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ÖZET

Trans Pasifik Ortaklığı (TPP), bir yandan ABD önderliğinde ekonomik ve 
siyasi olarak birbirine yakın ülkeleri ticaret ve yatırımlar çerçevesinde biraraya 
getirirken bir yandan da 1973’den beri uygulanmakta olan Washington Uzla-
şısı olarak bilinen küresel iktisadi politikaları yeni bir düzleme taşıyarak kur-
tarmayı amaçlamaktadır. Öte yandan gene ABD öncülüğünde NAFTA’ya üye 
ülkeler ile AB’nin kurmaya çalıştığı Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı 
(TTIP) benzeri bir hamleyi yansıtmaktadır. Bunlara cevap olarak Çin Halk 
Cumhuriyeti tarafından geliştirilen ve tarihi İpek Yolu’nu canlandırmayı öngö-
ren Tek Kuşak, Tek Yol İnsiyatifi (OBOR), güzergahı üzerinde olan ülkelerin 
alt-yapılarını çağdaşlaştırmayı, güncellemeyi ve akıllı şehirler yaratmak için 
bir takım mega-projeleri yürürlüğe sokmaktadır. Bu üç akımın ortak paydası 
mega-projelerdir. Uzun süreli ve kapsamlı olan bu projelerin gerçekleşmesi 
ise Washington Uzlaşısında öngörüldüğünün aksine planlama ve devlet harca-
malarını gerektirmektedir. Bu da piyasaların üstünlüğü temelinde kurgulanmış 
olan Washington Uzlaşısının ciddi bir revizyona tabii tutulması anlamına gel-
mektedir. Bu sunum, TPP, TTIP ve OBOR bağlamında, Washington Uzlaşısı-
nın evrimine bakarak, küresel iddialarla otoriteryen devlet yapılarının yükseli-
şini ele almakta ve bu kapsamda göç ve artan terör olaylarını irdeleyerek, Tür-
kiye’nin küresel ekonomi politika içinde aldığı pozisyonun güçlenmesi için 
ihtiyaç duyulan donanımlı insan gücünün nasıl oluşacağını analiz etmektedir. 

Anahtar kelimeler: TPP, TTIP, küreselleşme, yoksulluk, kalkınma, Was-
hington Uzlaşısı, Türkiye    
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GİRİŞ     

Asya ve Pasifik coğrafyasında gelişmekte olan yeni jeo-stratejiyi anla-
mak daha kapsamlı başka bir perspektifin uzantısı olarak ele alınmasını gerek-
tirir. Burada daha kapsamlı perspektifden kasıt Bretton – Woods Sistemi olarak 
bilinen küresel düzenlemelerin 1973 senesinde çöküşü sonrasında uygulama-
ya konan “Washington Uzlaşısı’nın” uygulamadaki başarısızlıklarıdır. Ulus-
lararası arenada “başka alternatif yok” dogmasıyla adeta dayatılan ve yaygın 
olarak kabul gören bu süreç, kendi içinde farklı farklı evrelerde gözden geçir-
melerle yapılan ince ayarlara tabi tutulsa da, temel önermesinin çok fazla de-
ğişmeden bugüne kadar devam etmekte olduğu söylenebilir. Bu temel önerme-
nin, piyasaların serbest bırakıldığı takdirde kaynak kullanımını etkinleştirerek 
refahı ve zenginliği arttıracağı ideolojisi etrafında oluşturulduğunu belirterek 
devam edelim. Washington Uzlaşısı piyasaları üstünlüğünün, devlet müdaha-
leciliğini azaltarak yerine birinci en iyi dünyaya ulaşılacak bir dizi ekonomi 
politikası önerisiyle ilerlediğini de vurgulayalım. Washington kurumları olarak 
bilinen IMF ve Dünya Bankasının küresel ölçekte, kah post-modernizmden 
destek alarak, kah kimlik politikaları etrafında küreselleşme ve finansallaşma 
bağlamında dayattığı bu “uzlaşının” pek çok sorun ürettiğini, bu sorunların 
yakın zamanda dünya gündemine göç ve terör bağlamında oturduğunu ileri 
süreceğiz. Asya-Pasifik’teki gelişmelerin bu sorunlara cevap yetiştirmek için 
olduğunu öne süreceğiz bu sunumda. Aslında bugün dünyada hakim olan çe-
kişmelerin kökeninde Washington Uzlaşısının, neo-liberalizmin hangi biçim-
de sürdürülmesi gerektiği üzerine yapılan tartışmalar olduğu söylenebilir. En 
son küresel ölçekte etkisi olan gelişmelerden İngiltere’nin AB’den referan-
dum sonucu çıkma kararı alması da bu çerçevede değerlendirilmelidir. Küre-
sel jeo-politik ve ekonomik ittifakların tanımlanması, özellikle mega-projeler 
kapsamında devletin iktisadi rolünün yeniden belirlenmesi, neo-liberal projede 
ciddi revizyonlara yol açacağı beklentilerini de öne çıkartmıştır.

    

GÖÇ VE TERÖR

İlk olarak televizyon ekranlarımız ile yaygın medyaya yansıyan ve gü-
nümüz sosyo-politikasının en can alıcı alanı olarak göç ve terör konularını 
Washington Uzlaşısı bağlamında ele alalım. 

Bugün yaygın medyaya yansıdığı kadarıyla, ağırlıklı olarak iki olgunun 
ön plana taşındığını görüyoruz. Göç. bunlardan birincisi. Özellikle son zaman-
larda Türkiye’nin de gündeminde de olan, Suriye’den göç. İkincisi de terör. 
Suriyeden göçü kendi başına, diğer ögelerden bağımsız olarak değerlendirmek, 
olayı aşırı basitleştirmek anlamına gelir. Çünkü göç sadece Suriye kaynaklı de-
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ğil. Göç aynı zamanda Afganistan, Pakistan, Hindistan gibi Asya ülkelerinden 
ve bizim ekranlarımıza çok yansımıyor olsa da Afrika kıtası menşeili. Bu arada 
Afrika kıtasından kaynaklı ve halen hazırda devam etmekte olan başka bir göç 
hareketi var. Özellikle İtalya’nın Güneyindeki Lampadusa adası ve orada ya-
şanan trajediler etrafında gündeme gelen bir göç hareketi daha var. Bir şekilde 
dünyada çok ciddi bir demografik hareketlenme var. Bu demografik hareket-
lenme kimi zaman iç savaşlar yüzünden oluyor, kimi zaman yoksulluk gibi 
nedenlerle oluyor. Kimi zaman ise bu sunum etrafında daha anlamlı olacak bir 
açıklama ise dünyada kaynakların kullanımının etkin olmamasından kaynak-
lanıyor. Bu noktada çevresel faktörlerden, küresel ısınma ve kararma etrafında 
çölleşme, kuraklık ve kıtlıktan kaynaklanan göçü anmamız gerekiyor.   

Göçle içiçe geçmiş olan bir ikinci konu ise terör. Bu sorunun küresel öl-
çekteki belirleyicisi ise tıpkı göç’de olduğu gibi gelir dağılımındaki bozulma, 
yoksulluk ve işsizliğe ek olarak güvenlik konusu (Gordon, 2016). Dünyada 
güvenlik mimarisi ciddi bir dönüşüm geçiriyor. Dünyadaki güvenlik anlayışı 
çerçevesinde bambaşka bir dünyanın yükseldiğini görüyoruz. Buna koşut ola-
rak gelenekselleşmiş temsili demokrasiler de ciddi yara alıyor ve sosyo-poli-
tik kurgu değişiyor. Geçmişteki konvansiyonel savaşlar yerine bambaşka bir 
çatışma alanı oluşuyor. Özellikle bio-politika’nın alanı olarak ortaya çıkan 
intihar saldırıları, ayrıca var olan iktisadi, siyasi ve toplumsal yapıya karşı 
protesto’nun en uç ifade biçimi olarak intihar eylemlerinin ortaya çıkması bu 
güvenlik sorunlarının başını çekiyor. 

Bu sunumda, içiçe geçmiş olan bu iki konu, iktisadi belirleyicileri çerçe-
vesinde ele alınacak. İktisadi süreçlerin eninde sonunda kendi mantığını top-
lumsala dayattığı gerçeğinden hareket ediliyor bu sunumda. Göç ve terörün 
iktisadi kaynaklarına baktığımızda ise uygulanan küresel iktisadi politikanın, 
Washington Uzlaşısı olarak bilinen arz cephesinden hareket eden, neo-liberal, 
monetarist projeyi buluyoruz. Bunu incelemek bundan sonraki bölümün ko-
nusu.

GÖÇ VE TERÖRÜN İKTİSADİ KÖKLERİ: WASHINGTON  
UZLAŞISI

Medya’dan gündelik hayatımıza yansıtılan yukarıda bahsedilen içiçe geç-
miş iki sürecin iktisadi yanına, Washington Uzlaşına bakmamız gerekiyor. Bu-
rada göç ve terör olgusunun kendi başına, toplumsaldan bağımsız doğmadığını 
vurgulanması gerekiyor. Bugünkü göç ve terör olguları rastlantısal değil. Bu 
birbiriyle ilintili iki süreci izah etmek için biraz da tarihe ve iktisadi ve sosyal 
olayların evrimine bakmamız gerekiyor (Harvey, 2005). Bu toplumsal geliş-
melerin kökünde, son analizde belirleyicisi olan süreçler iktisadi.
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Göç ve terör olgularını birbirleriyle ilintilendiren olay olarak Washing-
ton Uzlaşısına geri dönersek, 1973’den itibaren uygulanmakta olan ekonomik 
modelin dünyadaki gelir dağılımını inanılmaz ölçülerde bozduğunu ve geliş-
mekte olan ülkeler aleyhine bir durum yarattığını söyleyerek devam edebi-
liriz. Ortaya atıldığı günden itibaren “piyasaların kendi haline bırakıldığında 
kaynak kullanımının en etkin olduğu üstün olduğu” fikri o kadar çok tekrar 
edildi ki, neredeyse bu fikir bir dogma haline dönüştü. Öte yandan Washington 
Uzlaşısına yönelik eleştiriler o kadar derin ve tumturaklı idi ki, adeta eleştiri 
anlamında söylenecek tüm sözler de söylenmiş oldu (Klein, 2000). Bu model 
yarattığı eşitsizliklerle, gelir dağılımındaki bozulmayla, vaad ettiği hiç bir şeyi 
yerine getiremedi. Modelin daha doğmadan iflas ettiği, miadını doldurduğu, 
bir an önce kurtulunması gerektiği, bugün geniş kabul gören görüştür. İhtiyaç 
duyulan ciddi bir ekonomi politika modelinin Washington Uzlaşısının yerine 
geçirilmesidir. 

Aslında bugüne kadar Washington Uzlaşısı Modeli kendi içinde bir takım 
revizyonlar da geçirdi. Bu revizyonlardan biri, “Washington Sonrası Uzlaşı” 
adıyla anılan ve orijinal modeli güçlendirmek amacıyla ortaya atılmış olan-
dı. Özellikle Nobel ödüllü iktisatçı Joseph Stiglitz ve arkadaşlarının Dünya 
Bankası içinde yaptıkları çalışmalarla öne çıkan model devlete yeni bir rol 
yüklüyordu (Fine, 2001). Ancak bu yüklenen rol iktisadi bir rol değildi. Daha 
çok sosyal demokrasinin modeli olarak ortaya atılan bu yeni modelde devlet, 
iktisadi yaşama dolaylı olarak müdahale etmekteydi. Bu da demokratikleşme, 
şeffaflaşma, hesap verebilirlik gibi kavramların esnek tanımlarıyla ete kemiğe 
büründü. 

Washington Sonrası Uzlaşı, Washington Uzlaşısının temel önermesi olan 
serbest piyasa söylemini bir kenara bırakmıyordu. Onu güçlendirmek için pi-
yasalara uygun insanı yaratacak bir devlet müdahaleciliğine yer veriyordu. Bu 
insan küresel bir aktör olmalıydı şüphesiz. Üretim ve tüketimin küreselleşmesi 
etrafında tercihleri ve beğenileri dünya ölçeğinde aynılaşmalı, yakınsamalıydı. 
Bu yüzden küreselleşme beğenileri, tercihleri ve bunları yaratan temel olan 
kültürleri aynılaştıran bir yakınsama etrafında ilerleyebilirdi. Artık ihtiyaç 
duyulan çok kültürlülük değil, tüm tüketici aktörlerin birbirine tıpatıp ben-
zeyen davranış kalıpları içinde reforme edilmesiydi. Aslında bu söylem hem 
Almanyanın Şansölyesi Angela Merkel tarafından hem de İngiltere Başbakanı 
David Cameron tarafından “çok kültürlülük bitmiştir” şeklinde değişik vesile-
lerle dillendirilmişti. Artık dünya kültürel, toplumsal, vs. anlamda birbirleriy-
le tıpatıp benzeyen insanlar dünyası olmalıydı. Model ancak böyle insanların 
varolduğu bir dünyada işleyebilirdi. Washington Sonrası Uzlaşı, Washington 
Uzlaşısı Modelini kurtaracağı formülü bulduğunu düşünüyordu.
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Bu yakınsama, eşleşme, benzeşme süreci kendisine tepkileri de berabe-
rinde getirdi. Her ne kadar küreselleşme, şeffaflaşma, demokratikleşme, dini 
ve etnik kimlikler etrafında siyasi alanın yeniden tasarımı Washington uzlaşısı-
nın kurtarıcısı olarak düşünülmüş olsa da, ortaya çıkan sorunlara karşı tepkiler 
bazen kitleselleşebiliyordu (Negri ve Hardt, 2000). Çoğu kez iktisadi haksız-
lıklar üzerinden vücut bulan, ABD’deki “%99 Hareketi” gibi hareketler ile, 
hem iktisadi hem de toplumsal boyutları öne alan “Arap Baharı” çıkışları gibi 
bir takım katılımcı tepkilere ek olarak yaygınlaşan dini fanatisizm de bu süre-
cin bir sonucuydu. Bunun en uç noktası ise giderek ceberrutlaşan, otoriterleşen 
bir “dadı” devlet müdahaleciliği idi (Aybar ve Lapavitsas, 2001). Son olarak, 
sosyal demokrasinin “dadı” devlet modeli post-modernizm ve kimlik politika-
ları tarafından beslendi, desteklendi. Böylece devletin, obesiteye, kamuya açık 
alanlarda sigara içmeye, içki içmeye (ABD ve İngiltere’deki durmadan içme 
– binge drinking) karşı bir takım önlemler getiren ve insanların kendileri için 
neyin iyi olduğunu söyleyen bir devlet haline dönüşüne şahit olduk. İktisadi 
yapıdaki liberalizmin yaşaması devletin giderek otoriterleşmesine ve insanları 
iktisadi olmayan alanlarda da yönlendirmesine bağlı hale geldi. 

2008 KRİZİ, “WASHINGTON SONRASI UZLAŞI’NIN” KRİZİ-
DİR

Bugün 2008’den itibaren karşılaştığımız küresel ekonomik kriz aslında 
Washington Uzlaşısının Stiglitz ve arkadaşlarının geliştiridiği bu versiyonunun 
krizi. Kısaca, bize vaad ettiklerini gerçekleştiremeyen ve sık sık derin iktisadi 
krizlere muattap bir dünya sunan Washington Uzlaşısı modeli suçu piyasalara 
uygun davranma bencilliğinde olmayan insana atarak, bu insanı yaratabilmek 
için Washington Sonrası Uzlaşı Modeli etrafında devleti tekrar iktisadi alana 
davet etmiştir. Özelleştirmeler, şeffaflaşma, hesap verebilirlik, dini, etnik kim-
liğin ön plana taşınması gibi politikalarda cisim bulan bu uygulama bir yandan 
da demokratik süreçleri akamete uğratacak otoriterleşmeye yol açmıştır. Tem-
sili demokrasinin bütün kazanımlarını tersine çeviren otoriterliğine rağmen bu 
model de tutunamamış ve sonunda bize bugüne kadar dünyanın yaşadığı en 
derin iktisadi krizi, 2008 küresel ekonomik krizi hediye etmiştir. Bugün, 2016 
senesinde hala bu kriz ile uğraşmaya devam etmekteyiz. 

İnsanı odağına alan bu tür yaklaşımlar, kendine uygun bir insan tanım-
lamanın afaki çabasında ancak anlamlı olabilirdi. İnsanı nasıl tanımlıyoruz 
ve insandan ne bekliyoruz? İnsanı odağı alalım söylemi ne yazık ki yeterince 
insancıl bir söylem değil. İnsandan hareket etme söyleminin dayanılmaz bir 
hafifliği var, çünkü her yönüyle son derece karmaşık, nev-i şahsına münhasır 
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olan insanın toplumsal yapı içinde varoluşunu, istenen duruma uygun bir in-
san doğası ön kabulü etrafında tanımlamaya başlanmasını, onun kodlanmasını 
ön-görüyor. Yapılması gereken, gelişigüzel yapılan insan tanımlarından yola 
çıkılarak kurgulanan bir toplumsal yapı değil, “özgürlük, eşitlik, kardeşlik” 
evrensel ilkeleri etrafında bir toplumsal yapının maddi ekonomik temellerini 
oluşturmak.  

Washington Uzlaşısı Modelinin sürdürülebilmesi, insanı kendinize göre 
yeniden tanımlasınız da mümkün değil. Bu artık açıkça ortaya çıktı. Gelişmiş 
Batı dünyası ile diğer coğrafyalarda yaşanan toplumsal hareketlere ek olarak 
yaşanan göç ve terör olayları bu durumun en önemli kanıtı. 

ASYA’NIN YÜKSELİŞİ, BATI’NIN DÜŞÜŞÜ OLMADI

İkinci olarak ileri süreceğim konu, 1980’ler, 90’lar ve 2000’li yıllarda 
gerçekleşmiş olan iktisadi büyümenin coğrafi merkezinin Batı’dan Doğu’ya, 
Uzak Doğu’ya, Çin Halk Cumhuriyetine kaymış olduğu. Bugüne kadar olan 
büyümenin istihdam yaratan bir büyüme olmadığını, farklı alanlarda bir takım 
yeniliklerle emek süreçleri üzerindeki kontrolü arttıran, emeğin toplu pazarlık 
yapabilme yeteneklerini devre dışı bırakan bir büyüme modeli olduğunu da 
ekleyelim (Jaques, 2009). Her ne kadar, Çin ve Hindistan son otuz yılda bir 
milyara yakın insanı ücretli emekçi haline çevirerek kapitalizmin son derece 
büyük sıçrama yapmasına neden olduysa da uygulanan model aynı zamanda 
kendisini yaralayan pek çok dinamiğin de tohumlarını atarak ilerledi. Artan 
sayıdaki ücretli kesim aynı zamanda yoksullaşan bir ücretli kesim olarak var-
lıklarını sürdürebildi. 

Uzak Doğu bağlamında gerçekleşen üretimdeki genişleme, Çin kaldıra-
cı aracılığıyla Batı orta sınıflarının baskı altına alınması, Batı’daki milliyetçi 
– ırkçı bir takım hareketleri de tetikledi. Bu süreç aynı zamanda cari fazla 
veren Çin’in elindeki fonlarla Batı’da finansal genişlemeyi de besledi. Böyle-
ce finansal anlamda kırılganlaşan başta ABD olmak üzere Batılı ekonomiler, 
Çin’den gelecek taze fonlara da bağımlı hale geldiler. AB’nin yaşadığı ve bir 
türlü çözüm bulunamayan kriz Avrupa’da merkez – çevre olarak iki tabakalı 
bir AB ortaya çıkardı. Aynı zamanda tek tek ülkelerin AB düzenlemelerine 
ve bürokratik işleyişine olan tepkileri ön plana çıkmaya başladı. Washington 
Uzlaşısı anlayışı etrafında bir elit projesi olarak düzenlenen AB’ye tepkiler 
giderek arttı, AB’nin dağılma potansiyelini harekete geçirdi.  

Bugünkü krize çare geliştirmek için ise uygulanmakta olan Çin merkezli 
küresel fonlamanın Çin’in iç talebini canlandırarak, ihracat çekişli bir ekono-
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mik kalkınma modelinden vaz geçmesini dayatmaya başladı (Burkett and Har-
dt-Landsberg, 2001). Çin’in iç tüketimi canlandırması ve iç talep çekişli bir 
ekonomik modeli benimsemesi ise, bugüne kadar ucuz emek depose olarak ya-
kaladığı mukayeseli üstünlüklerden vaz geçmesi anlamına gelmekte. İçerideki 
tüketimin canlanması, işçi ücretleri artmadan gerçekleşemez. İşçi ücretlerinin 
artması ise Çin Halk Cumhuriyetinin transfer harcamalarının artması, devlet 
bütçesinin açık vermeye zorlanması anlamına geleceğinden, küresel dinamo-
lardan birinin yanması ile sonuçlanabilir. 

Bir yandan Çin’in tüketim toplumu olarak devreye sokulması projesi 
uygulamaya konurken diğer yandan istihdam yaratamadan büyüyen küresel 
ekonominin sorunlarına çözüm üretebilmek için devletin bir nevi Keynes’yen 
müdahaleciliği de teşvik edilmeye başlandı. Otoriter “dadı” devletin sorunla-
rı beklendiği gibi çözemediğinin görülmesi, insanlar dünyasının karmaşıklığı 
içinde ideolojik kalıplar etrafında insan tanımlamalarının çözüm üretememesi 
fikir dünyasında da erozyonlara yol açmaya başladı. 

Dünya’nın bugünkü kriz ortamına çözümler üretebilmesi için bundan 
sonar tekrar devlete ihtiyaç duyduğu adeta bir ilahi emir gibi tepeden inme 
kullanılmaya başlandı. Devlet tekrar iktisadi süreçlere, bu kez dev projelere 
imza atarak girmeye başladı. Bu dev projeler, küresel arenada bir nevi “çılgın” 
projeler olarak uygulanmaya başlandı. Bunun ardında iki amaç bulunuyor. 
Birincisi istihdam yaratmak, ikincisi devlet aracılığyla harcamalar yapılarak 
alt-yapıyı güncellemek ve akıllı kentler yaratmak. 

MEGA PROJELER, ÇILGIN YATIRIMLAR, DEVLETİN SÜRE-
CE MÜDAHALESİ

Bu tür mega projelere örnek olarak, Panama Kanalı’na parallel bir kanal 
çalışması, Güney Kore, Seul’deki Han nehrinin paraleline bir kanal açılması, 
Karadenizi Marmara Denizi’ne bağlayacak kanal projesi gibi büyük ölçekli, 
alt-yapı çalışmaları. Burada uygulamaya konan model kamu-özel sektör iş-
birliği modeli. Özel sektöründe dahil olduğu bir değer ve sermaye birikimi 
yaratma süreci böylece tetiklenmiş oluyor. Aslında bu süreç, Washington Uz-
laşısı Modelinin kurtarılmasının bir şekilde devletin elinde olduğunun zımni 
bir kabulü anlamına da geliyor. Yani Bretton-Woods döneminde olduğu gibi 
belli bir planlama etrafında devlet öncülüğünde gerçekleşen bir kalkınma uy-
gulaması yerine devletin büyük yatırımcı olarak, kamu fonları ve borçlanma 
kabiliyetlerini de devreye sokarak piyasalara bir ek, dışarıdan bir katkı yaparak 
müdahil olduğu bir modeli uygulamaya koyuyor.
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Bu noktada sunumumun üçüncü kısmına geçmek istiyorum. Burada 
Transpasifik anlaşması ve buna tepkileri vurgulayacağım. Arada gönderme ya-
pacağım NAFTA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması) ile AB (Avrupa 
Birliği) arasında imza aşamasına getirilmiş olan TTIP (Transatlantik Ticaret 
ve Yatırım Anlaşması) de var. Ancak buna karşı Brexit popüler söylemi et-
rafında çatlak sesler de duyulmaya başlandı. Kıta Avrupa’sının refah devleti 
vurgusuna karşılık Anglo-Saxon kapitalizminin Washington Uzlaşısı yandaşı 
yaklaşımı hem TTIP – AB ortaklığını hem de AB’nin kendi içindeki kurgusunu 
bozacak potansiyel tehdit unsuru olarak yükseliyor. 

Yukarıda bahsettiğim modelin sahibi olan ABD, Pasifikte kendisine ya-
kın olan oniki ülke ile birlikte TPP (Trans- Pacific Partnership) anlaşmasını 
imzaladı. Bu daha önce de var olan ASEAN’dan bir adım ötede bir ticaret ve 
yatırım anlaşmasıydı. Antlaşmaya imza atan ülkeler kapitalizmi ya da onun 
piyasa ilkelerini benimsemiş olan ülkelerdi. Çin gibi siyasi sistemleri farklı 
olan ülkeler TPP dışında bırakılmaktaydı. Farklı siyasi sistemden kasıt, iktisa-
di süreçlere devletin müdahalesinin daha aktif olduğu sistemlerdi. Bir yandan 
da NAFTA ile AB arasında TTIP süreci başlatıldı. Her iki anlaşmaya konu olan 
ülkeler GSMH toplamı, dünya GSMH’nin yüzde 85’e yakınını kapsıyor. 

Böylece İkinci Dünya Savaşından bu yana yaşanmış olan soğuk savaş 
dönemi galibi ABD’nin kendi etrafında dünyayı toparlayıcı yeni bir küresel 
girişimi ile karşıya karşıya olduğumuzu vurgulamak gerekiyor. Tabii ki buna 
eşlik eden yukarıda tanımladığımız türden bir insanın da yaratılmaya çalışıldı-
ğı bir süreç. Bu yeni dünya, tüketici olmayan ve tüketim normlarının da belli 
davranış kalıpları içinde oluşmayan bir insan olmadan yaşaması mümkün de-
ğil. Bu yüzden insanı merkezine alan bir dönüşümle karşı karşıyayız (Sennett, 
1998). Burada insanın yeniden tanımlandığını kriterleri oluşturan ekonomik 
alt-yapıyı gözönüne aldığımızda, tüketici, egoist, dayanışmacı olmayan, her 
türlü toplumsal değeri metalaştırmış, alış – verişe tabi kılmış bir insanın üstün-
de yükseleceği bu ekonomik temelin çok da güzel bir dünya vaad etmediğini 
düşünmek zor olmayacaktır.  

YENİ “YENİ DÜNYA DÜZENİ” VE DEVLET

Burada “yeni dünya düzeni’nden” kastedilen, soğuk savaş sonrası kuru-
lan düzene verilen isim değil. Buradaki “yeni dünya” kavramı teknolojik an-
lamda yeni olan bir dünya. TPP ve TTIP anlaşmaları bu yeni dünyayı kurmak 
için yola çıktılar. Bu “yeni” dünya, ABD’nin etrafında toparlanmış tek kutuplu 
bir dünyayı değil, bunun ötesinde bir dünyayı anlatıyor. Bugüne değin şahit ol-
madığımız biçimde, şu anda var olan teknolojileri alt-üst edecek, devre dışı bı-
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rakacak ve yepyeni bir takım teknolojileri bizlerin hayatına sokacak bir dünya 
kastedilen. Bu dünyanın şu anda hayalini bile kuramadığımız tarzda, bilimde 
yapılan bir takım buluşların teknolojiye aktarıldığı, ürüne dönüştüğü, bunla-
rın kitle üretiminin gerçekleştiği yepyeni bir dünyanın olduğunu belirtelim. 
Dördüncü boyut kavramı, kurulması hedeflenen dünyayı anlatıyor. Bu bahsi 
geçen anlaşmalar böyle bir dünyanın alt-yapısını oluşturacak.  O dünya, bu-
gün kullandığımız arabalardan, içinde yemek yediğimiz kaplara, yaşadığımız 
konutlardan, iletişim araçlarına, elektronik aksamdan aklımıza gelebilecek her 
türlü yaşam alanine, kullandığımız teknoloji ürünü malzemeyi radikal olarak 
değiştirecek. Küresel gelişmeler bize bugüne kadar olan yaşantımızın yeniden 
örgütlendiği ve tüm alanlarda her şeyin buna koşut yeni baştan inşa edildiği 
yeni bir çağın başladığını bildiriyor.

Bu gelişmeler dünyanın geri kalan bölümü için, yani dünyanın geri kalan 
yüzde onbeş – yirmi GSMH’na sahip olan kesimi için önemli sonuçları var. 
Burada kastedilen %15-20’lik kesim, dünyanın hammadde ve enerji kaynakla-
rına hükmeden, Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerini içeriyor. Yeni geliş-
meler ışığında dünyanın bu kesiminin de kendisine göre bir strateji oluşturması 
gerekliliği çok açık. Aksi takdirde dünya nüfusunun büyük bir bölümüne ev 
sahipliği yapan bu coğrafya tam anlamıyla bir kopuş yaşamakla, yoksulluk 
ve açlık sorunlarının yanısıra ekoloji temelli sorunlarla karşı karşıya kalması 
kaçınılmaz bir talihsizlik olacağını söylemek yanlış olmaz. 

Bu coğrafya’da gelişen mikro milliyetçilikler, din kaynaklı şiddet ha-
reketlerinin aslında bu yeni yeni yükselen dünyaya karşı gelişen ve küresel 
ölçekte kendini ifade eden tepki hareketleri olduğunu vurgulayalım. Hatta ge-
lişmiş ülkeler içinde bile yaygın işsizlik ve yoksulluk milliyetçi tepkileri po-
pülerleştiriyor. Bu dönem devletlerin kendilerini ulusal – bölgesel temellerde 
yeniden tanımlama ve inşa etme dönemi. Özellikle ABD öncülüğündeki “Yeni 
Dünya Düzeni” çerçevesinde, Bosna, Afganistan, Irak müdahaleleri ve Arap 
Baharı özelinde başarısız olmuş olan “ulus inşa” etme projesi (Ignatieff, 2003), 
yerini ulus devletlerin ön planda olduğu bir oluşuma bırakmaya gebe. Göç, 
terör ve çatışmaların çözümlenmesinde ikili anlaşmaların önemini arttıracak 
yeni “yeni dünya düzeni” içerisinde ulus devletlerin pazarlık ve rekabet edebil-
me gücünün yapılacak ittifakların doğasını belirleyeceği bir dönemi de açıyor. 
Ulus devletin ön plana çıkması, refah ve kalkınmayı sürdürmek için devletin 
iktisadi alana açık müdahalesini de makul hale getiriyor.       
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TEK KUŞAK, TEK YOL İNSİYATİFİ: MAZLUMLARIN ALTER-
NATİFİ

Öte yandan dünyanın geri kalan kesiminde gelişen ve o coğrafyaya alter-
native stratejiler üretme fırsatı sağlayan gelişmeler de var. Mazlumların iyim-
ser olmak için nedenlerden biri de Çin Halk Cumhuriyeti’nin uygulamaya koy-
duğu ve tarihi İpek Yolu’nu canlandırmayı hedefleyen “Tek Kuşak, Tek Yol” 
(One Belt, One Road - OBOR) İnsiyatifi. Çin yönetimi, son gelişmelere, Çin 
Devrimi’nin yüzüncü yılı olan 2049’da tamamlanması öngörülen bu projeyle 
cevap vermeyi seçti. 

Entegre bir kalkınma projesi bu. Güzergahı üzerinde bulunan ülkelerle 
birlikte, yollar, limanlar, akıllı şehirler yaratmayı amaçlayan bu proje birkaç 
adımda gerçekleşiyor. İki ana güzergahı var. Birincisi İpek Yolu’nun başlan-
gıcı olan Çin’deki Hangshou’dan başlıyor, Beijing ve Urumçi’den geçiyor, 
daha sonra Orta Asya’da, Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan’ı katedip, Türk-
menistan, Pakistan, İran’dan geçerek, Erzurum üzerinden İstanbul’a ulaşıyor, 
oradan Balkanlar ve Kuzey ülkelerini aşıp Amsterdam’a geliyor ve güzergah 
Madrid’de sonlanıyor. Bu güzergahın Kuzey’den Moskova üzerinden geçen 
kolunu bağlayan tren yolu tamamlanmış durumda. İkinci güzergah ise, gene 
Hangshou’dan başlıyor, Güney Çin Denizini aşıp, Tayland, Filipinler, Endo-
nezya ve Malezya’yı kat ederek, Melaka boğazından geçiyor, Hindistan’ın Gü-
ney’inden Doğu Afrika’ya ulaşıyor, oradan Kuzey’e dönüp, Süveyş Kanalını 
geçerek İstanbul’a ulaşıyor, Yunanistan ve İtalya üzerinden güzergah tekrar 
Batı Avrupa’ya bağlanıyor. Bu iki güzergahı birbirine bağlayan farklı yatırım 
koridorları var (Summers, 2015). 

Yukarıda bahsedilen teknolojik devrimi yakalayıp, buna uyumlu hale ge-
tirecek kapsamda bir proje olabilir bu. Bir nevi güzergah üzerinde bulunan 
yosul ve TPP ile TTP’nin dışarıda kalan ülkeler için bir şans gibi duruyor. Tür-
kiye ve Rusya’nın bu proje denkleminde çok ilginç bir pozisyonu var. Özel-
likle Türkiye, hem TTIP, hem TPP hem de OBOR’un tam kesişme noktasında. 
Bu da özellikle Türklerin omzuna insanlığın, daha doğrusu fakir ve mazlum 
ulusların geleceği konusunda tarihte bugüne kadar karşılaşmadıkları bir so-
rumluluk yüklüyor. Bu coğrafyanın bizim sırtımıza vurduğu bir insanlık yükü 
bu. Buna cevap verebilmek ve bu sorumluluğu layıkıya taşıyabilmek için çok 
donanımlı bir insan gücüne sahip olmamız gerekiyor. Donanımlı olmayan bir 
insan gücüyle Asya, Afrika ve Orta-Doğu halklarına karşı olan sorumlulukları-
mızı yerine getirmemizin imkanı yok. Şayet biz bu sorumluluğu idrak edip ona 
göre pozisyon alamazsak, gelir dağılımında, teknolojide ve insani gelişkinlik 
düzeyinde geriye düşmüş olan bu ulusların, geçmişte olduğundan çok daha 
ağır koşullarda sömürgeleşmekten başka bir şansları olmayacak. 
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Değişik blokların birbirleriyle rekabet ettiği ortam pek çok alanda bu 
tartışmayı zenginleştirecek gibi. Bu yüzden Çin’in tehdit haline gelebileceği 
yönünde bir okuma, çok fazla Amerikan merkezli ve ABD kaynaklı bir oku-
ma gibi duruyor. Özellikle Çin’in son zamanlardaki hızlı iktisadi büyümesi 
bağlamında küresel güvenlik mimarisinin ABD tarafından yeniden organize 
çabası ve siklet merkezinin Orta-doğu’dan Güneydoğu Asya’ya çevrilmiş ol-
ması gözönüne alınınca Çin’in bölgedeki güvenlik hamlelerini kendi açısın-
dan daha anlamlı kılabilir (Johnson, 2000). Amerika dünyanın diğer yanla-
rında askerileşmeyi “teröre karşı savaş” stratejisi üzerinden gerçekleştirirken, 
Güney Doğu Asya’ya farklı bir önem atfediyor. Bir yandan da dünyanın her 
tarafında yatırım ve ticaret yapan Çin’in askeri olarak da buralara yetişecek 
şekilde önlem alması anlaşılabilir bir şey. Ancak Çin’in böyle bir adale gücü 
henüz yok. Bunu arzu edebilir ama gerçekleştirmek çok daha farklı birşey. Öte 
yandan Çin’in bu denli askeri varlık göstermesinin bugüne kadar uuyguladığı 
ve diplomatik terbiye kuralları içerisinde hareket etme tutkusunun da sonuna 
gelindiğini gösteriyor olabilir ama bu bir tehdit olabilir mi? Özellikle ABD’nin 
yaptığı askeri harcamalarla Çin’inkini karşılaştırdığımızda Çin’in harcamala-
rı tehdit oluşturamayacak kadar küçük kalıyor. Özellikle ABD’nin Japonya, 
Güney Kore, Filipinler gibi bölgedeki müttefiklerinin askeri harcamalarını da 
ABD’ninkine katarsak Çin aslında çok da ciddi bir askeri tehdit oluşturmuyor. 
Öte yandan, asıl konu, Güney Çin Denizindeki kayalıklar ve adacıklar üze-
rinde olan çekişme ve Çin’in denizi doldurarak toprak elde etme çabalarının 
askeri alana taşınmadan çözüme kavuşturulabileceği kanalların ve uluslararası 
kurumsal ve hukuksal yapının var olmaması. Özellikle iktidara gelen her Ame-
rikan Başkanı adeta kendisinin başkan olabilecek yeteneklerde biri olduğunu 
ispat etmek için mutlaka iktidara gelir gelmez Çin’le ya bir uçak düşürerek ya 
da bir Çin gemisi batırarak sürtüşme çıkardığını göz önünde bulundurursak bu 
tür kurumsal yapıların olmamasının gerçek güvenlik tehdidini oluşturduğunu 
görürüz (Jaques, 2009).

“Tek Kuşak, Tek Yok” insiyatifi’nde önemli olan husus, uzun vadeli plan-
ları gerektiren bu projenin planlaycısı ve uygulayıcısının ilgili devletler olma-
sı. Devletin ekonomide öncülüğüne önemli yer ayıran bu insiyatif, başarısı 
ölçüsünde mevcut anglo-saxon kapitalist uygulamalara alternatif oluşturma 
potansiyeli taşıyor. Bir yerde dünyayı “üç dünya” bağlamında yeniden tanım-
lıyor. TPP ve TTIP birinci dünya olarak öne çıkarken, OBOR etrafında ikinci 
bir dünya kurgulanıyor, üçüncü dünyayı ise bunların tamamiyle dışında kalan 
Afrika’nın ve Latin Amerika’nın mazlum ulusları oluyor.  
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SONUÇ

Yukarıdaki sunum küresel ölçekte ve yatırımlar etrafında küresel ekono-
mi politikada ciddi bir yol ayrımında olduğumuza dikkat çekmektedir. Buna 
göre üretim, tüketim, bundan sonraki yaşamımızın nasıl evrileceği şu aşamada 
belirsizlikler içindedir. Böyle bir durumda Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu beşeri 
sermayenin çok daha eleştirel, çok daha yaratıcı ve belli kalıplar içinde düşün-
meyi değil, yaratıcılığı teşvik eden bir ortam içinde yeşereceği açıktır (Kah-
nemann, 2011). Bu eğitimden önce gerekli “ortamın” yaratılması açısından 
önemli bir vurgudur. Türkiyedeki eğitim ve serbest düşünceyi geliştiren ortam 
nereden çıkacaktır? Bugün, çocuk üniversiteleri, uluslararası standartlarda IB 
(International Baccalaureat) gibi programlarda yetişen gençlik, dil bilgisi, te-
mel bilimler konularında bir nevi “elit” eğitimi alarak yetişiyor. Ancak burada 
bahsi geçen yeni dünyaya cevap verecek öğrenci malzemesi çıkar mı konusun-
da da pek çok sorun bulunmaktadır. Öngörülen ve arzu edilen eğitim sistemi, 
eleştirel, sorgulayıcı ve özgür düşünceyi teşvk edip öne çıkartabilecek bir eği-
tim sistemidir. Yani sorgulanmayacak hiç bir şeyin olamayacağı bir düşünce 
ortamının içinde elde edilen eğitim. 

Bugünkü konjonktürde ise başta Amerika olmak üzere çözümlenememiş 
ciddi bir kriz hüküm sürüyor. Son zamanların popüler çalışmasını yapmış olan 
Pikkety’ye (2013) sermaye birikiminin ekonomik büyümeden daha hızlı olan 
bir dünyada kapitalizmin bu türü sürdürülemez. Sermaye ve servet birikimin-
deki hız farkı, gelir dağılımının giderek bozulmasına yol açıyor. Bir yanda 
devletin transfer harcamalarına ihtiyaç duyan kesimin genişlemesi diğer yanda 
ise servetin hızla birikmesine tabi olan bir iktisadi yapı bulunuyor. Bu tür ge-
lişmeler ABD’deki Yüzde Doksandokuz türünden hareketleri ortaya çıkarttı. 
Bu tür hareketler, dünyanın her yerinde, İspanyollar’da da, Yunanlılar’da da 
var. Bir diğer yandan da Fransa’daki “gece boyu ayakta kalmak” hareketiyle 
bağlantılı olarak bu tür protestoların ABD’ye özgü olmadığını ve kapitalizm 
karşıtlığının ABD nezdinde de küreselleştiğini gösteriyor. 

ABD’de iktisadi kalkınmanın dayanağı olarak aldığı göç de durma nok-
tasında ve içeride milliyetçi bir takım hareketlenmeleri de başlatmış. Meksika 
sınırına yapılan duvar bir örnek. ABD’de, sağlık hizmetleri, eğitim vs gibi bir 
takım insani minimumlardan yararlanamayan kesim çok yaygın. Eğer ABD 
bu büyüyen sorunlara cevap veremez ve çözüm getiremezse, kendi içerisinde 
dünyada en fazla dağılma potansiyeli olan bir ülke durumunda. Bu söylenenler, 
TPP, TTIP ve teknolojik devrim ile ilgili söylenenleri destekliyor. ABD, içeri-
de karşılaştığı popüler baskı karşısında bunları çıkış yolu olarak ileri sürüyor. 
Bu sayede kapitalizmin ve sermaye birikiminin kökünde yatan emek süreçleri 
üzerindeki denetimi yaygınlaştıracağını öngörüyor. ABD’ye ayrıcalık tanıyan 
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bir başka husus ise kendi kendisini eleştirebilen bir yapıya sahip olması. Yani 
büyümenin ve refahın önünde sistemi tehdit eden bir oluşuma cevap gelişti-
rebilecek bir takım alternatifleri üretebilecek düşünce ortamına sahip olması.

Daha önce önerilen “üçüncü yol” veya Washington Sonrası Uzlaşının 
sorun çözme/çözememe sorunsalına baktığımızda, bugün içinde bulunduğu-
muz krizin bir yerde bu üçüncü yolun krizi olduğu söylenebilir. Burada karma 
ekonomi, özel – kamu işbirliği, bize çok daha ciddi bir ekonomi politika de-
ğişikliğine geçebilir miyiz sorusuyla birlikte düşünülmeli. Aslında, tüm iktisa-
di süreçlerde kamu ve özel sektör her zaman işbirliği yapıyor. Serbestleşme, 
ekonomik liberalizasyon devleti devre dışı bırakmıyor. Devlet her zaman ikti-
sadi sürecin içinde ama müdahalenin boyutu, şiddeti, kapsamı, alanı ve nefesi 
değişiyor. Bağımsız Merkez Bankaları’nın olup olamayacağı tartışmalarında 
da görüldüğü gibi, devlet finans alanine tamamiyle boşaltmıyor, en azından 
maliye politikalarıyla müdahale edebiliyor. Çin de farklı değil. Bu anlamda 
dünya’da hakim olan sistemin karma system olduğunu. O yüzden bunun al-
ternative bir politika olarak sunulması biraz suni bir yaklaşım. Arap Baharı’da 
Üçüncü Yol istemiyle ortaya çıkmıştı. Sonuç olarak bir sistem gelişmedi ve 
devlet en ağır biçimde sermaye adına sürece el koydu. Bu noktada küresel 
ölçekte devlet müdahalesinin boyutlarının farklılığı etrafında, kapitalizmin 
değişik versiyonlarından birinin mi tercih edileceği, yoksa evrensel ilkeler et-
rafında insanın özgür, eşit, refah içinde yaşamasına uygun alternatif sistemler 
düşünülebilir mi konusunu tartışmayı açmak. 
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