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1. GİRİŞ
İktisadi çerçevede ele alınan konu ne olursa olsun, yetkin bir analizin 

yapılabilmesi ve doğru sonuçların elde edilebilmesi son iki yüzyılda dünya 
kapitalist sisteminde meydana gelen gelişim dinamiklerinin iyi anlaşılma-
sına bağlıdır. Tezin esas kurgu alanını oluşturan konular bağlamında deni-
lebilir ki söz konusu gelişim dinamikleri içerisinde finansal küreselleşme 
olgusu ayrı bir öneme sahip olduğu söylenebilir. Zira, finansal küreselleş-
me, bu çalışmanın araştırma alanını oluşturan gelişmekte olan ekonomi-
lerde yapısal bir niteliğe bürünen ekonomik kırılganlıklar gibi bir olguyu 
doğurmuştur. Ekonomik kırılganlıklarla mücadele etmek zorunda kalan 
söz konusu ekonomiler, uluslararası rekabet gücü elde etmeleri daha da 
zorlu bir hal almıştır. Bu bağlamda, ekonomik kırılganlıklar, uluslararası 
rekabet gücünü olumsuz etkilemiş ve etkinin şiddeti, ancak kurumsal kalite 
bağlamında yeni ve etkili bir mekanizma ile azaltılabilir. Bununla birlikte 
ülkelerin yapısal özelliklerinin yanı sıra küreselleşme dinamiklerinin de 
analize dahil edilmesi gerekmektedir. Günümüzde küreselleşme dinamik-
lerini kavrayabilmek için hem politik iktisat hem de iktisat tarihi bağlamın-
da küreselleşme dinamiklerinin değerlendirilmesi gerekmektedir (Frieden, 
2006). 

Sosyal bilimler literatüründe küreselleşme olgusunun ortaya çıkışı ve 
etki alanı ile ilgili birçok fikir ortaya atılmaktadır. İnsanların henüz ma-
ğaralarda yaşadığı dönemlerde yontmuş olduğu baltayı hayvan derisi ile 
trampa ettiği andan itibaren küreselleşmenin başladığını öne süren çalış-
maların (Savaş, 2004) yanı sıra Sanayi Devrimi ile başlatan çalışmaların da 
(Rourke ve Williamson, 2000) olduğu bilinmektedir. Diğer taraftan, Kaz-
gan (2005) küreselleşme sürecini Avrupa Rönesans’ı ve Coğrafi Keşifler ile 
yerkürenin keşfedilmesi ile başlatılabileceğini aktarmaktadır. Başka bir gö-
rüşe göre küreselleşme kıtalar arası ticaretin başlamasıyla ortaya çıkmış ve 
dolayısıyla küreselleşmenin bin yıllık bir süreç olduğu kabul edilmektedir 
(Bakırtaş ve Karbuz, 2000). 

1.1. Tarihsel Arka Plan: Finansal Küreselleşme

Dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak her dö-
nemde küreselleşme dinamikleri farklı bir şekilde gelişim gösterebilmek-
tedir. Bu durum, küreselleşmeyi dönemlere ayırıp inceleyen diğer çalışma-
ların temelini oluşturmaktadır. Aslan (2007) çalışmasında küreselleşmeyi 
birinci küreselleşme, ara dönem olan ulusalcılığa dönüş, ikinci küreselleş-
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me ve finansal-yeni küreselleşme dönemi olmak üzere üç ana döneme ayır-
mıştır. Yeldan (2012) da benzer şekilde çalışmasında, dünya kapitalizminin 
son iki yüzyıllık tarihini, iki ayrı uzun salınım altında, iki adet küreselleşme 
evresinin gerçekleşmiş olduğunu göstermektedir.

Küreselleşme ve doğurduğu sonuçların anlaşılmasında dönemlere ayır-
ma yönteminin daha isabetli olduğu düşünülmektedir. Küreselleşmeyi dö-
nemlere ayırıp inceleyen çalışmalara bakıldığında 1870’li yıllar başlangıç 
yılları olarak ele alındığı söylenebilir. 1870’li yıllar ile başlayıp Birinci Dün-
ya Savaşı ve nihayetinde 1929 Büyük Buhranı’na kadar olan dönem birinci 
küreselleşme dönemi olarak kabul edilmektedir. Bu dönem, fetih ve sömür-
geleştirme hareketlerinin yanı sıra uluslararası ticaretin önünü açan siyasi 
ve iktisadi reformların yapıldığı ve ticari işlem hacminin artığı dönemdir 
(Savaş, 2004; Aslan, 2007).

Genel olarak Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı arasındaki 
dönem küreselleşmenin ara dönemi olarak kabul edilmekte ve ulusalcılığa 
geri dönüşün yaşandığı ara dönem şeklinde de tanımlanmaktadır (Şiriner, 
2008). Birinci Dünya Savaşı bu ara dönemi şekillendirerek iktisadi, top-
lumsal ve siyasi yıkımları da beraberinde getirmiştir. Birinci Dünya Sava-
şı’ndan sonra da kapitalizm ve kapitalizmin egemen ideolojisi olan neokla-
sik iktisat (ana akım iktisat) büyük bir itibar kaybına uğramıştır. Ana akım 
iktisat, savaş sonrası ilk ciddi sınavını da 1929 Büyük Buhran ile vermiştir. 
Büyük Buhran ile birlikte dünya ekonomisinde ve kapitalist/sanayileşmiş 
ülkelerde üretim düzeylerinde, istihdamda, kârlılık oranlarında, teknolojik 
ilerlemede; kısaca ekonomilerin tamamında dramatik çöküşler meydana 
gelmiştir (Aslan, 2007). Gözlemlenen dramatik çöküşlere ilişkin farklı çö-
züm önerileri, İkinci Dünya Savaşı’nın yaşanmasıyla birlikte kendine daha 
fazla bir alan bulmuştur. Nitekim, İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru 
“serbest piyasa” kapitalizminin başarısızlığının kaçınılmaz olduğu konu-
sunda hemfikir olan iktisat tarihçisi Karl Polanyi (2010), iktisatçı Joseph 
A. Schumpeter (2012) ve hak savunucusu William Beveridge (1960) bu 
durumda gerekli olanın, büsbütün bir sosyalizm olmasa da önemli ölçüde 
devlet müdahalesi ve toplumsal yeniden dönüşümün gerekliliğini savun-
muşlardır. Daha etkileyici olanı da Keynes (2008)’in Neoklasik iktisadın 
varsayım ve teorilerinin etkinsizliğini göstermesi ve yeni “devlet kapitaliz-
mi”nin kuramsal temellerini attığı yeni iktisat doktrini sunmasıdır (Radice, 
2007:157). 

İkinci küreselleşme dönemi olarak adlandırılabilecek İkinci Dünya Sa-
vaşı’ndan 1980’li yılların ortasına kadar olan dönemde dünya ekonomisin-
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de Keynesçi bir uzlaşmamanın yaşandığı söylenebilir. Bu dönem, kapitalist 
ekonomiler açısından piyasa mekanizmanın en iyi örgütleyici mekanizma 
olduğu fikrine dokunmaksızın piyasalara devletçi müdahalelerin ekono-
mik buhrandan çıkış reçetesi olarak düşünülmesi ana akım iktisat içerisin-
de kendini hissettirmeye başladığı dönem olarak göze çarpmaktadır (La-
pavitsas, 2007). Dünya kapitalizminde refah devletinin “Altın Çağı” olarak 
kabul edilen bu dönemde Keynesyen politikalar meşru bir zemine yerleş-
meyi başarmıştır (Thorsen ve Lie, 2006). Dahası, hükümet harcamalarının 
gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payı sürekli artmasına bağlı olarak sağlık, 
eğitim, sosyal güvenlik, işsizlik ödemeleri, konut yardımları, gelir adaleti-
nin sağlanması gibi kapsamlı refah sağlayıcı sistemlerin inşası önemli ik-
tisat politika araçları olmuştur (Mishra, 1999; Briggs, 1999). Söz konusu 
iktisat politikaları Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası (WB) ve 
daha sonra Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ismini alacak olan Gümrük Ta-
rifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) gibi Bretton Woods sisteminin 
uluslararası kurumları vasıtasıyla yürütülmüştür. 

Dünya ekonomisinin bu “Altın Çağı”nda uygulanan politikalar 1970’ler-
de kapitalist birikim krizinin yaşanmasıyla birlikte sorgulanmaya baş-
lanmıştır. 1973-74 petrol şokunun akabinde uluslararası para sisteminin 
sarsılması, hammadde fiyatlarında gözlemlenen artışlar ve ekonomilerde 
yaşanan yüksek işsizlik ve enflasyonun uzun süre bir arada görünmesi kar-
şısında Keynesyen politikalar yetersiz kalmıştır (Hobsbawn, 2009). Geniş-
lemeci maliye politikalarının kalıcı bütçe açıklarına neden olması küresel 
krizin derinleşeceği fikrini beslemiştir. Dahası, 1970’lerin ikinci yarısına 
gelindiğinde gelişmiş kapitalist ülkelerin çoğunda kalıcı enflasyonun etki-
siyle fiyat sistemi bozulmuş ve kâr oranlarında büyük düşüşler yaşanmış-
tır. Öte yandan Bretton Woods sisteminin kurumları da krize karşı etkili 
çözüm mekanizmaları oluşturamamış ve nihayetinde 1971’de Smithsonian 
Antlaşması ile askıya alınan Bretton Woods Sistemi 1973’te çökmüştür (La-
pavitsas, 2007). 

1980 ve sonrasında üçüncü küreselleşme evresine girilmiş ve bu evrede 
her alanda kendini gösteren paradigma değişikliği yasal ve fiili engellerin 
kaldırılması üzerine inşa edilmiştir. Bu inşa sürecinin belirleyici olgusu, 
1970’lerin ikinci yarısında yaşanan iktisadi felaketlere kapitalist gelişmiş 
ülke hükümetlerinin verdiği tepkinin sonucu olan ve küreselleşmenin eşlik 
ettiği neoliberal politikalardır (Colas, 2007; Clarke, 2007; Lapavitsas, 2007). 

1980 öncesi her ne kadar farklı varyasyonları olsa da özünün korundu-
ğu ve iktisadi hayatı şekillendiren klasik liberalizm ile 1980 sonrası iktisadi 
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ve siyasi hegemonik düşünceyi yeniden yapılandıran neoliberalizm arasın-
daki bazı önemli farklar vardır. Bu farklara değinmek iki açıdan önemlidir: 
(i) Keynesyen refah devleti paradigmasına karşı yürütülen saldırıların -bir 
nevi “karşı devrim”in- dinamiklerinin anlaşılmasını sağlayacak ve (ii) buna 
bağlı olarak ekonomik kırılganlıkların belirli ekonomik süreçlerin “neden”i 
mi yoksa “sonuç”u mu olduğu, bu karşı devrimin dinamiklerinde aranması 
gerektiği aktarılacaktır. 

Klasik liberalizm düşünsel tohumlarını The Wealth of Nations (Millet-
lerin Zenginliği) çalışmasıyla (1776) Adam Smith atmışsa, Neoliberalizm 
de ise “Road to Serfdom” (Kölelik Yolu) çalışmasıyla (1944) Friedrich Au-
gust von Hayek ve “Capitalism and Freedom” (Kapitalizm ve Özgürlük) 
adlı kitabıyla (1962) Milton Freidman atmıştır. Adam Smith önderliğinde 
Merkantalizm’e tepki olarak ortaya çıkan klasik liberalizmde birey ve dev-
letin tanımlanması “piyasa” ve “siyasa” alanlarının birlikteliği üzerine inşa 
edilmiştir.  Burada birey, çeşitli yasal ve toplumsal haklara (eğitim hakkı, 
temel sağlık hakkı, ticaret-rekabet yapma, güvenlik vb.) sahiptir. Devletin, 
bireyin sahip olduğu bu hakları muhafaza etme güdüsü, devletin ekonomik 
hayata müdahale etme biçiminin temelini oluşturmaktadır. Bu temelde, 
birey yasal-toplumsal haklarını kullanırken devlet de gerekli koşuları sağ-
lamayı ve bu koşulları korumayı taahhüt etmektedir. Klasik liberalizmde 
“siyasa”yı temsil eden devlet ile “piyasa”yı temsil eden haklar bireyi arasın-
daki bu zımni iş birliği neoliberalizm ile ters yüz edilmiştir.  Kaldı ki, Hayek 
(2010) çalışmasında, piyasa sisteminin en iyi sistem olduğunu ve en iyiye 
her türlü müdahalenin kötü sonuçlar doğuracağını aktararak devletin pi-
yasa ekonomisinin işleyişine müdahaleleri devam ederse mutlak köleliğin 
kaçınılmaz olduğunu iddia etmiştir. Friedman (2008) ise çalışmasında ka-
pitalizmin müdahalesiz işlerliğini özgürlüklerin teminatı olarak görmüştür. 
Buradan hareketle neoliberal görüşün devlet ile birey arasındaki, dolayısıy-
la toplum arasındaki ilişkiyi yeniden ele almayı salık verecek yeni bir birey 
tahayyülünde bulunmasını gerekmektedir. Buradaki birey tahayyülü (akıl-
da tasarlanan ve düşünülen) “iktisadi birey” (homo economicus) ile kur-
gulanmıştır. İktisadi bireylerden oluşan bir toplumda, devletin toplumsal 
ve ekonomik faaliyetlere uygun koşulları sağlamak ve çeşitli kamusal mal/
hizmetleri sunmak için müdahaleci yapısına gerek yoktur. Zira iktisadi bi-
rey, içerisinde ödül ve cezaları barındıran bir iktisadi teşvik sisteminde yer 
alırken arz ve talep koşulları ile belirlenen piyasa ile de faydasını/kazancını 
ençoklaştırmış olacaktır. Klasik liberal-faydacı Jeremy Bentham’ın fikirle-
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rini1 daha da ileriye götüren neoliberal görüş, iktisadi faaliyetlerden fayda/
kazanç elde etme konusunda piyasanın arz-talep koşullarını olmazsa olmaz 
olarak kabul edilmiştir. Sonuç itibariyle, refah devleti anlayışında devle-
tin sağlamayı taahhüt ettiği temel eğitim, güvenlik, sağlık gibi hizmetler de 
dahil olmak üzere tüm faaliyetler iktisadi faaliyet olarak kabul edilmiştir. 
Bu kabul altında, birey, ‘haklar bireyi’nden ‘iktisadi birey’e dönüşümü hız 
kazanmıştır (Adaman, 2017). 

Hayek ve Friedman’ın tohumlarını attığı bu fikirler ana akım iktisat içe-
risine iyiden iyiye yerleşmeye başlamasıyla birlikte, savaş sonrası döneme 
damgasını vuran Keynesyen düşünce ile çelişmiştir. Bu ikili çatışma duru-
mu, neoliberal görüş lehine seyir izleyerek Keynesyen paradigmanın güçlü 
hegemonyasının sarsılmasına neden olmuştur (Adaman, 2017). Zira Key-
nesyen Altın Çağ’da devlet, ekonominin genel işleyişinde aktif müdahaleci 
rolü meşru bir zeminde yer alırken yaşanan süreçle birlikte bu rolü sorgu-
lanır hale gelmiştir. 

Sonuç olarak Keynesyen Altın Çağ’ın bitimi ve Neo-liberal düşünce 
egemenliğinin sağlanmasıyla birlikte kapitalizmde gözlemlenen paradigma 
değişikliği, uluslararası makro iktisat politikalarını ve dolayısıyla ekonomi-
lerin uluslararası rekabet gücünü artırma politikalarını da etkilemiştir. Bu 
durum, tezin araştırma alanlarının tarihsel arka planının sunulması bağla-
mında önemli bir eşik olarak görülebilir. Söz konusu eşik aynı zamanda ne-
oliberalizmin ortaya çıkardığı yeni tip küreselleşme ve son elli yıllık sürece 
damgasını vuran finansal küreselleşme olgularını, özellikle gelişmekte olan 
ekonomilerde doğurduğu sonuçlar bağlamında ele almayı zorunlu kılmak-
tadır (Yeldan, 2012). Kaldı ki, literatürde söz konusu olgular daha çok “dev-
lete karşı piyasa” ya da “piyasaya karşı devlet” çerçevesinde ele alınmakta, 
sonuçlarına kısmen değinilmektedir. Söz konusu ikili tartışma alanları bir 
tarafa, küreselleşme ve liberalizasyonun devlet-piyasa karşıtlığı ya da eşit-
liği bağlamında yükselişi ve farklılaşması özellikle çevre ülkelerde (orta ge-
lirli-gelişmekte olan ülkelerde) yeni iktisat politikalarının belirlenmesinde 
ve uygulanmasında büyük dönüşümlere neden olmuştur ve olmaktadır 
(Dağdelen, 2008). 

1 19. Yüzyıl düşünürlerinden ve Klasik Liberalizmin gelişiminde büyük katkısı olan 
Jeremy Bentham faydacılığın da (utilitarianism) kurucusudur. Ona göre, özetle, bir 
şeyin iyi ya da kötü olması fayda sağlayıp sağlamadığına bağlıdır. Kendi çıkarları 
peşinde koşarken rasyonel olan ve bu şekilde faydasını ençoklaştırmaya çalışan bir 
“insan” tanımı yapmaktadır (Heywood, 2013). 
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1.2. Finansal Küreselleşmenin “Laneti”:
Ekonomik Kırılganlıklar

“…küreselleşme” olgusunu en geniş anlamıyla, ulusal ekonomilerin 
dünya mal ve finans piyasalarıyla eklemlenmesi ve bütün temel iktisadî 
karar süreçlerinin giderek dünya piyasalarında belirlenmesi olarak al-
gılamaktayız. Bu bağlamda küreselleşen iktisadî ilişkilerin temelde iki 
unsurdan oluştuğunu görmekteyiz: (i) uluslararası mal ticaretinin ser-
bestleştirilmesi ve (ii) uluslararası sermaye hareketlerinin önündeki tüm 
idari ve yasal sınırlamaların kaldırılarak, ulusal mal, finans ve emek 
piyasalarının kuralsızlaştırılması (de-regulation). Küreselleşme ideolo-
jisinin ardında yatan mantıksal kurgu sermayenin kârlılığını tek amaç 
olarak görmekte ve kârın realizasyonu önündeki her türlü yasal düzen-
lemeyi iktisadî rasyonaliteye aykırı -çağdışı- olarak nitelendirmektedir” 
(Yeldan, 2000a, s.90)

Küreselleşme ve sonuçları, bazı araştırmacı ve yazarlarca “lanet” olarak 
adlandırıldığı görülmektedir.  Hint araştırmacı-yazar Nayan Chanda’nın 
Küreselleşmenin Sıradışı Öyküsü adlı ünlü eserinde, ulusların kendi arala-
rındaki ticari mücadelelerin kahramanları olan tacirlerin, vaizlerin, mace-
raperestlerin ve savaşçıların küreselleşme olgusunu nasıl biçimlendirdiği 
anlatmış ve Chanda (2009), küreselleşmenin akademik anlamından sıyrı-
lıp nasıl bir “lanet” haline geldiğini çarpıcı bir şekilde aktarmıştır. Benzer 
şekilde Erinç Yeldan, özellikle 2008 yılında yaşanan ekonomik krizinden 
çıkış amaçlı artan sermaye akımlarının ve sıcak paranın “kaynak laneti2”-
ne atıfla bir “lanet” yarattığını aktarmıştır (Karakaya, 2015). Bu anlamda 
küreselleşmenin, özellikle finansal küreselleşmenin, çeşitli mekanizmalar 
ile gelişmekte olan ülkelerde ekonomik kırılganlıklara sebebiyet verdiği ve 
bunun bir “lanet”e dönüştüğü bu başlık altında aktarılmaya çalışılacaktır. 

Finansal küreselleşme ve liberalizasyonla birlikte ulusal ekonomilerin 
dışa açıklığı ve karşılıklı bağımlılığı artmış ve ekonomik faaliyetlerin piyasa-
lar aracılığıyla bütünleşmesi gerçekleşmiştir (Rodrik, 1997). Bu gelişmeler, 
faktör piyasalarını kapsayacak şekilde, reel piyasalarda üretilen mal ve hiz-
metlerin uluslararasılaşmasının önünü açmıştır. Fakat yaşanan süreç, finan-
sal piyasalarda daha büyük bir etki yaratmıştır: finans piyasalarının bütün-

2 Kaynak laneti, bir ülkenin değerli doğal kaynaklara sahip olmasına rağmen eko-
nomik olarak düşük performans gösterdiği paradoksal bir durumu tanımlamak için 
kullanılan bir terimdir.


