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“Krizdeki Batı ülkeleri, çareyi, geliĢen ekonomilere kaçan sermayeyi geri getirmekte buldu . Medya desteğiyle
isyan provasının yapıldığı Türkiye, Endonezya ve Brezilya'da 'doları ve faizi yükselt, borsayı çökert' formülü
uygulamaya konuldu”...

Bu bir gazete haberi. Altında ayrıntıları da vardı. Ben buraya sadece baĢlığı aldım, çünkü Ģu
an bizi ilgilendiren iĢin ayrıntıları değil, nedeni, niçini; ve de tabi, bu iĢin ucunun nereye kadar
gideceği-gidebileceği..
AĢağıdaki satırlar bundan tam sekiz yıl önce kaleme alınmıĢ ve de halâ olduğu gibi benim
sitede duruyor2:
YENĠ ESKĠNĠN ĠÇĠNDE GELĠġĠR..
KÜRESELLEġME SÜRECĠ VE KÜRESEL DEMOKRATĠK DEVRĠM DĠYALEKTĠĞĠ..
Dünya ikiye bölünüp de, iki dünya arasındaki iliĢkileri belirleyen temel unsur soğuk savaĢ
haline geldikten sonra, kapitalist dünyanın kendi içindeki iliĢkiler de değiĢmeye baĢlar...
Ama, giderekten, kapitalist dünya içindeki değiĢme sadece kapitalist ülkeler arasındaki
iliĢkilerle de sınırlı kalmaz. Kayıtsız Ģartsız tekel egemenliğine dayanan eski tekelci
kapitalizmin-emperyalizmin kendisi de değiĢmeye baĢlar. Çevrenin-dıĢ dünyanındeğiĢmesi, eski biçimiyle tekelci kapitalizmin varoluĢ koĢullarını da yok etmiĢtir. Dünyanın
ikiye bölünmesi bunun için bir milad olmuĢtur adeta. Tekelci kapitalizmin yeni koĢullarda
daha önceki varoluĢ biçimini gerçekleĢtirmesi-üretmesi mümkün değildi artık.
Peki değiĢen ne idi? Büyük kapitalist ülkeler yerli yerinde duruyordu. Finans kapital de
duruyordu ortada! DeğiĢen ne olmuĢtu? DeğiĢen Ģu oldu: Eskiden tekel+ulus devlet bir
bütündü. Egemenlik alanını geniĢletmek için bu ikili bir bütün olarak hareket ediyorlardı. Ulus
devletin açtığı güvenli yolda yürüyerek dünya pazarlarını istilâ ediyordu finans kapital. Ve bu
da, aynı hedefi güden, herbiri diğerlerinin aleyhine olarak kendi nüfuz bölgesini geniĢletmek
isteyen emperyalist ülkeler arasındaki çeliĢkileri ön plana çıkarıyordu. Ancak bu sürecin ve
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bu sürece yön veren çeliĢkilerin yeni dönemde, yani ikiye bölünmüĢ dünya ortamında da
eskiden olduğu gibi aynen sürmesi artık mümkün değildi. Çünkü bu, bütün bir insanlığı
topyekün yok oluĢa götürebilirdi. ĠĢ bu noktaya gelince, durum, bütün diğer yasaların üstünde
olan yaĢamı devam ettirme yasası (survive-überleben) açısından devam ettirilemez hale
gelince, finans kapital yavaĢ yavaĢ ulus devlet yükünü sırtından atmaya, dünya pazarlarına
yayılmanın daha baĢka-barıĢçı yollarını aramaya baĢladı.
Ama ne olabilirdi bu “yeni-barıĢçı yollar”:
Bir malı daha iyi kalitede, daha ucuza imal ederek rekabet etmek ve bu Ģekilde, daha
çok satarak, dünya pazarlarında daha çok yer kapmak!
ĠĢte, yeni dönemin, “soğuk savaĢ” döneminin, atom bombasından daha güçlü, en
önemli “silâhı” bu oldu! Öyle bir silahtı ki bu, hem sosyalist sisteme karĢı, hem de
kapitalist ülkelerin kendi aralarındaki rekabette biribirlerine karĢı etkiliydi; üstelikte,
hiçbir kullanma riski taĢımıyordu!...
Ama bu yeni birĢey değildi ki! Eski “serbest rekabetçi” dönemin yöntemi (“iĢletme sistemi”)
değil miydi bu! Tekellerin çoktan tarihin çöp sepetine attıkları eski “serbest rekabet” silahı
değil miydi! Kapitalizmin geliĢmesi, üretimin yoğunlaĢması tekelleri yaratarak serbest
rekabetin eski varoluĢ felsefesini inkâr etmesine yol açmamıĢ mıydı? Serbest rekabetin,
üretimin yoğunlaĢmasının sonucu olarak doğan tekel ise egemenlik demekti. Ġstediğin malı,
istediğin fiyata satabilmek demekti. Kapitalizm için önemli olan azami kâr’ı elde edebilmekti.
Dün bunu serbest rekabetle, üretici güçleri geliĢtirerek elde ederken, bugün tekel
egemenliğiyle elde ediyordu.
ĠĢte, dünya ikiye bölünüp de, artık ulus devletle birlikte nüfuz bölgeleri yaratarak
dünya pazarlarında daha çok yer kapma yöntemi imkânsız hale gelince, yani tekelci
kapitalist iĢletme sistemi azami kâr elde etmek için elveriĢli olmaktan çıkınca, sırtında
yumurta küfesi olmayan finans kapital, hiç düĢünmeden bu sefer de ulus devleti
sırtından atıverdi ve tekrar yeni gövdeye eski silâhlarını kuĢanmaya baĢladı! Önemli
olan ne iĢletme sistemiydi, ne de ulus devlet, önemli olan azami kâr’ı elde edebilmekti;
yeni koĢullara uyum sağlayarak, eskiden olduğu gibi tekrar daha ucuza ve daha iyi
kalitede mallar üretmeye, dünya pazarlarında bu yöntemle yer kapmaya yoğunlaĢtı.
Yeni koĢullar altında bu yöntem onun hareket kabiliyetini çok daha fazla arttırıyordu.
Bu türden bir rekabetin, yani ulus devlet gücüne dayanmadan yürütülen bir rekabetin
silahlı-sıcak savaĢlara yol açması, ve esas düĢman olan sosyalist sistemin karĢısında
güvenlik zaafına neden olması riski de yoktu! MüthiĢ birĢeydi bu! ĠĢte, ikiye bölünmüĢ
dünyada, soğuk savaĢ devam ederken yeni-küresel dünya sisteminin tohumu ana
rahmine böyle düĢtü. Ve kimse farkına varmadan, usul usul böyle geliĢmeye baĢladı
orada.
“AVRUPA BĠRLĠĞĠ” NEYĠN ÇABASIYDI
Örneğin, Avrupa Birliği’ni ele alalım, neyin çabasıydı bu giriĢim? Hep dendi ki, “Avrupa Birliği
bir medeniyet projesidir”; demokrasi, insan hakları yolunda insanlığın kazanımlarının
ürünüdür. Ve de, küresel yeni dünya düzenine geçerken, “ulus devletlerin sona eriĢi olayının
en açık göstergesidir”. Doğrularla yanlıĢların içiçe olduğu, tamamen mekanik bir açıklama bu!
Birinci cümle doğru. Avrupa Birliği elbette ki bir medeniyet-bir yaĢam tarzı projesidir. YaĢam
tarzını belirleyen ise üretim biçimi, yani “iĢletme sistemi” oluyor. Demokrasi, insan hakları ve
serbest rekabet de bu serbest rekabetçi kapitalist iĢletme sisteminin ürünü olan kapitalist
yaĢam tarzının unsurlarıdır. Bu açıdan AB projesi, Avrupalı ulus devletlerin kendi içlerinde
serbest rekabetçi iĢletme sistemini yeniden yürürlüğe koyarak, soğuk savaĢ sonrası mevcut
duruma bir çözüm getirme arayıĢlarıdır.
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Ama, AB olayını kavramak için bu yeterli değildir. Avrupa Birliği, aynı zamanda, soğuk savaĢ
döneminde, ikiye bölünmüĢ bir dünya ortamında, ABD’nin baĢı çektiği kapitalist sistem içinde
kalan Avrupa’lı kapitalist ülkelerin (ulus devletlerin) içinde bulundukları açmazı çözme
çabalarıdır da. Serbest rekabetçi iĢletme sistemiyle ulus devleti bütünleĢtirerek bir taĢla
birkaç kuĢ birden vurma çabasıdır. Bırakınız “ulus devletlerin gönüllü olarak kendilerini yok
edecek bir oluĢumu yaratmalarını” bir yana, (sürecin bu yönde geliĢeceğinin o zaman
farkında değildi kimse), tam tersine, bir açıdan AB, Avrupalı ulus devletlerin yok olmamak
için, mevcut problemler karĢısında kendi varlıklarını daha güçlü bir Birlik çatısı altında daha
etkin hale getirebilme çabalarıdır.3 Bir yanıyla, dünya kapitalist sisteminin baĢını çeken
ABD’ye karĢı, “ona karĢı çıkmadan” bir “denge oluĢturma” giriĢimidir; tek baĢına pek
birĢey ifade edemeyen Avrupalı ulus devletlerin, daha büyük bir “güç” oluĢturarak
daha etkili olabilme çabalarıdır; diğer yandan da, birlik içinde serbest rekabet ortamını
yaratarak, ne yardan (ulus devletten) ne de serden (azami kârdan) vazgeçmeden
mevcut duruma uygun bir çözüm üretme olayıdır. Avrupalı ulus devletler Avrupa Birliği
projesini oluĢtururlarken, bir gün dünyanın tekleĢeceğini ve serbest piyasa yasalarının
sadece kendi kontrolleri altındaki bölgeyle sınırlı kalmayacağını, bütün dünyayı kuĢatan bir
alan içinde geçerli hale geleceğini, Avrupa kökenli büyük sermayenin de, ulus devletleri ve
AB’yı bir yana iterek dünyaya açılacağını hiç düĢünmemiĢlerdi! O günün koĢulları içinde
dünya pazarları pratik olarak iki dünya gücünün denetimi altındaydı. Bir yanda Sovyetler,
diğer yanda da ABD vardı. Serbest rekabet, demokrasi, insan hakları, kısacası
“Kopenhag Kriterleri” bu iki kutuplu egemenliğe karĢı Avrupalı kapitalistlerin silahı
oluyordu. Avrupalı kapitalistler, birden bire imana geldikleri için değil, iki büyük gücün
egemenliğine karĢı kendi çıkarları, azami kâr yasasının iĢleyiĢi bunu gerektirdiği için
demokrasi savunuculuğu yapıyorlardı. Ve bu da o dönemde eskinin, yani varolan
sisteminin içinde geliĢen yeni-küresel dünya sisteminin ilkeleriyle uyuĢuyordu. Bu
nedenle, küresel dünya sisteminin bayraktarlığını Avrupalı ulus devletlerin yapacağına, yapmakta olduğuna inanıldı!
Duvarlar yıkılana kadar, hatta yıkıldıktan sonra bile uzun bir süre, herkes daha duvar
yıkıcılıkla meĢgul olduğu için, bu anlayıĢ devam etti! Çünkü, ne olup bittiğinin kimse farkında
değildi halâ! Ne zaman ki ortalık sakinleĢti, o zaman yıkıntıların altından bambaĢka bir yeni
dünya tablosunun ortaya çıkmaya baĢladığı görüldü. TekleĢmiĢ-küresel bir dünyada ulus
devlet kabuğunu iyice kıran sermaye, daha ucuza üretim yapma olanağını nerede
bulursa oraya gidiyordu artık. Azami kâr’ı gerçekleĢtirmek için ulus devlete bağımlı
olmaktan kurtulan sermayeyle ulus devlet arasındaki en son bağlar da kopuyordu. Bu
durumda, soğuk savaĢ koĢullarının, o zamanki dengelerin ürünü olan Avrupa Birliği
projesi de sallanmaya baĢladı. Avrupanın büyük sermayesine AB sınırları dar
geliyordu artık. Maliyetlerin daha ucuz olduğu yerlerde, daha büyük pazarlara yakın
yerlerde yapılıyordu yatırımlar. Avrupalı ulus devletler ise sap gibi ortada
kalakalmıĢlardı! Yatırım olmayınca iĢsizlik de artıyordu. Böyle bir ortamda, Avrupa
Birliği projesinin de artık eskimiĢ olduğu farkedilmeye baĢlandı. Yatırım ve büyüme
olmadığı için, gittikçe azalmaya baĢlayan ulusal kaynaklarını AB için harcamayı
kabullenemez hale geldi kurucu ulus devletler. AB sınırları içinde yaĢayan basit bir
insan bile, “Ben burda iĢsizim, hergeçen gün durum daha da kötüye gidiyor, siz
tutmuĢsunuz Ģimdi bir de yetmiĢ milyonluk Türkiye’yi de Avrupa Birliği’ne almaya
kalkıyorsunuz” demeye, bu yönde kendi liderlerine baskı yapmaya baĢladılar..
Halbuki daha önce durum böyle değildi! O zaman AB’nin geniĢlemesi, ulus devletlerin
denetimi altındaki bir alanda üretici güçlerin geliĢtirilmesi anlamına geliyordu. Ve bu, ulus
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Bu anlamda, kelimenin tam anlamıyla, “denize düĢenin yılana sarılması“dır AB olayı! Eski tekelci
kapitalist yöntemlerle iĢ yapamıyorlardı artık; üstelik bir de büyük patronun (ABD) koruyucu Ģemsiyesi
altında yaĢamak zorundaydılar! Yapılabilecek bir tek Ģey vardı ve onlar da onu yapmaya koyuldular:
Eski sandıklarını açtılar ve çoktan tarihe gömdükleri eski silâhlarını yeniden kuĢanmaya soyundular.
Bugün baĢlarına gelenleri o günlerde görebilselerdi gene de aynı Ģeyleri yapabilirlermiydi acaba? Ama
baĢka çözüm yolları yoktu ki! Tarihin diyalektiği böyle iĢliyor iĢte!..
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devletleri dıĢında bırakmayan, onları da içine alan bir geliĢmeydi. Bu durumda, AB’ye yeni
alınan bir ülkeye yapılan yardımlar da bir tür yatırım yerine geçiyordu. Pazarı geniĢletmeye
yönelik bir yatırımdı bunlar. Nasıl olsa geri dönecek birĢeydi yani. Evet, geniĢleme için
Fransa, Almanya gibi büyük ülkeler daha çok kaynak ayırıyorlardı ama, bu onların AB
pazarındaki paylarıyla orantılı olduğu için onlara dokunmuyordu bu durum. AB içindeki satın
alma gücü artacağından bu yardımlar onlara gene geri dönecekti. Kaz gelecek yere ördek
hediye edilmiĢ oluyordu en fazla! Kısacası, AB’li ulus devletlerin AB anlayıĢları-politikaları
tamamiyle soğuk savaĢ dönemi dünya koĢullarına göre oluĢmuĢtu.
Duvarlar kalkıpta küreselleĢme süreci dünyayı bütünleĢtirmeye baĢlayınca iĢler
değiĢti! Yeni ortaya çıkan koĢullarda artık iç pazar (bu AB iç pazarı da olsa) - dıĢ
pazar ayrımı falan o kadar fazla bir anlam ifade etmez hale gelmiĢti. Avrupa Birliği bir
kovaya benzetilirse, su, yani sermaye, eskiden aynı kovanın içinde kaldığı için
kaybolmuyor, insanlar sadece daha büyük bir akvaryumun içinde, daha geniĢ hareket
olanağına sahip oluyorlardı. Ama Ģimdi durum değiĢmiĢti. Sermayenin AB’nin
kendisine sağladığı olanakları yetersiz bularak Avrupayı terketmesi, Çin’e, Hindistana,
Türkiye’ye, geliĢmekte olan diğer ülkelere yönelmesi Avrupalı ulus devletleri çileden
çıkarıyordu! Bu resmen ihanetti! Sermayenin ulus devletlere ihanetiydi! Üretim
maliyetleri daha ucuz diye sen git Çin’de, Türkiye’de üretim yap, sonra da gel bunu
Avrupa’da pahalıya sat! Nerde kalıyordu o zaman AB olayı! AB içinde yatırımlar
azalıyor, durma noktasına geliyor, iĢsizlik bir çığ gibi büyüyor, kitlelerin satın alma
güçleri azalıyordu. AB projesinin sunduğu olanaklar sermayeyi AB içinde tutmaya
yetmiyordu. Bu durumda, AB’li ulus devletler, Birliği geniĢletmenin, hele hele Türkiye
gibi üretici güçlerin geliĢme seviyesinin nisbeten daha geri olduğ bir ülkeyi de içlerine
almanın anlamsız olduğunu düĢünmeye baĢladılar. Üretici güçlerin geliĢme seviyesini
eĢitlemek için bütün kaynaklarını akıtacaklardı da ne olacaktı. Kendilerine bir faydası
yoktu ki artık bütün bunların. Ġçinde su bulunan bütün o kovalar biribirine bağlanmıĢtı
artık. Sermaye almıĢ baĢını istediği ülkeye girip çıkabiliyordu! Sermayeyi ulusal
sınırlar içinde, ya da AB sınırları içinde kalmaya mecbur edecek hiçbir neden
kalmamıĢtı!. Ne içindi artık “Avrupa Birliği”ni geniĢletme ve ayakta tutma çabaları?
Dünya birliğine giden yolda geliĢen küreselleĢme süreci, baĢka hiçbir birliğe yer
bırakmıyordu!..
Bu konu burada bitmiyor! Hikâyenin bir de devamı var! Ancak, bunu daha sonraya bırakarak,
biz Ģimdi tekrar soğuk savaĢ dönemine geri dönelim ve duvarların nasıl yıkıldığına konsantre
ÜRETĠCĠ GÜÇLER “SOSYALĠST SĠSTEM” ALTINDA NEDEN GELĠġEMEDĠ
Buraya kadar söylenilenlerden ortaya çıkan sonuç Ģu: Ġkiye bölünmüĢ bir dünyaya
uyum sağlama zorunluluğu kapitalistleri serbest rekabet’i yeniden keĢfetmeye
yöneltti! Aslında bununla, bir açıdan, yüz yıl önce “kaybettikleri eĢeği tekrar bulmuĢ”
oluyorlardı kapitalistler! Ama bu kez ortada, küçük, biribirleriyle rekabet ederek,
biribirlerini yutmaya çalıĢarak büyümeye çalıĢan kapitalistler değil, çeĢitli ülkelerinulus devlet kabuğu içinde büyümüĢ kapitalistleri vardı. Rekabet de, eskiden tekel
konumu, ayrı nüfuz bölgeleri olan bu büyükler arasında olacaktı. Ama rekabet
rekabetti, sonuçta, üretici güçleri geliĢtirici bir çabaydı bu da. Kapitalizm mevcut
koĢullara uyum sağlayarak, kendini yeniden üretme sürecinde, yeni bir iĢletme sistemi
ve yeni bir stratejiyle yoluna devam etmeyi baĢarıyordu.

Peki ya sosyalist sistem, o ne yaptı, o nasıl “uyum” sağladı bu yeni koĢullara?
Ya da sağlayabildi mi?
Sağlayamadı! Nedeni ise çok yönlü, yani bir tane değil. Burada bunlardan en önemli iki
tanesini ele almakla yetineceğiz.
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Sosyalist sistem üretici güçleri geliĢtiremedi, çünkü bunun en büyük engeli, kendi
sahip olduğu “dünya görüĢüydü”.
Üretici güçlerin geliĢmesi demek bilimin, bilgi üretme sürecinin geliĢmesi demektir. Bilgiyi
üreten ise son tahlilde insandır, insan beynidir. Siz tutarda, insan beynine kilit vurursanız,
orda ne bilgi üretilir ne de birĢey. Peki insan beynine nasıl kilit vuruldu sosyalist sistemde?
Beyin bir informasyon iĢleme (biliĢim) makinesidir4. Ve, her biliĢim makinesinin olduğu gibi,
bu makinenin de (bu kompüterin de diyelim) bir iĢletme sistemi vardır. Kapitalist toplumda
üretici güçlerin geliĢmesini sağlayan iĢletme sisteminin serbest rekabetçi kapitalizm olduğunu
söylemiĢtik. Birey söz konusu olunca da bu iĢletme sistemi, bireyin geliĢme yolunu açan,
onun kendi insiyatifini-karar verme mekanizmasını kullanarak, kendisi için, kendi varoluĢ
koĢullarını daha iyiye yöneltebilmek için özgürce çaba sarfedebilmesini sağlayan ortamdır.
Yani, içinde yaĢadığı toplumda, bireyin, kendisini temel alan koordinat sistemine göre
özgürce düĢünebilme ve özgürce hareket edebilme olanaklarının bulunmasıdır. Ama bunlar
“sosyalist toplumda” bireyinin sahip olmadığı Ģeylerdir!
Çünkü “sosyalist toplum” farklı bir sistemdir. Ayrı bir biliĢim makinesidir! Burada
üretim araçlarının mülkiyeti devlete ait olduğu için, bireyin yerini devlet alıyor. Yani bu
sistem, otonom agentlerden-birimlerden- oluĢan “multiagent bir sistem” değildir5.
Merkezi otoriteye dayanan, informasyonun yukardan aĢağıya doğru tek yönlü olarak
aktığı ve iĢlendiği basit bir sistemdir. Ġnformasyon merkezde iĢlenir (merkezi planlama
ve karar mekanizmasıyla) ve sonra da hazırlanan üretim planı gerçekleĢtirilmesi için
motor sistem olarak halka-çalıĢanlara verilir. Üretim sürecinin arkasında, itici güç
olarak, daha iyiye, daha geliĢmiĢe ulaĢmak için, kökleri bireysel çıkara dayanan bir
motivasyon mekanizması yoktur burada. Çünkü, neyin iyi, neyin geliĢmiĢ olacağına
karar veren merkezi otoriteyi oluĢturan “devlet sınıfıdır”. “Toplumu” oluĢturan diğer
insanların daha çok üretmek, daha iyisini yapmak için özel bir nedenleri yoktur.
Bireyin yerini “toplum”un aldığı söylenir burada, doğrudur; ama bu “toplum” denilen
Ģey de devletin denetimi altında kiĢiliksiz bırakılmıĢ bir emir kulları ordusundan baĢka
birĢey değildir. Toplumsal kimliği temsil eden devlettir, devlet sınıfıdır. Bunu, ilkel
komündeki durumla, bireyin toplumsal varlığın içinde yok olmasıyla karıĢtırmamak
lâzım! Evet, ilkel komünde de birey değil toplumdur, toplumsal varlıktır esas olan;
ama, komünde bireyin üstünde bir devlet yoktur! Özgür insanların topluluğudur
burada toplum. Toplumsal varlığı temsil eden komün yönetimi sadece bu “olmayan
bireylerin” yarattığı bir temsilcidir.
Üretici güçlerin geliĢmesi sürecinin, özünde, bilgi üretme süreci olduğunu söyledik. Bilgi
üretme süreci ise, bilimsel geliĢme sürecidir. Kapitalistler, azami kâr’a ulaĢmak için
muhtaçtırlar bilgiye. Onların üretici güçleri geliĢtirmelerinin altında yatan itici güç budur.
Onlar sadece azami kâr peĢinde koĢarlar, kendi çıkarlarıyla ilgilenirler. Bunu yaparken de,
sonuçta, kaçınılmaz olarak üretici güçleri, bilimi geliĢtirmiĢ olurlar.
Sosyalist devlet için önemli olan ise, hayatın belirli bir ideolojik çerçevenin içinde
yaĢanılmasıdır. Üretici güçler, bilim, bütün bunlar hep bu çerçevenin içinde, yukardan
aĢağıya doğru tek yönlü olarak akan informasyon iĢleme süreci içinde değerlendirilirler. Yani,
kendinden o kadar emindir ki “sosyalist devlet”, onun kendi varlığı zaten ilerlemeyi,
üretici güçlerin daha ileri bir geliĢme seviyesini temsil etmektedir! ĠĢte bu mantık, bu
“dünya görüĢü”dür ki batırdı “sosyalist sistemi”! 1945’lere kadar Ġzafiyet Teorisi’ne
karĢı çıkan kafa yapısının altında yatan anlayıĢ budur. Daha sonra, Kuantum
Teorisi’ne, sibernetiğe, ve sonra da informasyon iĢleme teorisi’ne karĢı çıkarken de
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dünyaya aynı pencereden bakıyorlardı! Mevcut dünya görüĢüne-“diyalektik
materyalizme”- “uymadığı” gerekçesiyle bilimsel geliĢmenin bu kilometre taĢları kabul
görmemiĢti.
Heisenberg’in meĢhur “Belirsizlik Ġlkesi”nin esası varoluĢun izafiliğine dayanır.
“Bilmek ölçmekle gerçekleĢir” diyordu Heisenberg. “Ölçmek ise etkileĢmektir; ama
etkileĢince de değiĢtiriyorsun”, yani “yaratıyorsun” (objektif gerçeklik haline
getiriyorsun)! Bu nedenle, kuantum teorisinin dünya görüĢü, bir sistemde, o sistemi
meydana getiren unsurların karĢılıklı etkileĢme-iliĢki süreci içinde biribirlerini
yaratarak, biribirlerine göre izafi bir Ģekilde gerçekleĢtikleri ilkesine dayanır. Bu
durumda artık “objektif gerçeklik” olarak varolmak, “kendinde Ģey” olarak “mutlak”
bir Ģekilde varolmak anlamına gelmez. Objektif gerçeklik, karĢılıklı iliĢki-etkileĢme
süreci içinde-esnasında-yaratılan izafi bir oluĢumdur. Evren, bir patates çuvalındaki
patatesler gibi, herbiri bir diğerine bağlı olmaksızın önceden- “kendinde Ģey” olarak“mutlak bir Ģekilde varolan” nesnelerden ve bunlar arasındaki iliĢkilerden oluĢmaz!
Biribirlerine göre potansiyel gerçeklikler olarak varolan nesneler ancak karĢılıklı iliĢkietkileĢme sürecinde biribirlerini objektif gerçeklikler haline getirerek-yaratarak
(biribirlerine göre) varolurlar6. 1930’larda Kuantum Teorisi’yle birlikte geliĢmeye
baĢlayan bu yeni dünya görüĢü, daha sonra informasyon iĢleme teorisinin de esasını
oluĢturmuĢ, biliĢsel bilimler bu zemin üzerinde geliĢme olanağı bulmuĢtur. Yapay zekâ
da bunun ürünüdür. Bu anlayıĢ, her sistemde [bu, ister kuantum teorisinde olduğu
gibi, ölçme nesnesi-ölçme aleti+gözlemci] Ģeklinde bir sistem olsun, isterse,
informasyon iĢleme teorisinde olduğu gibi, çevre ve çevreden alınan informasyonu
iĢleyen bir “agent” Ģeklinde], sistemin iç yapısını oluĢturan unsurların karĢılıklı
etkileĢme süreci içinde biribirlerini yaratarak, biribirlerine göre izafi bir varlığa sahip
olabilecekleri anlayıĢıdır.
Sosyalist sistem tabi bütün bunların hepsini kategorik olarak reddediyordu! Reddediyordu,
çünkü kendi dünya görüĢüne uymuyordu bütün bunlar! Yeni sistem anlayıĢına göre, bir
sistem olarak kapitalizm söz konusu olduğu zaman da sistemi oluĢturan unsurların (iĢçi
sınıfının ve burjuvazinin) biribirlerinin varlık Ģartı olmaları gerekiyordu. Yani, burjuvaziyi ve
kapitalist sistemi yokettikten sonra kendisi halâ varolmaya devam eden bir iĢçi sınıfından ve
sosyalist sistemden bahsedilemezdi! Böyle birĢey eĢyanın tabiatına aykırıydı!
“ĠĢçi sınıfı düĢüncesine” göre, her Ģey, yani her varlık-nesne objektif-mutlak bir gerçeklikti.
VaroluĢ problemini ele alırken, ilk çıkıĢ noktası, hareket noktası bu tesbit olmak zorundaydı.
Kapitalist toplum ve burjuvazi, bunlar objektif mutlak gerçekliklerdi. ĠĢçi sınıfı ve sosyalist
toplum da, gene aynı Ģekilde, özünde kapitalizmden ve burjuvaziden bağımsız objektif
mutlak bir gerçekliğe denk düĢüyordu. Kapitalizm, kendi içinde kendi “zıttını”-“mezar
kazıcısını”-iĢçi sınıfını yaratıyor, “kendinde Ģey” olan bu iĢçi sınıfı da, daha sonra kapitalist
sistemi, burjuvaziyi altederek kendi sistemini-sosyalizmi-kuruyordu. Kapitalizmden
sosyalizme geçiĢin, bir durumdan baĢka bir duruma geçiĢin diyalektiği bu idi. Ve bu
“diyalektik” sadece toplumda değil, doğada’da böyle iĢliyordu! Ġnsanı ilk baĢta büyüleyen ne
kadar bütünsel bir mantık değil mi!
Burada altını çizmemiz istediğimiz nokta Ģu: Sınıflı topluma geçiĢ, üretici güçlerin
geliĢmesinin kaçınılmaz sonucu olmuĢtur. Bireyi ve özel mülkiyeti ortaya çıkaran da
bu süreçtir. Bu sürecin sonunda tekrar sınıfsız topluma geçilebilmesi için, üretici
güçlerin ve bireyin daha da geliĢmesinden baĢka bir yol yoktur. “Ġnkârın inkârı”
olayının özü budur. Bireyi yok varsayarak devlet gücüyle sınıfsız topluma geçilemez!..
Sonuç olarak, ikiye bölünmüĢ dünyada, kapitalist sistem içinde üretici güçler geliĢirken,
„sosyalist sistemin“ bu dinamiği yaratamaması, aradaki duvarlara rağmen insanları etkiledi.
informasyon iĢleme (biliĢim) bilimindeki, informasyon iĢleme teknolojisindeki olağanüstü
6

Bu konuda bak: www.aktolga.de 3, 4. ÇalıĢmalar..

7
geliĢmelere paralel olarak „duvarlar“ fonksiyonunu yitirdi! Ve sosyalist sistem, tam „sınıfsız
topluma geçiyoruz“ derken, içerden kendi insanlarının eliyle çökertildi!
Birey, ancak geliĢmesinin bir üst aĢamasındadır ki „kendini bilerek“, yani kendi
„varlığını“ inkâr ederek „kendi gerçekliğinin bilincine varacaktır“. Zor’la, (bu zor, onlar
adına, „onlar için“ bir zor da olsa) bireyi yok edemezsiniz. Birey ancak “kendi
varlığında yok” olabilir. Birey, bu Ģekilde kendi varlığında yok olmadan da sınıfsız
topluma geçilemez!..
KÜRESEL YENĠDEN DOĞUM ĠÇĠN BERLĠN DUVARININ YIKILMASI YETMEZ
Sermaye, ulus-devleti yarattı. Onun içinde, onunla etle tırnak gibi geliĢti, büyüdü. Onunla
birlikte dünyaya açıldı. Dünya pazarlarını onunla birlikte paylaĢma mücadelesine katıldı. Ve
sonra, öyle oldu ki, tıpkı bir ipek böceğinin kendi kozasının içinde geliĢip büyüyerek, kelebek
haline gelmesi ve onu delerek uçup gitmesi gibi, sermaye de, ulus devlet kabuğunu delerek
„küresel sermaye“ haline gelmeye, kanatlanıp uçmaya baĢladı, küresel dünya sisteminin
esas oyuncusu oldu. ĠĢte yeni dünya düzeninin-kapitalist küresel dünyanın belirleyici
dinamiği budur. Ama, bu böyledir diye, eski dünya da öyle hemen birden yok olup gitmiyor
tabi! Ġçindeki kelebek kanatlanıp uçup gitmeye baĢlamıĢ olsa da, ulus-devlet kabukları halâ
ortada duruyorlar! Çünkü doğum süreci halâ devam ediyor! Bu devletler arasındaki eski
dünyaya özgü iliĢkiler halâ sürüp gidiyor. Eski dünya’nın en büyük „koruyucu“ gücü ABD
halâ kendisini „yeni dünya düzeninin“ temsilcisi olarak görüyor(du)!7 Çünkü halâ ne olup
bittiğini kavrayamıyor eski dünyanın güçleri. Kavramaları da mümkün değil zaten! Ġnsanlar
ve toplumlar kendi yokoluĢ diyalektiklerini kavrayamazlar. Kavradıkları an da zaten
kendi varlıklarında yok olmuĢ, yeniyle bütünleĢmiĢ olurlar.

ġimdi, bu süreci, yani eski dünyanın içinden doğmakta olan yeni-küresel
dünyanın doğumu sürecini mercek altına alıp biraz daha yakından incelemeye
çalıĢalım:
Ġkiye bölünmüĢ dünya ortamında, soğuk savaĢ döneminde, kapitalizmin, „hayatı devam
ettirme“ mücadelesini baĢarıyla sürdürdüğünü, mevcut duruma-çevreye uyum sağlayarak,
tekelci kapitalizm iĢletme sistemi yerine tekrar serbest rekabetçi iĢletme sistemine sarıldığını
söylemiĢtik. Doğu’yla Batı arasındaki duvarlar yıkılıp da „dünya tekleĢince“, bir an için
herkes ĢaĢırdı, kimse ne olduğunu anlayamadı! Tekrar soğuk savaĢ öncesi „tekelci
kapitalizm“ dönemine, sömürgeciliğe geri dönüp, sil baĢtan dünyanın paylaĢılması
mücadelesine devam mı edilecekti? Ama bu mümkün değildi! Çünkü dünya artık baĢka bir
dünyaydı. „Sosyalist sistem“, insanlığı „sınıfsız topluma“ götürmeyi baĢaramamıĢ da olsa, en
azından, birçok ülkenin sırtını kendisine dayayarak kurtuluĢ savaĢlarını baĢarıyla sonuçlandırmasına yardımcı olmuĢtu. Emperyalizme karĢı bağımsızlık bilinci geliĢmiĢ, „az geliĢmiĢ“ de
olsalar, birçok ülke kendi ayaklarının üzerinde durmayı baĢarır hale gelmiĢti. Bu yüzden, filmi
geriye sarmak, dünyayı tekrar nüfuz bölgelerine ayırarak paylaĢmak, sömürge politikasına,
tekelci kapitalizme geri dönmek artık mümkün değildi!
Ama, filmi geriye doğru sarmanın artık imkânsız oluĢunun tek nedeni sadece bu değildir!
HerĢeyden önce, üretici güçlerdeki (“sosyalist sistemi” bile yıkan) geliĢmeler engeldir buna.
Bilginin, teknolojinin, informasyonun demokratikleĢmiĢ olması engeldir. Tekeller için, üretici
güçlerin geliĢme sürecini kontrol etmek eskiden mümkündü belki, ama artık bu imkânsızdır.
Friedman’ın dediği gibi: “Bugün, dünyanın herhangi bir köĢesinde elinde tek bir kiĢisel
bilgisayarı, kredi kartı, telefonu, modemi, renkli yazıcısı, internet bağlantısı, web sitesi ve
Federal Express aboneliği olan herkes, evinin bodrum katında bilgisayarının baĢına geçip
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istediği iĢi yapabilir: Yayımcılık, parekendecilik, katalog tasarımı, küresel tasarım veya
danıĢmanlık, gazetecilik, reklâmcılık, dağıtımcılık, borsacılık, kumarhane iĢletmeciliği,
videoculuk, bankacılık, kitapçılık, araba satıcılığı ya da giyim mağazacılığı. Bunu bir gecede
çok düĢük bir maliyetle yapabilir ve kurduğu Ģirket ertesi sabah küresel rekabet içindeki yerini
alabilir. Evinize iki yüz metre mesafe içinde üç kitabevi birden-Barnes-Noble, Crown Books
ve Borderless Books- olabilir ve siz bir gecede siber uzayda Amazon.com adıyla bir “sınırsız
kitaplar” sitesi yaratarak hepsinin tozunu atabilirsiniz. Amazon.com teknolojinin
demokratikleĢmesinin (her eve bir bilgisayar), finansın demokratikleĢmesinin (herkese bir
kredi kartı) ve informasyonun demokratikleĢmesinin (herkese internet) bir sonucudur. Sadece
semtinizdeki insanların özgül satın alma alıĢkanlıklarına göre düzenlenmiĢ bir mahalli
kitabevi olarak değil, yirmi dört saat açık olan, istediğiniz zaman alıĢveriĢ edebildiğiniz ve
bütün mağazanın sadece size hizmet ettiği bir kitabevi olarak yaratılmıĢtır”8.
Böylesine yeni bir dünya’da kapitalizmin önünde tek bir yol vardı artık; ayakta
kalarak azami kâr elde edebilmenin, dünya pazarlarında daha çok yer tutabilmenin tek
bir yolu vardı: bir malı sürekli olarak rakiplerinden daha iyi kalitede ve daha ucuza
üretebilmek. Sermaye’nin ve geliĢmiĢ kapitalist ülkelerin önündeki problem bu idi.
Daha iyi kalitede mal üretmek hadi neyse, o, daha çok bilgiye sahip olmayla ilgili
birĢeydi. Ama ya daha ucuza üretmek, bu problemi nasıl çözecekti kapitalistler?
Çünkü, iĢ bu noktaya gelince, iĢin içine direkt olarak üretim maliyetini etkileyen
unsurlar giriyordu. ĠĢçi ücretlerinden tutun da, sosyal devlet harcamalarına kadar,
geride kalan “refah döneminin” mirası giriyordu! Tekelci kapitalizm, sömürgelerden
elde edilen artı değerin bir kısmını da içerde kendi halkına, iĢçilerine dağıtarak belirli
bir denge sağlamıĢ, buna bağlı olarak da yaĢam seviyesinin yükselmesine yol açmıĢtı.
Tekel egemenliğinin sürdürülebildiği dönemde bu bir sorun teĢkil etmiyordu. Bir
parmak bal da kendi halkının-çalıĢanlarının ağzına çalmıĢsın ne olacaktı ki! Nasıl olsa
sömürgelerden geliyordu yeteri kadar! Ama Ģimdi bu bir sorun haline geliyordu.
Çünkü, rekabet küresel bir boyut kazandığı halde, üretim, maliyetlerin yüksek olduğu
ulusal sınırların içinde yapılıyordu. Bu sorun nasıl çözülecekti? Sermayenin önündeki
problem bu idi.9
Az geliĢmiĢ, ya da geliĢmekte olan ülkelere gelince: Buralarda iĢgücü bol ve ucuzdu;
üretim maliyetini etkileyen diğer faktörler de çok düĢüktü; ama buna karĢılık, burada
da “know-how”, yani bilgi birikimi ve sermaye yetersizliği vardı. ĠĢte, geliĢmiĢ
kapitalist ülke kapitalistleriyle geliĢmekte olan ülkeler kapitalistleri arasındaki iliĢki
ortamı böyle oluĢtu. Duvarlar yıkıldıktan sonra ortaya çıkan “tekleĢmiĢ dünyada”ki
küresel rekabet mücadelesi bu iki unsur arasındaki iĢbirliğini kaçınılmaz hale getirdi.
GeliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin ulus-devlet yöneticileri, kapitalistler arasında
doğan bu yeni iĢbirliği ortamına baĢlangıçta memnuniyetle yaklaĢtılar. Sonuç olarak,
her iki tarafın da kazançlı çıkacağı bir iĢbirliğiydi bu. Bir süre böyle, zafer
sarhoĢluğuyla, “tekleĢen dünya’dan”, “kapitalizmin zaferinden” bahsedilerek geçti!
Ama sonra, iĢler değiĢmeye baĢladı. Her iki tarafın ulus-devletleri de bu gidiĢten
rahatsız olmaya baĢlamıĢlardı! Önce, geliĢmiĢ kapitalist ülkelerden baĢlayalım:
Fizik’teki “bileĢik kaplar”ın ne olduğunu herkes bilir sanırım. Ġki kova düĢününüz, öyle ki,
bunlar bir boruyla alttan birbirine bağlı olsunlar. Bu kovalardan birini geliĢmekte olan ülkeler,
diğerini de geliĢmiĢ ülkeler olarak düĢünelim. Sermaye, üretilen zenginlikler de kovaların
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içindeki su olsun. “Yeni dünya düzeni” doğuncaya kadar bu su, Ģu ya da bu biçimde, hep az
geliĢmiĢ ülkelerin kovasından geliĢmiĢ ülkelerin kovasına doğru akardı! Bu yüzden de,
geliĢmekte olan ülkelerin kovası hep boĢ dururken, geliĢmiĢ ülkelerin kovası dolar taĢardı!
Ulus-devletlerinin arkasına sığınan tekelci kapitalistler tekel egemenliği sayesinde az
geliĢmiĢ ülkelerin sütünü bir inek gibi sağarlardı adeta! Bu tekel kâr’ından geliĢmiĢ ülkelerin
halkı-çalıĢanları da alırlardı paylarını tabi! Buna bağlı olarak da toplumsal yaĢam seviyesi
buralarda bir hayli yükselmiĢti.
Dünya tekleĢip de, küresel rekabet mücadelesinde üstte kalabilmek için, sermaye
üretim maliyetlerinin daha düĢük olduğu az geliĢmiĢ ülkelere doğru kaymaya
baĢlayınca iĢler değiĢti! Bu o kadar önemli bir geliĢmeydi ki, birkaç yıl içinde geliĢmiĢ
ülkelerdeki yatırımlar bıçak gibi kesilmeye baĢladı. Sırtına dolarlarını eurosunu
yükleyen kapitalistler Çin’e, Hindistan’a, Türkiye’ye, üretim maliyetleri nerede
düĢükse, kim kendisine daha elveriĢli yatırım olanakları sunuyorsa oraya gitmeye
baĢladılar! Ġnformasyon teknolojisinin bu kadar geliĢtiği, küçük bir köy haline gelmiĢ
bir dünyada üretimin nerede yapıldığı hiç önemli değildi artık. Hatta öyle ki, bir malın
bir parçasını Çin’de, bir parçasını Polonya’da yaptırarak, sonra da bütün bu parçaları
örneğin Türkiye’de biraraya getirip monte etmek bile mümkündü. Önemli olan, rekabet
mücadelesinde en iyi kalitede ve en ucuza üreterek azami kâr’ı gerçekleĢtirebilmekti.
Üretimin, yatırımların hangi ülkede olacağının sermaye açısından baĢka hiç bir anlamı
kalmamıĢtı. Sermaye, sırtındaki “ulusal” etiketini hiç düĢünmeden çıkarıverdi!
GeliĢmiĢ ülkelerin ulus-devlet yöneticileri de sap gibi ortada kaldılar! Yatırım
olmayınca iĢsizlik bir çığ gibi büyümeye baĢlamıĢtı. Devlet bütçesindeki açıklar
gittikçe büyüyordu. Ve iĢin ilginç tarafı, iktidara kim gelirse gelsin artık hiç bir çözüm
yolu da görünmüyordu ufukta! Hani öyle eskiden olduğu gibi, muhafazakârlar gider,
sosyal demokratlar gelir, ya da tersi, iĢlemiyordu artık! Örneğin, bir iĢçinin
Almanya’daki maliyeti ayda üç bin euro ise, bu, Çin’de yüz elli dolar, Polonya’da,
Türkiye’de, Brezilya’da ise, ikiyüz ya da üç yüz dolardı. Üstelik bir de bedava arsa ve
ilk on yıl için vergi muafiyeti de elde ediyordu kapitalistler buralarda! Ulus devlet
yöneticileri Almanya’daki iĢçi ücretlerini indirseler indirseler kaça indirebilirlerdi ki! Bu
yolla “geliĢmekte olan ülkelerle” rekabet edebilmenin imkânı yoktu!
Yapacak birĢey kalmamıĢtı! Sermaye nerede ucuza üretebiliyorsa oraya gitmeye mecburdu.
O gitmezse, rakibi gidecek, ondan daha ucuza ürettiği için de azami kârı o cebine indirecekti.
Bırakınız azami kârı, iletiĢimin bu kadar geliĢtiği bir dünya’da rekabet mücadelesine ayak
uydurmadan ayakta kalabilmek bile mümkün değildi artık. Ulus-devlet yöneticilerinin vatanmillet çığlıkları, “biraz da ülkenizi düĢünerek yatırım yapın” çağrıları hiç yankı bulmuyordu.
Sermayenin yeni vatanı bütün dünyaydı artık. Ulus-devlet kabuğu çatlamıĢ, kuĢ “pır” diye
uçup gitmiĢti-gidiyordu. Kimse de onu tutamıyordu!
Sermayenin ulus devlet yükünü sırtından atarak geliĢmekte olan ülkelere doğru yönelmesi
(yani akıĢ yönünü değiĢtirmesi), yukarda bahsettiğimiz bileĢik kaplarda, suyun (sermayenin)
geliĢmiĢ ülkelere doğru tek yönlü akmasına yol açan basıncın (ulus devlet+tekel
eğemenliğine dayanan emperyalist sömürü mekanizmasının) ortadan kalkmasının bir
sonucuydu. Bu baskı ortadan kalkınca, su (yani sermaye) büyük bir hızla yön değiĢtirerek
tersine doğru akmaya baĢladı!
Sonuç: GeliĢmiĢ ülkelerde yatırımlar, ekonomik büyüme dururken, geliĢmekte olan
ülkelerde kapitalizm-üretici güçler hızla geliĢmeye baĢladılar..
ġimdi, bir an için, geliĢmiĢ ülke ulus-devletlerini iflâh olmaz dertleriyle baĢbaĢa bırakarak
geliĢmekte olan ülkelere, buralardaki ulus-devletlere dönelim, ve bakalım buralarda neler
oluyor. HerĢey görünürde olduğu gibi güllük gülistanlık mı buralarda onu görelim!
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ULUS-DEVLET KABUĞU GELĠġMEKTE OLAN ÜLKELERDE DE ÇATLIYOR
“1923’den beri Türkiye’ye giren yabancı sermaye miktarı yirmi milyar dolar” kadarmıĢ; bu
rakama, özelleĢtirme gelirleriyle birlikte bu yıl (2005) -bu satırlar o zaman kaleme alınmıĢtısadece bir yıl içinde ulaĢılması bekleniyor”! Daha sonraki rakamlara, 2011’e, 2012’ye falan
girmiyorum. Bu yazının amacı rakamlarla okuyucunun dikkatini dağıtmak değil. Zaten uzun
yazıyorsun diyorlar bana, bir de rakamlara falan girersek yandık!..
Ġyi güzel, sermaye geliyor, üretici güçler-kapitalizm geliĢiyor, ülke büyüyor da, bütün bunlar
nasıl oluyor? Sermaye öyle elini kolunu sallayarak, “ben geldim” deyip içeri girerek, kolları
sıvayıp hemen yatırıma-üretime mi baĢlıyor? Hayır! O kadar kolay ve mekanik bir süreç değil
bu! Onun da belirli koĢulları var yerine getirilmesi gereken! DıĢ dinamik olan küresel
sermaye, herĢeyden önce içerde kendisine uygun bir iĢletme sistemi ve iĢbirliği
yapabileceği bir iç dinamik arıyor. Eski tekelci-ulusalcı-devletçi iĢletme sisteminin
yerine, ülkeyi küresel dünya sistemine bağlayacak serbest rekabetçi bir iĢletme
sisteminin geçirilmesini istiyor. Eski devletçi yapının ve iĢletme sisteminin içinde
oluĢmuĢ yerli burjuvazinin devletçi kabuklarını kırarak, çağdaĢ, rekabetçi, liberaldemokrat bir yapıya kavuĢabilmesinin yollarını açıyor. Yani küresel sermaye, iĢbirliği
için değiĢimi Ģart koĢuyor. Ve hiç de geri adım atmıyor bu talebinden! “DeğiĢmek
istemiyorsan, bu senin sorunundur” diyerek, çekip baĢka bir ülkeye gidiyor!
Önce, küresel sermayenin geliĢmekte olan ülkelerin önüne koyduğu ve iĢbirliği için olmazsa
olmaz bir Ģart olarak gördüğü bu “değiĢim reçetesini” bir görelim, bakalım içinde neler var:
Özel sektörü ekonomik büyümenin temel motoru haline getirmek, enflasyon oranını düĢük
tutmak ve fiyat istikrarı sağlamak, devlet bürokrasisini küçültmek, bütçe fazlası sağlanamasa
bile olabildiğince dengeli bir bütçe yürütmek, ithal ürünler üzerindeki gümrük tarifelerini
kaldırmak veya düĢürmek, kotalardan ve yerel tekellerden kurtulmak, ihracatı arttırmak,
devlete ait sanayi kuruluĢlarını ve kamu iktisadi teĢebbüslerini özelleĢtirmek, sermaye
piyasalarını serbestleĢtirmek, para birimini konvertibl hale getirmek, ülkedeki sektörleri, hisse
senedi ve tahvil piyasalarını doğrudan yabancı mülkiyete ve yatırıma açmak, ülke içindeki
rekabeti olabildiğince arttırmak üzere ekonomiyi devlet düzenlemelerinden arındırmak,
kamusal yolsuzlukları, sübvansiyonları ve rüĢveti olabildiğince azaltmak, bankacılık ve
telekomünikasyon sistemlerini özel mülkiyete ve rekabete açmak, yurttaĢlara yerel ve
yabancı emeklilik fonları ve yatırım fonları arasından seçim yapma fırsatını vermek. Yani,
bütün kurum ve kurallarıyla küresel-serbest rekabetçi kapitalizm-iĢletme sistemini ülkeye
yerleĢtirmek.
Dikkat edilsin, küresel-serbest rekabetçi kapitalist-iĢletme sisteminden bahsediyoruz!
17-18. yy’ların ulusal düzeydeki serbest rekabetçi kapitalizminden değil! Evet, bu iki
sistemin de rekabet, açık olma, giriĢim özgürlüğü vs. yanları birbirine benziyor, ama
arada çok önemli bazı farklar da var. Ulusal düzeyde geliĢen eski serbest rekabetçi
kapitalizm, üretimin yoğunlaĢıp merkezleĢmesiyle birlikte kendi inkârını yaratarak
tekelleĢmeyi doğurup, ulus devletle bütünleĢme sonucunu vermiĢti. Yeni-küresel
serbest rekabetçi kapitalizm ise, ulus devlet kabuğunu çatlatarak dünyaya açılmayı,
üretici güçlerin dünya çapında geliĢmesini temsil ediyor. Küresel sermayenin
geliĢmekte olan ülkelere girerken koyduğu „küresel-serbest rekabetçi kapitalist
iĢletme sistemini benimseme“ ilkesini bu çerçeve içinde değerlendirmek gerekir.
Bunun anlamı açıktır: „Kabuklarınızı kıracaksınız“ diyor küresel sermaye! Hangi
„kabuklardır“ bunlar? Hiç uzatmaya gerek yok! Bu kabuklar, ulus-devlet kabuklarıdırdaha baĢka bir deyiĢle de milliyetçiliktir, korunmacılıktır; kalın gümrük duvarlarının
arkasında yerli despotlarla birlikte ot gibi yaĢayıp gitmektir-. „Ulus-devlet duvarlarını
yıkın ve ülkenizi küresel dünya sistemiyle bütünleĢtirin“ diyor sermaye. „Bunu
yaparsanız ben de gelir ülkenize yatırım yaparım“ diye de ilave ediyor.
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Bugün yeni, küresel bir „dıĢ dinamikle“ karĢı karĢıya bütün geliĢmekte olan toplumlar.
Evet, tarihin her döneminde toplumsal geliĢme sürecinde dıĢ dinamik önemli bir rol
oynamıĢtır. Ama bugün, içinde bulunduğumuz sürece damgasını vuran bu küresel
dinamiğin diğerlerinden farklı bir yanı var! Bu „dıĢ dinamik“, etkileĢme süreci
baĢlayana kadar bir „dıĢ“ faktör; süreç baĢlayıpta ulusal Ģatolar-duvarlar yıkılmaya
baĢlayınca, süratle mevcut iç dinamikle bütünleĢiyor ve bir dıĢ unsur olma özelliği
kayboluyor. Çünkü, bu andan itibaren, o ülke de artık küresel bütünün bir parçası
haline geliyor. Ġç dinamikle bütünleĢen küresel fırtına o toplumu almıĢ, bir üst
sisteme bağlayarak onun bir parçası haline getirmiĢtir.
„KÜRESEL DEMOKRATĠK DEVRĠM“, „GELĠġMEKTE OLAN ÜLKELER“ VE TÜRKĠYE
KüreselleĢme süreci nedir, bu süreç neden devrimci bir süreçtir? Eski dünya, herbirisi kendisi
için var olan toplumlar arasındaki iliĢkiler zemini idi. Yani eski dünyada henüz daha, bilimsel
anlamıyla dünya sistemi diyebileceğimiz bir sistem yoktu ortada10. ĠĢte bu zeminin içinden,
bir dünya sistemi olarak tek bir dünya toplumu doğuyor Ģimdi. KüreselleĢme süreci bu
doğumun gerçekleĢme biçimidir. Her birisi kendisi için var olan ulus devletlerin-toplumların
duvarlarının yıkılması, bu duvarların içine hapsolmuĢ bulunan potansiyelin açığa çıkması
olayıdır küreselleĢme. Tabi, bu dünya toplumu da gene kapitalist bir toplumdur. Ama bir
kapitalist internasyonal değildir bu, olmayacaktır da! Değildir, çünkü iĢin özünde ulusları
dıĢlayan bir süreçtir bu; küresel serbest rekabetçi kapitalist iĢletme sistemiyle çalıĢan
„dağınık bir sistemdir“. Sistem merkezini temsil eden bir yönetici yoktur. Her biri kendi içinde
de bir sistem olan, sisteme integre birçok parçalardan-alt sistemlerden oluĢmaktadır. Bu
„parçalar“ yerel-toplumlardır tabi. Ama artık bunlar eski anlamıyla ulus-devlet statüsünde
değildirler. Aynı bütünün (dağınık sistemin) biribirleriyle yarıĢarak-biribirini tamamlayan
parçalarını oluĢturmaktadır bunlar. Ġki yerine çok sayıda takımın, hep birlikte, futbola, ya
da satranca benzer bir oyun oynadıklarını düĢünün, bu takımların hepsi de oyunu
kazanmak için biribirleriyle mücadele etmektedirler. Bunun gibi birĢey küresel
kapitalist dünya sistemi de!. Ama tıpkı futbol gibi belirli kuralları var bu sisteminoyunun da. Gerçi bu kurallara uyulup uyulmadığını belirleyen öyle tek bir hakem yok
ortada, ama, herkes biribirinin hakemi. Birisi kurallara uymasa diğeri bunu hemen
ortaya çıkarabilir. Ve esas olan bu kurallara uymak olduğu için de, kurallara uymayan
oyun dıĢında bırakılarak cezalandırılacaktır.

ġimdi, bu küreselleĢme sürecinin-devriminin „geliĢmekte olan“ ülkelerde nasıl
geliĢtiğini daha yakından incelemeye çalıĢalım:
Bugün, „geliĢmekte olan“, ya da „azgeliĢmiĢ“ dediğimiz ülkeler, yakın geçmiĢin
sömürge-yarı sömürge ülkeleridir. Bunlar, Ģu ya da bu Ģekilde „bağımsızlıklarını“ elde
ettikten sonra, bu sefer de, Soğuk SavaĢ dengelerinden yararlanarak iktidarı elinde
tutan “ulus devlet yaratıcısı”, bu anlamda „ulusalcı“ bürokratik elit bir tabakanındevlet sınıfının yönetimi altına giren, üretici güçlerin geliĢmesinin adeta
dondurulduğu, kısır bir döngünün içinde debelenip duran ülkelerdir. Öyle ki, halâ
„ulusal bağımsızlığı temsil ettiğini“ iddia eden bu devlet sınıfı, artık ülkedeki üretici
güçlerin geliĢmesini engelleyen baĢlıca unsur haline gelmiĢtir. „Ulus-devlet“,
kapitalist-burjuva devlet demek olduğu halde, „ulusal bağımsızlıkçı“ bu devlet sınıfı,
ülkede kendisinden bağımsız bir burjuva sınıfının geliĢmesini bile engellemektedir.
Devletçilik, devlet mülkiyeti, bu mülkiyete tasarruf yetkisine sahip bürokratlarla-devlet
sınıfıyla özdeĢleĢtiği için, bunlar kendilerini sıkı „devletçiler“ olarak ilân etmiĢler,

10

Her iliĢki son tahlilde bir sistem iliĢkisidir. Bu nedenle toplumlar arasındaki iliĢkiler de her düzeyde,
her zaman belirli sistematik iliĢkiler olarak oluĢur ve geliĢirler. Burada kastedilen, bu iliĢkilerin küreselleĢme öncesi dönemde dünyayı tekleĢtirecek, tek bir sistem haline dönüĢtürecek boyutlarda olmadığıdır; ya da daha gevĢek iliĢkilerden oluĢtuğudur. Yoksa, geniĢ anlamda dünyadaki toplumlar arası
iliĢkiler her zaman bir sistem iliĢkisi olarak ele alınabilirler.
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ülkede oluĢturdukları devlet tekelciliğiyle özel sektörün, bireysel kapitalistlerin yolunu
tıkar hale gelmiĢlerdir.
GeliĢmekte olan ülkelere dair bütün bu söylenilenlerin en güzel örneği Türkiye’dir!11
Türkiye’deki „devlet sınıfı“da „ulusal bağımsızlıkçılığı“, ulus devlet savunuculuğunu kimseye
bırakmaz! „Devletçilik“ onların „ulusalcılığının“ vazgeçilmez unsurudur! Öyle ki, bunlar,
iktidarı ellerinde tutabilmek uğruna, „marksist“ oldukları için „devletçi“ olan „solcularla“ ve
faĢist-ırkçı oldukları için devleti yücelten sağcılarla da kolkola girmiĢler, geliĢmek, ilerlemekzenginleĢmek isteyen halkın, Anadolu kapitalizminin güçlerinin karĢısında bir duvar
örmüĢlerdir!.. Bütün o „ulusalcı“, ya da „kızıl elmacı“ söylemlerin ardında yatan gerçek
budur! Üretim araçlarının ve toprakların yarıdan çoğunun devlete ait olduğu bir ülkede,
Osmanlının devlet olma geleneğini de arkasına alan böyle bir ittifakı küçümsememek gerekir
(son yıllarda bur oran epey değiĢti artık(!).. Eski konumlarını kaybetmiĢ olsalar da bunlar
tepeden inmecidir, halâ bir gece ansızın gelebiliriz hayaliyle yaĢamaktadırlar. Bunlar için
„halk“ „cahil“, güdülmesi gereken bir sürüden-Reaya- baĢka birĢey değildir. HerĢeyin en
iyisini, doğrusunu onlar bilir! Çünkü onlar „vatan, millet kurtarıcı“ soydandırlar!..
Doksan yıldır bu devlet sınıfına karĢı demokrasi mücadelesi veren halkın, Anadolu
kapitalizminin güçlerinin mücadelesi hep iniĢli çıkıĢlı olmuĢtur. Demokrasi cephesi, ne zaman
biraz güçlense, hemen ardından bir darbeyle karĢılaĢmıĢ, iktidarı „devletin asıl sahiplerine“
terketmek zorunda kalmıĢtır. Hep “iki adım ileri bir adım geri” giderek ilerlemek zorunda
kalınmıĢtır. Anadolu kapitalizminin güçleri birkaç sefer iktidara gelmiĢ olsalar da hiçbir zaman
devlete sahip olamamıĢlardır. Çünkü „devlet“ kutsaldır ve devletin asıl sahiplerine aittir! Öyle
bir „kapitalist ülke“ düĢününüz ki, ülkenin burjuvazisi devletin sahibi olamıyor!
Türkiye budur iĢte! Burjuvaziye rağmen yoktan bir “ulus” yaratan “kahramanlar”
ülkesidir Türkiye!..
Ya „ilericiler“, „solcular“ „demokrasi kahramanları“? Onların ne yaptıklarını mı merak
ediyorsunuz? Onlar da bu oyuna-bu günaha ortak olmuĢlardır. Ondan sonra da „bu halk bizi
niye desteklemiyor“, “neden Türkiye’de sol güçlenemiyor” diye yakınırlar!. Niye desteklesin ki
halk sizi, siz „devletsiniz“, devlet sınıfının müttefiklerisiniz; hem de, Osmanlı’dan bu yana o
halka kan kusturmuĢ olan o „devlet sınıfının“ müttefikleri! Ġnsanlar önlerindeki sorunlarla
ilgilenirler, akĢam eve götürecekleri ekmeğin kavgasıdır onların kavgası. Ve onlar bu
kavgada kim nerede duruyor sadece ona bakarlar. Ġki tane referans noktası vardır onların
kafalarında. Birisi “devlet sınıfı”nın durduğu noktadır, öteki de kendilerinin. Sen ne dersen de,
eğer öbür tarafın bulunduğu yerde duruyorsan, ağzınla kuĢ tutsan bir iĢe yaramaz.
Osmanlı’dan bu yana böyledir bu. Halkın kafasındaki pusula hiç ĢaĢmaz! “Türkiye halkı,
Türkiye seçmeni hep sağ’ı desteklermiĢ”! “Devlet Sınıfının” “solcu” olduğu bir ülkede buna hiç
ĢaĢmamak lâzım!
ĠĢte tam bu noktada küreselleĢme devrimi, Avrupa Birliği’yle bütünleĢme süreci (2005) giriyor
araya; ve “ulusalcılığını” “batıcılığının” ayrılmaz bir parçası olarak gören Türkiye devlet
sınıfını suçüstü yakalıyor! Avrupa Birliği’yle bütünleĢme sürecine karĢı çıkmak zorunda
kalmaları onların yüzündeki “çağdaĢlık” “ilericilik” “batıcılık” maskesini birden indiriveriyor!
“Kral çıplak kalıyor”!
Ama bu sürece hazırlıksız yakalanan sadece onlar mı! Daha düne kadar koruyucu
dinci kabuklarının içinde devlete karĢı ayakta kalabilme mücadelesi veren Anadolu
kapitalistleri de ĢaĢırıyorlar bu iĢe! Ama onlar çabuk toparlanıyorlar! Gökte aradıkları
ilâhi yardımı birden yerde, Avrupa Birliği’yle bütünleĢme sürecinde bulunca kısa
11

Ama sadece Türkiye değil! Alın bir Suriye’yi, Arap ülkelerini, Afrika ülkelerini, ya da Asya’daki birçok
diğer ülkeyi, bunların hepsini genel olarak aynı “geliĢmekte olan ülkeler” kategorisi içinde ele alabiliriz.
Türkiye bunların belki de en ilerisi. Hemen hemen hepsi de, kendine özgü, kendini “ulusalcı”, ulus yaratıcısı olarak nitelendiren, ama öte yandan, ülkede kendilerinden bağımsız bir burjuva sınıfının geliĢmesinin de önündeki en büyük engel olan bir devlet sınıfının yönetimindeki ülkelerdir bunlar.
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zamanda toparlanıyorlar! Eski “dinci” Anadolu burjuvalarını birden bire küreselleĢmeci yapan, “dinci” motiflerle yerel düzeyde burjuva demokratik devrim mücadelesi
veren “Anadolu Kaplanlarını” küresel dıĢ dinamikle birleĢtiren diyalektik budur iĢte!
BaĢta Türkiye olmak üzere, geliĢmekte olan bütün ülkeleri kasıp kavuran devrimci
dalganın esası budur. Bugün bir değil iki kere devrimcidir bu ülkelerin burjuvaları!
Birincisi, kendi ülkelerinde gerçekleĢen demokratik devrimde taĢıdıkları öncü rolden
dolayı. Ġkincisi de küresel devrime katkılarından dolayı.
Kapitalistler elbette ki kendileri için demokrasi isteyerek ayağa kalkıyorlar. Yani, özel
olarak halkı, iĢçileri düĢündükleri, onlara acıdıkları için, ya da ideolojik nedenlerden
dolayı değil! Ama iĢte tam bu noktada, onların çıkarlarıyla halkın-iĢçilerin çıkarları da
kesiĢiyor zaten, ve demokrasi mücadelesi bütün halkın mücadelesi haline geliyor.
Üretici güçlerin geliĢmesini engelleyen devletçi iĢletme sisteminin yerine serbest
rekabetçi bir iĢletme sisteminin geçmesi sadece kapitalistlerin iĢine yaramıyor,
bundan çalıĢanlar da yararlanıyorlar. Kapitalist, azami kâr peĢinde koĢtuğu için,
özgürce üretim yaparak daha da zenginleĢmek için istiyor demokrasiyi; devletçi
sistemin önüne çıkardığı engellere bu yüzden karĢı çıkıyor. Ama bütün bunları
gerçekleĢtirebilmesi için, iĢgücünü özgürce satabilen iĢçilere de ihtiyacı var onun.
ĠĢte kapitalist bunun için köylüyü iĢçi yaparak özgürleĢtiriyor. Evet özgürleĢtiriyor!
„Bu da bağımlılığın baĢka bir biçimi“ olsa bile gene de özgürleĢtiriyor ! Çünkü üretici
güçler böyle geliĢir. ĠĢçiler burjuvalara bağımlı hale gelmesinler diye köylülüğü mü
savunacağız! „Ġlericilik“ bu mudur! Devlete bağlı kamu iktisadi teĢebbüslerinde, bir
kiĢinin yapacağı iĢ için torpille iĢe alınan beĢ kiĢinin çalıĢtığı bir düzeni savunmak
mıdır „ilericilik“! „Hangi sistem altında geliĢiyor üretici güçler“, belirleyici olan budur.
Ġlerici, devrimci, demokrat olmanın ölçüsü bu soruya verilecek cevapla bağlantılıdır.
Dün, tekelci kapitalizme-emperyalizme karĢı bağımsızlık mücadelesi vermekti ilericilik;
bugünse, „ulusal bağımsızlığı“ savunmak adına devletçi, çağ dıĢı bir düzenin bekçiliğini
yapanlara karĢı durmaktır; küresel demokratik devrime karĢı ulusal duvarların arkasına
gizlenenlere karĢı durabilmektir.
Dün, sermaye yetersizliğine çare olarak bulunan „kamu iktisadi teĢebbüslerini“ desteklemek
belki ilericilikti, ama bugün ilericiliğin ölçüsü devlet tekelciliğine karĢı özelleĢtirmeleri
desteklemektir!
Dün, yabancı sermayeye karĢı çıkmak ilericilikti. Çünkü, kapitalizmin tekelci aĢamasındaemperyalizm aĢamasında sermaye ihracı sömürgeciliğin ayrılmaz parçasıydı. Sömürge ve
yarı sömürge halklar bu „yabancı sermayeye“ karĢı mücadele içinde geliĢtirmiĢlerdi kurtuluĢ
savaĢlarını. Bugün ise tam tersine, „yerli-milli sermaye“ diye ulusal duvarların arkasına
gizlenerek tekel kuran ve kendi halkını kendisine mecbur bırakan „ulusal-sermayeyi“
savunmaktır gericilik!
Ey, küresel bir dünya sisteminin doğmakta olduğunu göremeyen eski ilericiler,
kapitalizm bir dünya sistemi haline geldi artık! Sermaye küreselleĢti. Sermayenin
ulusu kalmadı! Ulusalcı nutuklarla sizi uyutanlar, sizin „ulusal-sermaye“ dedikleriniz,
küresel rekabet mücadelesine girmek istemeyen, ulusal duvarların arkasına gizlenerek
kendi tekel konumlarını muhafaza etmek isteyen yerli bezirgânlardır. Bugün, içinde
yaĢadığımız küreselleĢme sürecinde, „kim ki bir taĢ üstüne bir taĢ koyuyor, niyeti,
menĢei, „ulusal kökeni“ ne olursa olsun hoĢ geldi sefa geldi“ ülkemize demeyi
öğrenmeden artık ne devrimci olunabilir, ne de çağdaĢ! Çünkü, kendi ülkende üstüste
konulan o taĢlardır ki, hem yerel, hem de küresel düzeyde, üretici güçlerin
geliĢmesini ifade eden onlardır. Kapitalizmin kendini inkârı sürecinin köĢe taĢlarıdır
onlar! Bu diyalektiği anlayamıyorsanız hiç olmazsa susun!
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KÜRESEL-TOPLUMSAL BĠLEġĠK KAPLAR TEORĠSĠ
Küresel-kapitalist dünya sisteminin oluĢumu sürecinin-küreselleĢme sürecinin-, ulus-devlet
duvarlarının yıkılarak, ülkelerin aynen bileĢik kaplarda olduğu gibi biribirlerine bağlanmaları
süreci olduğunu, ülkeler arasında oluĢan toplumsal bileĢik kaplarda ülkeden ülkeye akan o
suyun ise sermaye olduğunu söylemiĢtik. ġimdi buna bir Ģey daha ilâve etmek istiyoruz: Su
(yani sermaye), bileĢik kaplarda, daima, bütün kaplarda su seviyesinin eĢitlenmesi
yönünde akar. Buna toplumsal bileĢik kaplar teorisi adını veriyoruz.
18-19. yy’larda, tekelci kapitalist ulus-devletlerin egemen oldukları dünyada, ülkeleri bu
Ģekilde biribirine bağlayan bağlar henüz daha oluĢmuĢ değildi. Her ülke, etrafını çeviren
ulusal duvarlarının içinde, kendisi için varolan bir toplumsal sistemdi. Bu durumda, tekelci
kapitalist ulus-devletler, sömürgecilikteki ve dünyayı paylaĢma mücadelesindeki baĢarılarına
paralel olarak, ulus-devletlerinin askeri gücünün de yardımıyla, tıpkı bir ineğin sütünü sağar
gibi dünyadaki diğer halkları-ülkeleri sağmıĢlar, sermayenin getirilerinin kendi ülkelerindegeliĢmiĢ ülkelerde toplanmasını sağlamıĢlardı. KüreselleĢme süreciyle birlikte oluĢmaya
baĢlayan toplumsal bileĢik kaplar bu süreci Ģimdi tersine çeviriyor ve su-sermaye
artık geliĢmiĢ ülkelerden su seviyesinin çok daha düĢük olduğu geliĢmekte olan
ülkelere doğru akmaya baĢlıyor. Buralarda azami kâr elde etme oranı çok daha yüksek
olduğu için, elde edilen kazançlar da gene buralarda kalıyor. Yani, geliĢmekte olan
ülkelerden elde edilen artı değerleri oturupta geliĢmiĢ ülkelerde çıtır çıtır yemiyor kapitalistler!
Yedikleri kadarı zaten var ellerinde! Muazzam miktarlarda sermayeden bahsediyoruz, öyle
yenip yutulacak miktarlardan değil! Bir Çin, Hindistan, Brezilya, Türkiye, Endonezya
olayının-„mucizesinin“- altında yatan gerçek budur. Ve bu öyle bir „gerçek“tir ki, bugün bunu
artık gözleri 18-19.yy’lardan kalma ideolojik gözlüklerle kapalı olanların dıĢında herkes
görüyor! Türkiye’nin eski „dinci“, ya da „devletçi“ burjuvalarının bile, bu gerçeği
gördükleri andan itibaren gözleri fal taĢı gibi açıldı da, zenginleĢmek için artık ilâhi
güçlere, ya da devlete sığınmayı bir tarafa bırakarak, suyun kendi ülkelerine doğru da
akması için ülkeyi küresel bileĢik kaplar sistemine dahil etmeye çalıĢıyorlar! Malesef,
bu süreci farkedemeyen bir tek “solcular” kaldı ülkede!..

ġimdi geliyoruz bu sürecin, yani üretici güçlerin geliĢmesi sürecinin
küreselleĢmeyle olan iliĢkisine. Soru Ģudur: Sermayenin küreselleĢmesiyle
üretici güçlerin küresel düzeyde geliĢmesi arasındaki bağlantı nedir?
Bugün bütün geliĢmiĢ ülkelerde çalıĢma koĢullarının iyileĢtirilmesi ve daha yüksek
ücretlere sahip olmak isteyen iĢçilere iĢverenlerin verdiği cevap Ģu oluyor: „Oturun
oturduğunuz yerde, biraz daha ileri giderseniz fabrikayı kapatır giderim. Sökerim
makineleri, götürür iĢçilerin daha az ücret talep ettikleri, üretim maliyetlerinin daha
düĢük olduğu bir ülkeye kurarım. Örneğin Polonya’ya giderim. Daha olmadı Türkiye’ye
giderim. O da mı olmuyor Çin’e, Hindistan’a, Brezilya’ya, Endonezya’ya giderim“! Bitti!
Gerçekten de olay burada bitiyor.! Ulusal düzeyde üretim sürecinin ayrılmaz parçası
olan iĢveren veya iĢçilerden bir taraf olayı bu Ģekilde „çeker giderim“ diye koyabildiği
an orada olay biter! Nitekim de öyle oluyor. Sendikalar sesini kesiyor, iĢçilerin sesi
soluğu çıkmaz hale geliyor ve kuzu kuzu, daha az ücretle, daha uzun süre çalıĢmak
için iĢlerinin baĢına dönüyorlar! Arada bir, „iĢverenlerden daha çok vergi alınarak,
bunlarla yeni iĢyerlerinin açılmasını, iĢsizliğe çare bulunmasını“ savunanlar da çıkıyor,
ama bunları da takan yok! Cevap hazır çünkü: „ĠĢverenlerin küresel rekabette ayakta
kalabilmeleri için onlardan böyle bir Ģeyi talep edemeyiz“. Ulus devlet, hem sermaye
tarafından terkedilmiĢ olmanın burukluğu içinde (hatta ihanete uğradığını bile
düĢünüyor zaman zaman), hem de daha fazla ileri gidemiyor ona karĢı, çünkü halâ
ona muhtaç!
Ama sadece geliĢmiĢ ülkelerde mi böyle bu, örneğin bir Türkiye’de de benzeri Ģeyler
söyleniyor çalıĢanlara! „Çin’e, Hindistan’a bakın“ deniyor, „iĢçiler orda ayda yüz elli dolara
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çalıĢırken siz burda dörtyüz dolar alıyorsunuz da halâ memnun değilsiniz, susun yoksa
fabrikayı kapatır gideriz“ deniyor! Ve iĢçilerin de boynu bükülüyor, „buna da Ģükür“ diyerek
seslerini kısıyorlar.
Evet, sınıf mücadelesi kapitalizmin geliĢmesinin itici gücüdür, iç dinamiğin motorudur;
ama bunun da ön koĢulu, iĢçi ve iĢverenlerin birlikte varoldukları sistem gerçekliğidir.
Eğer ulusal düzeyde, iĢçi ve iĢveren arasındaki bağ her an kopabilir duruma
gelmiĢse, yani taraflar kendi varlıklarını artık bu bağlaĢım içinde görmek zorunda
değilseler, orada ne sınıf mücadelesi olur, ne de birĢey! ĠĢte bugün durum aynen
budur. Peki ne demek oluyor bütün bunlar?
Bugün artık, bir ülkeyi tek baĢına, sadece ulusal düzeyde ele alarak, o ülkedeki üretici
güçlerin geliĢmesi hakkında bir yargıya varamayız. Bugün, dünyanın herhangi bir ülkesinde
üretici güçlerin geliĢmesini belirleyen esas unsur o ülkenin küresel-toplumsal bileĢik kaplar
içindeki yeridir. Yani belirleyici olan artık sadece „iç dinamik“ değil, küresel „dıĢ dinamiktir“de!
Ama buradan hemen, iç dinamiğin artık önemini kaybettiği sonucu da çıkarılmamalıdır! Evet,
bugün ülkenizin kaderini belirleyen esas faktör onun küresel bileĢik kaplar içindeki yeridir,
ama bu sadece madalyonun bir yüzüdür, görünen yüzüdür. Bir de görünmeyen yan var tabi.
Örneğin, neden Afrika değil de Çin, ya da Hindistan, veya Türkiye sorusunun cevabı da
bununla ilgili! Evet, neden Afrika değil de Çin-Hindistan-Türkiye-Brezilya? Yani bugün
küresel sermaye neden daha çok Afrika’ya akmıyor da buralara gidiyor? Neden Afrika değil
de bu ülkeler küresel bileĢik kaplarda suyun aktığı-su seviyesinin yükseldiği taraf haline
geldiler? ĠĢte bu sorunun cevabı „iç dinamikle”-tarihsel geliĢme süreciyle ilgili. Yani öyle
rastgele oluĢmuyor küresel bileĢik kaplar. Hangi ülkenin daha önce bileĢik kaplara dahil
olacağı bir rastlantı değil. Ve bu anlamda ele alınırsa iç dinamik gene ön plana çıkıyor, iç
dinamiğin belirleyici yanı ağır basıyor; ve son tahlilde dıĢ dinamiğin iç dinamikle bütünleĢerek
birlikte etkide bulundukları sonucuna varıyoruz.
Bugün, küreselleĢme sürecinin itici gücü olan, onu daha da geniĢletip
yaygınlaĢtıracak olan, ama sadece bu kadar da değil, küresel düzeydeki bütün diğer
geliĢmeleri de birinci derecede etkileyecek olan en önemli faktör, küresel bileĢik
kaplarda su seviyesinin en hızlı yükseldiği yerlerdeki sınıf mücadelesidir. Daha açık
olmak gerekirse, önümüzdeki dönemde Avrupa’nın geliĢmiĢ ülkelerindeki, veya
Afrikanın henüz el değmemiĢ, yani henüz küresel bileĢik kaplara dahil olmayan
ülkelerindeki geliĢmeleri birinci derecede etkileyecek en önemli faktör küresel
sermayenin gözdesi olan ülkelerdeki sınıf mücadeleleri olacaktır! Bu sonuca nasıl mı
varıyoruz: Bugün ancak Çin, Hindistan, Brezilya, Türkiye, Endonezya gibi, küresel bileĢik
kaplarda su seviyesinin en hızlı yükseldiği ülkelerde geliĢecek sınıf mücadeleleridir ki, bir
yandan buralarda çalıĢan insanların yaĢam seviyelerinin yükselmesine katkıda bulunurken,
diğer yandan da, buna bağlı olarak, sermaye için buraları eskisi kadar „çekici“ olmaktan
çıkaracak, onu yeni, „daha çekici“ yerler aramaya mecbur edecektir. Niye Çin’e gidiyor bugün
sermaye? HerĢeyden önce, yetiĢmiĢ iĢgücü maliyeti düĢük buralarda ve bir de tabi büyük bir
pazar potansiyeli var buraların. Kitlelerin satın alma güçleri geliĢtikçe bu pazar da geliĢecek,
bunun hesabı yapılıyor. Ama yarın insanların gözü iyice açılır da „üretim maliyetleri“
yükselmeye baĢlarsa, o zaman sermaye açısından Ģu anki çekiciliği de azalacak buraların.
Ve iĢte ancak o zaman sermaye kendisine yeni Çin’ler aramaya baĢlayacak. Geleceğin
potansiyel Çin’i ise Afrika’dır hiç Ģüphesiz. DıĢ dinamik, küresel bileĢik kapların verimli suyu,
kaçınılmaz olarak, Afrika ovalarını da basan bir sel gibi oralara doğru da akmaya baĢlayacak,
buraları da bileĢik kaplara bağlayacak. (Bu satırların 2005’te kaleme alınmıĢ olduğunun
altını çizmek istiyorum. Bugün, daha o tarihten bu yana bile sermayenin Afrika’ya olan
ilgisinin ne kadar artmıĢ olduğunu görüyoruz. Hem de ne kadar ilginçtir ki, bu alanda baĢı
çeken iki ülke de Çin ve Türkiyedir!).
Küresel serbest rekabetçi kapitalist iĢletme sistemi, dıĢ dinamik olarak el attığı her
ülkede benzer bir iĢletme sisteminin oluĢmasını zorunlu kılıyor. KüreselleĢme sürecini
devrimci bir süreç haline dönüĢtüren de onun bu özelliğidir zaten. Çünkü, eski
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devletçi-ulusalcı iĢletme sistemi değiĢirken, onu ayakta tutan yapı da değiĢmek
zorunda kalıyor bu arada. DıĢ dinamik, hem yeni bir iç dinamiğin oluĢmasının
koĢullarını hazırlamıĢ oluyor, hem de onun geliĢmesini hızlandırıyor. ĠĢte,
küreselleĢme sürecinin, küresel bileĢik kaplar teorisinin, üretici güçlerin küresel
düzeyde geliĢmesinin diyalektiği budur.
PEKĠ, GELĠġMĠġ KAPĠTALĠST ÜLKELER NE YAPACAK?..
Bu geliĢme, bütün ülkeleri içine alıpta küresel bileĢik kaplardaki suyun seviyesi
eĢitleninceye kadar bu Ģekilde devam edecektir. Bunun baĢka hiç yolu yoktur! Ġleri
geliĢmiĢ kapitalist ülkelerin ulus-devlet yöneticileri ne yaparlarsa yapsınlar artık
„ekonomik durgunluğa“, „iĢsizliğe çare“ bulmaları mümkün değildir. Küresel bileĢik
kaplarda akan suyun yönünü tersine çevirmeleri mümkün değildir. Peki o zaman „ne
olacak bu geliĢmiĢ ülkelerin hali“? (Tekrar, bu satırların 2005’te yazılmıĢ olduğunu
hatırlatıyorum!)
GeliĢmiĢ ülkelerin yapabileceği, yapmaları gereken iki Ģey var. Birincisi, her
zamankinden daha çok demokrasi ve insan hakları savunuculuğu yapmak! Ġkincisi de
bütün vergi yasalarını, yatırım politikalarını vb. değiĢtirerek, bilim ve eğitime, araĢtırma
ve geliĢtirmeye daha çok yatırım yapmak, daha çok robotun üretim sürecine
sokulması yönünde çaba sarfetmek. Önce birinciyi görelim.
Neden daha çok demokrasi ve insan hakları savunuculuğu? Çünkü, geliĢmiĢ ülkelerin,
küresel bileĢik kaplarda sermayenin geliĢmekte olan ülkelere doğru akıĢına karĢı
yapabilecekleri tek Ģey budur da ondan! Daha çok demokrasi ve insan hakları
savunuculuğu yapmak demek, geliĢmekte olan ülkelerde insanların gözlerinin daha
çok açılması demektir! Bu ise, kaçınılmaz olarak onların ekonomik taleplerine de
yansıyacak, ücretlerinin artmasına yol açacaktır! GeliĢmiĢ ülke yöneticileri, denize
düĢen yılana sarılır hesabı umutlarını geliĢmekte olan ülkelerdeki sınıf mücadelelerine
bağlamıĢlardır! Buralarda sınıf mücadeleleri geliĢecek, çalıĢanların ekonomik ve
demokratik talepleri artacak ki, buraların küresel sermaye için eski çekiciliği
kaybolsun, hatta mümkünse sermaye bu ortamdan rahatsız olup tekrar eski
anavatanlarına geri dönsün! „Aç tavuk rüyasında darı görürmüĢ“ diye ne güzel
söylemiĢ atalarımız!
Bizim atasözlerimiz o kadar güzeldir ki-gerçekçidir ki-bazan, insan hayran oluyor!
Örneğin, tartıĢtığımız konuya iliĢkin olarak, “evdeki hesabın çarĢıya-pazara
uymamasıyla”, “aç tavuk rüyasında darı görürmüĢü” birlikte düĢündüğünüz zaman
ortaya Ģöyle ilginç bir tablo çıkıyor! Evet, geliĢmiĢ ülkeler umudu geliĢmekte olan
ülkelerdeki sınıf mücadelelerine bağlamıĢlardı, bu yüzden de, birden demokrat
kesilerek neredeyse bayrağı alıp kendileri öne düĢeceklerdi, bu doğru; ama olmuyordu
iĢte, bir yerlerde birĢeyler eksik kalıyordu!. GeliĢmekte olan ülkelerin iĢçi sınıfı ve
halkı, bırakınız batılı ülkelerin istedikleri türden bir sınıf mücadelesine giriĢmeyi bir
yana, tam tersine, onlar da fazla ses çıkarmadan buralardaki geliĢmeye, büyümeye
sahip çıkıyorlardı. Çünkü, üretici güçler geliĢtikçe bundan kendilerinin de pay aldığını
görmüĢlerdi! ĠĢte bu durum Batı’nın geliĢmiĢ ülkelerini çıldırtmaya yetti! Ne yapsalar,
ne etseler bir türlü bir çıkıĢ yolu bulamıyorlar, sürekli kan kaybetmeye devam
ediyorlardı. Daha düne kadar adam yerine koymadıkları bir Tayyip Erdoğan bile artık
kendilerine kafa tutar hale gelmiĢti.
GENEL OLARAK KONTROL BĠLĠMĠ VEYÖNETME MEKANĠZMASI
ĠĢte tam bu noktada imdada yetiĢen gene pozitivizm-toplum mühendisliği- oldu! Sistem
kontrol biliminin bütün inceliklerini masaya yatıran geliĢmiĢ ülke servisleri oturup tek tek,
geliĢmekte olan ülkelerdeki huzursuzluk-kaos-çıkarmaya elveriĢli fay hatlarını tesbit etmeye
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baĢladılar. Hangi çatlak ne kadar müdahaleyle ne kadar geliĢtirilebilir bunların dökümünühesabını yaptılar. Öyle ya, eğer doğal yollardan bir sınıf mücadelesinin yolu açılamıyorsa, o
zaman onlar da yapay “sınıf mücadeleleri” yaratmanın yollarını bulmalıydılar!. Mekanizma
çok basitti aslında, istenilen sonuçları elde edebilmek için GĠRDĠYĠ kontrol ederek ÇIKTIYI
kontrol atında tutmak!..
Hemen hayatın içinden bir örnek vererek bütün bunları somutlaĢtırmaya çalıĢalım: Arabaya
binerek yola çıkıyorsunuz. Amacınız, kazasız belasız hedefe ulaĢmaktır. Bu nedenle, duruma
göre, ya frene basıp direksiyonu kullanarak (yani, istenilmeyen sonuçları engellemek için
negatif feedback yaparak), ya da gaz vererek-yol alıp hızlanarak (pozitif feedback yaparak)
bir an önce hedefe ulaĢmaya çalıĢırsınız. ĠĢte, belirli bir amaca ulaĢabilmek için, yol boyunca
arabayı kullanırken yaptığınız bütün bu iĢleredir ki kontrol-yönetme diyoruz.
TÜRKĠYE’DE SINIF MÜCADELELERĠ VE YÖNETME-KONTROL BĠLĠMĠ
Konu Türkiye’de sınıf mücadelelerini kontrol olunca olay tamamen değiĢiyor. Çünkü bizde
tarihsel geliĢim süreci Batı’dakinden çok farklı. Bu nedenle, burada artık Batı toplumları için
kullandığımız o klasik Ģemalar hiçbir iĢe yaramıyor! Ġlkel komünal toplumdan köleci
topluma, sonra feodal topluma, oradan da kapitalist topluma..Yok iĢte böyle değil bizde!
Böyle olmadığı için de bizdeki “batıcı aydınların” bütün ezberleri bozuluyor, içinde yaĢadıkları
topluma yabancılaĢtıkları için bir türlü onu kavrayamıyorlar.
Batı toplumlarının geliĢme süreci içinde ortaya çıkan bilgileri-Ģablomu Osmanlı’ya ve
Türkiye’ye uyguladığınız zaman ortaya çıkan tablo Ģudur: “Batı gibi olmasa da Osmanlı da
feodal bir toplumdur” diye baĢlanır ve devam edilir: “Sonra bu toplumun içinde de Batı’da
olduğu gibi kapitalizm geliĢmeye baĢlar. Genç Osmanlılar, Jön Türkler, Birinci-Ġkinci
MeĢrutiyet derken, burjuva devriminin zaferini simgeleyen Kemalist devrim gerçekleĢir ve
Türkiye Cumhuriyeti kurulur. Yani, 1923’le birlikte burjuva devrimi süreci en üst noktaya
varır”...
Bu mantığa göre 1950 Demokrat Parti hareketi de “bir karĢı devrim oluyor tabi”! Sonra, “27
Mayıs Devrimi”, derken “karĢı devrimci Demirel” iĢbaĢına geliyor! Ve 1971’ün 12 Mart’ı, “8-9
Mart Devrimci hareketinin” bir “karĢı devrimle” bastırılıĢı! Sonra 12 Eylül, Özal derken
geliyoruz günümüze. Bir yanda “karĢı devrimci” AK Parti, diğer yanda da ulusalcı-devrimci
cephe! Mantık bu! En solcusundan en sağdakine kadar “Cumhuriyet aydınlarının” tarihimize,
tarihsel geliĢme sürecimize bakıĢını belirleyen mantık bu. Bir yanda, tarihsel olarak “ileriyi
temsil eden” kerameti kendinden menkul bir ulusalcı-devrimci cephe var, diğer yanda da,
tarihsel olarak “karĢı devrimi”, “geriye doğru gitmeyi” temsil edenler!
Hal böyle olunca tabi (bu mantığa göre), ülkede kapitalizmle birlikte geliĢen “iĢçi sınıfı
hareketinin”, “solun” da, tarihsel olarak geriyi temsil edenlere karĢı “ulusalcı-ilerici-Atatürkçü”
cepheyle iĢbirliğine-ittifaka yönelmesi kaçınılmaz oluyor.
Amaç üretim araçlarının
mülkiyetinin devlete ait olduğu bir düzeni gerçekleĢtirmek olunca, bu amaca giden yolda
burjuvaziye-kapitalizmin geliĢmesine karĢı olan bir Devlet Sınıfıyla, “düĢmanımın düĢmanı
dostumdur” mantığıyla
ittifak içinde olmak son derece normal hale geliyor. Ortada üretim
araçlarının büyük çoğunluğuna sahip bir Devlet varken, eğer sen de zaten son tahlilde daha
katı Devletçi bir düzenin peĢindeysen, neden karĢı çıkacaksın ki bu Devlete! “Sınıf
düĢmanın” burjuvaziye karĢı burjuva düĢmanı bu Devletle elele verirsin olur biter!
ĠĢte, Türkiyede ortaya çıkan bütün “sol hareketlerin” daha doğmadan ölmesinin, Devlet
Sınıfının yedek gücü olan halktan kopuk Devletçi bir “sivil toplum” hareketi haline gelmesinin
nedeni budur, bu anlayıĢtır.
Devlet Sınıfı açısından olay son derece basittir! Onun için, kendi diyalektik inkârına, yani
burjuvaziye-Anadolu kapitalistlerine karĢı mücadelede “istenilmeyen sonucu” (burjuvazinin
devleti ele geçirmesini) engellemede kullandığı bulunmaz bir nimettir “iĢçi hareketi” ve “sol”!
GeliĢen kapitalizmle birlikte ortaya çıkan burjuvazi-iĢçi sınıfı çeliĢkisini, “iĢçi sınıfını” kendi
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safına alıp destekleyerek, hatta yer yer onu ortak düĢman olan burjuvaziye karĢı kıĢkırtarak
kullanmak bulunmaz bir nimettir!
Tabi burada hemen akla Ģöyle bir soru geliyor: Batı’da kapitalizmin geliĢmesi sürecinde
elimizde feodallerin iĢçi sınıfıyla iĢbirliği yaparak onu yörüngesinden saptırdıklarına, iĢçi sınıfı
hareketini burjuva devrimine karĢı kullandıklarına dair bir bilgi bulunmadığı halde, nasıl
oluyor da bizde Devlet Sınıfı böyle bir cinliği akıl edebiliyor, ya da bu tür bir “ittifakın” objektif
Ģartlarını bizde nasıl ortaya çıkıyor? Ya da daha baĢka bir deyiĢle, iĢçi sınıfını-sol’u temsil
ettiğini söyleyen akımlar nasıl oluyor da bizde Devletle-Devlet Sınıfıyla bu düzeyde bir
iĢbirliğine girebiliyorlar! Bu nokta çok önemli.
Ġki neden çıkıyor karĢımıza: Birincisi, iç dinamikle, Türkiye’de kapitalizmin geliĢmesi süreciyle
ilgili. Yukardan aĢağıya geliĢen Devletçi Kapitalizm, Devlete bağlı iĢyerlerinde çalıĢan
Devletçi-özelleĢtirmelere karĢı, bu anlamda “burjuva düĢmanı-solcu” bir iĢçi kitlesini de
beraberinde getiriyor! Yani bir iĢçi sırf iĢçi olduğu için ilerici-devrimci falan olmuyor! Kendi
varoluĢ koĢulu gereği Devletçi olan bu kesim iĢçilerin gerici-Devletçi-“solcu” özelliği buradan
kaynaklanıyor.
Ama sadece bu da değil, bir de dıĢ etken var iĢin içinde, 20.yy’ın sosyalist devrim anlayıĢı
var! Bizim gibi ülkeler için düĢünülen ve uygulamaya konulan, “sırtını sosyalist sisteme
dayayarak kapitalist olmayan bir yoldan sosyalizme ulaĢma” anlayıĢı var. Bu tür bir devrim
anlayıĢıyla Devletçi-solcu iĢçi hareketi arasında kurulan derin ideolojik bağlar Türkiye’de hala
etkili(ydi!). Ortada sosyalist sistem falan kalmadı ama ülkede geliĢen burjuva devrimci süreç
eski Devletçi düzeni tehdit eder hale geldiği için, kendi varlığı da bu eski Devletçi düzenin
devamına bağlı olan Devletçi iĢçi hareketi Devlet Sınıfıyla olan ittifakın sağlam bir unsuru
olma özelliğini halâ devam ettiriyor! ĠĢçi hareketini temsil etme hakkı bu tür bir “solun” elinde
olunca da tabi iĢçi sınıfı içinde geri kalan kesimin sesi duyulmaz oluyor. Yavuz hırsızın ev
sahibini bastırması hesabı, iĢçi sınıfının da önce, kendisine rağmen onu temsil eden bu
Devletçi solun etkisinden kurtulması gerekiyor.
ĠĢte yapı bu, fay hatları da bunlar! Ama dikkat ederseniz, bütün bu yapının ve fay hatlarının
altında yatan esasa iliĢkin çok önemli tarihsel bir neden var hep: Bu ülkenin ikiyüz yıldır belirli
bir kültür ihtilaline maruz kalmıĢ olması!. Türkiye’de adeta iki Türkiye yaratan bir süreçin özü
budur. Bir yanıyla Ġslam’a dayalı geleneksel kültür, kimliklerini bu zemin üzerinde oluĢturarak
varolan insanlar, diğer yanda ise, “batılılaĢma” süreciyle birlikte yukardan aĢağıya doğru
yaratılan farklı bir kültürü temel alarak kendini ifade edebilen insanlar..
Bütün bunlar iĢin temeli. Ama Türkiye söz konusu olunca daha baĢka fay hatları da var tabi.
Alevi-Sünni “çeliĢkisi” üzerinde oluĢan mezhepsel fay hattı, Kürt-Türk etnik zeminini temel
alan hat vb. Bütün bunlar, Kontrol-Yönetme Bilimi açısından hesaba katılması gereken
hassas noktalarıydı toplumun. Nitekim bugüne kadar bunların hepsi kullanıldı da! Üzerinde
en çok çalıĢılan ve kullanılan hat ise Kürt-Türk çatıĢması üzerine kurulu olan etnik hat oldu.
Ġstenilmeyen sonuç Türkiye’nin geliĢmesi, ilerlemesi olunca bunu engellemek için negatif
feedback yaparak bütün bu mekanizmalardan yararlanıldı Ģimdiye kadar.
En son patlak veren Gezi Parkı olayları bunun en güzel-en son örneklerinden. ġimdiye kadar
darbeler yoluyla sistemi kontrolleri altında tutan Kemalist elitler, son on yıldır geliĢen sürecin
sonunda ipleri artık iyice ellerinden kaçırdıklarını görerek müthiĢ bir gerilim içine girmiĢlerdi.
Ergenekon, Balyoz, 28 ġubat Davaları falan derken eski sistemin elindeki bütün iktidar
mekanizmalarının birer birer elden çıktığını çaresizce izlemenin verdiği gerilim bir Ģekilde
patlak verecekti. Buna en son Kürt sorununun çözümü yolunda atılan adımlar ve son on yılın
kazanımlarını kayıt altına almaya yönelik yeni anayasa yapma çalıĢmalarında alınan yol da
eklenince iĢ çığrından çıktı. ġimdiye kadar hep bir yolu bulunur diye düĢünen elitler, “bu
Erdoğan Kürtleri yanına alır da bir de yeni anayasa yaparsa, artık onu bir daha düĢüremeyiz”
diyerek fırsat kollamaya baĢladılar. Bu yolda en büyük destekçileri de Türk solu olacaktı tabi.
Çünkü onlar da en önemli koltuk değneklerinin -Kürt hareketinin- elden çıkmak üzere
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olduğunu görüyorlar, çaresizce bu nasıl iĢtir diyerek bir türlü yerlerinde duramıyorlardı.
Kandil’e gidiyorlar, Kürtlere akıl vermeye çalıĢıyorlar, ne yapsalar bir türlü olmuyordu. ĠĢ artık
bir tür varoluĢ sorunu haline geliyordu. Eskiden beri kimliklerini oluĢturdukları zeminin hızla
ayaklarının altından kaydığını gördüler onlar da. Bir fırsattı artık beklenen.
Ġç dinamiklere iliĢkin bu geliĢmeler, dıĢ dinamikteki geliĢmelere paralel gidiyordu. GeliĢmiĢ
kapitalist ülkeler de tam bir çıkmaz sokağa girmiĢlerdi, ne yapsalar ne etseler bir türlü
sermayeyi içerde -ulusal sınırlarının içinde- tutamıyorlardı. Bu nedenle, mümkün olan bütün
yollara baĢvurarak buraları sermaye için artık çekici olmaktan çıkarmak gerekiyordu. “Bakın
buralar artık eskisi gibi sakin değil, ne olacağı belli değil, siz gene eski anavatanlarınıza
dönün” diyebilmek için ortalığın karıĢması onların da iĢlerine geliyordu. GeliĢmekte olan
ülkelerdeki bu ikincil uyuĢmazlık hatlarıyla geliĢmiĢ ülke stratejlileri arasıda tam bir uyuĢma
olduğu açıktı!. Madem ki normal koĢullarda geliĢen sınıf mücadelesi saptırılamıyordu,
madem ki halk da destekliyordu geliĢmeyi, ilerleme sürecini, o zaman onlar da içerdeki diğer
ikincil fay hatlarıyla oynar -ittifak içine girer- oralardan bir sonuç elde etmeye çalıĢırlardı..ĠĢte,
geliĢmiĢ ülke yöneticilerinin ve basınının daha patlak verir vermez Gezi Parkı olaylarının
üzerine atlamalarının nedeni budur. DüĢünebiliyor musunuz bir CNN sekiz saat canlı yayın
yapıyor Taksim Meydanından! Bunun baĢka izahı yoktur. Bütün bunları sadece Amerika’daki
Obama veya Neo Con kanatlarıyla, bunlar arasındaki çeliĢkilerle falan açıklayamazsınız.
Tamam bu önemlidir, ama öte yandan bir de bütün olarak Amerikan ulus devlet çıkarı vardır
ortada. Aynı Ģey Avrupa için de geçerli. Nitekim dikkat ederseniz, ulus devletlerin varoluĢ
koĢulları söz konusu olduğu zaman bunlar hemen iĢbirliği içine giriveriyorlar!. Yani bu savaĢ
aslında, 20.yy kalıntısı ulus devletler sistemiyle, 21.yy’ın yeni dünya düzenini yaratmaya
çalıĢan-küresel demokratik devrim güçleri arasındaki bir savaĢtır. Eskinin-20.yy’ın ürünü olan
güçler bir Ģekilde iĢbirliği içine girerken 21.yy’ın güçleri de kendi yollarında ilerlemeye
çalıĢıyorlar. Burada önemli olan AK Parti-ve Erdoğan gibi “biz nasıl olsa ileriyi temsil
ediyoruz” diyerek kendine fazla güvenip rehavete kapılmadan belki yavaĢ, ama emin
adımlarla ilerlemektir. Kolay değil bu koskoca bir tarih-tarihsel olarak geliĢmiĢ bulunan bir
yapı var karĢında. Öyle, Ergenekon, ya da balyoz gibi bir iki davayla, bir kaç yüz kiĢiyi içeri
atmayla bitmiyor bu iĢ! Bir de onların kitle temelleri var!
Tabi, geliĢmeyi, ilerlemeyi durdurabilmek, tekrar eski güzel günleri geri getirebilmek, bileĢik
kaplarda ters yönde akan suyu tekrar eski haline getirebilmek için ellerinden gelen herĢeyi
yapacak geliĢmiĢ ülkeler, bütün bunlar normal, bunlara karĢı hazırlıklı olmak gerekiyor. Ama
Ģurası bir gerçek ki, artık ne yapsalar, ne etseler bu gidiĢin önüne geçemezler. Yani,
küreselleĢme süreci denilen süreç öyle kiĢilerin ya da ulus devletlerin iradesine bağlı olarak
durdurulabilecek bir süreç değildir. Tarihsel toplumsal geliĢme sürecinin yarattığı objektif bir
süreçtir bu. Bu nedenle geliĢmiĢ ülkeler el yordamıyla deneye deneye sonunda kendileri için
tek çıkar yolun provokasyonlarla uğraĢarak vakit kaybetmek değil, gidiĢi kavrayarak ona
uygun adımlar atmak olduğunu göreceklerdir. Tek çıkar yol vardır artık onlar için, ellerindeki
bütün imkanları zorlayarak bilime, eğitime yatırım yapmak hiç olmazsa bundan sonra 21.yy’ın
ruhunu yakalayabilmek için çaba sarfetmek.
Peki neden eğitime, bilimsel araĢtırmalara daha çok ağırlık vermek, vergi yasalarını vb.
değiĢtirerek üretim faaliyetinde daha çok robotun kullanılmasını teĢvik etmek
zorundadır geliĢmiĢ ülkeler? Bugün artık, bileĢik kaplarda suyun akıĢını geriye
çevirmenin mümkün olmadığı apaçık ortada duruyor. Yani geliĢmiĢ ülke yöneticileri ne
yapsalar, ne etseler üretim maliyetlerini geliĢmekte olan ülkelerdeki düzeye
indiremezler. Bu alanda onlarla rekabet edemezler. Rekabet mücadelesinde geride
kalmamak için geliĢmiĢ ülkelerin yapabileceği tek Ģey, üretim faaliyetinde daha çok
robotun kullanılmasını teĢvik etmek olmalıdır. Çünkü, ayda yüz elli dolara çalıĢan bir
iĢçiyle ancak bir robot rekabet edebilir! Evet, üretim sürecine daha çok robotun
girmesi de „iĢsizliğe“ çare olmayacak, hatta onu daha da arttıracaktır; ama bu
durumda en azından iĢsizleri doyuracak daha fazla gelir kaynağına sahip olacaktır
devlet! Eğitime, bilimsel araĢtırmalara ağırlık vererek, bu alanlara daha çok yatırım
yapmak tek çıkıĢ yoludur. Bugünü olmasa bile hiç olmazsa yarını kurtarmak için!
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KÜRESELLEġMENĠN ÖTESĠ
KüreselleĢme sürecinin geliĢme doğrultusunu azbuçuk görebiliyoruz artık. Küresel BileĢik
kaplar Teorisi’ne göre, suyun seviyesi bütün dünyada üç aĢağı beĢ yukarı eĢitlenene kadar
bu böyle devam edecektir. Çin, Hindistan, Türkiye, Brezilya derken, daha sonra Afrika’yı da
içine alarak küreselleĢme süreci tamamlanacaktır. Peki sonra ne olacak? Yani artık yeni bir
Çin, ya da Afrika kalmayınca ortada, o zaman ne olacak? Azami kâr yasası ortada
durduğuna göre, bir malı daha iyi kalitede, daha ucuza üretebilmek için o zaman ne yapacak
sermaye? Rekabet mücadelesi o zaman nasıl geliĢecek?
Bu iĢin iki yolu var! Birincisi Ģu: 18-19. yy’larda ulusal düzeyde geliĢen serbest rekabetçi
kapitalizm kendi içinde tekelleri yaratarak kendi zıttına dönüĢmüĢ, ulus devletle bütünleĢerek
tekelci kapitalizm haline gelmiĢti. Bugünse geliĢme ulusal düzeyde değil, küresel düzeyde
oluyor, ama gene de Ģu soru ortada: serbest rekabet gene bir tekelleĢmeye yol açar da,
dünya bu sefer de küresel tekellerin egemenliği altına girer mi? Bir de tabi, artık bunun
mümkün olmadığını, yolun bundan sonra düz olduğunu, serbest rekabetin yeni koĢullarda
da aynen devam edeceğini ve bu yolun kapitalizmi kendini inkâra götüreceğini düĢünenler
var. Önce birinci ihtimali ele alalım ve Ģu soruyu soralım kendimize. Bugün küreselleĢme
süreci, küresel serbest rekabet mücadelesi yeni tip küresel bir tekelleĢmeye yol açabilir mi?
YENĠ TĠP TEKELLER, BĠLGĠ TEKELLERĠ OLUġABĠLĠR MĠ
“Eğer küreselleĢme bir spor olsaydı, durmadan tekrarlanan bir yüz metre koĢusu olurdu”
diyor Friedman! Ve devam ediyor: “Soğuk SavaĢ’ın tanımlayıcı endiĢesi, dünya çapında sabit
ve istikrarlı bir mücadelede çok iyi tanıdığınız bir düĢman tarafından yok edilme korkusuydu;
küreselleĢmenin tanımlayıcı endiĢesi ise göremediğiniz, dokunamadığınız ve hissedemediğiniz bir düĢmandan gelebilecek hızlı değiĢim karĢısındaki korkudur- iĢinizin, topluluğunuzun
ya da iĢyerinizin en küçük istikrar taĢımayan, adı sanı konmamıĢ ekonomik ve teknolijik
kuvvetlerce her an değiĢtirilebileceği korkusu.. Soğuk SavaĢ zamanında, Beyaz Saray’ı
Kremlin’e bağlayan özel telefon hattına uzanırdık- bölünmüĢ de olsak, en azından birilerinin,
yani bu iki süper gücün idareyi elinde tuttuğuna iliĢkin bir semboldü bu. KüreselleĢme
çağında internete uzanıyoruz- hepimizin birbirine bağlı olduğuna, ama idarenin kimsenin
elinde olmadığına iliĢkin bir sembole”.
Küresel serbest rekabetçi kapitalist dünya sisteminin “dağınık bir sistem“ olduğunu
söylemiĢtik. Belirli bir merkezi-yöneticisi olmayan bu “multiagent sistemin” “agent”leri
sadece devletler olmadığı için bir tür BirleĢmiĢ Milletler-devletler örgütü değildir bu!
Devletleri, küresel faaliyet gösteren Ģirketleri, “süper güçlenmiĢ bireyleri”, hatta sivil toplum
örgütlerini de saymak gerekir bu arada. Ama küreselleĢme çağının esas aktörü-unsuru
bireydir. Hem de “süper güçlenmiĢ birey”! Bu ne mi demektir? Bu, bilginin ve teknolojinin bu
kadar demokratikleĢtiği bir ortamda, birgün, hiç ummadığınız bir yerden birinin karĢınıza yeni
bir bilgiyle- buluĢla çıkarak, çok kısa bir zamanda rekabet mücadelesinde sizin o ana kadar
elde ettiğiniz bütün baĢarıları yok edebilecek bir güce eriĢebilmesi mümkündür demektir!
Ġntel’in eski patronu Andy Grove’un küreselleĢme çağı için, bu çağda “Yalnız Paranoyaklar
Ayakta Kalır” demesinin anlamı budur! Yani, o an için pazar payı en büyük Ģirket siz bile
olsanız, gene de kendinize fazla güvenmeyeceksiniz diyor Andy Grove! “Acaba birisi beni
takip mi ediyor?” diye durmadan arkasına bakarak yürüyen paranoyaklar gibi, mecbursunuz
bir gözü arkada yürümeye diyor! Yani, etrafınızda görünen bir rakip olmasa bile, sanki
varmıĢ gibi hareket etmeye, kendi kendinizle rekabet etmeye mecbursunuz bu sistemde!
Çünkü, hiç umulmadık bir köĢeden her an bir rakip ortaya çıkabilir. Böyle bir süreçte ayakta
kalabilmenin tek yolu herkesten daha çok araĢtırmaya geliĢtirmeye para ayırmak, bilgi üretimi
sürecinde her zaman en önde koĢmaktır. Ama bütün bunları yapsan bile gene de yüzde yüz
garantisi yoktur bu iĢin!
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Eskiden bilgiyi çekmeceye attın mıydı iĢ bitiyordu. Çünkü üretici güçler daha bugünkü kadar
geliĢmemiĢti. Bilgi demokratikleĢmemiĢti. Bilgiye ulaĢabilenlerin sayısı sınırlıydı. Ve de en
önemlisi, ulusal sınırlar içinde, ulus devlet gücünü kullanarak kontrol mekanizmasını çok iyi
çalıĢtırabildiğin bir alanda olup bitiyordu bütün iĢler. Ulusal sınırların ötesindeki “dünya
pazarları” denilen pazarlar ise nüfuz bölgeleriydi. Buralarda da zaten bilginin değil ulus
devletin sözü geçiyordu!
Ġçinde bulunduğumuz küreselleĢme çağında kendine o kadar fazla güvenmeyeceksin! En
iyisi bende, onu ben üretiyorum, çünkü en yeni bilgilere sahip olan benim diyerek arkana
bakmayı bıraktığın an da bitersin bu çağda!
Ama biz gene de bir an için “küresel tekellerin” oluĢmaya baĢladığını düĢünelim! Böyle bir
geliĢme herĢeyden önce küresel serbest rekabetçi kapitalist iĢletme sisteminin kendini inkârı
anlamına gelirdi. Süreç geriye doğru iĢlemeye baĢlarken, önce buna karĢı ulusal düzeyde
reaksiyonlar oluĢur, sonra da yıkılan eski duvarlar yeniden onarılmaya baĢlanırdı! Böyle
birĢey mümkün müdür? “Tarih bir tekerrürden mi ibarettir” yoksa!! Ha, belki mekanik düĢünen
burjuva “science fiction” yazarları bu türden senaryolar yazabilirler, ama gerçek hayatta „aynı
ırmakta iki kez yıkanamazsınız“! Bill Gates, Microsoft’ta „tek bir Ģey bildiklerini“ söylüyor; o
da, „dört yıl içinde yaptıkları her ürünün piyasadan silineceği! Tek sorun, onu piyasadan
silenin Mocrosoft mu, yoksa rakipleri mi olacağıdır! Eğer Microsoft olursa Ģirket
zenginleĢecektir. Eğer rakipleri olursa Microsoft’un baĢı derde girecektir.(T.Friedman)
Son bir çabayla, gene bir an için, o “science fiction” senaryolarına dönelim ve örneğin bütün
cep telefonu Ģirketlerinin birleĢerek tek bir dünya tekeli oluĢturduklarını düĢünelim, öyle ki,
yeni bir teknik geliĢtirsen bile artık rakip firma kalmadığı için bu bir iĢe yaramıyor! Böyle bir
Ģey mümkün değildir ama, az önce de belirttiğimiz gibi, iĢ bu noktaya gelirse eğer, yani film
gerçekten geriye doğru sarılmaya baĢlarsa, bu durumda hemen küresel reaksiyonlar
oluĢmaya baĢlar. Ve sonunda da Ģu ya da bu biçimde mutlaka yeni rakipler ortaya çıkar. Hiç
kimse çıkmazsa, küresel sivil toplum örgütleri karĢı çıkar böyle bir geliĢmeye. Hangi küresel
sivil toplum örgütleri mi diyorsunuz? Siz gelecek için “küresel bilgi tekelleri” kehanetinde
bulunursunuz da, ben, demokratikleĢmenin bu kadar geliĢtiği-geliĢmekte olduğu bir dünyada,
gelecek, hem de yakın gelecek için güçlenmiĢ küresel sivil toplum örgütleri öngörüsünde
bulunamaz mıyım! Belirleyici olan ne yeni „küresel tekellerin“ oluĢması tehlikesidir, ne de
baĢka bir Ģey, belirleyici olan bilginin ve bilgi üretimi sürecinin demokratikleĢmesidir. Ancak
bunu engelleyebilirseniz filmi geriye sarabilirsiniz! Haydi engelleyin interneti bakalım gücünüz
yetiyorsa!
Ama hepsi bu kadar da değil! Serbest rekabetçi kapitalist bir iĢletme sisteminin gereklerine
göre varolan, örgütlenen bir Ģirketle, tekelci kapitalist bir Ģirket arasında yapısal olarak çok
büyük farklar vardır. Bu nedenle, bugün serbest rekabetçi iĢletme sistemine göre
örgütlenmek zorunda olan küresel bir Ģirketin, yarın yapısal bir değiĢikliğe uğrayarak tekelci
bir sistem haline gelebileceğini söylemek çok zordur. Üretici güçlerin, bilgi üretimi sürecinin
geliĢmesini değil, tekel egemenliğini esas alan tekelci kapitalist bir Ģirket, yapısal olarak
merkeziyetçi olmak zorundadır. Çünkü informasyon yukardan aĢağıya doğru tek yönde akar
böyle bir Ģirkette. Çevre, merkezin aldığı kararları uygulamakla yükümlüdür. Serbest
rekabetçi iĢletme sistemiyle çalıĢan küresel bir Ģirket ise, tam tersine, mümkün olduğu kadar
demokratik olmak, karar verme mekanizmasını tabana yaymak zorundadır. Ġnformasyon,
yukardan aĢağıya olduğu kadar, aĢağıdan yukarıya doğru da akabilmelidir böyle bir yapıda.
Çünkü, „günümüzün olağanüstü hızlı, olağanüstü karmaĢık, olağanüstü geniĢ küreselleĢme
sisteminde, sorunların çoğunu çözmek için gerek duyulan informasyonun büyük bölümü
Ģirketlerin merkezlerinde değil, daha dıĢ kademelerindeki insanların elinde bulunuyor..
Tekelci bir örgütün „sorun çözme“ anlayıĢı-yöntemi ise „dikte etmekdir“. Demokratik bir
ortamda olduğu gibi, etkileĢerek sentez oluĢturmak değildir. „Ġstenilen sonuç“ dikte edilerek
elde edilir. Ġnformasyonu istediği gibi iĢleyen-değerlendiren merkez, yapılması gereken iĢleri
belirler ve çevre de ancak kendisine verilen bu emirleri yerine getirmiĢ olur. MüĢteriyle olan
iliĢkilerde de aynı esasa uyulur. MüĢterinin hangi malı, hangi fiyata alacağını ona dikte
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eden tekelci Ģirkettir. Serbest rekabet ortamında geliĢen küresel-demokratik bir Ģirkette ise,
her düzeyde elde edilecek sonuçlar karĢılıklı etkileĢmelerle, sürece demokratik „katılım“la
gerçekleĢir. Çevreden alınan informasyon Ģirket içinde her düzeyde iĢlenerek merkeze doğru
gider, öyle ki, giderekten böyle bir merkezin varlığı bile tartıĢmalı hale gelir! Pratik olarak
merkez, multiagent bir sistemde informasyon iĢleme sürecinin koordine olduğu bir „merkez“instanz- haline gelir.
Buradan çıkan sonuç Ģu oluyor: Bugün artık sadece informasyona ulaĢmanın, onu iĢlemenin
ve bilgi sahibi olmanın demokratikleĢmiĢ olması açısından değil, küresel dağınık bir sistemin esas elementinin geliĢmiĢ birey olması açısından da, tekelci-merkeziyetçi bir örgütĢirket yapısını ayakta tutmak mümkün değildir. Küresel olarak örgütlü bir yapıda yerel
sorunlar ancak yerel düzeyde karar verme yetkisine sahip geliĢmiĢ bireylerle çözülebilir.
Tekelci bir örgütlenmede ise bireyin hiçbir önemi yoktur. HerĢey merkezde baĢlar ve orada
sona erer. ġirket hakkındaki bilgilerin Ģeffaf olduğu, en alttaki bir görevlinin bile bu bilgilere
dayanarak kendi çapında karar mekanizmasına katıldığı bir yapıyla, bu bilgilerin bir sır gibi
saklandığı tekelci bir yapı arasında uçurumlar kadar fark vardır. Bu yüzden, artık istenilse
de, bugünkü rekabetçi küreselleĢme sürecini kendi zıttına dönüĢtürerek, katı merkeziyetçi
küresel tekelci yapılar yaratmak mümkün değildir!
GERĠYE TEK BĠR YOL KALIYOR:BĠLGĠ TOPLUMU
O zaman geriye tek bir yol kalıyor! KüreselleĢme sürecinin tamamlandığını, yani Ģu ya da bu
Ģekilde yeryüzündeki bütün ülkelerin küresel bileĢik kaplara bağlandığını, ve suyun-üretici
güçlerin geliĢme seviyesinin- bütün ülkelerde aĢağı yukarı eĢitlendiğini düĢününüz. Ne
olacak bu durumda, küresel rekabet mücadelesi ve buna bağlı olarak da üretici güçlerin
geliĢme süreci nasıl geliĢecek bundan sonra?
Azami kâr yasası duruyor mu yerinde? Duruyor! Rekabet duruyor mu? Duruyor! O
halde kim bir malı daha ucuza ve daha iyi kalitede üretebilirse gene o kazanacak!
Doğru mu bu tesbit? Doğru! Peki, böyle bir durumda bir malı daha ucuza nasıl
üreteceksin? Artık ücretlerin düĢük olduğu bir Çin yok! Afrika’nın keĢfi de çoktan
gerilerde kalmıĢ! Ne yapacaksın? En baĢta söylediğimiz gibi „geriye bir tek yol
kalıyor“! Bilgi ve teknoloji üretimine daha da hız kazandıracaksın! Çünkü bu durumda
artık, kim daha ileri teknik-daha çok robot kullanır hale gelirse onun üretim maliyetleri
daha da düĢecektir!
Bir hata var mı bu mantıkta! Varsa hemen duralım! Ben göremiyorum! Devam
ediyoruz:
ĠĢte kapitalizmi inkâra götüren süreç budur. ĠĢte „bilgi toplumuna“ giden yol budur.
Neden bilgi toplumu peki? Çünkü bu süreç, adım adım, bilginin sermayenin yerini alması
sürecidir de ondan. Bilgi sermayenin yerini nasıl mı alacak? Bugün dünyada üretim
sürecinde en çok robot kullanan ülkenin Japonya olduğunu söylemiĢtik. Daha sonra da
Almanya geliyordu. Bu süreç giderekten bütün ülkelere yayılacak, bunun baĢka hiç yolu yok!
Önümüzdeki beĢ-on yıl belki öyle astronomik oranlarda olmayacak bu artıĢ, çünkü küresel
bileĢik kaplar henüz daha o eĢitliği-dengeyi kurmakla meĢgul bu arada. Sermayenin henüz
daha gidecek yeri çok! Ama, suyun seviyesi eĢitlendikten sonra, bu hız astronomik ölçülere
varacak. Ve giderekten, ilk planda kol iĢçiliği diye birĢey kalmayacak artık.
Proletaryanın yerini tamamen robotlar alacak! Sonra? Biliyorum hemen denecek ki,
„evet kol iĢçiliği kalkacak ama, ya kafa-beyin iĢçiliği? O robotları programlayan kafa
iĢçilerinin sayısı artacak bu sefer de. Ve kapitalizm sürüp gidecek“! ġurası kesin:
Gidebildiği yere kadar gidecek kapitalizm! Yani, artı değer elde etmek mümkün olduğu
sürece kapitalizm ve kapitalistler yok olmayacaklar! Ama bu iĢin de bir sınırı var. Bir
kere az önceki mantık, yani kol iĢçilerinin yerini robotlar alırken kafa-beyin iĢçilerinin
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sayısının artacağı ve kapitalizmin de bu Ģekilde ilelebet sürüp gideceği mantığı doğru
değildir. Değildir çünkü, bilgi üretimi sürecinin ileri aĢamalarında, insanların günlük
ihtiyaçları gibi „basit Ģeylerin“ üretildiği alanlarda da kafa-beyin iĢçilerine hiç ihtiyaç
kalmayacak artık! Robotlar sadece kol iĢçilerini değil, bugünkü kafa iĢçilerini de iĢsiz
bırakacaklar! Program yapan robotlar bile üretilecek. Robotlar robotları kontrol edip
yönetecek. Ve öyle olacak ki, insanların yeme, içme, giyim, barınma gibi temel
ihtiyaçlarını artık tamamen robotlar üretir hale gelecekler. Peki o zaman insanlar ne
yapacaklar mı diyorsunuz? Bir kere sürecin bu aĢamalarında artık öyle ulus-devletler
vs. gibi ilkel oluĢumlar tamamen ortadan kalkmıĢ olacaklar! Bir tek dünya toplumuinsanlığı kalacak ortada. Birey mi dediniz? Birey, kapitalizmin, özel mülkiyetin geliĢimi
süreci içinde geliĢmesinin en yüksek aĢamasına eriĢtikçe adım adım toplumsal
varlığın içinde kendi varlığında yok olacak. Dünya vatandaĢlığı onun en son bireysel
varoluĢ biçimi olacak. Ondan sonra artık, tıpkı ilkel komünal toplum içinde bir insan
birey olarak varolmadan nasıl varoluyorsa, modern komünal toplum insanı da o
Ģekilde varolur hale gelecek. Yani, toplumsal varlığın içinde, kendi varlığını toplumsal
varlıkla birlikte oluĢturabilir hale gelecek. Ġlkel sınıfsız toplumdan sınıflı topluma
geçilirken özel mülkiyetle birlikte ortaya çıkan birey, özel mülkiyet yok olurken
toplumsal varlığın içinde gene yok olacak.
Artı değer mi, kapitalizm mi? Nedir onlar? Ġnsanlar geriye doğru baktıkları zaman böyle
düĢünecekler! Ġnsanların temel ihtiyaçlarının robotlar tarafından üretildiği bir toplumda
ne artı değer olur, ne de kapitalizm. Kapitalizmin, bireyin, özel mülkiyetin geliĢerek
yok olmasının, geliĢerek kendini inkârının ürünüdür bilgi toplumu.
Bütün bunlar hayal mi diyorsunuz!
Bugün, insanlığın ürettiği mal ve hizmetlerin sadece dörtte birinden yararlanabiliyor insanlar.
Geriye kalan dörtte üçü ise baĢta silahlanmaya ayrılan pay olmak üzere çarçur olup gidiyor.
Bir an için sadece silahlanmanın önüne geçildiğini düĢününüz, bugün bile ne aç kalır ortada
ne açıkta olan! Varın siz bir de insanların temel ihtiyaçlarının robotlar tarafından üretildiği
geleceğin bilgi toplumunu düĢünün. Herkesin herĢeyi olduğu için, benim senin kavgası
bitecek bir kere. Sen-ben kavgası olmayınca da yalan, ikiyüzlülük olmayacak.
Peki ne yapacak insanlar bilgi toplumunda? Temel ihtiyaçlarını robotlar üreteceğine göre
insanlar ne yapacaklar? Yan gelip yatacaklar mı! Ya da spor yapıp, hobileriyle mi
uğraĢacaklar!!
ġöyle düĢünelim: Ġnsanlığın bilgi toplumuna eriĢmesi demek, elementlerini „dünya vatandaĢı
insanlar“ın oluĢturduğu bir dünya toplumunun-sisteminin oluĢması demektir. Böyle bir dünya
toplumunda „varolan“ tek gerçek artık „birey“ değil bu toplumsal varlıktır. Peki bu küresel
toplumsal varlık nasıl varolacak, yani nasıl kendini üretecek? Çünkü bugünkü anlayıĢımıza
göre insanlar ve toplumlar yaĢamı devam ettirme mücadelesi içinde kendi varlıklarını
üretirler, varolurlar. Bilgi toplumunda ise, insanların varolmak için gerekli olan temel
ihtiyaçlarını artık robotlar ürettiği için, bilgi toplumu ve insanlar kendi biyolojik temel
ihtiyaçlarını üretirken varolamazlar. Bu durumda, küresel bilgi toplumu-dünya insanlığı dıĢ
çevreyle, yani yerkürenin dıĢındaki evrenle iliĢki-etkileĢim içinde varolacaktır. Küresel bilgi
toplumu yerküre kozasını delip kafasını dıĢarı çıkaran ve artık dıĢ-çevreyle etkileĢim-iliĢki
içinde varolan bir gerçekliktir. Ġnsanlar ne yapacaklar, ne ile meĢgul olacaklar demiĢtik! Böyle
bir toplumda her insan artık bir “biliminsanı” olacaktır! Bilim, bilimle uğraĢmak bugün olduğu
gibi sınırlı sayıdaki insanın uğraĢı-mesleği olmaktan çıkacak, normal insanların uğraĢısı
haline gelecektir. Yetmez mi bu kadarı!..

