir hızla büyümüş ve uluslararası finansal 
toplumun ve kalkınma uzmanlarının göz bebeği haline gelmişti. An-
cak birden bire uluslararası bankalar ve yatırımcılar, bu yerlerin para 
yatırmak için güvenilir olmadığına karar verdiler. Ardından hızlı bir 
şekilde geri çekilen fonlar geldi, para birimlerinde ani bir düşüş ger-
çekleşti; bankalar iflas etti ve bölge ekonomileri çöktü. Böylece, önce 
Rusya, ardından Brezilya, nihayetinde de Arjantin’e yayılan Asya finan-
sal krizi doğdu; gelişi yenilmez ve hayranlık uyandıran bir hedge fund 
olan Long-Term Capital Management’ı (LTCM) da beraberinde alaşağı 
etti.

İleri görüşlülüğüm ve zamanlamam için kendimi kutlamış olabili-
rim. Kitabım sonunda sanırım kısmen yayıncısı olan Washington mer-
kezli Institute for International Economics’in (IIE) küreselleşmenin 
güçlü savunucularından biri olarak tanınması nedeniyle en çok satan-
larından biri oldu. Bu bir çeşit Nixon Çin’de etkisi yarattı. Küreselleşme 
konusundaki şüphecilik en son akla gelen bir yerden yöneltildiğinde 
daha ilginç oldu. “Küreselleşme taraftarı beyin takımı, küreselleşme-
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nin konuşulduğu gibi olmadığına dikkat çeken Harvard profesörünün 
çalışmasını yayınladı” - işte şimdi dikkate değer bir şey oldu! 

Ne yazık ki durumu doğru algılamaktan uzaktım. Kitabım mali pi-
yasalarda gelişen krizi önemsemedi. Aslında, sadece gelen fırtınayı ön-
görmemekle kalmamış, finansal küreselleşmeyi – günlük bazda küre-
sel olarak el değiştiren para birimleri, değerli kağıtlar, türev araçlar ve 
diğer finansal varlıkları kapsayan trilyonlarca dolar – kitabın tamamen 
dışında tutmaya karar vermiştim. Bunun yerine, işgücü piyasalarında 
ve sosyal politikalar için uluslararası emtia ticaretinin yarattığı güç-
lüklere odaklanmıştım. Uluslararası ticaret ve dış kaynak kullanımın-
daki artışın eşitsizliği arttıracağından, iş gücü piyasası risklerini arttı-
racağından ve uluslar içindeki sosyal anlaşmayı aşındıracağından en-
dişelendim. Bu çatışmaların daha yoğun sosyal programlar ve daha iyi 
uluslararası kurallar edinilerek idare edilmesi gerektiğini savundum. 
Meslektaşlarım bu tür konuları küçümsediğinden ve kamusal alandaki 
tartışmaya üretken bir biçimde katılma fırsatını kaçırdıklarından bu 
kitabı yazmaya karar vermiştim. O sırada haklı olduğumu, ekonominin 
bir bütün olarak o zamandan bu zamana açıkladığım görüşlere yaklaş-
tığını düşünüyorum. Ya finansal küreselleşmenin başarısızlık ihtimali? 
O sırada bu benim görüş alanımda değildi.

Asya finansal krizinin sonraki yıllarında araştırmam daha çok fi-
nansal küreselleşmenin nasıl işlediğini (ya da işlemediğini) anlamaya 
yöneldi. On yıl sonra Uluslararası Para Fonu (IMF) bu konuda bir ça-
lışma hazırlamamı istediğinde kendimi hazır hissettim. Arvind Subra-
manian ile birlikte 2007’de yazdığım makalenin başlığı “Finansal Kü-
reselleşme Neden Hayal Kırıklığı Yarattı?” idi.1 Finansal küreselleşme 
girişimcilere fon sağlama ve riskleri daha iyi yüklenebilecek gelişmiş 
yatırımcılara dağıtma vaadi sundu. Nakit sıkıntısında olduklarından, 
pek çok şoka maruz kaldıklarından ve çeşitlilik gösteremediklerinden 
en çok gelişmekte olan ülkeler bundan fayda görecekti. İşler böyle git-
medi. Çin gibi daha iyi performans gösteren ülkeler, sermaye akışının 
olduğu ülkeler olmadı; aksine onlar zengin uluslara borç veriyordu. 
Uluslararası finansa güvenenler başarısız olmaya eğilimliydi. Maka-
lemiz küresel finansın serbest bırakılmasının neden gelişmekte olan 
uluslar için emtia temin etmediğini açıklamaya çalıştı.

Makaleyi basıma göndermemizin hemen ardından ipotekli ko-
nut finansmanı sisteminde kriz çıktı ve Amerika Birleşik Devletleri-
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ni sardı. Emlak balonu söndü, ipotekli konuta dayalı varlıklar çöktü, 
kredi piyasaları çekildi ve aylar bile geçmeden Wall Street şirketleri 
toplu intiharlar gerçekleştirdi. Geniş çaplı kurtarma planları ve fi-
nansal kurumların devralınması ile devlet, ilk önce Amerika Birleşik 
Devletleri’nde ve sonrasında diğer gelişmiş ekonomilerde devreye 
girdi. Krizin temelinde finansal küreselleşme yatar. Emlak balonu ve 
onun büyüttüğü riskli vadeli işlem ve opsiyonların devasa yapısı Asya 
ulusları ile petro-devletlerin büyük çaplı tasarruflarıyla şişirildi. Kri-
zin Wall Street’ten dünya üzerindeki diğer finansal merkezlere bu ka-
dar kolayca yayılabilmesinin nedeni finansal küreselleşme ile birlikte 
gelen bilanço karışıklığıydı. Bir kez daha ufukta görünmeye başlayan 
daha büyük olayı kaçırmıştım. 

Tek başıma sayılmazdım tabi ki. Birkaç istisna dışında ekonomist-
ler kontrolsüz finansman ağı olan ve “gölge bankacılık sistemi” adıyla 
bilinen bu büyüme ile ortaya çıkan riskleri vurgulamak yerine, finan-
sal yeniliğe övgüler diziyordu. Asya finansal krizinde olduğu gibi tehli-
ke sinyallerini göz ardı etmiş, riskleri görmezden gelmişlerdi. 

Krizlerin hiçbirinin tamamen sürpriz olduğu düşünülmemelidir. 
Asya finansal krizinin ardından hepsi şu sonuca ulaşan bir analizler 
dizisi geldi: Mali sermayenin ülkeye giriş çıkışının serbest olduğu du-
rumda hükümetin para biriminin değerini korumaya çalışması tehli-
kelidir. Tayland baht’ının Ağustos 1997’de cesur bir adım atmasından 
önce itibarlı bir ekonomist olduğunu ve bunu bilemezdiniz. Riskli 
konut finansmanı krizi de geniş bir literatür oluşturdu; önemi ve so-
nuçları bakımından kesinlikle daha fazlası yazılıp çizilecektir. Ancak 
önemli sonuçlarından bazılarını öngörmek zordur; piyasalar balona 
yatkındır, kontrolsüz kaldıraç sistematik risk yaratır, şeffaflığın olma-
yışı güveni zedeler ve erken müdahale mali piyasaların batmaya yak-
laştığı durumda önemlidir. Bunların hepsini on yedinci yüzyılın ünlü 
lale çılgınlığından bilmiyor muyuz?
Bu krizler öngörülemez olduklarından değil, öngörülmediklerinden or-
taya çıktı. Ekonomistler (ve onları dinleyenler) tercih ettikleri an anla-
tısında kendilerine fazla güvendiler: Piyasalar etkindir, finansal yenilik 
riski onu en iyi üstlenebileceklere aktarır, öz denetim en iyi şekilde 
çalışır, hükümet müdahalesi etkin değildir ve zararlıdır. Oldukça farklı 
yönlere giden pek çok diğer olaylar dizisi olduğunu unuttular. Kibir 
kör noktalar yaratır. Finansal küreselleşmenin eleştirmenlerinden biri 
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olmama rağmen bundan bağışık değildim. Ekonomi mesleğinden olan-
ların geri kalanlarıyla birlikte ben de ihtiyatlı düzenlemelerin ve mer-
kez bankası politikalarının finansal korkulara ve ileri ekonomilerde 
çöküşlere karşı yeterince güçlü engeller oluşturduğuna ve asıl mesele-
nin gelişmekte olan ülkelere benzer düzenlemeler getirmek olduğuna 
inanmaya çoktan hazırdım. Alt planlarım bir şekilde farklıydı, ancak 
ben aynı büyük hikayeyi izliyordum. 

Her Yerde Şüphe Var

Tayland ve Endonezya gibi küresel sistemin çevresinde yer alan ül-
keler krize yenik düştüğünde, onları sistemin kötü koşullarına uyum 
sağlayamadıkları ve başarısızlıkları yüzünden suçlarız. Merkezdeki 
ülkeler aynı şekilde girdaba kapıldığında, sistemi suçlar ve sistemi dü-
zeltmenin zamanının geldiğini söyleriz. Böylece büyük 2008 finansal 
krizinin reform için yeni bulunmuş bir heves çağına öncülük edeceğin-
den emin olabiliriz. Wall Street’i alaşağı eden ve Amerika’nın kibrini 
diğer önemli sanayi toplumları gibi kıran kriz, en azından son çeyrek 
yüzyılda yaşadığımıza benzer bir şekilde global kapitalizmin sürdürü-
lebilirliği konusunda ciddi sorular sorulmasına neden olmuştur. 

Finansal krizi ne önleyebilirdi? Sorunun kökeninde konut kredisi 
verenler mi vardı? Savurgan borçlular mı? Kredi derecelendirme ku-
ruluşlarının yanlış uygulamaları mı? Finansal kurumların payına çok 
düşen kaldıraç mı? Global tasarruf içgüdüsü mü? Amerika Birleşik 
Devletleri Merkez Bankasının çok laçka para politikası mı? Fannie Mae 
ve Freddie Mac için devlet garantileri mi? Amerika Birleşik Devletleri 
Hazinesinin Bear Stearns ve AID’yi kurtarması mı? Amerika Birleşik 
Devletleri Hazinesinin Lehman Brothers’ı finanse etmeyi reddetmesi? 
Çok az düzenleme? Bu sorular konusundaki tartışmalar hala şiddetini 
korumakta ve uzun bir süre devam edeceklerine şüphe yok. 

Daha geniş bir açıdan bakıldığında, bu sorular sadece detayları 
irdeler. Aslında temel açıklamamız güvenilirliğini ve çekiciliğini kay-
betmişti. Finansal yenileşmenin iyi anlamda karşı konulamaz bir güç 
olduğuna, mali piyasaların öz düzenleme ile en iyi şekilde yönetilece-
ğine veya hükümetlerin büyük finansal kuruluşların kendi hatalarının 
bedelini ödemelerine izin vermeyi beklediğine herhangi bir politika 
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yapıcısını inandırmak bir hayli zaman alacaktır. Bir sonraki küreselleş-
me basamağını şekillendirmek için yeni bir açıklamaya ihtiyacımız var. 
Yeni açıklama ne kadar dikkatli olursa ekonomilerimiz o kadar sağlıklı 
olacaktır. 

Küresel finans inandırıcı öykü dizelerini tüketmiş tek alan değildir. 
Haziran 2008’de ipotekli konut finansman sistemindeki kriz patlak 
verdiği sırada, uluslararası ticaretin önündeki engelleri kaldırmaya 
yönelik küresel görüşmeler hırçınlık ve birbirini suçlamalar arasında 
çöktü. Dünya Ticaret Örgütü’nün himayesinde düzenlenen ve “Doha 
Round” olarak bilinen bu görüşmeler 2001’den beri devam etmek-
teydi. Pek çok küreselleşme karşıtı grup için çok uluslu şirketlerin 
fakir çiftçileri ve çevreyi sömürüsünü simgeler hale geldiler. Sıklıkla 
bir saldırı hedefi olan görüşmeler sonunda, daha sıradan sebeplerden 
durduruldu. Hindistan ve Çin’in başını çektiği gelişmekte olan ülkeler 
Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği’nin kendi endüstriyel ve 
tarımsal tarifelerini bozmak için yeterince şey sunmadığına karar ver-
diler. Görüşmeleri canlandırma çabaları sürse de Dünya Ticaret Örgü-
tü, meşruluğunu arttıracak ve kendisini bir kez daha gerekli kılacak 
fikirlerini tüketmiş görünüyor. 

Dünyanın ticaret rejimi finansal eşinden önemli bir bakımdan ay-
rılır. Ticari ilişkiler sistemindeki çürüme bir günden diğerine büyük 
bir patlama yaratmaz. Uluslar kuralları çok kısıtlayıcı ve ihtiyaçlarına 
uygun bulmadıkları takdirde, onları hiçe sayma yolları bulurlar. Etkile-
ri daha güç algılanır ve çok yönlülük ile ayrımcılık yapmamaya ilişkin 
temel ilkelerden zaman içinde sürekli bir geri çekilme gösterir.

Gelişmekte olan ülkeler sürekli olarak, kuralları koyanın büyük 
adamlar olduğundan sistemin kendi çıkarlarına karşı taraflı olduğun-
dan şikayet ederler. Anarşistlerden, çevrecilerden, sendika çıkarları ve 
ilerleme yandaşlarından meydana gelen karışık bir grup bazen küre-
selleşmeye karşı oldukları nedenlerde birleşmiştir. Ancak son yıllarda-
ki asıl büyük haber zengin ülkelerin de kurallardan artık memnun ol-
madığıdır. Amerika Birleşik Devletleri gibi önemli ülkelerde ekonomik 
küreselleşmeye destekteki çarpıcı düşüş bu yeni eğilimi yansıtıyor. 
NBC/Wall Street Journal gazetesinde bir ankete katılanlar arasında kü-
reselleşmenin Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi için iyi olduğunu 
söyleyenlerin oranı, Haziran 2007’de %42’den Mart 2008’de %25’e 
hızlı bir şekilde düştü. İlginçtir ki şu anda küreselleşmenin sözüm ona 
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azalmayan faydalarını sorgulayan giderek artan sayıdaki ana akım 
ekonomistte de hayal kırıklığı görülmeye başlandı.

Savaş sonrası dönemin ekonomi alanında dönüm noktasını teşkil 
eden kitabın yazarı merhum Paul Samuelson meslektaşlarına küre-
selleşmede Çin’in kazançlarının Amerika Birleşik Devletleri aleyhine 
olabileceğini hatırlatmıştır; ekonomi alanında 2008 Nobel ödülü alan 
Paul Krugman düşük gelirli ülkelerle yapılan ticaretin artık zengin 
uluslardaki eşitsizliği etkileyemeyecek kadar küçük olmadığını savu-
nur; Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası eski Başkan Yardım-
cısı Alan Blinder uluslararası dış kaynak kullanımının Amerika Birle-
şik Devletleri işgücünün yerinde benzeri görülmemiş bir değişiklik ya-
ratacağından endişe eder; Financial Times yazarı ve küreselleşmenin 
en açık savunucularından Martin Wolf mali küreselleşmenin girdiği 
yol konusunda duyduğu hayal kırıklığını anlatır; Clinton yönetiminin 
“Bay Küreselleşmesi” ve Başkan Barack Obama’nın ekonomik danış-
manı Larry Summers ulusal düzenlemelerde dibe doğru yarışın tehli-
kelerinden ve uluslararası işgücü standartlarının gerekliliğinden dem 
vurur.

Bu endişeler Nobel ödülü sahibi ekonomist Joseph Stiglitz gibile-
rinin cephesindeki saldırıya karşı duramasa da, entelektüel ortamda 
önemli bir değişime işaret eder. Ayrıca, inancını yitirmeyenler bile kü-
reselleşmenin nereye gitmesini istedikleri konusunda çoğu zaman şid-
detli görüş ayrılığı içindedir. Örneğin tanınmış serbest tüccar Jagdish 
Bhagwati ve küreselleşme yanlısı Peterson Institute for International 
Economics’in Başkanı Fred Bergsten de eleştirilerin küreselleşmenin 
kötü yanlarını oldukça abartıp iyi taraflarının kıymetini bilmedikleri-
ni savunanlar arasında en ön sıralarda yerini alır. Ancak Bergsten’in 
desteklediği, Bhagwati’nin karşı çıktığı bölgesel ticaret anlaşmalarının 
avantajları konusundaki tartışmaları, yukarıda belirttiğimiz yazarla-
rın birbirleriyle anlaşmazlıkları kadar ateşlidir.

Bu ekonomistlerin hiçbiri küreselleşme karşıtı değildir tabi ki. Kü-
reselleşmeyi tersine çevirmek istemezler ama yurtiçinde ve ulusla-
rarası alanda küreselleşmeyi daha etkin, daha adaletli ve daha kalıcı 
kılacak yeni kurumların ve telafi edici mekanizmaların yaratılmasını 
desteklerler. Politika önerileri sıklıkla muğlaktır (ayrıntılarıyla belir-
tilse de) ve çok az görüş birliği oluştururlar. Öte yandan, küreselleşme 
konusunda karşıtlık caddelerden ekonomi basınının köşe yazılarına ve 
ana akım düşünce kuruluşlarının kürsülerine taşındı.
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Mevcut küreselleşme modelimizi destekleyen entelektüel görüş 
birliği, dünya ekonomisi büyük 2008 finansal krizine girmeden önce 
buharlaşmaya başlamıştı. Bugün küreselleşmenin amigolarının ken-
dinden emin tavrı kayboldu; yerini şüpheler, sorular ve şüphecilik aldı. 

Başka Bir Hikaye 

Dünya küreselleşmenin çöküşünü zaten bir kez gördü. Serbest ticaret 
ve serbest sermaye hareketliliği ile yaşanan altın çağ 1914’te birden 
sona erdi ve 1. Dünya Savaşından sonra canlandırılamadı. Gelecek yıl-
larda benzer bir küresel ekonomik çöküşe tanık olma ihtimalimiz var 
mı? 

Soru gerçeklikten uzak değildir. Ekonomik küreselleşme gelişmiş 
ülkelerde daha önce görülmemiş bir refah düzeyi yaratmış, Çin ve di-
ğer Asya ülkelerindeki milyonlarca fakir işçiye bir iyilik yapmış olsa 
da, temeli zayıftır. Yerel düzenleyiciler ve politik kuruluşlarca destek-
lenme eğiliminde olan ulusal piyasaların aksine, küresel piyasalar sa-
dece “zayıf bir biçimde birbirleriyle ilişkilidir”. Global tekelcilik karşıtı 
bir otorite yoktur; küresel ve nihai bir kredi mercii yoktur; küresel bir 
düzenleyici, güvenlik ağı ve tabi ki küresel demokrasi de yoktur. Başka 
bir deyişle küresel piyasalar zayıf yönetimden olumsuz etkilenir ve bu 
nedenle istikrarsızlığa, verimsizliğe ve zayıf popüler meşruluğa yat-
kındır.

Ulusal hükümetlerin kapsamı ile piyasaların küresel yapısı arasın-
daki dengesizlik küreselleşmenin yumuşak karnını oluşturur. Sağlık-
lı bir ekonomik sistem bu ikisi arasında hassas bir uzlaşmayı gerekli 
kılar. Hükümetlere çok fazla güç verirseniz, korumacılık ve bağımsız 
ekonomi politikasına sahip olursunuz. Piyasalara çok fazla özgürlük 
verirseniz, yardım etmesi gerekenlerden çok az sosyal ve siyasi destek 
alan istikrarsız bir dünya ekonomisine sahip olursunuz.

1945 sonrasındaki son otuz yıllık dönem, Amerikalı, İngiliz ve diğer 
Müttefik uluslardan gelen politika yapıcıların 2. Dünya Savaşı sonrası 
ekonomik sistemi tasarlamak için 1944’te bir araya geldiği, adını New 
Hampshire sayfiye şehri Bretton Woods’dan alan anlaşma ile yönetil-
miştir. Bretton Woods rejimi, politika yapıcılarının yerel sosyal ve is-
tihdam ihtiyaçlarına odaklanmalarını sağlarken küresel ticaretin yara-
larını sarıp gelişmesine olanak tanıyan sığ bir çok taraflılıktı. Sistemin 
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dehası, çeşitli hedeflere takdire şayan bir şekilde hizmet eden bir den-
ge yaratmasıydı. Ticari akışlardaki en berbat kısıtlamaların bir kısmı 
kaldırıldı; böylece hükümetlere kendi bağımsız ekonomi politikalarını 
uygulama ve tercih ettikleri refah devleti formunu kurma özgürlüğü 
verilmiş oldu. Gelişmekte olan ülkeler, kendi açılarından, kısıtlı bir dış 
baskıya maruz kalarak belirli büyüme stratejileri izleyebildiler. Ulusla-
rarası sermaye akışı yine de çok sınırlı kaldı. Bretton Woods Anlaşması 
büyük bir başarıydı: Sanayi ülkeleri toparlanıp zenginleşirken pek çok 
gelişmekte olan ülke daha önce görülmemiş bir ekonomik büyüme ya-
şadı. Dünya ekonomisi daha önce olmadığı kadar büyüdü.

Bretton Woods para rejiminin, sermayenin uluslararası alanda 
daha devingen olmasıyla ve 1970’lerin petrol şoklarının gelişmiş ülke-
leri sarmasıyla birlikte savunulamaz olduğu görülmüştür. Hiper küre-
selleşme olarak adlandırabileceğimiz yapıyı kurabilmek için 1980’ler 
ve 1990’larda daha azimli bir ekonomik liberalleşme ve derin enteg-
rasyon gündemi oluştu. Ticaret anlaşmaları ithalat kısıtlamaları konu-
sundaki geleneksel bakış açısının ötesine geçti; yerel politikaları aştı; 
uluslararası sermaye piyasaları üzerindeki kontroller kaldırıldı ve ge-
lişmekte olan uluslar yabancı ticaret ve yatırıma piyasalarını açmaları 
konusunda büyük bir baskıya maruz kaldı. Aslında ekonomik küresel-
leşme kendi içinde bir sona ulaştı.

Savaş sonrası küreselleşme modelinin sınırlarını zorlayan ekono-
mistler ve karar vericiler küreselleşmenin asıl başarısının sırrını göz-
den kaçırdılar. Sonuç hayal kırıklıklarıydı. Finansal küreselleşme daha 
fazla yatırım ve hızlı büyüme yerine istikrarsızlığa neden oldu. Ülkeler 
içinde küreselleşme, gemileri su yüzüne çıkarmak yerine eşitsizlik ve 
güvensizlik yarattı. Bu dönemde özellikle Çin ve Hindistan’da muaz-
zam başarılar elde edildi. Ancak bizim de göreceğimiz gibi, bu ülkeler 
küreselleşme oyununu yeni kurallara göre değil, Bretton Woods kural-
larına göre oynamayı tercih ettiler. Kendilerini hiç koşulsuz uluslara-
rası ticaret ve finansa açmak yerine, ekonomilerini çeşitlendirmek için 
ağır bir devlet müdahalesiyle karmaşık stratejiler izlediler. Bu arada, 
Latin Amerika ülkeleri gibi daha standart reçeteler izleyen ülkeler za-
yıf düştü. Böylece küreselleşme önceki başarısının kurbanı oldu.

Ekonomik dünyamızı daha güvenli bir konuma getirmek için piya-
salar ile yönetim arasındaki hassas dengenin çok iyi anlaşılması gere-
kir. İki basit fikir temelinde bu kitapta başka bir anlatıma yer verece-



Küreselleşme Hikayesini Yeniden Kurgulama xvii

ğim. İlk olarak, piyasalar ve hükümetler birbirinin yerini tutan şeyler 
değil, birbirini tamamlayan öğelerdir. Daha fazla ve daha iyi piyasalar 
isterseniz, daha fazla (ve daha iyi) denetiminizin olması gerekir. Piya-
salar devletlerin en zayıf olduğu zamanda değil, güçlü olduğu zamanda 
mükemmel çalışır. İkincisi, kapitalizm tek bir model sunmaz. Ekono-
mik zenginlik ve istikrar, işgücü piyasası, finans, kurumsal yönetim, 
sosyal refah ve diğer alanlardaki kurumsal düzenlemelerin farklı kom-
binasyonlarıyla başarılabilir. Uluslar; ihtiyaçları ve değerlerine bağlı 
olarak bu düzenlemeler arasında farklı seçimler yapmaya eğilimli ve 
aslında yetkilidir.

Kulağa basmakalıp gibi gelse de bu fikirlerin küreselleşme ve de-
mokrasi açısından ve diğerinin varlığında her birini ne kadar kabul 
edebileceğimiz konusunda çok önemli sonuçları vardır. Piyasaların iyi 
işlemesi için yönetim ve düzenleme amaçlı kamu kurumlarına ihtiyacı 
olduğunu anladığınızda ve dahası, bu kurum ve düzenlemelerin alma-
sı gereken şekil konusunda ulusların farklı tercihleri olduğunu kabul 
ettiğinizde, sizi çok farklı sonlara ulaştıran bir hikaye anlatmaya baş-
lamış olursunuz.

Özellikle dünya ekonomisinin esas siyasi üçlemini anlamaya baş-
larsınız: Demokrasiyi, ulusun kendi kaderini tayin etmesi ve ekono-
mik küreselleşmeyi aynı anda takip edemezsiniz. Küreselleşmeyi daha 
öteye götürmek istersek ya ulus devletinden ya da demokratik poli-
tikadan vazgeçmek zorunda kalırız. Demokrasiyi devam ettirmek ve 
derinleştirmek istersek ulus devlet ile uluslararası ekonomik enteg-
rasyondan birini seçmemiz gerekir. Ulus devleti ve ulusun kendi kade-
rini tayin etmesi prensibini korumak istersek demokrasiyi derinleş-
tirmekle küreselleşmeyi derinleştirmek arasında bir seçim yapmamız 
gerekir. Sorunlarımızın temelinde kaçınılamaz tercihlerle yüzleşmeye 
dair isteksizliğimiz yatmaktadır.

Hem demokrasiyi hem de küreselleşmeyi ilerletmek mümkün olsa 
da söz konusu üçleme göre bunun için bugüne kadar gördüğümüz veya 
çok yakında karşılaşacağımız herhangi bir şeyden çok daha azimli bir 
küresel siyasi toplumun oluşturulması gerekecektir. Bu, şu anda mev-
cut olanın ötesine geçen sorumluluk mekanizmalarınca desteklenerek 
demokratik yollarla küresel kararlar alınmasını gerektirecektir. Bu 
anlamdaki demokratik küresel yönetim bir hayaldir. Genel kurallar ve 
kurumlara uyumlaştırılması gereken ihtiyaçları ve tercihleri bakımın-
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dan ulus devletler arasında pek çok farklılıklar vardır. Küresel yöneti-
mi her ne kadar bir araya getirsek de bu ekonomik küreselleşmenin 
sadece bir kısmını destekleyecektir. Şu anki dünyamıza damgasını vu-
ran büyük farklılık, hiper küreselleşmeyi demokrasiyle uyumsuz kılar.

Bu nedenle seçimler yapmak zorundayız. Benimki hakkında net 
olayım: Demokrasi ve ulusun kendi kaderini belirlemesi prensibi hi-
per küreselleşmeden baskın çıkmalıdır. Demokrasilerin kendi sosyal 
düzenlerini koruma hakkı vardır ve bu küresel ekonominin gereklilikle-
riyle çakıştığında, yoldan çekilmesi gereken bu gerekliliklerdir.

Söz konusu prensibin küreselleşmenin sonu olacağını düşünüyor 
olabilirsiniz. Pek değil. Bu kitabın sonunda, ulusal demokrasileri ye-
niden güçlendirmenin aslında dünya ekonomisini daha sağlıklı ve gü-
venli bir temele oturtacağına sizleri inandırmayı umut ediyorum. Tam 
burada da küreselleşmenin esas çelişkisi yatar. Ulusal hükümetlere 
hareket edecek kadar alan sağlayan ince bir uluslararası kurallar bü-
tünü daha iyi bir küreselleşmedir. Küreselleşmenin yeterli ekonomik 
katkılarını korurken kötü yanlarıyla uğraşır. Maksimum değil, akıllı 
küreselleşmeye ihtiyacımız var.

Ekonomistler de İnsandır

Ekonomistler ve politika danışmanları ekonomik küreselleşmenin ya-
rattığı gerilim ve zayıflıkları çok uzun zamandır görmezden gelmek-
tedir. Yolumuza çıkan her engeli bilgisizliğe, daha da kötüsü her türlü 
korumacının kişisel çıkarlarına dayanan kulis faaliyetine bağladılar. 
Küreselleşmenin tek taraflı arayışının vurguladığı rekabet eden de-
ğerler ve fikirler arasındaki meşru çatışmaya yeterli ilgi göstermediler. 
İyi işleyen piyasalar ve kararlı devlet faaliyeti arasındaki ilişkiyi önem-
semediler. Bu nedenle düsturları zaman zaman kazançtan çok zarara 
neden oldu. Ayrıca ticaret araçlarından daha etkin yararlanmak için 
sayısız fırsatı kaçırdılar.

Bahsedilen ihtiyaç nedeniyle bu kitapta ekonomistler ve kendileri 
ile diğerleri hakkında söyledikleri öykülere dair fikirleri yer almak-
tadır. Bu öykülerin dünyamızı nasıl şekillendirdiğini, bu dünyayı na-
sıl sonuna getirdiklerini ve ekonomi hakkındaki bu fikirlerin kaçının 
daha iyi bir küresel ekonomik sistem kurmak için kullanılabileceğini 
anlatır. Benim gibi bir ekonomistin fikirlerin, özellikle de ekonomistle-
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rin fikirlerinin çok önemli olduğunu düşünmesi belki de doğaldır. An-
cak çevremizdeki dünyayı anlayışımızı biçimlendirmede, politikacılar-
la karar alıcılar arasındaki iletişime yön vermede ve seçeneklerimizi 
hem kısıtlamada hem de genişletmede bu fikirlerin sahip olduğu etkiyi 
abartmak pek kolay değildir. Siyaset bilimciler, sosyologlar, tarihçiler 
ve diğerleri hiç şüphesiz kendi uzmanlık alanları için eşit itibar görmek 
ister. Politika tercihleri kesinlikle özel çıkarlar, siyasi organizasyonlar, 
derin sosyal eğilimler ve tarihi şartlarla sınırlandırılır. Ancak teknik 
yeteneği ve kesin görüntüsü sayesinde, ekonomi bilimi en azından 2. 
Dünya Savaşı’nın sonundan itibaren üste çıkmıştır. Kamu politikasını 
tartıştığımız dili sunmuş ve kolektif zihinsel haritamızın topolojisini 
şekillendirmiştir. Keynes’in de en bilinen sözlerinden birine göre, “en 
becerikli iş adamı bile genellikle belirli bir zaman önce vefat etmiş bir 
ekonomistin düşüncelerinin esiri olmuştur.” Sanırım yine de durumu 
yeterince açıklayamamıştır. Son elli yılın politikalarını ortaya çıkaran 
fikirler (büyük çoğunlukla) yaşayan ekonomistlerden çıkmıştır.

Ekonomistler sık sık haksız yere cezalandırılırlar. Topluluklar, sos-
yal değerler veya etkinlik ve ekonomik büyüme dışındaki kamusal he-
defleri çok az dikkate alan piyasa ilkelerine bağlı kişiler olarak görü-
lürler. Etik normlar ve sosyal anlamda işbirlikçi yaklaşımdansa tüketi-
mi, aç gözlülük ve bencilliği teşvik ederler. Pek çok insanın kafasındaki 
ekonomist imgesi, hiç durmaksızın serbest piyasaların faziletleri ile 
iskan, eğitim, sağlık, istihdam, ticaret ve diğer alanlara hükümet mü-
dahalesinin tehlikelerinden bahseden Milton Friedman’dır. Bu aslında 
doğru bir tablo değildir. Ekonomistler, dünyayı analiz etmek için kimi-
nin serbest piyasalar lehine olduğu, kiminin olmadığı çeşitli çerçeveler 
kullanır. Ekonomik araştırmaların pek çoğu aslında ekonomik perfor-
mansı geliştirebilecek hükümet müdahalesinin türlerini anlamaya yö-
neliktir. Ekonomiyle ilgisi olmayan sebepler ve sosyal olarak işbirlikçi 
davranışlar gittikçe ekonomistlerin çalışma alanının bir parçası haline 
gelmektedir.

Sorun ekonomistlerin serbest piyasa tutuculuğunun en yüksek rüt-
beli din adamları olmaları değil, normal insanlar gibi aynı bulgusal ön-
yargılara tabi olmalarıdır. Yaşanılan anın tercih ettikleri anlatısını des-
tekleyen kanıtlara odaklanıp, desteklemeyenleri bir kenara bırakarak 
grup düşüncesi ve kendilerine aşırı güven sergileme eğilimindedirler. 
Farklı zamanlarda farklı fikirleri öne çıkararak gelip geçici hevesle-
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ri ve modayı takip ederler. Yakın deneyime çok fazla ağırlık verirken 
uzak geçmişi hafife alırlar. Son krize yönelik çarelere odaklanırken, 
bir sonrakine neden olabilecek gerilimlere yeterince ilgi göstermez-
ler. Altta yatan şartların değerlendirilmesinde asıl farklılıklardan ziya-
de bilgisizlik veya kişisel çıkarlara karşıt görüşlere atıfta bulunurlar. 
Meslektekilerle meslek dışındakiler (örneğin meslek kartı taşıyanlarla 
taşımayanlar) arasında büyük bir fark gözeterek birbirilerine sıkıca 
bağlılık gösterirler. Uzmanlık bilgisine sahip bütün kişilerde olduğu 
gibi, dışarıdan kendi alanlarına el uzatıldığında kibirli olurlar. Başka 
bir deyişle ekonomistler aynı zamanda insandır. İnsanlar gibi davra-
nırlar, kendi modellerinin bazen üzerinde yükseldiği kurgusal, mantık 
üstü, sosyal refahı en üst seviyeye çıkaran planlamacılar gibi hareket 
etmezler.

Ancak, ekonomistler herhangi bir grup değildir. Ulusal ve ulusla-
rarası politikaların belirlendiği entelektüel çevrenin mimarlarıdır. 
Saygıyı hak ederler ve sözleri dinlenir; ironiktir ki ne kadar çok din-
lenirlerse ekonomik durum o kadar kötüye gider. Ekonomistler yanlış 
iş yaptıklarında, ki zaman zaman yaparlar, ciddi zararlar verebilirler.

İşleri doğru yaptıklarında, insan refahına olan katkıları da büyük 
olur. Zamanımızın en büyük ekonomik başarılarının bazılarının ar-
kasında, savaş sonrası dönemde küresel ticaretin yeniden kurulması 
veya Çin ve Hindistan’ın doğuşu, ekonomistlerin acımasızca kafalara 
soktuğu basit, ancak güçlü fikirler vardır: Ticaret, kendi kendine yet-
meden daha iyidir; teşvikler önemlidir, piyasalar büyümenin lokomo-
tifidir. Ekonomide kutlanması gereken veya kutlanabilen pek çok şey 
olduğunu da göstereceğim.

Yani bu konu iyi adamlarla kötü adamlar hakkındaki basit bir ah-
lak oyunu değildir. Ekonomistleri dünyanın çeşitli kötülüklerinden 
sorumlu tutan yazılı belgeler konusunda, Pazar köktencilerinin kendi-
lerini kutlayan beyanları konusunda olduğu gibi çok az sabrım var. Ne 
ekonomistlerin fikirlerini yereceğim, ne de onların amigoluğunu ya-
pacağım. Bunun yerine, farklı zamanlarda onların nasıl kullanıldığını 
ve nasıl kötüye kullanıldığını, farklı ulusların değerleri ve emellerine 
daha uygun, daha esnek ve daha iyi bir küreselleşme şekli oluşturmak 
için nasıl onlara dayanacağımızı göstereceğim. Bugüne kadar ekono-
mi, iki parça mucize ilaç ve bir parka yılan yağıydı. Umarım bu kitap 
okuyucunun aradaki farkı anlamasına yardımcı olacak. 
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Tarihin Aynasından Devletlerin ve  
Piyasaların Küreselleşmesi

17 Kasım 1671’de, Londralı armatörlerin, borsacıların ve tüccarların 
uğrak yeri olan Garraway’in kahvehanesinin devamlı müşterileri eşine 
az rastlanır bir duyuru ile karşılaştı:

Önümüzdeki Aralık’ın beşinde, bu Yerin Büyük Salonunda The 
Honourable, the Governour and Company of Merchants-Adven-
turers Trading into Hudson’s Bay’e ait otuz parçadan oluşan 
3000 ağırlığında Kunduz Kürkü Satılacaktır.

Bu kunduz kürkü satışı Garraway’deki müşteriler için geçici bir ilgi-
den fazlası demekti. 17. yüzyılda en kaliteli kürkün kaynağı olarak gö-
rülen kunduz postuna büyük talep vardı. Kunduza o kadar itibar edi-
liyordu ki 1638 yılında Kral I. Charles şapka yapımında kunduz kürkü 
dışında herhangi bir malzeme kullanılmasını yasaklamıştı. 

Kürk ticaretinde Londra’nın tam bir durgun su olması şehrin tüc-
carlarını, bankerlerini ve soylularını çok şaşırtıyordu. Kunduz kürkü-
nün büyük kısmı Rusya’dan geliyor; Baltık Denizi ve Karadeniz yoluyla 
Paris, Viyana ve Amsterdam gibi belli başlı Avrupa şehirlerindeki tüc-
carlara satılıyordu. Ayrıca, aşırı avlanma kunduz stoklarında ciddi bir 
düşüş ve fiyatlarda yükselişe neden olmuştu. Londralı zenginler Av-
rupa kıtasından sızan düşük kaliteli kürkle tatmin olmak zorundaydı 
veya bu materyali bahsettiğimiz şehirlerden çok yüksek fiyatlara satın 
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almaları gerekiyordu. Garraway’deki açık arttırma, çok sayıda, kaliteli 
kürk anlamına gelen yeni bir dönem başlattı.1 

Kunduz kürkü Garraway’e nasıl ulaştı? “The Governour and Com-
pany of Merchants-Adventurers Trading into Hudson Bay” kim veya 
neydi? Burada başka bir yüzyıldan gelen bir küreselleşme öyküsü var.2 
Bu tabi ki farklı bir küreselleşme şekliydi. Ancak daha dikkatli bakar-
sanız küreselleşmeyi mümkün kılanlar veya onu sınırlayanlar hakkın-
da pek çok şey öğrenirsiniz. 

İmtiyazlı Ticaret Şirketlerinin Çağı

Kunduz kürklerini Garraways’e getiren olaylar dizisinde akla gelmeye-
cek üç başkahraman vardı. Kahramanlardan ikisi, renkli isimlere sahip 
Fransız kökenli bacanaklar Pierre-Esprit Radisson ve Médard Chou-
art, sieur des Groseilliers’di. Radisson ve des Groseilliers, coureurs des 
bois, bugünün Kanada’sında Kebek’in kuzey sınırlarında kürk ticareti 
yapan yetkisiz maceraperestlerdi. “Yeni Fransa” olarak adlandırılan 
bölgedeki Fransız koloni rejimi Amerikalı Kızılderililerden kunduz 
kürkü satın alımıyla ilgilenen bir işletme kurmuştu. Yerliler kolonicile-
rin kurduğu ticari merkezlere ellerindeki kaynakları getirir, karşılığın-
da ateşli silahlar ve brendi alırlardı. O günün ekonomik felsefesi olan 
merkantalizme uygun olarak, Fransız kralının ve onun temsilcileri için 
maksimum kâr yaratmak için bir tekel şeklinde düzenlenmişti.

Hudson’s Koyu kıyılarına daha yakın bölgenin kuzey ormanlarına 
akınları, Radisson ve des Groseilliers’in büyük oranda keşfedilmemiş 
Kızılderili topraklarına dalarak mevcut kunduz tedariklerini genişle-
tebileceklerini düşünmelerini sağladı. Ancak Fransız koloni yönetimi, 
kendi yerleşik düzenine sıkı sıkıya bağlı olduğundan, buna karışmaya-
caktı. İki maceraperest lisanssız ticaretten para cezasına çarptırıldı ve 
des Groseilliers kısa bir süreliğine hapis yattı.

Kendi vatandaşlarınca engellenen iki bacanak patronlarını de-
ğiştirmeye karar verdi. Kendilerine alternatif sponsorlar ararlarken 
Kral II. Charles’ın huzuruna çıktıkları Londra’ya gittiler. En önemlisi, 
öykümüzün üçüncü başkahramanı Prens Rupert’in dikkatini çekme-
yi başardılar. Bohemya doğumlu Prens Rupert II. Charles’in kuzeni 
ve farklı bir maceraperestti. İngiltere’de, Avrupa’da ve Karayipler’de 
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savaşmıştı; aynı zamanda amatör bir mucit ve sanatçıydı. Radisson 
ve des Groseilliers’in planı kuzey Atlantik’ten Hudson Boğazı yoluy-
la Hudson’s Koyu’na geçerek İngiltere’den bir deniz yolu yaratmaktı. 
Böylece Fransız makamlarını saf dışı bırakabilecekler ve henüz Avru-
palı hükümetlerin üstünde hak talep etmediği bir bölge olan kuzey-
den doğruca Kızılderili kabilelerine ulaşabileceklerdir. Hem kraliyet 
desteğinin hem de mali kaynağın ihtiyaç duyulduğu riskli ve maliyetli 
bir plandı bu. Prens Rupert bunların ikisini de sağlayabilecek konum-
daydı.

3 Haziran 1668 sabahında, des Groseilliers Prens Rupert ve çevre-
sinin finanse ettiği bir yolculuğa çıktı. Kara içinde hareket kabiliyeti-
ne sahip olduğu için özellikle seçilen küçük bir gemi olan Nonsuch’la 
Londra’dan ayrıldı. Dört ay sonra Hudson’s Koyu kıyılarına ulaşmıştı. 
(Radisson bulunduğu ikinci bir gemi ise yolda şiddetli fırtınalarla kar-
şılaşıp İngiltere’ye geri dönmek zorunda kaldı.) Des Groseilliers ve mü-
rettebatı kışı orada geçirdi, Cree Kızılderilileriyle iletişime geçti ve ol-
dukça iyi bir kunduz tedarikiyle Nonsuch’la Ekim 1669’da İngiltere’ye 
geri döndü.3

Planlarının işe yaradığını kanıtladıktan sonra üç kahramanımız o 
sırada uzak mesafeli ticaretle uğraşan ve kafası çalışan herhangi biri-
nin yapacağını yaptılar: İmtiyaz hakları için krala kulis çalışması yap-
mak. Prens Rupert II. Charles’ın ailesinden olduğundan, bu çok da zor 
değildi. 2 Mayıs 1670’te, kral Prens Rupert ve ortaklarına “the Gover-
nour and Company of Merchants-Adventurers Trading into Hudson’s 
Bay”i kuran bir imtiyaz beratı verdi. Böylece kurulan şirket Hudson’s 
Bay Company olarak bilinmeye başladı. Bu şirket günümüze, dünyanın 
en eski anonim şirketi olan en büyük genel toptancı HBC, Kanada ola-
rak ulaşmıştır.

II. Charles’ın Hudson’s Bay Company’ye verdiği imtiyaz beratı, şir-
kete muazzam yetkiler veren olağandışı bir belgedir. Kral, “sevgili ku-
zeni” Prens Rupert ve ortaklarına, “bizlere ve Krallığımıza büyük ya-
rarlar” sağlayacak “hatırı sayılır mallar” keşfettikleri, “masrafları ken-
dileri karşılayarak” Hudson’s Koyu’na seyahat ettikleri için methiyeler 
sunarak başlar. Başka “Hıristiyan prenslik ve ülkelere” ait olmayan ya-
kın alanlar da dahil olmak üzere Hudson Boğazı’nın girişinde yer alan 
“genişlikleri ne olursa olsun denizler, boğazlar, koylar, nehirler, göller, 
dereler ve haliçlerde” tek başına ticaret yapma hakkı verir. Ancak im-
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tiyaz beyanı bununla da kalmaz. II. Charles şirketi yukarıda belirtilen 
bütün bölgelerin “mutlak ve doğru sahipleri” kılar.4

Prens Rupert ve ortaklarının (girişim için sermayelerini ortaya 
koyan “tüccar-maceracılar”) yaşadığı sıkıntılar takdir edilerek ve ge-
lecekte krallık için büyük faydalar sağlayacağı beklentisiyle şirkete sa-
dece tekel ticaret öncelikleri değil, ayrıca Hudson’s Koyu bölgesinde 
tam mülkiyet hakkı tanındı. Koy’a dökülen bütün nehirleri kapsayan 
“Rupert’s Land” şirketin mülkiyetine girdi. Bu bölge henüz tam olarak 
keşfedilmediğinden sınırları o sırada bilinmiyordu. Daha sonra anla-
şıldı ki II. Charles bugünkü Kanada’nın neredeyse %40’lık bir kısmını; 
başka bir deyişle Fransa’nın altı katı büyüklüğünde bir alanı özel bir 
şirkete vermişti!5

Kralın beratı Hudson’s Bay Company’yi ismi dışında her şeyiyle bir 
hükümet yapmıştı; bu şirket geniş bir toprak parçasını yönetiyor ve 
konu hakkında seçim şansı olmayan yerel Kızılderilileri yönetiyordu. 
Şirket savaşlara girebilecek, kanunlar çıkarabilecek ve adalet dağıtabi-
lecekti. Rupert’s Land’deki kürk ticaretinde yerlilerle değiş tokuş şart-
larını ve koşulları belirleyen tek söz sahibi olduğunu söylemeye gerek 
yok. On dokuzuncu yüzyılda, şirket kontrolü altındaki bölgede yasal 
fiyat teklifi haline gelen kendi parasını bile bastı. Şirketin bölgedeki 
kontrolü, iki yüz yıl kadar sürdü; 1870 yılında şirket Rupert’s Land’in 
mülkiyetini 300.000 paunda (bugünün parasıyla 34 milyon dolar) 
Kanada’ya bıraktı.6 

Kanada kürk ticareti nispeten azdı ve Hudson’s Bay Company ise 
on yedinci ve on sekizinci yüzyılların uzak mesafeli geniş ticari siste-
mi içinde yalnızca bir dipnottan ibaretti. Önemli ticaret yolları başka 
bir yerdeydi. Şeker, pamuk ve tütün karşılığında (Avrupa-Afrika ba-
cağı da önemli bir bağlantı sağlıyordu) Amerika’ya kölelerin taşındığı 
için adı kötüye çıkan Atlantik üçgen ticaret hattı vardı elbette. Vasco 
da Gama’nın 1497-98 yıllarında Ümit Burnunu keşfinden sonra Ve-
nedik ve Müslüman aracıları bertaraf edebilecek Hindistan ve Güney-
doğu Asya ile yapılan önemli bir ticaret söz konusuydu. Kolombus ve 
Gama’nın keşiflerini izleyen üç yüzyılda, dünya uzak mesafeli ticarette 
hakiki bir patlama yaşadı. Bir tahmine göre, uluslararası ticaret bu dö-
nemde dünya gelir oranının iki katından fazlasına çıktı.7 

Bu ticareti mümkün kılan şirketler çoğunlukla Hudson’s Bay 
Company’ye benzer şekilde örgütlenmiş imtiyazlı ticari tekellerdi. İn-
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giliz East India Company ve Hollandalı East India Company gibi çok 
tanınmış isimleri olanlar vardı; pek çoğu tarihte önemli izler bıraktı. 

Aralarındaki en meşhuru asıl ismi “Governor and Company of 
Merchants of London Trading into the East Indies,” olan 1600 yılında 
imtiyaz verilmiş anonim şirket İngiliz East India Company idi. Tekeli, 
Hindistan ve Çin ile yapılan ticareti kapsıyordu (afyon ticareti dahil). 
Hudson Bay Company’nin gücü ise ticaretin ötesine geçti. Daimi bir 
ordusu vardı, savaş yapabiliyor, anlaşmalar imzalayabiliyor, para bas-
tırabiliyor ve adaleti yönetebiliyordu. Hindistan üzerindeki kontrolü-
nü Babür İmparatorluğu ile bir dizi silahlı çatışmalara girerek ve yerel 
yöneticilerle ittifaklar kurarak genişletti. The East India Company ta-
şımacılık, sulama ve milli eğitime yatırımlar da dahil olmak üzere çok 
geniş kamusal hizmetlerde bulundu. Ticari kârlarını desteklemek için 
halktan arazi vergisi toplayarak sonunda bir vergi tahsildarı oldu. Şir-
ket Hindistan’daki ticari tekelini 1813 yılında kaybetmiş olsa da birkaç 
on sene daha hüküm sürmeye devam etti. En sonunda, 1858 Hindis-
tan ayaklanmasının bir sonucu olarak kapatıldı. O sırada Hindistan’ın 
kontrolü doğrudan Britanya Krallığına geçmişti.

Bu şirketlerin kendi bayrakları, orduları, hakimleri ve paraları var-
dı. Bu arada memleketlerindeki ortaklarına da kâr payı ödüyorlardı. 
Ticaret ve saltanatın bu kadar iç içe geçmiş olması modern gözlemci-
lere bir tarih hatası gibi gelebilir – uzun süredir ekonomi hakkında-
ki yanlış anlamaları doğru kabul edilmiş bir çağın garip özelliği. On 
yedinci yüzyılın baskın ekonomik felsefesi egemen ile ticari çıkarlar 
arasında yakın bir ittifakı destekleyen merkantilizmdi. Şimdi bakıldı-
ğında, merkantalistlerin ekonomik refahın gümüş ve diğer değerli ma-
denleri toplamaktan kaynaklandığına dair görüş gibi gerçekten acayip 
fikirleri vardı. Serbest ticaretin sadece hammaddelerle sınırlı olması 
gerektiğini ve endüstrinin yüksek ithalat tarifeleri ile yerli üreticile-
re mahsus olması gerektiğini düşünüyorlardı. Ancak aynı zamanda 
onları çağdaşlarının yüzlerce ışık yılı ötesine götüren kapitalizm (şu 
anki adıyla) ve ihracata da inanıyorlardı. Hollandalılar ve İngilizler 
hammadde ve pazar bulabilmek için dünyanın öbür ucuna giderken, 
o sırada en güçlü topluluklar olan Osmanlılar ve Çinliler ise sonu kötü 
bitecek olan kendi kendine yetebilme arayışına girdiler.8 Merkanta-
listlerin kapitalizm anlatısı, devlet ve ticari işletmenin birbirlerinin 
ihtiyaçlarına cevap vermesi gerektiği görüşü temelindeydi. Ekonomi 


