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SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÜNYANIN 
SINIRLARI

(Burjuvazi), yok olma korkusu karşısında, tüm ülkeleri burjuva üre-
tim biçimini benimsemeye zorlar; onları, zihinlerinde medeniyet ola-
rak adlandırdıkları şeye zorlar, yani onları burjuva olmaya zorlar. Tek 
kelimeyle ifade etmek gerekirse, kendi görüntüsünde bir dünya yaratır. 

- Marx ve Engel, Komünist Manifesto (1848)

Amerika ve Batı Hint Adalarının keşfedildiği zamanlarda Avrupa-
lıların elindeki gücün üstünlüğü o denli büyüktü ki bu uzak ülkelerde 
her türlü adaletsizliği yapmakta geri kalmadılar. Belki de, bundan sonra 
bu ülkelerin yerlileri daha da güçlenecek veya Avrupa’dakilerin güçle-
ri zayıflayacak; böylece dünyanın farklı köşelerinde yaşayan insanlar 
eşit düzeyde cesaret ve güce erişecek ve karşılıklı korkuya dayalı bir 
güç dengesi sağlanarak, bağımsız ülkelerin adaletsizliğinin üstesinden 
gelinerek ülkelerin birbirlerinin haklarına karşı saygı duydukları bir 
durum yaratılacak. Ancak şu var ki bilginin karşılıklı etkileşimi ve tüm 
ülkelerin karşılıklı ticaretindeki doğal veya zorunlu her türlü gelişim, 

bu güç eşitliğini yaratacak en olası durum olarak gözükmektedir. 

- Adam Smith, Wealth Of Nations (1776)

BÖLÜM 1
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1.1. Yegâne Sosyoekonomik Sistem Olarak 
Kapitalizm

Bu bölüme iki alıntıyla başlıyorum. Birincisi Karl Marx ve Fried-
rich Engels’ten olmak üzere 170 yıllık; ikincisi ise Adam Smith’ten, 
neredeyse 250 yıllık. Politik ekonominin klasik çalışmalarından alı-
nan bu iki pasaj, belki de çağdaş literatürden çok daha iyi bir biçimde 
bugün dünyanın yaşamakta olduğu iki çığır açan değişimin özünü 
yakalamaktadır. Birincisi kapitalizmin sadece hâkim değil, aynı za-
manda yegâne sosyoekonomik sistem olarak dünyadaki varlığıdır. 
İkincisi Asya’nın yükselişine bağlı olarak Avrupa ve Kuzey Ameri-
ka ile Asya arasındaki ekonomik gücün yeniden dengelenmesidir. 
Sanayi Devrimi’nden bu yana ilk kez üç kıtadaki gelirler birbirine 
yakınlaşarak, Sanayi Devrimi’nden önce var olan görece düzeylere 
dönmektedir (bugün elbette mutlak anlamda daha yüksek gelir dü-
zeylerindeler). Dünya tarihi terimleriyle ifade edilecek olursa, -bir-
biriyle ilintili olarak- kapitalizmin yegâne sistem olması ve Asya’nın 
ekonomik Rönesans’ı en önemli gelişmelerdir.

Tüm dünyanın aynı ekonomik prensipler altında işliyor olması ol-
gusu -bir diğer ifadeyle üretimin, kâr amacı güdüsüyle, yasal olarak 
özgür ücretli emeğin ve çoğunlukla özel mülkiyete ait olan sermaye-
nin kullanımı ve ademimerkezi düzen altında gerçekleşiyor olması- 
daha önce tarihte örneği görülmemiş bir boyuta ulaşmıştır. Geçmişte 
kapitalizm, Roma İmparatorluğu’nda, altıncı yüzyıl Mezopotamya’sın-
da, Orta Çağ İtalyan şehir devletlerinde veya modern çağda aşağı 
ülkelerde olsun, her zaman diğer üretim biçimleriyle ve hatta kimi 
zamanlarda aynı siyasi birim içinde, bir arada var olmuştu. Bu fark-
lı üretim biçimleri, avcılık ve toplayıcılık, çeşitli biçimlerde kölelik, 
serflik (işçilerin yasal olarak belli bir toprağa bağlı olduğu ve emek-
lerini başkalarına sunmalarının yasaklandığı durum) veya bağımsız 
zanaatkârlar veya küçük ölçekli çiftçiler tarafından gerçekleştirilen 
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küçük meta üretimidir. Hatta bundan yüzyıl öncesinde bile küresel 
kapitalizm yeni yeni ortaya çıkarken, dünyada tüm bu farklı üretim 
biçimleri mevcuttu. Rus devriminin ardından kapitalizm, dünya nü-
fusunun üçte birinin yaşadığı ülkelerde hüküm süren komünizmle 
birlikte dünyayı paylaştı. Günümüzde ise, küresel olaylarda hemen 
hemen hiç etkisi olmayan bazı marjinal alanların dışında, sadece ka-
pitalizm ayakta kalmıştır.

1848 yılında Marx ve Engels’in öngörmüş olduğu gibi kapitaliz-
min küresel düzeydeki zaferinin pek çok sonucu olmuştur. Kapita-
lizm sınırlar arası malların mübadelesini, sermayenin ve bazı durum-
larda emeğin dolaşımını kolaylaştırır ve hatta yabancı kârlar yurt içi 
kârlardan daha yüksek olduğunda bu durumu şiddetle teşvik eder. 
Dolayısıyla küreselleşmenin en çok geliştiği dönemin Napolyon Sa-
vaşları ve I. Dünya Savaşı arasındaki dönem olması tesadüf değildir. 
Ve günümüz küreselleşmesinin, kapitalizmin mutlak zaferiyle çakış-
mış olması da yine tesadüf değildir. Eğer komünizm, komünizmin 
kurucularının enternasyonalizm iddialarına karşın, kapitalizm yeri-
ne zafer kazanmış olsaydı, hiç şüphe yok ki bu durum küreselleşme-
ye yol açmayacaktı. Komünist toplumlar karşı konulmaz bir biçimde 
otarşik ve milliyetçiydi ve sınırlar arası sermayenin, malların ve işgü-
cünün hareketi minimal düzeydeydi. Marx ve Engels’in de belirtmiş 
olduğu gibi, içsel bir genişleme eğilimi olan kapitalizmde bu durum 
tamamen farklıdır.

Kapitalist üretim tarzının tartışma götürmez hâkimiyeti, bera-
berinde benzer bir görüşü de getirmektedir; yani para kazanmanın 
yalnızca saygıdeğer olmadığına, aynı zamanda insanların hayatında 
en önemli amaç olduğuna ve bu güdünün dünyanın her yerindeki, 
her sınıftan insan tarafından kabul edildiğine ilişkin ideolojik görüşü 
içerir. Örneğin hayat deneyimi, cinsiyeti, ırkı veya bizim inançları-
mız, motivasyonlarımız ve kaygılarımız bakımından farklı olan bir 
insanı, belli konularda ikna etmek çok zor olabilir. Fakat aynı insan, 
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paranın ve kâr elde etmenin dilini rahatlıkla anlayacaktır; eğer ona, 
amacımızın mümkün olan en avantajlı anlaşmayı yapmak olduğu-
nu açıklarsak, bu durumda izlenecek en iyi ekonomik stratejinin iş 
birliği mi yoksa rekabet etmek mi olduğunu hemen kavrayacaktır. 
Bugünün dünyasında -Marksist deyimlerle ifade edecek olursak- 
altyapı (ekonomik temel) ve üstyapı (siyasi ve hukuki kurumlar) o 
denli uyumludur ki, bu durum sadece kapitalizmin hâkimiyetini 
sürdürmesini kolaylaştırmaz, aynı zamanda hem insanların amaçları 
arasındaki uyuma hem de birbirleriyle olan iletişimlerinin çok daha 
kolay ve net olmasına yol açar. Çünkü herkes karşı tarafın neyin pe-
şinde olduğunu bilir. Herkesin aynı kuralları izlediği ve kâr elde et-
meye ilişkin aynı dili konuştuğu bir dünyada yaşıyoruz. 

Bu kadar geniş kapsamlı bir cümlenin biraz açıklanmaya ihtiyacı 
var. Esasında dünyanın belli yerlerine dağılmış ve para kazanmayı 
amaçlamayan bazı küçük topluluklar olduğu gibi para kazanmayı 
küçümseyen bazı insanlar da vardır. Fakat bu insanlar tarihin gidi-
şatına ve hayatın biçimine etki etmezler. İnsanların inançlarının ve 
değer sistemlerinin kapitalizmin amaçlarıyla uyumlu olduğu iddiası, 
tüm eylemlerimizin tümüyle ve her zaman kâr etme güdüsüne da-
yandığı anlamına gelmemelidir. İnsanlar bazen gerçekten diğerkâm 
olan eylemlerde bulunurlar veya farklı amaçlarla güdülenebilirler. 
Fakat çoğumuz için bu eylemler, sarf edilen zaman ve harcanan pa-
raya göre değerlendirilecek olursa, yaşamlarımız içinde çok küçük 
bir rol oynar. Nasıl ki dürüst olmayan yollarla çok büyük servet elde 
eden ve sonra servetinin küçük bir kısmını bağışlayan bir milyar-
deri “hayırsever” olarak adlandırmak yanlışsa, uyanık olduğumuz 
zamanımızın belki de yüzde 90’ını, çoğunlukla para kazanarak hayat 
standartlarımızı yükseltme hedefine yönelik faaliyetlere harcadığı-
mızı göz ardı edip, hayatımızda küçük bir küme oluşturan diğerkâm 
eylemlere dikkat çekmemiz de o kadar yanlıştır.
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Bireysel ve sistemik amaçları uyumlaştırmak kapitalizmin elde 
ettiği en temel başarıdır –bu konuyu Bölüm 5’te tartışıyorum-. Kapi-
talizmin koşulsuz savunucuları bu başarının nedenini kapitalizmin 
“doğallığı“ ile açıklamaktadırlar, yani iddia odur ki kapitalizm iç 
dünyamızı mükemmel bir biçimde yansıtmaktadır –ticaret yapmak, 
kazanmak, daha iyi ekonomik koşullar ve daha keyifli bir hayat için 
mücadele etmek gibi. Ancak ben, bazı temel fonksiyonların dışında, 
içinde yaşadığımız toplumlardan bağımsız olan birtakım içsel arzu-
lardan söz etmenin yerinde olduğuna inanmıyorum. Bu arzuların 
pek çoğu yaşadığımız toplumun içinde -ki bu durumda kapitalist 
toplumda- sosyalleşmemizin ürünleridir ve kapitalist toplum yalnız-
ca bu arzuları üretir.

Politik veya ekonomik bir sistemin, toplumda var olan değerler 
ve davranışlarla uyumlu bir ilişki içinde olduğu, Plato, Aristoteles ve 
Montesquieu gibi tanınmış yazarlarca öne sürülen eski bir düşün-
cedir. Bu durum elbette günümüz kapitalizmi için de geçerlidir. Ka-
pitalizm, kendi amaçlarına insanları dâhil etmek, hedefleri doğrul-
tusunda onları yönlendirmek veya bu doğrultuda rıza yaratmak ve 
böylelikle kapitalizmin gelişmesi için gerekli olanlar ile insanların fi-
kirleri, arzuları ve değerleri arasında olağanüstü bir uyum sağlamada 
dikkate değer bir biçimde başarılı olmuştur. Kapitalizm herhangi bir 
sistemin istikrarını sağlamak için gerekli olan koşulları yaratmakta 
rakip politik sistemlere göre çok daha başarılı olmuştur. Bu koşul 
ise, siyaset felsefecisi John Rawls’ın dediği gibi, bireylerin günlük 
eylemlerinde toplumsal sistemin dayandığı geniş kapsamlı değerleri 
hayata geçirmeleri ve aynı zamanda bu değerleri güçlendirmeleridir.

Ne var ki kapitalizmin dünya üzerindeki hâkimiyeti iki farklı 
kapitalizm biçimi olarak gerçekleşmiştir. Birincisi, son iki yüzyıldır 
Batı’da yavaş yavaş gelişmiş olan, liberal meritokratik kapitalizmdir 
(Bölüm 2’de tartışılacaktır). İkincisi ise, Çin’de ve aynı zamanda As-
ya’nın diğer bölgelerinde (Singapur, Vietnam, Burma) ve Avrupa ve 
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Asya’nın belirli bölgelerinde (Rusya’da ve Kafkas ülkelerinde, Orta 
Asya, Etiyopya ve Cezayir’de) gelişmiş olan devlet önderliğinde po-
litik veya otoriter kapitalizmdir (Bölüm 3’de incelenmiştir). İnsanlık 
tarihinde pek çok kez görülmüş olduğu gibi bir sistemin veya dinin 
yükselişini veya zaferini, aynı inancın farklı varyasyonları arasındaki 
hizipleşmeler takip etmiştir. Akdeniz ve Yakın Doğu’da Hristiyan-
lığın zaferinin ardından, çok ciddi anlaşmazlıklar ve bölünmeler 
meydana gelmiştir (bunlardan en dikkate değer olanı Ortodoksi ile 
Arianizm arasında olandır). Bu durum en nihayetinde Batı ve Doğu 
kiliseleri arasındaki ilk büyük hizipleşmeyi yaratmıştır. İslamiyetin 
akıbeti de daha farklı olmamış, baş döndürücü fethinin ardında 
Sünni ve Şii olarak kollara bölünmüştür ve son olarak da komünizm 
(kapitalizmin yirminci yüzyıl rakibi), uzun süre monolitik (“tek par-
ça” ç.n.) kalmamış, Sovyet ve Çin versiyonları olarak bölünmüştür. 
Kapitalizmin dünya çapındaki zaferi de bundan farklı değildir: Bu-
gün kapitalizmin iki farklı modeliyle karşı karşıyayız; bunlar sadece 
siyasi değil, ekonomik olarak da birbirinden farklıdır ve ekonomiye 
kıyasla daha az derecede olmak üzere toplumsal alanları da farklılaş-
maktadır. Benim düşünceme göre, liberal ve politik kapitalizm ara-
sındaki rekabet ne şekilde gerçekleşirse gerçekleşsin, tüm dünyaya 
sadece bir tanesinin hükmetmesinin olanaklı olacağını sanmıyorum.

1.2. Asya’nın Yükselişi ve Dünyanın Yeni Dengesi

Politik kapitalizmin iktisadi başarısı, yukarıda söz ettiğimiz 
ikinci dikkate değer gelişmenin ardında yatan güçtür: Yani As-
ya’nın yükselişi. Şurası bir gerçek ki Asya’nın yükselişi sadece siyasi 
kapitalizme bağlı değildir; Hindistan ve Endonezya gibi liberal ka-
pitalizmin olduğu ülkeler de hızlı bir biçimde büyümektedir. An-
cak Asya’nın tarihi dönüşümü kuşkusuz ki Çin öncülüğünde ger-
çekleşmiştir. Bu dönüşümle birlikte, kapitalizmin küresel düzeyde 
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egemenliğe yükselişinden farklı olarak, daha önceden tarihte var 
olan bir durumun adeta tekrarı yaşanmış ve Avrupa ve Asya sathın-
daki iktisadi faaliyetlerin dağılımı adeta Sanayi Devrimi öncesi var 
olan dengeye yeniden gelmiştir. Ancak elbette farklı bir sapmayla. 
Her ne kadar Batı Avrupa ile Asya’nın (Çin’in) iktisadi kalkınma dü-
zeyleri, örneğin birinci ve ikinci yüzyıllarda ve hatta on dört ve ön 
beşinci yüzyıllarda kabaca aynıysa da dünyanın bu iki bölümünün 
o dönemlerde neredeyse birbirleriyle hiçbir ilişkisi yoktu ve birbir-
lerinden haberdar da değillerdi. Hatta bugün bizler, onların görece 
kalkınma düzeylerini o zamanın insanlarından çok daha iyi biliyo-
ruz. Bugün ise aksine, ilişkiler hem çok yoğun hem de süreklidir. 
Her iki bölgedeki gelir düzeyleri ise eskisine oranla kat kat yüksektir. 
Dünyanın bu iki bölümü, yani Batı Avrupa ile onun uzantısı Ameri-
ka ve Asya, dünya nüfusunun yüzde 70’ine ve dünya çıktısının yüz-
de 80‘ine ev sahipliği yapmakta; ticaret, yatırım, nüfus hareketliliği, 
teknoloji transferi ve fikirlerin değişimi yoluyla birbirleriyle sürekli 
temas halinde olmaktadır. İki bölge arasındaki rekabet ise, sistemleri 
benzemekle birlikte özdeş olmadığı için, çok daha keskindir. İşte bu 
noktada rekabet, ya sistemlerden birisinin kendisini hem diğer siste-
me hem de dünyanın geri kalanına empoze etmesi yoluyla yani, ta-
sarlanarak ortaya çıkacaktır ya da basitçe örnek olmak yoluyla yani, 
sistemlerden birisinin dünyanın geri kalanı tarafından taklit edilme-
siyle ortaya çıkacaktır.

Bu coğrafi yeniden dengelenme, geçmiş iki yüzyıldır itirazsız bir 
biçimde kabul edilmiş olan Batı dünyasının askeri, siyasi ve ekono-
mik üstünlüğünü sonlandırabilecektir. Tarihte hiçbir dönemde dün-
yanın bir bölümünün geri kalanı üzerindeki üstünlüğü on dokuzun-
cu yüzyılda Avrupa’nın, Afrika ve Asya üzerindeki üstünlüğü kadar 
büyük olmamıştı. Bu üstünlük sömürgelerin fetihlerinde çok bariz-
di, fakat aynı zamanda söz konusu üstünlük, dünyanın iki bölümü 
arasındaki gelir açıkları ve dolayısıyla dünya vatandaşları arasındaki 
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büyük geliş eşitsizlikleri olarak da yaşanmaktaydı. Bu eşitsizliği Şekil 
1.1.’de gösterildiği gibi, 1820’den itibaren görece bir kesinlikle tahmin 
edebiliyoruz. Bu grafikte  ve kitap boyunca, eşitsizlik 0 değeri ile 
(eşitsizliğin hiç olmadığı durum) 1 (maksimum eşitsizlik) değerleri 
alan Gini katsayısı endeksi kullanılarak ölçülmüştür (Bu endeks ço-
ğunlukla 0 ile 100 arasında değişen yüzdelik olarak da ifade edilir ve 
her yüzdelik değere Gini noktası denilir).

Batı’daki Sanayi Devrimi’nden önce küresel eşitsizlik ılımlıydı 
ve bu eşitsizliğin önemli bölümü farklı ülkelerde yaşayan insanların 
ortalama gelirleri arasındaki farktan çok, aynı ülke içinde yaşayan 
insanlar arasındaki gelir farkından kaynaklanmaktaydı.

Şekil 1.1. Hesaplanan küresel gelir eşitsizliği, 1820-2013

IR: Sanayi Devrimi; ICT: Bilgi ve İletişim Teknolojileri. Veri kaynağı: 1820-
1980 için veri Bourguignon ve Morrisson’un (2002) kişi başına GSYH değerleri  
Maddison Project (2018) deki yeni değerlerle yer değiştirmiştir. 1988–2001 verisi 
Lakner ve Milanovic (2016) ve benim düzenlemelerime bağlıdır. Tüm gelirler 2011 
dolar PPP değerleridir. Detaylar için bkz. Notlar C.
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Bu durum Batı’nın yükselişiyle dramatik bir şekilde değişti. Kü-
resel eşitsizlik 1820’den başlayıp I. Dünya Savaşı’na kadar hemen 
hemen hiç durmadan artarak 55 Gini puanından (ki bu hâlihazırda 
Latin Amerika ülkelerinde var olan eşitsizliktir) 70 Gini puanı dü-
zeyine yükseldi (bugün Güney Afrika’daki eşitsizlikten daha yüksek 
bir değer). Avrupa, Kuzey Amerika ve daha sonra Japonya’daki ge-
lir düzeylerindeki artış (Çin ve Hindistan’daki durgunlukla birleşe-
rek) Gini değerindeki bu artışın en önemli nedenidir. Diğer yandan 
Birinci Dünya ülkelerinin kendi içindeki eşitsizliğin yükselmesi de 
Şekil 1.1.’deki Gini değer artışında rol oynamıştır. 1918’den sonra kü-
resel eşitsizlikte az da olsa bir düşüş meydana gelmiştir ve nedeni, I. 
Dünya Savaşı ve ardından gelen Büyük Bunalım sonucu Batı ülkele-
rinin gelirlerindeki artışın yavaşlamasıdır.

II. Dünya Savaşı’nın bitiminden sonra küresel eşitsizlik, o güne 
kadar olan en yüksek düzeyine, 75 Gini değerine ulaşmış ve yirminci 
yüzyılın son on yılına değin bu yüksek düzeyde kalmıştır. Bu süre bo-
yunca Batı ile Asya arasındaki -özellikle Çin ve Hindistan- gelir açığı 
daha fazla yükselmemiştir, çünkü Hindistan’ın bağımsızlığı ve Çin’de-
ki devrimin ardından bu iki dev ülke, hızlı büyüme sürecine doğru 
yol almıştır. Böylece bu iki ülke, Batı ile olan görece pozisyonlarını 
1940’ların sonundan 1980’lerin başına değin korumuştur. Ancak bu 
pozisyonlar yine de zengin ülkelerin lehine gerçeklemiştir: Hindistan 
ve Çin’deki kişi başına GSYİH, Batılı ülkelerin onda biri kadardır.

1980’lerden itibaren gelir açığı dramatik bir şekilde değişmeye 
başladı. Çin’deki reformlar gelecek kırk yıl içinde kişi başına gelirde 
yılda ortalama %8 büyümeye yol açarak ülkenin Batı’yla arasında-
ki açığın kapanmasına neden oldu. Günümüzde Çin’in kişi başına 
GSMH’si, Batı’daki düzeyin ortalama %30-35’i kadardır, bu düzey 
1820’deki düzeye eşittir ve Batı’ya göre giderek artma eğilimindedir; 
büyük olasılıkla da Çin ile Batı ülkeleri arasındaki gelir düzeyi eşitle-
nene kadar bu artış devam edecektir.
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Çin’deki ekonomik devrimi, Hindistan, Vietnam, Tayland, En-
donezya ve Asya’nın diğer yerlerindeki benzer gelir artışları takip 
etmiştir. Her ne kadar bu ülkelerdeki gelir artışı ülkelerin ken-
di içinde artan eşitsizlikleri beraberinde getirmişse de (özellikle 
Çin’de) Batı ile olan açığın kapanması küresel gelir eşitsizliğinin 
azalmasına neden olmuştur. Son yıllarda küresel Gini katsayısında-
ki düşüşün arkasında bu durum yatmaktadır.

Asya’daki gelirlerin Batı’dakilere yaklaşması yine bir teknolojik 
devrim sürecinde, yani enformasyon ve iletişim teknolojilerinde 
(ICT- information and communication technology, ç.n.) meydana 
gelmiştir, öyle ki bu sefer üretimdeki bu devrim, Asya lehine ger-
çekleşmiştir (bu konu Bölüm 4’te daha detaylı tartışılmıştır). ICT 
devrimi, sadece Asya’daki hızlı büyümeye katkı vermemiş, aynı za-
manda Batı’nın sanayisizleşmesine de yol açmıştır. Bu durum Sana-
yi Devrimi döneminde Hindistan’da meydana gelen sanayisizleşme-
den çok da farklı değildir. Dolayısıyla elimizde küresel eşitsizlikteki 
değişime işaret eden iki hızlı teknolojik gelişme dönemi mevcuttur 
(bakınız Şekil 1.1.). ICT devriminin etkileri henüz tamamlanmış 
değildir ancak bu etkiler pek çok açıdan Sanayi Devrimi’ndeki et-
kilere benzerdir: Dünya çapındaki gelir sıralamasında, bazı gruplar 
ilerlerken diğer grupların düşmesine bağlı olarak, yeniden sırala-
malar ve söz konusu kazananların ve kaybedenlerin coğrafi olarak 
yeniden kutuplaşması söz konusudur.

Bu iki teknolojik devrimi birbirinin ayna imgesi olarak düşüne-
biliriz. Bunlardan birincisi, Batı’nın zenginleşmesi yoluyla küresel 
eşitsizliği arttırmış; diğeri ise Asya’nın zenginleşmesi yoluyla ül-
keler arası gelirlerin yakınsamasına neden olmuştur. Tüm Avrasya 
kıtası ve Kuzey Amerika boyunca gelir düzeylerinin nihayetinde 
birbirine yaklaşacağını ve böylece küresel eşitsizliğin daha da dü-
şeceğini bekleyebiliriz (Ancak Afrika’nın kaderi henüz büyük bir 
bilinmezdir, çünkü bugüne kadar hızlı bir nüfus artışı yaşamış ve 
aynı zamanda gelir düzeyi zengin dünyayı yakalayamamıştır).


