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ÖN SÖZ

Sanayileşmenin Gizli Tarihi’nin  
akla getirdikleri

2007 yılında ABD’de başlayıp tüm dünyaya yayılan krizin et-
kileri hâlâ sürüyor. Bu kriz 1930’lardaki büyük buhrandan bu 
yana dünyadaki en büyük ekonomik çalkantı olarak nitelendi-
riliyor. Sanayileşmiş ülkeler, içinde bulundukları derin durgun-
luktan çıkmaya çalışırken daha önceki buhran dönemlerinde 
kazandıkları tecrübe ve uluslararası ekonomik sistemin sürek-
liliği için İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaratılan kuruluşlar 
ve koordinasyon mekanizmalarının yardımıyla eski hatalardan 
başarıyla uzak duruyorlar. 

Kriz, yarattığı olumsuzluklar bir yana, politika seçenekleri-
nin değerlendirilmesi bakımından da bir ‘turnusol kâğıdı’ görevi 
yapıyor. Gelişmiş ülkelerin bugünlerde uyguladıkları politika-
larla, yıllardır gelişmekte olan ülkelere tavsiye ettikleri arasın-
da belirgin farklılıklar olduğunu görmek, başkalarına sunulan 
geleneksel reçetelerin geçerliliğini yeniden düşünmeyi gerekti-
riyor. Onlarca yıldır gelişmekte olan ülkelere ‘piyasanın erdem-
lerinden’, ‘bütçe disiplininden’, ‘devlet müdahalesinin sakın-
calarından’ söz eden sanayileşmiş ülkelerin hükümetleri ve bu 
hükümetler tarafından kontrol edilen IMF ve Dünya Bankası 
gibi uluslararası kuruluşların yöneticileri, zengin ülkelerin eko-
nomik sorunları karşısında aynı duruşu sergilemiyorlar.
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Herhangi bir toplumsal duruma tarihsel perspektif içinde 
bakıldığında, daha anlamlı tahliller mümkün olabiliyor. Dola-
yısıyla böyle bir kırılma döneminde iktisat tarihi okumak elbette 
çok faydalı olacaktır. İktisat tarihi sadece iktisat öğrencilerini 
değil, ekonomik sistemin işleyişinde rolü olan herkesi; politi-
kacıları, bürokratları, iş adamlarını ve profesyonel yöneticileri 
de yakından ilgilendiriyor. Şüphesiz tarihin dehlizlerinde bu-
güne ışık tutabilecek ve yarın için bir vizyon oluşturulmasına 
katkı sağlayabilecek yığınla ders var.

Örneğin, 2000’li yılların başında Türkiye’yi vuran finansal 
krizin ilk dalgası bazı bankaların çöküşüyle başlamıştı. Bu dö-
nem Türkiye’de bankacılık sektörünün köklü biçimde yeniden 
yapılandığı dönemin de başlangıcıydı. Daha sonra çok sayıda 
yabancı banka yerli bankaları kısmen ya da tamamen satın ala-
rak Türkiye’ye girdi. Bu sürecin Türkiye’nin lehine ya da aley-
hine olduğu tartışması bir yana, o dönemde yaşanan olayların 
bugünle kıyaslanması gereken bazı yönleri var. 

Demirbank’ın iflasa sürüklenişiyle başlayan bu süreçte 
IMF’nin oynadığı rol hazindir. Demirbank aktif kalitesi kötü 
olduğu ya da içi boşaltıldığı için değil; vade farkı bakımından 
bilançosunun iki yakası arasında gereğinden çok risk üstlenip; 
bir başka ifadeyle, çok kısa vadeli borçlanarak topladığı fonları 
uzun vadeli devlet iç borçlanma senetlerine yatırdığı için likidite 
sıkıntısına düşmüş ve batmıştı. Bu bankanın karşı karşıya kaldığı 
likidite sıkıntısının aşılmasında devlet, IMF ile yapılan anlaşma-
nın koyduğu kısıtlamaları gerekçe göstererek çok geç kaldı. 

O dönemde hem IMF temsilcileri hem de IMF’ye yön veren 
ülkelerin yöneticileri, bir bankanın kamu kaynaklarıyla kurta-
rılmasının doğru olmayacağına dair keskin görüşlere sahiplerdi. 
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İflasından bir süre sonra Demirbank, çokuluslu İngiliz bankası 
HSBC tarafından satın alınmış ve böylelikle Türk bankacılık 
sektöründeki yabancı sermaye ağırlığının artış süreci başlatıl-
mıştı. HSBC’nin ardından İtalyan UniCredito, Fransız BNP 
Paribas, Hollandalı ING ve Fortis, Belçikalı Dexia, Amerikan 
GE Capital, Yunan National Bank of Greece ve diğerleri sıray-
la çok şubeli bankacılık yapmak üzere Türkiye’ye girdiler. Bir 
süre sonra yabancı bankaları yabancı sigorta şirketleri izledi. 
Yabancıların Türk bankacılık sektörüne ilgisi, ABD’de başla-
yıp tüm dünyaya yayılan 2007 krizi sonrasında hayli azalsa da 
bütünüyle ortadan kalkmadı. Son olarak 2014 yılının Kasım 
ayında Doğuş Grubu, Garanti Bankası’ndaki hisselerinin çoğu-
nu 2 milyar Euro karşılığında İspanyol ortağı BBVA’ya (Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria) sattı. Böylece BBVA % 40 hisseyle 
Garanti’nin tartışmasız hâkim ortağı konumuna geldi.

Türkiye’de Demirbank’la başlayan hikâye böyleyken; IMF 
tahminlerine göre sadece 2007-2010 arasında Avrupa banka-
larının zararı 1 trilyon Euro; başka bir ifadeyle Avrupa Birli-
ği (AB) GSMH’nın % 8’i düzeyindeydi. Bu durum karşısında 
Ekim 2008 ve Aralık 2012 arasında Avrupa Birliği Komisyonu 
devlet yardımı yoluyla banka sermayelerinin güçlendirilmesi-
ne onay verdi. Avrupa Komisyonu’nun Rekabetten Sorumlu 
Başkan Yardımcısı Joaquín Almunia 22 Şubat 2012’de yaptığı 
basın toplantısında ‘AB’ye üye devletlerin kendi bankaları-
nı kurtarmak için sadece 2008-2010 arasında zor durumdaki 
bankalara 1,6 trilyon Euro (AB’nin GSMH’nın % 13’ü) aktar-
dıklarını ve bu tutarın 1,2 trilyon Euronun likidite sıkıntısının 
giderilmesi için; kalan 400 milyonun ise banka sermayelerinin 
güçlendirilmesi ve donuk kredilerin telafisi için kullanıldığını’ 
söylüyordu. Almunia, sözünü ettiği bankalar arasında Lloyds, 
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RBS, Commerzbank, Hypo Real Estate, Dexia, Fortis ve ING 
gibi bankaların bulunduğunu da not ediyordu.

Benzer şekilde, ABD’de 2007 yılında başlayan finansal 
krizin etkilerini hafifletmek üzere ABD Hazinesince Ekim 
2008’de kısaca TARP diye anılan (The Troubled Asset Re-
lief Program [Sorunlu Varlıkların Kurtarılması Programı]) bir 
finansal kurtarma programı yürürlüğe sokuldu. Çünkü Eylül 
2008 itibarıyla Lehman Brothers iflas etmiş; yatırım bankaları 
Goldman Sachs ve Morgan Stanley sermaye yapılarını güçlen-
dirmek için ticari bankalar hâline dönüştürülmüş; aralarında 
Fannie Mae, Freddie Mac and AIG’nin (American Internati-
onal Group) de bulunduğu çok sayıda büyük finansal kurum 
çöküşün eğişine gelmişti. TARP ile finansal sisteme istikrar 
kazandırılması yoluyla ekonomik büyümenin yeniden sağlan-
ması amaçlanıyordu. Program, zor durumdaki firmaların ve 
finansal kurumların varlıklarını satın almak ve sermayeleri-
ni güçlendirmek amacıyla ABD Hazinesine 700 milyar dolar 
tutarında bir kurtarma operasyonu imkânı sağlıyordu. (Daha 
sonra yapılan yeni bir düzenlemeyle bu tutar 475 milyar dola-
ra indirildi.) Böylelikle bankalarca geri çağrılan kredilerin reel 
sektörde yol açtığı iflas dalgasının önüne geçilmesi mümkün 
olabilecekti. Ekim 2010’da sonlanıncaya kadar TARP kapsa-
mında 245 milyar dolar bankalara istikrar kazandırılması için; 
27 milyar dolar kredi imkânlarının genişletilmesi için; 80 mil-
yar dolar Amerikan otomobil endüstrisinin (özellikle GM ve 
Chrysler dikkate alınarak) kurtarılması için; 68 milyar dolar 
AIG için ve 46 milyar dolar da vatandaşların ipotekli mülkle-
rinin ellerinde kalması için kullanıldı. Bu çabaların sonucunda 
Amerikan otomobil sanayiinin batmaktan kurtarılmasıyla 1 
milyon kişinin işsiz kalması önlenmiş oldu; bankacılık sektörü 
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yeniden istikrar kazandı ve kredilerin geri çağrılması önlendi; 
böylelikle çok sayıda kişinin ve firmanın iflasının önüne geçildi 
ve bankalara teminat gösterdikleri varlıkların ellerinde kalma-
sı mümkün oldu. ABD hükümeti TARP kapsamında yapılan 
yatırımların bu faydalarının yanı sıra, Aralık 2013 itibarıyla 11 
milyar dolar tutarında gelir getirdiğini ilan etti.

Son olarak; Avrupa’da durgunluğun derinleştiğini kaygıyla 
izleyen Avrupa Merkez Bankası (AMB) Mart 2015’te yeni bir 
parasal genişleme programını yürürlüğe soktu. AMB AB üyesi 
ülkelerin ulusal merkez bankalarıyla birlikte devlet tahvilleri-
nin alımı yoluyla Şubat 2016’ya kadar piyasaya 1,1 trilyon Euro 
süreceğini duyurdu.

Türkiye’nin 2000’lerin başında yaşadığı finansal krizle ABD 
ve AB’nin 2007’den bu yana yaşıyor olduğu finansal kriz kar-
şılaştırıldığında; sorumluluk mevkiinde bulunanlar belki aynı 
kişiler değiller. Fakat görünen o ki Batılı yetkililer kendi ül-
kelerinde zor duruma düşmüş bankaları kurtarmak için kamu 
fonlarını kullanmaktan çekinmiyorlar. Bütçe disiplini kavramı 
neredeyse anlamını yitirmiş durumda. Hatta bugün Avrupa’yı 
sarsan devlet borçları, bir ölçüde krizin ilk dönemlerindeki sar-
sıntıyı hafifletmek için maliye politikasının olabildiğince yoğun 
ve hatta imkânların ötesinde kullanılmasından kaynaklanıyor. 
Kısacası konu gelişmekte olan ülkelere geldiğinde ‘monetarist’ 
fakat kendilerine geldiğinde ‘Keynezyen’ olan bu ülkelerin ta-
rihleri zaten benzer örneklerle dolu.

Sadece bütçe disiplini veya banka kurtarma operasyonları 
bakımından değil; fakat akla gelebilecek her iktisadî konuda 
kendi menfaatleri gündeme geldiğinde, kamu müdahalesini ve 
kendi şirketlerinin korunması gerektiğini sonuna kadar savu-



xi i SANAYİLEŞMENİN GİZLİ TARİHİ

nanların yine aynı ülkeler olduklarını iyi görmek gerekiyor. Dü-
nün gelişmekte olan, bugünün sanayileşmiş ülkesi Güney Kore 
bile ‘merdiveni tırmandıkça’ bu tür politikalarda ustalaşıyor. 
Kore’nin, tablet bilgisayarların uluslararası ticarette yeni bir 
‘kapışma alanı’ olduğu bugünlerde, ‘Apple iPad’e karşı ‘Sam-
sung Galaxi’yi geliştirme sürecinde, kendi iç pazarını türlü yön-
temlerle koruma altına alışı sanırım hepimizi düşündürmeli.

Dolayısıyla, yukarıda da işaret ettiğim gibi tarihi iyi okumak, 
bugünü iyi değerlendirebilmek bakımından büyük önem taşı-
yor. Sosyal bilimler söz konusu olduğunda bilimle propaganda 
arasındaki ayrımın görülmesi çoğu zaman kolay olmasa da ta-
rihin doğru okunması, ‘farkına varabilmeyi’ mümkün kılıyor. 
Ayrıca, mevcut küresel kriz esnasında olduğu gibi yaşananlar, 
başka zamanlarda akıl hocalığı yapanların kendi menfaatleri 
söz konusu olduğunda yaptıklarıyla, başkalarına sundukları 
politika önerilerini karşılaştırma imkânı sağlayıp samimiyetle-
rini günışığına çıkarıyor. 

İşte elinizdeki bu kitap, kitabın yazarı Ha-Joon Chang’ın ta-
biriyle Kötü Samiriyeliler’in, yani zamanımızın zengin ülkeleri-
nin nasıl sanayileştiklerini bütün cepheleriyle ortaya koyarak, 
doğru olmadıkları hâlde doğruymuşcasına sıklıkla tekrarlanan 
hususları deşifre ediyor ve iktisat tarihinin ‘doğru’ okunması 
çabasına büyük katkı sağlıyor. Bunu yaparken öylesine çarpıcı 
ve ikna edici deliller ileri sürüyor ki okuyucu ‘söylencenin’ nasıl 
gerçekmişçesine sunulduğunu öğrendiğinde hayrete düşüyor. 

Kitap özellikle devletin ekonomideki rolünün doğru sorgu-
lanması için sarsıcı örnekler sunuyor. Örneğin, Türkiye’de yerli 
otomobil üretiminin tartışıldığı bugünlerde Japonya’nın Toyota 
ve Kore’nin Hyundai konusundaki tecrübelerinden haberdar 
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olmak son derece faydalı. Kitap Toyota’nın, Hyundai’nin veya 
Nokia’nın hikâyeleri üzerinden, zengin ülkeler grubuna geç ka-
tılan ülkelerin de sanayileşmeyi aslında büyük ölçüde devletin 
türlü biçimlerdeki desteğiyle başardıklarını anlatıyor. İngilte-
re’nin, Fransa’nın, Almanya’nın veya eski bir İngiliz sömürgesi 
olan Amerika Birleşik Devletleri’nin sanayileşme süreci de ki-
tapta ayrıntısıyla ele alınıyor. ‘Bebek endüstrilerin korunması’ 
tezinin mucidi Alexander Hamilton’un 1700’lerin sonunda uy-
guladığı ekonomi politikalarının, modern ABD’nin yaratılma-
sındaki rolünü öğrenince sarsılıyorsunuz. Kendileri ‘korumacı’ 
politikalar vasıtasıyla zenginleşenlerin şimdi, gelişmekte olan 
ülkelere ‘serbest ticaret’ methiyesi düzdüklerini öğrenince sa-
mimiyetlerinden şüphe ediyorsunuz. Kısacası, sanayi politika-
mız üzerinde düşünürken zengin ülkelerin kendi sanayileşme 
politikalarını tarihsel süreç içerisinde nasıl şekillendirdiklerini 
öğrenmek çok yararlı oluyor. Orijinal adı Bad Samaritans (Kötü 
Samiriyeliler) olan bu kitabın Türkçe çevirisinin Sanayileşme-
nin Gizli Tarihi adıyla yayınlamasını tercih etmemin sebebi de 
bu duruma dayanıyor. Çünkü Ha-Joon Chang’ın kitabı, zengin 
ülkelerin sanayileşme süreçlerine dair ‘saklanan’ ya da ‘gizli tu-
tulan’ tarihi süreci tüm çıplaklığıyla açığa çıkarıyor.

Kitabı ilk okuduğumda Türkiye sadece dipnotlarda anıl-
dığı hâlde aslında baştan sona Türkiye’nin iktisadî tarihinin 
anlatıldığını düşünmüştüm. Bu kanaat bakımından yalnız kal-
madım. Okuyucular da benim gibi, kitabın adını anmaksızın 
Türkiye hakkında yazıldığı kanaatine kapıldılar. 

Kitap Türkçe yayınlandıktan sonra farklı kesimlerden oku-
yucuların; sanayicilerin, siyasetçilerin, bürokratların, akade-
misyenlerin; kısacası her kesimden okuyucunun ilgisini çekti. 
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Aralarında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin de bulundu-
ğu bazı üniversitelerde özellikle kalkınma iktisadı derslerinde 
ders kitabı ya da okuma listelerinin temel kitaplarından biri 
olarak kullanılır oldu. Bazı siyasi partilerin ‘teşkilatta mutlaka 
okunması gereken kitaplar’ listelerine girdi. Kitap hakkında 
basında ve internette çok sayıda yazı yayınlandı; ‘bakanların 
masasındaki kitap’ diye nitelendirildi. Üst üste beş kez basıl-
masına rağmen uzun süre önce kitapçılarda tükendi. Kitabın 
mutlaka okunması gerektiğini işitip kitapçılarda bulamayanlar 
çevirmenine ulaşıp kendisinden yardım istediler. Sonuçta bin-
lerce nüshası şahsi kitaplıklarda muhafaza edilen Sanayileşme-
nin Gizli Tarihi’nin yeniden basılması zorunluluk hâline geldi.

Sözü daha fazla uzatmadan sizi kitapla baş başa bırakıyo-
rum. Bakalım siz de kitabın, adı sadece dipnotlarda anılsa da 
aslında Türkiye hakkında yazıldığını düşünecek misiniz?

Emin Akçaoğlu
Nisan 2015
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Mozambik’in ekonomik mucizesi 
Yoksulluktan nasıl kaçınılır 

Mozambik Büyük Oğlanlarla rekabet ediyor 
28 Haziran  2061, MAPUTO 
The Economist’in basılı yayımından 

Tres Estrelas  
yakıt hücresi teknolojisinde yeni bir atılımı duyurdu

Güney Afrika dışında bulunan en büyük şirketler topluluğu 
konumundaki Maputo’da yerleşik Tres Estrelas, ülkenin ba-
ğımsızlık günü olan 25 Haziran’a denk getirilerek özenle or-
ganize edilmiş bir toplantıyla, hidrojen yakıt hücrelerinin seri 
üretiminde çığır açıcı bir teknoloji geliştirdiklerini açıkladı. 
Şirketin coşkulu yönetim kurulu başkanı Armando Nhumaio 
“Fabrikamız 2063 sonbaharında üretime başladığında, tüketi-
cilere paralarının karşılığını çok daha iyi sunarak Japonya ve 
ABD’den büyük oyuncularla rekabet edebileceğiz” dedi. Ana-
listler, Tres Estrelas’ın yeni teknolojisinin, temel otomobil 
yakıtı durumundaki alkolün yerini alacağı konusunda görüş 
birliği içindeler. Güney Afrika’da Western Cape Üniversi-
tesi’ndeki saygın Enerji Ekonomisi Araştırma Enstitüsü’nün 
Başkanı Nelson Mbeki-Malan “Bunun Brezilyalı Petrobas ve 
Malezyalı Alconas gibi önde gelen biyodizel üreticileri için cid-
dî bir meydan okuma anlamına gelmesi kaçınılmazdır” diyor.
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Tres Estrelas roket hızındaki kendi yolculuğunu mütevazı bir 
başlangıç üzerine inşa etti. Şirket iş hayatına 1968 yılında Mo-
zambik’in Portekiz’den bağımsızlığını kazanmasından yedi yıl 
önce mahun cevizi ihracatıyla başladı. Sonra tekstil ve şeker 
damıtımı alanlarına girerek faaliyetlerini çeşitlendirdi. Daha 
sonra, önce Koreli elektronik devi Samsung’un taşeronu, ar-
dından da bağımsız bir üretici olarak elektronik alanına ce-
sur bir giriş yaptı. Fakat sonraki girişimlerinin hidrojen yakıtı 
üretimi olacağını bildiren 2030 yılındaki açıklamaları ciddî 
şüpheyle karşılandı. Bay Nhumaio “Herkes çılgın olduğumuzu 
düşündü” diyor. “Şirketin yakıt hücresi kısmı 17 yıl boyunca 
para emdi. Şansımıza o günlerde hızla sonuç alınmasını iste-
yen dışarıdan hissedarımız pek fazla değildi. Dünya çapında 
bir firma inşa etmenin uzun bir hazırlık dönemi gerektirdiği 
konusundaki inancımızda ısrar ettik.”

Firmanın yükselişi modern Mozambik’le sonuçlanan ekono-
mik mucizeyi simgeliyor. 1995 yılında 16 yıl süren kanlı iç sa-
vaşın bitiminden üç yıl sonra Mozambik’in kişi başına düşen 
geliri sadece 80 dolardı ve ülke kelimenin anlamında dünyanın 
en fakir ülkesiydi. Derin politik ayrılıklar, çığırından çıkmış 
bir yolsuzluk düzeni ve üzüntü verici %33’lük okuma yazma 
oranıyla ülkenin geleceğine dönük beklentiler felaketle facia 
arasındaydı. Savaşın bitiminden sekiz yıl sonra 2000’de orta-
lama bir Mozambikli hâlâ 210 dolar, yani ortalama 350 dolar 
kazanan bir Ganalının gelirinin yarısını kazanıyordu. Bununla 
birlikte o zamandan beri, Mozambik’in ekonomik mucizesi ül-
keyi Afrika’nın en zengini ve tereddütsüz orta-üst-gelir düze-
yinde bir ülkeye dönüştürdü. Bir parça şans ve emekle, ülke 
gelecek yirmi otuz yılda ileri ülkeler arasına bile katılabilir. 

Müstehzi gülüşünün çelik gibi kararlılığını gizlediği söylenen 
Bay Nhumaio “Eriştiğimiz onur ve şöhretle yetinmeyeceğiz” di-
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yor. “Bu, teknolojinin hızla değiştiği zor bir sanayi dalı. Ürünün 
hayat devreleri kısa ve kimse sadece tek bir yeniliğe dayanan 
pazar liderinin uzun süre yerinde kalmasını umamaz. Her an ol-
madık yerden ufukta rakipler belirebilir.” Örneğin Bay Nhuma-
io’nun kendi şirketi Amerikalılar ve Japonlar için hoş olmayan 
bir sürpriz yapıverdi. Ya, Tres Estrelas’ın ağacın zirvesine en 
dipteki gölgelerin arasından yükselebildiğini gören Nijerya’nın 
tanınmayan ve bilinmeyen bir yerindeki bir hücre yakıtı üre-
ticisi de kendisinin de aynı şeyi yapabileceğine karar verirse?

Mozambik fantezime erişecek ölçüde başarılı olabilir ya da ola-
mayabilir. Fakat size, Mozambik rüyasından bir asır önce 1961 
yılında, 40 yıl içinde Güney Kore’nin, o zamanlar tamamıyla 
bir bilim kurgu ürünü olan mobil telefonun dünyadaki en bü-
yük ihracatçılarından biri olacağı söylenseydi tepkiniz ne olur-
du? En azından hidrojen yakıt teknolojisi bugün mevcut.

1961 yılında, Kuzey Kore ile kardeşin kardeşi öldürdüğü sa-
vaşın bitiminden sekiz yıl sonra, Güney Kore’nin kişi başına 
geliri 82 dolar düzeyindeydi. Ortalama bir Koreli ortalama bir 
Gana vatandaşının kazandığının (179 dolar) ancak yarısını ka-
zanıyordu.1 Hatırlamışken, Mozambik’in bağımsızlık günü olan 
25 Haziran’da başlayan Kore Savaşı insanlık tarihinin en kanlı 
savaşlarından biriydi ve üç yıldan (1950–1953) biraz uzun bir 
zaman içinde dört milyon insanın hayatına mâl oldu. Savaş sı-
rasında Güney Kore’nin imâlat altyapısının ve demiryollarının 
%75’inden fazlası yok oldu. Ülke 1945’te, 1910’dan o yana Ko-

1 Kore’nin gelir istatistiği şu eserden alınmıştır: H.-C. Lee (1999), Hankook Gyongje 
Tongsa [Economic History of Korea] (Bup-Moon Sa, Seoul) [Kore dilinde], 
Appendiks Tablo 1. Ghana’nın istatistiği şu eserden alınmıştır: C. Kindleberger 
(1965), Economic Development (McGraw-Hill, New York), Tablo 1–1.
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re’yi yöneten sömürgeci efendileri Japonlardan devraldığı ve 
%22 düzeyindeki yetersiz okuma yazma oranını 1961 yılına dek 
%71’e yükseltecek örgütlenme becerisini göstermişti. Fakat bu 
ülke, genellikle kalkınma konusundaki başarısızlığın en kötü 
örneği olarak kabul ediliyordu. 1950’lerde, bugün olduğu gibi 
ABD’nin o zamanki en önde gelen yardım kuruluşu USAID 
tarafından hazırlanan hizmete özel bir rapor Kore’yi ‘bir dipsiz 
kuyu’ olarak anıyordu. O dönemde ülkenin temel ihraç ürün-
leri tungsten, balık ve diğer işlenmemiş mallardı.

Bugün dünyanın önde gelen mobil telefon, yarı-iletken ve 
bilgisayar üreticilerinden biri olan Samsung2 da, Kore’nin sö-
mürgeci Japon yönetiminden bağımsızlığını kazanmasından 
yedi yıl önce 1938 yılında, bir balık, sebze ve meyve ihracatçısı 
olarak iş hayatına başlamıştı. 1970’lere kadar şirketin ana iş-
kolları 1950’lerin ortasında başladığı şeker ve tekstil imalâtın-
dan ibaretti.3 Samsung 1974’te Korea Semiconductor adlı şir-
ketin yarısını satın alarak yarı-iletken endüstrisine girdiğinde 
kimse tarafından ciddiye alınmamıştı. Her şeyden öte Samsung 
1977’ye kadar renkli TV bile üretmedi. Şirket 1983’te kendi 
çiplerini tasarlayarak ABD ve Japonya’dan yarı-iletken en-

2 Kore dilinde Samsung, buradaki kurmaca Mozambik firması Tres Estrelas gibi 
Üç Yıldız anlamına gelir. Hayali 2061 Economist yazısındaki son cümle Samsung 
hakkındaki gerçek bir Economist makalesine (‘As good as it gets?’ [13 Ocak 
2005]) dayanmaktadır. Bu makalenin son cümlesi şöyledir: ‘Ya, Samsung’un 
ağacın zirvesine en dipteki gölgelerin arasından yükselebildiğini gören Çin’de 
bir yerlerde fazlaca bilinmeyen bir elektronik üreticisi, bunu kendisinin de 
yapabileceğine karar verirse?’ Benim kurmaca Mozambik firmamın yakıt hücresi 
bölümünün zarar ettiği 17 yıllık süre, 1960’ta kurulan Nokia’nın elektronik 
bölümünün zarar ettiği süredir.
3 http://www.samsung.com/AboutSAMSUNG/SAMSUNGGroup/Time-
lineHistory/timeline01.htm
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düstrisinin büyük oyuncularıyla rekabete girişme niyetini ilan 
ettiğinde çok az kişiyi iknâ edebilmişti.

Dünyanın en fakir yerlerinden biri olan Kore, benim 7 Ekim 
1963’te doğduğum talihsiz ülkeydi. Bugün dünyadaki ülkelerin 
en müreffehinin olmasa bile en müreffehlerinden birinin va-
tandaşıyım. Yaşadığım süre boyunca Kore’nin kişi başına geliri 
satın alma gücü bakımından 14 kat kadar arttı. Aynı sonuca 
ulaşmak İngiltere için iki asır (18. yüzyıl ile bugün arasında), 
ABD için yaklaşık bir buçuk asır (1860’lardan bu yana) sürdü.4 
Kabaca 40 yıllık hayatımda gördüğüm maddî gelişme adeta, 
III. George tahttayken doğan bir İngiliz emeklisi veya Abra-
ham Lincoln başkanken doğan bir Amerikalı büyükbaba ola-
rak hayata başlamış olsaydım göreceğim kadardır.        

Doğduğum ve altı yaşıma kadar yaşadığım ev, Kore’nin 
başkenti Seul’un o zamanlarki kuzey batı kenarındaydı. Bu 
ev, ülkenin harap durumdaki konut stokunu iyileştirmek için 
dış yardım alınarak hükümet tarafından inşa edilen küçük (iki 
yatak odalı) fakat modern evlerden biriydi. Ev beton briket 
kullarak inşa edilmişti ve kötü ısınıyordu. Dolayısıyla kışın 
(Kore’de kışın ısı sıfırın altında 15 veya hatta 20 dereceye bile 
düşebilir) soğuk oluyordu. Sifonu olan bir tuvaleti yoktu; tabii 
bu, sadece çok zenginler için mümkündü.

Ancak ailem, Maliye Bakanlığı’nda seçkin bir bürokrat olan 
babam sayesinde başkalarında bulunmayan bazı büyük lükslere 
sahipti. Bir yıllığına Harvard’a gönderilmiş olan babam, aldığı 

4 A. Maddison (2003), The World Economy: Historical Statistics (OECD, 
Paris), Tablo 1c (İngiltere), Tablo 2c (ABD), ve Tablo 5c (Kore) kullanılarak 
hesaplanmıştır.
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bursu dikkatlice biriktirmişti. Komşularımız üzerinde manyetik 
çekim yaratan bir siyah-beyaz televizyonumuz vardı. Ülkedeki 
en büyük hastanelerden biri olan St Mary’s’de çalışan uyanık 
genç bir diş hekimi olan bir aile dostumuz, ne zaman televiz-
yonda büyük bir spor müsabakası yayınlansa, müsabakayla gö-
rünürde tamamen ilgisiz sebeplerle bir şekilde bizi ziyaret et-
mek için zaman bulurdu. 

Sözünü ettiğim diş hekimi bugünün Kore’sinde evinin yatak 
odasındaki ikinci televizyonu bir plazma ekrana yükseltmeyi 
düşünüyordur. Bir seferinde babamın memleketi Kwangju’dan 
Seul’a yeni taşınan kuzenlerimden biri bizi ziyarete geldi ve an-
nemi oturma odasındaki garip beyaz kabin hakkında sorguladı. 
Bu bizim buzdolabımızdı (mutfak buzdolabını barındıramaya-
cak kadar küçüktü). 1966’da Kwangju’da doğan karım Hee-Je-
ong komşularının kıymetli etlerini düzenli olarak, sanki özel 
bir İsviçre bankasının müdürüymüşcesine varlıklı bir doktorun 
karısı olan annesinin buzdolabına koyduklarını anlatır.

Bir siyah beyaz televizyonu ve buzdolabı olan küçük bir 
beton briket ev çok fazla şey ifade etmeyebilir. Fakat bütün 
bunlar, yokluk içinde en çalkantılı zamanları yaşayan ebeveyn 
lerimin kuşağı için gerçekleşen bir rüyaydı. Sözünü ettiğim za-
manlar Japon sömürge yönetimi dönemi (1910-1945), İkinci 
Dünya Savaşı, ülkenin Kuzey ve Güney Kore olarak bölünmesi 
(1948) ve Kore Savaşı’nı kapsıyordu. Ne zaman ben, kızkarde-
şim Yonhee ve erkek kardeşim Hasok yemekten şikâyet etsek, 
annem bize nasıl şımartıldığımızı söyler ve kendi kuşağının bi-
zim yaşımızdayken bir tek yumurtaya sahip olduklarında ken-
dilerini şanslı saydıklarını hatırlatırdı. Pek çok ailenin buna 
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gücü yetmiyordu; gücü yetenler bile bu yumurtayı babaları ya 
da çalışan ağabeyleri için ayırırlardı. Annem, beş yaşındaki 
erkek kardeşinin Kore Savaşı esnasında açlıktan kıvranırken, 
boş bile olsa pilav kâsesini sadece tutabilse kendisini daha 
iyi hissedeceğini söylediğinde duyduğu acıyı hep hatırlardı. 
Bugünlerde önündeki bifteği iştahla yemekten keyif alan bir 
adam olan babamsa, Kore Savaşı esnasında bir ortaokul öğ-
rencisi olarak pilavdan biraz daha fazlasıyla; ABD ordusundan 
gelen karaborsa margarin, soya sosu ve biber ezmesiyle hayatta 
kalmak zorundaydı. Babam on yaşındayken çaresizlik içinde, 
yedi yaşındaki erkek kardeşinin, o zamanlar öldürücü bir has-
talık olan fakat bugünün Kore’sinde neredeyse bilinmeyen di-
zanteriden ölümüne tanık olmak zorunda kalmıştı.  

Yıllar sonra 2003’te Cambridge’den ayrılıp Kore’ye döndü-
ğümde, arkadaşım ve rehberim Nobel ödüllü iktisatçı Joseph 
Stiglitz’e Seul’de Millî Müze civarını gezdirirken; 1950’lerin 
sonlarında ve 1960’ların başlarında Seul’un orta-sınıftan in-
sanların oturduğu mahallelerinde işlerini yapanları gösteren 
güzel siyah-beyaz fotoğrafların yer aldığı bir sergiye denk geldik. 
Görüntüler bana tam da çocukluğumu hatırlattı. Joe ve benim 
arkamda yirmili yaşların başlarındaki iki kadın duruyordu. Biri 
‘Bu nasıl Kore olur. Vietnam gibi görünüyor!’ diye bağırdı. İki-
mizin arasında 20 yaştan daha az fark vardı, fakat bana tanıdık 
gelen görüntüler ona bütünüyle yabancıydı. Joe’ya döndüm 
ve ona bir kalkınma iktisatçısı olarak bu boyutta bir değişimi 
yaşamakla ne kadar ‘imtiyazlı’ olduğumu söyledim. Kendimi 
Hastings Savaşı’na bizzat şahit olmuş bir ortaçağ İngiltere’si 
tarihçisi veya zamanda geriye Büyük Patlama’ya doğru yolcu-
luk yapan bir astronom gibi hissettim. 
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Kore’nin ekonomik mucizesinin en üst zamanlarında oldu-
ğu 1969 ve 1981 arasında yaşadığım bir sonraki evimiz hem 
sifonlu bir tuvalete hem de bir merkezi ısıtma sistemine sahip-
ti. Şofben biz taşındıktan hemen sonra maalesef ateş aldı ve 
neredeyse bütün evin yanmasına sebep oluyordu. Bunu şikâyet 
etmek için söylemiyorum; bir şofbenimiz olduğu için şanslıydık 
– evlerin çoğu, her kış binlerce kişinin karbonmonoksit zehir-
lenmesinden ölümüne yol açan kömür briketleriyle ısıtılıyordu. 
Fakat hikâye, gerçekte çok yakın ama, o çok uzak dönemdeki 
Kore teknolojisinin durumuna dair bir kavrayış sunar.

İlkokula 1970’te başladım. Her dersliğinde 65 çocuğun bu-
lunduğu ikinci-sınıf bir özel okuldu. Şükrediyorduk, çünkü; 
yandaki devlet okulunun her dersliğinde 90 çocuk vardı. Yıl-
lar sonra Cambridge’deki bir seminerde konuşmacılardan biri 
IMF’nin (Uluslararası Para Fonu) empoze ettiği bütçe kısın-
tıları sebebiyle (bu konu üzerinde daha sonra ayrıntısıyla du-
racağız), pek çok Afrika ülkesinde 1980’lerde derslik başına 
düşen ortalama çocuk sayısının yaklaşık 30’dan 40 civarına 
yükseldiğini söyledi. Bu bena, çocukluğumda Kore okulların-
daki durumun ne kadar kötü olduğunu hatırlattı. İlkokulday-
ken, ülkenin en lüks okulunda bir sınıfta ortalama 40 çocuk 
vardı ve herkes ‘bunu nasıl yaptıklarını’ merak ediyordu. Hızla 
kentleşen bazı bölgelerdeki devlet okulları, derslik başına 100 
çocukla son sınırlara kadar zorlanmışlardı ve tabii öğretmenler 
bazen çift bazen de üç vardiyayla çalışıyorlardı. Bu şartlar al-
tında, çocukların çekinmeden dövüldükleri ve ezbere dayanan 
bir eğitim yapıldığı şüphesizdi. Bu yöntemin aşikâr sakıncaları 
vardır. Fakat Kore en azından 1960’tan bu yana neredeyse her 
çocuğa, asgarî altı yıllık eğitim sunmayı başarmıştır. 
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1972’de üçüncü sınıftayken, okul bahçemiz aniden bir askerî 
kamp hâline dönüştürüldü. Askerler ülkenin devlet başkanı 
(eski) General Park-Chung Hee tarafından ilân edilen sıkıyö-
netime karşı yapılan öğrenci gösterilerini bastırmak için ora-
daydılar; şükür, beni ya da arkadaşlarımı götürmek için orada 
değillerdi. Biz Koreli çocuklar, erken gelişen akademik olgunlu-
ğumuzla tanınırız. Fakat açıkçası anayasal siyaset biz dokuz ya-
şındakilerin boyunu biraz aşar. Benim ilkokulum, âsî öğrencileri 
nedeniyle askerlerin hedefindeki bir üniversiteye bağlıydı. Ha-
kikâten, askerî diktatörlüğün yarattığı siyasî karanlık çağ boyun-
ca Koreli üniversite öğrencileri ulusun şuuru konumundaydılar. 

1961’de bir askerî darbe ile iktidara gelen General Park za-
manla sivilleşti ve birbirini izleyen üç seçim kazandı. General 
Park’ın seçim başarıları Beş Yıllık Ekonomik Kalkınma Planla-
rıyla, ülkenin ekonomik ‘mucizesini’ başlatmadaki başarısıyla 
ivmelendi. Fakat sözü edilen zaferleri seçim hileleri ve siyasî 
dalaverelerle de güvence altına alındı. Başkan olarak üçüncü 
ve normaldeki son dönemi 1974’ün sonunda bitecekti, fakat 
Park buna izin veremezdi. Park, iktidardaki üçüncü dönemi-
nin ortalarına doğru, Latin Amerikalılar tarafından ‘kendi 
kendisine darbe’ diye adlandırılan oyunu sahneye koydu. Bu 
parlamentonun lağvedilmesini ve kendisine hayat boyu dev-
let başkanlığını garantileyen hileli fiilen bir seçim sisteminin 
oluşturulmasını içeriyordu. Mazereti ülkenin demokrasiden 
kaynaklanan bir kaosa tahammül edemeyeceğiydi. Halka ül-
kenin kendisini Kuzey Kore komünizmine karşı savunmak ve 
ekonomik gelişmesini hızlandırmak zorunda olduğu söylendi. 
Park’ın, ülkede kişi başına düşen geliri 1981 yılına kadar 1000 
dolara çıkarma hedefi, hayal denilebilecek ölçüde ihtiraslı ka-
bul ediliyordu. 
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Başkan Park ihtiraslı Ağır ve Kimyasal Sanayileşme (AKS) 
programını 1973’te başlattı. İlk çelik fabrikası ve ilk modern 
tersane üretime başladı. İlk yerli tasarım otomobiller (büyük 
ölçüde ithal edilmiş parçalar kullanılarak) üretim hatlarından 
çıktı. Elektronik, makine, kimya ve diğer ileri endüstrilerde 
yeni firmalar kuruldu. Bu dönemde, ülkenin kişi başına dü-
şen geliri dolar cinsinden 1974 ile 1979 arasında olağanüstü 
biçimde beş kattan fazla arttı. Park’ın hayal olduğu düşünülen 
kişi başına düşen geliri 1981’e kadar 1000 dolara yükseltme 
hedefine öngörülenden dört yıl önce erişildi. İhracat daha da 
hızlı; 1972 ile 1979 arasında dolar cinsinden dokuz kat arttı.5

Ülkenin ekonomik kalkınma saplantısı, eğitimimizde de 
yansımasını tam olarak gösterdi. Yabancı sigara içenleri bile 
açığa çıkarmanın vatanseverlik görevimiz olduğunu öğrendik. 
Ülke ihracattan kazandığı her kuruş dövizi daha iyi endüstrile-
rin geliştirilmesi için makine ve diğer girdilerin ithalatında kul-
lanmaya ihtiyaç duyuyordu. Değerli yabancı paralar, ülkenin 
fabrikalarındaki ihracat savaşında çarpışan sınaî askerlerimizin 
kanı ve teriydi. Değersiz şeylerle bunları ısraf edenler ‘vatan 
hainiydiler’. Fakat çocuklar şayet bir arkadaşlarının evinde 
yabancı sigara görürlerse hemen dedikodu başlardı. Çocuğun 
babası (neredeyse daima sigara içenler erkeklerdi) hakkında 
vatansever olmadığı ve dolayısıyla, tam olarak suçlu olmasa 
da ahlaksız bir kişi olduğuna dair gizliden gizliye yorumlar ya-
pılırdı.

5 Kore’nin kişi başına geliri 1972’de 319 dolardır (dolarlın bugünkü değeriyle). 
1979’da 1.647 dolardır. Kore’nin toplam ihracatı 1972’de 1,6 milyar dolarken 
1979’da 15,1 milyar dolara erişmiştir. Bu istatistikler şu eserden alınmıştır: Lee 
(1999), Appendiks Tablo 1 (gelir) ve Appendiks Tablo 7 (ihracat).
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Endüstriyel kalkınma için zarurî olmayan herhangi bir şeye 
döviz harcamak yasaklandı veya ithalat yasakları, yüksek ta-
rifeler ve ağır istihlak vergileri (lüks tüketim vergileri olarak 
adlandırılırlardı) vasıtasıyla caydırıldı. Bu tür düzenlemeler 
‘lüks’ mallar, küçük otomobiller, viski ve kurabiyeler gibi göre-
ce basit şeyleri bile kapsıyordu. 1970’lerin sonunda hükümetin 
özel izniyle Danimarka kurabiyeleri ithal edildiğinde yaşanan 
küçük çaplı ulusal rahatlama hissini hatırlıyorum. Aynı sebep-
le, yurt dışında iş yapmak ya da öğrenim görmek için kat’i izin 
almadıkça yurt dışına seyahat yasaktı. Sonuçta, ABD’de yaşa-
yan bir akrabam olduğu halde, 1986’da 23 yaşımdayken bir li-
sansüstü öğrenci olarak Cambridge’e gidinceye kadar Kore’nin 
dışına çıkmadım. 

Bu kimsenin yabancı sigara içmediği ya da kanunsuz ku-
rabiye yemediği anlamına gelmiyor. Dikkate değer miktarda 
yasadışı ve yarı-yasal yabancı mal ticari dolaşımdaydı. Küçük 
çapta da olsa özellikle Japonya bağlantılı kaçakçılık mevcut-
tu. Fakat sözü edilen malların çoğu yasadışı ya da yarı-yasal 
biçimde ülkedeki çeşitli Amerikan askerî üstlerinden getirili-
yordu. Kore’de savaşmış Amerikan askerleri kendi arkaların-
dan koşarak ciklet veya çikolata için yalvaran kötü beslenmiş 
Koreli çocukları hâlâ hatırlayabilirler. 1970’lerin Kore’sinde 
bile Amerikan ordusunun malları hâlâ lüks sayılıyordu. Refahı 
gittikçe artan orta sınıftan ailelerin güçleri M&M çikolataları-
nı ve Tang meyve suyu tozlarını dükkânlardan ve seyyar satıcı-
lardan satın almaya yetiyordu. Daha az müreffeh kişiler boodae 
chige, yani ‘askerî üs yahnisi’ servisi yapan lokantalara gidebili-
yorlardı. Bu, klasik Kore yahnisinin (kimchee chige) daha ucuz 
bir çeşidiydi. Ucuza gelen bu türde, kimchee (sarımsak ve acı 
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biber içinde salamura edilmiş kabaklar) kullanılır fakat diğer 
esas malzemeler Amerikan üslerinden kaçırılmış domuz beli, 
artık domuz pastırması, sosis ve konserve jambon gibi ucuz et-
lerle ikâme edilirdi.

Amerikan ordusunun ‘C Tayın’ (cephe için konserve ya da 
kurutulmuş yiyecek tayını) kutularından konserve jambon, sa-
lamura biftek, çikolata, bisküvi ve daha adını bile bilmediğim 
sayısız başka şeyi deneme şansını elde etmek için can atardım. 
Kore ordusunda general olan bir dayım Amerikalı meslektaşla-
rıyla birlikte yaptıkları tatbikatlarda bu tür şeyleri toplar ve ara 
ara bana verirdi. Amerikalı askerler cephe tayınlarının perişan-
lığına küfrediyorlardı. Benim içinse bunlar Fortnum & Mason 
piknik sepeti gibiydi. Fakat o zamanlar, vanilyalı dondurmanın 
içinde çok az vanilya olması sebebiyle, ortaokulda İngilizce öğ-
reninceye kadar, vanilyanın ‘tadı olmayan’ anlamına geldiğini 
sandığım bir ülkede yaşıyordum. Eğer bu benim gibi üst-orta 
sınıftan iyi beslenen bir çocuğun durumuysa başkalarının du-
rumunu tahayyül edebilirsiniz.

Ortaokula başladığımda babam bana rüyamda bile göreme-
yeceğim bir hediye, bir Casio elektronik hesap makinesi verdi. 
O zaman bu hesap makinesinin bedeli muhtemelen bir konfek-
siyon fabrikası işçisinin iki haftalık ücreti kadardı ve bu, bizim 
eğitimimiz için hiçbirşeyden kaçınmayan babam için bile büyük 
bir tutardı. Yaklaşık 20 yıl sonra, elektronik teknolojisindeki 
hızlı gelişmenin ve Kore’nin hayat standardının yükselmesinin 
sonucunda; elektronik hesap makineleri o kadar bollaştı ki de-
partmanlı mağazalarda bunlar bedavaya hediye olarak verilir 
hâle geldiler (hayır, bunun Koreli çocukların matematikte iyi 
olmalarının sebebi olduğunu sanmıyorum). 
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Kore’nin ekonomik mucizesinin elbette karanlık tarafları 
da vardır. Taşradaki fakir ailelerin kızları ilkokulu bitirir bitir-
mez daha 12 yaşlarında, fazladan bir boğazdan kurtulmak ve 
para kazanmak için, dolayısıyla da en azından bir erkek kardeş-
leri yüksek öğrenim görebilsin diye çalışmaya zorlandılar. Bir-
çoğu kentli orta sınıf ailelerin yanında bir oda ve karın tokluğu 
ve eğer şanslılarsa küçük bir miktar cep harçlığı karşılığında 
hizmetçi oldular. Diğer kızlar ve daha az şanslı olan oğlanlar, 
19’uncu yüzyılın karanlık şeytanî fabrikalarını veya kötü ko-
şulları ve düşük ücretleriyle Çin’in bugünkü köhne atölyeleri-
ni andıran fabrikalarda sömürüldüler. Tekstil ve konfeksiyon 
endüstrilerinde işçiler genellikle düşük ücretlerle çok riskli ve 
sağlıksız koşullarda 12 saat veya daha fazla çalışıyorlardı. Bazı 
fabrikalar, daracık kâr marjlarını silip süpürebilecek olması ne-
deniyle işçilerin fazladan bir tuvalet molası almalarını bırakın, 
kantinde çorba vermeyi bile kabul etmiyorlardı. Otomobil, 
çelik, kimya, makine ve benzeri yeni gelişen ağır sanayi dal-
larında şartlar daha iyiydi. Fakat genel olarak ortalama 53-54 
saatlik çalışma haftalarıyla Koreli işçiler o zamanlar dünyada 
hemen hemen herkesten daha fazla çalışıyorlardı. 

Gecekondu mahalleleri tam da bu dönemde belirdi. Bu 
mahalleler genellikle Kore coğrafyasının önemli bölümünü 
oluşturan alçak tepelerin yükseklerinde bulundukları için, 
1970’lerdeki popüler bir TV komedi dizisinin yayınından sonra 
‘Ay Mahalleleri’ adıyla anılır oldular. Beş veya altı kişilik aileler 
küçücük bir odanın içine sıkışıp yüzlerce kişi tek bir tuvaleti ve 
akan su için tek bir musluğu paylaşıyorlardı. Nihayetinde, bu 
gecekondu mahallelerinin pek çoğu hızla büyüyen orta sınıflar 
için yapılan yeni apartman bloklarına yer açmak için polis ta-
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rafından yerle bir edildi. Gecekondularda yaşayanlar kanalizas-
yon sisteminin daha da kötü, yol ulaşımının daha zayıf olduğu 
çok uzak mahallelere sürüldüler. Eğer fakirler gecekondu ma-
hallelerinden yeterince çabuk çıkamazlarsa (fakat en azından 
ekonominin hızla büyüdüğü ve yeni istihdam imkânlarının ya-
ratıldığı dikkate alındığında, gecekondu mahallelerinden çık-
mak mümkündü); kentin çarpık biçimde yayılışı kendilerine 
yetişecek ve onları birkez daha biraraya toplanmış bulunca 
daha da uzak bir yere gitmeye zorlayacaktı. Bazıları bu yolcu-
luğu şehrin ana çöplüğünde, Nanji Adası’nda çöp toplarken 
bitirdiler. Kore dışında pek az sayıda kişi 2002 Dünya Kupası 
esnasında gördükleri etkileyici Seul Futbol Stadyumu’nu çev-
releyen güzel halk parklarının, kelimenin anlamında adadaki 
eski çöp alanının üstüne inşa edildiğinden haberdardı. (Bu çöp 
alanı bugün, buraya dökülen organik materyalden kaynakla-
nan metan gazıyla çalışan ultra-modern ölçülerde çevreci bir 
elektrik santralini barındırmaktadır.)

1979 Ekim’inde ben henüz bir ortaokul öğrencisiyken, Baş-
kan Park halkın diktatörlükten duyduğu rahatsızlığın zirveye 
yaklaştığı ve İkinci Petrol Şoku’nun yaşandığı dönemin orta-
sında beklenmeyen bir şekilde kendi istihbarat teşkilatının şefi 
tarafından suikaste uğradı. Bu dönemi demokrasinin artacağı 
umuduyla çok kısa bir ‘Seul Baharı’ izledi. Fakat Seul Baharı 
da Mayıs 1980’de Kwangu Katliamı’yla bastırılan iki haftalık 
halk ayaklanmasından sonra iktidarı ele geçiren General Chun 
Doo-Hwan’ın bir sonraki askerî hükümeti tarafından zalimce 
sonlandırıldı. 

Bu çok kötü politik duruma rağmen, 1980’lerin başına ka-
dar Kore; Ekvator, Mauritius ve Kosta Rika’ya eşit düzeyde 
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tam bir orta-gelir ülkesi oldu. Fakat bugün bildiğimiz müref-
feh ulustan hâlâ çok uzaktaydı. Biz lise öğrencilerinin arasında 
yaygın kullanılan argo deyimlerden biri ‘Hong Kong’da bulun-
dum’ idi. Bu ‘Bu dünyanın dışında tecrübem oldu’ anlamına 
geliyordu. Bugün bile, Hong Kong, Kore’den hâlâ hatırı sayılır 
ölçüde zengindir. Fakat bu deyim, 1960’larda veya 1970’lerde 
Hong Kong’un kişi başına düşen gelirinin ülkeminkinden üç 
dört kat büyük olduğu gerçeğini yansıtıyordu.

1982 yılında üniversiteye gittiğimde, bugün daha da ha-
raretle tartışılan fikrî mülkiyet hakları konusuyla ilgilenmeye 
başladım. O zamana kadar Kore, ileri ürünleri kopyalayabile-
cek düzeyde ustalığa ve daha zarif şeyleri (müzik, moda ürün-
leri, kitaplar) isteyebilecek zenginliğe erişmişti. Fakat hâlâ ori-
jinal fikirler üretecek ve bunları geliştirip; kendi uluslararası 
patentlerine, yayın haklarına ve markalarına sahip olabilecek 
kadar sofistike değildi.

Bugün Kore dünyanın en ‘icatçı’ uluslarından biridir. Kore, 
Amerikan Patent Bürosu tarafından verilen patentlerin sa-
yısı bakımından en üstteki beş ülke arasındadır. Fakat ülke 
1950’lerin ortalarına kadar üretimde ‘tersine mühendislik’e 
(‘reverse engineering’) dayanmıştır. Arkadaşlarım IBM maki-
nalarını söküp, parçaları kopyalayıp yeniden birleştiren küçük 
atölyelerde üretilmiş ‘kopya’ bilgisayarlar alırlardı. O zamanlar 
ülke, dünyanın sahte Nike ayakkabılarının ve Louis Vuitton 
çantalarının büyük miktarlarda seri üretiminin yapıldığı ‘kor-
san cennetlerinden’ biriydi. Vicdanı daha hassas olanlar tak-
lide yakın malları alıyorlardı. Nike’a benzeyen ama Nice diye 
anılan ve fazladan bir çıkıntıyla Nike’ın amblemini taşıyan 
ayakkabılar vardı. Taklit mallar nâdiren aslıymış gibi satılır-
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lardı; taklit ürünlerde esas olan kullanıcıyı yanıltmak değil, 
modaya uymaktı. Üzerinde telif hakkı bulunan ürünler de aynı 
durumdaydı. Bugün Kore, giderek büyük miktarda telif hakkı 
taşıyan ürünler (filmler, TV dizileri, popüler şarkılar) ihraç edi-
yor. Oysa o zamanlar, yabancı müzik (LP kayıtları) veya film-
ler (videolar) orijinalini çok az kişinin satın alabileceği ölçüde 
pahalıydılar. Ses kalitesinin sanki arka tarafta biri kızartma 
yapıyormuşcasına çok kötü oluşu sebebiyle ‘kızartma dükkânı 
kaydı’ diye adlandırdığımız korsan rock’n roll kayıtlarını dinle-
yerek büyüdük biz. Yabancı kitaplar söz konusu olduğundaysa, 
bunların fiyatları da hâlâ çoğu öğrencinin gücünün yetebilece-
ğinin ötesindeydi. Eğitime yatırıma istekli, durumu iyi bir aile-
den gelen biri olarak benim orijinal yabancı kitaplarım vardı 
fakat İngilizce kitaplarımın çoğu korsan kitaplardı. O yasadışı 
kitaplar olmasaydı asla Cambridge’e girip devam edemezdim.

1980’lerin sonunda Cambridge’deki lisansüstü çalışmalarımı 
bitirinceye kadar Kore, tam bir orta-gelirli ülke oldu. Bunun en 
kesin kanıtı Avrupa ülkelerinin Korelilerden vize talep etme-
yi durdurmalarıdır. O zamana kadar çoğumuzun, yasadışı yol-
lardan başka ülkelere göç etmek için sebebi kalmamıştı zaten.  
Ülke 1996 yılında – zengin ülkelerin kulübü – OECD’ye (Eko-
nomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) de üye oldu ve zenginlerin 
seviyesine ‘vardığını’ ilan etti. Fakat 1997’de Kore’yi avucuna 
alan finansal kriz, OECD üyeliğinin yarattığı büyük mutluluğu 
feci şekilde söndürdü. Finansal krizden bu yana, ülkenin genel 
gidişi kendi yüksek standartlarına göre pek de iyi değil. Bunun 
sebebi temelde, ülkenin ‘serbest piyasa kuralları modeline’ ge-
reğinden fazla bir heyecanla sarılmış olmasıdır. Fakat bu daha 
sonrasının hikâyesi. 
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Son dönemdeki sorunları ne olursa olsun Kore’nin son 
kırk beş yıldaki ekonomik büyümesi ve bunun sonucundaki 
toplumsal dönüşümü gerçekten muhteşemdir. Dünyanın en 
fakir ülkelerinden biriyken kişi başına düşen gelir bakımın-
dan Portekiz ve Slovenya’ya yetişmiştir.6 Temel ihraç ürün-
leri tungsten cevheri, balık ve insan saçından yapılan peruk 
olan bir ülke; modaya uygun zarif cep telefonları, düz ekranlı 
televizyonlar ihraç edebilen bir ülke hâline gelmiştir. Bugün 
Kore’de doğan bir çocuk daha iyi beslenme ve sağlık hizmetleri 
sayesinde, 1960’ların başında doğan birinden 24 yıl daha uzun 
yaşamayı umabilir (53 yıl yerine 77 yıl). Doğumu izleyen bir yıl 
içinde çok daha az sayıda ebeveyni kedere boğarak 1000’de 78 
bebek yerine beş bebek ölmektedir. Hayat şansı göstergelerine 
göre Kore’nin ilerlemesi adeta Haiti’nin İsviçre’ye dönüşmüş 
hâlini çağrıştırmaktadır.7 Bu mucize nasıl mümkün oldu?

Pek çok iktisatçı için cevap basittir: Kore serbest piyasanın 
emirlerini izlediği için başarılı olmuştur. Ülke güçlü para (dü-
şük enflasyon), küçük devlet, özel girişim, serbest ticaret ve 

6 2004 yılında, Kore’nin kişi başına geliri 13.980 dolardır. Aynı yıl, kişi başına 
gelir Portekiz’de 14.350 dolar ve Slovenya’da 14.810 dolardır. Bu istatistiklerin 
kaynağı: World Bank (2006), World Development Report 2006 – Equity and 
Development (Oxford University Press, New York), Tablo 1.
7 Kore’de ortalama ömür 1960 yılında 53 yıldı. 2003’te, bu 77 yıl oldu. Aynı yıl, 
ortalama ömür Haiti’de 51,6 yıl, İsviçre’de 80,5 yıldı. Kore’de 1960’da bebek 
ölüm oranı 1.000 canlı doğumda 78, 2003’te 5’ti. Aynı oran 2003’te Haiti’de 76, 
İsviçre’de 4’tü. 1960’ın Kore istatistikleri için kaynak: H-J. Chang (2006), The 
East Asian Development Experience – the Miracle, the Crisis, and the Future (Zed 
Press, Londra), Tablo 4.8 (bebek ölümleri) ve Tablo 4.9 (ortalama ömür). 2003 
yılı için tüm istatistikler içi kaynak: (2005), Human Development Report 2005 
(United Nations Development Program, New York), Tablo 1 (ortalama ömür) 
ve Tablo 10 (bebek ölümleri).
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yabancı sermayeli yatırımlara dostça yaklaşım ilkelerine sarıl-
mıştır. Bu görüş neoliberal iktisat olarak biliniyor.

Neoliberal iktisat 18’inci yüzyıl iktisatçısı Adam Smith ve 
izleyicilerinin liberal iktisadının güncellenmiş uyarlamasıdır. 
İlk kez 1960’larda ortaya çıkmış ve 1980’lerden bu yana baskın 
iktisadî görüş olmuştur. 18’inci ve 19’uncu yüzyılların liberal 
iktisatçıları, bir ekonomiyi organize etmenin en iyi yolunun, 
herkesi azami etkinlikle çalışmaya zorlaması sebebiyle serbest 
piyasadaki sınırsız rekabet olduğuna inanmışlardır. Hükümet 
müdahalesinin zararlı olduğu düşünülür. Çünkü, nasıl olursa 
olsun, hükümet müdahaleleri ithalat kontrolleri veya tekelle-
rin yaratılmasıyla potansiyel rakiplerin pazara girişini sınırlan-
dırarak rekabetçi baskıları azaltır. Eski liberallerin destekleme-
dikleri bazı hususları, neoliberal iktisatçılar desteklerler. Bu 
hususların en belirginleri, çeşitli tekel türleri (patentler veya 
merkez bankasının banknot tedavülündeki tekeli gibi) ve siya-
sal demokrasidir. Fakat genel olarak, liberallerin serbest piyasa 
coşkusunu neoliberal iktisatçılar da paylaşırlar. Ayrıca, neoli-
beral politikalar pek çok gelişmekte olan ülkede hayal krırıklığı 
yaratmış olsa da; birkaç küçük değişiklik dışında, özü serbest-
leştirme, özelleştirme ve uluslararası ticaret ve yatırım alanları-
nının dışa açılmasına dayanan neoliberal gündem, 1980’lerden 
bu yana değişmeksizin aynı kalmıştır.

Neoliberal gündem, ABD liderliğindeki bir zengin ülkeler 
ittifakı tarafından desteklenmiş ve büyük ölçüde yine bunla-
rın kontrolü altındaki uluslararası kuruluşların ‘kutsal olma-
yan üçlüsü’ (Unholy Trinity) – Uluslararası Para Fonu (IMF), 
Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından 
gelişmekte olan ülkelere aktarılmıştır. Zengin ülkeler geliş-
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mekte olan ülkeleri neoliberal politikaları benimsemeye ikna 
etmek amacıyla yardım bütçelerini ve kendi iç pazarlarına eri-
şim imkânlarını havuç gibi kullanırlar. Bu bazen lobi yapan be-
lirli firmaları kendi ülkelerindeki mevcut imkânlardan yarar-
landırma biçiminde tezahür etse de; genellikle, diğer taraftaki 
gelişmekte olan ülkede yabancı yatırımcılara ve mallara dostça 
bir çevre yaratmak içindir. IMF ve Dünya Bankası kendile-
rine düşen rolü, kullandırdıkları kredileri borçlanan ülkelerin 
neoliberal politikaları benimseme şartına bağlayarak oynarlar. 
Bu hükümetler ve uluslararası kuruluşlar bir ideologlar ordusu 
tarafından desteklenirler. Sözü edilen ideologların bazıları ser-
best pazar ekonomisinin sınırlarını bilmesi gereken, fakat iş po-
litika tavsiyesi vermeye gelince bunları dikkate almama eğili-
mindeki (özellikle, 1990’larda eski komünist ekonomilere tav-
siyelerde bulunduklarında olduğu gibi) yüksek ölçüde eğitimli 
akademisyenlerdir. Belirtilen türde kurumlar ve bireyler hep 
birlikte güçlü bir propaganda makinesi, para ve güç tarafından 
desteklenen bir finansal-entelektüel kompleks oluştururlar. 

Bu neoliberal yapılanma, Kore’nin 1960’larla 1980’ler ara-
sındaki mucize yıllarında neoliberal bir kalkınma stratejisi iz-
lediğine inanmamızı isteyecektir.8 Bununla birlikte gerçek du-
rum çok farklıdır. Gerçekte Kore’nin bu dönemde yaptığı şey, 
hükümet tarafından özel sektöre danışılarak seçilen belirli en-
düstrileri; tarife koruması, sübvansiyonlar ve diğer türde devlet 
teşvikleriyle (örneğin, devlet ihracat kurumu tarafından sağla-

8 Kore mucizesinin sebeplerinin neo-liberal perspektifle açıklanmasının eleştirisi 
izleyen eserlerde bulunabilir: A. Amsden (1989), Asia’s Next Giant (Oxford 
University Press, New York) ve H.-J. Chang (2007), The East Asian Development 
Experience – The Miracle, the Crisis, and the Future (Zed Press, Londra). 
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nan yurt dışı pazarlama bilgilendirme hizmetleri) uluslararası 
rekabete dayanabilecek ölçüde ‘olgunlaşıncaya’ kadar geliştir-
mek olmuştur. O dönemde Kore’de hükümet bütün bankaların 
sahibiydi. Böylelikle ticaretin can suyu olan krediyi yönlendire-
biliyordu. Ülke devlet mülkiyeti konusunda ideolojik olmaktan 
ziyade pragmatik bir tavır sahibi olmasına rağmen, kamu iktisa-
dî teşebbüsleri (en iyi örneği çelik imalatçısı POSCO) bazı bü-
yük projeleri doğrudan üstlendi. Eğer özel sermayeli girişimler 
iyi işliyorlarsa bu olumlu karşılanıyor; fakat eğer önemli alan-
lara yatırım yapmıyorlarsa hükümet bu alanlarda kamu iktisadi 
teşebbüsleri (KİT) kurmaktan çekinmiyordu. Ve eğer bazı özel 
sermayeli girişimler kötü yönetiliyorlarsa, hükümet bunları ge-
nellikle önce devralıp yeniden yapılandırıyor ve sonra çoğun-
lukla (fakat her zaman değil) yeniden özel sektöre satıyordu.

Kore hükümetinin kıt döviz üzerindeki kontrolü de tamdı 
(döviz kontrollerinde rastlanan bir ihlalin karşılığı ölüm ceza-
sı olabilirdi). Bu kontrol imkânı, döviz kullanımında dikkat-
le tasarlanmış öncelikler listesiyle birleştirildiğinde, güçlükle 
kazanılmış dövizin hayatî önemi haiz makine-teçhizatın ve 
endüstriyel girdilerin ithalatında kullanılmasını güvenceye 
alıyordu. Zaman içinde değişen ulusal kalkınma planına göre 
Kore hükümeti, yabancı sermayeli yatırımları belirli sektörler-
de kabul edip, bazı başka sektörlerde tamamıyla dışarıda tuta-
rak bu süreci etkili biçimde kontrol etmiştir. Ayrıca hükümet 
yabancı patentlere, tersine mühendisliği (reverse engineering) 
cesaretlendiren ve patentli ürünlerde korsanlığa göz yuman 
umursamaz bir tavırla yaklaşmıştır.

Kore’nin bir serbest ticaret ekonomisi olduğu izlenimi ih-
racat başarısı sayesinde yaratılmıştır. Fakat Japonya ve Çin ör-
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neklerinin de gösterdiği gibi ihracat başarısı serbest ticareti ge-
rektirmez. Önceki dönemde basit kumaşlar ve ucuz elektronik 
ürünlere dayanan Kore ihracatı, gümrük tarifeleri ve sübvan-
siyonlar aracılığıyla korunan yeni ve daha karmaşık endüstri-
lerin ihtiyaç duyduğu ileri teknolojilerin ve pahalı makinelerin 
alımı için gereken dövizin kazanılmasını mümkün kıldı. Tarife 
koruması ve sübvansiyonlar bu endüstrileri uluslararası reka-
betten sonsuza dek korumak için değil; dünya pazarında reka-
bet edebilir konuma erişinceye kadar, yeni teknolojileri içsel-
leştirebilmek ve yeni organizasyonel beceriler oluşturabilmek 
için ihtiyaç duylan zamanı sağlamak için kullanıldılar.

Kore’nin ekonomik mucizesi piyasa müşevviklerinin ve 
devletin yönlendiriciliğinin zekice ve pragmatik karışımının 
sonucuydu. Kore hükümeti komünist devletlerin yaptığı gibi 
piyasayı ortadan kaldırmadı. Bununla birlikte serbest piyasaya 
da körü körüne inanmadı. Kore hükümeti bir yandan piyasala-
rın varlığını önemserken, bir yandan da politika müdahalele-
riyle piyasaların düzeltilmesini gerekli görüyordu.

Tabii, bu türden ‘aykırı’ politikalar vasıtasıyla zenginleşen 
sadece Kore olsaydı, serbest piyasa guruları bunu kuralı ispatla-
yan bir istisna olarak reddedebilirlerdi. Bununla birlikte, Kore 
istisna değildir. Daha sonra göstereceğim gibi, serbest piyasa-
nın ve ticaretin anavatanı sayılan İngiltere ve ABD dâhil, he-
men hemen bugünün tüm gelişmiş ülkeleri, neoliberal iktisada 
karşı gelen politik reçetelere dayanarak zenginleşmişlerdir.

Zamanımızın zengin ülkeleri yabancı yatırımcılara ayrımcı-
lık uygularken korumacılığı ve sübvansiyonları kullanmışlar-
dır. Bütün bunlar bugünün ortodoks iktisadının lanetlediği ve 
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DTÖ Anlaşmaları gibi uluslarararası anlaşmaların kat’i şekilde 
kısıtladığı; yardım verenlerin ve uluslararası finansal kuruluş-
ların (özellikle IMF ve Dünya Bankası’nın) yasakladığı şeyler-
dir. Hollanda ve (Birinci Dünya Savaşı’na kadar) İsviçre gibi 
korumacılığı pek fazla kullanmayan birkaç ülke vardır. Fakat 
bunlar, patentlerin korunmasının reddedilmesi gibi başka ko-
nularda ortodoks çizgiden sapmışlardır (bunlar üzerinde son-
raki bölümlerde durulacaktır). Günümüzün zengin ülkelerinin 
yabancı sermayeli yatırım, kamu iktisadî teşebbüsleri, makroe-
konomik yönetim ve siyasî kurumlara ilişkin politikalar konu-
sundaki tecrübeleri de bugünün ortodoks çizgisinden belirgin 
sapmalar göstermektedir.

Fakat eğer durum böyleyse, zengin ülkeler bugünün geliş-
mekte olan ülkelerine kendilerine ziyadesiyle fayda sağlayan 
stratejileri neden tavsiye etmiyorlar? Bunun yerine, kapitaliz-
min tarihine dair hem düş ürünü hem de kötü bir hikâyeyi 
yaymaktan neden geri kalmıyorlar?

Alman iktisatçısı Friedrich List daha 1841 yılında, kendi 
ekonomik üstünlüğünü yüksek gümrük tarifeleri ve geniş çaplı 
sübvansiyonlar vasıtasıyla elde eden İngiltere’nin diğer ülkele-
re serbest ticareti telkin etmesini eleştiriyordu. List İngilizleri 
dünyanın en üst ekonomik pozisyonuna tırmanmak için kul-
landığı ‘merdiveni itmekle’ suçluyordu: “Birinin büyüklüğün 
zirvesine vardığında, diğerlerinin kendi arkasından tırmanma 
vasıtasından yoksun kalmaları için oraya tırmanırken kullan-
dığı merdiveni itmesi çok yaygın zekice bir hiledir [italikler tara-
fımdan eklendi].”9 

9 List şöyle devam eder: ‘Üretim gücünü ve denizciliğini başka bir ülkenin 
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Bugün şüphesiz ki zengin ülke mensupları arasında, fa-
kir ülke pazarlarının büyük kısımını ele geçirmek ve muhte-
mel rakiplerin ortaya çıkmasının önüne geçmek için serbest 
piyasayı ve serbest ticareti telkin eden bazı kişiler vardır. Bu 
kişiler ‘söylediğimizi yapın, yaptığımızı değil’ diyorlar ve başı 
belada olanların durumundan yararlanan ‘Kötü Samiriyeliler’ 
gibi davranıyorlar.10 Fakat çok daha fazla endişe verici olan, 
zamanımızın Kötü Samiriyeliler’inin kendi politikalarıyla geliş-
mekte olan ülkelere zarar verdiklerinin farkında bile olmama-
larıdır. Kapitalizmin tarihi baştan aşağıya yeniden yazılmıştır; 
öyle ki zengin ülkelerdeki pek çok kişi gelişmekte olan ülkelere 
serbest ticareti ve serbest piyasayı tavsiye ederken ortaya çıkan 
tarihsel çifte standardı kavrayamaz. 

Bir yerlerde, fotoğraflarda istenmeyen kişilerin üstünü ka-
patan ve tarihsel olayları sistematik biçimde yeniden yazan 
bir gizli fesatlık komitesinin bulunduğunu ileri sürmüyorum. 

kendisiyle serbestçe rekabet edemeyeceği ölçüde geliştiren herhangi bir ülke, 
büyüklüğünün bu merdivenlerini öteye fırlatmaktan, diğer ülkelere serbest 
ticaretin yararlarını vaaz etmekten ve pişmanlık ifadesiyle şimdiye dek yanlış 
yolda yürüdüğünü ve şimdi ilk kez gerçeği keşfetmede başarıya ulaştığını ilan 
etmekten daha akıllıca bir şey yapamaz’. Friedrich List (1841), The National 
System of Political Economy, 1841’de yayınlanan Almanca aslından Sampson 
Lloyd tarafından 1885’te çevrilen İngilizcesinden alıntı (Longmans, Green, 
and Company, London), s. 295–6. ‘Kicking away the ladder’ [Merdiveni 
tekmelemek] bu konu üzerindeki akademik kitabımın adıdır: H-J. Chang 
(2002), Kicking Away the Ladder – Development Strategy in Historical Perspective 
(Anthem Press, London). [Türkçesi: H-J. Chang (2003), Kalkınma Reçetelerinin 
Gerçek Yüzü, Çeviren: Tuba Akıncılar Onmuş (İletişim Yayınları, İstanbul).]
10 ‘İyi Samiriyeliler’ hikâyesinin aslı İncil’dendir. Hikâyede, Samiriyeliler 
acımasız ve başı belada olanların durumundan faydalanmaktan bile kaçınmayan 
kişiler olarak tipleştirilmeleri gerçeğine rağmen, eşkiyalar tarafından soyulmuş 
bir adama bir ‘İyi Samiriyeli’ tarafından yardım edilir.
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Lâkin tarih, zafer kazananlar tarafından yazılır ve geçmişi bu-
günün bakış açısıyla yorumlamak insan doğasında vardır. So-
nuç olarak zengin ülkeler kendi tarihlerini; bugün bazılarının 
Rönesans ‘İtalyası’ (1871’e kadar var olmayan bir ülke) hak-
kında yazdıkları veya Fransızca konuşan Norveçlileri (fetihçi 
Norman kralları) İngiliz kral ve kraliçelerinin listelerine dâhil 
ettikleri gibi, zaman içinde tedricen ve genellikle de farkında 
olmadan, kendilerini bugün nasıl gördükleriyle daha tutarlı 
olacak biçimde yeniden yazdılar.

Dolayısıyla pek çok Kötü Samiriyeli, kendilerinin geçmişte 
zengin olmak için izledikleri yola dair dürüst fakat hatalı bir 
inançla; fakir ülkelere serbest ticaret ve serbest piyasa politi-
kaları tavsiye ediyor olabilir. Fakat gerçekte yardım etmeye ça-
lıştıklarının hayatlarını daha da zorlaştırıyorlar. Bazen bu Kötü 
Samiriyeliler kasten ‘merdiveni tekmeleyenlerden’ daha büyük 
sorun olabilirler. Çünkü kendisini haklı görenler kendi menfa-
atleri peşinde olanlardan genellikle daha inatçı olurlar.

O halde niyetleri ne olursa olsun, Kötü Samiriyelileri fa-
kir ülkeleri incitmekten nasıl vazgeçirebiliriz? Bunun yerine 
ne yapmalılar? Elinizdeki kitap bu soruya; tarihin, bugünün, 
gelecek tahminlerinin ve değişim önerilerinin birlikte tahlili 
vasıtasıyla bazı cevaplar önermektedir.

Başlangıç noktası, kapitalizmi ve küreselleşmenin gerçek 
tarihini inceleyeceğim birbirini izleyen iki bölüm (Birinci ve 
İkinci Bölümler) olacaktır. Bu bölümlerde, okuyucunun hâli 
hazırda ‘tarihi gerçekler’ olarak kabul etmiş olabileceği pek çok 
şeyin nasıl ya yanlış ya da kısmen doğru olduğunu gösterece-
ğim. Gerçekte, uzun bir süre boyunca dünyanın en korumacı 
ülkeleri olan İngiltere ve ABD, serbest ticaretin vatanı değil-
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lerdi. Gelişmekte olan ülkeler için nadiren bir tercih sorunu 
olmuş olan serbest ticaret; bazen askeri güç de kullanılarak 
genellikle dışarıdan empoze edilmiştir. Gelişmekte olan ül-
kelerin büyük çoğunluğu, serbest ticarete dayanan politikalar 
benimsedikleri dönemlerde çok kötü performans sergilediler. 
Bu ülkelerin iktisadî performansları korumacılığın ve sübvan-
siyonların kullandığı dönemlerde çok daha iyiydi. Performansı 
en iyi olan ülkeler ekonomilerini seçici biçimde ve tedricen 
dışa açmış olanlardı. Neoliberal serbest ticaret - serbest piyasa 
politikası büyüme için adaleti kurban etmek gerektiğini ileri 
sürer; fakat gerçekte her ikisine de erişemez. İktisadî büyüme 
piyasaların serbestleştirildiği, sınırların açıldığı son yirmi beş yıl 
boyunca yavaşlamıştır.

Kitabın tarihe ilişkin bölümlerini izleyen ana bölümlerin-
de (Üçüncü Bölümden Dokuzuncu Bölüme kadar), kalkınma 
hakkındaki geleneksel aklı yerli yerine oturtmak için iktisat te-
orisini, iktisat tarihini ve zamanımızdaki uygulamaları ele ala-
cağım. Serbest ticaret fakir ülkelerin seçim özgürlüğünü azal-
tır. Yabancı firmaları dışarıda tutmak uzun vadede bu ülkeler 
için iyi olabilir. 17 yıl boyunca zarar edecek bir firmaya yatırım 
yapmak mükemmel bir öneri olabilir. Dünyanın en iyi firma-
larından bazıları devlet mülkiyetindedir ve devlet tarafından 
işletilir. Daha üretken yabancılardan ‘ödünç’ fikirler almak ik-
tisadî kalkınma için zarurîdir. Düşük enflasyon ve hükümetin 
bütçe konusundaki ihtiyatlılığı iktisadî kalkınma için zararlı 
olabilir. Rüşvetçilik piyasa çok küçük olduğu için değil, çok 
büyük olduğu için vardır. Serbest piyasa ve demokrasi doğal 
ortaklar değillerdir. Ülkeler, halkları tembel olduğu için fakir 
değillerdir; fakir oldukları için halkları tembeldir. 
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Bu açılış bölümü gibi, kitabın kapanış bölümü de alternatif 
bir gelecek tarihiyle başlıyor – ama bu kez çok nahoş bir hikâye 
ile… Senaryo kasten kötümser. Fakat güçlü bir biçimde ger-
çeğe; eğer Kötü Samiriyeliler tarafından propagandası yapılan 
neoliberal politikaları izlemeyi sürdürürsek, böyle bir geleceğe 
ne kadar yakın olduğumuzu gösteren gerçeğe dayanıyor. Bö-
lümün geri kalanında, eğer gelişmekte olan ülkelerin kendi 
ekonomilerini ilerletmelerini sağlayacaksak; faaliyetlerimize 
rehberlik etmesi gereken – kitap boyunca tartışacağım – ayrın-
tılı politika seçeneklerinden damıtılmış bazı temel ilkeler su-
nuyorum. Nahoş başlangıca rağmen, bölüm – dolayısıyla kitap 
– neden Kötü Samiriyeliler’in çoğunun değiştirilebileceklerine 
ve gelişmekte olan ülkelere kendi ekonomik durumlarını iyi-
leştirmekte gerçekten yardım edebilir hâle getirilebilecekleri-
ne nasıl olup da inandıklarını açıklayan bir iyimserlik notuyla 
bitiyor.



Birinci Bölüm

Yeniden Lexus ve zeytin ağacı
Küreselleşmeye dair söylenceler ve gerçekler 

Bir zamanlar, gelişmekte olan bir ülkenin önde gelen bir araba 
üreticisi ilk binek otomobillerini ABD’ye ihraç etti. O güne 
kadar, bu küçük firma sadece tapon ürünler – daha zengin ül-
keler tarafından üretilen kaliteli ürünlerin kötü taklitlerini – 
üretmişti. Bu otomobil çok karmaşık bir şey değildi – sadece 
ucuz bir küçük arabaydı (bazıları bunu ‘dört tekerlekli bir kül 
tablası’ diye adlandırabilirlerdi). Fakat bu, ülke için çok önem-
li bir adımdı ve ülkenin ihracatçıları gurur duyuyorlardı.

Maalesef, ürün başarısız oldu. Çoğunluk küçük otomobilin 
çok kötü göründüğünü düşündü. Konu hakkında yeterli bilgisi 
olan alıcılar, sadece ikinci sınıf ürünlerin yapıldığı bir yerden 
gelen bir aile arabası için önemli miktarda para harcamakta 
isteksizlerdi. Yeni otomobilin ABD pazarından çekilmesi zo-
runluluk haline geldi. Bu felaket ülkenin vatandaşları arasında 
esaslı bir tartışmaya yol açtı. 

Pek çok kişi firmanın basit tekstil makineleri imalatı olan 
asıl işinde kalması gerektiğini ileri sürüyordu. Zaten, ülkenin 
en büyük ihracat kalemi ipekti. Eğer firma 25 yıllık denemeden 
sonra iyi arabalar yapamıyorsa, bunun bir geleceği yoktu. Hü-
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kümet araba imalatçısına başarılı olması için her türlü fırsatı 
vermişti; yüksek gümrük tarifeleri ve otomobil endüstrisinde 
yabancı sermayeli yatırımlara getirilen sert kontroller firmanın 
iç pazardaki yüksek kârını garantilemişti. On yıldan daha kısa 
bir süre sonra, firmanın eli kulağındaki bir iflastan kurtarılması 
için kamu parası dahi kullanıldı. Dolayısıyla o tarihlerde duru-
mu eleştirenler, 20 yıl önce ülkeden kovulan yabancı menşeili 
arabaların ülkeye dönüşü için ithalata yeniden izin verilmesi 
gerektiğini ileri sürdüler.  

Aynı fikirde olmayanlar da vardı. Bunlar otomobil üretimi 
gibi ‘ciddî’ bir endüstri geliştirmeksizin hiçbir ülkenin bir yere 
varamadığını ileri sürdüler. Herkese çekici gelecek arabalar 
yapmak için sadece daha fazla zamana ihtiyaç duyuyorlardı.  

Yıl 1958’di ve gerçekte o ülke Japonya’ydı. Firmanın adı 
Toyota’ydı ve araba Toyopet diye anılıyordu. Toyota tekstil 
makineleri (Toyoda Otomotik Dokuma Makinesi – Toyo-
da Automatic Loom) imalatçısı olarak iş hayatına başladı ve 
1933’te araba üretimine geçti. Japon hükümeti General Mo-
tors ve Ford’u 1939’da kapı dışarı etti ve Toyota’yı 1949’da 
Japon Merkez Bankası’nın parasıyla iflastan kurtardı. Bugün 
Japon otomobilleri İskoç som balığı veya Fransız şarabı kadar 
doğal görünüyorlar. Fakat 50 yıldan daha kısa bir süre önce 
Japonlar da dâhil pek çok kişi Japon otomobil endüstrisinin var 
olmaması gerektiğini düşünüyordu. 

Toyopet yenilgisinden yarım yüzyıl sonra, Toyota’nın lüks 
markası Lexus, Amerikalı gazeteci Thomas Friedman’ın kitabı 
Lexus ve Zeytin Ağacı (The Lexus and the Olive Tree) sayesinde 
bir bakıma küreselleşmenin ikonu oldu. Kitap başlığını 1992’de 
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Japonya’dayken Shinkansen hızlı trenindeki yolculuğu esnasın-
da Friedman’a gelen vahye borçlu. Friedman Lexus fabrikasına 
kendisini adamakıllı etkileyen bir ziyarette bulunmuş. Toyota 
City’de bulunan otomobil fabrikasından Tokyo’ya dönerken 
trende okuduğu gazetede, uzun süre muhabirlik yaptığı Orta 
Doğu’daki sorunlara ilişkin sarsıcı bir makaleyle karşılaşmış. 
‘Dünyanın daha iyi bir Lexus üretmeye kendisini adayan yarısı-
nın, küresel sistemde başarılı olmak için ekonomik modernleş-
me, etkinleşme ve özelleştirme yönünde kararlı göründüğünü; 
oysa diğer yarısının – hatta bazen aynı ülkenin yarısının, bazen 
aynı insanın yarısının – hâlâ hangi zeytin ağacına kimin sahip 
olduğunun kavgasını sürdürdüğünü’ fark etmiş.1

Friedman’a göre zeytin ağacı dünyasındaki ülkeler, kendi-
lerini Friedman’ın Altın Deligömleği dediği (Golden Straitjac-
ket) belirli bir dizi iktisadî politikaya uyduramadıkları taktirde 
Lexus dünyasına katılamayacaklardır. Friedman Altın Deli-
gömleği’ni tanımlarken büyük ölçüde zamanımızın ortodoks 
neoliberalizmini özetliyor: Buna uyum sağlamak için bir ülke 
kamu iktisadî teşebbüslerini özelleştirmeye, enflasyonu düşük 
tutmaya, devlet bürokrasisinin çapını daraltmaya, bütçe den-
gesini tutturmaya (eğer fazla vermiyorsa), ticareti serbestleştir-
meye, yabancı sermayeli yatırımlar önündeki engelleri kaldır-
maya, sermaye piyasalarına ilişkin düzenlemeleri zayıflatmaya, 
ülkenin para birimini konvertibl hâle getirmeye, yolsuzlukları 
azaltmaya ve emeklilik sistemini özelleştirmeye ihtiyaç duyar.2 

1 T . Friedman (2000), The Lexus and the Olive Tree (Anchor Books, NewYork), 
s. 31.
2 Friedman (2000), s. 105.
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Ona göre bu, yeni küresel ekonomide başarıya giden tek yol-
dur. Bu Deligömleği haşin fakat coşturucu küreselleşme oyu-
nuna uygun tek kıyafettir. Friedman durumu kategorize et-
mektedir: ‘Altın Deligömleği’nin maalesef ‘herkese uyan tek 
bir beden ölçüsü’ vardır… Her zaman hoş, yumuşak veya rahat 
değildir. Fakat buradadır ve bu tarihsel sezonda askıda duran 
tek modeldir.’3

Bununla birlikte gerçekte, Japon hükümeti 1960’ların baş-
larında serbest ticareti savunan iktisatçıları izleseydi Lexus 
olmayacaktı. En iyi durumda Toyota, Batılı bir otomobil üre-
ticisinin küçük ortağı olacak ya da en kötü durumda, silinip 
gidecekti. Aynı şey tüm Japon ekonomisi için de geçerli ola-
caktı. Eğer Japonya Friedman’ın Altın Deligömleği’ni daha 
önce giymiş olsaydı, ülke 1960’larda olduğu gibi Şili, Arjantin 
ve Güney Afrika’yla aynı gelir düzeyinde üçüncü sınıf bir en-
düstriyel güç durumunda kalacaktı.4 O yıllarda Japonya, Fran-
sız Cumhurbaşkanı Charles De Gaulle tarafından, başbakanı 
bir ‘transistörlü radyo satıcısı’ gibi kovulup hakarete uğrayan 
bir ülkeydi.5 Başka bir ifadeyle, eğer Japonlar Friedman’ın tav-
siyesine uysalardı bugün Lexus ihraç etmeyecekler fakat hâlâ 
kimin hangi dut ağacına (ipek böceklerini besleyen) sahip ol-
duğuna dair kavga ediyor olacaklardı.

3 Friedman (2000), s. 105.
4 1961’de Japonya’nın kişi başına düşen geliri 402 dolardı ve Şili (377 dolar), 
Arjantin (378 dolar) ve Güney Afrika’daki (396 dolar) gelire yakındı. Verilerin 
kaynağı: C. Kindleberger (1965), Economic Development (McGraw-Hill, New York).
5 Bu olay Japon başbakanı Hayao Ikeda’nın 1964’teki Fransa ziyaretinde 
yaşanmıştır. ‘The Undiplomat’, Time, 4 Nisan 1969.
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Küreselleşmenin resmi tarihi
Toyota hikâyemiz, Thomas Friedman ve meslektaşlarının öne 
çıkardıkları küreselleşme hikâyesinde sarsıcı hususlar bulun-
duğunu ileri sürmektedir. Bunun ne olduğunu tam olarak 
söyleyebilmek için, size ‘küreselleşmenin resmi tarihi’ olarak 
adlandırdığım şeyi ve bunun sınırlılıklarını anlatmam gerekir.

Bu tarihe göre, küreselleşme son üç yüzyılda şöyle gelişti.6 
İngiltere 18’inci yüzyılda, diğer ülkelerden çok daha önce ser-
best piyasa ve serbest ticaret politikalarını benimsedi. 19’uncu 
yüzyılın ortalarına kadar bu politikaların üstünlüğü İngilte-
re’nin muhteşem ekonomik başarısı sayesinde açık biçimde or-
taya çıktı. Diğer ülkeler de kendi ticaretlerini serbestleştirmeye 
ve ekonomilerini yeniden düzenlemeye başladılar. 1870’ler ci-
varında İngiltere’nin hegemonyası altında mükemmelleşen bu 
liberal dünya düzeni; yurt içinde laissez-faire (bırakınız yapsın-
lar) sanayileşme politikalarına, hem ulusal hem de uluslararası 
düzeyde güçlü para (düşük enflasyon) ve dengeli bütçe ilkeleri 
tarafından garanti edilen uluslararası mal hareketlerinin ve iş-
gücü hareketlerinin önündeki düşük engellere ve makroeko-
nomik istikrara dayanıyordu. Bunları daha önce görülmemiş 
bir refah dönemi izledi.

6 Bu konuda şu kitaplar daha dengeli ve bilgilendirici olmakla birlikte 
noksandır: J. Sachs & A. Warner (1995), ‘Economic Reform and the Process 
of Global Integration’, Brookings Papers on Economic Activity, 1995, no. 1, ve M. 
Wolf (2004), Why Globalisation Works (Yale University Press, New Haven and 
London). Şu kitap ise konuya ilişkin daha dengeli fakat daha temsil edicidir: 
J. Bhagwati (1985), Protectionism (The MIT Press, Cambridge, Massachusetts) 
and J. Bhagwati (1998), A Stream of Windows – Unsettling Reflections on Trade, 
Immigration, and Democracy (The MIT Press, Cambridge, Massachusetts).
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Maalesef, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra işler ters git-
meye başladı. Dünya ekonomisinde belirginleşmeye başlayan 
istikrarsızlığa karşılık olarak, ülkeler düşüncesizce davranıp ye-
niden ticaret engelleri koymaya başladılar. 1930’da ABD ser-
best ticareti terk edip kötü şöhretli Smooth-Hawley Gümrük 
Tarifesi’ni yasalaştırdı. Almanya ve Japonya gibi ülkeler liberal 
politikalar uygulamayı bıraktılar ve yüksek ticaret engelleri ko-
yup karteller yarattılar ki bu karteller anılan ülkelerin faşist 
rejimleri ve dış saldırganlıklarıyla yakından ilişkiliydiler. Dün-
yanın serbest ticaret sistemi, o güne kadar serbest ticareti hara-
retle savunan İngiltere korumacılığın çekiciliğine yenik düşüp 
1932’de gümrük tarifelerini yeniden uygulamaya sokunca sona 
erdi. Bunların sonucunda dünya ekonomisinde ortaya çıkan 
daralma ve istikrarsızlık ve nihayetinde İkinci Dünya Savaşı 
birinci liberal dünya düzeninin son kalıntılarını da yok etti. 

 İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, dünya ekonomisi daha li-
beral bir çizgide, bu kez Amerikan hegemonyasında yeniden 
örgütlendi. Özellikle GATT (Ticaret ve Tarifeler Genel An-
laşması) görüşmelerinin başlangıcı esnasında zengin ülkeler 
arasındaki ticaretin serbestleştirilmesi konusunda ciddi ilerle-
me kaydedildi. Fakat korumacılık ve devlet müdahalesi pek 
çok gelişmekte olan ülkede ve elbette komünist ülkelerde hâlâ 
varlığını sürdürüyordu. 

Liberal olmayan politikalar bütün dünyada yaygın şekilde 
1980’lerden bu yana, neoliberalizmin yükselişi sonrasında terk 
edildiler. 1970’lerin sonuna kadar gelişmekte olan ülkelerde 
korumacılığa, sübvansiyonlara ve düzenlemelere dayanan ithal 
ikâmeci sanayileşmenin (İİS) sözde başarısızlıkları göz ardı edi-


