TARiHI BiTiRDiGi SANILAN COGRAFYA
(AMERiKANIN KEf}FiNiN 500. YILDONUMUNDE)
BiR TARiH FELSEFESt DENEMESi

Safa Erkiln

1. -

AMERIKANIN KOLOMB TARAFINDAN KEf}FtNtN
KISA OYKUSU

FranslZ iktisatglsl Gaetan Pirou'nun ilging deyi§iyle: «yeni
<;;agda biiyiik cografi ke§ifler diinyanm iktisadi minverini degi§tirmi§tin). Denebilir ki cografyaci sosyoloji okulunun temel inanci
«cografyal1ln dondurulmu§ bir tarih oldugu» yolundadlr. Bunakar§llik tarih de «hareket halinde bir cografya» dan ba§ka bir §ey degildir 1 •
i§te boylesine bir benzetmeden yola glkarak, bugiinlerde 500.
Ylldoniimiinii ya§adlglmlz, Kristof Kolomb (Christopher Columbus,
1451-1506) 'un Amerika'YI ke§fetmesinin Ins a bir oykiisiiyle konuya
girmek istiyorum.
ilk gaglarm uygar uluslarmdan olan Babilliler, MlslrlIlar ve
YunanlIlar tal1ldlklan iilkelerin taslak halinde haritalanl1l <;izmi§lerdir. Buna kar§m ortagagda cografya hemen hemen bilinmiyorduo Diinyamn kiiresel degil diiz ve yuvarlak bir diizey oldugu sal1ll1rdl. XIII. yiizYJ-lda Venedikli tiiccar Marco Polo (1254-1324) 'nun
Asyaya yaptlgl seyahatlerden sonra gorii§ler degi§ti. AYl1l yiiZYllda pusulal1ln icadl ile kara ve deniz haritalarmm diizenlenmesi i<;in
gerekli ol<;iiler bulundu. XV. yiizYllda giri§ilen deniz seferleri meghul kIt' alan ortaya glkardl ve diinyaya tamtarak bilgiyi geni§letti.
1 PIROU, G. : «Introduction it l'Etude de l'Economie Politique» (tktisada
Giri§) Istanbul : 1945, sayfa : 191 ve ERKUN, Safa : «SosyoIoji Dersleri»
Istanbul, 1966 sayfa : 31.
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1486'da Diaz Afrikamn guney burnuna, 12 Yll sonra da Vasco da
Gama Dogu Hindistan'a ula§W.
Amerikamn ke§fi incelenirken §u hususlar sirayla ele almabilir: Once Kolomb'un ki§iligi He onu eyleme gee;iren durtUler, sonra da ke§fettigi kIt'ada ele gee;en ganimetin niteligi ve bu olaym
dogurdugu sonue;lar.
Kolomb'un ki§iligi hahl yeterince ae;lklanmaml§tlr. Tarihe;ilerin
e;ogu onun 1451 Yllmda Cenova'da dogdugu hususunda birle§iyorlar. Cenovah bir dokumacmm oglu olan Kolomb'un denizi otedenben sevdigi, ae;lk denizlerde uzun yolculuklara e;lkmayl du§ledigi
anla§lllyor. Pavia Universitesinde bir sure okudugu da saml1yor3 •

25 Ya§ma geldiginde Akdenizi ba§tan sona a§ml§tl. Ancak, 0
donemde en uzun seferler bile kIYlYa baglmhydl. Denizcilik arae; ve
geree;leri ilkel oldugundan her an yolda kaybolma tehlikesi vardl.

o tarihlerde Portekiz Avrupanm en ileri Ulkelerinden biriydi.
Lizbon e;e§itli ke§iflerin merkeziydi. «Denizci» lakma adlYla da amIan Portekizli Prens Henry yanm yuzYlldanberi denizciler ve ka§ifler ie;in bir buro kurdurmu§tu, Atlas okyanusuna seferler duzenliyordu. Azore, Madeira, Cape Verde adalarmda Portekiz kolonileri
olu§mu§tu. Aym zamanda bir kUltur merkezi de olan Lizbon'da Cenova'll azmhklar arasma daha onceden katIlml§ bulunan karde§i
Bartolomeo aracIhgl ile, Kolomb orada i§ buldu ve iki karde§ kendi ba§larma haritacll1ga giri§tiler. Kolomb'un hie; yon degi§tirmeksizin batIya dogru giderek dunyanm dogusuna varma du§uncesini
nasil ve hangi etkiler altmda benimsedigi ae;lke;a saptanamiyor.
Ancak 1478'de unlu bir denizcinin klzlyla evlendigi biliniyor. Batlda
buyuk denizlerin otesinde zengin Ulkelerin bulunduguna inamyor.
Asyaya batldan gitmek hevesinde, kaympederindeki haritalardan
esinlendigi samhyor4 • Onun buyuk Hindistan seferine e;lkabilmesi
2 KAISER, Dr. Bruno : «10.00'0 Jahre S'chaffen und Forschen» (Ke§ifler
ve icatlar Ansiklopedisi) adl altmda Tiirkgeye geviren VAR, fj)ukran, Yapl
Kredi Bankasl D. K. Yaymlarmdan, sayfa : 138-139.
3 SEWELL, W. Stuart: «Brief Biographies of Famous Fen.and Women
(Buyuk Adamlar) adl altmda Turkgeye geviren BENGD, F., Varhk Yaymlarmdan, istanbul 1960, sayfa: 49.
4

SEWELL, W. Stuart: Aym kaynak,

S.

49.
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ic;;in kapital ve niifuz sahibi kimseleri ikna etmesi gerekiyordu. otuz
be§ ya§ma dogru K olomb, artlk Portekiz ticaret donanmasmda usta
bir denizci olarak tammyordu. Harita c;;izebiliyor, kutup Ylldlzma
bakarak bulundugu enlem dairesini saptayabiliyordu. Cografya ve
kozmografya alamnda c;;ok kitap okumu§tu. Unlii bir denizci aileye damat olarak intisabmdan sonra Cenova'mn en biiyiik bankasIYla da i§ ortakl1g1 yapml§tl. Fakat Kolomb'un tutkusu bu slmrlarm
otesindeydi. Gemiyle batIya yonelip dogunun zengin iilkelerine kestirme yoldan ula§arak akla hayale slgmayacak derecede zenginlige
kavu§maYl kafasma koymu§tu 5 •
Aslmda genel bir egilim olarak Portekizli denizciler XV. yiizYll sonlanna dogru Atlantik aC;;lklanm yoklayarak, Hindistan'a
giiney Afrika'dan do]a§lp ula§acak bir yol ara§tlrIyorlardl. Bu yeni
yolun biiyiik ticari degeri vardl. Qiinki Osmanhlarm Istanbul'u fethetmeleri dolaYlSIYla kara yolculugu hem tehUkeli, hem de masraf11 bir hale gelmi§ bulunuyordu.
Kolomb 1486'te, Portekiz Klrall II. Juan'l inandlrmak ic;;in tUr-

Iii c;;arelere ba§vurdu. Kral,

yukarda adl gec;;en Prens «Denizci

Henry»nin akrabasIYdl, yeni ke§iflerle c;;ok ilgileniyordu. Tarihc;;ilerin yazdlklarma baklhrsa Kolomb'u fazla agzl kalabalIk ve hayalci

bulmu§, anlattlklarma pek aklI yatmaml§tl. Gene de bu konuda bil'
komisyonun goru§iine ba§vurmu§tu. Bin din adamlyla denizcilikten
anlayan iki musevi hekimden olu§an komisyon Kolomb'un fikrini
begenmemi§ ve projesini geri c;;evirmi§tir. Yolun uzunlugu goziinunde tutularak onerinin reddedildigi anla§llmaktadlr. Olumsuz
yamttan klsa bir siire sonra kansl Dona Felipa da 6liince Porteki~
ile ili§kisini kesen Kolomb, talihini Ispanya'da denemeye karar verdi. Be§ ya§mdaki oglunu da yanma alarak Ispanyada Huleva'da
oturan baldlzmm yamna gitti. 1486 Yllmm 1 MaYls giinii yani ispanya topraklarma ayak bastIktan yakla§lk bir Yll sonra Klralic;;e
isabella ile gorii§me olanagl bulabildi. Katolik Klralic;;e isabella
otoriter bir hiikiimdar idi, her i§in uzmamm bulup gorevlendirme
yetenegine sahipti. Kolomb'u tam 6 Yll beklettikten sonra 1491 Yllmm son gUnlerinde huzuruna kabul etti. Klralic;;e Kolomb'a yardlm
5 BERGiN, AzizE' : «Diinyamlzl Ke§fedenler ve IvIeralrll Yolculuklan
Varhk Yaymlarmdan, Istanbul 1965, sayfa : 17.
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yapllmaslm istiyordu, ancak saray ileri gelenleri masrafm goklugu
gerekgesiyle diretiyorlardl. Kolomb ise buna ragmen -1485'te masraflan verildiginde yola glkmaga raZl iken- bu kez aynca asalet
iinvam da istemekle kalmlYor, amiral riitbesinin verilmesini de
§art ko§uyordu. Ancak hiikiimdarlar 1492 Ocak aymda kendisine
red cevabl verdiler. 0 da Fransa Klrall VIII. Charles'l ikna edebilmek amaclyla yola glkmaya hazlrlamyorken 23 MaYls 1492'de, isteginin kabuliine ili§kin klrall1k emri resmen bildirildi".
Goriiliiyor ki «Kolomb'un kafasmdaki biiyiik plan, Portekizin
stratejisini dogu yollarma yoneltmekti. BatIya yelken a§arak Qin'e,
Japonya'ya ve Hindistan'a ula§maYl dii§liiyordu. Ancak plamm
kabul eden; Portekiz yerine, yeni birle§mi§ bulunan ispanya Klralhglolmu§tu»7.
Boylece 3 Agustos 1492'd~ ispanya'mn Palos limamndan Kolomb'un komutasl altmda Santa Maria, Pinta ve Nina adlanndaki
ii<; gemi denize aglllyordu. Gemi adamlarmm toplam saYlsl 88'di.
Bunlann arasll1da siirekli hapse hiikiimlii iig geng de vardl ki,
ustelik bu sonuncular ozii sozii dogru kimseler olarak sonradan bityiik yararllk gostermi§lerdir 8 • On hafta batlYa dogru giden gemiler
hala kara ile kar§lla§amaYll1ca, tayfalar kaptana giivenlerini yitirerek ba§kaldlrmaya kalkl§tllar. Ama Ekimin 12'sinde -Kolomb'un
sonradan San Salvador adml verecegi- ada kar§llanna glklverdL
Buraya ispanyol sancagml gektikten sonra, aralarmda Haiti'nin de
bulundugu daha ba§ka adalar ke§fettiler. 3 Ocak 1493'te yurda donmek iizere yola glklldl. ispanyada buyiik, §enliklerle kar§11andllar9 •
Burada biraz durahm :
Anla§lllyor ki yolculugun sonlanna dogru ku§ku ve korkulan
gittikge artan denizciler, epey sorun glkarml§lardl. Buna ragmen
yolculuk oldukga kolay ve hlZl1 gegmi§ti. Son bilinen liman olan
Kanarya adalanndan Karaib adalarma van§, sadece be§ hafta siirmii§tii. Acaba bu ba§anda Kolomb'un denizciliginin paYl ne kadardlr?
6
7
huriyet
8
9

BERGiN, Azize : Aym kaynak, s. 20.
«Kristof Kolomb ve Ke§fi Hala Tartl&ulIyor» 18/8/19'92 tarihli CumGazetesi, sayfa : 11.
BERGiN, Azize : Adl gegen kaynak, s. 21.
SE:WELL, W. Stuart : Adl gegen kaynak, s. 50.
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Tarihc:;ilere bakllIrsa, sezgi giiciine kan~m, zamamn en geli§mi§ aygltl olan ve enlem olc:;meye yarayan astrolab'l kullanmaYl
bilmiyor, fakat tayfalarIm etkilemek ic:;in onu kullamyormu§ gib
yaplyordu lO •
Ustelik yolda bir aralIk riizgar da hafiflemi§ti. 26 EylUlden
1 Ekime kadar ancak 382 mil gidebilmi§lerdi. 7 Ekimde ku§ siirUlerine ve -karaya yakmlIk belirtisi olan- deniz iizerindeki agac:; dalJarIna rastladllar. (Gerc:;ekte goc:;men ku§lar Kuzey Amerika'dan
Batl Hint adalarma goc:; ediyorlardl, ama Kolomb bunun farkmda
degildi). Oniindeki haritaya gore rota diizenlemektense, ku§lan
jzlemeyi pratik ve akla yakm buluyordu. Ona gore karaya bir all
once varmanm c:;aresi, ku§larm ardmdan gitmekti 11.
Ote yandan, ne kadar ilginc:;tir ki Kolomb giinliik amlarInt
-hileli defter tutan bir tacir gibi- iki ayrl deftere yazlyordu. Bunlarm biri kendisi ic:;indi, her§eyi gerc:;ekteki durumuyla oldugu gibi
kaydediyordu. Oteki defter ise tayfalan ic:;indi ve moralleri bozulmasm diye iyimser bir aglz kullamyordu 12 • (SonralarI batl emperyalizminin davram§larIm nitelendirecek olan bu c:; i f t est a ndar t kullammma, ilerde tekrar donecegiz).
Kolomb bu minval iizere AmerikaYl ke§fededursun, biz de bu
ic:;ten pazarlIklI davram§larma i1i§kin gozlemlere dayanarak onun
gerc:;ek ki§iligini ke§fetmi§ oluyoruz. Kolomb'un becerili liderliginin
gizemi, otoriter tabiatmm yamnda, kurnazlIgmdan ve §ansmdan
rIa kaynaklamyordu. Kolomb'un giinliik defterinden anla§llIyor ki,
o d6nemde Cenoval1 tacirlerin kutsal slogam -bir tiir besmele'siolan «Tanrl a§kma ve kar ic:;im sozleriyle yola C:;lkan ka§ifin gerGek karakteri ve zihniyeti bu sozlerde belirginle§iyor: Onun varlIglhl kaplayan bu e van gel i s t ve mer k ant iIi s t «dindar
i§adaml» ruhu, tutkularIm ve amac:;larIm da ortaya koyuyor13 •
10 «Kristof Kolomb ve Ke~fi Hala Tar1;I~lllyor» adl gegen kaynak;
sayfa : 1.1.
12. BERGIN, Azize : Adl gege.n kaynak; s. 22.
13 Ilgingtir ki Kolomb'un Amerika'yr ke~fi slrasmda izlenimlerini kaleme
aldlgr Latince giince 199,I'de Paris'te diizenlenen bir aglk arttIrmada 350.000 DM
bedelle aIrcl bulmu~, 1992 eyliiliinde ise KOln'de uluslararasl antik kitaplar fuannda 760.000 DM iizerinden aglk arttrrmaya glkarllmr~tll·. (Cumhuriyet Gazetesi,
9/9/1992, s. 11.
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Kolomb'un masum yerlilerle kar§lla§maSl da ilgingtir: Bahama adalarmm klYlsmda, maiyetindeki obur gemilerin, kaptanlarlYla birlikte karaya e;lkar e;lkmaz, ke§if hey'etinin beyaz zemin uzerine ye§il tagh bir hagtan olu§an flamasmi topraga diktiler. Sonra
da hepsi topraga kapamp, sevine; gozya§lan ie;inde, kendilerine bu
mutlu am gosteren Tannya §ukran duasl okudular. Kolomb artIk
kendisine amiral unvamm vermi§ti. Duadan soma bu yeni adaya
San Salvador (kutsal kurtancl) adml koydu. Denizciler dinsel
ti::irenle me§gul iken yerliler onlan §a§kmhkla seyrediyorlardl. Kolomb defterine bu yerlilerle ilgili izlenimlerini §oyle yazlyordu :
«Bunlar Kanarya adalarmdakilere benzemiyorlar. Renkleri ne beyaz, ne de kapkara. Bir klsml Sirf yuzlerini, bir klsml da butiin
vucudunu boyaml§. Tahta ya da kemikten yapma basit silahlan
var. Bazllannda kue;uk altm pare;alan gortiluyor. Guneydeki bir
adada ya§ayan lnralda bu altnllardan bol miktarda bulundugunu,
i§aretle anlatmaya e;ah§tllar 14 • Kolomb Klralie;eye izafetle isabella
adml verdigi ada hakkmda ise not defterine §unlan yazlyordu. Bundan daha buyuk bir ada varml§. Oraya gitmek zorundaYlm. Adada bol bol altm ve baharat bulacagIm ... » Bu satIrlar onun goru§unu ve niyetlerini ae;lkhyor. Servet ve §ohret hlrsl, bu insanlarl
koru korune tehlikelerin kucagma atIlmaya sevkediyordu!15.
Kolomb'un ilk izlenimi yerlilerin akllll olduklan ve iyi kole

olabilecekleri kamslYdl. KlYlYa e;lktIgmda once topraga hagm yanmda daragaci dikmi§ olmasl, hem inancl hem de adaleti (?) simgeliyordu1.6.
Gunumuzde Kolomb'un Amerikaya e;lkl§lmn 500. Ylldoniimu
nedeniyle, onun kurdugu zalim rejimden otiiru yerlilerin soyklnmlria onayak oldugu ve bu yiizden ki§isel olarak sorumlu bulundugu
sa.vlan tartl§ma giindemine getirilmektedir. Gergekten de «Atlantik'in kar§l klYlsma tutsaklan ilk ta§lYan, Kolomb'dan ba§kasl
degildi. Karaib adalarma yaptIgl dart yolculukta Hispanik yerlilerine agir cezalar uygulaml§tI. Kafasmda hem dinsel co§kuyla
kan§lk ortae;ag mitoslarl, hem de yan bilimsel bir pratik zeka ile
14

BERG iN, Azize : Adl gegen kaynak, s. 25-26.

15

BERGiN, Azize : Ayrn kaynak, s. 26.
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«Kristof Kolomb ve Ke§fi

Raja

TartI§lhyor» ad! gegen kaynak s. 11.

15
yogrulmu§ bir merak vardl»17. Ancak umdugu gibi Qin, Japonya ve
Hindistan'm gorkemli uygarllklarma eri§ip §ahsen biiyiik kazane;lar elde edemedi.
II. -

1 -

AMERiKANIN KE~FiYLE ELE GEQEN GANiMETiN
NiTELiai VE DoaURDuau 808YO EKONOMiK 80NUQLAR
Dogu ve Batt Hindistan YoZunun BuZunmasz

,
Amerika'mn b6ylece hie; akla gelmedik bigimde Kolomb tarafmdan ke§fi, eski diinya ie;in olaganiistii bir durum yarattI. DolaYlsIyla ortacaglll bagnaz ilkeleri temelinden Ylklldl. Obiir, yiirekli
ka§ifler yeni seferlere giri§tUer. Ornegin Vasco da Gama 1498'de AfrikaYl dolanarak s6ylenceler Ulkesi Hindistan'a ula§tl Macellan
ise 1519'da ilk diinya dola§lml gezisine glktI ve Macellan Bogazl'm
buldu. Filipinlerde yerlilerle sava§lm slrasmda 6ldii. Adamlan
dogu y6niinde yolculugu siirdiiriirken bir baharat adasma rastladllar. Gemilerinden biri 1472'de d6nerek diinya dola§lmml bitirdi.
Buda yeniden seferler diizenlenmesi yolunu ae;tI.
2 -

/

Ke§ifZerden Kzt'aZar Arasz Deniz Ticaretinin Dogmast

Vasco da Gama'nm Dogu Hindistan yolunu bulmasmdan sonra
ke§ifler birbirini izledi: 151l'de Malaka, 1516'da Giiney Qin ve
Kanton, 1526'da Yeni Gine, 1542'de Japonya ke§fedildi. 1513 yIlmda Panama'Yl a§an Balboa 0 zaman a kadar bilinmeyen biiyiik bir
denizle, Pasifik Okyanusu He kar§lla§tI.

Bir e;ok seriivenciler ke§ifleri kendi e;lkarlarma kullanarak servet kazanmaya kalkl§tllar. Kimileri, devletlerinin hesabma biiyiik
Ulkelere elkoydular: Cortez 1519-1521'de Meksika'Yl, Pizarro 15321534'te Peru'yu ke§fetti. Tiirlii e;eki§melerden sonra ispanya ile Portekiz yeni tanman topraklan aralarmda payla§mak iizere anla§maya vardllar. Bu arada ingilizler, HollandalIlar ve Franslzlar yeni
seferler diizenlediler. 1588'de ispanyol armadaSl ingilizlere yenildi.
17

Aym kaynak, s. 11.
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Portekizin egemenligi ise 1600 Yillarmda ingiltere ve Hollanda'ya
ge<;WH.

3 -

Dogu Hindistan'da Hollanda'mn Somurge Egemenligi
Kurmasz

Vasco da Gama'mn 1497'de Afrika klYllanm gemiyle dola§masl sonucunda uzak dogu iilkeleriyle yapilan ticaret geni§ledi.
Daha onceleri tehlikeli ve masrafh kervan seferleriyle gergekle§tirilen nakliyat, deniz yoluyla daha ucuz ve guvenli bir duruma gelmi§ti. XVII. yuzYllda Hollandall tacirler dunya ticaretinin temeliur atarak 1602'de «Dogu Hindistan KumpanyaSl»m kurdular. Batavya'Yl egemenliklerinin merkezi yaparak Cava, Sumatra, Seleb
Adalan, Malaka, Seylan ve Guney Afrika'da somurgeler olu§turdular. f;?irket 1637'de Japonya Nagazaki ile ticareti tekeli altma
aId!. Deniz ticareti Hollanda'Yl Avrupa'nm en zengin devleti durumuna getirdi. 35.000 parga gemiden olu§an deniz ticareti filosuna sahip bulunan bu Ulke, ekonomik gucunu refah ve somurgelerini XVII. yuzYlldaki liderlerine borgluydu19 • Unlu «Dogal Hukuk» Okulu» nun ba§ta gelenlerinden olan Hugo Grotius tarafmdan
((Mare Liberum = Denizlerin Serbestligi» kurammm ortaya atll1§l
da bu d6neme rastlar. Bu kuram, aglk denizlerden de uluslararasl
serbest gegi§ hakkml benimsedigi gibi, denizde blilunan sahipsiz
ta§1l1lr ve ta§mmazlann bulana ait olacagl yolundaki «ilk i§gal»
ilkesini de is;ermekteydi.

S6zunU ettigimiz egemen deniz ekonomisinin 6nderligi, uluslararaSl platformda, daha sonralan slrasIyla (XIX. yuzYllda)
«uzerinde gune§ batmayan imparatorluk» adml alacak olan Buyuk Britanya'ya ve onun §anll armadasma, XX. yuzYllda da
A.B.D.'rie gegecektir.
4 -Endustri Devrimi

Buraya kadar inceledigimiz, Amerikanm ke§finin dogrudan
dogruyadogurdugu sonuglardlr. f;?imdi de, ke§fin dolayll sonuglan111 gore lim. 18
19

KAI8ER, Dr. Bruna : Adl ge~en kaynak,s. 140-141.
KAISER, Dr. Bruno : Aynl kaynak, s. 155.
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Ortagaglann esnaf loncalan He mutlakiyet rejimleri teknik
yenilildere kar§l engeller Ylgml§tI. Bu barajm ardmda bir gok yararlallllmaml§ icatlar ve teknik ilerleme olanaklan birikmi§ti. Yeni
Qaglarda Ingiltere'de bir dizi ke§if meydana geldi ve orad an klt'a
Avrupasma slgradl. Ornegin: Yiiksek flnnlarda kok komiirii lSlsIyla demirin eritilmesi ve endiistride kullallllmasl, boylece tahta
tezgahlardan metal tezgahlara gegilerek iiretimin hlzla YIgm haHnde artmasI, buhar makinasmm ve buharll geminin ke§fi, gelik
raylar iizerinde kayarak giden demir tekerlekli §imendiferin ke§fi,
dolaYlslyla mamul ve iiriinlere geni§ gapta ta§lma olanaklarmm
saglanmasl vb. . .... I§te bugiin bize pek dogal ve kolay gibi gelen
bir siirii ke§if ve icat ki, ortagag barajllll a§an bu co§kun aklmm
ani glkl§ma Arnold Toynbee «endiistri devrimi» adml vermi§tir.
Endustri devrimi, kiiguk i§letmeyi ve aile i§letmesini buyuk i§letmeye (yani fabrikaya) donu§tUrdu 20 •
Biiyiik i§letme ise Ylgm halinde geni§ i§gi nufusu ile olasllIydl;
Gerek uretici gerekse tUketici olarak biiyiik halk Ylgmlarma muhtagtl. Boylece biiyiik endiistri, klrsal alandaki tanmla ugra§an
halk Ylgmlanlll geni§ Olgiide kentsel alana gekmi§tir.
Bu siiregte endustri gagl, ug yeni bulu§la diinyaYl temelinden
degi§tirmi§tir.
Pus u 1 anI n k e § f i ki, yukarda degindigimiz deniza§Irl
uzun seferlere olanak saglaml§, boylece emperyalizmin ve somiirgeciligin dogu§unu hazlrlaml§, daha sonralan ham maddeleri tUketecek olan kapitalizme soluk aldlrml§tIr.
Bar u tun k e § f i ki, «orgiitlenmi§ sava§ aygltV) bigiminde
talllmlanabilecek profesyonel ordularm kurulmasml gergekle§tirmi§ ve giderek geli§en ge§itli silahlan uretecek altyaplYl kurdurtmu§, modern devlet mekanizmasmm i§lemesi igin zorunlu bulunan
organizasyonu yaratml§tI.
Mat b a anI n k e § f i ki, fikirlerin yonlendirilmesini saglaml§, yeni politik davralll§ ilkelerini yayan Ylgmsal bilinci dogurmu§tu.
20

RUSTOW, Alexander: «Teknik Terakki, A§lrl Niifus ve Kitlele§me

(ibrahim Faztl Pekin Armagam iQinde) 1st. Universitesi iktisat Fak. Yaytru,
1948, sayfa : 298 Yd.

Sos.yo'Zoji Dergisi: F. 2
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5 -

Endustri Otesi «TeknotronikH Qag

Hemen soylemeliyiz ki «endustri otesi» diye de adlandmlan
iginde bulundugumuz «tekno-tronik gag»da da, bu ug boyutlu kalkmma kaldlracmm paralel e§degerleri bulunuyor21 :
Pus u 1 a yak a r § 1, sosyoekonomik ve politik davralll§lan
etkileyen ve aym fethi olayml saglayan b i 1 g i s a ray 1 n k e § f i.
Bar uta k a r § 1, sava§m dogasl111 kokeninden degi§tiren
nukleer Ylklm guciiniin icadl;
Mat b a a yak a r § 1, tum insanllgl dunya gapmdaki Ylgmsal aktiiel ileti§im agmda (mass media) birle§tiren e 1 e k t ron i k
h a Q e r 1 e § m e mekanizmasmm bulunu§u (Radio-TV).
i§te biitUn bu ogelerin karma§lk bile§kesine «tekno-tronik gag»
adl veriliyor. Buna «niikleer gag» ya da «uzay gagl» da denilebilir.
Boylesine bir bile§ke, teknolojiyi tUm diinyaya dagltarak, bir yandan uzakllgl ve mekan farklnl ortadan kaldlr 1 r ken, uluslar arasmdaki uygarhk e§itsizligini daha da aglga
vurmakta, sonugta ge§itli iilkelerin uygarhk diizeyleri arasmda doldurulmaz bir ugurum yaratarak, bunlarm g el i § i m a § a m a 1 a rIa r a sIn d a k i z a man fa r k 1 n 1 busbiitun b ii Y ii 1 t me k ted i 1'22.
XX. YiizYllm son una dogru, kar§lt yorungelerdeki egemen
ekonomiler - (bir yandan ABD liderligindeki liberal/kapitalist blok
ile ote yandan SSCB liderligindeki gudumlii/kollektivist blok)geri kalml§ ya da geli§mekte olan ve «baglmslzlar» adml takman
3. dunya blokuna, kalkmma modeli olarak kendi sistemlerini saghkverme yan§ma giri§mi§ iken Z3 ; birdenbire Qernobil nukleer santralinin denetlenemez slzmtlsl patlak vermi§ ve kanaatimce biraz
da bu travmamn yarattlg1 §okun etkisi altmda -glasnost ve perestroyka oksijen gadlrlan ic;indeki onanm c;abalanna ragmen- de21 Onbe§ Yll kadar once istanbul Devlet Glizel Sanatlar Akademisi tarafmdan yaYinlanan «Teknotronik 9agda Sanatm YazgIS1» ba§hkh tebligim:de bu
ogelere deginmi§tim: (the symposium of arts toward the year of 2000) ist. 197.
22 Zhigniev Yezinski : «Uluslararasl ve Diinyasal» Encounter Dergisi, 1972.
23 Ulken, Yiiksel : «Yirminci YuzYllda Diinya Ekonomisi», istanbul 1970,
sayfa : 364 ve sonraSl.
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mirperde YlkllIvermi§tir. Bunun ardmdan da, halen i<;inde bulundugumuz «yeni diizem denilen ve ekonomik yapl olarak serb est
piyasa, politik yapl olarak da liberal demokrasi temellerine dayandlgl one siiriilen, -aslmda esneklik saglayacak kar§l denge
aglrl1gmdan yoksun tutuk asansorlere benzeyen- durumortaya
<;lkml§ bulunmaktadlr.
I§te tam bu noktada zorunlu bir soru akla taklhyor: «<;tift
siiper gii<;lii diinyadan tek siiper giic;lii diinyaya donii§iim» bi<;iminde ozetlenebilecek bu son durum, acaba artIk tarihin de sona erdigi anlamma ml gelmektedir? Itiraf etmeUyiz ki tarih felsefesi sosyolojinin bazen sapmaktan kendini alamadlgl giizel manzarall ancak kaygan bir viraja benzer. Adml rahmetle andlglmlz Prof. Omer
Liltfi Barkan Istanbul Universitesindeki Iktisat Tarihi seminerlerinde bu yiizden bizi «siz sosyologlar atak ve tehlikeli genellemelere egilim gosterirsiniz» diyerek nazik~me bir iislupla ele§tirirdi.
Belki de bu egilimin etkisiyle, tebligimin son klsmmda bu sorunu
yoklayaca,glm.
III. -

LIBERAL DEMOKRASIYE VE PIYASA EKONOMISINE
DAYALI YENI DUZEN iLE TARIH SONA ERIYOR MU?

I<;inde ya§adlglmlz XX. yiizYlhn ilk yarlsmda iki biiyiik diinya sava§lm ard arda gormii§ ve ikincisini atom bombasmm geni§
halk Ylgmlanm bir anda yokediveren Ylklm giicii sayesinde sona
erdirebilmi§ bulunan ihtiyar diinyanm bir yeni sava§lkaldlrmaslmn ku§kulu oldugunu 24, son korfez sava§l olaylan hepimizin gozii
oniinde tIpkl bir dizi filmi gibi, televizyon ekranmda sergilemi§tir.
Ilgin<; bir raslantlY1a, yuksek 6grenimilnizi ve lisans sonrasml ikinci diinya sava§l slrasmda Istanbul Universitesinde Alman bilginle..;
rinin ve deneyimli Tiirk hocalanmlzm «rahle-i tedrisinde» yapml§
bulunduk. Hocalanmlz harbin dagdagalan arasmda sava§tan barI§8. dinamik sosyal'den statik sosyal'e- bu ge<;i§in sosyoekonomik
ko§ullanm ara§tIrarak bukonudaki bulgulanm derslerde yorumluyorlardl. Ornegin Prof. Gerhard Kessler «sava§ sonraSl ekonomi24 ERK"UN, Safa : «Atom Enerjisinin Kullamlmasmdan Dogan Bazl Felst'fi ve iktisadi Meseleler» BiIgi Dergisi (Tiirkiye Muallimler Birligi yaylm)
Sayl : 180-181, sayfa : 9-12, Istanbul 1962.
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sinin sorunlan» ba§l1kh doktora ihtisas kurlarmda, c;:e§itli devletlerce yaymlanan istatistik verilerine dayanarak, ikinci diinya sava§lm goriinii§te kaZanml§ saYllan ingiltere, Fransa, Rusya gibi Avrupa'l1 miittefik devletlerin gerc;:ekte yitirmi§ olduklanm; aSll kazananm ise ABD oldugunu soylUyor, buna gerekc;:e olarak da aglr
hava bombardlmanlan sonucunda en biiyiik sava§ YlkmtIsmm adlgec;:en Avrupa iilkelerinde olu§tugunu, Amerika'mn ise deniza§lrl
yoldan katlldlgl bu muharebelerde dogrudan dogruya fazla tahribe
ugramadlglm aC;:lkhyordu. Sava§ sonrasl ic;:in ekonomik parola:
«In§aata devam» yamnda «yeniden imar!» idi. 0 zamanki tahminlere gore yakla§lk dort Yll siiren bu sava§taki her yllllk sava§ tahribatmm giderilmesi ic;:in onar ban§ ylll (yani top lam 40 Yll) onanm gerekiyordu 25 • i§te ABD tarafmdan bu slralarda «Truman Doktrini» adlY1a ortaya atllan ve Avrupamn kalkmmasl ic;:in miittefiklere onerilen «Marshall Yardlm Plam» aslmda ABD'nin duragan
ekonomi konjonktiiriinii canlandlrmaya yonelikti. Bu nedenle
hocamlz bu plam, tlpkl sersemleyerek kroke olan hasmml tam nakavt ederek yere sermek amacwla «son yumrugu patlatmak iizere»
yakasmdan tutarak kaldlran profesyonel bir boksoriin davram§ma
benzetiyordu.
Truman Doktrini denilen ABD yardlm programmm ortaya
atIldlgl giinlerdi (1947) TC'nin 0 zamanki ba§bakam Recep Peker

parlamentoda §u konu§maYl yaplyordu : «Tiirkiye gerc;:i son harbin
tahribatma ugramaml§tlr. Fakat memleketimiz tahribattan masun
kalml§ haliyle bile, harbin musibetlerini c;:ekmi§ Avrupa iilkelerinden daha iyi bir halde degildir. Yurdumuz tarihi mukadderatm
tesiri altmda medeni ihtiyac;:lanm kar§llayacak modern vasltalardan mahrumdur. Biitiin iktisadi ve smai i§lerimizi kuvvetli hamlelerle ba§armaya, yollanmlzl ula§tlrma vasltalanmlZl ve bilhassa sosyal tesisleri hemen yeni ba§tan kurmaya mecburuz. Tanm
25 Ilgingtir ki ikinci dUnya sava:;nm yitiren fakat disiplinli ve galI§an
bir ulus clan Almanya ikiye bOlUnmU§ olmasma ragmen batIda kalan «Bundes
RepubUk» budanml§ haliyle Ba§bakan Ludwis Erhard'm liberal yonetiminde,
oncesi tahminleri bo§a glkararak bunun yansl kadar bir zaman zarfmda kakmmaYl ba§ardl ve UsteUk gevresine yardlm onerecek duruma geldi..Bunun
adIna da «Erhard Mucizesi» dendi. Batl ve Dogu Almanyanm inamlmaz birle§mesinden sonra horlanan TUrk emekgilerinin bu kalkmmamn altyap!.smm in§asmda bUyUk pay! bulundugu unutulmu§ gOrUnUyor!
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kalkmmasl i<;in de <;ok emek sarfetmek ve c;:ok masraf yapmak gorevi altmdaYlz. Bu sebeple yurdumuzun geni§ ihtiya<;lanm kar§llayacak ABD yardlmma minnettar olacaglZ» 26.
Max Weber, Werner Sombart gibi sosyolog ve iktisat<;llar kapitalist ekonomi sistemini yalmz serb est piyasa temeline dayal1 bir
top 1 u m sal 0 r g ani z a s yon olarak degil, aym zamanda bu
davram§daki durtiileri irdeleyen bir z i h n i yet yonuyle de incelerler. DolaYlSlYla bu sistemi «doymak bilmeyen bir kazan<; tutkusunun ruhlan kaplamaSl» bi<;iminde de tammlarlar.

Tebligin ilk lnsmmda Kristof Kolomb'un, tayfalanm kandlrmak amaclyla c;ifte gunliik defteri tuttuguna, bu notlarda yerlilere
somuriilecek koleler gozuyle baktIgma, deniz ara<;larmdan baZlSlm
kullanmaYl bilmedigi hal de biliyormu§ gibi davrandlgma deginmi§tim. i§te bu «<;ifte standart» egilimi, hile-i §er'iyeye benzer muvazaah ve yamltlcl davram§lar, gunumuzde FranSlZ politologu Maurice Duverger tarafmdan «Batmm iki Yuzii» adll kitapta §oyle belirtilmektedir: «Batl iilkeleri, kendi i<;lerinde sosyal yonleri gayet
gu<;lu yasalar yaparak ekonomilerini de bun a gore ayarlarken, azgeli§mi§ iilkelerle olan ili§kilerinde, kendi sosyal niteliklerini antisosyal bir politikaya donu§tiirmektedirler ... Oyleyse, ozgurliikler
ve e§jtlikler alanmda aSll sava§llmasl gereken §ey bu politikadlr.
Geli§mi§ ve geli§mekte olan iilkeler arasmdaki ili§kiler daha adaletIi ve insanclI bir <;ozume baglanmadlk<;a, uluslararasmda ortak noktalar bulunmasmda c;ok buyuk gu<;lukler c;ekilecegi besbellidin.
NasIl ki korfez sava§l sonraSl dunya olaylan, bu yarglYl dogrulaml§tIro Eger bir iilkede zengin petrol kaynaklan bulunuyorsa orada
insan haklan savunuculuguna kalkl§an, yada kendi iilkesindeki
etkiIi azmllk lobilerinin iktidara verecegi destekleme oylarma gore
politik dumen kullanan glkarcl bir super devlet, uluslararasl platformda «humanist-liberalliden) rolunu ne dereceye kadar oynayabilir? Oynamaya kalkl§sa bile, ne denli inandmcl olabilir?
ate yandan 1992 temmuzunda televizyon ekranlarmdan verilen «Amerika'mn 6teki Yuzu» adh belgeseli izleyenler ammslYa caklardlr: Dunyamn super devleti olan «ekonomi mucizesi» Amarika'da toplumsal sorunlan sergileyen ve Amerika'mn oteki yuzunu
26

istanbul Dergicsi, «Aym Tarihi» boliimii, Mart 1974.
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yansltan bu kordela, izlenen sosyoekonomik politikalarm sonucunda ortaboy ve kii<;:iik <;:ift<;:ilerin bankalara olan kredi bor<;:lan nedehiyle topraklanm ve evlerini yitirmelerini, yok olw~lanm anlatIYorduo Amerikan riiyasmm simgesi olmu§ ailelerin <;:iftliklerinin dagl11§ oykiisiinii veren bu belgesel tiiyler iirperticiydi. Sunulan istatistik verileri birka<;: aileden degil, yiizbinler hatta milyonlardan
olu§uyordu. Belgeselde evini yitiren insanlarm sokakta kalI§lannm <;:oluk-<;:ocuk aile bireylerinin a<;: ve ortada kalI§larmm oykiileri
yer allyordu 27 •
Bununla beraber XIX. yiizYllm ortalarma donersek «hi<;: ku§ku
YOk ki kapitalizmin ozellikle biiyiik bir hlzla geli§tigi-ancak ote
yandan da 1860 Yillarma degin milyonlarca zencinin kole olarak <;:alI§tIgJ- ABD'deki, uygulamalar, sosyal politika tarihi baklmmdan
ozel bir ilgiyle incelenmeye deger. Emek<;:ilerin vicdanslz giri§imciler tarafmdan somiiriilmelerinden dogan olumsuz durumlara bu
iilkedc geni§ ol<;:iide rastlamr. Bu tiir somiirii olaylarma konu olanlar yalmz zenci kolelerden ibaret degildir. ingilizce bilmeyen Avrupa'h go<;:menler de bu kurbanlarm arasmdaydl. Avrupa'dan bu
lot'aya yanslyan sosyol reform tasanlan burada da yanda§lar bulmu§tur. Ge<;:mi§te oldugu gibi giiniimiizde de Amerika'da bir yandan geri ve ilkel gorii§ler, ote yandan koktenci ilericilik atIlImlan,
inamlmayacak bi<;:imde yanyana yer almaktadlr.
Ornegin <;:ocuklarm ve kadmlarm <;:alI§tInlmasl, gece i§Sfiligi,
kotii ko§ullar altmda <;:alI§an maden emek<;:ilerinin durumu, ev sanayii i§<;:ilerinin dii§tiikleri yoksulluklar, ya§lI i§<;:ilerin kovulmalan,
emek<;i sefilligi vb .... Fakat ote yandan daha 1868 Yllmda 8 saatlik i§ giinii kurallmm kabulii yolundaki yasal giri§imler, ev sanayii
emek<;:ilerinikoruyan keza asgari iicretleri saptayan yasalar, toplu
sozle§me pazarlIklanm ba§anyla yiiriiten gii<;lii i§<;:i organizasyonlan, somiirii olaylarmm kamuoyuna yansltan yaygm etkinlikler ..
. Federe devletlerden bazllan, sozgelimi Massachussets, New
york, Pensilvanya, Kaliforniya gibi batIdakilerin sosyal politikada
olduk<;:a ileri durumda bulunmalarma kar§l giineydogudakiler yani
zenci koleliginin merkezi olan kuzey ve giiney Carolina, Alabama
ve Georgia §a§llacak de recede geri kalml§lardl.
27 KETENCi,
Gazetesi, S. 7.

~iikran

: «Bagnaz Kim?» 28/7/1992 tarihli Cumhuriyet
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Herkesge bilinir ki 1860'larda zenci koleliginin zorla kaldmlmasI, bir YII kadar suren ig sava§lar sonucunda saglanabilmi§ti.
Keza uzmanlardan olu§turdugu ve «beyin trostu = Brain Trust»
admI verdig-i grup aracIlIgIyla cumhurba§kam Franklin Roosevelt'in one surdugu reformcu giri§imler (New Deal) direngle kar§IlanmI§tI. .. Ozetle denilebilir ki Amerika, sosyal politika bakImmdan
-yanmyuzyIl oncesine kadar duzensiz ve geli§kili bir gorunum
sergilemektedir. SaglIklI, yetenekli ve egitimli i§giler ABD'de yukselme olanagl bulabilmi§ler, hatta buyuk giri§imlerin bir kIsmI da
bunlarm arasmdan gIkmI§tIr. Ama ote yandan buyuk kentlerde ve
bazl sanayi bOlgelerinde geni§ bir sefalet gozlenmekte ve bu durum
konjonkturun gokuntu di::inemlerinde daha beUrginle§mektedlr»28.
Gergi ABD'de sosyal devlet ilkesi ile sosyal guvenlik kurumlan,
ozel giri§imcilik adma uzun Yillar gignenmi§tir. Ancak gunumuzde
ABD'de sosyal devlet ilkesinden vazgegi§, her§eyi serbest piyasa ekonomisinin erdemleri arasmda arayl§, sosyal hizmetleri ozelle§tirme
gibi egilimler samldlgl uzere «gegerli olam degil, artlk demode saYllan bir du§uncedir. C;unkiYlllarm iginde suregelen uygulama ozel
sektor eliyle yapillan sosyal hizmetin maliyet masraflanm gok yukselttigini, YIgmlarm -ba§ta saglIk. ve emeklilik olmak uzere- sosyal
guvenlik hizmetlerinden yeterince yararlanamadlklan gergegini ortaya glkarml§tIr. Son zamanlarda ya§anan sosyal patlamalar (or:negin Los Angeles'teki ayaklanmalar) milyonlarm gektigi acilar ve
gileler sonucunda ABD'de yeni araYl§lan gundeme getirmi§tir. Bu
araYl§larda ise sosyal devlet ilkesi temel saYllmakta, sagllk hizmeti
ba§ta gelmek uzere tum sosyal guvenlik hizmetlerinin kamu sektoru eliyle yurutUlmesi araYl§lan geli§iitilmekte, hukumetge bu
konuda kapsamll hazlrhklar yapllmaktadn'29.
Artlk bildirinin vermek istedigi mesaja yonelmi§ bulunuyoruz.
Sosyal politika uygulamalarmm gizdigi yoriingeyi izleyerek ideolojik d6nemece ula§ml§ oluyoruz. Ikinci diinya sava§lmn arifesinde
Istanbul Universitesinde iktisat okutan a§ln liberalist Prof. Wilhelm Ropke; «gergekte iktisat alamnda birbirinden ayrI ve birbirine
kar§lt ogreti (doktrin) ler yoktur, iktisadl bilenlerle bUrney-en:
28
29

KESSLER, Gerhard: «1gtimai Siyaset» Istanbul 1945, s. 131-133.
KETENeI, ~tikran : Adl gegen kaynak s. 7.
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ler vardm) diyordu. Aradan gec;:en zaman, belki de Ropke'yi hakh
glkanyordu! Guniimuzde liberal demokrasiye ve piyasa ekonomisi
temeline dayah «YENi DUZEN»'in gundeme gelmesiyle, geni§ anlamda s i y a s i t a r i h dar anlamda ise d 0 k t r i n I e r tar ihide acaba sona ermi§ oluyor muydu?
Abartih bir yakla§lmla, konunun «T a r i h inS 0 n u» bic;:iminde c;:arpici bir ba§l1k altmda, ortaya atIh§l, ilgingtir : ABD DI§i§leri Bakanhgi Siyasi Planlama Dairesinde ba§kan yardImcIhgmda
bulunan Fra:acis Fukuyama «National interest = Ulusal QIkar»
dergisinde 1989 yazmda yaymlanan « Tar i h inS 0 n u» ba§hkll
makalesinde bu saVl ilk kez ortaya attl. Adl gec;:en yazarm konuyu
ayrmtlyla i§ledigi «Tarihin Sonu ve Son insam adh kitabl da 1992'de Amerika'da baslldI. Ozetle, insanllk tarihinin ideolojik evriminin
sona erdigi temel savim igeren bu goru§ler, yaYlmlandlgl klt'ada
tartl§ma yarattigi gibi ba§ka kIt'alarda da yankl uyandlrdl ve bunlar Ulkemize de yansld1 30 • Fukuyama'nm esas iddiasl, komunizmin
bir doktrin olarak gokmesiyle, liberal demokrasinin son z a fer i
kazandlgl hususudur. Ona gore Dogu Avrupa ve SSCB'deki olaylar,
yalmz soguk sava§m sonunu yada ikinci dunya sava§l sonrasmdaki
siyasi tarih evresini de gil, genellikle tUm tarihin sonu geldigini
simgeliyor. Qunku ideolojik evrimin aI'tIk sona erdigini ve batmm
liberal demokrasi modelinin evrenselle§erek insanhk tarihinin son
yonetim bigimini olu§turdugunu gosteriyor. Ancak bu durum sava§m ortadan kalktIgl demek degildir. Liberalizmin yengisi Sirf du§unce plamnda kalmaktadlr, fakat gelecekte maddi dunyaYl da
etkileyecektir.
Aslma baklhrsa bu savlar yeni degildir. Hegel liberal devletin,
Marx ise komunizmin gerc;:ekle§mesiyle birlikte tarihin sona erecegini mujdelemi§lerdi. Ne var ki oiaylar her ikisinin de yanda§laI'ml du§klnkhgma ugratml§tI. Fukuyama'ya gore, liberalizm iki
nedenden otUru yaygmla§acakti : Birincisi doga bilimlerindeki ilerleyi§ tum toplumlarda aym etkiyi yapar. Boylece baglmslzl1gml korumak ve suI'duI'mek isteyen higbir devlet teknolojik geli§meye slrt
30 FUKUYAMA, Francis: «The End of History a.nd the Last Man» (Tal'ihinin Sonu ve Son insan) ileten : AKGUN, Mensur; 13/8/1992 tarihli Cumhuriyet'in «KiTAP» eki, s. 12-13. OZEL, Mustafa : Aym konudaki makale;
iktisat ve i§ Dunyasl BUlteni, MaYls/Haziran 1992.
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~eviremez. Ikincisi teknolojik geli§me SmlrSlZ ihtiyac;lanmlZm kar§llanmaSl olaslllgmi gerc;ekle§tirebilir. Bu surec; tum toplumlarm
giderek tfirde§ duruma gelmelerini saglar. Insanlar ulus devletleri
olarak orgutlenmekte ve evrensel piyasa mekanizmasl araclyla giderek benze§mektedirler. (Yukarda Teknotronik Qag evresini irdelerken, teknolojinin tum dunya dtizeyindeki yaygmla§masl stirecinin, uzakllgl ve mekan farkml ortadan kaldlrdlgma deginmi§tik) .

Fukuyama, Hobbes-Lock ikilisinin gorti§lerinden aynlarak,
liberalizmi «insanlarm bencH C;lkar c;atl§masmm vurgulanmadlgl»
daha soylu bir bic;imde aC;lklayan Hegel'in gorti§tine yakla§maktadlr; Bu baglamda Hegel'deki «thymos =0 n u r» kavramma ba§vurmaktadlr. Genellikle insanlar tinlenmeye ve saygl gormeye gereksinim duyarlar. Ya§am dtizeyleri ytikseldikc;e, daha fazla gelir degil
stattilerinin daha c;ok tamnmasml beklerler. I§te insanlardaki bu
saygmllk istegi, tarihin itici gtictinti olu§turur. Bireyler onurlan
ytizunden kendilerini denetim altmda tutan komtinizm yada fa§izm
gibi yonetim rejimlerini degil, ozgtirltikc;ti demokrasiyi yeglemektedirler. Dinsel koktenci aklmlar ise bagnaz C;lkarlan temsil ettiklerinden ottirti liberal demokrasiye alternatif olamazlar. Ancak
Fukuyama'ya gore ozgurltikC;ti demokrasinin de zaaf noktasl «toplumun giderek bayaglla§masmda» g6rtiltir. Qiinki demokrasinin
e§itle§tirici egilimleri tutkulan bastIrmaktadlr. B6ylece hak e§itligi ve maddi refah ile doygunluga eren ins an, giderek Nietzche'nin
«(son» insan tipine donu§mu§ 01ur31 •

Bu goru§leri ve korfez sava§mdan sonra Mass Media araclllglYla yaratIlmak istenen yen i d u z en imajml bir kenara blrakarak,
pek yakmda yapllacak olan ABD cumhurba§kanllgl sec;imlerini etkileyebilecek bazl faktorlere, bu baglamda gozatabiliriz : Amerika'da ya «kendi kabuguna c;ekilme» (isolationism) yada «dl§ dunyaya
yonelme» (internationalism) sec;eneklerinin kar§lt adaylar arasmda c;eki§meye donu§ttigu gozlenmektedir. Tarihc;i Henry. Steele
Commager «Amerikan Zihniyeti» adl1 yapltmda «refaha all§km
Amerikan halkmm bun dan yoksun du§meyi dogaya kar§l bir hakaret saydlgml» yazlyordu 32 • Ekonomik gostergeler Amerikan eko31 ileten: AKGUN, Mensur : Ad! gegen kay.nak.
32 ileten : §AHiN. Haluk: «Bush Nigin Kaybediyor?» 4/8/1992 tarihli
Cumhuriyet Gazetesi, s. 16.
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nomisinin son dort Ylldanberi ic;inde bulundugu durgunluktan kurtulamadlglm, 1945'ten bu yana en ba§anslz donemini ya§adlgml
ortaya koyuyor. Yeni dunya duzeninin umuldugu gibi C;lkmayacagl
.arnk algllanmaktadlr. Soguk sava§m sona ermesiyle askeri gucunun onemi azalan ABD'nin XXI. yuzYlldaki ekonomik yan§a AvTupa ve Japonya'mn c;ok onunde degil, belki aym hizada ve ciddi
.handikaplarla girecegi anla§1Imaktadlr33.
Ulkemizin bu konuya yonelik tutumuna gelince, meslekta§lmlz
Prof.Suna Kili'nin dedigi gibi: «Turkiye'nin onemi ve potansiyeli,
onu -Avrupa mI, Amerika ml?- ikilemi ic;inde blrakmamahdlr. Ne
Avrupa, ne de Amerika, Turkiye'nin tek dl§ politika sec;enegidir.
Turkiye oncelikler Slrasml gozeterek ve hemen onunla birlikte konulara global bakma durumundadlr34.
Sozumu bitirmeden once bir gozlem daha: Birle§mi§ Milletlerin dunya ekonomisi hakkmdaki «World Economic Survey» ba§llkll son raporunda: «Serbest pazar ekonomisinin her derde deva
olmadlg1, ekonomik geU§mede sedaca piyasa guc;lerine dayamlmasmm zarar verebileeegi» uyansmda bulunulmaktadlr. Batlll
sanayile§mi§ iilkelerin butc;e aC;lklarmm azaltIlmasma a§m derecede onem vermelerinin batl dunyasmda ekonomik buyumeyi engel'lecUgine» dikkat c;ekilmektedir. Bu son raporda «yatmmlarm te§viki yerine enflasyon orammn du§uriilmesine aglrhk verilmesi
nedeniyle, global ekonomide yeniden eanlanmamn zaYlf temellere
oturduguna» i§aret edilmekte, boyleee onceki raporlara oranla
«daha karamsar» bir tablo c;izilmi§ olmaktadlr.
Raporun «tahmin ve goru§lere» ili§kin klsmmda ise «kendi
para birimlerinin gueunu korumak isteyen batlh iilkelerin, ucret
artl§larlm baskl altma allp enflasyon oramm slflrlamaya c;ah§malarma» deginilerek «aneak enflasyon hlzml du§urmenin sosyal
rl1aliyetinin aglr olabileeegi ve yatmmlarm klsllmasma yol ac;acagl»
vurgulanmaktadlr. Raporda «dunyada giderek artan ekonomik
ve siyasi krizlerin c;oziilmesi ic;in, gerc;ekte ekonomik buyume ve
geli§menin yeniden kurulmasma oncelik verilmesinden ba§ka gare
33 §AHiN, Haluk : Aym kaynak, s, 16.
34 KiL,i, Suna : «ABD'de Ba§kanlIk SeQimi ve Tiirkiye» 26/7/1992 tarihli Cumhuriyet Gazetesi, s. 2.
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yoktur» denilmekte, sadece bu yolla «ekonomik buyumenin durakladigi donemlerde oianaksiz olan, kaynaklann askeri alandan sivil
alanlara kaydmlmasl suretiyle refah artu~mm saglanabilecegi»
sonucuna vanlmaktadIr35.
Bu gjincel gozlemlerden sonra, klssadan <;lkartilabilecek hisse,
kammlzca §udur: «Tarih Bitti!» sozu her ne kadar sansasyonel
bir slogan olarak etkileyici gorunse de, tarih higbir zaman bitmi§
olmaz. Gune§ her sabah yeniden dogar, degi§ik nedenler ozgun
kompozisyonianyia yeni sonuglar dogurur. Biyolojide doga vucudun
yeni gereksinimlerine uygun organian nasil yaratIyorsa, sosyolojide de toplum yeni evrelere uygun gozumleri oylece uretir. Olaylar
dizisi, ken dine ozgu determinizm zinciri igindeki halkalar halinde,
asIa tukenmez. Tarih, nicelik ve niteligini yine kendi yarattlgl
ozgun tez ve antitezieri beraberinde surukleyerek yatagmda aglr
aglr ilerleyen bir akarsu gibi, ezeiden ebede dogru akar gider.
<;iinki 0, dogasl geregi s ii reg e Ie n bir siiregten ba§ka bir§ey
degildir, varl1k nedeni budur ve bu yuzden sonsuzdur.

35 «Serbest Piyasa Her Derde Deva Deg'il» 29/6,/1992 tarihli Cumhuriyet
Gazetesi, s. 6.

