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ABD-ÇĠN ĠLĠġKĠLERĠNĠN EKONOMĠ-POLĠTĠĞĠ 

ve YENĠ DÜNYA DÜZENĠNĠN OLUġUMUNA 

ETKĠLERĠ 

 

 
        

  

ÖZET  
 

Bu çalıĢmada, temelinde ekonomik nedenlerle SSCB‟nin dağılmasıyla baĢlayan, 

11 Eylül saldırısı, 2008 dünya ekonomik krizinde bazı değiĢimler geçiren ve bize 

göre “globalleĢmenin” bir türevi olan “yeni dünya düzeni”nin ortak niteliklerini 

saptamaya; olası değiĢim ve beklentileri ortaya çıkarmaya ve bunları olabildiğince 

global güç ABD ve bölgesel güç Çin penceresinden yapmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

ÇalıĢmamızda temel aldığımız argümanı, “yeni dünya düzeninin, 1980‟ler sonrası 

neo-liberal küreselleĢmeden farklı olarak, devletin daha aktif rol alacağı çok 

kutuplu veya kutupsuz bir yapıya bürünmekte olduğu” olarak belirtebiliriz. Bu 

yapının küresel bağlamda nasıl bir Ģekil alacağını ise, sistemin iki baĢat gücü olan 

ABD-Çin arasındaki ekonomi-politik temelli iliĢkiler belirleyecektir. 

 

Yukardaki ana argümanlarımız yanında, “yumuĢak gücün yetkinliği”, “ekonomik 

gücün, uluslararası iliĢkilerdeki etkin rolü”, “merkez güç değiĢmediği sürece, ana 

hatlarıyla sistemin sürdüğü” ve “aĢınan –liberal demokrasi- ve  -pazar ekonomisi- 

modellerinin, yeni düzende evrim geçireceği” alt argümanlar da tartıĢılmıĢtır. 

 

                           Anahtar kelimeler : Çin-ABD iliĢkileri, yeni dünya düzeni, devlet kapitalizmi, 

Güneydoğu Asya ekonomi politiği, 2008 ekonomik krizi, 

güçsel ve ekonomik dönemler, Çin ve ABD ekonomileri.  

 

      ABSTRACT 

 

      The ECONOMY POLĠTĠCS of The RELATIONS BETWEEN USA and CHINA 

and, it‟s EFFECTS on NEW WORLD ORDER 

 

This research was aimed to diagnose the common aspects of the “new world 

order” which was triggered by the economic factors after the dissolution of USSR, 

altered by the impact of 9/11 and world economic crisis in 2008 and which we 

believe is a derivative of “globalization”; to reveal the potential change and 

expectations by processing these through the perspectives of both the global power 

USA and regional power China. 

  

This paper was based on the argument “that unlike the neo-liberal globalization 

after 1980‟s, the new world order is becoming a multi- polar or non-polar structure 

where governments play a larger role”. Econo-politic relations between the two 
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cornerstones of this new order, USA and China, will be determining how this new 

structure will form globally. 

 

Apart from above mentioned main arguments, sub arguments like “competency of 

soft power”, “significant role of economic power on international relations”, 

“current system‟s stability in the absence of a change in the central power” and 

“the potential evolution of depreciated -liberal democracy- and –market economy- 

in the new world order” were also discussed in this research. 

  

Key words: China-USA relations, new world order, government capitalism, 

Southeast Asia economy politics, 2008 economic crisis, power 

driven and economic periods, Chinese and American economies. 
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1. GĠRĠġ 
 

1980‟lerde Ronald Reagan ve Margaret Thatcher ikilisi ile baĢlayan “neo-liberal” 

ekonomik düzen sürecinin, Berlin duvarının yıkılması (1989) ile 2008‟deki 

Lehman Brothers‟ın çöküĢü kesitinde sistemin utkusunu üstlenen ABD için, tüm 

hızıyla geniĢleyip derinleĢen globalleĢmenin ekonomik meyvelerini toplarken, 

gücünü “globalleĢmenin Ģekillenmesi” ve bu sürecin, özellikle geliĢmekte olan 

ülkelerde kökleĢmesi bağlamında gerektiği ölçüde kullanmadığı; politikalarında, 

genelde kendi çıkarlarının ön planda tuttuğu söylenebilir.
1
Öte yandan, 11 Eylul 

2001 saldırıları sonrasındaki yeni iklim koĢulları da, ABD‟nin, SSCB‟nin 

dağılması sonucu oluĢan “tek kutuplu dünya düzeni”deki liderlik konumunu tescil 

etmesi için bir fırsat yaratmıĢ ve “çok kutupluluğun” altını oyan BaĢkan Bush 

yılları da, “neo-liberal globalleĢme”nin kurumsallaĢması ve sağlamlaĢtırılması 

anlamında heba edilmiĢ zaman dilimi olmuĢtur. 

 

Bu dönem için genelleyebileceğimiz bir baĢka özellik de, 1970‟ler sonlarına doğru 

Çin‟de baĢlayan ekonomik ve sosyal geliĢme seferberliğinin yarattığı hammadde 

ve enerji talep artıĢı ve bunun mevcut jeo-stratejik dengeleri bozması; enerji 

konusunun (rezerv, üretim, dağıtım), mevcut güç bileĢenlerinin yanında,  bir “güç 

kaynağı” olarak algılanır olmasıdır. 

 

Afganistan, Irak gibi konulardaki tutumunun meĢruiyetini ortaya koyamayarak, 

demokrasi prensipleriyle ilgisi olmayan “renkli devrimler”e destek vererek önemli 

öiçüde kredibilite kaybına uğrayan ABD‟in,  ekonomisi ve ulusal parasının, Barry 

Eichengreen‟in kitap baĢlığı olarak da kullandığı gibi, “aĢırı ayrıcalıklı (exorbitant 

privilege)” konumu üzerine ve liderliğinde kurmaya çalıĢtığı “neo-liberal kapitalist 

düzen”in, yaĢanan 1997/98 krizinden de ders çıkarmayarak, yukarıda da 

belirtildiği gibi, sistemi koruyacak kurum ve iliĢkileri hayata geçirmemesi veya bu 

konuda öncülük yapmamasının getirdiği aĢırı kırılgan yapının patlaması üzerine 

çıkan “2008 dünya ekonomik krizi”, Joseph Stiglitz‟in deyiĢi ile, oyunun 

kurallarını kökten değiĢtirmiĢtir.
 2
 

 

Bir tarafta, mevcut 2,5 trilyon Amerikan Doları tutarındaki rezervlerinin yüzde 

70‟i ABD yükümlülüğü altında olan (Amerikan hane halkı baĢına  20 bin 

Amerikan Doları)
3
 Çin ile, Çin malı için Japonya ile birlikte en önemli Pazar olan 

ADD‟nin karĢılıklı bağımlılığı; diğer yandan da, “kazan-kazan”a alıĢmıĢ ticari 

bağımlılık içinde olan ülkeler veya ülke grupları ve bunların halkları ile, dünya 

likidite fazlasından yararlananlar olarak kısaca gruplayabileceğimiz çıkar 

taraflarını, sistemi tümüyle çökertmeden bir arada tutmanın ne kadar zor olduğu, 

bilinen ve açık bir gerçektir. 

 

Bu arada gözlenen bir diğer gerçek de,  hem G20 Ģekline dönüĢen foruma üye ve 

etkin olan ülkelerdeki otokratik, insan hakları ve çevreyi desteklemeyen rejimler; 

hem de 2008 krizinin bir kısım liberal kapitalist ve demokratik ülkelerin ekonomik 

                                                 
1
 Joseph E. Stiglitz, Freefall-America, Free Markets, and The Sinking of The World Economy, 

New York: W.W. Norton&Company, 2010, s.236 
2
 Stiglitz, s.296 

3
 Stephen S.Cohen and J.Bradford DeLong, The End of Influence, New York: Basc Books, 2010, s.5 
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yapılanmalarında, zorunluklar nedeniyle ortaya çıkan “devlet ağırlıklı yapılar” 

olmaktadır. 

 

ġurası açıkça farkedilmektedir ki, baĢta ABD ve diğer G20 ülkelerinin katkı ve 

desteği olmadan yeni düzenin biçimlenemeyeceği; burada da en önemli payın 

ABD ve dünyanın en kalabalık ve ikinci büyük ekonomisi olan Çin‟e ait 

olacağıdır. Bunun gerçekten bu Ģekilde mi olduğu, yoksa burada bir algılama 

yanılması mı yaĢandığı; eğer böyle ise, anılan olgunun dünyamızın geleceğini nasıl 

etkileyeceği; mevcut ve beklenen olgunun “yeni” tanımlamasını hak eden radikal 

bir değiĢikliği mi yaratacağı;  “yeni dünya düzeni”ni, gerçekten ekonomi-politik 

temelli iliĢkilerin mi belirleyeceği soruları çalıĢmamızda ele alınmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

Yukarıdai soruların cevapları aranırken, Soğuk SavaĢ sonrası yaĢanan ekonomik 

ve politik olaylar, çevre koĢulları, özellikleri ve sebep-sonuç iliĢkileri bağlamında 

ele alınmıĢ; “yeni dünya düzeni”nin ortak nitelikleri; olası değiĢim ve beklentiler 

saptanmaya çalıĢılmıĢ; olabildiğince global güç ABD ve bölgesel güç Çin 

gerçekleri ve bu ülkelerin iliĢkilerindeki boyut ve konum kullanılmıĢtır. 

 

ÇalıĢmamızda temel aldığımız argüman, “yeni dünya düzeninin, 1980‟ler sonrası 

neo-liberal küreselleĢmeden farklı olarak, devletin daha aktif rol alacağı çok 

kutuplu veya kutupsuz bir yapıya bürünmekte olduğu” olmuĢtur. Bu yapının 

küresel bağlamda nasıl bir Ģekil alacağını ise, yukarıda da belirttiğimiz gibi, 

sistemin iki baĢat gücü olan ABD-Çin arasındaki ekonomi-politik temelli iliĢkiler 

belirleyecektir.Bu ana argümanlarımız yanında, “yumuĢak gücün yetkinliği”, 

“ekonomik gücün, uluslararası iliĢkilerdeki etkin rolü”, “merkez güç değiĢmediği 

sürece, ana hatlarıyla sistemin sürdüğü” ve “aĢınan –liberal demokrasi- ve  -pazar 

ekonomisi- modellerinin, yeni düzende evrim geçireceği” alt argümanlar da 

tartıĢılmıĢtır. 

 

Literatür taraması, istatistik bilgiler, günlük veya periyodik yazılı basım ve 

internet, çeĢitli kurumlar (World Bank, IMF, OECD,Bureu of Economic 

Analysis(BEA),EIA,World Economic Forum, The US-China Business Counsil,US 

Census Bureau, US Treasury Dept.,WTO,Goldman Sachs gibi) tarafından 

hazırlanmıĢ ekonomik raporlar araĢtırma kaynağı olarak kullanılmıĢtır 

 

  

                                          

2. DÜNYA EKONOMĠSĠ VE GÜÇ DENGELERĠNDE  

ÖNEMLĠ DÖNEMLER 

 
             Yeni dünya düzeni ve bu düzenin oluĢmasında Çin-Amerikan iliĢkilerinin     

etkilerine geçmeden önce, geçmiĢ ekonomi politik ve siyasi değiĢim ve dönemleri 

kısaca gözden geçirmenin yararlı olacağını düĢünüyoruz. 

 

 

            2.1. SOĞUK SAVAġ’IN SONLANMASINDAN ÖNCEKĠ DÖNEMLER 

 

Genelde “güçlerin geçiĢimi/değiĢimi” (power transition) olarak adlandırılan ve 

güç geçiĢimi-büyük güç/güçler savaĢları-ekonomik değiĢim arasındaki iliĢkilerin 

gözlendiği bu dönemsel sınıflandırmaların akabindeki oluĢumun genel 
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özelliğinin, hegemonik veya yeni bir düzen ile sonuçlanan bir güç geçiĢi 

olduğunu söylemektedir G.John Ikenberry.
4
 

 

Ikenberry tarafından, devlet veya devletlerin çıkarlarını yansıtan bir hiyerarĢik 

politik sistem olarak nitelendirilen uluslararası düzen
5
içinde büyük güçlerin 

yükselmeleri ve güç geçiĢleri bazen, devletlerin hızlı bir Ģekilde ekonomik ve 

jeopolitik güç kazanmaları ve sonrasında mevcut uluslararası sisteme 

eklemlenmeleri (ör. Japonya); bazen, mevcut büyük güçler düzenine baĢ 

kaldırma  (ör. Bismarck sonrası Almanya); bazen de eski düzenin çöküĢünün 

ardından oluĢan yeni global hiyerarĢik düzeni takip (1815 den sonra Ġngiltere ve 

1945 sonrasında ABD) Ģekillerinde olabilmektedir. Bu süreçleri göstermeyen güç 

geçiĢimleri ise, bir değiĢim değil, mevcut bölgesel veya uluslararası sistemde 

ufak değiĢim veya düzeltme olarak nitelendirilmektedir.
6
  

 
        2.1.1.   LĠTERATÜRDEKĠ BAġLICA DÖNEMLER 

 

Paul Kennedy tarafından da, onaltıncı yüzyıl ve sonrasında, ekonomik ve askeri 

olarak diğer bölgelere göre daha çok çaba gösterip yükselmiĢ olan Avrupa‟nın 

1519-1659 yılları arası, Avusturya-Ispanya eksenli  “Habsburg MonarĢisi”; 1815 

Waterloo kuĢatmasına kadar olan 1660-1815 dönemini, Ġngiltere, Fransa, 

Habsburg, Prusya, Rusya, Ispanya, Ġsveç eksenli “mali olanaklar, coğrafya ve 

kazanılan savaĢlar”; 1815-1885 yılları arası, Ġngiltere, Fransa, Rusya, 

Prusya/Almanya, Habsburg, Ġtalya eksenli “sanayileĢme ve global dengedeki 

değiĢim”;  Ġngiltere, Fransa, Rusya, Ġtalya, ABD ile, Almanya, Avusturya-

Macaristan, Bulgaristan-Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun ayrıĢtırdığı 1885-1918 

yıllarından oluĢan kesiti “iki kutuplu dünyaya giriĢ ve orta sınıf krizinin birinci 

bölümü”; güç odaklarını ABD, SSCB, Almanya, Ġngiltere, Fransa, Japonya ve 

Ġtalya‟nın meydana getirdiği, içinde bir dünya savaĢının tümü ve diğerinin önemli 

bir bölümünün yer aldığı 1918-1943 yılları arasındaki “iki kutuplu dünyanın 

geliĢi” ve 1943-1980 dönemini ihtiva eden “istikrar ve iki kutuplu düzendeki 

değiĢim” olarak nitelenen bölümlere ayrıldığı görülmektedir.
7
   

 

Sömürgecilikten küreselleĢmeye uzanan zaman diliminde, kapitalist dünya 

ekonomisinin geçirdiği dönüĢümü hazırlayan etkenlerin baĢında, dıĢ finansman, 

dıĢ kredi/borç kavramları ve uygulamalarını betimleyen “sermaye akıĢkanlığı” 

nın yer aldığını belirten; tüm dönüĢümlerde sermaye birikimi modelinin 

nitelikleri ve uygulanan düzenleme tarzının rejimin belirleyicisi olduğunu 

söyleyen Sinan Sönmez, bu bağlamda; 

- sermaye birikim sürecinin yapısal olarak istikrarlı olduğu 1850-72, 1896-

1914, 1944-67 dönemlerinde istikrarın hakim olduğunu, 

-    1874-95, 1914-33 (1944 veya 45‟e uzatılabilir) dönemlerine de 

istikrarsızlığın damgasını vurduğunu belirtmektedir.
8
 

  

                                                 
4
 G.John Ikenberry, After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebulding of 

Order After Major War, Princeton: Princeton University Pres, 2001, s.21-29 
5
 G.John Ikenberry, “The Rise of China: Power, Intstitutions and The Western Order” , Robert 

S.Ross and Zhu Feng (Ed.), China’s Ascent: Power, Security, and The Future of International 

Politics içinde (89-114), New York: Cornell University Pres, 2008, s.92 
6
 Ikenberry, The Rise of China: Power, Intstitutions and The Western Order, s.90 

7
 Paul Kennedy, The Rise and Fall of The Great Powers, London: Fontana Pres, 1988, s.3-444 

8
 Sinan Sönmez, Dünya Ekonomisinde DönüĢüm, Ankara: Ġmge Kitabevi, 2005, s.18-20 
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            Portekiz, Ispanya, Hollanda ve Ġngiltere ile, Batı‟nın para, politika ve askeri 

kesin üstünlüğü ile geçen 500 yıllık hakimiyetinin, 20 nci yüzyılın ikinci 

yarısında tümüyle ABD‟nin hakimiyetine dönüĢtüğünü (Soğuk SavaĢ 

dönemindeki iki kutuplu dünya ve 1980 ortasındaki Japonya‟nın ekonomik 

gücünün yarattığı sorunlar dıĢında) belirten Dambiso Moyo; 1929 Büyük 

Buhranı ile ekonomik ve sosyal sıkıntılar içine giren ABD‟nin, II.Dünya SavaĢı 

ile yalnız askeri ve siyasi alanda değil, ekonomik olarak da önemli bir fırsat 

yakaladığını; SavaĢ sonrasında da Avrupa‟nın yeniden inĢası ABD‟ye teknoloji 

ve kültür ihracatında önemli mesafe kaydettiğini ve 1950 sonrasındaki üç on 

yıllık süre içinde ABD‟nin serbest piyasa kapitalizminin öncülüğünü yaptığı ve 

kültürel monopolünü sergilediğini  ve daha sonra, çalıĢmamızın sonraki 

bölümünde ayrıntılı olarak belirtilecek nedenlerle düĢüĢe geçtiğini yazmaktadır.
9
  

 

            1900‟lerde, Rusya‟dan sonra en geniĢ Avrupalı nüfusuna sahip olan ABD, 

Ġngiltere‟den sonra ikinci sıraya yükselen deniz gücünün de etkisiyle, I nci 

Dünya SavsĢı yıllarında dünyanın en büyük sanayi üreticisi durumuna geldiğini; 

Ekim 1929 ekonomik krizinden sosyal ve ekonomik olarak çok olumsuz 

etkilenmesine karĢın, II nci Dünya SavaĢı‟nın ve Avrupa‟daki müttefiklerinin 

getirdiği olanaklarla siyasi, ekonomik ve kültürel anlamda ABD‟nin lider 

konumuna yükseldiğini;  II nci Dünya SavaĢı sonrası yaklaĢık kırk yıl süre ile, 

baĢını ABD ve SSCB‟nin çektiği, Soğuk SavaĢ dönemini içeren ve daha çok 

ideolojik ağırlıklı olan “iki kutuplu dünya düzeni” oluĢtuğunu ve bu durumun 

Berlin Duvarının yıkılmasına, Kasım 1989‟a kadar sürdüğünü belirtmektedir 

Dilip Hiro.
10

 

 

            Robert B.Reich, 1945 lerden 1970‟lerin sonuna kadar süren, özgür ve açık 

seçimlerden daha öteye bir demokrasi anlayıĢını temel alan, “genel iyi”(common 

good) kavramının önemli bir paya sahip olduğu, demokrasinin ekonomik 

büyüme ve eĢitlik gibi sonuçları getireceğine inanılan, orta sınıfın yaygın 

olduğu, büyük ölçek üretim ve sosyal güvenlik kurumlarının hakim olduğu (daha 

büyük üretim ve daha fazla pay), demokrasi ve kapitalizmin birlikte yer aldığı ve 

“süper kapitalizm” döneminden önce gelen “demokratik kapitalizm” sürecini 

tanımlamaktadır.
11

 

            1982‟lerde, Avrupa‟da baĢlayan sanayi devrimi ile gelinen ikinci evre 

globalizmin 1914‟e kadar sürdüğünü, bu dönemin hegemon gücünün Ġngiltere 

olduğunu; 1914-50 yılları arasında global sistemde dağılma yaĢandığını (ulusal 

devletler, gümrük tarifelerinin yükseltilmesi-korumacılık, büyümenin düĢmesi, 

kominizm ve faĢizm arasındaki mücadele); sonrasında, 1950‟de baĢlayıp 1973‟e 

kadar sürecek olan, ticaret ve büyümede patlamanın yaĢandığı, gümrük 

tarifelerinin düĢürüldüğü “altın yıllar” olarak adlandırılan dördüncü evre 

globalizm sınıflamasını yapan Will Hutton‟un görüĢleri bulunmaktadır.
12

             

Otuzyıl SavaĢlarından sonra imzalanan Westphalia BarıĢ AntlaĢması ile kurulan 

Avrupa düzeni için 1789, 1815, 1919 ve 1989 yıllarını birer devrim 

                                                 
9
 Dambisa Moyo, How The West was Lost: Fifty Years of Economic Folly and The Stark 

Choices Ahead, London: Penguin Books, 2011, s.3-7 
10

 Dilip Hiro, After Empire-The Birth of A Maltipolar World, New York: Nation Books, 2010, 

s.6-7;13-23 
11

 Robert B.Reich, Supercapitalism-The Transformation of Business,Democracy,and 

Everyday Life, New York: Vintage Books, 2007, s.3-46 
12

 Will Hutton, The writing on the wall-China and The West in The 21st.Century, London: 

Abacus, 2007, s.18-21 
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(imparatorlukları yıkıp, yeni bir düzel getiren) olarak niteleyen Robert Cooper, 

bu sistemin yıkılma dönemini de (1914-1945) Ġkinci Otuz Yıl SavaĢları dönemi 

olarak tanımlamakta ve her ikisinin de sonunda mevcut sistemin yıkılarak, yeni 

bir düzenin kurulduğunu; son düzende ortaya çıkan bir diğer olgunun da 

“nükleer tehdit içeren Soğuk SavaĢ” olduğunu belirtmektedir.
13

 

            Richard A.Falk‟ın bu döneme ait sınıflamalara,  devletler arasındaki büyüklük, 

güç ve uluslararası üstlendiği roller yönünden mevcut olan eĢitsizliğin getirdiği 

gerçeklere uyum sağlama becerisi göstermiĢ olan Vestfalyen modelin, “büyük 

güçler” olarak bilinen önemli devlet aktörlerince oynanan rollerin etkinliğine 

dayanan ve uluslararası iliĢkiler kuramcılarınca “hegemonik jeopolitik” 

baĢlığında tartıĢılan “özel bir küresel yönetiĢim” biçimi yarattığını; bunun da, 

Avrupa merkezli emperyal güçlerin yarattığını; 20nci yüzyılda ABD ile 

SSCB‟nin yükseliĢinin bu dinamiği tehdit etmeye baĢladığını; bu devletlerin ilk 

olarak Soğuk SavaĢ döneminde ortaya çıktıklarını, rakiplerini yayılmacılıktan 

caydırmak için çeĢitli ittifaklar kurup, yıkıcı miktarda kitle imha silahları 

bulundurduklarını söyleyerek katkıda bulunduğunu görüyoruz.
14

 

            G.John Ikenberry tarafından yapılan, 1500-1991 döneminde büyük devletler 

arasındaki “güç geçiĢimi” sınıflaması
15

aĢağıda gösterilmiĢtir: (Tablo:1) 

    Tablo :1 

GÜÇ GEÇĠġĠMĠ SINIFLAMASI 

Hapsburg İmp. – Fransa 1600-1659 SavaĢ-hegemonik geçiĢim 

Fransa – B.Britanya 1660-1815 SavaĢ-hegemonik geçiĢim 

B.Britanya – ABD    1880-1900 BarıĢcıl hegemonik geçiĢim 

B.Britanya – Fransa 1919-1933 BarıĢcıl geçiĢim  

Almanya – Fransa 1925-1931 BarıĢcıl geçiĢim  

B.Britanya – Almanya 1870-1945 SavaĢ-baĢarısız hegemonik geçiĢim 

Rusya/SSCB-Almanya 1900-1945 SavaĢ-baĢarısız geçiĢim 

SSCB-USA 1945-1991 BarıĢcıl geçiĢim 

           Ondokuzuncu yüzyıl uygarlığının, büyük devletler arasında uzun ve yıpratıcı bir 

savaĢ çıkmasını önleyen güç dengesi, dünya ekonomisinde örgütlenmeyi 

sağlayan altın standardı, piyasa ve liberal devlet gibi dört kurumsal temel 

üzerinde oturduğunu belirten Karl Polanyi, 1815-1914 yılları arasını “yüz yıllık 

barıĢ” olarak nitelemektedir.
16

 Bu dönemde, Fransız Devriminin yarattığı 

değerlerin, sanayi devrimi için gerekli olan iĢ huzurunu desteklediğini yazan 

Polanyi‟ye göre, anılan dönemin ikinci yarısında ekonomik düzene hakim olmuĢ 

geniĢleyen orta sınıf barıĢ çıkarını sahiplenmiĢ ve yoğun destek vermiĢti.
17

  

            1914 de patlak veren siyasi gerilimin sorumlusu olarak, dünya ekonomisde 

1900‟lardan sonra görülen düĢüĢü gören Polanyi‟ye göre, 1879‟dan 1929‟a kadar 

                                                 
13

 Robert Cooper, The Breaking of The Nations-Order and Chaos in The Twenty-first 

Century, London: Atlantic Books,2004, s.3-5 
14

 Richard A.Falk, Dünya Düzeni Nereye? Amerikan Emperyal Jeopolitikası, Çev. NeĢenur 

Domaniç, Nusret Arhan, Ġstanbul; Metis Yayınları, 2005, s.29,30 
15

 G.John Ikenberry, s.96 
16

 Karl Polanyi, Büyük DönüĢüm-Çağımızın Siyasal ve Ekonomik Kökenleri, Çev. AyĢe 

Buğra, Ġstanbul: ĠletiĢim Yayınları, 8.baskı 2009, s.35,38 
17

 Karl Polanyi, s.40 
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geçen yarım yüz yıllık dönemde görülen yıkıcı gerilimlerin en önemli kaynağı, 

piyasa ekonomisinin kendi kurallarına göre iĢleyiĢinin yıpranmasıydı. 1920‟lerde 

liberal kapitalizmin çökmesi, tepki olarak 1930‟larda faĢizmin güçlenmesi, 

Yazarın anılan kitabında konu ettiği önemli kilometre taĢlarıdır. 

            Bir diğer çalıĢmada; 

            1500-1800   yılları  : Sosyal geliĢmenin Doğu ve Batı‟da birlikte yükseldiği,
18

 

            1776-1914   yılları  : Batı‟nın üstünlük dönemi (The Western age),
19

  

            1914-1991 yılları  : Tarihin en büyük savaĢları dönemi (Almanya‟nın bir Avrupa 

imparatorluğu olup olmaması ile ilgili I ve II nci Dünya SavaĢları ile; yeryüzü 

topraklarının ABD ve SSCB arasındaki paylaĢımı eksenindeki büyük güç 

mücadelesini içeren Soğuk SavaĢ)
20

 olarak katagorize edilmektedir. 

            Ġzzet Çıvgın ve Remzi Yardımcı tarafından iktisadi açıdan yapılan sınıflamada;        

            1500-1800 yılları arasındaki, yeni keĢifler/kolonicilik-sömürgecilik ile baĢlayıp, 

sanayi devrimine kadar süren ve feodalizmin yerini almıĢ olan “merkantilist 

dönem”, 

            1720-1860 yılları arasında, kok kömürü, pamuk, demiryolları ile Ġngiltere‟de 

ortaya çıkıp, kısa sürede Kıt‟a Avrupası ve Amerika‟ya kadar yayılan ve buhar 

makinesinin sanayide kullanınmasıyla ivme kazanan, ĢehirleĢme ve nüfus artıĢını 

hızlandıran “birinci sanayi devrimi”, 

           1860-1920 yılları arasında, elektrik ve kimya alanlarındaki yenilikler, parlamalı 

motorlar, ulaĢım araçlarındaki geliĢme ve petrolün kullanılmasıyla hayata geçen 

ve büyük fabrika üretim sistemini getiren “ikinci sanayi devrimi, 1920 den 

günümüze kadar süren, Taylorizm, Fordizm, kitlesel üretim, teknoloji ve 

telekominikasyondaki hızlı ilerlemelerin öne çıktığı “üçüncü sanayi devrimi” 

kırılımları yapılmaktadır.
21

 

            Anatole Kaletsky ise bu dönemi,  

            Adam Smith ve Alexander Hamilton‟dan Lenin, Hoover ve Hitler‟e kadar süren 

(1776-1920) “kapitalizm 1”; 1930 larde New Deal, yani Roosevelt ve Keynes‟ile 

baĢlayıp, savaĢ sonrasındaki Golden Age‟in bittiği 1970 lere, Nixon ve Carter‟a 

kadar devam eden  “kapitalizm 2” ana dönemlerine ayırmaktadır.
22

Daha sonra 

“kapitalizm-2” ana dönemini de;    

            1931-38 arasında, altın standardının terk ediliĢi ve New Deal‟in baĢlangıcını 

içeren “kapitalizm-2,0” ,  

                                                 
18

 Ian Morris, Why The West Rules For Now-The Patterns of History and What They Reveal 

About The Future, London: Profile Boks, 2010, s.434 
19

 Ian Morris, s.490 
20

 Ian Morris, s.526 
21

 Ġzzet Çıvgın ve Remzi Yardımcı, ÇağdaĢ Dünya Tarihi, Ankara: Maya Akademi Yayın, 2008, 

s.193-238 
22

 Anatole Kaletsky, Capitalism 4.0 The Birth of a New Economy, London: Bloomsbury 

Publishing, 2010, s.38,39 
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            1939-45 yıllarındaki, hükümet öncülüğünde militarizm‟in hakim olduğu, savaĢ 

yıllarını kapsayan “kapitalizm-2,1”, 

            1946-69 arasındaki, Keynesyen politikaların uygulandığı, hayat standardının 

yükselmesi, teknolojik ilerleme ve finansal stabilitenin sağlandığı baĢarılı 

ekonomi yönetiminin gerçekleĢtirildiği “kapitalizm-2,2” 

            1970-80 yıllarındaki, ambargo nedeniyle artan enerji maliyetinin yol açtığı 

enflasyon ve issizlik (stagflasyon), uluslararası ödeme sisteminin çöküĢü ve 

savaĢ sonrası oluĢturulan “altın destekli para sisteminin terk edilerek, para-altın 

iliĢkisinin kaldırılmasının(1971) yaĢandığı “kapitalizm-2.3” alt dönemlerine 

ayrıĢtırmaktadır.
23

                                     

            Keza, bu dönem ile ilgili bir diğer dönemsel tanımı da, “1945‟de baĢlayıp, 

uluslararası iliĢkiler prensiplerini organize eden ve Sovyet-Amerikan 

çekiĢmesinin yaĢandığı büyük paradigma değiĢimi” Ģeklinde Laurent Cohen-

Tanugi‟de görmekteyiz.
24

 

            Jeffry A.Frieden ise bu dönemi; 

            - “Altın Çağ”ın son iyi yılları 81896-1914)   

            - AyrıĢma ve parçalanma dönemi (1914-1939) 

            - Tekrar birleĢme süreci (1939-1973) 

            - Globalizasyon 1973-2000) 

            olarak sınıflamaktadır.
25

    

            Bu konuda son olarak Dani Rodrik tarafından yapılan sınıflamadan 

bahsedebiliriz. Ona göre, A.Smith‟in “zayıf kapitalizm”i(kapitalizm 1,0); bunun 

Keynes‟in “karma ekonomi”sine evrilmesi(kapitalizm 2,0) ve bunun da 

globalizmi, demokratik liberalizmi de ihtiva eden (kapitalizm 3,0)‟a dönüĢmesi 

safhaları öne çıkmaktadır.
26

     

      

                                                                                                        

                  2.1.2.   BU DÖNEMDE GÖZLENEN BAZI POLĠTĠK EKONOMĠ TEMELLĠ  SEBEP-

SONUÇ ĠLĠġKĠLERĠ 

            Bu konuda Avrupa için yapabileceğimiz birinci çıkarım, uzun süreli ve geniĢ 

katılımlı savaĢlar sırası ve sonrası yılların, ekonomi ve sosyal yönlerden en kötü 

dönemler olduğudur. Bu görüĢe örnek olarak, Yüzyıl SavaĢları ve 14ncü yüzyıl; 

                                                 
23

 Kaletsky, s.49-51 
24

 Laurent Cohen-Tanugi, The Shape of The World to Come-Chartinh The Geopolitics of a 

New Century, New York: Columbia University Pres, 2008, s.1 
25

 Jeffry A.Frieden, Global Capitalism-Its Fall and Rise in The Twentieth Century, New York: 

W.W.Norton&Company, 2007, s. vıı-xıı 
26

 Dani Rodrik, The Globalization Paradox, New York: Norton&Company, 2011, s.235,236 
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Otuzyıl SavaĢlar ve 17nci yüzyıl; yine Otuzyıl SavaĢları 20nci yüzyıl 

gösterilebilir.
27

Uzun süreli savaĢların sonu olan 1648(Westphalia) ve 1945‟in 

ikisi de, radikal bir baĢarısızlık ve sistem değiĢikliği ile sonuçlanmıĢ; Soğuk 

SavaĢ ve nükleer tehdit ise, Avrupa polika ekseninin kafasını karıĢtıran 

çekiĢmelerin bir kenara konulmasını, ABD liderliğinde durağan iĢbirliği ve 

sorunsuz sınırlar dönemini getirmiĢtir. Uluslararası sistem genellikle, ya 

“hegemonya” ya da “güçler dengesi” üzerine kurulmuĢ ve ilk önce hegemonik 

sistem hakim olmuĢtur. Bunun sonucunda da, savaĢı kazanan hakim gücün tek 

güç olarak kendi hakimiyetini kurma riskine karĢılık, daha küçük devletler ve 

güçler dengesi sistemine geçilmiĢtir. Doğal yapısında anarĢi ve savaĢ daveti 

özelliği taĢıyan güçler dengesinin bu özelliği de, 1871 de kurulan Alman 

birleĢmesinin yarattığı tehdidin, iki kez, Avrupa‟nın geleneksel güçleri arasında 

olmayan ABD ve SSCB tarafından kesilmesi; teknojik değiĢim ve akabindeki 

sanayileĢmenin, 20 nci yüzyıl baĢında savaĢmanın maliyetini yükseltmesi; 

endüstriyel devrimin yarattığı yeni toplumsal yapı ve demokratik gücün, savaĢ-

barıĢ kararlarını, yarattığı geniĢ katılımlı karar süreçleri sonucu artık bir avuç 

elitin elinden alması; 1815 Viyana Kongresi, 1866 da Avusturya ile yapılan 

Bismarck AntlaĢması faktörleri ile azalmıĢtır.
28

 

            Robert B.Reich‟i “altın yıllar” (golden age) olarak nitelediği 1945-1975 dönemi 

için “altın yıllar genellikle güçlü yönetim zamanlarıdır” diyen R.Cooper‟in bu 

görüĢünü, “demokratik kapitalizm” sisteminin daha da güçlendirdiği orta sınıf, 

sistemin daha etkin ve artan oranda paylaĢtırdığı ekonomik büyüme, sendikalar 

ve diğer baskı grupları ile offset edilen dev Ģirketleri –büyük ölçekli ekonomi-

yüksek verimlilik-yüksek karlar-yüksek ve sürekli iĢgücü istihdamı-karın geniĢ 

dağılımlı dağıtımı-geniĢ ölçekte alım yapan ve geniĢleyen tüketici kesimi-

stabilize olan politik sistem süreçleri- ile, ABD için kuvvetlendirmektedir.
29

 

            Ekonomik büyüklük ile, uluslararası iliĢkilerdeki etkinlik arasında simetrik bir 

iliĢki olduğu savını da, dünya ve bölge politikasında daha çok adının geçtiği 

1820 yılında Çin‟in GSYH‟nın dünya payı 32,4, Avrupa‟nın 26,6, ABD‟nin 1,8, 

Japonya‟nın 3 iken; endüstri devrimi le birlikte Çin‟in payı 13‟e düĢüp, ABD‟nin 

payının da 13‟e çıkması; 1950‟de ise bu yüzdelerin, sırasıyla 5,2- 30-30-3,4 

olması desteklemektedir.
30

  

            Otuz yıl süren savaĢlar (1914-1945) sırasında bozulan ekonominin bir sonucu 

olarak etkinlik kazanan korumacılığın ürünü olarak yükseltilen gümrük tarifeleri, 

uluslararası ticareti o güne kadarki en düĢük noktaya getirdiği gibi, sosyal 

huzursuzluklara ve ekonomik durgunluğa yol açmıĢtır. Tersine, savaĢsız, global 

finans ve ticaretin arttığı (azalalan gümrük tarifeleri) 1950-1973 döneminde de 

sosyal refahın ve iĢgücü istihdamının arttığı bir dönemi getirmiĢtir.
31

           

Sanayi devriminin Ģafağı olan 1820‟de dünya ekonomisinin Çin, Hindistan, 

Avrupa ve BirleĢik Devletler sırasıyla yüzde 30, 15, 23, 2 sini temsil ederlerken, 

bu oranlar yirminci yüzyılın ortasında Çin ve Hindistan için toplam 8,7;Avrupa 

için 26,3; ABD için ise 27,3 olmuĢtur. Bu değiĢim, Laurent Cohen-Tanugi 

                                                 
27

 Robert Cooper, s.vii 
28

 Robert Cooper. S.9,10 
29

 Robert B.Reich, s.41-49 
30

 Moyo, s.15 
31

 Hutton, s.18,19 
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tarafından globalizasyon ve dünya ticaretindeki liberalleĢme ile yakından 

iliĢkilendirilmiĢtir.
32

 

2.2.  SOĞUK SAVAġIN SONLANMASINDAN SONRAKĠ DÖNEMLER 

Sınırlı da olsa bir iĢbirliği yerine, karĢılıklı itimatsızlıktan beslenen güvenlik 

düĢüncesinin hakim olduğu 1970-80 döneminin devamında da, ABD‟‟nin Çin‟de 

yaĢanan insan hakları ihlalini ön plana aldığını; George W.Bush‟un iĢ baĢına 

gelmesinden sonra da, Taiwan için yapılan desteğin ABD için yapılmıĢ olduğu 

(Çin‟e karĢı) düĢüncesinin hakim olduğunu görmekteyiz.
33

Berlin Duvarının 

yıkılıĢı olan 9 Kasım 1989 tarihi ile baĢlayan geliĢmeler, 1990‟da Alman 

Demokratik Cumhuriyetinin Federal Almanya‟ya katılarak birleĢmesi, 

1991yılında SSCB‟nin dağılması ve yaklaĢık kırk beĢ yıldır süren Soğuk SavaĢ‟ın 

sona ermesi ile sonuçlanan bu sürecin sonunda ABD, tek lider ve hegemon güç 

olarak sahnede kaldı. Bundan böyle, Ikenberry‟in ifadesiyle, yarım yüzyıldır 

ABD‟in, “Batı merkezli bir global sistem” kurma amacına yönelik kullandığı 

kurumsal stratejiler güçlendirilmeli ve sürdürülmeliydi.
34

 Zaten ABD 

önderliğindeki Batı merkezli bloktaki Japonya ve Almanya, geçirdilkleri iddialı 

politik ve ekonomik dönüĢümle 1990‟lara kadar dünyanın ikinci ve üçüncü 

büyük ekonomisi olmuĢlardı.
35

 

         Soğuk SavaĢı izleyen yakın dönemler için genel değerlendirme, kapitalizm ve 

demokrasinin zaferi Ģeklinde değerlendirildiği gibi; AB‟ndeki birleĢme ve 

geniĢleme konusunda yaĢanan hızlı geliĢmeler,
36

 Ġsrail-Filistin barıĢ süreci 

konusunda yapılan Oslo AntlaĢması (1993), Rusya‟nın demokratikleĢmesindeki 

olumlu beklentiler, internet devrimi ve “yeni iĢ ve ekonomi süreçleri”ni 

kucaklayan ABD ekonomisinin utkusu ve G.Bush tarafından 21 Eylul 1992‟de 

deklare edilen “yeni uluslararası düzen”(new international order) gibi konular bu 

olumlu düĢünceleri güçlendiriyordu.
37

Ticarette “liberalizm” ve politik yönetimde 

de “liberal demokrasi”nin önemli anahtarlar olarak kabul edildiği
38

bu dönemde 

11 Eylul 2001‟de ikiz kulelerin yıkılıĢı, Nato‟nun geniĢleme çabaları, Orta 

Asya‟da yeni yapılanma, “iki kutuplu” bir uluslararası sistem yerine, “tek 

kutuplu” bir sistemin hakim olması, önce Çin‟in ve akabinde Rusya ve 

Hindistan‟ın (Brezilya‟nın da dahil edilmesiyle BRIC) artan ekonomik ve siyasi 

ağırlıkları, 2008 Ağustos‟unda yaĢanan dünya finans ve ekonomi krizi, G-7 

yerine G-20 nin öneminin artması, GloballeĢme ve serbest ticaretin hız 

kazanması, Çin‟in 2001 yılında WTO üyesi olması, petrol ve enerji 

kaynaklarının öneminin daha da artması (yeni geliĢen ülkelerin yarattığı ek 

talep), Irak‟ın iĢgali‟nin yanında çevresel sorunlardaki artıĢ, ABD‟nin siyasi ve 

ekonomik üstünlüğünün geleceği ve paylaĢımı hakkındaki belirsizlikler bu 

dönemdeki satır baĢı konular olmuĢtur.    

                                                 
32

 Laurent Cohen-Tanugi, s.6 
33

 David M.Lampton, “The Stealth Normalization of US-China Relations”, (Electronic Version) 

The National Interest, September 1,2003, http://nationalinterest.org/print/article/the-stealth-

normalization-of-us-china-relations-1117?page=2  (25.10.2010) 
34

 Ġkenberry, s.92 
35

 Ġkenberry, 104 
36

 1985 yılında üye sayısı 12‟ye yükselen AB, 1992‟de mal,hizmet ve sermayenin serbest 

dolaĢımının yolu açıldı ve Maastricht A ntlaĢması yürürlüğe girdi ve üye sayısı 1995‟de 15‟e 

çıkarıldı. Öte yandan, 1989-91 yılları arasında Doğu Avrupa ülkeleri ile ticaret ve iĢbirliği 

anlaĢmaları yapıldı ve 1991-95 arasında da 10 Avrupa ülkesiyle ortaklık antlaĢmaları imzalandı. 
37

 Laurent Cohen-Tanugi, s.2 
38

 Lourent Cohen-Tanugi, s.30 

http://nationalinterest.org/print/article/the-stealth-normalization-of-us-china-relations-1117?page=2
http://nationalinterest.org/print/article/the-stealth-normalization-of-us-china-relations-1117?page=2
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                    2.2.1.    LĠTERATÜRDEKĠ BAġLICA DÖNEMLER 

               

                     Özellikle, ABD baĢkanları Johnson ve Nixon‟un “geniĢletilmiĢ para politikası” 

yolu ile Viyetnam SavaĢı ve refah programının finansmanı sonucu oluĢan 

Stagflasyon enkazının kaldırılması sürecinin baĢlamasındaki ilk adımın 1979 

yılında Margaret Thatcher‟ın Ġngiltere‟de, Ronald Reagan‟ın da ABD‟de 1980‟li 

yıllarda seçilmeleri ve entelektüel desteğini de Milton Friedman‟da buldukları 

“moneterizm” politikalarını uygulamaya baĢlamaları ile açıklayan Kaletsky, 

2008‟e kadar süren ve “kapitalizm-3” olarak nitelediği anılan dönemi  aĢağıdaki 

tali ayırımlara tabi tutmaktadır:
39

  

                      

                     Kapitalizm-3.0: erken moneterizm ve birleĢmelerin yaĢandığı 1979-83 yılları, 

                     Kapitalizm-3.1: uygulamalarını Volcker ve Greenspan‟ın yaptığı, Thatcher-

Reagan‟ın patlama yılları (1984-92), 

                     Kapitalizm-3.2: 1992-2000 yılları arasındaki Büyük Ilımlılık (Great  

Moderation)-makroekonomik denge-alt dönemi, 

                     Kapitalizm-3.3: Greenspan ve George W.Bush‟un yönetiminde, pazarın 

belirleyici olduğu (market fundamentalism) 2001-08 yılları.  

                    

                     Michael Mandelbaum da, Soğuk SavaĢ sonrası dönemi, ABD‟nin dıĢ politikasına 

bağlı olarak, SSCB‟nin yıkılıĢından, 11 Eylül 2011 ikiz kule saldırısına kadar 

olan ve ağırlıklı Bill Clinton‟un BaĢkanlığı yılları ile, sonrasında baĢlayıp, Eylul 

2008 global finansal krize kadar ve genellikle George W.Bush‟un baĢkanlığında 

geçen süre olarak, iki süreçte değerlendirmektedir.
40

Soğuk SavaĢ sonrasını, 2008 

global finansal krize kadar bir bütün olarak tüm büyük güçlerin demokrasi ve ve 

serbest pazar ekonomik vizyonu altında ve barıĢ içinde bir arada bulunduğu 

“yeni dünya düzeni” olarak değerlendirip, “iyimserlik dönemi” (the age of 

optimism) olarak nitelendiren Gideon Rachman, anılan periyodu düĢük vergi, 

özelleĢtirme, esnek mevzuat, açık pazar ve globalizasyon özellikleriyle 

tanımlamaktadır.
41

 Bir diğer deyiĢle söz konusu dönem, kapitalizm, demokrasi 

ve teknolojinin aynı anda geliĢtiği ve “global barıĢ”ın da nihai ürün olduğu bir 

süreç olmuĢtu.
42

1975 yılından sonra, ABD ve diğer ülkelerde uygulanan 

“demokratik kapitalizm”de temelli değiĢiklikler olduğunu, bu değiĢimin de, daha 

rekabetçi bir piyasa ve ekonomik gücün de tüketici ve yatırımcı lehine geliĢmesi 

yönünde olduğunu; “super kapitalizm” olarak adlandırdığı bu geliĢmede 

hacimden öte maliyet kontrolu ve verimliliğin ön plana çıktığını ve bu değiĢimin 

2008 global krize dek sürdüğünü belirtmektedir Robert B.Reich.
43

 

 

 
                                 2.2.2.    DÖNEMĠN GENEL EKONOMĠ POLĠTĠK ÖZELLĠKLERĠ 

 

1994 Meksika, 1997 Uzakdoğu, 1998 Rusya, 1989 Türkiye ve Arjantin, 2001      

Türkiye finansal ve ekonomik krizlerinin yaĢandığı bu dönemin 2002-07 zaman 

aralığında dünya likidite bolluğuna girmiĢ, 2007‟den sonra ise, geliĢmekte olan 

                                                 
39

 Kaletsky, s.51-54 
40

 Michael Mandelbaum, The Frugal Superpower-America’s Global Leadership in a Cash-

Strapped Era, New York:PublicAffairs, 2010, s.41 
41

 Dideon Rachman,  Zero-Sum World-Politics, Power and Prosperity After The Crash, 

London: Atlantic Boks, 2010, s.91-93 
42

 Rachman, s.5 
43

 Reich, s.50-59,87 
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ülkelerdeki kısa vadeli fonlardaki iĢtahsızlık nedeniyle, bu tür ülkelerin risk 

primleri yükselmiĢtir.44 

  
Bu dönemin en önemli özelliği, Batılı olmayan(non-Western) bir gücün “global     

premier lig” de; bir diğer ifade ile Çin, USD ve Avrupa‟dan oluĢan “dünya 

düzenini Ģekillendirenler” arasında yer almasıdır.
45

 Bunun en önemli nedenleri 

olarak, 1979 yılından bu yana Çin‟de uygulanmakta olan yeni ekonomik ve 

sosyal modelin ülkede yarattığı dönüĢüm ve bunun sonucu ülkenin üretim, talep, 

ihracat, global sermayeden aldığı pay, dıĢ ticaret ve ödemeler dengesinde 

yarattığı fazla, iĢgücü maliyetleri baĢta olmak üzere üretim maliyetlerinde 

getirdiği ve diğer ülkeleri de “verimlilik artıĢı”na zorlayan farklılıklar sayılabilir. 

Bu bağlamda, Çin‟in uluslararası arenaya giriĢinin sembolizmasını da, Çin‟in 

Dünya Ticaret Örgütü‟ne (WTO) kabulünün yarattığını veya tescil ettiğini 

söyleyebiliriz. Bu geliĢme, 1970‟lerde uyanan Çin devinin kaçınılmaz ekonomik 

ve jeopolitik tepkisinin 30 yıl sonra realizasyonu olup; aynı bölgedeki Rusya ve 

Hindistan‟daki uyanıĢın daha iyi fark edilmesini sağlamıĢtır.
46

William 

H.Overholt‟un deyiĢi ile SSCB‟nin çöküĢü ile, ABD‟nin hegemonik pozisyonu 

ve Çin‟in yeni dinamiğinin yarattığı, askeri olmayan, ancak politik ve ekonomik 

yeni bir denge oluĢmuĢtur.
47

Çin kaynaklı bu değiĢim/dönüĢüm- bu olguya Mark 

Leonard, bu dönemde önemli hacimde büyüyen Hindistan ve Brezilya‟dan farklı 

olarak, “minyatür ABD” demektedir-
48

devamında, çalıĢmamızın “Yeni Dünya 

Sistemi” bölümünde ayrıntılı olarak ele alacağımız, uluslararası politika, dünya 

ekonomisi, güç dengeleri üzerinde önemli ve kalıcı etkileri olmuĢtur.  

            Bu dönemde gözlenen bir diğer geliĢme de, savunma parametresinde Avrupa ve 

USD arasında ortaya çıkan “asimetrik” olarak niteleyebileceğimiz yaklaĢım farkı 

olmuĢtur ki bunu, ağırlıklı NATO platformunda yaĢanan, 450 milyon 

Avrupalı‟nın 250 milyon Amerikalı‟ya bağlı olmasındaki realitenin hayal 

kırıklığına dönüĢmesi olarak ifade edebiliriz.
49

 Bir diğer ifade ile Yirminci 

Yüzyılın ikinci yarısında, yeryüzünün yönetimindeki ekonomik ve politik köĢe 

taĢları 1990‟larda zayıflamaya baĢlamıĢtır.
50

ĠliĢkilerdeki bu zayıflama, Irak‟ın 

iĢgali ile, iki sütunlu –Avrupa ve ABD- Atlantik iĢbirliğini derince yaralanmıĢ ve 

bu iliĢkideki düĢüĢü baĢlatmıĢ; ötesinde 1991 yılında baĢlayan “tek kutupluluk” 

dönemi ile de kuvvetlenmiĢ olan “Pax-Amerikan” sürecinin de sonunun 

baĢlangıcı olmuĢtur.
51

Yine aynı çalıĢmada, iki kutuplu yapının sona ermesinin 

devamında, ABD‟nin global etkisinde göreceli azalma(1991‟den baĢlayarak), 

Atlantik ittifakında aĢınma ve Avrupa entegrasyonunda durma baĢlıklarında 

toplanacak üç geliĢmeden bahsedilmektedir.
52

 Dilip Hiro ise, dünya nüfusunun 

yüzde 5‟ini temsil etmesine karĢın global GSMH‟ın yüzde 25‟ini gerçekleĢtirip, 

250 bin askerini 130 ülkedeki 700 noktada konuĢlandıran ABD için Pax-

Amerikan özelliğinin Irak iĢgalinde zirveye çıktığını savunmaktadır.
53

 

                                                 
44

 Sudi Apak ve Ayhan Aytaç, Küresel Krizler-Kronolojik Değerlendirme ve Analiz, Ġstanbul: 

Avcıol Basım Yayın, 2009, s.30 
45

 Mark Leonard, What Does China Think, London: Fourth Estate, 2008, s.5 
46

 t Cohen-Tanugi, s.2,3 
47

 William H.Overhold, Asia,America,and The Transformation of Geopolitics, 

Cambridge:Cambridge Uni.Press, 2008, s.27 
48

 Leonard, s.8 
49

 Cooper, s.165,166 
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 Cohen-Tanugi, s.30 
51

 Cohen-Tanugi, s.33 
52

 Cohen-Tanugi, s.73 
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 Hiro, s.3 
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            Bu dönemde yaĢanan bir diğer geliĢme, Çin dıĢındaki bazı geliĢen büyük 

ekonomilerin; Doğu Avrupa‟da Rusya, Güney Amerika‟da Brezilya ve Meksika, 

Güneydoğu Asya‟da Güney Kore ve Afrika‟da Güney Afrika ülkelerinin 

öneminin artmasıdır.
54

 Goldman Sachs‟a göre, BRIC (Brezilya, Rusya, 

Hindistan ve Çin) ülkeleri 2050 yılına kadar, diğer önceki sanayileĢmiĢ ülkeleri 

geçeceklerdir.
55

Keza, dünya nüfusunun yüzde 80nini oluĢturan geliĢmekte olan 

ülkelerin GSYĠH toplamları, 1980 yılına göre iki kat artıĢ göstererek, 2006 

yılında dünya GSYĠH‟daki payı yüzde 60‟a yükselmiĢ; dünya ekonomisinin 

sergilediği canlılıktan, 2008 öncesi yüzde 10‟lar civarında büyüme gösteren 

Güney Asya ve Afrika ülkeleri yararlanmıĢlardır.
56

Soğuk SavaĢ sonrası dünyaya 

hakim olan globalleĢme sürecinde, dünya ekonomisinin Ģekillenmesi ile, sınır 

ötesi akıĢkanlık özelliğini edinen ticaret, finansal sermaye, enformasyon ve 

iĢgücü arasında sıkı bir bağ bulunmaktadır. Yine bu akıĢkan yapı içinde en 

büyük kazancı, ihracat güdümlü ekonomilerin hakim olduğu geliĢmekte olan 

Asya ülkeleri sağlamıĢtır.
57

  

            Bu döneme hakim olan özelliklerden birisi de, önceki paragrafta bahsedilen 

akıĢkanlık ve Çin, Hindistan ile, eski Sovyetler Birliği ülkelerindeki yeni ve ucuz 

iĢgücü (yeni 1,5 milyar iĢ gücünden bahsedilmektedir) katkısıyla (global iĢgücü 

arbitrajı), ücretlerin Almanya, Japonya ve ABD‟de yukarı yönde trendinin 

devamı ve istihdam artıĢı (issizlik oranları 2003 yılına göre 2006 yılında 

ABD‟de yüzde 27, Japonya‟da yüzde 21 ve Almanya‟da yüzde 15 oranlarında 

düĢmüĢtür)  birlikte gerçekleĢmiĢ; bununla birlikte verimlilikte büyük artıĢ 

kaydedilmiĢtir. (Örneğin, ABD‟nde 1974-1995 arası dönemde yüzde 1,4 olan 

anılan oran, sonraki on yılda yüzde 2,8‟e yükselmiĢtir) Öte yandan, iĢgücünün 

toplam gelirdeki aynı dönem içindeki payına baktığımızda da (compensation 

share), bunun G-7 ülke toplamında yüzde 56 (2001)‟dan 53,7‟ye düĢtüğünü 

görmekteyiz.
58

 Söz konusu sonucu (istihdam artıĢı-toplam gelir içinde emek 

payının azalması) destekleyen bir diğer çalıĢma, istihdam artıĢının nedeni olarak 

olarak geçici veya part-time istihdamın göreceli artıĢını göstermektedir.
59

  

            Bu olgunun da en önemli dayanağı, aĢağıda görüldüğü gibi, ucuz iĢgücü 

bölgelerinden ikame edilebilmenin yarattığı OECD ülkelerindeki “iĢgücü talep 

elastikiyeti”ndeki yükselmeyi gösteren aĢağıdaki grafiktir.
60

(ġekil:1)  
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ġekil : 1                    ĠġGÜCÜ ÜCRET ELASTĠKĠYETNDEKĠ ARTIġ 

 

 

 Çin‟in yarattığı “global iĢgücü arbitrajı sonucu, ABD‟de 1989-2003 yılları 

arasında yaĢanan 1,6 milyon iĢ kaybı, iĢgücünün toplam gelirdeki pay kaybı 

yanında, diğer bir realite olarak ortaya çıkmaktadır.
61

Laurent Cohen-Tanugi 

tarafından “Doğu‟ya beyin gücü göçü” olarak nitelenenolgu ve “düĢük katma 

değerli iĢgücü” nün sağladığı avantajla rekabet üstünlüğünü elde eden Çin baĢta 

olmak üzere Asya ülkelerine lokasyon ve iĢgücü avantajı sağlamıĢ; bu sürecin 

sonucu olarak  üretim merkezlerinin de Doğu‟ya konuĢlanmasıyla, giderek 

endüstriden uzaklaĢıp, büyük ölçüde iĢsizlikle karĢılaĢan ABD ve Avrupa 

ülkeleri ile, Romanya ve Tunus gibi bazı geliĢmekte olan ülkeler de bu 

geliĢmeden olumsuz etkilenmiĢlerdir.
62

             

            Stephen S.Roach, globalizasyonun bu dönemdeki yansımasını, “kazan-

kazan(win-win) teorisi”nin tersine,  asimetrik bir fenomen olduğunu; tüketiciden 

daha fazla olan üretici nedeniyle ulusların cari hesap fazla ve açığı arasında 

dengesizlikler oluĢtuğunu; sermaye ve emeğin aldığı getirideki oransızlığın de 

giderek büyüdüğünü belirtmektedir.
63

Soğuk SavaĢ döneminde ABD‟in sadece 

Kore ve Vietnam ile silahlı müdahalesi söz konusu iken, ele aldığımız dönemde 

Somali, Haiti, Bosna, Afganistan ve Irak olmak üzere çeĢitli silahlı müdahalelere 

karıĢmıĢtır. Bu çatıĢmalar ABD‟nin güvenilirlik ve saygınlığında, savunduğu 

değerlerde tereddütlere yol açtığı gibi; aĢağıdaki grafikte açıkça görüldüğü 

gibi,
64

(ġekil:2) ülkenin savunma harcamalarını arttırmıĢ ve bütçe açıklarının 

yükselmesine neden olmuĢtur.
65

  

                                                 
61

 Hiro, s.268 
62

 Cohen-Tanugi, s.42 
63

 Roach, s.145 
64

 Anup Shah, “World Military Spending”, (Electronic Version)Global İssues, 
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ġekil : 2      2001 YILINDAN BU YANA ABD ASKERĠ HARCAMALARI          

 

            Soğuk SavaĢı takip eden dönemdeki iyimserliği vurgulayarak, globalizasyon ve 

karĢılıklı bağımlılık faktörlerinin, önceki jeopolitik ve güçler rekabetinin terk 

edilerek, yeni bir iĢbirliği içeren “jeo-ekonomik” döneme girildiğini; dünyanın 

“sıfır toplamlı” Çin iliĢkisinin “kazan-kazan” iliĢkisine dönebileceğini söyleyen 

Robert Kagan‟ın
66

aksine,  1998-2001 yılları arasında fazla veren ABD merkezi 

hükümet bütçesi, aĢağıdaki grafikte görüldüğü gibi,
67

(ġekil:3) sürekli açık 

vermeye devam etmiĢ ve bu açığın GSYĠH‟ya oranı sürekli yükselmiĢtir. Bu 

değiĢimin en kalıcı sonucu da, artan finansman ihtiyacının ülkenin dıĢ borcunu, 

çalıĢmamızın ileri bölümlerinde daha detaylı olarak ele alacağımız Ģekilde, 

sürekli yükseltmesi ve ülke açısından önemli bir kırılganlık parametresi 

yaratması olmuĢtur. 

ġekil : 3                     ABD BÜTÇE AÇIKLARI (milyon) 

              

              

                                                 
66

 Robert Kagan, The Return of History and the End of Dreams, London: Atlantic Boks,2008, 

s.25,26 
67

 http://www.boot.com/bigblackboodsuseconomy.htm (27.02.2011) 
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             Kaynak : marketoracle.co.uk 

            ABD federal bütçe açığı/fazlasının Soğuk SavaĢ sonrası yıllar itibariyle 

GSYĠH‟ya oranı da aĢağıdaki tabloda (GSYĠH ve oran sırasıyla) gösterilmiĢtir:  

Tablo : 2    YILLARA GÖRE ABD BÜTÇE AÇIĞI/GSYĠH ORANLARI 

 
YILLAR GSYİH %  YILLAR GSYİH % 

1990 5800.5 3,81  2001 10286.2 -1,24 

1991 5992.1 4,49  2002 10642.3 1,48 

1992 6342.3 4,58  2003 11142.1 3,39 

1993 6667.4 3,83  2004 11867.8 3,48 

1994 7085.2 2,87  2005 12638.4 2,52 

1995 7414.7 2,21  2006 13398.9 1,86 

1996 7838.5 1,37  2007 14077.6 1,14 

1997 8332.4 0,26  2008 14441.4 3,18 

1998 8793.5 -0,79  2009 14258.2 9,91 

1999 9353.5 -1,34  2010 14508.2 8,92 

2000 9951.5 -2,37     

       

     Kaynak : Congressional Budget Ofiice 

Konu ile bir Ģekilde bağlantılı olan “ulusal tasarruf oranı”ni irdelediğimizde de, 

Çin‟in 1990 yılında yüzde 39,2 olan  “gayri safi tasarruf oranının 53,3‟ ye 

yükselmesine karĢın, aynı oranan aynı süreçde Japonya‟da 33,2 den 17‟e; 

ABD‟de 15,3 den 12,1‟e düĢtüğünü görmekteyiz.
68

Keza, 2006 yılında yüzde 45 

seviyesinde olan “hane halkı tasarruf oranı” ABD‟de yüzde 0,5, Japonya‟da 3, 

Almanya ve Fransa‟da da sırasıyla 12 ve 14 olmuĢtur.
69

(ġekil: 4) 

ġekil : 4   YILLAR ĠTĠBARĠYLE ÇĠN‟ĠN ULUSAL TASARRUF ORANLARI     

ve AYNI ORANIN ÜLKELERE GÖRE 2005-07 ORTALAMASI 

 

                                                 
68

 Guonan Ma and Wang Yi,” China‟s High Saving Rate: Myth and Reality”, (Electronic Version) 

BIS Working Papers No:312, 2010, http://www.bis.org/publ/work312.pdf, (14.02.2011) 
69

 Household Saving in China, India and South Korea, Seeking Alpha, 
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           Öte yandan, sürekli dıĢ ticaret açığı veren ABD‟nin yanında Çin‟in sürekli fazla 

verdiğini görmekteyiz. Örneğin 2008 yılında ABD 380 milyar Amerikan Doları 

açık verirken
70

, aynı yıl Çin‟in fazlası yaklaĢık 320 milyar Amerikan Dolarıdır.
71

          

ABD ve Çin arasındaki tasarruf oranı ve genel dıĢ ticaret dengesindeki aksi 

yönlerdeki farklar, Çin‟i uzun yıllardır ABD‟nin federal bütçe açığının önemli 

bir bölümünü (%20) finanse eder pozisyona taĢımıĢtır.
72

 Aynı noktaya bir diğer 

cepheden baktığımızda, Çin‟in global döviz rezervlerinin yüzde 70‟ini Amerikan 

hazine bonolarına bağlı olduğunu görmekteyiz.
73

  

           Bu dönemin en önemli jeopolitik özelliklerinin baĢında ve belki de en önemlisi 

“enerji” konusu gelmektedir. Bir tarafta, özellikle Asya ülkelerinin baĢını çektiği 

ekonomik büyüme konusuyla bağlantılı olan enerji talebindeki artıĢ ile, baĢlıca 

enerji kaynağı olan petrol ve doğal gaz konusundaki güvenlik ve 

sürdürülebilirlik endiĢeleri en önemli sorunların baĢında gelmekteydi. Bir diğer 

ifade ile enerji konusu yeni uluslararası bağımlılıklar yarattığı gibi; 11 Eylul 

saldırıları, enerji konusunu gündemin baĢ sırasına oturtmuĢtur. Bunlara ek olarak 

ABD‟nin 2003 yılındaki, Suudi Arabistan‟dan sonra en büyük rezervlere sahip 

olan Irak‟ı iĢgali de, bu konudaki ilgi ve dikkatin yoğunlaĢmasına yol açmıĢtır.
74

          

Bu bağlamda vurgulanması gereken bir diğer nokta da, Çin baĢta olmak üzere, 

yoğunlukla geliĢen Asya ülkelerinin enerji iĢtahlarındaki artıĢın tetiklediği talep 

artıĢı; bir yandan ABD, Çin, AB, Hindistan ve Japonya gibi ülkeler arasında, 

yeni ve mevcut enerji kaynaklarına ulaĢma konusundaki rekabeti arttırırken, öte 

yandan fiyatı yükselen enerjinin üreticilerinin de gelir paylarını yükseltmiĢtir. 

            Bu dönemde gerçekleĢen bir diğer oldu da, 2006 yılında Çin‟in Japonyayı 

geçerek 1 trilyon Amerikan Dolarını geçen döviz rezervleri ile dünya lideri 

olması ve 2007 yılında da, 1,22 trilyon Amerikan Dolar tutarındaki dıĢsatımı ile 

ABD‟yi, geçerek, Almanya‟nın ardından dünya ikincisi olmasıdır.
75

 

            2.2.2.1.    Bölgesel ĠĢbirliği Yapılanmaları ve Shanghai ĠĢbirliği Örgütü (SCO) 

               Ġncelediğimiz dönemde, Asya kökenli iĢbirliği örgütleri ile, Çin‟i de üye olarak 

bünyesine alan WTO‟nün, uluslararası iliĢkiler ve bölge ülkelerinin ekonomi-

politik ağırlıklarının oluĢmasında önemli rol üstlendiklerini görmekteyiz.  

            Bölgesel iĢbirliği örgütlerinin baĢında, 1967 yılında kurulmuĢ v en son 1999‟da 

Kamboçya‟nın katılımıyla on üyeli bir oluĢum olan Güney Doğu Asya Ülkeleri 

Birliği ASEAN gelmektedir. 1992 yılında ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi 

(AFTA) kurulması kararlaĢtırılmıĢ;
76

2003 yılında da, Örgütün içinde güvenlik, 
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ekonomik, toplum ve kültür toplulukları oluĢturulmuĢtur.
77

Çin ASEAN üyesi 

değil. Ancak, 1997 yılından bu yana “ASEAN+1” adı altında, anılan bölgesel 

oluĢum ile iĢbirliği konularında diyaloğa girmiĢtir. “ASEAN+3” platformu ise, 

Çin ile birlikte Japonya ve Güney Kore‟yi de kapsamaktadır.
78

 Önemli bir 

ekonomik potansiyeli barındıran ASEAN+3 platformuna
79

 Çin, ABD‟nin 

bölgedeki etkisini kırarak kendi bölgesel liderliğini kuvvetlendirmek, 

Güneydoğu Asya‟nın sahip olduğu doğal kaynaklara kolayca eriĢebilmek ve 

deniz ticaret yolunu güvenceye almayı amaçlamaktadır. Japonya ve Güney Kore 

ise, ASEAN ülkeleriyle ekonomik iliĢkilerini arttırmak istemelerinin yanı sıra, 

Çin önderliğindeki bu yeni yükseliĢi kaçırmamayı; ASEAN üyesi on ülke ise, 

Çin pazarına daha rahat ulaĢabilmek ve Çin ile birlikte küresel ekonomi içinde 

daha fazla yer almayı hedeflemektedir.
80

 Keza, ASEAN+3‟ün, 1997 ekonomik 

krizinde ortaya çıkan kötü sonuçların giderilmesinde, Kuzeydoğu ve Güneydoğu 

Asya ülkeleri arasında kurduğu köprü ile yaptığı olumlu katkı da burada 

zikredilmelidir
81

 

            Asean Bölgesel Forumu (ARF) da, ASEAN bünyesinda, daha geniĢ kapsamlı bir 

iĢbirliği forumu olup, 27 ülke katılımcıyı ihtiva etmektedir. Amaçları, diyalog ve 

danıĢmaya katkı, güveni arttırma ve bölgede önleyici diplomasi olarak özetlenen 

ARF, ASEAN üyeleri dıĢında Avustralya, BengladeĢ, Kanada, Çin, AB, 

Hindistan, Japonya, Kuzey Kore, Güney Kore, Mongolia, Yeni Zelenda, 

Pakistan, Rusya, ABD ve Sri Lanka‟yı kapsamaktadır.
82

Diğer yandan, 

ASEAN‟ın “hiçbir ülkenin hegemonik güç olmadığı bir bölge” tezi, Çin 

nedeniyle ABD‟nin bölgedeki varlığına destek vermektedir. Keza, ABD ve 

Çin‟in birlikte ARF bünyesinde yer almaları, ASEAN‟a, Çin‟in bölge üzerindeki 

siyasi tutkularından uzak tutmak ve aynı zamanda da ABD‟nin Doğu asya‟nın 

güvenliği ile ilgilenmesini sağlama yetisi vermektedir.
83

    

            Çin‟in, Deng döneminde uyguladığı stratejinin (korumacı realizm-defensive 

realism) iki temel dayanağından biri olan “askeri ve güvenlik örgütleri 

oluĢturma/içinde yer alma” ilkesinin
84

 bir gereği olarak ASEAN ile birlikte en 

derin Ģekilde dahil olduğu, Doğu Asya 10+3 ile beraber ikinci “merkez noktası 

(focal point)” i oluĢturan Shanghai ĠĢbirliği Örgütü (SCO)
85

 1996 yılında, temel 

amacı, üye ülkeler arasındaki sınır sorunlarının barıĢ ve diyalog ortamında 
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çözümü olarak özetlenebilecek olan Shanghai BeĢlisi, Rusya‟nın o yıllarda 

içinde bulunduğu ekonomik ve politik kaos ortamından çok iyi yararlanan Çin 

öncülüğünde
86

 Rusya, Tacikistan, Kırgızistan ve Kazakistan arasında 

kurulmuĢtur. 2001 yılında Özbekistan‟ın da katılımı sonrası altı üyeli Shanghai 

ĠĢbirliği Örgütü (SCO) adını alan yapıya, iĢbirliğinin etkinliğini arttırmak 

amacıyla 2004 yılında Mongolya, 2005 yılında da Hindistan, Pakistan ve Ġran 

“gözlemci üye” statüsünde katılmıĢlardır. Orta Asya cumhuriyetlerinin, 

bölgedeki Çin ve Rusya‟nın etkinliğini arttıracak bir yapılanma olan SCO‟na 

katılmaları, ABD‟nin Orta Asya‟ya yönelik zayıf bir politika izlediği 1990‟lı 

yıllarda karĢılaĢtıkları güvenlik ve ekonomi temelli zorlukların oluĢturduğu 

paradigmalar nedeniyle Pekin ve Moskova desteğine duydukları gereksinimden 

kaynaklanmaktadır.
87

  

            Yukarıda belirtilen katılmaların onaylandığı Astana Zirvesinde alınan, ABD‟nin 

Özbekistan ve Kırgızista‟da bulunan üslerini terk etmesini ve bölgedeki askeri 

varlığını çekmesini isteyen ve Rusya‟nın “kerhen” onayladığı kararlar, Çin – 

SCO‟nun ABD ile saflarını ayrıĢtırmasını açığa çıkarmıĢtır.
88

 Bizce bu 

deklarasyon, 1823 tarihli ABD Monreo Doktrini‟nin yeni bir versiyonu olup, 

bölgesel zenginlik ve iĢbirliğini dıĢ güçlerden izole etmeyi amaçlamaktadır. Söz 

konusu Doktrinin, ABD‟nin Latin Amerika‟daki etki sahasını geniĢletmesi 

gibi,
89

Çin ve Rusya önderliğinde üye ve gözlemci ülkelerin bölgesel iĢbirliği ve 

zenginliği bölge ülkeleri arasında paylaĢılmasını ve pastadan en büyük payı da 

lider durumdaki Çin ve Rusya‟nın almasını amaçlamaktadır. Ancak, Selçuk 

Çolakoğlu‟nun belirttiği gibi, 11 Eylul 2001 sonrası ABD‟nin Afganistan‟a 

müdahale ederek Orta Asya‟ya yerleĢmesi Afganistan‟a müdahale ederek Orta 

Asya‟ya yerleĢmesiyle, stratejik açıdan SCO önemli bir darbe almıĢtır.
90

           

1998 yılında yapılan Alma Ata Zirvesi‟nde, o zamanki adıyla Shanghay 

BeĢlisi‟nin algıladığı tehditler olarak ve “üç seytani güç” olarak tanımlanan 

“ayrılıkçılık, dini radikalizm ve terörizm” üzerinde ilk kez durulması
91

 

vurgulanmaya değer bulunmuĢtur. 

            Hızlı ekonomik büyümesinin sonucu artan enerji ihtiyacının (dünya enerji 

tüketiminin yaklaĢık yüzde 40‟ı Çin‟e aittir) yaklaĢık yüzde 43‟ünü Orta Doğu 

bölgesinden temin eden, ancak bu bölgedeki ABD hakimiyeti nedeniyle Hazar 

ve Orta Asya bölgesine yönelen Çin ve SCO‟daki ortağı Rusya için Iran bir 

tampon bölge olduğu kadar,
92

 SCO bünyesinde kontrol altında tutulacak bir 

Ġran‟ın ABD‟nin hedefi olmasını azaltacağını düĢünmekteydi Çin. Aynı 

yaklaĢım, nükleer silah sahibi olan Pakistan ve Hindistan (bu ülkenin aynı 

zamanda ABD ile iyi iliĢkileri bulunmaktadır) için de geçerliydi.  
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           Örgütün iki büyük ortağının anılan iĢbirliğine bakıĢının da farklı olduğunu 

görüyoruz. ġöyle ki, Beijing SCO‟yu ekonomik iĢbirliği ve entegrasyon 

bağlamında ele alırken, Rusya ise daha çok güvenlik, askeri jeopolitik önemini 

öne çıkarmaktadır. Bobo Lo, bu farklı yaklaĢımın nedeni olarak, Rusya‟nın bu 

coğrafyadaki halklarla olan, çok eski yıllara dayanan ve iyi geliĢtirilmiĢ iletiĢim 

bağlarının, Çin‟e göre daha kuvvetli olmasını göstermektedir. Yine aynı 

çalıĢmada, Çin tarafından kurulması önerilen SCO Serbest Ticaret Bölgesi 

kurulmasındaki baĢarısızlığın sebebi olarak, Rusya ve diğer Orta Asya 

ülkelerinin, Çin tarafından sergilenen meydan okumanın farkında olmalarına 

bağlamaktadır.
93

SCO‟nun 2006 yılında yapılan ve “Shanghai ruhu”nu 

pekiĢtiren
94

 yıllık liderler toplantısında, karĢılıklı güven, karĢılıklı kazanç, 

eĢitlik, danıĢma, farklı kültürlere saygı, genel geliĢme isteğinin ön plana çıktığı 

görülmektedir.
95

Her ne kadar Örgütün temel amaçlarının baĢında –özellikle Çin 

yönünden- ABD‟nin bölgedeki varlığını sınırlamak gelse de, SCO üye ülkeleri, 

iĢbirliğinin “yeni blok” yaratma amacına yönelik olduğunu vurgulamadıkları 

gibi, herhangi bir üçüncü tarafa karĢı olduklarını da-örneğin ABD gibi- 

belirtmemiĢlerdir.
96

Anılan oluĢum aynı zamanda ,, Rusya‟nın “pragmatik 

çıkarcılık” olarak adlandırılan yeni bir dıĢ politika stratejisi olarak da 

değerlendirilebilmektedir.
97

R.Kutay Karaca‟ya göre SCO‟un baĢarısı, güvenlik, 

yerel siyasete ait denge, ekonomik geliĢme ve uluslararası etkinliği içine alan 

ortak yaĢam, ortak normlar ve bu iki özellikten doğan pragmatizm olarak ortaya 

çıkmaktadır.
98

Keza, anılan Örgütü, Çin ve Rusya‟nın Orta Asya politikalarında 

bir araç ve bu iki aktörün, özellikle 11 Eylul saldırılarından sonra daha da 

güçlenen tek kutuplu dünya düzenine karĢı durmak amacıyla oluĢturdukları bir 

anti-Amerikan ittifakı olarak da görebiliriz.
99

 

           Sonuç olarak, SCO‟ın, güvenliğin ötesinde ekonomik ve politik konular da dahil 

geniĢlediğini; bu haliyle Batı tarafından daha ciddiye alındığını; NATO ve 

AB‟nin formel dialoğunu arttırmaya çalıĢtığını; bunlara ilave olarak da, ABD ve 

AB‟nin üye veya gözlemci sıfatını kazanmaya çalıĢtıklarını;
100

  

            bir güvenlik organizasyonu/iĢbirliği olarak kurulan SCO‟nun uluslararası bir 

tehdit geciĢmesinden, bölgesel güvenlik iĢbirliğine evrildiğini belirten görüĢlere 

katıldığımızı söyleyebiliriz.
101

  

            2.2.2.2.    Dünya Ticaret Örgütü (WTO)  

            Öncesinde GATT bünyesinde baĢlatılan, daha sonra 1986-94 yılları arasında 

gerçekleĢtirilen Uruguay Toplantılarının sonucu oluĢturulan, son olarak 2008 

YeĢil Burun (Cape Verde) ve Ukrayna‟nın katılımıyla 153 üye ve 31 gözlemci 
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ülkeyi bünyesinde barındıran Dünya Ticater Örgütü (WTO) 1 Ocak 1995 

tarihinde kurulmuĢtur. Uluslararası ticatin hukuksal zeminin hazırlamak, ülkeler 

arası ticaretteki engelleri ortadan kaldırmak ve izlemek, WTO ticaret 

anlaĢmalarını yönetmek, dünya ticaret kapasitesini arttırmak, ticari 

görüĢme/tartıĢmalar için forumlar düzenlemek, ticari anlaĢmazlıkları yönetmek, 

ulusal ticaret politikalarını izlemek gibi amaçları olan Örgüt‟e, dünya ticaretinde 

önemli payı olan ve kuruluĢundan bu yana üye olan ABD, Kanada, Avrupa 

ülkeleri, Hindistan, Brezilya, Japonya, G.Kore, Singapur, G. Afrika; 2001 

yılında üyeliğe kabul edilen Çin‟in yanında; ekonomik ölçek yönünden önemli 

olan Rusya, Ġran, Kazakistan ve Özbekistan gibi ülkeler gözlemci statüsünde 

bulunmaktadırlar.
102

  

            Yukarıda sayılan ana hedeflerin yanında, Örgütün temel presipleri arasındaki, 

“farklılıkları azaltmak” (ticari ortaklar ve/veya ulusal ve yabancı mal ve 

hizmetler arasında), tarife, kural, yasaklama, ambargo gibi sınırlamaları azaltmak 

yönünde “açıklık”, damping, teĢvikler açık olmayan pratikleri engelleyecek 

“daha fazla rekabet”, az geliĢmiĢ ülkeler lehine “pozitif ayrımcılık” ve “çevre 

koruma”sayılmaya değer bulunmuĢtur.
103

Mevcut ekonomik ve bir ölçüde de 

politik sistemin en temel unsurlarından biri olan ve bir ülkenin mevcut sisteme 

entegrasyonu için gerekliliği çok ön planda olan WTO‟nun bu özelliği, 

çalıĢmamızın sonraki bölümlerinde de görüleceği gibi, Çin‟in kurumsallaĢması, 

sisteme güven vermesi ve sonuçta dünya ekonomisinin (ticaret, yatırım) 

büyümesi ve globalleĢmesinde önemli rol oynamıĢtır.
104

 

            15 yıllık süreç içinde, 1990 yılında yüzde 15 olan dünya mal ticaretinin global 

GSMH‟ya oranının, yüzde 10 artıĢla 2006 yılında yüzde 25‟e ulaĢtığını;
105

            

Dünya ticaret hacminin (ihracat) yıllar itibariyle geliĢimine baktığımızda, 2003 

yılında 4,376 milyar Amerikan Doları olan değerin, 2009 yılında, yüzde 278 

artıĢla 12,178 milyar Amerikan Doları‟na ulaĢtığını; bunun içinde WTO 

ülkelerinin payının yüzde 94,3 olduğunu görmekteyiz.
106

(Tablo:3)) 

Tablo : 3  BÖLGELER ve BAZI ÜLKELERE GÖRE DÜNYA MAL ĠHRACATI 

(milyon ve % olarak) 
         

World Merchandise Exports by Region & Selected Economy (Billion dollars and %) 

  1948 1953 1963 1973 1983 1993 2003 2009 

   Value 

World 59 84 157 579 1838 3676 7376 12178 

       Share         

World 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

North America 28,1 24,8 19,9 17,3 16,8 18,0 15,8 13,2 

United States 21,7 18,8 14,9 12,3 11,2 12,6 9,8 8,7 

Canada 5,5 5,2 4,3 4,6 4,2 3,9 3,7 2,6 

Mexico 0,9 0,7 0,6 0,4 1,4 1,4 2,2 1,9 
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South and Central America 11,3 9,7 6,4 4,3 4,4 3,0 3,0 3,8 

Brazil  2,0 1,8 0,9 1,1 1,2 1,0 1,0 1,3 

Argentina 2,8 1,3 0,9 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 

Europe 35,1 39,4 47,8 50,9 43,5 45,4 45,9 41,2 

Germany   1,4 5,3 9,3 11,7 9,2 10,3 10,2 9,2 

France 3,4 4,8 5,2 6,3 5,2 6,0 5,3 4,0 

Italy 1,8 1,8 3,2 3,8 4,0 4,6 4,1 3,3 

United Kingdom 11,3 9,0 7,8 5,1 5,0 4,9 4,1 2,9 

Commonwealth of Independent 
States (CIS)   - - - - - 1,5 2,6 3,7 

Africa 7,3 6,5 5,6 4,8 4,5 2,5 2,4 3,2 

South Africa   2,0 1,6 1,5 1,0 1,0 0,7 0,5 0,5 

Middle East 1,9 2,7 3,2 4,1 6,8 3,5 4,1 5,7 

Asia 14,0 13,4 12,5 14,9 19,1 26,1 26,2 29,4 

China 0,9 1,2 1,3 1,0 1,2 2,5 5,9 9,9 

Japan 0,4 1,5 3,5 6,4 8,0 9,9 6,4 4,8 

India 2,2 1,3 1,0 0,5 0,5 0,6 0,8 1,3 

Australia and New Zealand 3,7 3,2 2,4 2,1 1,4 1,4 1,2 1,5 

Six East Asian Traders 3,4 3,0 2,5 3,6 5,8 9,7 9,6 9,6 

Memorandum item:          

EU   - - 24,5 37,0 31,3 37,4 42,4 37,7 

USSR, Former 2,2 3,5 4,6 3,7 5,0 - - - 

GATT/WTO Members   63,4 69,6 75,0 84,1 78,4 89,3 94,3 94,5 

  Kaynak : Dünya Ticaret Örgütü (WTO)        

 Bu geliĢimde, 1995 öncesinde GATT ve daha sonra WTO‟un etkinlik payı ve 

2002 sonrasında Çin‟in katkısı yadsınamaz. Çin‟in WTO ile yaptığı “giriĢ 

antlaĢması”uyarınca gümrük tarifelerinde indirim yapması, sınır ötesi ticaret için 

çok sınırlı firmaya verilmiĢ olan lisans tekelini kaldırılması,
107

lisans ve fikri 

hakların korunmasının ardından, anılan ülkenin demode olmuĢ ticaret sistemi 

çağdaĢ bir versiyona kavuĢması, bu konudaki devlet bürokrasisinin azaltılması, 

mevzuatta yapılan değiĢikliklerle yabancı firmaların yerli Ģirketlerle aynı statüye 

tabi olmalarının sağlanması
108

 ve bu üyelikle birlikte ABD‟nin Çin‟I tam bir 

ticari ortak gibi algıladığının anlaĢılması,
109

 aĢağıda (Tablo:4) görüldüğü gibi 

ülkenin doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını (FDI) arttırmıĢ
110

olup, Hideo 

Ohashi‟nin de belirttiği gibi, bu sonuç doğrudan WTO üyeliğinin getirdiği 

güvence ve uyumun getirdiği çekicilikle doğrudan ilgilidir.
111

 

Tablo : 4  ÇĠN‟DE YAPILAN VE FĠNANSAL OLMAYAN DOĞRUDAN    

SERMAYE YATIRIMLARI 

 

Non-Financial Foreign Direct Investment (FDI) Inflows, 2000-09 

Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Total FDI 
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Number of projects 22,347 26,140 34,171 41,081 43,664 44,001 41,485 37,871 27,514 23,435 

Growth (%) 32.1 17.0 30,7 20,2 6,3 0.8 -5.7 -8.7 -27.3 -14.8 

Utilized FDI ($ billion) 40.7 46.9 52.7 53.5 60.6 60.3 69.5 74.8 92.4 90.0 

Growth (%) 1.0 15,1 12,5 1,4 13,3 -0.5 4,5 18,6 23,6 -2.6 

Note: Percent change calculated by USCBC.  

Source: PRC Ministry of Commerce (MOFCOM); PRC National Bureau of Statistics (NBS), China Statistical Yearbook 2009  

            Çin‟in WTO‟na üyeliğinde Ģühsesiz ki en büyük sponsor ABD 

olmuĢtur.
112

Çin‟in WTO üyeliği sonucu söz konusu ülkede konuĢlanan FDI‟ın 

sonucu olarak artan üretim ve bunların ihracı, yukarıda da belirttiğimiz gibi 

dünya ticaret hacmine 2002 sonrası büyük ivme kazandırmıĢtır. Çin‟in, 1984 

yılından baĢlayan üyelik isteğini
113

WTO (önceki GATT) üyeliğini hızlandıran ve 

ona “normatif güç (normative power)” özelliği kazandıran en önemli iki geliĢme, 

11 Eylül saldırılarının akabinde Çin‟in ABD yanında bir politika sergilemesi 

(diğer bölge ülkelerinde de olduğu gibi, ABD‟nin bölgedeki varlığından 

rahatsızlık duymasına karĢın) ve ondan önce de, çalıĢmamızın sonraki 

bölümünde üzerinde durulacağı gibi, 1997-98 Asya krizi sırasında Batı ülkeleri 

ve IMF‟nin aksine yapıcı bir duruĢ sergilemesi olmuĢtur.
114

 

            Çin‟in WTO‟na kabulünün ABD yönünden en açık faydası, Will Hutton 

tarafından da kısmen vurgulandığı gibi,
115

koĢullarına uyum çalıĢmalarının, Çin 

geçerli mevzuatını diğer ülkelerle aynı platforma taĢıyarak, daha eĢit koĢullarda 

rekabet ve açıklık ile; uluslararası etkin bir örgütün denetin ve yaptırımlarına 

açık hale getirmek olmuĢtur. Avrupa ve ABD‟nin Soğuk SavaĢ sonuna kadar 

ilgilenmeyip, sadece rakip olarak gördükleri Doğu Asya üyelerine, bu kırılma 

noktasından sonra baĢta ve özellikle WTO‟na kabulünden sonra Çin olmak 

üzere, global pazara uyum sürfecindeki hızın Avrupa ve ABD‟ye, kendilerine 

olan güveni kaybettirdiğini, kendilerini “kazanan” değil, “kaybeden” olarak 

gördüklerini söylemektedir  Kıshore Marbubani.
116

 

2.2.2.3.   1997-98 Asya Ekonomik Krizleri 

Bölgedeki hızlı anacak kırılgan büyümenin sonunu getiren ve Çin‟in bölgedeki 

etkinliğini arttıran ve 1997 yılında Tayland‟da baĢlayıp, önce Uzak Doğu 

ülkelerinei daha sonra da Rusya‟ya geçen finansal krizin baĢlangıcındaki baĢlıca 

neden, Kore, Endonezya ve Tayland para birimleri değerlerinin Amerikan 

Doları‟na “peg edilmiĢ” olmalarıydı. Bu durum hem bağlı paranın 

ekonomisindeki sıkıntılar için geçirgenlik yaratıyor, hem de alınan önlemlerin 

efektifliğini azaltıyordu. Bir diğer ifade ile, yeterince devalüe olamayan bağlı 

para döviz kıtlığı ve cari açık yatıyordu.
117

(1995-97 yılları arasındaki ortalama 

cari açık/GSMH oranı Tayland, Malezya, Filipinler ve G.Kore‟de sırasıyla yüzde 

6,0- 6,5- 4,8- 2,9 olmuĢtur)   Çünkü, 1997‟ye kadar olan süreçte, uyguladıkları 

yüksek faiz politikası, hızlı büyümeleri nedeniyle, geliĢmekte olan ülkelere 
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yönelen sermaye akıĢının yaklaĢık yarısı Güneydoğu Asya ülkelerine 

yönelmiĢ
118

 ve etkilerini varlık fiyatlarının ĢiĢmesi ve ulusal paraların aĢırı 

değerlenmesi Ģeklinde kendini göstermiĢti.
119

 

Finansmanın globalleĢmesinin, dünya ekonomisi için çok zararlı etkileri 

olduğunu, sermayenin uluslararası hareketinin dünya ekonomisinde 

entegrasyona yol açtığını ve bunun sonucu 1973‟de 15 milyar Amerikan Doları 

olan günlük para değiĢim tutarı 1995 yılında 1,2 trilyon Amerikan Doları‟na 

yükseldiğini vurgulamaktadır Robert Gilpin.
120

Tüm bu geliĢmeler sonucu ulusal 

parası Amerikan Doları‟na karĢı değerlenen ve dıĢ borcu dıĢ satım seviyesinde 

olan Tayland‟ın
121

 ulusal parası olan Baht (THB) ile ilgili parite grafiği aĢağıda 

gösterilmiĢtir. (ġekil: 5) 

 

 

                

ġekil : 5                          1995-2004 USD/THB GRAFĠĞĠ 

 

           Kaynak: Bloomberg 

Ulusal paralardaki aĢırı değerlenmeden tedirgin olan yabancı sermaye 

(çoğunluğu sıcak para), kar realizasyonları akabinde bölgeyi terk ermeye 

baĢlamıĢlardır. Bunun sonucu piyasalarda ataklar baĢlayınca, önce Tayland Bahtı 

Temmuz 1997‟de yüzde 15 oranında devalüe edilerek, dalgalanmaya bırakıldı
122

 

ve bunu Filipinle, Endonezya, Malezya ve Singapur ulusal paralarının 
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devalüasyonu izledi. Bu seri halindeki devalüasyonlar anılan Asya krizinin 

baĢlangıcı oldu ve bunu borsaların çöküĢü izledi.
123

 Bölgedeki ülkelerin finans 

piyasaları ile birlikte reel piyasalarını da etkileyerek, üretim, istihdam ve milli 

gelirlerinde önemli kayıplar oluĢmasına yol açmıĢtır. 

Anup Shah, anılan krizin nedenlerini,  bağıĢıklığı yeterince oluĢmamıĢ 

geliĢmekte olan ülkeler ve bunların borçları olarak sıralamakta
124

;Asya 

Kalkınma Bankası da, zayıf ihracat, hızlı ithalat artıĢı, ulusal paranın aĢırı 

değerlenmesi (bunların neticesi olarak cari açığın artması), globalleĢme sonucu 

oluĢan finansal entegrasyonla birlikte likidite akıĢkanlığının yarattığı kırılganlık 

(hızlı ve derin sermaye hareketleri, kısa vadeli borçlanma, rezervlerdeki düĢüĢ, 

finansal ve reel kesimdeki kısa döviz pozisyonları, vade uyumsuzlukları ve 

yeterince kurumsallaĢmamıĢ finansal piyasalar) olarak 

belirtmektedir.
125

Raghuram G.Rajan‟da, krizi hazırlayan unsurların baĢında, 

ihracat güdümlü söz konusu ekonomilerin, yurtdıĢı fonlarla finanse edilmiĢ 

yatırımlarını görmekte ve bu tür fonlamanın en önemli riskinin de, ürken yabancı 

borçlanmanın özel sektörce sosyalleĢtirilmesi olasılığı olduğunu 

söylemektedir.
126

Asya ülkelerini krize götüren sürecin temelinde yatan ve 

yukarıda belirttiğimiz çeĢitli etkenleri belirten Paul Krugman, tüm bu nedenlere 

topluca “Asya‟nın olağanüstü kırılganlığı” demektedir. Ġlave olarak, çoğu Asya 

ülkesinin ulusal paralarını Ģu veya bu Ģekilde Amerikan Doları‟na “peg” etmiĢ 

olmasını, Japonya ihracatındaki zayıflamanın nedeni olarak vurgulamaktadır.
127

 

Rusya‟nın yaĢadığı 1998 ekonomik krizin ardındaki temel neden, IMF‟nin 

kaynak yetersizliği içine girmesi sonucu Rusya‟ya olan desteğini askıya almıĢ 

olmasıdır. Kriz sonrası iç ve dıĢ borçlarında konsolidasyona gitmek zorunda 

kalan Rusya için tetikleme, IMF‟nin, yukarıda değindiğimiz kararını açıklaması 

oldu. Zira, Rusya‟ya gelen yabancı yatırımcı, gerekli olduğunda IMF‟in 

Rusya‟yı kurtaracağını düĢünüyordu. Aksi anlaĢılınca yabancı yatırımcılar 

ülkeyi terk etmeye baĢladı.
128

Bir yazıda “üç katmanlı” olarak nitelenen Rusya 

krizi, bankacılık ve mali krizlerin desteklediği “parasal kriz”i olarak görülmekte, 

barter sistemi ve gecikmiĢ borçların da bu krizi derinleĢtirildiği 

belirtilmektedir.
129

 Chiodo ve Owyang tarafından yapılan çalıĢmada krizi 

tetikleyen dört etken, sabit kur rejimi (belirli bir bant aralığında hareket eden), 

finansman açıkları ve borçlar, uygulanan para politikaları ve olacağı beklenen 
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çöküĢ olarak belirtilmektedir.
130

Bir diğer olgunun da, Rusya ihracatının yaklaĢık 

yüzde 45‟ini oluĢturan petrol fiyatlarının, aĢağıdaki grafikte de görüleceği 

gibi,(ġekil:7) çok diplerde olduğu da belirtilmeye değer. Krizden çıkıĢ için 

yapılan borç konsolidasyonunun yanında, Temmuz 1998‟de önemli bir oranda 

devalüasyon yapılmıĢtır.(ġekil :6 ) 

                 ġekil : 6                                1994-2003 USD/RUBLE GRAFĠĞĠ 

 

            Kaynak: Bloomberg 

         ġekil : 7                   DÜNYA PETROL FĠYATLARININ SEYRĠ 

 

Kaynak : Platts 
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Güneydoğu Asya krizinin çözümlenip, anılan ülkelerin yeniden geliĢme yolunda 

devam edebilmeleri için IMF‟in 100 Amerikan Dolarlık kredi desteği yetersiz 

kalmıĢ olsa da, yürürlükteki stand-by‟ların getirdiği sıkı para ve maliye 

politikalarının uygulanması, piyasa mekanizmalarının çalıĢtırılması
131

yanında, 

özellikle Çin‟in bu dönemde gösterdiği yapıcı yaklaĢımın da önemli katkısı 

olmuĢtur.
132

Çin‟in bu dönemde çevre ülkelere yaptığı olumlu katkıların baĢında 

RMN‟nin değerini stabil tutması (devalüasyondan kaçınması), Tayland ve 

Endonezya‟ya IMF vasıtasıyla kaynak aktarması olarak sayılabilir.
133

 

Söz konusu krizi “globalleĢmenin bir ürünü” olarak gören ve kriz süresice 

bölgedeki para birimlerindeki değer kaybını aĢağıdaki Ģekilde (Tablo:5)  

Tablo : 5 

CURRENCIES July 1,1997 July 2, 1998 Avr.Change (%) 

Indonesian Rupiah (IDR) 2,43 14,65 83,40 

Thai Baht (THB) 25,88 42,07 38,48 

Malaysian Ringgit (MYR) 2,52 4,16 39,24 

Philippine Peso (PHP) 26,38 41,31 36,15 

South Korean Won (KRW) 887,80 1.366,00 35,00 

Taiwanese Dollar (TWD) 27,81 34,34 19,01 

Japanese Yen (JPY) 114,91 139,18 17,44 

Singapore Dollar (SGD) 1,43 1,69 15,17 

Kaynak : Gao Xian, Asian Crisis and  China 

özetleyen Gao Xian‟a göre, 1998 yılında büyümesini %8, enflasyonu %3 olarak 

gerçekleĢtireni ve Yuan (RMB)‟ı devalüe etmeyen Çin‟in bölge ülkelere 

ihracatının azaldığını, buna karĢılık çevre ülkelerden yaptığı ucuz hammadde ile 

ürettiği malları ABD, AB ve diğer ülkelere ihracatını arttırdığını; tüm baskılara 

karĢı parasını devalüe etmeyerek, krizdeki çevre ülkelere destek verdiğini 

(kendisi de Batı ülkelerine yaptığı ihracatta avantaj sağlayarak); dıĢarıdan gelen 

sermaye akıĢının azaldığını, ancak tam libere olmamıĢ ve yarı açık olan para ve 

ticaret rejiminin bu dönemde faydasını gördüğünü ve önemli deneyim 

kazanımları olduğunu belirtmektedir.
134

Bu krizden Çin‟in, çevre ülkelerle 1999 

ve sonrasında ticaret ve yatırımlarını arttırarak ve aĢağıda (ġekil:8) görüldüğü 

gibi RMB‟nin değerlenmesini engelleyerek Batı‟ya olan ihracatı için, maliyetin 

yanında önemli bir avantaj yakaladığı Ross Garnaut tarafından da 

vurgulanmaktadır.
135
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ġekil : 8                             USD/RMN PARĠTE GRAFĠĞĠ 

 
           Kaynak: Matriks 

 

 IMF‟in, Güneydoğu Asya ekonomik krizindeki tartıĢılan rolü (zamanında ve 

yeterli tutarda destek vermemesi, kur değerlenmesine önlem almaması gibi) ve 

sonrasında da WTO ile, serbest ticaret konusunda yavaĢ giden görüĢmeler Çin‟e, 

çevre ülkelerdeki moral etkinliğini arttırmak için önemli fırsat tanımıĢ oldu.
136

 

IMF‟in kriz esnasında sürdürdüğü uzlaĢmaz sert tutumu, 1995 Meksika krizine 

göre bu kez ABD‟nin pasif yaklaĢımı, sermaye piyasasını Tayland‟a açması 

konusundaki talepleri karĢılıksız bırakarak, nanılan ülkenin krize girmesine yol 

açması, Asya Para Fonu (AMF) kurulması ile ilgili Japonya‟nın önerisine destek 

vermemesi, 1998 Rusya krizinde Rusya‟ya yardım konusunda hazır beklerken 

bu kez yardımdan kaçınması ASEAN ülkelerinin gözünden kaçmadı
137

ve Çin‟e 

bir bölge lideri olarak politik ve ekonomik ortak rolünü verdi. Bu dönemdeki 

mali yardımları, RMB‟yi devalüe etmeyerek çevre ülkelerden ithalatını 

sürdürnesi, Çin‟in bölgedeki “yumuĢak güç”ünü arttırmasını sağlamıĢ ve bölge 

ülkelerinin ABD‟ye daha mesafeli yaklaĢmalarına yol açmıĢtır. 

 

 

3. ABD’NĠN POLĠTĠK VE EKONOMĠK KONUMUNUN      

ĠRDELENMESĠ 

3.1. ABD’ĠN SĠYASĠ ve JEOPOLĠTĠK KONUMU 

           3.1.1.    11 EYLUL ÖNCESĠ  
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Ġkinci Dünya SavaĢı sonundan baĢlayan “iki kutuplu Soğuk SavaĢ”döneminde 

Batı dünyasının lideri konumundaki ABD‟nin bu konumu, 1989 yılında dağılan 

SSCB‟nin ardından 1991 yılından sonra “tek kutuplu dünyanın liderliği”ne 

dönüĢmüĢ ve bu dönüĢüm özellikle Güney ve Orta Asya‟da kendini daha fazla 

hissettirmiĢtir. Bunun sonucu olarak ABD‟nin Asya ana karasında askeri, 

ekonomik ve diğer konularda kalıcı iĢbirliğine girdiği (Pakistan, Hindistan gibi) 

ülkeler olduğu kadar; Özbekistan gibi, önceleri sıcak ve yakın olan iliĢkilerin 

soğuduğu veya Türkmenistan gibi, mesafeli olduğu veya askeri boyutta olmasa 

da güç çatıĢması içinde olduğu Çin gibi ülkeler de bulunmaktadır. 

11 Eylül 2001 ve Irak iĢgaline kadar, zaman zaman renkli devrimler gibi 

olaylarla kesintiye uğrasa da, ABD‟nin her yönden tartıĢılmaz üstünlüğü onun 

uluslararası ve özellikle Asya‟nın yeni ve eski ülkeleriyle iliĢkilerinde, özellikle 

Rusya ve Çin‟e karĢı kolaylıklar sağlamıĢtır.
138

Keza, yine bu dönemde, ABD 

politikasının, bölge ülkelerinin yeniden yapılanma, geliĢme ve bölgesel iĢbirliği 

çabalarına kayıtsızlığı içerdiğini söyleyebiliriz.
139

 

Ariel Cohen‟e göre, büyük oyuncu olarak Rusya, Çin ve Japonya‟yı kapsayan 

(Hindistan henüz değil) Orta ve Güney Asya‟daki ABD mevcudiyeti, özellikle 

11/9 öncesi oldukça ılımlı/iddiasız (modest) bir nitelik taĢıyordu. Ancak, kendi 

evinde vurulan ve kapsama alanındaki Afganistan nedeniyle bölgedeki askeri 

varlığını arttıran ABD‟nin bölgedeki mevcudiyeti, her ülke ve ulus için, kendi 

bağ ve çıkarlarına göre değiĢmekte olup; önceki Sovyet cumhuriyetleri olan 

Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Türkmenistan‟daki sınırlı 

ilgisi yine sınırlı kalacaktır.
140

 

11 Eylül saldırıları sonrası, tek kutupluluğu daha da kuvvetlenip, özellikle 

bölgenin büyük güçleri Çin ve Rusya‟nın tam desteğini arkasında bulan 

ABD‟nin Asya‟daki ilgisi anti-terörizm üzerine; bölge ülkelerinin (özellikle 

Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan) katılımları da, hava sahasının ve 

topraklarındaki  üslerin ABD‟nin Afganistan‟daki operasyonları için açılmasına 

odaklanmıĢtır. ABD‟nin, bölgedeki enerji kaynakları ve taĢıma hatlarının 

korunması, Asya‟daki Ġslami radikalizmi durdurma, Çin ve Rusya‟nın 

hegemonyasını engelleme, demokrasi ve serbest piyasa reformlarını yerleĢtirme, 

Afganistan‟a yönelik olarak yapılacak muhtemel operasyonlara lojistik üs 

sağlama ve nihayetinde, ileride olası Irak ve Iran müdahalelerinde de yararlanma 

gibi güvenlik, enerji ve siyasi-ekonomik liberizasyon sağlama (bölge ülkelerine) 

baĢlıklarında toplanan hedefleri bulunmaktaydı.
141

 

1993-1995 yılları arasında Orta Asya‟da nüfus ve etkisini arttırmak isteyen 

Rusya‟nın bu giriĢimlerine sessiz kalan Amerikan yönetimi, 1995 yılından sonra 

bölgede faaliyet gösteren Amerikan petrol Ģirketlerinin (80‟den fazla Ģirket) 

ticari faaliyetlerinin Rusya tarafından engeller çıkarılması üzerine, ABD‟nin 

bölge politikası, ekonomik ve güvenlik temelli olarak 1997 yılından itibaren 
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önemli ölçüde değiĢtiğini görmekteyiz.
142

 ABD‟nin bölgedeki yeni dıĢ politika 

hedefleri, Rusya ve Ġran‟ın bölgedeki etkisini önemli ölçüde azaltacak ve 

bölgede “jeopolitik çoğulculuğu” sağlayacak yönde değiĢmiĢtir.
143

    

Soğuk SavaĢ sonrasından bu yana ABD‟nin bölgedeki ilgi ve çıkarlarında 

görülen değiĢiklikleri beĢ grupta toplayabiliriz:
144

 

- Bölgedeki baĢlıca güçlerle olan iliĢkilerindeki değiĢimler : Çin ve Rusya‟nın 

artan güçlerini; Japonya‟nın, ekonomik ve politik zayıflamasını takip eden 

kendine güveni ve duruĢunu; Rusya‟nın Asya ile ilgili konu ve olaylardaki 

aktif tutumunu; Endonezya‟nın, 1999 Suharta rejiminin devrilmesinden 

sonraki, yavaĢ da olsa kendine geliĢi olgularının, ABD tarafından 

kabullenilmesi. 

- Ekonomik globalizasyon :Bilgi akıĢındaki serbesti ve ekonomik 

globalleĢmenin artan gücü, ABD‟yi bölge ülkelerle ekonomik iliĢkilerini 

arttırmaya ve onların uluslararası yeni trende uyum sağlamalarına yardımcı 

olmaya ikna etmiĢtir. 

- Asya çok uluslulukları (Asia multilateralism) :  ABD‟in, Asya ülkesi 

yöneticilerinin bölge içi ve bölge altı her türlü askeri, siyasi ve ekonomik 

iĢbirliği fikir tomurcuklanmalarına olumlu cevap vermesi. 

- Terörle savaĢ ve nükleer silahlardan arınma konuların tüm bölge devletlerince 

aynı oranda paylaĢılmamasına karĢın, ABD tarafından uygun koalisyonlar ve 

yaklaĢımlar geliĢtirilmesi. 

- Bazı bölge hükümetlerince aĢırı aktif, tek kutuplu ve baskıcı; bazılarınca da 

ihmal eden/önemsemeyen, engelleyici/geri götürücü olarak algılanan 

ABD‟nin bölgedeki politikalarında değiĢimlere gidilmesi. 

ABD politika yapıcıları, genellikle, bölgedeki Amerikan liderliğine direniĢle 

karĢılaĢtıklarında yukarıda gruplanan değiĢikliklere gitmiĢlerdir. 

           3.1.2.   11 EYLUL SONRASI 

ABD, 11 Eylül sonrası süreçte bölgede etkinliğini giderek arttırmıĢ ve global 

güvenliğe tehdit olarak algıladığı terörist yapılanmaları yok etmek amacıyla 

girdiği Afganistan üzerinden bölgeye açılmıĢtır. Anılan “küresel terörle 

mücadele”, bölgesel ve global güvenliğin sağlanması, bölgede demokrasi ve 

refahın geliĢtirilmesi, bölgedeki zengin enerji kaynaklarına ulaĢma gibi amaçların 

yanında, tek kutuplu bir görünüm sergileyen Soğuk SavaĢ sonrası global güç 
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dengesinde, kendisine rakip konumuna hızla kayan Çin‟in çevrelenmesine kadar 

bir çok “örtülü stratejik hedefi” de iyice belirginleĢmiĢtir. Amerikan yönetiminin 

dünyaya bakıĢını ortaya koyan bir diğer örnek, 17 Eylül 2002‟de yayınlanan 

“Amerika BirleĢik Devletleri‟nin Ulusal Güvenlik Stratejisi” baĢlıklı 

belge
145

olmaktadır. 21nci yüzyılın bir “özgürlükler mücadelesi”dönemi olacağını 

vurgulayan ABD‟nin bu yaklaĢımı, Amerikan yönetiminin güvenlik stratejisini 

bahane ederek, tehdit unsuru olarak gördüğü ülkelere baskısını arttıracağı 

Ģeklinde yorumlanmıĢtı.
146

11 Eylül saldırıları sonrası, tek kutupluluğu daha da 

kuvvetlenip, özellikle bölgenin büyük güçleri Çin ve Rusya‟nın tam desteğini 

arkasında bulan ABD‟nin, bölgedeki enerji kaynakları ve taĢıma hatlarının 

korunması, Asya‟daki Ġslami radikalizmi durdurma, Çin ve Rusya‟nın 

hegemonyasını engelleme, demokrasi ve serbest piyasa reformlarını yerleĢtirme, 

Afganistan‟a yönelik olarak yapılacak muhtemel operasyonlara lojistik üs 

sağlama ve nihayetinde, ileride olası Irak ve Iran müdahalelerinde de yararlanma 

gibi güvenlik, enerji ve siyasi-ekonomik liberizasyon sağlama (bölge ülkelerine) 

baĢlıklarında toplanan hedefleri bulunmaktaydı.
147

Keza, Harry Truman‟dan bu 

yana tüm ABD baĢkanlarınca vurgulanan “global liderlik” konusu, Barack 

Obama‟nın da ön kabulleri arasındadır.
148

Cumhuriyetçiler ve Demokratların 

görüĢbirliği taĢıdıkları husus, bu amaçlar için gerekli “güç”ü oluĢturma ve bu 

amaçla, diğer ülkelerden uyulmasını bekledikleri “normlar”dan muaf 

olmalarıdır.
149

 

11 Eylül saldırılarından sonra, ABD‟nin Asya‟daki ilgi ve etki hedefleri 

konusunda önceki paragrafta belirtilenlerin yanında, iki spesifik amaç daha 

eklenmiĢtir. Bunlar: 

- terörist organizasyonların ve 

- teröristlerin eline geçmesi muhtemel kitle imha silahların, yok edilmesiydi.
 150

  

(Nasıl ki, 1990‟ların baĢında bölgeye olan ilgisinin baĢında, dağılan 

SSCB‟nin elindeki silahların “haydut devletler”in eline geçmesini engellemek 

geldiyse.) 

Yukarıda sayılan hedeflerin eklenmesiyle, bölgedeki ABD politikası, “Asya‟da 

güç dengesi”ne yönelik ve öncesine kıyasla daha iddialı bir değiĢime girmiĢtir. 

Bu yeni dönemdeki odak noktalarından biri de Orta Asya ve Güney Kafkasya‟yı 

içeren Hazar Havzası‟ndaki enerji kaynakları olmuĢtur. Mevcut ve potansiyel 

boru hatları, mevcut petrol ve doğal gaz rezervleri, küresel ve bölgesel aktörler 
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arasındaki güç çekiĢmesinin baĢat belirleyicilerinden biri olmuĢ; ekonomi ve 

siyasetin kesiĢmesine ve birbiriyle etkileniĢim içinde olmasına yol açmıĢtır.  

11/9‟dan sonra ABD‟nin bölge ülkeleriyle askeri, siyasi ve ekonomik iliĢkilerini 

daha da geliĢtirerek, Afganistan‟daki Bangram ve Kandahar, Özbekistan‟daki 

Hanabad, Kırgizistan‟daki Manas ve Tacikistan‟daki Kulyad askeri üstlerine 

kendi askerini konuĢlandırdığını; Kazakistan ile Alma-Ata Havalimanını askeri 

amaçla kullanmak amacıyla anlaĢma yaptığını; artan oranda askeri ve mali 

yardımda bulunduğunu görmekteyiz.
151

 

Hazar Havzası petrollerine ilginin artmasında, Ortadoğu petrollerinin dolaylı 

masraflarının-savaĢlar, savunma giderleri vb.- alternatif arayıĢlarını hızlandırması 

ve Rusya gibi büyük oyunculara bağımlılığın ise uzun dönemde tehdit 

oluĢturabileceği görüĢlerinin güçlenmesi yatmaktadır. Azerbaycan ve 

Kazakistan‟ın petrol, Türkmenistan‟ın ise doğalgaz konusunda ciddi birer üretici 

ve ihracatçı oldukları bölgenin en önemli sorunu, bu kaynakların taĢınmasıdır. 

Özellikle Orta Asya‟nın denize çıkıĢı olmayan bir bölge olması,(çıkıĢ yolları 

Rusya, Türkiye, Ġran, Afganistan-Pakistan ve Çin olarak durmaktadır) boru 

hatları gereksinimini ve bunların güvenlik boyutunu öne çıkardığı ı gibi, üretici 

ülkelerin yanında, topraklarından boru hatları geçen ülkelerin ve finansmanı 

sağlayan kurumların önemi arttırmaktadır.
 152

 

Öte yandan, yeni bağımsızlığını kazanmıĢ Asya cumhuriyetleri üzerindeki olası 

bir Ġran etkisinin zayıflatılması ile, Ġran‟ın, bölge enerji kaynaklarının uluslararası 

pazarlara taĢınmasında rol almasının engellenmesi gibi, 11 Eylül öncesi ABD‟nin 

bölgeye yönelik dıĢ politika öncelikleri arasında yer almıĢtı. 11 Eylül sonrasında 

ise, Güney Kafkasya‟nın ABD ilgi alanına girmesi sadece enerji bağlamında 

değil, aynı zamanda Orta Asya‟ya etki noktasında ve özellikle güvenlik açısından 

da ele alınmıĢ; Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan‟dan oluĢan Güney 

Kafkasya ülkelerinin Batı güvenlik kurumları ile de entegre edilmesi gündeme 

gelmiĢ olup, Rusya‟nın karĢı çıkması ile, 2-4 Nisan 2008‟de BükreĢ‟te yapılan 

NATO zirvesinde Ukrayna ve Gürcistan‟ın “üyelik eylem planı”na dahil 

edilmemesi ile,
153

 bu amaç gerçekleĢmemiĢtir.
154

 

1990‟larda ABD‟nin uluslararası arenadaki duruĢunu “neo-izolasyonizm” olarak 

niteleyen Joshua Kurlantzick, 2001‟den sonra bunun değiĢtiğini, artık White 

House‟un dünya ile daha yoğun olarak ilgilendiğini, ancak bu sürecin bazı 

dostlarıyla iliĢkilerini soğuttuğu gibi, bazılarında da, ABD‟nin diğer ülkelerin iç 

iĢlerine müdahil olmasının tedirginlik yarattığını; bunun nedeni olarak da, 

ABD‟nin “uygun/efektif bir kamu diplomasisi” uygulayamaması olduğunu ve bu 

dönemde BirleĢik Devletlerin önemli ölçüde prestij yitirdiğini belirtmekte ve bu 
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derece saygınlık yitirmesinin ABD tarihi boyunca yaĢanmadığını 

söylemektedir.
155

 

11 Eylül sonrası ABD‟nin askeri olarak Orta Asya‟ya yerleĢmesiyle, Ġkinci 

Dünya SavaĢı‟nın sonlanmasından itibaren Rusya ve Çin nüfuz alanındaki  

bölgeye, üçüncü bir büyük güç daha girmiĢ olmaktadır.
156

 Öte yandan Selçuk 

Çolakoğlu, ABD‟nin elde ettiği bu avantajlı durumla ilgili olarak 2005 yılında; 

Kırgızistan‟da Çin yanlısı Aksar Akayev‟in devrilmesi ve yerine gelen 

Kurmanbek Bakiyev‟in ABD yörüngesine girmemesi;
157

Özbekistan‟da yaĢanan 

ve baĢarısız olan Andican ayaklanması (bunun sonucunda ABD‟nin Hanabad 

üssünü terk etmek zorunda kalması)
158

 gibi iki kırılma yaĢandığını ve bu 

olayların, otoriter Orta Asya rejimlerinin ABD‟nden uzaklaĢarak, daha çok 

Moskova-Pekin hattına yaklaĢmasına yol açtığını belirtmektedir.
159

Kırgızistan ve 

Özbekistan‟da yaĢananları fırsat olarak değerlendiren Rusya, özellikle Özbek 

yönetimi ile iliĢkilerini yeniden geliĢtirdi ve askeri anlaĢma imzaladı. Onun 

yanında Rus Gazprom ve Luokil firmaları da, anılan ülke ile petrol ve doğal gaz 

anlaĢmaları bağıtladı; Rusya Tacikistan‟a askeri personel konuĢlandırırken, 

Kırgızistan‟daki askeri personel mevcudunu da iki katına çıkardı.
160

Bu kırılmaya 

rağmen, ABD‟nin bölgeye yerleĢmesi ile birlikte Orta Asya‟da Rusya ve Çin‟e 

karĢı yeni bir denge gücü ortaya çıkmıĢ oluyordu. Bu durum Çin ve Rusya için ne 

kadar rahatsızlık vericiyse, Orta Asya ülkeleri için de o kadar avantajlı olmuĢtur. 

ġöyle ki, bu yeni cumhuriyetlerin bağımsızlıklarını koruyup koruyamayacakları 

yönündeki endiĢeleri büyük ölçüde kaybolmuĢtur.
161

 

           AĢağıda da belirtildiği gibi, anılan cumhuriyetler, her üç büyük gücü de 

karĢılarına almadan, sadece tek bir güç ile iĢbirliği yapmadan “dengeli bir 

politika” izlemeyi baĢarmıĢlardır. Bir diğer anlatımla, Asya‟nın konumuz 

bölgesindeki ülke yöneticileri, güvenlik inisiyatifini ellerinden bırakmamak ve 

tümüyle ABD rehberliğinin içine düĢmemek gibi bir “hedging stratejisi”
162

 

uygulamıĢlardır. Soğuk SavaĢ dönemindeki dıĢ politika ve güvenlik stratejilerinin 

tersine, bir tür sigorta olan bu sistem sayesinde ülkeler kendi aralarında askeri 

iĢbirliği kurabildikleri gibi, kendileri de, diğer ülkelere karĢı bir düĢmanca 

duruĢtan kaçınıyorlardı. Her birinin büyük güç veya güçlerle yakınlık ve iliĢki 

derecesi farklı ve milliyetçilik-bağımsızlık algıları kuvvetli olmasına karĢın, bu 

yöntem sayesinde bölge ülkeleri, bölgede dayanıĢma ve güvenliği arttırmıĢlar ve 

Soğuk SavaĢ sonrası tehditlere karĢı kendilerini daha güvende hissetmiĢlerdir. .
163
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          Orta Asya ile ilgili bir konu da, anılan bölge hükümetleri, elitleri ve kamuoyları 

genellikle ulusal geliĢmeye ve ülkelerinin öneminin artmasına büyük önem 

veriyor ve bu amaçla bölgesel iĢbirliği ve uluslararası kuruluĢlara danıĢmayı 

destekliyor olmalarıydı. Bu arada ABD öncülüğünde Irak‟ta yapılan askeri 

müdahale bölge ülkelerinden destek görmediği gibi, bölge ülkelerini Irak ve 

Afganistan askeri mücadelesine çekmek niyetinin de anlaĢılması, bölge 

öncelikleriyle ABD çıkarları arasındaki çeliĢkileri ve ABD‟nin bölgedeki kalıcı 

niyetini ortaya koymuĢtu.
164

Mehmet Seyfettin Erol‟un da belirttiği gibi,
165

 bir 

dönem Taliban‟ı destekleyerek, Orta Asya‟nın Rusya ve Ġran dıĢında bir 

güzergahla dünyaya açılmasını deneyip baĢarılı olamayan ABD, bu kez bu yolu 

doğrudan zorlamaya niyetli görülmekteydi. Öte yandan bölge ülkeleri, terörist 

tehdide karĢı ABD liderliğindeki mücadeleye güveniyor; kendilerinin bu 

mücadele için yeterince donanımlı olmadıklarını; bu mücadele için Amerikan 

asker, istihbarat ve hukuk desteğine ihtiyaç duyduklarını biliyorlardı. Keza, 

ABD‟nin Kuzey Kore‟nin nükleer silahlarına yönelik tutumu da, bölgede destek 

bulmuĢtu.
166

Yine bu dönemde, aktif bir oyuncu ve Çin‟in yükseliĢine karĢı 

“hedging” yapma durumunda olan ABD,  bölge ülkelerinin yenilikçi bir ortağı 

olarak öne çıkmıĢtır. Diğer yandan, ABD yönünden de, bölge ülkeleriyle çeĢitli 

seviyelerde kurulan bu iliĢkiler, yükselen Çin gücünün, bölgedeki Amerikan 

çıkarları aleyhine yaratabileceği ekonomik, askeri ve politik etkilere karĢı “hedge” 

görevi yapmıĢtır.
167

 

 

3.2. ABD’NĠN EKONOMĠK KONUMUNUN ANA HATLARI 

           3.2.1.  GĠDEREK ARTAN KAMU BORÇLARI 

      Birinci ve ikinci sıraları yüzde 143,6 ve 104,80 oranı ile Norveç ve Japonya‟nın 

aldığı OECD ülkelerinin GSYĠH‟ya oranla toplam kamu borçlarına 

baktığımızda, ABD‟nin bu sıralamada yüzde 65,2 ile baĢtan 5 nci sırada yer 

aldığını görmekteyiz Bu konuda vurgulanması gereken bir diğer konu da, 

Japonya kamu borçlarının yüzde 90‟nı yurt içi birey ve kurumlardan olmasına 

karĢın, tersine aynı oranın ABD için sadece 25 olduğudur.
168

 

      Keza, merkezi yönetim borcunun GSYĠH‟ya oranının tarihi seyri ile, Office of 

Management and Budget tarafından yapılan beklentileri içeren grafik (ġekil:9)  

aĢağıda sunulmuĢtur:     
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     ġekil : 9  ABD‟NĠN GSYĠH‟NIN BĠR YÜZDESĠ OLARAK FEDERAL    

BORÇLARI        

 
                           Kaynak: CONGRESS OF THE UNITED STATES CONGRESSIONAL BUDGET OFFICE169 

                     

      GSYĠH, kiĢi baĢı milli gelir, büyüme ve faiz oranı parametrelerinde yapılan iki 

tür öngörüye göre, biri muhafazakar olmak üzere iki sonuç da yukarıdaki 

grafikte aktarılmıĢtır. Görüldüğü gibi, olumsuz senaryo çıkmaza götürdüğünden, 

bütçe harcamaları (baĢta savunma giderleri olmak üzere) konusundaki 

tasarruflarla, olumsuz trendin önünün kesileceği görüĢündeyiz. (Bu görüĢümüzü, 

ileride göreceğimiz bütçe açığı öngörüleri de doğrulamaktadır) 

     Daha önce anılan OECD kaynağından alınan ve GSYĠH‟ya göre toplam kamu 

borcu ve merkezi bütçe açıklarını birlikte gösteren aĢağıdaki tabloya(Tablo:6) 

baktığımızda, bütçe açığı olarak ABD‟nin birinci sıraya yükseldiğini 

görmekteyiz. 
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Tablo : 6   ÜLKELER‟ĠN KAMU BORCU ve BÜTÇE AÇIĞININ GSYĠH‟YA ORANI 

                  

                    

                    Kaynak: OECD Projections 
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       Not: ABD Federal Hükümetinin, özellikle sosyal güvenlik güvencesi olarak   tuttuğu 

tutar düĢülerek hesaplanan oran olup, bunun dahil edilmesiyle oran yüzde 97,3 

olmaktadır.  

      Yabancıların elinde bulunan Amerikan Hazinesi‟ne, Amerikan kurum ve 

Ģirketlerine ait borçların yıllar ve türler itibariyle seyrini gösteren tablo (Tablo: 

7) aĢağıdadır: 

       Tablo : 7   YABANCILARIN ELĠNDEKĠ AMERĠKAN BORÇ KAĞITLARI 

 

      Kaynak : Report on Foreign Portfolio Holdings of US Securities by Treasury   

Dept.Federal Rezerv Bank Of New York, as of June 30, 2009 

 

       2010 Haziran sonuna baktığımızda da, toplam kısa ve uzun vadeli ve 

yabancıların elinde bulunan Amerikan Hazinesi ve Amerikan kurum ve 

Ģirketlerine ait yükümlülüklerin toplamının 10,701 milyar Amerikan Dolarına 

yükseldiği (Tablo 8) anlaĢılmaktadır. 

      Tablo : 8     30 HAZĠRAN 2010 TARĠHLĠ AMERĠKAN BORÇLARI     

 
 

Kaynak :  Preliminary Report on Foreign Holdings of U.S. Securities at End-

June 2010 by US        Department of The Treasury 
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      Keza, yabancıların elinde bulunan Amerikan yükümlülüklerinin ülkeler itibariyle 

dağılımı, Haziran 2010 tarihi itibariyle aĢağıdaki tabloda
170

 (Tablo:9) 

özetlenmiĢtir:  

      Tablo :9  YABANCILARDAKĠ AMERĠKAN BORÇLARININ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI 

(30.06.2010 TARĠHLĠ) 
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Kaynak :  Preliminary Report on Foreign Holdings of U.S. Securities at End-June 2010 by        

US  Department of The Treasury   

      ABD Federal Hükümetinin 25 Mart 2011 tarihi itibariyle toplam borcu 14,260 

milyar Amerikan Doları (2010 ulusal gelirinin yüzde 97,3‟ü) olup;
171

bu borcun  

yaklaĢık üçte ikisi, “treasury bills, notes ve bonds” Ģeklinde “halka açık borç-

bublic debt”; bakiyesi ise, Federal Hükümetin hesapları ile ilgili (çoğunluğu 

sosyal güvenlik ödemesi için) güvence(security) olarak hükümetin 

kendisinedir.
172

Bu açıklamaların grafiklendirilmiĢ Ģekli (ġekil:10) aĢağıdadır:
173

 

 

     ġekil :10  AMERĠKAN BORÇLARININ NOMĠNAL ve GSYĠH ORANI SEYRĠ 

                        

        Kaynak : Treasurydirect.gov                 

      ABD, daha öncede belirttiğimiz gibi, mutlak rakam olarak dünyanın en yüksek 

kamu borcu olan ülkesidir. Yabancılara olan borcun en büyük bölümünü Çin ve 

Japonya almaktadır. Her iki ülke yönünden baktığımızda, ABD‟nin kendilerinin 

en büyük ihracat müĢterileri olduğu gerçeği, bu durumun anılan ülkelerin 

                                                 
171

 http://treasurydirect.gov/govt/reports/pd/pd_debtposactrpt_1011.pdf ; 

http://www.treasurydirect.gov/NP/BPDLogin?application=np; National Economic 

Accounts,Bureu of Economic Analysis, http://www.bea.gov/national/index.htm#gdp (09.04.2011) 
172

 Kimberly Amadeo, “The US National Debt and How It Got So Big”, January 10,2011 

http://useconomy.about.com/od/fiscalpolicy/p/US_Debt.htm (09.04.2011) 
173

 http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_public_debt#cite_note-27 (09.04.2011) 

http://treasurydirect.gov/govt/reports/pd/pd_debtposactrpt_1011.pdf
http://www.treasurydirect.gov/NP/BPDLogin?application=np
http://www.bea.gov/national/index.htm#gdp
http://useconomy.about.com/od/fiscalpolicy/p/US_Debt.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_public_debt#cite_note-27
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ABD‟ye karĢı hareket alanını sınırlayan bir unsur olasının yanında, ortaya 

çıkmaktadır.  

     BirleĢik Devletler kamu borçlarının, süreklilik ve artıĢ trendi gösteren federal 

bütçe açıklarının bir birikmesi ve sonucu olduğu genelde kabul edilen bir 

görüĢtür. Bu ve önceki paragrafta belirtilen konular, çalıĢmamızın ilerleyen 

bölümlerinde tekrar ele alınacaktır.  

 

                     Federal borçlanmaya faiz borçlanmayı, bütçeye getirdiği faiz yükü açısından 

irdelediğimizde, 2005 yılında 181 milyar Amerikan Doları olan halka açık 

borçlara isabet eden faiz giderinin 2009 yılına kadar 221, 239, 242 milyar 

Ģeklinde yükselmesine karĢın, 2009 yılında, ekonomik kriz nedeniyle (borlanma 

artıĢının getirdiği ek faiz yükünü de telafi edecek Ģekilde) global faiz oranlarında 

yaĢanan düĢüĢe paralel olarak, 189 Amerikan Doları‟na indiğini; ancak 2010 

yılında yüzde 14 oranındaki borçlanma artıĢı nedeniyle 215 milyar‟a 

yükseldiğini; aĢağıdaki grafikte(ġekil:11) de, yıllar itibariyle düĢen faiz 

oranlarını görmekteyiz.
174

 

                

                      ġekil : 11       FEDERAL BORÇLARIN ORTALAMA FAĠZ ORANLARI 

                                                                               

 
                     Kaynak : Treasurydirect.gov. 

 

                     Bu arada, faiz ödemelerinin, savunma, sosyal harcamalar, sosyal güvenlik ve 

sağlık harcamalarından sonra beĢinci sırada gelen federal bütçe kalemi olduğunu 

da belirtmeliyiz.
175

Faiz düĢüĢüne yol açan etmenlerin baĢında FED‟in düĢürdüğü 

“politika faiz oranı” gelirken, bir diğer etmeni de, yabancı ülkelerin ellerindeki 

rezervleri veya cari denge fazlaları için “güvenilir cennet-save heaven” olarak 

Amerikan hazine bonolarını görmeleri olduğu söylenebilir.
176

 

                                                 
174

 http://www.treasurydirect.gov/govt/reports/pd/feddebt/feddebt_ann2010.pdf (08.04.2011) 
175

 Amadeo, agm 
176

 Ashby Mccown, L.Cristopher Plantier and John Weeks, “Petrodollars and Global Imbalances”, 

Occasional Paper No.1, Fab.2006, http://www.treasury.gov/press-center/press-

releases/Documents/petrodollars.pdf (01.04.2011) 

 

 

 

http://www.treasurydirect.gov/govt/reports/pd/feddebt/feddebt_ann2010.pdf
http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Documents/petrodollars.pdf
http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Documents/petrodollars.pdf
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                                     3.2.2.   FEDERAL BÜTÇE AÇIĞININ ÖNLENEMEZ YÜKSELĠġĠ 

 

                     BirleĢik Devletlerde yıllardır süren vergi oranlarındaki düĢüĢ ve artan bütçe 

harcamalarının sonucu olan “bütçe açıkları”, yıllar itibariyle aĢağıdaki 10 nolu 

tabloda aktarılmıĢtır: 

 

 

            Tablo : 10  MERKEZĠ BÜTÇE GELĠR/GĠDER ve FAZLA/AÇIK TUTARLARI 

(Milyon Amerikan Doları)                   
                                                  

                                          

 

  
 

  Kaynak  : Historical Tables Budget of The US Government 2010
177

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
177Historical Tables Budget of US Government, Fiscal Year 2010, 

http://www.gpoaccess.gov/usbudget/fy10/pdf/hist.pdf  (04.04.2010)   

 

 

 

http://www.gpoaccess.gov/usbudget/fy10/pdf/hist.pdf
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Tablo : 11    MERKEZĠ BÜTÇE GELĠR/GĠDER ve FAZLA/AÇIK‟LARININ 

GSYĠH‟ORANLARI 

 

 
                   

  Kaynak  : Historical Tables Budget of The US Government 2010
178

 

 

ABD Congressianal Budget Ofiice (CBO) tarafından yayınlanan The Budget 

and Economic Outlook 2011-2021‟e göre, 2009 ve 2010 yıllarında sırasıyla 

gerçekleĢen 1,4 ve 1,3 trilyon Amerikan Doları tutarındaki bütçe açıklarının en 

önemli nedenleri, finansal kriz (özellikle ekonomik canlandırma paketi
179

 ve 

2008/09 yıllarındaki Ģirket ve banka kurtarma tedbirleri
180

 nedeniyle) ve düĢen 

ekonomik aktiviteler nedeniyle vergi hasılatındaki keskin düĢüĢ ve  

harcamalardaki artıĢ olduğu belirtilmektedir.
181

 

Bunlara, Çin gibi bazı ülkeleri borç verme konusunda istekli olmaları ve 

politikacıların genelde issizliğe yol açabilecek önlemlerden kaçınmaları 

nedenlerini de ekleyebiliriz.
182

   

                                                 
 
178

http://www.gpoaccess.gov/usbudget/fy10/pdf/hist.pdf  (04.04.2010)   
179

 YaklaĢık USD 700 mia.tutan paket ile ilgili daha geniĢ bilgi için:  

Kimberly Amadeo, “How Do Obama Compare on Their Economic Policies”, 20 April 

2011)http://useconomy.about.com/od/candidatesandtheeconomy/a/Obama-Bush-Economy.htm,    

(21.04.2011) 
180

 Ayrıntılı bilgi için: Kimberly Amadeo, “Federal Intervention in The Banking Crisis”, 

http://useconomy.about.com/od/monetarypolicy/tp/2007-Banking-Crisis-Primer.htm (01.04.2011)  
181

The Budget and Economic Outlook:2011-2021, Congressional Budget Ofiice, Jan.2011,  

http://www.cbo.gov/ftpdocs/120xx/doc12039/01-26_FY2011Outlook.pdf (09.04.2011) 

 
182

 Kimberley Amadeo, “US Federal Budget Deficit”, 

http://useconomy.about.com/od/fiscalpolicy/p/deficit.htm ve Summery Tables, 

http://useconomy.about.com/gi/o.htm?zi=1/XJ&zTi=1&sdn=useconomy&cdn=newsissues&tm=9

8&gps=732_283_1362_515&f=11&su=p284.9.336.ip_p649.6.336.ip_&tt=11&bt=0&bts=0&zu=h

ttp%3A//www.gpoaccess.gov/usbudget/fy11/pdf/summary.pdf 

 (09.04.2011) 

http://www.gpoaccess.gov/usbudget/fy10/pdf/hist.pdf
http://useconomy.about.com/od/candidatesandtheeconomy/a/Obama-Bush-Economy.htm
http://useconomy.about.com/od/monetarypolicy/tp/2007-Banking-Crisis-Primer.htm
Outlook:2011-2021
http://www.cbo.gov/ftpdocs/120xx/doc12039/01-26_FY2011Outlook.pdf
http://useconomy.about.com/od/fiscalpolicy/p/deficit.htm
http://useconomy.about.com/gi/o.htm?zi=1/XJ&zTi=1&sdn=useconomy&cdn=newsissues&tm=98&gps=732_283_1362_515&f=11&su=p284.9.336.ip_p649.6.336.ip_&tt=11&bt=0&bts=0&zu=http%3A//www.gpoaccess.gov/usbudget/fy11/pdf/summary.pdf
http://useconomy.about.com/gi/o.htm?zi=1/XJ&zTi=1&sdn=useconomy&cdn=newsissues&tm=98&gps=732_283_1362_515&f=11&su=p284.9.336.ip_p649.6.336.ip_&tt=11&bt=0&bts=0&zu=http%3A//www.gpoaccess.gov/usbudget/fy11/pdf/summary.pdf
http://useconomy.about.com/gi/o.htm?zi=1/XJ&zTi=1&sdn=useconomy&cdn=newsissues&tm=98&gps=732_283_1362_515&f=11&su=p284.9.336.ip_p649.6.336.ip_&tt=11&bt=0&bts=0&zu=http%3A//www.gpoaccess.gov/usbudget/fy11/pdf/summary.pdf
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1945 yılından sonra 2009 yılında mutlak rakam olarak rekor kıran bütçe 

açığının GSYĠH‟ya oranı, yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi yüzde 12,9‟a 

çıkması, bir diğer rekoru da birlikte getirmiĢtir. Bu olguda, bütçe performansı 

kadar, 2009 yılında cari fiyatlarla artmamıĢ olan GSYĠH‟ın da (ekonominin 

daralması, ya da durgunluk)  payı bulunmaktadır. CBO tarafından 2021 yılına 

kadar hazırlanan ekonomik parametreler ve federal bütçe projeksiyonu 

(Tablo:12) aĢağıya alınmıĢtır.
183

 

 

Tablo : 12 

 

 BÜTÇE AÇIK/FAZLA ve EKONOMĠK PARAMETRELER PROJEKSĠYONU 

 

 

                                                 
183

 http://www.cbo.gov/ftpdocs/120xx/doc12039/01-26_FY2011Outlook.pdf (09.04.2011) 

 

 

 

 

 

http://www.cbo.gov/ftpdocs/120xx/doc12039/01-26_FY2011Outlook.pdf
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  Kaynak : cbo.gov  

 

Yukarıdaki projeksiyonlar sonucu CBOtarafından önümüzdeki 10 yıllık süreç     

için ABD federal bütçe açıklarının ve federal borçların GSYĠH‟ya oranları 

konusunda hazırlanan ve aynı kaynakta bulunan grafikler (ġekil:12,13)aĢağıda 

gösterilmiĢtir: 

 

ġekil : 12            YILLAR ĠTĠBARĠYLE TOPLAM AÇIK/FAZLANIN  

GSYĠH‟YA ORANI 

 

 
                   Kaynak : Congressional Budget Office 
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   ġekil : 13                   

 

   HALKA AÇIK BORÇLARIN GSYĠH‟YA ORANI 

 

 
                        Kaynak : Congressional Budget Office 

                     

                 Grafiklerden de görüleceği gibi, ABD Federal Bütçe açığı ve merkezi yönetim 

borçlarının GSYĠH‟ya oranı 2011‟den itibaren, en erken 2015 yılına kadar 

artmaya devam edecek olup,(bu olgu da, 2008 sonrası piyasaya likidite sağlamak 

ve bono getirisinde olası düĢüĢü engellemek amacıyla FED‟in yaptığı bono 

alımlarının önemli bir payı bulunmaktadır) bunun finansmanı için mevcut 

uluslararası iliĢkilerindeki ticari ve finansman yapısını sürdürmek zorunda 

olacak gibi durmaktadır. 

 

                  ABD federal vergilerindeki indirim, daha önce açıklamaya çalıĢtığımız 

nedenlerle yapılan harcama artıĢı mevcut bütçe açığı/borç artıĢına, onun da 2008 

ekonomik krizine neden olması gibi, kriz sırasında ve akabinde düĢen vergi 

hasılatı ve canlandırma tedbirlerinin getirdiği harcama ve borçlanma artıĢları da, 

anılan oranlarda yeni bozulmalara yol açmıĢtır. Buna, 2015 civarında, “doğum 

patlaması” neslinin emekliliğinin eklenmesi (sağlık ve emekli ücretleri) ile, 

düzelme sürecinin uzayacağını öngörmek oldukça gerçeğe yakın olacaktır. Büte 

açığını oluĢturan ana elementler, Barry Eichengreen tarafından hazırlanan 

aĢağıdaki grafikte (ġekil:14) açık olarak görülmektedir.
184

 

 

 

 

                                                 
184

 Barry Eichengreen, Exorbitant Privilege-The Rise and Fall of The Dollar and The Future 

of The International Monatary System, Oxford: Oxford Uni.Press, 2011, s.162,163 
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     ġekil : 14       ABD BÜTÇE AÇIKLARININ UNSURLARI     

    

 

 
       

         Kaynak: Center on Budget and Policy Priorities Analysis based on CBO  

estimates as of February 17, 2010 

 
                             3.2.3.    ULUSAL GELĠ,R ve BÜYÜME 

 

                  “Satınalma gücü paritesi”ne ve 2010 yılına göre GSYĠH sıralamasında AB‟nin 

14,9 trilyon Amerikan Dolarlık büyüklüğünün (27 ülkenin toplamı olup, en 

yüksek GSYĠH yaratan Almanya, 2,9 triyon ile altıncı sırada yer almaktadır)  

hemen arkasından 14,7 trilyon ile ikinci sırada gelen ABD‟yi, 9,8 trilyon ile Çin, 

4,3 trilyon ile Japonya takip etmektedir.
185

Bu yapısıyla ABD dünya üretiminin 

yüzde yirmisini yaratmaktadır. 

 

                  Önceki bölümlerimizde ayrıntılı olarak ele aldığımız, 2007 yılında ABD‟de 

baĢlayıp, finans akıĢındaki serbesti ve globalleĢmenin de hızlandıran etkisiyle, 

geliĢmiĢ ülkeler baĢta olmak üzere tüm dünyada 2008 yılında en yoğun sürecini 

yaĢayan dünya ekonomik krizi, doğaldır ki en çok etkilediği ekonomi ABD 

olmuĢtur. YaĢanan bu olguyu, aĢağıdaki çeyrek dönemlerdeki büyüme grafiği 

açıkça göstermektedir.    

 

 

                                                 
185

 GDP (Official Excange Rate), Central Intelligence Agency,  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2195.html (10.04.2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2195.html
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                           ġekil : 15    ABD DÖNEMSEL BÜYÜMESĠ 

                      
                    Kaynak : Bureau of Economic Analysis US Dept.of Commerse

186
   

 

                  Yıllara göre GSMH rakamları, milyar Amerikan Doları olarak aĢağıda 

sunulmuĢtur:
187

  

 

            
                     Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi, ABD ekonomisi son dört yıldır nominal 

rakamlarla büyümemiĢtir. 

 

                  Yıllar itibariyle GSMH‟daki büyüme oranları aĢağıdaki tabloda
188

 özetlenmiĢtir: 

 

 
 

                  Yukarıdaki oranların, aĢağıdaki tablo ile karĢılaĢtırılmasında, 2009 yılında ABD 

ekonomisinin dünya ortalamasının üzerinde, ancak Euro Bölgesinin altında 

küçüldüğünü; 2010 yılı büyümenin ise dünya ortalamasının altında, ancak yine 

Euro Bölgesinin üstünde olduğu görmekteyiz. 

 

Tablo : 13    

 

BAZI ÜLKELERDEKĠ GERÇEKLEġEN ve PROJEKTE EDĠLEN EKONOMĠK 

PARAMETRELER           

                                                 
186Bureu of Economic Analysis, GDP Growth Slows in The First Quarter, April 28, 2011, 

http://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/gdphighlights.pdf  (29.04.2011) 
187

 Gross Domestic Product Table, BEA, 28 April, 2011 

http://www.bea.gov/national/nipaweb/TableView.asp?SelectedTable=5&FirstYear=2009&LastYe

ar=2010&Freq=Qtr (29.04.2011) 
188

 http://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/2011/pdf/gdp4q10_3rd.pdf (11.04.2011 

 

 

 

http://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/gdphighlights.pdf
http://www.bea.gov/national/nipaweb/TableView.asp?SelectedTable=5&FirstYear=2009&LastYear=2010&Freq=Qtr
http://www.bea.gov/national/nipaweb/TableView.asp?SelectedTable=5&FirstYear=2009&LastYear=2010&Freq=Qtr
http://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/2011/pdf/gdp4q10_3rd.pdf
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    Kaynak : http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/update/01/pdf/0111.pdf    

 

Beklentilerin aksine, 2010 yüzde 5 oranında büyüme sağlayan dünya 

ekonomisinde, aynı ivmenin bunun takip eden iki yılda da sağlanacağı 

yönünde.
189

 Amerikan ekonomisinin büyüklüğü ve üretim tarafıyla ilgili olarak 

yukarıda söylediklerimizi, aĢağıdaki GSYĠH grafiği (ġekil:16) da 

doğrulamaktadır: 

 

 

                                                 
189

 The Economist “Three- way Split”, December 11th, 2010 
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ġekil : 16     ABD‟NĠN YILLAR ĠTĠBARĠYLE GSYĠH  

 

             
  Kaynak :Federal Reserve Bank of New York    
http://www.newyorkfed.org/research/national_economy/nationalindicators.html 

 

                                            ABD ekonomisinin 2009 yılının ikinci yarısında, endüstriyel üretimdeki 

artıĢla paralel yeniden baĢlayan büyümeyi iĢaret eden grafikler aĢağıdadır. 

Kanımızca, üçer aylık dönemler itibariyle sanayi üretim büyümesi ile, GSYĠH 

büyümesi arasındaki fark, ekonomideki durgunluğa gidiĢi göstermektedir. Daha 

önce de belirttiğimiz gibi, ABD ekonomisi “talep güdümlü” bir yapısı vardır.
190

 

 

                                 ġekil : 17                GSYĠH BÜYÜME ORANLARI  

  

 
     

                    Kaynak: http://www.newyorkfed.org/research/national_economy/nationalindicators.html 

 

 

 

 

                                                 
190

 Charles Dumas,  Globalisation Fractures-How Major Nations’ Interests are Now in 

Conflict, London: Profile Books, 2010, s.128 

 

 

http://www.newyorkfed.org/research/national_economy/nationalindicators.html
http://www.newyorkfed.org/research/national_economy/nationalindicators.html
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                   ġekil : 18              SANAYĠ ÜRETĠMĠNDEKĠ GELĠġMELER 

         

 
                  Kaynak :  http://www.newyorkfed.org/research/national_economy/nationalindicators.html 

 

                       Satınalma gücü paritesine göre hesaplanan “kiĢi baĢı milli gelir” rakamlarını 

incelediğimizde, son üç yılın dünya ortalamasının: 

                

                    olduğunu; aynı yıllara ait 

ABD‟e ait rakamların ise: 

 

                         olarak gerçekleĢtiğini 

görmekteyiz.
191

 Ülkede yaĢayanların yaĢam standartlarının ölçülmesine yarayan 

anılan parametrede ABD‟nin üzerinde kalan dokuz ekonominin, genellikle 

küçük ülkelere ait olduğu; 27 ülkeden oluĢan AB‟nin 32.900, Japonya‟nın 

34.200, Rusya‟nın 15.900 ve Çin‟in ise 7.400 Amerikan Doları olduğu dikkate 

alındığında, ABD‟nin, refah ölçütü olan anılan parametrede oldukça iyi durumda 

olduğu ve bunun kriz süresince de bozulmadığını; bu konudaki en önemli 

sıkıntının, çalıĢmamızın daha önceki bölümlerinde de belirttiğimiz gibi, gelir 

dağılımındaki eĢitsizlik ve “orta sınıf”ın zayıflaması olduğunu belirtebiliriz.  
 

                  Amerikan GSYĠH‟nı oluĢturan kalemlere ve bunların yıllar içinde seyrine 

baktığımızda, aĢağıdaki çıkarımlar elde edilmektedir: 

 

                                                 
191

GDP-Per Capita,  

http://useconomy.about.com/gi/o.htm?zi=1/XJ&zTi=1&sdn=useconomy&cdn=newsissues&tm=7

72&gps=691_442_1436_699&f=00&su=p284.9.336.ip_p649.6.336.ip_&tt=11&bt=0&bts=1&zu=

https%3A//www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/fields/2004.html%3FcountryName%3DWorld%26countryCode%3Dxx%26regionCode

%3Doc%23xx (12.04.2011) 

 

 

http://www.newyorkfed.org/research/national_economy/nationalindicators.html
http://useconomy.about.com/gi/o.htm?zi=1/XJ&zTi=1&sdn=useconomy&cdn=newsissues&tm=772&gps=691_442_1436_699&f=00&su=p284.9.336.ip_p649.6.336.ip_&tt=11&bt=0&bts=1&zu=https%3A//www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2004.html%3FcountryName%3DWorld%26countryCode%3Dxx%26regionCode%3Doc%23xx
http://useconomy.about.com/gi/o.htm?zi=1/XJ&zTi=1&sdn=useconomy&cdn=newsissues&tm=772&gps=691_442_1436_699&f=00&su=p284.9.336.ip_p649.6.336.ip_&tt=11&bt=0&bts=1&zu=https%3A//www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2004.html%3FcountryName%3DWorld%26countryCode%3Dxx%26regionCode%3Doc%23xx
http://useconomy.about.com/gi/o.htm?zi=1/XJ&zTi=1&sdn=useconomy&cdn=newsissues&tm=772&gps=691_442_1436_699&f=00&su=p284.9.336.ip_p649.6.336.ip_&tt=11&bt=0&bts=1&zu=https%3A//www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2004.html%3FcountryName%3DWorld%26countryCode%3Dxx%26regionCode%3Doc%23xx
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                  . 1981 yılından itibaren yüzde 62-67 aralığında seyreden “kiĢisel tüketim 

harcamaları”nın payı, 2000‟den itibarem 70‟ler bandında seyretmiĢtir. 

                 .  Önceleri yüzde 28 olan dayanıklı ve dayanıksız mallar için yapılan harcama 

payının, 90‟lı yıllardan itibaren sürekli düĢerek yüzde 23‟e; hizmet harcamarının 

payının da aksine, yüzde 34‟lerden 47‟lere yükseldiği görülmektedir.  

                  .   Mal ve hizmet dıĢ satım ve alımı arasındaki negatif fark, yine 2000‟li yıllarla 

birlikte sürekli bir artıĢ trendi göstermiĢtir. (2009 kriz yılı ile, durgunluğun 

yaĢandığı 90‟lı yıllar hariç)  

                  .  Merkezi yönetim ve savunma harcamalarında ise önemli bir pay artıĢı 

yaĢanmamıĢtır. Savunma araĢtırma ve geliĢtirme giderleri, dünyanın geri kalan 

tüm ülkelerin toplamından fazla olan ABD‟nin savunma giderlerinin GSYĠH‟ya 

oranının Soğuk SavaĢ döneminin altında olduğu da ayrı bir realitedir.
192

  

                             3.2.4.   DIġ TĠCARET ve CARĠ AÇIK 

 

Önceki bölümde bahsedildiği ve yukarıdaki tabloda da görüleceği gibi, ABD dıĢ  

ticaretindeki açığın GSYĠH‟daki negatif payı sürekli artmakta olup,   bu olgu,  

dıĢsatımdaki artıĢ oranının dıĢ alım artıĢının gerisinde kalmasının bir sonucudur.  

AĢağıdaki ithalat ve ihracat grafiklerinin seyri (ġekil:19) bunu açıkça  

vurgulamaktadır. 

 

 

                         ġekil: 19    YILLAR ĠTĠBARĠYLE MAL-HĠZMET ĠTHALAT ve ĠHRACATI 

 

 
                    

Kaynak:http://www.newyorkfed.org/research/national_economy/nationalindicat

ors.html        

 

                1981 yılından bu yana dıĢ ticaret verilerine baktığımızda, 1999 yılına kadar 

yıllık olarak 100 milyar Amerikan Doları civarında olan “dıĢ ticaret açığı”ve 

“cari açık”, anılan yıldan itibaren sürekli artıp, kriz öncesi 700/800 milyar 

rakamlarına vurmuĢtur. IMF tarafından yayınlanan Nisan 2011 tarihli “World 

                                                 
192

 Fareed Zakaria, The Post-American World and The Rise of The Rest, London: Penguin 

Books,2008, s.181,182  
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Economic Outlook”
193

a göre, ülke grupları bazında gerçekleĢen ve ileriki yıllar 

için öngörülen cari açık (mutlak değer), iĢsizlik ve cari açığın ülke GSYĠH‟a 

oranları aĢağıdaki tablolarda sunulmuĢtur. Anılan tablolardan aĢağıdaki 

çıkarımlara ulaĢabiliriz: 

 

               . Önümüzdeki beĢ yıllık dönemde Euro Bölgesi‟nin cari açığı pozitife dönerken 

ve Japonya‟da önemli bir artıĢ öngörülmezken, ABD ekonomisinde, geliĢmiĢ 

ekonomilerinin toplamına benzer Ģekilde, 2010 yılı açık seviyesinin üç yıl 

boyunca korunmasının ardından yeniden yükseliĢe geçeceği, 

               . Cari açığın GSYĠH‟ya oranı Ģeklinde baktığımızda, ABD‟nin negatif, Çin‟in 

pozitif oranlarının, 2005-2008 yüksek seviyesine bir daha ulaĢamadıkları ve 

istikrarlı bir seyir öngörüldüğü, 

               . ABD ve tüm geliĢmiĢ ekonomilerdeki yüksek iĢsizlik oranları için, önümüzdeki 

iki yıl önemli oranda düĢme tahmin edildiği. Bu bağlamda, ABD ekonomisinin  

önemli lehte farklılığı, Avrupa nüfusunu 2030 yılına kadar durgunluğunu 

sürdürecek olmasına karĢın, ABD‟de 65 milyon artıĢ beklenmesidir.
194

 

 

 

  
Tablo : 14   ABD ve DĠĞER BAZI ÜLKELERĠN EKONOMĠK PARAMETRELERĠNDEKĠ         

GERÇEKLEġMELER ve PROJEKSĠYONLAR 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
193
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Kaynak : IMF World Economic Outlook 2010 

 

Son yirmi yıllık “globalizasyonunu geniĢleyip derinleĢme trendi”nde, ABD bu 

süreçten en fazla yararlanan ülke olmuĢ, ülke yüzlerce milyar Amerikan Doları 

yatırım almıĢtır. Öte yandan da, önceki Hazine Bakanı Lawrence Summers‟in 

deyiĢiyle, “dünyanın en büyük gücünün, yine dünyanın en büyük borçlusu 

olmasında bir tuhaflık var”
195

 olması da ayrı ve yadsınamayacak bir gerçek. 

Diğer yandan, tüm endüstrileĢmiĢ ülkelerde olduğu gibi ABD de, Çin baĢta 

olamak üzere üçüncü ülkelerden yapılan ucuz dıĢalımın ticarette yarattığı 

yapı(structure) değiĢimi yoluyla, üretim yapısında, “bilgi-yoğun ileri teknoloji 

ürünleri”ne ve servis konularına doğru değiĢimin getirdiği “katma değer 

katkısı” da göz önünde bulundurulmalıdır.
196

 Ortalama yıllık yüzde 3 civarında 

büyüyen (AB ve Japonya‟nın üstünde) Amerikan ekonomisinin bu hızlı 

büyümesi, önümüzdeki birkaç yıl daha yavaĢ seyredebileceğini; ancak, büyük 

olmasına karĢın dinamik bir yapıya sahip olan ABD ekonomisinin, dünyanın 

en rekabetçi ekonomisi olmaya devam edeceğini söylemektedir Fareed 

Zakaria.
197

  

Sonuç olarak, ABD ekonomisinin 2011 yılında, makro ekonomik ve finansal 

sorunları ile boğuĢan ve kamu harcamalarını azaltmaya çalıĢan, önümüzdeki 

yıllar için düĢük oranda büyüme öngörülen Euro Bölgesinden farklı olarak, 

hayata geçirdiği vergi indirimi sonrası önümüzdeki yıllarda yüzde 2,5/3 

arasında büyüme (2010 için yüzde 4 bekleyenler de bulunmaktadır)
198

, bunun 

sonucu iĢsizlikte azalma ve özellikle 2011 yılı federal bütçe açığında artıĢ,   

gerçekleĢme beklentileri yüksek bulunmaktadır. Sahip olduğu ekonomik 

büyüklük ve potansiyelle ABD, dünyanın en büyük ekonomik gücü olmayı 

sürdürecek; hiç olmazsa kısa dönemde, geliĢmekte olan ülkelerin en hakim 

yabancı yatırımcısı olma konumunu sürdürecektir.
199
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     4.  2008 EKONOMĠK KRĠZĠNDEN SONRAKĠ DÖNEM 

AĢağıdaki grafikte (ġekil:20) de görüldüğü gibi, 2007 yılı son çeyreğinde 80 

Amerika Doları olan ham petrol varil fiyatı, 2008 yılının ilk çeyreğinde 90, 

ortasında ise, inanılmaz bir artıĢla 140 Amerikan Dolarını aĢmıĢtır. Ardından, 

ekonomik krizin etkisiyle 2008 son çeyreğinde 80, 2009 ortalarında da 38 

Amerikan Dolarına kadar düĢmüĢtür. 

 

ġekil : 20   YILLARA GÖRE PETROL VARĠL FĠYATLARI (USD milyon) 

         

         Kaynak : Platts  

Temmuz 2008‟de rekor seviyesine ulaĢan petrol fiyatlarından en fazla yararlanan, 

dünyanın lider hidrokarbon ve metal ihracatçısı olan Rusya, Ağustos 2008 de, 

Gürcistan‟ın Güney Osetya‟ya yaptığı askeri harekatı cevaplayarak, Gürcistan 

hakimiyetini kırmıĢtır. Rusya‟nın bu aĢırı boyuttaki askeri müdahalesi yabancı 

yatırımcıların cesaretini kırmıĢ ve Lehman Brothers‟ın iflası olan 15 Eylül‟e 

kadar yaklaĢık 57 milyar Amerikan Doları tutarında para çıkıĢı olmuĢtur 

Rusya‟dan.
200

Bu olay, “ekonomi-siyaset-enerji-uluslararası finansman” 

bağlamında ve krizin etkileri dıĢında bahsedilmeye değer bulunmuĢtur.   

Bu dönemde yaĢanan en önemli geliĢmelerden biri de, önceki dönemde hızlı 

büyümesi ile öne çıkan ve daha sonra bu katara Hindistan‟ın da katılımıyla artan 

enerji talebi nedeniyle, mevcut enerji savaĢlarının artarak sürmesidir. Mert 

Bilgin‟e göre, genel anlamda petrol ve gazı niteleyen hidrokarbonlar, uluslararası 

sistemim siyasi ekonomisini belirleyen en önemli hususlardan baĢlıcasını ve çok 

uluslu firmaların siyasallaĢmasının en önemli nedenlerinden birini 

oluĢturmaktadır.
201

 

Yukarıda anılan çalıĢmaya göre, dünya hidrokarbonları üzerindeki belirleyicilik 

kapasitesinde, Orta Doğu ile Rusya, Ġran ve CIS ülkeleri güdümündeki Hazar 

                                                 
200
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201

 Mert Bilgin, Avrasya Enerji SavaĢları, Ġstanbul: IQ Kültür Sanat Yayınları, 2005, s.17,19 
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Havzası etkin olmaktadır. (Hazar petrollerinin dünya petrollerinin yaklaĢık yüzde 

4‟üne, gaz rezervlerinin de yüzde 5‟ine sahip olduğu belirtilmekle 

birlikte
202

birlikte, bu bölgenin dünya petrol rezervlerinin yüzde 10‟nunu 

oluĢturduğu da yazılmaktadır.
203

  

Uzmanların çoğu petrol üretiminin 2017 yılına kadar zirveye ulaĢacağını ve daha 

sonra kesin bir Ģekilde düĢüĢ trendine gireceğini belirtmektedirler.
204

Daha da 

ötesinde, dünya global rezervlerdeki düĢüĢ oranının yüzde 3,7‟den 6,7‟ye düĢtüğü 

ve yenilerinin bulunmaması durumunda, mevcut petrol rezervlerinin 15 yıl içinde 

tükeneceği tahmin edilmekte.
205

 

   ġekil : 21    TÜRLERE GÖRE DÜNYA PETROL ÜRETĠMĠ SENARYOSU     

 

Kaynak : OECD/IEA 2010 “World Energy Outlook 20101” 

Uluslar arası Enerji Ajansı‟nın(IEA) World Energy Outlook 2009‟a göre, yıllık 

dünya enerji talebinin 2007-2030 yılları arasında yıllık yüzde 1,5 oranında 

artacağı, bunun da petrol karĢılığının 12,000 milyon ton olduğu 

anlaĢılmaktadır.
206

2008 sonu rakamlarına baktığımızda, kanıtlanmıĢ dünya petrol 

rezervinin 1,342 milyon ton (bunun yüzde 50,4‟ü Orta Doğu, yüzde 21,6 sı, Ġran 

dahil Hazar Havzası‟ndan sağlanmakta), doğal gaz rezervinin de 6,436 tcf (bunun 

yüzde 41,6 sı Orta Doğu, yüzde 45,3‟ü de, Ġran dahil Hazar Havzası 

ülkelerindedir) olup, petrol rezervinde ilk sıradaki ülkeler Suudi Arabistan, Ġran, 

Irak, Kuveyt, BAE ve Rusya; doğal gazda da Rusya, Ġran, Katar, Suudi Arabistan 

ve BAE gelmektedir.
207

 ABD Energy Information Administration tarafından 
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Temmuz 2010‟da yayınlanan “International Energy Outlook” a göre, dünya 

enerji talebinin 2007- 2025 yılları arasında yüzde 35 oranında artıĢ göstermesi 

(OECD üyesi olmayan ülkelerdeki toplam artıĢ yüzde 84), 2008 ve 09 

yıllarındaki sırasıyla yüzde 1,2 ve 2,2, oranlarındaki talep düĢüĢünün 2010‟dan 

itibaren Çin, Hindistan, Japonya ve AB liderliğinde yeniden yükseliĢe geçeceği 

öngörülmektedir.
208

Amerikan Energy Information Administration  tarafından 

hazırlanan tüketimle ilgili grafikler aĢağıda gösterilmiĢtir: 

ġekil : 22    DÜNYA ENERJĠ TÜKETĠMĠ 1990-1935 (quadrillion Btu) 

   

Kaynak : US Energy Information “International Energy Outlook 2010” 

ġekil : 23   DÜNYA ENERJĠ TÜKETĠMĠNĠN ABD-ÇĠN ve HĠNDĠSTAN     

ARASINDA PAYLAġIMI (dünya toplamının % si olarak) 

                      

    Kaynak :   US Energy Information “International Energy Outlook 2010” 

                                                 
208
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Bu bölümde son olarak, ABD‟den sonra ikinci büyük enerji tüketicisi olan baĢta 

Çin olmak üzere, bu bölgedeki Japonya ve Hindistan tarafından yaratılacak talep 

artıĢının karĢılanmasını, aĢağıda ayrıntılı olarak irdeleyeceğimiz 2008 ekonomik 

krizinin siyasi, askeri ve politik olarak yaptığı etki ve yarattığı değiĢimler kadar 

önemli bulduğumuzu belirtmeliyiz. 

 

4.1. 2008 EKONOMĠK KRĠZĠN BAġLICA NEDENLERĠ 

4.1.1. KRĠZ ÖNCESĠ GENEL EKONOMĠK DURUM 

 

1990‟lı yıllara damgasını vuran liberal politikalar tüm dünyayı sarmıĢtı. “Büyük 

Amerikan Rüyası” gerçekleĢmiĢ ve ABD halkı hiç olmadığı kadar harcamaya 

baĢlamıĢtı. Bu durum hükümet kanadında da destek buluyordu. 2001 yılında 

G.W. Bush‟un vergi oranlarında indirime gitmesi bunun bir göstergesi 

sayılabilirdi. Buna ek olarak FED de faiz oranlarını oldukça düĢük tutuyordu.
209

 

Bu durum ABD vatandaĢlarının harcamalarını arttırmalarına neden olmuĢtu. 

Tasarruf oranları düĢmüĢ, neredeyse sıfıra yaklaĢmıĢtı. 

 

Ağustos 2007 öncesi dünya ekonomisinin en göze çarpan öğelerinden biri cari                 

açıklar ve fazlalar konusundaki dengesizlikler olmuĢtu. ABD ekonomisi çok 

yüksek miktarda cari açık vermiĢ, cari fazlalar ise petrol ihraç eden ülkelerde ve 

Asya ülkelerinde yoğunlaĢmıĢtı.
210

 Bu tablo sonucu cari fazla veren ülkelerden, 

ABD ekonomisine cari açığın finansmanına yönelik aktarım gereği 

doğmuĢtu.2000‟li yıllardan itibaren görülen bu gerçeğe bir kesim, ABD‟nin 

yüksek cari açıklarının çok riskli olduğu yönünde yorum yaparak, gerekli 

politika önlemleri alınmazsa bu dengesizliğin ileride bir krize yol açacağını 

öngörmüĢlerdir. Ġkinci ve karĢıt görüĢ ise Asya ülkelerinin bu açıkları finanse 

etmeye razı oldukları sürece çok önemli bir sorunun olmayacağını iddia 

etmiĢlerdir. Bu iyimser ikinci senaryoya göre, ABD‟ye sermaye giriĢi 

yavaĢladığı dönemlerde doların değerinde kaygı verici olmayan çapta düĢüĢler 

krize yol açmadan dengeye ulaĢmayı sağlayabilecektir. 

 

Kriz öncesi dönemde dünya ekonomisini geçmiĢ dönemlerdeki deneyimlerden 

farklı kılan bir diğer faktör, geliĢmekte olan (yükselen) ekonomilerin durumu 

olmuĢtur. Bu dönemde yükselen piyasa ekonomileri, (1990 yılından 2007 yılına 

geliĢen ülkelerdeki doğrudan yabancı sermaye yatırımının (FDI) payı yüzde 

5‟den 16‟ya yükselmiĢtir
211

) daha önce denenmemiĢ düzeyde yüksek oranlarda 

büyüme fırsatı bulmuĢlardır. Bu hızla büyüyen ülkeler, enerji ve petrol 

taleplerini arttırmıĢlar ve bunun sonucu olarak bu ürünlerin fiyatlarında büyük 

artıĢlar gözlenmiĢtir. Bu fiyat artıĢları da uluslar arası piyasalarda likidite fazlası 

yaratmıĢ ve risk iĢtahını arttırmıĢ, ABD baĢta olmak üzere bir çok ülkeye 
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sermaye akımına kolaylık sağlamıĢtır.
212

  Yüksek miktarlarda likidite, ayrıca bir 

çok ülkede varlık fiyatlarındaki ĢiĢme, özellikle emlak piyasalarında kendini 

göstermiĢ, Ġngiltere, ABD, Ġspanya ve Ġrlanda örneklerinde olduğu gibi, fiyat 

artıĢları “emlak balonu” diye nitelenebilecek düzeye ulaĢmıĢtır.
213

 

 

 

 

 

ġekil : 24          DÜNYA EMTĠA FĠYATLARI 

 
  

Kaynak : Barclays Capital: Bloomberg Financial Markets and IMF Staff Estimates 

 

GeliĢen krizin baĢ aktörü, entegre bir bütün olarak sistemdir. Ancak özellikle 

krizin baĢladığı yer olması ve dünya ekonomisine olan hakimiyeti nedeniyle ABD, 

ön plana çıkmaktadır. Çünkü ABD ekonomisi, 2008 Krizi baĢlayıncaya kadar 

dünya ekonomisindeki reel üretimi Çin‟e bırakırken, türev piyasalara dayanan 

varlık fiyatlarının giderek ĢiĢmesine göz yummuĢ ve ĢiĢirilmiĢ finansal balonun 

merkezi haline gelmiĢtir.
214

Kriz öncesi dönemde küresel ekonomide büyük bir 

kredi geniĢlemesi gözlemlenmiĢti. Bu durumu, OECD için hazırlanmıĢ aĢağıdaki 

grafik (ġekil:25) açıkca göstermektedir.
215

   GeçmiĢ deneyimler büyük çapta kredi 

geniĢlemeleri olan dönemlerde borç kalitesinin düĢtüğünü ve bunun sonucu olarak 

da geri ödemelerde önemli sorunlar yaĢanmasının olası olduğunu göstermekteydi. 
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 Bank for International Settlement (BIS), “79th Annual Report”, 

http://www.ku.edu.tr/ku/images/EAF/eaf_090612buyukbunalim.pdf (01.03.2011) 
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 Eğilmez, s.66-69 
214

 Orkun Özbek, “Küresel Kriz Sonrası Dünya Ekonomisinin Geleceği”, (Electronic 

Version)Ġzmir Ticaret Odası Ar-Ge Bülteni, Temmuz 2009, 

http://www.izto.org.tr/NR/rdonlyres/7475BDA1-95B7-4855-B351-

9ADCE4362AFE/12695/orkunozbek.pdf   (01.03.2011) 
215

 G20 Org., “G20 Workshop on The Global Economy”, 

http://www.g20.org/Documents/g20_workshop_causes_of_the_crisis.pdf s.12 (14.03.2011) 

 

 

 

 

 

 

http://www.ku.edu.tr/ku/images/EAF/eaf_090612buyukbunalim.pdf
http://www.izto.org.tr/NR/rdonlyres/7475BDA1-95B7-4855-B351-9ADCE4362AFE/12695/orkunozbek.pdf
http://www.izto.org.tr/NR/rdonlyres/7475BDA1-95B7-4855-B351-9ADCE4362AFE/12695/orkunozbek.pdf
http://www.g20.org/Documents/g20_workshop_causes_of_the_crisis.pdf%20s.12
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ġekil : 25           LĠKĠDĠTE ÖLÇÜMLERĠ (*) 

           
 

(*) : 2005 GSYĠH ve satınalma gücü paritesine göre ağırlaĢtırılmıĢtır. 

(**) : Nominal GSYĠH‟ya göreceli 1995=100 

 

Aynı dönemde birçok ülkede izlenen sıkı olmayan para politikaları da uluslararası 

piyasalardaki olumlu likidite ortamını desteklemiĢ ve birçok yeni finansal araç ve 

ürünün ortaya çıkmasına uygun zemin hazırlamıĢtır.
216

 

 
            4.1.2.  KRĠZE YOL AÇAN GELĠġMELER 

 

2007 ortalarında ABD konut piyasasında finansal boyutu ile baĢlayan, sonrasında      

ekonomik kriz niteliği ile geliĢmiĢ ekonomilerden geliĢmekte olan ülkelere de 

bulaĢarak küresel boyut kazanan krize yol açan geliĢme ve olguları
217

 aĢağıdaki 

baĢlıklarda toplayabiliriz: 

 
4.1.2.1. 1982-2007 Yılları Arasında ABD Borç Kaldıracındaki Yükselme 

 

Avrasya bölgesinde 1998 yılında baĢlayan tasarruf oranı yükselmesinin aksine, 

ABD‟de hem hane halkı, hem de kurumlarca yapılan aĢırı borçlanma, bu bölümün 

devamında belirtilen diğer kriz nedenlerini de besleyen ana unsur olmuĢtur.
218

 Bu 

olgunun (borç balonu-debt bubble) gerçekleĢmesini kolaylaĢtıran en önemli iki 

unsur, ABD yönetimince uygulanan politikanın bir sonucu olarak düĢük tutulan 

faiz oranları ve bu tür krediler için uygulanan düĢük karĢılık oranları olarak 

sayılabilir.
219

 Anılan geliĢmeleri açıkça gösteren, OECD ülkeleri için reel faiz, 

büyüme ve politika faiz oranları ilgili grafikler(ġekil:26)
220

ile, Amerikan 

borç/GSMH ve FED‟in kısa vadeli faiz oranları grafikleri (ġekil:27) aĢağıya 

alınmıĢtır:   

 

 

 

                                                 
216

 Hayri Kozanoğlu, Küresek Krizin Anatomisi, Ġstanbul: Agora Kitaplığı, s.xx-xxvı 
217

 Alan S.Blinder, “Six Errors on The Path to The Financial Crisis”, makale, (Electronic 

Version)New York Times, Jan.25,2009, 

http://nytimes.com/2009/01/25/business/economy/25view.html?sq=Alan (02.06.2009) 
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 Alex Brummer, The Crunch-How Greed and Incompetence Sparked The Credit 

Crisis,London: Random House, 2009, s.36-54 
219

 Dumas, s.20 
220

G20 Workshop on The Global conomy, 

http://www.g20.org/Documents/g20_workshop_causes_of_the_crisis.pdf s.12 (14.03.2011)  
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ġekil : 26 

   REEL POLĠTĠKA FAĠZ ORANLARI                       FAĠZ ORANLARI ve BÜYÜME  

                                                                                       TREDLERĠ 

 
 

   

 

 

 

 

                     ġekil : 27     FEDERAL FONLAR EFEKTĠF FAĠZ ORANLARI  

             
                        Kaynak : federalreserve.gov 

 

Yukarıdaki grafikte (ġekil:18),  FED tarafından 2000 yılından itibaren sürekli 

olarak indirilen politika faiz oranı açıkça görülmektedir. AĢağıdaki tablo 

(Tablo:15) ve grafikte (ġekil:19) de, ABD‟de, 1980‟den bu yana sürekli artan 

bir trend gösteren borçlanma oranları sunulmaktadır:   
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Tablo : 15  ABD‟in SEKTÖREL BORÇLANMASININ GSYĠH‟ya ORANI 

  

U.S.SECTORS’S DEBT % OF GDP  U.S.SECTORS’S DEBT % OF GDP 

1980 Government 38%  2000 Government 45% 

1980 Nonfinancial business 52%  2000 Nonfinancial business 67% 

1980 Households 49%  2000 Households 72% 

1980 Financial Institutions 16%  2000 Financial Institutions 43% 

1980 Totals 154,00%  2000 Totals 227,00% 

1990 Government 57%  2009 Government 67% 

1990 Nonfinancial business 65%  2009 Nonfinancial business 79% 

1990 Households 59%  2009 Households 97% 

1990 Financial Institutions 24%  2009 Financial Institutions 53% 

1990 Totals 204,00%  2009 Totals 296,00% 

            

         Kaynak: http://www.gfmag.com/tools/global-database/economic-data  

 

 

         2008 krizinin en önemli nedeni, zaten tasarruf oranı çok düĢük olan özel sektör ve      

bireylerin,
221

faiz düĢüĢü ile tetiklenen, gelirlerine görece aĢırı borçlanmasında 

görmekte Charles Dumas.
222

 

 

 

       ġekil : 28    ABD KAMU ve ÖZEL KESĠM BORÇLANMASININ  

                          GSYĠH‟ya ORANLARI   

 
          Kaynak : Charles Dumas, Globalisation Fractures, s. 21 

                                 
4.1.2.2. ABD’de Gayrimenkul ve Konut Kredilerindeki (mortgage) Özensizlik  ve 

ġiĢkinlik 

 

Dr. Mahfi Eğilmez‟in balon tanımlamasını yaptığı mortgage piyasası yaklaĢık   

USD 10 trio‟luk bir büyüklüğe ulaĢmıĢtı. BaĢlangıçta bu kredilerin büyük 

                                                 
221

 Nathan A.Martin, “Tatal US Saving Rate Lowest in Recored History”, (Electronic Version) 

Wall Street Pit, Jan.6,2010,http://wallstreetpit.com/13428-total-us-saving-rate-lowest-in-recorded-

history (09.03.2011)  
222

 Dumas, s.22 

http://www.gfmag.com/tools/global-database/economic-data
http://wallstreetpit.com/13428-total-us-saving-rate-lowest-in-recorded-history
http://wallstreetpit.com/13428-total-us-saving-rate-lowest-in-recorded-history
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bölümü kredibilitesi yüksek müĢterilere verilmiĢ kredilerden oluĢuyordu.(prime 

mortgage) Daha sonra, çalıĢmamızın sonraki satırlarında açıklayacağımız 

“likidite bolluğu ve düĢük faiz politikası”, bu kredilerin daha düĢük kaliteli 

müĢterilere de verilmesine yol açtı. YaklaĢık USD 1,5 trio‟na ulaĢan ve “eĢik altı 

konut kredileri-subprime mortgage” olarak tanımlanan bu kredilerin sahipleri, 

büyük ölçüde değiĢken faizli kredileri tercih etmiĢlerdi. FED‟in, enflasyon 

korkusuyla son iki yılda faiz oranlarını arttırması, konut sektörünü iyice 

durgunluğa soktu. Faizlerin artmasının yanı sıra, konut satıĢ fiyatları ile kira 

gelirlerinin de piyasa düzeyinin altına inmesiye, bu krediyi kullanan düĢük gelirli 

gruplar, kredilerini düzenli olarak geri ödeyemez hale geldiler.
223

 Emlak fiyatı 

arttıkça, bu kez taĢınmaza dayalı kağıtlarla yapılan (ipotek) finansal      

iĢlemlerin de artmasına yol açan sistem, eĢik-altı ev kredilerinin geri 

ödenememesiyle önce bankaları, sonra bu bankaların yatırım bankaları aracılığı 

ile ihraç ettikleri tahvillerin ödenmesini, sonuçta sonraki satırlarda 

açıklayacağımız Ģekilde tüm finansal sistemi sıkıntıya soktu. 

  
4.1.2.3.  Menkul KıymetleĢtirme (securitization) 

 

2008 küresel krizi, altında emlak fiyatlarının ĢiĢkinliği de olsa, kredinin değil, 

ona dayanılarak yapılan iĢlemlerin bir çeĢit “re-kredi” krizi olarak 

tanımlanmaktadır. 

 

   Menkul kıymetleĢtirmeyi (securitisation), nakit akıĢının bir havuzda toplanması 

ve yatırımcılara satılmak üzere mali bir varlık olarak menkul kıymetler 

üretilmesi ve yatırımcılara satılması olarak (kontrat, sözleĢme) tarif edilen bir 

finansal estrümandır.
224

 Bu sözleĢmeler (türev ürünler), mortgage kredisi 

verenin, bu krediyi kullanan tarafından geri ödenmemesi riskini üçüncü kiĢilere, 

örneğin hedge fonlara devretmeye için kullanılmaktadır. BaĢlangıçta riski 

devretmeye yarayan ve bu anlamda sistemde bir sigorta iĢlevi gören türev 

ürünler, giderek kendileri birer risk unsuru olmaya baĢlamıĢlardı.
225

55 trilyon 

Amerikan Doları civarında olan küresel ekonomi büyüklüğüne karĢın, 2000 

yılında 500 milyar Amerikan Doları olan hedge fonlar ile aynı yıl 20 trilyon 

Amerikan Doları olan türev ürünler, 2007 yılında sırasıyla, 2 ve 120 trilyon 

Amerikan Doları‟na ulaĢmıĢtır. 

 

   Risk paylaĢımı, yüksek getiri iĢtahı, bankaların yasal sermaye yükümlülüklerini 

yerine getirmede kolaylık sağlaması, risk taĢımadan, ya da daha fazla mevduat 

kaynağına gereksinim duymadan bankaların yeni kredilerini finanse etmelerinin 

sağlanması menkul kıymetleĢtirmeyi özendiren hususlar olmuĢtur.
226

  

 
4.1.2.4. (2000-2006) Yılları Arasında YaĢanan Likidite Bolluğu 

 

                                                 
223

 Mehmet Bilge Ozakçıoğlu, “1929 Ekonomik Krizi ile 2008 Ekonomik Krizinin 

KarĢılaĢtırılması”, http://mehmetbilgeozakcaoglu.blogcu.com/1929-ekonomik-kriz-ile-2008-

ekonomik-krizin-karsilastirilmasi/5883686 (23.01.2011) 
224
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225

 Eğilmez, s.68 
226

 Hediye Arslan, “Ġpotekli Konut Finansman Sisteminde Kriz”,BDDK 8.KuruluĢ Yıldönümü 
Konferansları, 
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Amerikan Merkez Bankası (FED), Avrupa ve Japonya Merkez Bankaları‟nın      

uzun yıllar sürdürdüğü gevĢek para ve düĢük faiz politikası (durgunluğu aĢmak 

amacıyla) nedeniyle 2000 yılından 2006 yılına kadar finansal piyasalardaki 

likidite sürekli yükselmiĢtir. BollaĢan bu likidite karlı operasyonlara 

yönlendirilmesi/ dönüĢtürülmesi banka sisteminin karĢılaĢtığı en önemli 

sorunlardan biri olup, sonucunda, önceki paragrafta belirtilen sonuçlara 

ulaĢılmıĢtır. 

 
4.1.2.5. KüreselleĢmenin yol açtığı geçirgenlik 

 

 Finansal piyasalardan baĢlayarak hızla yayılan küreselleĢme olgusu; bir taraftan,     

teknolojinin de etkisiyle hareket hızı artan parasal iĢlemleri uluslararası ticaretin 

önüne geçirmiĢ
227

 ; diğer yandan da bulaĢıcılığı arttırarak, ABD‟de oluĢan 

finansal krizin hızla diğer piyasa ve ülkelere yayılmasına neden olmuĢtur. 

 
4.1.2.6.  Risk Algılamasındaki DeğiĢimin Neden Olduğu Hareket 

 

GeliĢmiĢ piyasalardaki düĢen faizler, geliĢen piyasalardaki yüksek faizleri cazip 

hale getirmiĢ; bunun sonucu risk algılaması değiĢimi ile geliĢen (emerging) 

pazarlara akan bu likidite, risk algılamasının ters yönde değiĢtiği 2007 sonundan 

itibaren çekilmeye baĢlamıĢ ve sonuçta, küreselleĢme dıĢında yaĢanan bu olgu da 

krizin tesirini arttırarak, yayılmasına yol açmıĢtır. 

 
4.1.2.7. ġeffaflık Eksikliği, Asimetrik Bilgi ve KuralsızlaĢma(deregulation) 

 

Bilgi birikimi olmadan yapılan yatırımlar çoğu kez kötü deneyimlerle biter.     

2008 krizinin altında yatan nedenlerden biri de „asimetrik bilgi‟dir. Bu olgunun 

yaĢandığı durumlarda bilgi, yatırımcılara ve diğer aktörlere farklı hızlarla ve 

farklı biçimlerde ulaĢır. Türev ürünlerin tam olarak neyi içerdiğini bilmeyen ve 

balonlara dayalı bir saadet zinciri yarattığını algılayamayan pek çok kiĢi ve 

kurum, daha fazla getiri elde etmek için bu ürünleri almaya yöneldi, bu yolla 

artan talep de ürünlerin miktarının artmasına ve balonun daha büyümesine yol 

açtı. GeliĢmiĢ ülkelerde, neredeyse birbirinden ayrı her iĢlev için ayrı bir mali 

kurum ve mali araç oluĢturulmuĢtur. Bu kurum ve araçlar birbiriyle irtibatlı ve 

karmaĢık iliĢkilere sahiptir. Bu grift yapının anlaĢılması önemli zorlukları 

içerdiğinden, „saydamlık ve anlaĢılır olmak‟ ciddi bir faktör olarak ortaya 

çıkmaktadır.
228

  

 

Osman Ulagay tarafından bu bağlamda vurgulanan bir diğer nokta, son 25/30 

yılda çok büyük bir geliĢme gösteren finans sistemi o kadar karmaĢık yapıya 

bürünmüĢtü ve Ģeffaflıktan o kadar uzaklaĢmıĢtı ki, kimse bu yapının rontgenini 

çekemiyordu. Öte yandan, finans sektörünün çok hızlı geliĢmesi ve küresel 

sistemdeki ağırlığının giderek artması, bu süreçte çok güçlü bir finans lobisinin 

oluĢması, bu sektöre bir ayrıcalık, bir dokunulmazlık kazandırmıĢtı. Bu da 

sistemin zaaflarının gizlenebilmesine yol açtı.
229

Bu bağlamda yetersiz bürokrasi, 
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kamusal savsaklama ve özel kesimin açgözlülüğü de, bir diğer çalıĢmada 

ayrıntılı olarak vurgulanmaktadır.
230

 

 

Bu konuda son olarak söylenmesi gereken bir husus da „dereceleme-rating- 

kuruluĢları‟nın, çeĢitli nedenlerle etkin ve objektif çalıĢmamıĢ olmalarıdır. Bir 

çok mali kuruluĢun kredi notu, ancak kriz baĢladıktan sonra düĢürülmüĢtür.
231

 

2007‟nin üçüncü çeyreğinden 2008‟in ikinci çeyreğine kadar geçen bir yıllık 

dönemde, iki büyük dereceleme kuruluĢu tarafından 1,9 trilyonluk mortgage 

destekli menkul kıymetin not indirimi yapılmıĢtır. 

 

 

 
4.1.2.8.  EĢitsizliğin YaygınlaĢması ve DerinleĢmesi 

 

Amerika‟da, politikacılar da dahil genelde bahsedilmeyen konunun “gelir 

eĢitsizliğindeki dramatik artıĢ”olduğunu söyleyen Steven Pearlstein‟e göre, 

ABD‟nin “altın yılları” olarak anılan II. Dünya SavaĢı ile 1997 yılları arasında 

en yüksek yüzde 10‟luk gelir grubunun toplam gelirdeki payı yüzde 35 iken, 

aynı oran 2007 öncesinde 50‟ye; keza, onbeĢ yıl önce yüzde 7,5 civasında olan 

en yüksek gelirli yüzde 1‟in ulusal gelirdeki payı, 2007‟in hemen öncesinde 

bunun bir misline yükselmiĢti.
232

Yine aynı makalede bunun suçlusu olarak, 

insan-mal-sermaye akıĢını alabildiğine mobil yapan globalizasyon; teknolojik 

değiĢim (bunun sonucu olarak, sıradan iĢgücü aleyhine geliĢen ücret değiĢimi); 

sendikalaĢma, sanayideki deregülasyon ve kurumsal davranıĢlar üzerine çok 

güçlenen finansal piyasalar gösterilmektedir. 

 

1979 yılından bu yana yaĢam standardının fakir ve orta gelir grupları için düz bir 

hat seviyesinde iken, servetin roket hızıyla zenginlerde toplandığını belirten 

Derek Thompson‟un makalesindeki “en yüksek yüzde 10 gelir grubu”nun payını 

gösteren grafik (ġekil:29) aĢağıda sunulmuĢtur.
233

 

 

 

 

 

 

                                                 
230

 Brummer, s.189-228; 
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ġekil : 29     EN ÜST YÜZDE 0N GELĠR GRUBU PAYI (1917-2008) 

 
Kaynak : Thomas Piketty and Emmanuel Saez 

 

Gelir vergisi istatistiklerin üzerinden 20 ülkede yapılan bir diğer çalıĢma da, son 

30 yıl içinde Avrupa ve Japonya dıĢında, Ġngilizce konuĢan ülkeler, Hindistan ve 

Çin‟de en yüksek gelir grubunun toplam gelir içindeki payının arttığı 

vurgulanmakta;
234

1976-2007 yılları arasında yaratılan 1 Amerikan Doları 

tutarındaki reel gelir artıĢının 58 cent‟inin en yüksek yüzde 1 dilimine gitmiĢ 

olduğunu, bunun bir sonucunun orta sınıfın sabit gelirinin, iĢ riskine ilave olarak 

artmadığı gibi, 2008 krizinin baĢta gelen nedenlerinden olan “hane halkının kredi 

talebi geniĢlemesi” olgunu yarattığını yazmaktadır Raghuram G.Rajan.
235

 

 

KiĢisel gelir dağılımındaki paylaĢım/eĢitlik gerçekleĢmeleri Lorenz Katsayısı ve 

onun bir entegrali olan Gini Katsayısı ile ölçülebilmektedir. 0 ile 1 sayıları 

arasında değiĢen Gini katsayısı 0‟a yaklaĢtığı ölçüde “mutlak eĢitlik çizgisine” 

yakın anlamına gelmektedir.
236

2000-07 yılları arasındaki Gini endeksine 

baktığımızda, Danimarka‟da 0,247, Japonya‟da 0,249, Almanya‟da 0,282, 

Kanada‟da 0,326, Hindistan‟da 0,368, Rusya‟da 0,375 rakamlarına karĢın, 

ABD‟de 0,408, Tayland‟da 0,425, Çin‟de 0,415(1978‟de 0,30) ve Brezilya‟da 

0,55 katsayılarını görmekteyiz.
237

Öte yandan, global eĢitsizliğin varlığını kabul 
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etmelerine karĢın, bunun 200 yıllık trendin tersine, geliĢmekte olan ülkelerdeki 

hızlandırılmıĢ büyüme ve yoksulluğun azalmasını arkasına alan, ılımlı da olsa 

azalma yönünde olduğunu söyleyen çalıĢmalar da bulunmaktadır.
238

 

 

Sonuç olarak, “altın yıllar”ın sonunda baĢalayan ve 2007 öncesi zirveye oturan 

gelir paylaĢımında ve servet yoğunlaĢmasındaki eĢitsizlik önce “orta sınıfı” 

vurmuĢ, bunun sonucu, düĢük faiz ile teĢvik edilen krediler vasıtasıyla gelirlerini 

arttırma yoluna gitmiĢlerdir. Ancak rüzgarın tersine dönmesiyle geri dönmeyen 

ve securitization yoluyla menkulleĢtirilmiĢ olan anılan borçlar 2008 krizini 

tetiklemiĢtir. Artan kredilerin yarattığı kırılganlık yanında, yara alan ve sıkıntıya 

giren orta sınıfın ekonomi ve toplumsal yapının temel taĢı olma özelliği de 

giderek aĢınmıĢ; dini ve etnik yapılanmaların mevzi kazanmasına yol açmıĢtır. 

 

4.2. KRĠZ SONUCU YAġANAN EKONOMĠ- POLĠTĠK 

GELĠġMELER 

2008 yılı ikinci yarısında dünyayı da etkilemeye baĢlamıĢ olan finansal krizin                   

kaynağı, ABD'de finans kesiminin 2007'nin ilk yarısında ortaya dökülen 

sorunlarıydı. Olayın gerisinde düĢük gelirli ABD vatandaĢlarına, 2002 sonunda, 

FED kısa vadeli faiz oranını yüzde bire çektiğinde, düĢük faizlere güvenip, 

yaygın ipotekli ev kredisi açılması yatıyordu. Ġpoteğe dayalı konut kredileri gibi 

varlıklar ĢiĢirilmiĢ fiyatlara dayalı pahalı türev menkul değerlere dönüĢtürülerek, 

varlığa dayalı menkul kıymetlerin bilançolara yansıtılması ve yatırım bankaları 

aracılığı ile tekrar tekrar pazarlanması suretiyle, küresel mali sistemin aĢırı 

geniĢlemesine ve ĢiĢirilmesine yol açmıĢlardı. 2004 yılının ikinci yarısından 

itibaren, ABD Federal Merkez Bankası, piyasalardan para çekmek amacıyla faiz 

oranlarını yükseltmeye baĢladı. Bunun sonucu olarak, konut satıĢlarında ve 

fiyatlarında gerilemeler ya 

Ģanmaya baĢlandı. 2006 yılına gelindiğinde, kredilerini ödeme zorluğu 

yaĢayanların konutlarını satıĢa çıkarılmalarına paralel olarak, konut 

fiyatlarındaki düĢüĢler, kredilerin geri dönüĢünde ciddi sorunlar ve bağlı olarak 

piyasalarda konut kredilerine dayalı türev kağıtlara güvensizlik problemleri 

yaĢanmaya baĢlanmıĢtır.
239

  

 

                     Özetle 2008 yılının eylül ayında önce ABD'de patlayan, sonra dalga dalga bütün 

dünyaya yayılan küresel krizin kökeninde tarihin en büyük “gayrimenkul ve 

kredi balonu” yatıyor. ABD'deki mortgage piyasası yaklaĢık 10 trilyon 

Amerikan Dolarlık bir büyüklüğe ulaĢmıĢ ve bu haliyle dünyanın en büyük 

piyasası olmuĢtu. BaĢlangıçta mortgage kredilerinin büyük ağırlığı, yüksek 

kaliteli müĢterilere verilen kredilerden oluĢuyordu. (bunlara "prime mortgage" 

kredileri deniliyor) Zaman içinde krediler daha düĢük kaliteli müĢterilere de 

yönelmeye baĢladı. ("sub-prime mortgage" kredileri). 2008 ortasında ABD'de 

sub-prime mortgage kredilerinin hacmi 1.5 trilyon dolara yükselmiĢti. ABD'de 

faizler geçmiĢte son derece düĢük düzeyde olduğundan, sub-prime mortgage 

kredilerini kullanan düĢük gelirli gruplar büyük ölçüde değiĢken faizli kredileri 

tercih etmiĢlerdi. FED'in son dönemde faizleri peĢ peĢe arttırmasına konut 
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fiyatlarındaki düĢüĢün eĢlik etmeye baĢlaması, kredileri geri ödenmeme  

sorununun yanında, “teminat yetersizliği” ni de gündeme taĢıdı.
240

  

             

Krizin sona ermesinin, yani ekonomik daralmanın ve küçülmenin iktisadi 

büyümeye dönmesinin, 2009 yılının ötesine taĢacağı ve krizin uzunca bir zaman 

dilimine yayılacağı genel kabul görmektedir. Birçok uzman dünya ticaretindeki 

daralmanın ve negatif büyüme oranlarının 2010 senesinin ortasına kadar devam 

edeceğini beklenmesine
241

 karĢın, bu satırların yazıldığı Mart 2011‟de, büyüme 

baĢlamıĢ olmasına karĢın, henüz düzlüğe çıkılmadığı; likidite enjeksiyonunun 

henüz emilemediği, bununla koĢut olarak enflasyona engel olmak için likidite 

emilimi ve faiz artıĢlarına baĢlanamadığı bilinmektedir.
242

   

 
 4.2.1. KÜRESELLEġMA SÜRECĠNĠN GELECEĞĠNE ve YÖNETĠġĠMĠNE 

ĠLĠġKĠN YENĠ YAKLAġIMLAR 

2008 krizini oluĢturan ve çalıĢmamızın önceki bölümlerinde ayrıntılı olarak               

açıklanan etmenler;  küresel finansal dengesizlikler, ABD‟nin yüksek cari 

iĢlemler açığı ve düĢük tasarruf oranı ile Çin‟in cari iĢlemler fazlası ile yüksek 

tasarruf oranı olmakla birlikte, temelinde „küresel ekonomik dengesizlik‟ 

yatmaktadır. Bir diğer ifadeyle, yaklaĢık 800 milyar Amerikan Doları 

civarındaki cari açığının finansmanını, esas olarak üç kaynak, büyük boyutlu cari 

iĢlem fazlaları vererek gerçekleĢtiriyor: petrol ihracatçıları 411 mia., Çin 250 

mia., Japonya 170 mia. olarak.
243

 Bir diğer kaynak da anılan yapısal 

dengesizliği; „hammaddelerin eksik üretimi‟, „finansal aĢırı birikim‟ ve 

„sanayinin aĢırı üretimi‟ saptamasıyla açıklamaya çalıĢmaktadır.
244

 

  

KüreselleĢmenin mevcut haliyle az geliĢmiĢ ülkelerden geliĢmiĢ ülkelere doğru        

kaynak transferini sağladığı ve doğan artı değerin ise, katma değer farkından 

dolayı geliĢmiĢ ülkelerde biriktiği; bu kaynağın daha sonra az geliĢmiĢ ülkelere 

kredi olarak geri döndüğü ve onları borç sarmalı içine düĢürdüğü; Paul Krugman 

baĢta olmak üzere bazı ekonomistlerin, özellikle mali yapıdaki bozulma 

nedeniyle dünya ekonomisinin Japonya‟nın 1990 yılında baĢına gelen uzun 

süreli durgunluğa sürüklenme riskinin yüksek olduğunu söylemeleri;
245

 

ekonomiyi canlandırma amacıyla piyasaya sokulan likiditenin zamanında 

emilememesi halinde küresel çapta enflasyona yol açabileceği endiĢesi; yüksek 

boyutlara varmıĢ olan iĢsizliğin yarattığı sosyal rahatsızlıklar ve krizin kaynağı 

çevre ülkeler değil merkez ülkeler olmasına karĢın, krizin hızla evrensel ölçüde 

yayılması olgusu, küreselleĢmenin veya onun ekonomik modeli olan 

kapitalizmin gözden geçirilmesi konusunda çok taraftar toplamıĢtır.  
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Yukarıda özetlenmeye çalıĢılan “küresel ekonomik dengesizlik”, küresel 

büyümenin iç dengelerinin sağlanması ve finans sisteminin reforme edilmesi 

gereklerini ön plana çıkarmıĢ ve bu hususlar son üç G20 toplantısının gündemini 

oluĢturmuĢtur.
246

 Toplantılarda çıkan en net sonuç, ABD merkezli dünya 

düzeninin yerini artık „çok kutuplu‟ bir yapıya bırakmasıydı. Yine bu zirvede, 

bütün ülkelerin kendi makro-ekonomik politika düzenlemelerini yapmaları 

ancak, dünya ekonomisinde sürdürülebilir ve dengeli bir kalkınmanın birlikte  

sağlanması ilkesi açıkça ortaya konmuĢtur. 

 

                     Dünya ekonomisinin yüzde 90‟nını, ticaretinin yüzde 85‟ini, nüfusunun da yüzde 

67‟sini temsil eden G20 ler
247

 ayrıca, IMF‟nin çalıĢma biçimi ve yaklaĢımının 

temelden değiĢtirilmesinde görüĢ birliği içindeler. Sonuç olarak, dünya ekonomi 

motorunu 1945‟lerde Ġngiltere‟den devralan ABD, artık ekonominin tek motoru 

ve belirleyicisi olmayacak, yerini, BRĠC ağırlıklı G20 alacak; geliĢmekte olan 

ülkeler, tüketim bayrağını geliĢmekte olan ülkelerden alacaklar; Brezilya 

liderliğinde Latin Amerika ve Çin liderliğinde Asya bölgesi, ekonomik güç 

değiĢiminden en çok faydalanacak bölge ve ülkeler olacaktır. 

 
          4.2.2. YENĠLENECEK ve SIKILAġTIRILACAK DENETĠM, DERECELEME, 

GÖZETĠM SĠSTEMLERĠ; FĠNANSAL SĠSTEMLERĠN DAHA ETKĠN 

KURALLAġTIRILMASI 
 

1980‟li yılların tümü, 1990‟lı yılların bir bölümü, II. Dünya SavaĢı‟ndan sonra 

yaygın biçimde uygulamaya konan kurallara bağlama düĢüncesinin, 

ekonomideki ilerlemelerin ve yaratıcılığın önünü kestiği inancının ortaya çıktığı 

yıllar olmuĢtur. Arz yönlü ekonomik anlayıĢın egemen olduğu o yıllarda, 

kuralları gevĢetme ve arz yönlü ekonomiye imkan sağlama görüĢü uygulamaya 

geçirilmiĢtir.
248

2000‟li yıllara, kuralların gevĢetildiği bir ortamda girilmiĢtir. 

2008 krizinin nedenlerinden biri de, bu deregülasyon eğilimidir. Kuralların 

gevĢetilmesi, piyasa mekanizmasının daha rasyonel çalıĢmasına değil, bir saadet 

zinciri yaratmasına yol açmıĢ ve maliyeti yüksek olmuĢtur. Bugün geldiğimiz 

noktada, kuralların varlığının önemli bir gereksinim olduğu anlaĢılmıĢ görülüyor 

ve bir hayli ağırlaĢtırılması bekleniyor.
249

 Özellikle, bankalar dıĢındaki 

                                                 
246

 Nisan 2009 tarihli Londra Zirvesi için http://www.g20.org/pub_communiques.aspx, Eylul 2009 

Pittsburgh Zirvesi için  

http://www.g20.org/Documents/pittsburgh_summit_leaders_statement_250909.pdf, Haziran 2010 

tarihli Toronto Zirvesi için 

http://www.canadainternational.gc.ca/notfound.aspx?lang=en?404%3Bhttp://www.canadainternati

onal.gc.ca/g20/toronto-summit/summit-documents/the-g-20-toronto-summit-declaration/ 

 ve http://www.imf.org/external/np/g20/pdf/062710a.pdf ,  

http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/G20Framework&MAP-WBReport-

TorontoSummit-2.pdf (08.03.2011) 
247

http://www.treasury.gov.tr/irj/servlet/prt/portal/prtroot/pcd!3aportal_content!2fcom.hazine.folde

rs.Hazine_Icin_Icerik!2fcom.hazine.folders.Nesneler!2fcom.hazine.folders.Roller!2fcom.hazine.ro

les.Hazine_Anonim_Kullanici!2fcom.hazine.worksets.Ana_Sayfa!2fAna_Sayfa!2fuluslararasi_ilis

kiler!2fcom.hazine.pages.G20!2fcom.hazine.iviews.G20 (08.03.2011) 
248

 Kozanoğlu, s. xxxıx 
249

 Kasım 2010 tarihli Seul Zirvesi, 

http://www.seoulsummit.kr/eng/boardDetailView.g20?boardDTO.board_seq=2010110000003391

&boardDTO.board_category=BD02&boardDTO.menu_seq= (09.03.2011)  

 

 

http://www.g20.org/pub_communiques.aspx
http://www.g20.org/Documents/pittsburgh_summit_leaders_statement_250909.pdf
http://www.canadainternational.gc.ca/notfound.aspx?lang=en?404%3Bhttp://www.canadainternational.gc.ca/g20/toronto-summit/summit-documents/the-g-20-toronto-summit-declaration/
http://www.canadainternational.gc.ca/notfound.aspx?lang=en?404%3Bhttp://www.canadainternational.gc.ca/g20/toronto-summit/summit-documents/the-g-20-toronto-summit-declaration/
http://www.imf.org/external/np/g20/pdf/062710a.pdf
http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/G20Framework&MAP-WBReport-TorontoSummit-2.pdf
http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/G20Framework&MAP-WBReport-TorontoSummit-2.pdf
http://www.treasury.gov.tr/irj/servlet/prt/portal/prtroot/pcd!3aportal_content!2fcom.hazine.folders.Hazine_Icin_Icerik!2fcom.hazine.folders.Nesneler!2fcom.hazine.folders.Roller!2fcom.hazine.roles.Hazine_Anonim_Kullanici!2fcom.hazine.worksets.Ana_Sayfa!2fAna_Sayfa!2fuluslararasi_iliskiler!2fcom.hazine.pages.G20!2fcom.hazine.iviews.G20
http://www.treasury.gov.tr/irj/servlet/prt/portal/prtroot/pcd!3aportal_content!2fcom.hazine.folders.Hazine_Icin_Icerik!2fcom.hazine.folders.Nesneler!2fcom.hazine.folders.Roller!2fcom.hazine.roles.Hazine_Anonim_Kullanici!2fcom.hazine.worksets.Ana_Sayfa!2fAna_Sayfa!2fuluslararasi_iliskiler!2fcom.hazine.pages.G20!2fcom.hazine.iviews.G20
http://www.treasury.gov.tr/irj/servlet/prt/portal/prtroot/pcd!3aportal_content!2fcom.hazine.folders.Hazine_Icin_Icerik!2fcom.hazine.folders.Nesneler!2fcom.hazine.folders.Roller!2fcom.hazine.roles.Hazine_Anonim_Kullanici!2fcom.hazine.worksets.Ana_Sayfa!2fAna_Sayfa!2fuluslararasi_iliskiler!2fcom.hazine.pages.G20!2fcom.hazine.iviews.G20
http://www.treasury.gov.tr/irj/servlet/prt/portal/prtroot/pcd!3aportal_content!2fcom.hazine.folders.Hazine_Icin_Icerik!2fcom.hazine.folders.Nesneler!2fcom.hazine.folders.Roller!2fcom.hazine.roles.Hazine_Anonim_Kullanici!2fcom.hazine.worksets.Ana_Sayfa!2fAna_Sayfa!2fuluslararasi_iliskiler!2fcom.hazine.pages.G20!2fcom.hazine.iviews.G20
http://www.seoulsummit.kr/eng/boardDetailView.g20?boardDTO.board_seq=2010110000003391&boardDTO.board_category=BD02&boardDTO.menu_seq
http://www.seoulsummit.kr/eng/boardDetailView.g20?boardDTO.board_seq=2010110000003391&boardDTO.board_category=BD02&boardDTO.menu_seq


 75 

kurumların ve kullandıkları estrümanların yeni bir regülasyon çerçevesine 

oturtulması yolunda çabalar arttmıĢtır.
250

 

 

                     ĠĢin denetim tarafına geldiğimizde, son yirmi yılın en önemli zaaflarından 

birinin, yöneticiler ekseninde, kuralların ve özellikle denetimin aĢağılanması 

olduğunu görmekteyiz. Bugün karĢımızda, çoğunluk itibariyle denetimsiz 

kalmıĢ, kuralları belirlenmemiĢ, belirlenmiĢ olsa bile uygulanmamasına göz  

yumulmuĢ bir mali yapı yer almaktadır.
251

 Görülen odur ki,  hem “iĢlem 

sırasında” denetimin, hem de „iĢlemden sonra-geriye dönük-„ denetimin daha 

etkin hale getirileceği ve bunun, mali sektörün, bankalar dıĢındaki diğer 

alanlarına da yaygınlaĢtırılacağıdır. Bankalarda, baĢlarda yanlızca „kredi 

riski‟nin izlendiği, sonrasında „operasyon‟ ve „piyasa‟ risklerinin de kapsama 

alındığı „risk yönetim‟ sistemi, 10 yılı aĢkın zamandır uygulanıyordu. Bu 

sistemin, mali sektörün tümüne ve diğer iĢ kollarındaki büyük Ģirketlere de 

yaygınlaĢtırılması beklenmektedir. Bir baĢka konu da, dereceleme kuruluĢlarının 

dereceleme ölçümlerinin daha ayrıntılı ve objektif hale geleceği, uygulama 

alanının artacağıdır. 

 

      4.2.3. SERMAYAE AKIMLARININ KONTROL ALTINA ALINMASI ve VERGĠ 

CENNETLERĠNĠN SINIRLANDIRILMASI 
 

                     Küresel sistemin bir sonucu olarak serbest bırakılan sermaye hareketlerinin kriz 

kolaylaĢtırıcı ve bulaĢtırıcı etkisini hafifletmek amacıyla, uluslararası 

sermayenin bu hareketlerine kayıt ve sınır getirmesi, özellikle sıcak paranın 

vergilendirilmesi; vergi cennetlerinin ĢeffaflaĢtırılması ve aĢamalı olarak ortadan 

kaldırılması bu bağlamda beklenen geliĢmeler olup; bu konular Pittsburg‟da son 

yapılan G20 toplantılarının gündemini oluĢturmuĢtur.
252

 

 
                                4.2.4. GÜÇLÜ, DENGELĠ ve SÜRDÜRÜLEBĠLĠR BÜYÜMENĠN SAĞLANMASI 

 

ÇalıĢmamızda daha önce ayrı bir baĢlıkta inceleyeceğimiz “kaynakların dağılımı 

ve refahta eĢitsizlik”, orta sınıfın erozyonu, bölgesel ve ekonomi temelli, genelde 

sistemin yarattığı farklılıkların da, en azından krizin derinleĢmesi hızlandırdığı 

görüĢünden hareketle, güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümenin ana hedef 

olarak kabul edildiğini görüyoruz.
253

  

 

4.3.   GLOBAL EKONOMĠ POLĠTĠKTE DÖNÜġÜMLER 

 
         4.3.1.  EKONOMĠK PARAMETRELERDE DEĞĠġĠMLER 

  

           Dünya ekonomisi son 10/15 yıldır önemli yapısal dönüĢümler geçirmekte                    

olup,   bunun temelinde “küresel dengesizlikler” denilen bir bozulma, onun da  

                                                 
250

 Eğilmez, s. 119 
251

 Mahfi Eğilmez, Makro-Ekonomi, Ġstanbul, Remzi Kitabevi, 2009, s. 288,289 
252

 Bu konuda daha geniĢ bilgi için http://www.g20.org/Documents2010/05/201005_Germany.pdf 

(09.03.2011) 
253

 G20 Seul Zirvesindeki uzlaĢı metni için: 

http://www.google.com.tr/#hl=tr&source=hp&biw=1362&bih=518&q=seul+concensus&btnG=G

oogle%27da+Ara&aq=f&aqi=&aql=&oq=seul+concensus&fp=dfbbacf76c02529a   

Bu konudaki daha detaylı bilgi ve modeller IMF ve Dünya Bankası‟nın bu yayınlarında 

bulunabilir: http://www.imf.org/external/np/g20/pdf/111210.pdf , 

http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/G20-Report-Seoul.pdf ve 

http://www.g20.org/Documents/20091115_SeoulWorkshop_ChairsSummary.pdf (23.02.2011) 

http://www.g20.org/Documents2010/05/201005_Germany.pdf
http://www.google.com.tr/#hl=tr&source=hp&biw=1362&bih=518&q=seul+concensus&btnG=Google%27da+Ara&aq=f&aqi=&aql=&oq=seul+concensus&fp=dfbbacf76c02529a
http://www.google.com.tr/#hl=tr&source=hp&biw=1362&bih=518&q=seul+concensus&btnG=Google%27da+Ara&aq=f&aqi=&aql=&oq=seul+concensus&fp=dfbbacf76c02529a
http://www.imf.org/external/np/g20/pdf/111210.pdf
http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/G20-Report-Seoul.pdf
http://www.g20.org/Documents/20091115_SeoulWorkshop_ChairsSummary.pdf
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gerisinde, ülkelerin “cari iĢlemler hesapları”ndaki farklılaĢmalar yatmaktadır. 

Küresel dengesizlikler, ülke gruplarının cari iĢlem dengeleriyle ilgilidir.
254

        

1990‟ların ikinci yarısına kadar geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkeler arasındaki en 

önemli ayırım, birinci kategoride olan ülkelerin cari iĢlem dengesi genellikle 

fazla verir, buna karĢılık az geliĢmiĢ veya geliĢmekte olan ülkelerde aynı denge 

sürekli açık vermekte ve bu açıklar geliĢmekte olan ülkeler veya IMF tarafından 

finanse edilir olmasıydı. Ancak bu durumun söz konusu tarihten bu yana, 

aĢağıdaki tablodan (Tablo:16) da anlaĢılacağı gibi, değiĢtiği ve tersine bir 

dönüĢüm içine girildiği görülmektedir:
255

 

 

     Tablo : 16                                                      

  

 
 

         

 Anılan çalıĢmadan alınan yukarıdaki tabloda da görüleceği gibi, “geliĢmiĢ 

ülkelerin global cari iĢlemler dengesi” 1996 yılında pozitif iken, anılan yıldan 

itibaren negatif değere dönüĢmektedir. ABD dıĢındaki geliĢmiĢ ülkeler global 

cari iĢlemler dengesinin yine pozitif olduğundan hareketle, bu olgunun ABD 

negatif cari iĢlemler dengesinden ileri geldiği gibi bir sonuç çıkıyorsa da; söz 

konusu olgunun 2006 yılından sonra değiĢtiği, ABD, Ġspanya ve Ġngiltere‟den 

oluĢan “geliĢmiĢ negatif cari açıklılar” kervanına bu kez Fransa, Ġrlanda, 

Ġtalya‟nın da katıldığını görmekteyiz. 

 

          Ülkeler cari iĢlemler dengesi ile ilgili aĢağıdaki ve yukarıdaki tabloların birlikte 

irdelenmesinden çıkan diğer bazı çıkarımları da; 

 GeliĢmiĢ ülkelerden Almanya‟nın, belirttiğimiz geliĢmenin aksine, o yıla 

kadar açık veren cari iĢlemler dengesinin 2003 yılından sonra sürekli ve artan 

bir trend içinde fazla verdiği, 

 Keza, daha önceleri negatif bir cari iĢlemler dengesine sahip olan Çin‟in bu 

yapısının 1996 yılından sonra değiĢerek, sürekli ve artan bir seri halinde cari 

iĢlemler fazlası olan ülkeler arasına katıldığı, 

                                                 
254

 Boratav,  s.19 Yine aynı kitapta” cari iĢlemler dengesi”, bir ulusal ekonomi ile, dıĢ dünya 

arasında mal/hizmet ticareti, kar, faiz, ücret transferleri sonunda ortaya çıkan yıllık gelir ve 

giderlerin bilançosu olarak tanımlanmaktadır.  
255

 Mustafa Kutlay, “Dünya Ekonomisindeki Yapısal DeğiĢim Üzerine Notlar”,  13.08.2008, 

http://www.usak.org.tr/makale.asp?id=737 (30.03.2011)  

 

 

 

http://www.usak.org.tr/makale.asp?id=737
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 Türkiye, Yunanistan, Meksika, Portekiz, Polonya gibi bazı geliĢmekte olan 

ülkelerin cari açık veren yapıları değiĢmeden ve kalıcı bir Ģekilde sürdüğü, 

     Ģeklinde sıralayabiliriz. 

 

Bazı ülkelerin cari iĢlemler dengesinde 2000‟in ilk 10 yılındaki trendi ve anılan   

net denge sonuçlarının GSYĠH‟ya oranları aĢağıdaki tablolarda (Tablo:17,18) 

gösterilmiĢtir: 

Tablo :17 

T

Cari İşlem Dengesi 

$ milyar

1993 1997 1998 1999 2000 2003 2007 2008 2009 2010

United States -84,8 -140,7 -215,1 -301,6 -417,4 -520,7 -718,1 -668,9 -378,4 -495,7 

Spain -5,6 -0,6 -7,2 -17,9 -23,0 -31,1 -144,7 -156,4 -80,6 -76,7 

France 9,4 37,2 38,9 45,8 19,3 13,6 -26,1 -55,5 -51,6 -55,9 

Turkey -6,4 -2,6 2,0 -0,9 -9,9 -7,5 -38,2 -41,9 -14,0 -37,8 

Italy 7,5 33,3 22,8 8,0 -5,9 -19,8 -51,7 -81,2 -67,8 -66,9 

Australia -9,3 -11,7 -17,7 -21,7 -15,2 -28,5 -59,1 -49,0 -45,5 -28,7 

Canada -21,7 -8,2 -7,7 1,7 19,7 10,6 11,8 8,0 -38,6 -42,1 

United Kingdom -18,7 -1,6 -5,3 -35,4 -38,9 -30,0 -72,8 -43,1 -27,1 -49,4 

Poland     ..  -5,7 -6,9 -12,5 -10,3 -5,5 -20,3 -25,6 -9,6 -11,4 

Mexico -23,4 -7,7 -16,0 -14,0 -18,7 -7,3 -8,7 -16,2 -5,8 -9,0 

Portugal
2

0,3 -6,8 -8,8 -11,0 -12,2 -10,5 -23,5 -31,9 -24,0 -23,6 

Greece
2

-1,9 -5,3 -3,8 -7,7 -9,9 -12,8 -44,8 -51,2 -37,1 -32,7 

New Zealand -1,7 -4,3 -2,0 -3,4 -2,4 -3,1 -10,6 -11,6 -3,4 -4,5 

Chile        .. -3,7 -3,9 0,1 -0,9 -0,8 7,5 -2,5 4,2 -2,7 

Slovenia     ..  0,1 -0,2 -0,9 -0,6 -0,2 -2,3 -3,7 -0,7 -1,3 

Hungary     ..  -2,0 -3,4 -3,7 -4,2 -6,7 -9,1 -10,9 0,7 -0,4 

Czech Republic 0,5 -3,6 -1,3 -1,5 -2,7 -5,8 -5,6 -1,3 -1,8 -3,7 

Slovak Republic -0,5 -1,8 -2,0 -1,0 -0,7 -1,9 -4,0 -6,3 -2,8 -2,7 

Iceland 0,0 -0,1 -0,6 -0,6 -0,9 -0,5 -3,3 -4,2 -0,3 -0,1 

Luxembourg     ..  1,9 1,8 1,8 2,7 2,4 5,2 3,2 3,5 4,1 

Finland -1,1 6,8 7,3 8,1 9,9 8,5 10,5 7,9 6,7 3,5 

Belgium
1

12,2 13,8 13,3 12,9 9,4 12,9 7,7 -8,6 4,1 4,1 

Israel     ..  -3,4 -1,0 -1,7 -4,0 0,9 4,3 1,9 7,6 6,3 

Ireland 1,8 1,9 0,7 0,3 -0,3 0,0 -13,9 -15,2 -6,6 -0,5 

Austria -1,4 -5,2 -3,5 -3,6 -1,4 4,3 13,2 13,7 10,4 9,9 

Denmark 3,9 0,7 -1,5 3,4 2,5 7,3 4,4 9,0 11,1 13,9 

Korea 0,8 -8,3 40,4 24,5 12,3 11,9 5,9 -5,8 42,7 29,7 

Sweden -2,6 10,3 9,7 10,7 9,4 22,4 38,2 45,9 30,0 31,1 

Netherlands 13,2 25,0 13,0 15,7 7,3 30,3 52,7 37,9 36,9 42,0 

Norway 3,8 10,0 0,0 8,9 25,1 27,7 55,0 80,5 49,4 57,1 

Switzerland 18,8 24,6 25,2 29,0 30,1 43,4 39,7 7,2 59,7 66,5 

Japan 130,0 96,6 119,7 115,7 118,1 136,2 212,8 157,4 142,2 190,8 

Germany -19,4 -10,0 -17,0 -28,3 -34,1 47,5 256,0 247,5 166,4 170,4 

China -11,9 36,9 31,4 15,6 20,5 45,8 371,8 436,1 297,1 269,9  

 

Kaynak : OECD Economic Outlook 2010         
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Tablo 18  CARĠ ĠġLEMLER DENGESĠ (GSYĠH YÜZDESĠ)   

 
                  

  2001 2002 2003 
2

004 

20

05 

20

06 

20

07 

20

08 

Iceland -4,3 1,5 -4,8 -9,8 -16,2 -25,7 -20,1 -44,2 

Greece -7,3 -6,8 -6,6 -5,9 -7,4 -11,3 -14,5 -14,5 

Portugal -9,9 -8,1 -6,1 -7,6 -9,5 -10 -9,4 -12,1 

Spain -3,9 -3,3 -3,5 -5,3 -7,4 -9 -10 -9,6 

New Zealand -2,7 -3,8 -4,1 -6,2 -8,3 -8,5 -8 -8,8 

Hungary -6 -6,9 -8 -8,3 -7,2 -7,4 -6,8 -7,1 

Slovak Republic -8,3 -7,9 -5,9 -7,8 -8,5 -7,9 -5,3 -6,5 

Turkey 1,9 -0,3 -2,5 -3,7 -4,6 -6 -5,9 -5,7 

Ireland -0,7 -0,9 0 -0,6 -3,5 -3,5 -5,3 -5,3 

Poland -3,1 -2,8 -2,5 -4 -1,2 -2,8 -4,8 -5,1 

United States -3,9 -4,3 -4,7 -5,3 -6 -6 -5,2 -4,9 

Australia -1,9 -3,7 -5,2 -5,9 -5,5 -5,1 -6,1 -4,4 

Italy -0,1 -0,8 -1,3 -0,9 -1,7 -2,6 -2,4 -3,4 

Czech Republic -5,3 -5,5 -6,3 -5,2 -1,3 -2,6 -3,2 -3,1 

Belgium 3,4 4,6 4,1 3,5 2,6 2 2,2 -2,5 

France 1,9 1,4 0,8 0,6 -0,4 -0,5 -1 -2,3 

United Kingdom -2,1 -1,7 -1,6 -2,1 -2,6 -3,3 -2,7 -1,6 

Mexico -2,6 -2 -1 -0,7 -0,5 -0,5 -0,8 -1,5 

Korea 1,6 0,9 1,9 3,9 1,8 0,6 0,6 -0,7 

Canada 2,3 1,7 1,2 2,3 1,9 1,4 1 0,5 

Denmark 2,6 2,9 3,5 2,3 4,3 3 1,5 2,2 

Switzerland 8,2 8,8 13,3 13,4 14 15,2 10 2,4 

Finland 8,6 8,8 5,2 6,6 3,6 4,5 4,2 3 

Austria -0,8 2,7 1,7 2,2 2,2 2,8 3,6 3,2 

Japan 2,1 2,9 3,2 3,7 3,6 3,9 4,8 3,2 

Netherlands 2,4 2,5 5,5 7,5 7,3 9,3 8,7 4,8 

Luxembourg 8,8 10,5 8,1 11,9 11 10,3 9,7 5,4 

Germany 0 2,1 1,9 4,7 5,1 6,5 7,9 6,7 

China 1,3 2,4 2,8 3,5 7,2 9,5 10,9 9,5 

Sweden 3,8 4 7,2 6,7 7 8,5 8,8 9,8 

Norway 16,1 12,5 12,3 12,7 16,3 17,3 14,1 18,5 

                  

             

Kaynak:OECD Factbook 2010 

 

 

 

             
 

 

http://www.sourceoecd.org/factbook
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Paul Krugman‟ın, “geliĢmiĢ ekonomilerin kalıcı Ģekilde iĢ gücünü ve 

fabrikalarını yeterli istihdam seviyesinde tutacak seviyede harcama 

yapamayacakları” tezi
256

 ile “süreklilik” boyutunda daha da önem kazanan;  

keza, çalıĢmamızın daha önceki bölümlerinde de belirtildiği gibi, hem ucuz 

iĢgücü sunan Asya ülkelerince yaratılan “iĢgücü arbitrajı”, hem de 2008 

ekonomik krizinin bir sonucu olarak küçülen dünya ekonomisinin sonucu olarak 

“iĢsilik oranları”ndaki artıĢ, önemli bir sosyo-ekonomik sorun olmuĢ ve olmaya 

da devam edecektir. ĠĢsizlik oranlarının 2000‟in ilk on yılında ülke bazındaki 

seyri aĢağıda (Tablo:19) belirtilmektedir. 
 

Tablo : 19    ĠSSĠZLĠK ORANLARI  

   

                                                 
256

 Krugman,  s.18 

 

               
                 

  2002 2003 2004  2005  2006  2007  2008 2009 

Spain 11,4 11,4 11 9,2 8,6 8,3 11,4 18,1 

Turkey 10,6 10,8 11,1 10,9 10,5 10,5 11,2 14,3 

Estonia 10,5 10,3 9,9 8,1 6 4,8 5,6 14,1 

Slovak Republic 18,6 17,6 18,2 16,2 13,3 11 9,6 12,1 

Chile 9,2 8,7 9,1 8,3 7,9 7,4 8 10 

Portugal 5,3 6,6 7 8,1 8,1 8,5 8,1 10 

Greece 10,5 9,9 10,7 10 9 8,4 7,8 9,6 

United States 5,9 6,1 5,6 5,1 4,7 4,7 5,8 9,4 

France 8,9 8,5 8,9 8,9 8,8 8 7,4 9,1 

Sweden 5,3 5,8 6,6 7,8 7,1 6,2 6,2 8,5 

Canada 7,7 7,7 7,3 6,8 6,3 6,1 6,2 8,4 

Finland 9 9 8,9 8,4 7,7 6,9 6,4 8,4 

Poland 20,3 20 19,3 18 14 9,7 7,2 8,3 

Belgium 7,6 8,2 8,4 8,5 8,3 7,5 7 8 

Germany 8,7 9,4 10,4 11,3 10,4 8,7 7,6 7,8 

United Kingdom 5,1 4,9 4,7 4,7 5,4 5,3 5,4 7,8 

Iceland 3,2 3,4 3,1 2,7 3 2,3 3 7,4 

Israel 1 10,5 10,9 10,5 9,2 8,5 7,4 6,2 - 

Czech Republic 7,3 7,8 8,4 8 7,2 5,4 4,4 6,8 

New Zealand 5,4 4,8 4,1 3,9 3,9 3,8 4,3 6,3 

Denmark 4,6 5,5 5,6 4,9 4 3,8 3,4 6,1 

Slovenia 6,4 6,8 6,4 6,7 6,1 5 4,5 6 

Australia 6,5 6 5,5 5,1 4,9 4,4 4,3 5,7 

Japan 5,6 5,4 4,9 4,6 4,3 4,1 4,2 5,3 

Luxembourg 2,6 3,7 5,1 4,5 4,7 4,1 5,1 5,2 

Austria 4 4,3 5 5,2 4,8 4,5 3,9 4,8 

Switzerland 3 4,2 4,4 4,5 4,1 3,7 3,4 4,2 

China - - 10,1 9,8 9 4,2 4 4,2 

Netherlands 3,1 4 5 5,1 4,2 3,5 3 3,9 

Norway 4 4,5 4,5 4,7 3,5 2,6 2,6 3,2 

Kaynak: Labour market statistics: Labour force statistics by sex anda ge: indicators, OECD 
Employment and Labour Market Statistics( database) 

file:///C:/Users/mehmet.cingoz/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/mehmet.cingoz/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Temp/Xl0000024.xls#RANGE!#BAŞV!#RANGE!#BAŞV!
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Kamu bütçesi dengesini GSYĠH‟ya oranını gösteren aĢağıdaki tablonun 

incelenmesinden de, en yüksek “açık oranı”nın Ġrlanda, ABD,Ġngiltere,Ispanya, 

Slovakya ve Yunanistan olduğunu; negatif dengeye sahip olan ülkelerin bu 

açıklarının kriz sonrasında daha da arttığını; krizin getirdiği yeni yükümlülükler 

ve vergi hasılatındaki düĢüĢler nedeniyle, son iki yılda Norveç ve G.Kore hariç 

tüm ülkelerin merkezi yönetim bütçelerinin açık verdiğini gözlemekteyiz. 

 

Tablo:20 MERKEZĠ BÜTÇE DENGELERĠ (GSYĠH %)  
   

             
 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ireland -2,1  4,8  1,0  -0,3  0,4  1,4  1,7  2,9  0,0  -7,3  -14,2  -32,3  

Japan -4,7  -7,6  -6,3  -8,0  -7,9  -6,2  -6,7  -1,6  -2,4  -2,1  -7,1  -7,7  

United States  -3,3  1,5  -0,6  -4,0  -5,0  -4,4  -3,3  -2,2  -2,9  -6,3  -11,3  -10,5  

United Kingdom -5,8  3,7  0,6  -2,0  -3,7  -3,6  -3,3  -2,7  -2,8  -4,8  -11,0  -9,6  

Greece -9,1  -3,7  -4,4  -4,8  -5,7  -7,4  -5,3  -3,9  -5,4  -7,8  -13,7  -8,3  

India - -3,2  -3,8  -4,3  -4,7  -3,3  -3,1  -3,1  -3,3  -3,0  -7,8  -6,9  

France -5,5  -1,5  -1,6  -3,2  -4,1  -3,6  -3,0  -2,3  -2,7  -3,3  -7,6  -7,4  

Poland -4,4  -3,0  -5,3  -5,0  -6,2  -5,4  -4,1  -3,6  -1,9  -3,7  -6,8  -7,9  

Total OECD   -4,8  0,1  -1,4  -3,3  -4,1  -3,4  -2,7  -1,2  -1,3  -3,3  -7,9  -7,6  

Spain -6,5  -1,0  -0,7  -0,5  -0,2  -0,4  1,0  2,0  1,9  -4,2  -11,1  -9,2  

Portugal -5,0  -2,9  -4,3  -2,9  -3,1  -3,4  -5,9  -4,1  -2,8  -3,0  -9,4  -7,3  

Slovak Republic -3,4  -12,3  -6,5  -8,2  -2,8  -2,4  -2,8  -3,2  -1,8  -2,1  -7,9  -8,0  

Slovenia -8,4  -3,7  -4,0  -2,5  -2,7  -2,2  -1,4  -1,3  0,0  -1,8  -5,8  -5,7  

Belgium -4,5  -0,1  0,4  -0,2  -0,2  -0,4  -2,9  0,1  -0,4  -1,4  -6,1  -4,9  

Turkey - - - -32,0  -13,0  -12,0  -5,0  -0,8  1,0  -1,0  -2,8  -5,1  

Euro area -7,5  -0,1  -1,9  -2,6  -3,1  -3,0  -2,6  -1,3  -0,6  -2,0  -6,2  -6,3  

New Zealand 2,7  1,9  1,7  3,6  3,8  3,9  4,5  5,1  4,0  0,4  -3,7  -5,3  

Czech Republic -13,4  -3,7  -5,6  -6,8  -6,6  -2,9  -3,6  -2,6  -0,7  -2,7  -5,8  -5,2  

Netherlands -9,2  2,0  -0,3  -2,1  -3,2  -1,8  -0,3  0,5  0,2  0,5  -5,4  -5,8  

Italy -7,4  -0,9  -3,1  -3,0  -3,5  -3,6  -4,4  -3,3  -1,5  -2,7  -5,2  -5,0  

Austria -5,9  -1,9  -0,2  -0,9  -1,6  -4,5  -1,8  -1,6  -0,6  -0,5  -3,5  -4,4  

Hungary -8,7  -3,0  -4,1  -8,9  -7,2  -6,4  -7,9  -9,4  -5,0  -3,7  -4,4  -4,2  

Denmark -2,9  2,2  1,2  0,3  -0,1  1,9  5,0  5,0  4,8  3,4  -2,8  -4,6  

Israel -4,2  -4,1  -6,5  -7,9  -8,2  -6,1  -4,7  -2,0  -1,5  -3,1  -5,8  -4,8  

Estonia 1,1  -0,2  -0,1  0,3  1,7  1,6  1,6  2,4  2,5  -2,9  -1,8  -1,2  

Canada -5,3  2,9  0,7  -0,1  -0,1  0,9  1,5  1,6  1,4  0,0  -5,5  -4,9  

Germany -9,7  1,3  -2,8  -3,6  -4,0  -3,8  -3,3  -1,6  0,3  0,1  -3,0  -4,0  

China - -2,9  -2,7  -2,5  -2,6  -2,1  -1,3  -1,2  -0,9  0,8  -0,4  -2,1  

Finland -6,2  6,8  5,0  4,0  2,3  2,1  2,5  3,9  5,2  4,2  -2,7  -3,3  

Australia -3,4  0,5  -0,5  0,7  1,4  1,1  1,4  1,5  1,7  0,4  -4,0  -3,3  

Luxembourg 2,4  6,0  6,1  2,1  0,5  -1,1  0,0  1,4  3,7  3,0  -0,7  -2,2  

Switzerland -2,0  0,1  -0,1  -1,2  -1,7  -1,8  -0,7  0,8  1,7  2,3  1,2  -0,7  

Iceland -3,0  1,7  -0,7  -2,6  -2,8  0,0  4,9  6,3  5,4  -13,5  -9,9  -6,3  

Sweden -7,3  3,6  1,6  -1,5  -1,3  0,4  1,9  2,2  3,5  2,2  -1,2  -1,2  

Korea 3,5  5,4  4,3  5,1  0,5  2,7  3,4  3,9  4,7  3,0  0,0  1,6  

Norway  3,2  15,4  13,3  9,2  7,3  11,1  15,1  18,5  17,7  19,3  9,9  9,5  

 

Kaynak: OECD Economic Outlook 88 

database, tradingeconomics.com               
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AĢağıdaki tabloda da(Tablo:21), merkezi yönetim borçluluğu, GSYĠH‟ya göre 

en yüksek olan ilk 18 ülke sıralanmıĢtır: 

 

Tablo : 21   

  

 

GSYİH YÜZDESİ OLARAK KAMU BORÇLARI  

1 Japan 225,8 

2 Greece 144 

3 Iceland 123,8 

4 Italy 118,1 

5 Singapore 102,4 

6 Belgium 98,6 

7 Ireland 94,2 

9 France 83,5 

10 Portugal 83,2 

11 Egypt 80,5 

12 Germany 78,8 

13 United Kingdom 76,5 

14 Malta 72,6 

15 Austria 70,4 

16 Netherlands 64,6 

17 Spain 63,4 

18 Brazil 60,8 

 WORLD 59,3 

     

Kaynak: CIA Factbook-National Debt by Country 

 

 Borçlanması “dünya ortalama kamu borçlanma oranı”nın üzerinde olan anılan 

18 ülkenin, Japonya, Singapur ve Brezilya dıĢındaki tümünün Avrupa ülkesi 

olduğu, son krizin bu süreci hızlandırdığını, Japonya‟nın kamu borcunun ise 

tümüyle iç borçlardan oluĢtuğunu söyleyebiliriz. 

                               4.3.2.  EKONOMĠK YAPILANMA, ÜRETĠM FAKTÖRLERĠ ve FON AKIġINDAKĠ 

GELĠġMELER 

         ÇalıĢmamızın önceki bölümünde ayrıntılı olarak irdelediğimiz ve önemi giderek 

artan “G‟ler süreci” olarak adlandırabileceğimiz G7‟den G8, G10 ve G20‟ye 

dönüĢümler ve SCO ile;  iĢlev ve saygınlıklarında, daha önce değindiğimiz 

nedenlerle azalma olan IMF, Dünya Bankası ve OECD gibi kuruluĢ ve iĢbirliği 

platformlarındaki bu “yeni global mimari/yapılanma”nın üç ana temelde 

yükselmesi
257

 beklenmektedir: 

 Aynı sorunun farklı yüzleriyle ilgilenen çeĢitli kuruluĢ veya platformlar 

arasında, etkinlik ve hızı arttırmak amacıyla “konsolidasyon”. 

 Global ekonomi ve onun zorunlu yardımcılarının “belirlenip açıklanmıĢ bir 

politika/politikalar”a gereksinim duyduğunun ön kabulü. Stephen S.Roach bu 

ön kabuller olarak; global eĢitsizlik/dengesizliğin azaltılmasını, fiyat 

                                                 
257

 Roach, s.120,121 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gr.html
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istikrarını, sürdürülebilir büyümeyi, tam istihdamı, yoksulluğun azaltılmasını, 

çevrenin korunmasını saymaktadır.  

 Yeni global yapı/mimarinin “saygın-meĢru-yetkili/etkin” nitelikleri taĢıması. 

Dünya GSMH‟nın yüzde 27 sini ve nüfusunun yüzde 42‟sini temsil eden ve 

dünya ekonomisindeki payları da, aĢağıdaki grafikte (ġekil:30) görüleceği gibi
258

 

giderek yükseleceği beklenen BRIC
259

ülkelerinin global ekonomide olası 

katkılarını; daha önce değindiğimiz “iĢgücü arbitrajı”sonucu, özellikle Çin ve  

Hindistan‟da artacak “orta sınıf”ın yaratacağı yeni dinamizm; talep tarafındaki 

ekonomik büyüme etkisi(Çin ve Hindistan);  arz tarafındaki ekonomik büyüme 

etkisi (Rusya ve Brezilya)  üç grupta toplayabiliriz:
260

  
 

                   ġekil : 30          BRIC ve DĠĞER ÜLKELERĠN GSYĠH KARġILAġTIRMASI 

 

 Kaynak : Goldmansacks.com  

 Ekonomi bağlamında diğer gözlenen bir değiĢim de, globalizasyon içinde 

“maddi malların ticareti”nden, sınır ötesi entegrasyonu daha da hızlandıran “bilgi 

ekonomisi”nin görünmeyen aktivitesine doğru olup; bunun bir türevi de, daha 

önce “mavi yakalılar”ın karĢılaĢtığı “iĢ endiĢesi”nin, giderek “beyaz yakalılar”ca 

da yoğun olarak hissedileceği ve hizmet/servis ekonomisinin daha çok stres 

altında olacağıdır.
261

 

                                                 
258

Dominic Wilson, “Is This The BRIC‟s Decade?”, Goldman Sachs, May 20, 2010, 

http://www2.goldmansachs.com/ideas/brics/brics-decade-doc.pdf (21.03.2011) 
259

 Brezilya,Rusya,Hindistan ve Çin‟den oluĢan BRIC ülkelerinin Nisan 2011 sonunda yapılan 

toplantısına Güney Afrika da dahil edilerek, adı BRICS olmuĢtur. Daha ayrıntılı bilgi için: : 
http://www.thedutcheye.com/opinions/economy/brics-south-africa-as-the-port-to-the-african-

continent.html ve http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=155405 (18.04.2011) 
260

 Roach, 135,136 
261

 Roach, s.114 
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Bir diğer ifade ile, global rekabetin sarkacı bu kez hizmet ekonomisine doğru 

sallanmakta, bu değiĢim de,  beyaz yakalıları yeni ve henüz durulmamıĢ olan 

global rekabetin içine çekmekte; ucuz iĢgücünün daha önce yarattığı ve 

çalıĢmamızın önceki bölümlerinde belirttiğimiz “global iĢgücü arbitrajı”na, bu 

defa da, önemi giderek artan bilgi iĢlem teknolojilerinin (IT) getirdiği “yeni 

iĢgücü arbitrajı” eklenmektedir. (G7 ülkelerinde servis sektörünün toplam 

iĢgücünün yüzde 75‟ini istihdam ettiği, internet kullanıcılarının her yıl yüzde 15 

oranında arttığı düĢünüldüğünde, IT‟nin iĢgücü ikamesindeki önemi daha iyi 

anlaĢılabilmektedir)
262

 

Belirttiğimiz bu trend, ücret düzeninde bazı değiĢimler getirecek olup, bu 

değiĢimin sonucu olarak ücret yapısının da, geliĢmiĢ ülkeler için aĢağı, ihracat 

öncülüğünde geliĢmekte olan ülkelerde ise yukarı yönde olacağını ve bu 

yaĢananların da, ileride üzerinde duracağımız “korumacılık” eğilimini 

arttırabileceğini beklemek, sanırız temelsiz bir yaklaĢım olmayacaktır. 

Beyaz yakalılar ordusunun da rekabet koĢullarına dahil olmasının hızlanması ve 

sonucunda beyaz yakalı ücret seviyesindeki aĢağı yönde beklenti, geliĢmekte olan 

ülkelerde gerçekleĢen “ihracat lokomotifli büyüme” ile oluĢmakta olan gelir 

artıĢı, Goldman Sachs tarafından yapılan öngörüye göre 2030 yılına kadar bir 

milyar kiĢinin daha eklenmesiyle, dünya nüfusunun yaklaĢık yüzde 30‟unu 

oluĢturacak “yeni orta sınıf” beklenmekte; bu sürecin de; 

 harcamalarda artıĢ,  

 kaynak kullanımının hızlanması, 

 global eĢitsizlikte düĢüĢ, 

 çevre ve politik konularda duyarlılık, 

sonuçlanmasını getireceği, bu özellikleri içerecek yaklaĢık 75 ülkenin dünya milli 

gelirinde ve nüfusundaki paylarının sırasıyla yüzde 97 ve 90 olması 

öngörülmekte olup, bunlarla ilgili grafikler de aĢağıda sunulmuĢtur: (ġekil:31)
263

 

 

 

 

                                                 
262

 Roach, s.115,116 
263

Dominic Wilson&Raluca Dragusanu, “The Expanding Middle: The Exploding World Middle 

Class and Falling Global Inequality”, Goldman Sachs, July 7,2008,  http://www.ryanallis.com/wp-

content/uploads/2008/07/expandingmiddle.pdf  (21.03.2011) 
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              ġekil : 31                  SEÇĠLMĠġ ÜLKELERĠN 2007 ve 2050‟DEKĠ GSYĠH‟LARI 

 

    

 

 

Kaynak : Goldman Sachs 

Yıllar itibariyle toplam gelirden daha çok pay alacağı tahmin edilen “orta sınıf”ın 

bu durumunu ve gelir dağılımında giderek beklenen düzelmeyi (orta sınıfın 

artmasıyla) iĢaret eden grafikler (ġekil:32,33,34) aĢağıda sunulmuĢtur:    
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                         ġekil : 32                    GLOBAL GELĠR DAĞILIMI      

 

 

 ġekil : 33           DÜNYA ORTA SINIFINDAKĠ GENĠġLEME     
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                               ġekil : 34       LORENZ EGRĠSĠ-ORTA SINIFIN YÜKSELMESĠ 

            

Joseph Stliglitz, kriz öncesi yaĢanan global eĢitsizliğin bir sonucunu da, paranın 

harcamak isteyenlere kolayca ulaĢması, bu kiĢi ve kurumların ihtiyaçlarının 

üzerinde borçlanarak harcamalarını finanse etmeleri, bu yolla  global toplam talep 

artıĢını tetiklemesi olarak görmektedir.
264

 

 

          5. ÇĠN’ĠN POLĠTĠK VE EKONOMĠK KONUMUNUN       

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ  

                   5.1.  ÇĠN’ĠN SĠYASĠ ve JEOPOLĠTĠK KONUMUNUN    

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

              Çin‟in gerçekten, geliĢmekte olan ülkeler içinde ekonomik ve siyasi ağırlığı son 

20 yıldır artan tek ülke ve “potansiyel global güç” olduğunu söyleyebiliriz.
265

II 

nci Dünya SavaĢı sonrası Avrupa‟nın yanında Japonya için geçerli olduğu gibi, 

Soğuk SavaĢ sonrası “global premier lig”e yükselen ve Batılı olmayan Çin, ABD 

ve Avrupa‟nın yanında “dünya düzenini Ģekillendiren” güç olarak yerini daha da 

kuvvetlendirmiĢtir.
266

 Keza, jeopolitik etkileri yönünden de Çin, karmaĢık ve 

paradoksal özellikler sergilemektedir. Örneğin Ġran ve Rusya‟dan farklı olarak, 

sadece Nixon‟ın tarihi 1972 Beijing ziyaretinden sonra ABD veya herhangi bir 

Batı ülkesiyle sınırlı kalmayıp, tüm komĢu ülkeler ve özellikle Hindistan ile, 

uzlaĢı ve iyi iliĢkiler temeline oturan, açık bir çatıĢmadan uzak duran iliĢkiler 

kurmuĢ; kendisini, mevcut siyasi sisteme entegre ederek, sürdürülebilir bir 

                                                 
264

 Stiglitz, Freefalls.191 
265

 George Magnus, Uprising-Will Emerging Markets Shape or Shake The World Economy, 

West Sussex: John Wiley &Sons Ltd.,2011., s.4,5 
266

 Leonard, s.5 
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ekonomik geliĢmiĢlik sağlamaya çalıĢmıĢtır. Öte yandan da, nüfusunun 

büyüklüğü, sahip olduğu ekonomik potansiyel, kurduğu ve dahil olduğu askeri 

iliĢkileri ile, sadece ABD‟nin “global stratejik üstünlüğü-superiority” ile değil, 

1945‟den bu yana “dünya stratejik dengesini” etkilemesi ve/veya çatıĢması ile de 

ön plana çıkmaktadır.
267

  

 

               Çin‟in bölge ve dünya politikası ile jeopolitik konumunu üç dönem baĢlığı ile 

incelemenin yararlı olacağını düĢünüyoruz. 

 
                           5.1.1.   1977- 11 EYLUL 2001 DÖNEMĠ  

 

               Amerika‟nın dünya sahnesine toptan egemen olması çağının sona erdiğine 

inanan ve Vietnam batağından çıkıĢ ile ilgili sancılı sürecin yarattığı yıpranmayı  

iyileĢtirmeye çalıĢan Nixon, 1970 ġubat‟ında, ABD‟in askeri yükümlülük ve 

müdahaleleriyle ilgili kuralları “Nixon Doktrini” adı altında toplamıĢ ve olası bir 

Pekin-Moskova savaĢını önlemeye çalıĢmıĢtır. 1969 yılında baĢlayan diplomatik 

görüĢmeler sonrasında, ġubat 1973‟de bildiri haline getirilmiĢ; bu Ģekilde iki 

ülke arasındaki iliĢkiler, düĢmanlık ve izolasyondan hızla uzaklaĢarak, 

kaçınılmaz bir tehdide karĢı “de facto” bir ittifaka dönüĢmüĢtür.
268

Bunun sonucu 

olarak 1979‟da Tayvan ile resmi diplomatik iliĢkilerini kesen ve Çin Halk 

Cumhuriyeti‟ni tanıyan ABD, o tarihten bu yana “tek Çin” prensibini 

desteklemiĢtir. Anılan tarihten sonra Çin‟in, bölgenin bir diğer önemli gücü olan 

Rusya ile iliĢkilerine baktığımızda ise, önce beĢli olarak imzaladıkları Shanghai 

AnlaĢması‟ndan sonra “stratejik ortaklık” siyasetinin sürdürüldüğünü: bunun 

bölge dıĢ siyasetine yansımasının da, baĢta Tayvan sorunu olmak üzere, Tibet, 

Doğu Türkistan (XinJiang) konularında Rusya‟nın Çin‟in yanında yer alması, 

istikrar ve toprak bütünlüğünü desteklemesi Ģeklinde olduğunu görmekteyiz.
269

   

 

               Mao‟nun ölümünün ardından 1976 yılında devlet baĢkanlığı görevine getirilen 

Deng ġaoping ile baĢlayıp, 1997‟den 2003 yılına kadar da Jiang Zemin ile 

devam eden bu sürecin en önemli özelliği, bölgesel veya küresel liderlikten çok; 

ekonomik kalkınma ve her yıl daha çok sayıda yurttaĢın refah seviyesini 

yükseltme amacına dönük ve bu bağlamda yakın ve uzak çevre ülkeler ile, baĢta 

ABD olmak üzere, 1973‟de baĢlayan “yumuĢak güç”e dayalı, hedef veya ihtilaf 

tarafı olmaktan kaçınan, bu arada da, mevcut dünya ekonomisine ve uluslararası 

kurumlaĢmaya entegre olurken,  askeri ve siyasi güç kazanmaya çalıĢan bir 

stratejiyi içermesidir.    

 

               “BarıĢ içinde yükselme-peaceful rise” ve “ahenkli/uyumlu dünya-harmonious 

world” ve “sorumlu güç-responsible power” 
270

doktrinlerini savunması ve 

önceki paragrafta özetlediğimiz özellikler Çin‟i, saldırgan, talancı (predatory) ve 

hegemonik özellikler taĢıyan iki dünya savaĢı öncesindeki Almanya ve 

Japonya‟dan farklı bir konuma sokmaktadır. Olsa olsa, demokratikleĢme konusu 

Ģu anda gündemlerinde olmamasına karĢın, II nci Dünya SavaĢı sonrası yeniden 

                                                 
267

 Cohen-Tanugi, s.64 
268

 Henry Kissinger, Diplomasi, çev: Ġbrahim H.Kurt, Ġstanbul: ĠĢ Bankası Kültür Yayın.,2006, 

s.681-710 
269

 ÇağdaĢ Üngör, “Çin‟in Tek Ülke, Ġki Sistem Politikası: Tayvan,Hong Kong ve Macau”, Atilla 

Sandıklı&Ġlhan Güllü (Ed.), Geleceğin Süper Gücü Çin, Ġstanbul: Tasam Yayınları, 2005, s.30 

Ayrica, “tek ülke iki sistem” denilen bu oldu için anılan kitabın 29-41 nci sayfalarında ayrıntılı 

bilgi bulunmaktadır. 
270

 Deng, s.272 
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doğan demokratik Almanya ve Japonya‟ya benzetilebilir.
271

 Çin‟in ABD ve 

diğer dünya güçlerine yönelik politikasını, Devlet BaĢkanı Zamin‟in 1992 tarihli 

konuĢmasının; 

              “güveni artırmak, sorunları azaltmak, iĢbirliğini geliĢtirmek ve yüzleĢmekten 

kaçınmak” 

               bölümü çok açık ve net Ģekilde açıklamaktadır.
272

Yong Deng ise, bu dönemdeki 

Çin dıĢ politikasını, güç büyümesi ve pratiği ile “uluslararası tanınırlık” ve 

uluslararası topluma yapıcı katılmalarla “uluslararası meĢruiyet-legitimacy”ini 

arttırmak olduğunu belirtmektedir.
273

 

 

               1987-97 döneminde savunma harcamalarında yüzde 60 oranında artıĢa giderek 

Japonya‟yı rahatsız eden Çin‟in dıĢ politikasına yön veren temel kabullerin, aynı 

zamanda ABD dıĢ politikasına da hakim olan “pragmatizm” ve “rasyonel 

davranma” olduğunu; Çin‟in, kendisini ABD‟nin rakibi olarak görmemeye ve 

göstermemeye özen gösterdiğini, ama bu arada karĢısına çıkan fırsatları da çok 

iyi değerlendirmiĢ olduğunu söylemektedir Cenap Çakmak.
274

Bu dönemde 

yaĢanan 1989 SSCB‟nin çöküĢü olayı, daha sonraki dönemlerin tersine,  

kendisini soyutlanmıĢ, güvenliksiz ve kısa görüĢlü hissetmesine yol açmıĢtır. 

Ancak daha sonra komĢu ülkelerle kurduğu iliĢkiler ve tutarlı öncelikleri içeren 

stratejilerle bu durumu aĢmayı baĢarmıĢtır.
275

Deng ilk göreve geldiğinde, son iki 

yüzyıldır, öncesinin tersine, Çin‟in büyük güç olamadığını; komĢu ülkelerin 

çoğu ile iliĢkilerinin iyi olmadığını görmüĢ ve kendinden sonrakilere, bölgesel 

ve global olaylarda aktif rol üstlenmemelerini ve sorumluluk almamalarını 

tavsiye etmiĢtir. (ülkenin o dönemki zayıflıklarını dikkate alarak) Zamin ise, 

ülkenin güvenlik ve ekonomik refahının “dıĢ dünya ile interaktif iliĢki” 

kurulmasına bağlı olduğunu fark ederek, Çin‟in dünya olaylarında daha aktif rol 

almasının gerektiğini ortaya koymuĢ olup, “koruyucu realizm-defensive realism” 

adı verilen anılan strateji günümüzde de sürdürülmektedir.
276

Dominant özelliği 

hızlı ekonomik büyüme ve modernleĢme olan Güneydoğu Asya‟da, Çin‟in 

planlanmıĢ ve uygulama yönünden de sofistike olan stratejisi, anılan bölgede 

Çin‟in nüfuzunu arttırmak ve geniĢletmek olmuĢtur. Bu konuda gözlenen bir 

diğer husus da, çevre ülkelerin, Çin‟in kendilerine ekonomik fırsatlar ve 

diplomatik ortaklıklar sunduğu konusunda ikna edilmeleridir.
277

  

 

               13 ülke ile karadan, Japonya ile denizden komĢu olan Çin bu dönemde, Nükleer 

Silahları Azaltılması AnlaĢmasını imzaladığı gibi, Burma, Nepal, Moğolistan, 

Afganistan ve Vietnam ile sınır anlaĢmazlıklarını çözümlemiĢ; çevre ülkelerce 

(periferiler tarafından) ve dozu artan bir Ģekilde iyi komĢu, yapıcı bir ortak, iyi 

bir dinleyici ve diplomasisi yönünden de “çok taraflı/kutuplu” olarak 

algılanmıĢtır.
278

Tarihsel olarak bu döneme düĢen aĢağıdaki olayların, Çin‟in 
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Güneydoğu Asya ülkelerince, önceki paragrafta belirtilen koordinatlarla 

algılanmasına yol açtığını vurgulamaktadır David Shambaugh:
279

 

 

               . 4 Haziran 1989 tarihli Tiananmen Meydanı olaylarından sonra Asya ülkelerinin 

(Japonya dıĢında), Çin‟i suçlayan ve yaptırımlar uygulayan ülkeler arasına 

katılmamaları.  

               . 1997-98 Asya Krizi sırasında Çin‟in çevre ülkelere karĢı yapıcı tutumu.(Çin‟in 

parasını devalüe etmemesi, düĢük faizli mali yardım paketleri sunması gibi) 

               . Özellikle 1997 ve 2001 yılları arasında, bölgesel çok uluslu organizasyonlar ve 

güvenlik kurumları için Çin‟in yapıcı yaklaĢımları. 

               . 1997 yılında Çinli diplomatlar ve askeri yetkililerin, Soğuk SavaĢ kalıntı ve 

izlerinin yok edilmesi amacıyla bölgede gerçekleĢtirdikleri geziler. 

               . 1999 Kosova SavaĢı sırasında Çin Belgrad Büyükelçiliğinin bombalanması 

olayında, Çin‟in uyguladığı “pro-aktif”  politika. 

               . 11 Eylül saldırıları ve Irak ĠĢgali olaylarının Çin tarafınca, bölgesel güvenlik ve 

Çin için tehdit oluĢturmaması bağlamında sakin bir yaklaĢımca 

değerlendirilmesi.    

                           5.1.2.   11 EYLUL 2001 – 2008 DÜNYA EKONOMĠK KRĠZĠ DÖNEMĠ 

 

               Çin‟in 11 Eylül sonrasında, Güney Asya güvenliğinde barıĢın korunması 

konusunda ABD ile iĢbirliğine ilk reaksiyonu olumlu olmakla beraber, 

belirsizliğini de korumuĢtur. Çin‟in savunma ve güvenlik stratejilerini birinci 

derecede ilgilendiren en önemli geliĢme, Ģüphesiz ki, Afganistan SavaĢı sonrası 

geliĢen ABD-Rusya iĢbirliğinin yanı sıra, ABD askeri gücünün, daha önce de 

belirttiğimiz gibi, Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan‟da konuĢlanması ve bu 

ülkelerdeki hava gücü varlığının geniĢlemesi; Putin‟in Rus hava sahasını 

Amerikan uçaklarının kullanımına açması ve Kazakistan Uzen petrol 

yataklarının ABD‟nin kontroluna geçmesi endiĢesi olmuĢtur.
280

               

Hindistan-Pakistan arasındaki nükleer denge ve Pakistan‟ın sahip olduğu nükleer 

silahların terörist unsurların eline geçmesi olasılığı; Afganistan harekatı sonrası 

Japonya-Avustralya arasında kurulan “anti-terör ittifakı” faktörleri Çin‟i 

aĢağıdaki iki çıkıĢ yoluna yönlendirmiĢtir:
281

 

              . Rusya ile stratejik iĢbirliğini canlı tutarak, ABD‟nin “tek hiper güç” olma 

olasılığını, “çok kutuplu güçler dengesi”ne dönüĢtürme, 

              . BaĢkan Bush‟un “Ģer ekseni” olarak tanımladığı Ġran-Irak-Kuzey Kore 

ekseninde, K.Kore ve Ġran‟a destek vermek.   

 

              ABD yönünden, Çin‟in, K.Kore, Ġran, Irak, Suriye, Libya ve Sudan gibi ülkelere 

silah ve teknoloji transferi yaptığı, söz konusu ülkeler “terörist ülke” sınıfında 

olmasına karĢın, bu ülkeler “kitle imha silahları-WMD” ve balistik füze satıĢını 

sürdürmesi, baĢlıca uyuĢmazlık konuları olarak tanımlanmıĢtır.
282

Konuya ABD 

yönünden bakmayı sürdürdüğümüzde, Çin‟in illegal yöntemlerle yaptığı 

teknoloji transferi ile, ileri teknoloji ürünü sofistike silahları envanterine dahil 

                                                 
279
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280
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etmesi de ayrı bir risk olarak göze çarpmaktadır. Keza konuya Çin yönünden 

eğildiğimizde de, 11 Eylül sonrası Afganistan harekatı bahanesiyle Orta Asya‟da 

askeri güç konuĢlandırmanın, “geçici” olduğu iddia edilse bile, Çin açısından 

ifade ettiği belirsizlik ve jeopolitik bağlamda içerdiği tehdit yadsınamaz.
283

 

 

               11 Eylül saldırıları ABD‟nin önceliklerini değiĢtirmiĢ ve bu değiĢim, ABD‟nin 

Çin ile ortak hareket etme ve iĢbirliği yapma gereksinimini ortaya çıkarmıĢtır. 

Bu dönemin bir ürünü olarak da, Kasım 2001‟de Çin‟in Dünya Ticaret Örgütü 

(WTO)‟ne kabulünü görmekteyiz. Keza, 11/9‟dan önce ekonomik konular ABD-

Çin iliĢkilerini belirler konumdayken, bu olaydan sonra “terörizm”e karĢı 

iĢbirliğinin yanı sıra pek çok konu, iki ülkenin birbirine yakınlaĢması için birer 

sebep olmuĢtur. (askeri, ticari, enerji ve bölge güvenliği konuları gibi) Bu 

bağlamda, ABD BaĢkanı Georgr W.Bush Çin‟e üç resmi ziyaret 

gerçekleĢtirirken, Çin CumhurbaĢkanları Jiang Zamin Ekim 2002‟de, halefi Hu 

Jintao ise Nisan 2006‟da ABD‟yi ziyaret etmiĢtir.
284

Bush yönetiminin Çin ve 

bölge konusundaki açık yaklaĢımı, terörizm konusunda yapılan mücadele için 

bölgenin stratejikli olarak önemli olduğu ve Çin ile  kurulacak  yakın  iliĢkilerin  

               bölgeye büyük önemde ekonomik, politik ve stratejik sonuçlar sağlayacağı 

Ģeklindeydi.
285

”BarıĢ ve geliĢme”, “artan çok kutupluluk”, “ekonomik 

globalizasyon” ve “tansiyon düĢürücülük” olarak özetlenebilecek olan “bölgesel 

güvenlik yaklaĢımı”nı sürdüren Çin tarafını rahatsız eden konuların baĢında, 

ABD‟nin Doğu Türkistan‟daki (Sincan Uygur Özerk Bölgesi) ayrılıkçılarını 

terörist olarak açıklamayı kabul etmemesi, ABD‟nin Orta Asya‟da artan nüfuzu 

ve Hindistan ile geliĢtirdiği iliĢkiler gelmektedir. 1999 sonrasında Orta 

Asya‟daki “terörizm”, “NATO‟nun Kosova kampanyası”ve “ABD‟nin 11/9 

sonrası konuĢlanması”ndan rahatsızlık duyan Çin,
286

Amerika‟nın çeĢitli Orta 

Asya ülkelerinde edindiği yeni askeri üsler, ABD‟nin Çin‟i askeri ve siyasi 

olarak çevreleme amacının hayata geçmesi olarak yorumlamıĢtır.
287

 Öte yandan, 

11/9 sonrası Güneydoğu Asya devletlerinin çoğu, ABD‟nin bundan böyle tüm 

dikkat ve olanaklarını Ortadoğu ve kendi ülkesine yönelteceği ve dünyanın diğer 

bölgeleriyle ilgilenmeyeceği yönünde kaygılar taĢıyorlardı. Yine bu bölgenin bir 

diğer gerçeği de, bölge ülkelerinin, büyük gücün bazı kapris ve değiĢimlerinden 

kaçınmak için “çeĢitlendirme stratejisi(strategic diversification)” veya “ikinci 

sürücü (second driver)”uygulamasına geçmiĢ ve bu çeĢitlendirmeyi ABD, 

Japonya ve Çin arasında yapıyor olmalarıydı.
288

Yine bu konudaki bir diğer 

düĢünce de, Çin‟in bölgesel bir güç olarak bulunması, ABD‟nin askeri varlığı 

için destekleyici bir dayanak veya ekonomik rolü için ise, opsiyonları maksimize 
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edecek bir fırsat olarak da değerlendirilmekteydi.
289

Bir diğer ifade ile, bölge 

ülkelerinde genellikle ABD‟ye yönelik bir pragmatik tanıma ve Amerikan 

kuvvetleri için ise, bir kaçınılmazlığın kabulü söz konusu olmaktadır. 

 

               ABD‟nin uzun vadeli bölgede kalacağının anlaĢılması, bölgedeki Amerikan 

varlığına karĢı stratejik bir tavır almak hususunda Çin‟i uyarmıĢ; Çin‟i, 

bölgedeki hayati hedefleri için geniĢ, kapsamlı ve temelli olarak stratejik ve güç-

ekonomi-enerji-çok boyutlu savunma ve güvenlik unsurlarını entegre eden 

politikalar geliĢtirmeye itmiĢtir. Keza,“egemenliğin güvenliği (sovereignty 

security)”konusu da, Yong Deng tarafından “çoklu dıĢ politika”olarak 

adlandırılan
290

 Çin dıĢ politikasının ana ögesi haline gelmiĢtir.
291

Philip 

C.Saunders‟in, çok kutuplu dünya düzeninin ortaya çıkması için katkıda 

bulunmak, ABD‟nin kendisini çevreleme ve sürekli yükseliĢinin önünü kesme 

iddiasını yalan çıkarmak amaçlarıyla Çin‟in, mevcut ve potansiyel büyük 

güçlerle pozitif iliĢki kurma dıĢ politika; ekonomik büyümesini ve stabiliteyi 

sürdürebilmek amacıyla yurt içi güçlerle olan mücadelesind eki yumuĢama 

niyetini belirten görüĢlerine
292

 biz de katılıyoruz. 

5.1.3. DÜNYA EKONOMĠK KRĠZĠ’NDEN BUGÜNE ve SONRASI 

 

               Singapur,  Filipinler ve Tayland‟ın en kuvvetli ABD taraftarı olduğu bölgede, 

Endonezya ve Malezya,  ülkelerinin özel durumları  nedeniyle  ABD  ve  Çin                

arasında denge politikası sürdürmeye çalıĢmaktalar. Öte yandan, Çin ve çoğu 

Güneydoğu Asya ülkeleri birbirlerini ekonomik olarak tamamlayıcı olmaktan 

çok, birbirleriyle rekabet içinde olduklarını belirtmekte Evelyn Goh. (Örneğin, 

Japonya hariç tüm ASEAN ülkeleri bölgeye yapılan tüm doğrudan yabancı 

sermaye yatırımlarının-FDI % 20 sini çekerken, sadece Çin için bu oran yüzde 

50-70 arasındadır)
293

 Öte yandan Philip C.Saunders‟e göre, Çin‟in diğer bölge 

ülkelerini, Çin‟in hızlı büyümesinin kazanımlarını birlikte bölüĢecekleri 

konusunda, özellikle “ticari diplomasi”yi kullanarak ikna etmekte olup; Çin‟in 

ekonomik olarak hızlı büyümesi ve Asya ülkeleri ile ekonomik bağlarını 

kuvvetlendirmesi, askeri gücünü modernleĢtirmek amacıyla arttırdığı savunma 

harcamaları,(2007 yılında 135 milyar Amerikan Doları olduğu tahmin 

edilmektedir) Çin‟in Asya‟daki etkisini arttıran en önemli kaynaklar 

olmaktadır.
294

 

 

               Çin‟in, askeri modernleĢme dıĢında, “yumuĢak güç” kaynaklarının baĢında gelen  

ve Çinlilerin diğer Asya halklarıyla temasını sağlayan “turizm”,  “öğrenci” akımı 

da, diğer ülkelerdeki Çinli azınlığın yanında, Çin‟in anakaradaki  etkisini arttıran 

unsurların baĢında gelmektedir. Öte yandan, ortodoks ekonomik büyümenin 

yanında, baĢka herhangi bir ülke tarafından kopyalanamayan büyük iç pazar 

potansiyeli de (bu mukayeseli üstünlüğünün son zamanlarda, Çin‟deki göreceli 
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ücret artıĢı nedeniyle BengladeĢ ve Vietnam‟a kaydığı görülmektedir), Çinin 

ayrı bir bölgesel ve küresel avantajı olarak değerlendirilmelidir.
295

 Önceki 

bölümde de bahsedilen Sincan Özerk Bölgesi (Xinjiang) ile ilgili olarak, konuya 

Batılıların ilgisi ve kültürel nüfuz ile; ülke içi rahatsızlıklar (internal unrest) ve 

yabancı askeri güç müdahalesi konuları halen Çin‟i korkutan düĢünceler olarak 

devam etmektedir. Sincan Özerk Bölgesi yanında, Çin‟in uluslararası nitelik 

kazandırmamaya çalıĢtığı, özellikle ABD‟nin çok yakın ilgisinin sürdüğü 

Tayvan ile, Hindistan‟ı yakından ilgilendiren Tibet konularındaki anlaĢmazlıklar 

güncelliğini korumaktadır.
296

 ABD, Tayvan konusunda Çin‟in egemenlik 

haklarını tanımakla birlikte, Çin ile Tayvan arasında silahlanma dengesinin Çin 

lehine bozulmasına izin vermemiĢtir.
297

 

 

               1997/98 krizinde olduğu gibi, 2008 dünya ekonomik krizinde de, Çin‟in 

ekonomik anlamda istikrar ve dinamizm içinde olmasının dünya için ne kadar 

faydalı olduğu görüldü. Bu nedenle, çalıĢmamızın sonraki bölümünde 

irdeleyeceğimiz gibi, istikrar içinde büyüyen bir Çin, Asya ülkeleri kadar, Çin 

ile iliĢkilerinde “pragmatizm” ve “rasyonalite”nin hakim olduğu
298

 ABD ve Batı 

çıkarları için de gereklidir. Çin‟in bölgesel güvenlik stratejisi, Amerikan 

düĢmanlığı olmadan Çin‟in etkisini, alan ve derinlik olarak arttırmaktır. Bu 

bağlamda Çinli yöneticiler ABD yönetimini, ABD‟nin bölgedeki çıkarlarını 

tanıdıkları ve ABD‟nin bölgedeki varlığını bırakmaya zorlama konusunda 

herhangi bir niyetleri olmadığı; keza, güçlü bir Çin‟in bölgedeki Amerikan 

çıkarları için tehdit oluĢturmayacağı konularında güven vermiĢlerdir. Tüm 

bunlara karĢın, Philip C.Saunders‟e göre,  geçtiğimiz son on yılda Çin‟in sakin, 

kontrollu yapıcı tutumuna rağmen, bölgedeki en büyük iki gücü olan Japonya ve 

ABD‟nin,  ileride daha az kontrollu, fakat daha güçlü Çin‟in davranıĢlarının ne 

yönde olacağı konusunda kaygılar taĢımaktadırlar.
299

   

 

Çin-ABD arasında 11/9 ile baĢlayan ve devam eden Orta Asya‟daki güç 

paylaĢımı, daha önce de belirttiğimiz gibi, Orta Asya cumhuriyetleri için bir 

avantaj olmuĢtur. Bu nedenle Orta ve Güneydoğu Asya ülkelerinin desteği ile 

ABD ve Çin çıkarlarının da bu yönde olduğu, bir “denge politikası” 

izlenmektedir. Mevcut ve gelecek süreçte, 1823 ABD “Monroe Doktrini”nin 

günümüz Asya versiyonu gibi, Çin‟in Rusya veya ABD ile çatıĢmaya girmeden 

bölgedeki çıkarlarını koruması en kuvvetli olasılıktır.  

 

                     5.2. ÇĠN’ĠN EKONOMĠK KONUMUNUN ANA HATLARI 

 

En dinamik olanların toplandığı Asya anakarasındaki ekonomilerin üç 

karakteristiğini; 

  hacim ve bolluk olarak çeĢitli olması, 

  hızlı büyüme göstermeleri, 

  bölge içi bağlantı/zincir‟in güçlü olması,  
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296
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297
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299
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                    olarak özetleyebiliriz. AĢağıdaki grafiklerde (ġekil:35,36) de görüleceği gibi, 

Asya ekonomileri arasında büyüklük ve refah seviyesi olarak büyük farklar 

bulunmaktadır.
300

 

 

 

 

 

                                          ġekil : 35               2009 YILI KĠġĠ BAġI GSYĠH 
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               ġekil:36                                    2009 YILI TOPLAM GSYĠH 
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                    Ekonomik büyüme hızlarında genelde yüksel oran gerçekleĢtirdiklerini 

belirttiğimiz Asya ülkeleri ile ilgili tarihsel ve yıllar itibariyle gruplandırılmıĢ 

oranlar aĢağıya (Tablo:22) alınmıĢtır.
301

 

 

   Tablo : 22      DÖNEMLER ĠTĠBARĠYLE GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERĠ    

BÜYÜME ORANLARI 

 

                                                 
301
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Çin‟in bugün itibariyle dünya ile geliĢtirdiği ekonomik entegrasyon öylesine 

derinleĢmiĢtir ki, bu konudaki herhangi bir olasılığın etkisi bizlerin günlük 

hayatını değiĢtirebilecek hale gelmiĢtir.
302

Yarattığı yıllık GSYĠH (2009 yılsonu 

itibariyle 4,909 milyar Amerikan Doları)  itibariyle, AB hariç, Japonya‟dan önce 

ABD‟den sonra gelmek üzere “dünya‟nın ikinci büyük ekonomisi”, 1,345 milyon 

nüfusu ile de “dünyanın en kalabalık ülkesi”
303

ve Japonya ve Almanya ile birlikte 

dünyanın üç “tasarruf fazlası” olan ülkeden biri olarak nitelenen
304

 Çin‟in 

ekonomik parametrelerini ve bunlar üzerindeki görüĢ ve beklentileri aĢağıdaki 

baĢlıklarda irdeleyebiliriz: 

                        5.2.1.  GLOBAL ve KĠġĠ BAġI ULUSAL GELĠR, EKONOMĠK BÜYÜME   

             

1978 yılından bu yana yaklaĢık her 7/8 yılda bir ülke ekonomisi, genelde dıĢ 

ticaret geniĢlemesi sebep-sonuç iliĢkisiyle bir misli büyüyen; yine anılan tarihten 

bu yana geçen yaklaĢık 30 yılda yıllık ortalama yüzde 9,5 büyüyerek,
305

 (bu 

büyüme, Avrupa‟da 19 ncu yüzyılda gerçekleĢen sanayi devrimi sırasındaki 

büyümenin de üstündedir) ekonomik büyüklüğünü 20 kat arttıran; bu dönem 

içinde 700 milyon yurttaĢını açlık sınırının üstüne çıkaran
306

Çin‟in, ekonomik 

büyüme hızı bakımından dünyadaki yeri aĢağıdaki haritada (ġekil:37)  daha net 

görülmektedir.
307

  

               ġekil : 37                       DÜNYA ÜLKELERĠ BÜYÜME ORANLARI 

 

            

               
Kaynak:http://www.imf.org/external/datamapper/index.php?chart=barchartView  

&db=WEO  

 

Dünya nüfusunun yüzde 19,7‟sini topraklarında barındıran Çin, global 

GSYĠH‟nın 13,6‟sını ve global mal ve hizmet ihracatının da 9,4‟ünü 
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304

 Dumas, s.101 
305

 Anılan geliĢmeyi “Çin mucizesi” olarak tanımlayan Dani Rodrik, The Globalization Paradox, 

New York:W.W.Norton&Company, 2011  s.144-158 arasında daha geniĢ bilgi bulunabilir. 
306

 Vivek Arora&Athanasios Vamvakidis, “China‟s Economic Growth: International Spillover”, 

IMF Working Paper, July,2010, http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp10165.pdf 

(30.03.2011) 
307

 http://www.imf.org/external/datamapper/index.php?chart=barchartView&db=WEO 

(13.04.2011) 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp10165.pdf
http://www.imf.org/external/datamapper/index.php?chart=barchartView&db=WEO
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gerçekleĢtirmektedir.
308

IMF 2011 World Economic Outlook-April 2011 

Raporuna göre Dünya, ABD, Çin, Hindistan, Japonya ve ASEAN-5 ülkelerinin 

son iki yılda gerçekleĢen ve 2011 ve önümüzdeki yıl için öngörülen GSYĠH 

artıĢ oranları aĢağıdaki 23 nolu tabloda gösterilmiĢtir: 

 

 

 

              Tablo :23       ASEAN ÜLKELERĠ GSYĠH BÜYÜME ORANLARI 

 

                                      

 
           

           Kaynak: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/pdf/text.pdf 

 

                

 

  Çin‟in 2011-15 yıllarını içeren yeni dört yıllık merkezi planlamasına göre yıllık 

GSYĠH büyüme oran hedefi, ekonomideki ısınma dikkate alınarak yüzde 7 

olarak revize edilmiĢtir.
309

 

    

              Tüm Orta ve Güneydoğu Asya geliĢmekte olan ülkelerinin yıllar itibariyle 

büyüme oranları da topluca aĢağıya (Tablo:24) alınmıĢtır: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
308

 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/pdf/text.pdf (13.04.2011) 

 
309

 EuroFinance‟in 19-20 Nisan tarihlerinde Ġstanbul‟da yapılan Konferansında Noyan Rona 

tarafından yapılan sunum. 

 

 

 

 

 

 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/pdf/text.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/pdf/text.pdf
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Tablo :24      ORTA ve GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERĠ GERÇEKLEġEN ve 

PROJEKTE EDĠLEN BÜYÜME ORANLARI  

 

 
 

Kaynak : http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/pdf/text.pdf 

 

              Yukarıdaki tablodan yapılabilecek olan iki çıkarımı; 

 

 Genelde, eski SSCB‟nin dağılmasından sonra oluĢan Orta Asya ülkeleri ve 

Rusya Federasyonun büyüme hızları, Güneydoğu Asya ülkelerinin 

gerçekleĢen ve beklenen büyüme oranlarının altında olduğu, 

 

 CIS ülkelerinin büyüme oranlarının genel olarak dünya rakanları civarında 

olmasına karĢın, Güneydoğu Asya ülkelerinin ki ise dünya ortalamasının 

oldukça üzerinde kaldığı, 

Ģeklinde özetleyebiliriz. 

 

               Yukarda belirtilen kaynağın 2010 yılı gerçekleĢen ve 2011-12 yılları beklenen 

Güneydoğu Asya ve Japonya ülkeleri için i GSYĠH, fiyat endeksi, Cari ĠĢlemler 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/pdf/text.pdf
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Dengesi ve ĠĢsizlik oranlarındaki değiĢimleri de aĢağıdaki tabloda (Tablo:25)  

topluca gösterilmiĢtir: 

 

          Tablo : 25      GÜNEYDOĞU ASYA ve JAPONYA‟NIN BAġLICA EKONOMĠK  

PARAMETRELERĠ 

 
          Kaynak: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/pdf/text.pdf 

 

 Çin‟in GSYĠH‟sını oluĢturan kalemler, toplam içindeki paylarına göre aĢağıdaki 38 nolu  

grafikte görülmektedir:
310

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
310

 Dumas, s.104 

 

 

 

 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/pdf/text.pdf
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         ġekil : 38            ÇĠN GSYĠH ve HARCAMA GRUPLARI 

 

 
 

    Kaynak: CEIC 

 

          Görüldüğü gibi, hane halkı ve devlet harcamaları toplam gelirin sadece yüzde 

49‟unu oluĢturmakta ve giderek düĢmektedir. Bu durumda toplam tasarrufların 

payı yüzde 51(bunun 8‟i dıĢ ticaret fazlası, 43‟ünü de yurt içi yatırımlar temsil 

etmekte) gibi çok yüksek bir oran oluĢturmaktadır. Ortalama yüzde 10 

oranındaki büyümeye karĢın, yüzde 43 oranındaki, çoğu alt yapı yatırımlarına 

giden yurt içi yatırımlarını “israf” olarak nitelemektedir Charles Dumas.
311

               

Çin‟in son 30 yıldır sağladığı yıllık yüzde 9,5 oranındaki büyüme performansı 

ile, IInci Dünya SavaĢı sonrası Japonya‟nın gerçekleĢtirdiği hızlı kalkıma 

arasında; 

 her ikisinin de “ihracat güdümlü” bir ekonomik model olması, 

 ileri teknoloji transferlerini kullanması, 

 yatırımlarla güçlendirilmiĢ olması, ve 

  arz elastikiyeti düĢük ucuz emek gücünün yüksekliği, 

 

               faktörlerini içeren benzerlikler bulunmaktadır.
312

Keza, her iki ülke arasındaki bir 

diğer örtüĢen konu da, aĢağıdaki 37 nolu tabloda yalın olarak görüleceği gibi, iki 

ekonominin ihracat potansiyelinin, Amerikan iç pazarının büyük iç talebi ile 

desteklenmiĢ olmasıdır
313

 

 

 
          

                                                 
311

 Dumas, s.104,105 
312

 Eichengreen, s.75 
313

 Eichengreen, s.76,77 
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    Tablo : 26    ÇĠN ve JAPONYA‟NIN ĠHRACAT ve CARĠ ĠġLEMLER  

 
          Kaynak : Barry Eichengreen, Global Imbalances and The Lessons of Bretton 

Woods 

         

                Öte yandan, iki ekonomi arasındaki bir diğer benzerliği, aĢağıdaki tablodan 

anlaĢılacağı gibi,  yüksek ve benzer rakamlardaki tasarruf ve yatırım oranlarında 

görmekteyiz.
314

  

 

       Tablo : 27      JAPONYA ve ÇĠN TASARRUF ve YATIRIM ORANLARI 

  
Kaynak :  Barry Eichengreen, Global Imbalances and The Lessons of 

Bretton Woods  

 

               2009 yılı kiĢi baĢına GSYĠH rakamı 3,678 Amerikan Doları olan Çin‟e ait bu 

parametrenin 1980 yılından bu yana seyri aĢağıdaki grafikte (ġekil:39)  

gösterilmiĢtir:
315

 

 

 

 

                                                 
314

 Eichengreen, s.78 
315

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf (05.04.2011)  

 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf
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ġekil : 39  Çin ve Diğer GeliĢmekte Olan Asya Ülkelerinin, Satınalma Gücü Paritesine  

Göre    HesaplanmıĢ  KiĢi BaĢına GSYĠH Seyri  

 
              Kaynak: The Global Competitiveness Report 2010-2011, World Economic 

Forum, s.128 

                        5.2.2.   TĠCARĠ AKTĠVĠTE 

 

              1991-2001 yılları arasında dünya ticaret hacmi yüzde 177 oranında artmasına 

karĢın, aynı oran, 1997/98 yıllarında finansal kriz yaĢayan Doğu Asya ülkelerin 

toplamı için 304 olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu artıĢta Çin‟de yaĢanan büyümenin 

önemli payı bulunmaktadır.
316

GeçmiĢ döneme baktığımızda, büyük güçlerin 

uluslararası politik ve askeri alandaki büyük etkilerinden önce, ticari güç olarak 

uluslararası önem kazandıklarını; geçmiĢ 150 yıllık dönemde Almanya, ABD ve 

Japonya‟nın yükseliĢlerinden sonra, son yirmi yıl içinde geleceğin yükselecek 

güçlerinin Çin ve Hindistan olacağının anlaĢılmaktadır.
317

 

 

               1991-2001 yılları arasında görülmemiĢ ölçüde bir ekonomik büyüme yaĢayan 

ABD, aynı dönemde Doğu Asya endüstriyel ürünlerinin en dinamik alıcısı olmuĢ 

ve bu “ihracat güdümlü”yapı, baĢta Çin olmak üzere bölge ülkelerine ekonomik 

ve ticari ivme kazandırmıĢtır. Öte yandan, 1997/98 krizi, bölge ülkelerinin 

ABD‟ye olan bağımlılıklarını daha da arttırmıĢtır. Bir baĢka ifade ile, ABD 

ekonomisinin 1990‟lardaki yükseliĢi olmasa, Doğu Asya ekonomileri kısa 

dönemde bu baĢarıyı yakalayamazlardı.
318

 Bu sürecin sonunda, yani 1990‟ların 

sonlarında, Japon ve ABD imalatçılarının bir kısmı üretim tesislerini, nihai 

ürünlerini tekrar kendi ülkelerine ihraç etmek üzere Çin‟e taĢımıĢlardı. Ticari 

olarak da, Çin baĢta olmak üzere Doğu Asya ülkeleri nihai malları ABD‟ye; ara 

malları da komĢu ülkelere ve Japonya‟ya satar hale gelmiĢlerdi.              

2000‟lerde de süren bu trend sonunda, 1985 yılında, bölge içi yapılan ihracatın 

bölge toplam ihracatındaki payı yüzde 32, bölge içi ithalatın bölge toplam 

ithalatına oranı yüzde 38 iken; 2005 yılında bu oranlar sırasıyla 40 ve 46 

olmuĢtur.
319

 

 

             Ġncelediğimiz ticaret ile ilgili datalar ve Edward J.Lincoln‟un 

çalıĢmasından
320

çıkarılan sonuçları aĢağıdaki üç grupta toplayabiliriz: 

 

                                                 
 
316

 Ohashi,  s.71 
317

 Müller, s.15 
318

 Ohashi, s.72,74 
319

 Lincoln, s.282 
320

 Lincoln, s.287,288 
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 Doğu Asya ülkelerindeki global dıĢ ticaret artıĢının en önemli kaynağı, 

anılan ülkelerin en önemli ticari partneri olan Çin‟in hızlı büyümesidir. 

 Japonya‟nın “bölge ticari partner”liği göreceli olarak azalırken, Çin‟in 

payı artmıĢtır. 

 Bu değiĢimin temelinde yatan en önemli olgu, yukarıda da 

bahsettiğimiz gibi, üretim üssü lokasyonlarındaki, yüksek maliyetli 

Japonya‟dan, düĢük maliyetli, baĢta Çin olmak üzere Doğu Asya 

ülkelerine doğru değiĢimdir. Bu değiĢimi, daha uzun süre ve daha ucuz 

çalıĢmaya razı olan Çin emeği ve değerinin altında tutulan Remini 

nedeniyle ABD üretim tesislerinin, baĢta Çin olmak üzere diğer 

ülkelere taĢınması olarak ifade eden Stefan Halper‟e göre bu lokal 

değiĢikliğinin yüzde 23‟ü Çin‟e yapılmıĢken, yüzde 27 ve 12‟si de 

sırasıyla Meksika ve Hindistan lokallerine olmuĢtur.
321

  

 

 

 

                      ġekil :40     YILLAR ĠTĠBARĠYLE ÇĠN‟ĠN DÜNYA ĠTHALATINDAKĠ PAYI 

 

 
             Kaynak: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp10165.pdf 

 

 

 

 

 

 

                                                 
321

 Stefan Halper, Beijing Consensus-How China’s Authoritarian Model will Dominate The 

Twenty-First Century, Basic Books, New York, 2010, s.188-191 

 

 

 

 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp10165.pdf
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ġekil : 41    GELĠġMEKTE OLAN ASYA ÜLKELERĠNĠN TĠCARETĠNDEKĠ ÇĠN  

PAYI 

 

 
              Kaynak: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp10165.pdf 

                

   

             AĢağıdaki tablolarda (Tablo:28,29,30) da görüleceği gibi, 1980‟de dünya milli 

hasılasında yüzde 2 olan ve 2008‟de 12‟ye (2009‟da 12,52) çıkmıĢ olan Çin‟in 

payı, aynı süreç içinde dünya ticaretinde de da 1‟den 8‟e yükselmiĢtir.  

 
 

Tablo : 28       ÇĠN‟ĠN DÜNYA ve GELĠġEN ASYA‟DAKĠ PAYI 

 
         Kaynak : http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp10165.pdf 

 

 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp10165.pdf
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Tablo : 29    ÇĠN TĠCARETĠNĠN DÜNYANIN DĠĞER BÖLGELERĠNDEKĠ PAYI 

 
         Kaynak : http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp10165.pdf 

 

     

 Tablo :30             BAZI ÜLKELERĠN TĠCARETĠNDEKĠ ÇĠN‟ĠN PAYI 

 Kaynak: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp10165.pdf     

              

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp10165.pdf
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              Dünya ticaretinde en baĢta yer alan dört ülkenin son beĢ yıl içinde 

gerçekleĢtirdikleri ithalat ve ihracat ile ilgili tablo ve grafikler (ġekil:42,43) 

aĢağıya alınmıĢtır. Görüldüğü gibi Çin, ihracat olarak 2009 yılından bu yana 

dünya lideri, ithalat parametresinde de, yine aynı yıldan bu yana ve ABD‟den 

sonra gelmek üzere dünyada ikinci sıradadır. 

 

             ġekil : 42   DÜNYA TĠCARETĠNDE LĠDER ÜLKELER (ĠHRACAT) 

 

              

               
 

              Kaynak: World Trade Organization (WTO) 
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                 ġekil : 43      DÜNYA TĠCARETĠNDE LĠDER ÜLKELER (ĠTHALAT) 

 

              

              
 

             Kaynak: World Trade Organization (WTO) 

       

               Ġhracat konusunda eklenecek bir diğer husus da, Charles Dumas‟ın belirttiği, 

Çin ürünlerinin, bölgedeki diğer ihracat güdümlü ekonomileri olan G.Kore, 

Tayvan ve Japonya‟nın ürünlerine göre daha az nitelikli iĢgücü ihtiva eden, 
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katma değeri daha az “üretim bandı son ürünleri” olduğu
322

 savı olup, ülkenin 

üretim yapısında değiĢim gerektiren bir olgudur.   

        

              Çin‟in Güney Kore ve Tayvan için en büyük ihracat pazarı olduğu ve bunun, 

daha önceki tablolarda da görüldüğü gibi, giderek diğer ASEAN ülkeleri, 

Japonya, Hindistan ve Avustralya ülkeleri için de geçerlilik kazandığı; bölge 

ülkeleri için bu durumun, özellikle ekonomik boyutu ile, bir fırsat olarak 

değerlendirildiği; keza, Çin‟in bölge liderliğine soyunması halinde de, bu 

durumun “ekonomik fayda simetriği”nde kabul edilebileceği de,
323

 vurgulanması 

gereken bir diğer husustur. Öte yandan, ülkenin ihracat güdümlü ekonomisinin, 

dıĢ dünyadaki olası Ģoklara ve Çin‟in ekonomik yükselmesine karĢı olabilecek 

her türlü reaksiyona karĢı “kırılganlığı” arttırdığı da ayrı bir gerçek olarak 

durmaktadır.
324

 

                                 5.2.3  . SERMAYE HAREKETLERĠ, CARĠ ĠġLEMLER DENGESĠ ve REZERVLER 

              Önceki bölümde bahsettiğimiz Çin dıĢ ticareti, üretim üslerinin 

lokasyonlarındaki değiĢim ile, sermaye hareketleri arasında sebep-sonuç iliĢkisi 

bulunmakta ve bunun sonucu “cari iĢlemler dengesi” ve “uluslararası rezervler” 

Ģekillenmektedir. Çin öncelikle” ihracata yönelik üretim” yapan yabancı sanayi 

kuruluĢlarını Çin‟de yatırım yapmaları için teĢvik etti ve bunun sonucu olarak da, 

dünyanın lider ihracatçısı konumuna yükseldi.
325

Bu sürecin bir diğer sonucunun 

da, yabancı doğrudan sermaye yatırımı (FDI) ile birlikte gelen “teknoloji 

transferi” de gözden kaçırılmamalıdır.   

          

             FDI‟ların en büyük ev sahiplerinden olan Çin, geliĢme olan ülkeler içinde en çok 

yabancı sermaye alan ülkedir. Bu konuda gözlenen bir diğer husus da, bu yolla 

gelen yabancı yatırımlarının yurt içi firmaların da “verimliliğini-productivity” 

artırdığı olgusudur.
326

 Yıllara göre Çin‟e gelen “yabancı doğrudan sermaye (FDI) 

aĢağıda gösterilmiĢtir: 

              (Kesin sonuçlar elimizde olmamakla birlikte, dünya ekonomik krizinin bir 

sonucu olarak, 2009 yılından sonra Çin‟e gelen FDI‟ın tutarının azalmıĢ 

olduğunu düĢünmekteyiz.) 

 

              Yıllar                   SözleĢme tutarı(USD milyar)       Kullanılan(USD milyar) 
 

              1984-1990                               27,6                                         17,3 

              1991-1995                              358,4                                      114,2  

              1995-2000                              281,8                                      215,0 

              2000-2009                              424,5                                      600,2   

                     

                                Kaynak: http://www.chinability.com/FDI.htm  

 

                                                 
322

Dumas,  s.116 

 
323

 Hanns Günther Hilpert, “China Becomes Asia‟s New Economic Center”, Gudrun Wacker 

(Ed.), China’s Rise: The Return of Geopolitics, Berlin: SWP, 2006, s.47,48,52 
324

 Shirk,  s.24 
325

 Ohashi, s.79 

                       
326

 Luosha Du, Ann Harrison and Gary Jefferson, “Do Instititions for FDI Spillovers?The 

Implications of China‟s Special Caracteristics”, National Bureau of Economic Research, Fabruary 

2011, http://www.nber.org/papers/w16767.pdf (20.04.2011) 

http://www.chinability.com/FDI.htm
http://www.nber.org/papers/w16767.pdf
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Tersine FDI (yurt dıĢına yatırımlar) konusuna baktığımızda da, Çinli firmalarca 

uluslararası iĢ konularına yapılmıĢ yatırımlarının, global yatırımların sadece yüzde 

6 sını oluĢturduğunu (bu rakamın yaklaĢık 72 ülkede 100/200 milyar Amerikan 

Doları olduğu tahmin edilmektedir);
327

bu oranın, Ġngiliz ve Amerikan 

yatırımlarının toplam payının yüzde 50 civarında olduğu dikkate alındığında, çok 

düĢük olduğu açıktır. Çin firmalarının ham madde temini, teknolojik know-how 

edinmeleri ve yabancı pazarlara girebilmeleri ancak böyle mümkün olabileceği 

gerçeğinden hareketle, dünya Ģirket ve hisse fiyatlarında, ekonomik kriz nedeniyle 

oluĢan gevĢemenin, Çin için bir fırsat oluĢturacağı düĢünülmektedir. Ancak,Çin‟in 

genellikle devlet sahipli firmalarının bu konuda, kar yerine siyasi kaygılarla 

hareket edebileceği korkusu da ayrı olgu olarak durmaktadır.
328

   

 

             DıĢ ticaretindeki ve sermaye hareketlerindeki pozitif dengeye koĢut olarak Çin‟in 

“cari dengesi” 1990‟ların baĢından itibaren fazla vermektedir. Bu sonucu, 

GSYĠH‟nın bir yüzdesi olarak cari fazla ve bunun bir türevi olarak doğan 

“uluslararası rezervler” de nominal değerleriyle aĢağıda gösterilmiĢtir.  
             

 Tablo : 31           CARĠ DENGENĠN GSYĠH‟DAKĠ PAYI 

 

 

 
 

 

  Tablo :32  GELĠġMEKTE OLAN EKONOMĠLERDEKĠ REZERVLER (Milyar USD) 

 
  

                        Kaynak : http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/index.htm 

 

              Uluslararası rezervlerini büyük oranda Amerikan tahvillerine bağlı tutması 

olgusunun yanında, ABD‟nin ülke dıĢı yatırımlarıyla karĢılaĢtırıldığunda, Çin 

resmi rezervlerinin Amerikan deniz ötesi yatırım portföyünün (portfolio holdings 

                                                 
327

 EuroFinance‟in 19-20 Nisan tarihlerinde Ġatanbul‟da yapılan Konferansında Noyan Rona 

tarafından yapılan sunum. 
328

 The Economist, “China Buys up The World”,  November 13th, 2010 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/index.htm
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overseas) ancak dörtte biri kadar olduğu görülmektedir.
329

Diğer yandan da Çin, 

Japonya ile birlikte,  ABD bonolarının en büyük yatırımcısıdır. Oldukça yüksek 

tutarda dıĢ ticaret-cari iĢlem fazlası ve yabancı para rezervlerine sahip olan 

Çin‟in, değerinin altında olan Renminbi (Yuan)‟nin değerini arttırarak ihracat 

talebini sınırlaması ve bunun yerine iç talebi teĢvik edecek önlemler yürürlüğe 

koyması en akıllıca yol seçimi olacaktır.
330

Kanımızca bu yolla, hem dıĢ 

dünyadaki dalgalanmalara karĢı esnekliğini arttıracak, hem de refah artıĢını daha 

hızlı yaygınlaĢtıracaktır. 

                        5.2.4.  DĠĞER ÖZELLĠKLER 

 

Çin‟in gerçekleĢtirdiği bu ekonomik mucizede “zaman faktörü”nün de önemli 

payı olduğunu da belirtmeden geçmemek gerekir. ġöyle ki, ekonomilerini 

özelleĢtirme ve liberalize etme konusunda “ekonomik Ģok terapileri”ni hemen 

yürürlüğe koyan Rusya ve Güney Amerika‟daki benzer ülkelerin aksine Çin, 

Deng‟in, “radikal reformlar”için bir eylem planı vermemesi nedeniyle kazandığı 

zamanı ekonomik avantaja dönüĢtürme fırsatı yaratmıĢtır.
331

  

      

              Geri dönmesi oldukça güç kredileri (non-performing loans) taĢıyan bilançolara 

sahip ve bu nedenle aktif-pasif uyumluluğunu vade ve tutar yönünden yitirmiĢ 

Çin bankaları; 500 milyon kırsal nüfusun ancak 100 milyonunun tarımsal 

kesimde istihdam edilebilmesi ve bunun getirdiği sosyal/siyasal baskı; karlılıktan 

ziyade siyasi önceliklere ağırlık veren devlet ağırlıklı iĢletmeler; Ģehirde 

yaĢayanların gelirlerinin kırsal kesime göre 3,23 oranında fazla olması ve 0,41‟e 

kadar yükselmiĢ olan “Gini katsayısı” ile önemi ortaya konabilen “eĢitsizlik” ve 

politikacıların ekonomik hayatta aktif olmaları nedeniyle giderek yaygınlaĢan 

“yozlaĢma-corruption” konuları,
332

 günümüz Çin dünyasının önemli sorunları 

olarak durmaktadır. Çin ekonomisinin en baĢta gelen risk faktörlerini, tek çocuk 

politikasının bir sonucu olarak kısa bir süre sonra yaĢlanmaya baĢlayacak 

demografik yapı, düĢük seviyedeki tüketim ve değerinin altındaki Yuan olarak 

sıralanmakta; bunun sonucu olarak büyümede yavaĢlama olacağı öngörülmekte; 

yüzde 7 civarındaki büyümenin, özellikle yeni istihdam olanaklarında getireceği 

sınırlamanın yol açabileceği sosyal sıkıntı ve rahatsızlıklar göz önüne alınarak, 

alınacak yapısal önlemlerle bu olumsuz etkinin azaltılabileceği 

savunulmaktadır.
333

 

 

6. ÇĠN ve ABD ĠLĠġKĠLERĠNĠN BĠRLĠKTE  

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 Ekonomik gücün Doğu‟dan Batı‟ya, somutlaĢtırarak söylersek ABD‟den Çin‟e 

kaymakta olduğu
334

 ön kabulünün ardından iki ülkenin, argümanlarımız ile ilgili 
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ekonomik, sosyal ve ekonomi-politik özelliklerini ana hatlarıyla ele aldığımız 

yukarıdaki bölümden sonra, yine iki ülkenin, özellikle Orta ve Güneydoğu Asya 

ortak platformunda ve ikili iliĢkilerinde ortaya çıkan iĢbirliği olanakları ve 

tehditlerin birlikte değerlendirilmesine ve çalıĢmamızın daha sonraki 

bölümlerinde bu iliĢkiyi, “yeni dünye düzeni”ne iliĢkilendirmeye çalıĢacağız. 

 Çin ve ABD‟inin konumu ile ilgili, 1950‟lerden 1970‟ler ortasına kadar geçerli 

olan Bretton Wood Uluslararası Para Sistemi‟nden hareketle, bugün geçerli olan 

sistemde ABD‟nin; 

 Uluslararası sistemin merkezinde olan yerini, 

 mevcut ve süren cari açıklarını, 

 diğer ülkelere rezerv temin etmesini, 

 dünyanın geri kalan ülkeleri için son baĢvurulacak ihracat pazarı olmasını, 

içeren “asimetrik”pozisyonunu; buna karĢılık diğer ülkelerin de; Amerikan 

Dolarına “peg”edilmiĢ parasını, ihracat güdümlü ekonomisinin ve devamında 

sağladığı hızlı ve göreceli verimli büyümesinin yol açtığı rezerv birikimlerinin 

zarar görmemesi adına ulusal parasını “revalüe” etmekten kaçınması Ģeklindeki 

oluĢumla benzerliklerini ortaya koymuĢtur Dooley, Folkerts-Landau ve Garber 

tarafından yapılan müĢterek çalıĢmada.
335

 Anılan çalıĢmaya göre sonuçta, dolara 

karĢı “değerli bir Ģekilde peg edilmiĢ”ulusal para, müdahaleciliğin yaygın ve 

para/sermaye akıĢını kontrollu olduğu “Asya tipi geliĢme modeli” (Güney 

Amerika‟da da geçerli olan) ile, dalgalı kur rejimi, para/sermaye akıĢkanlığı 

(capital mobility)  ve IMF destekli “Avrupa modeli” arasında ABD pazarı için 

yapılan mücadeleyi Asya modeli kazanmıĢ ve rakibini Amerikan pazarından 

çıkarmıĢtır. 

 ABD cephesinden, Clinton ve halefi George W.Bush‟ın Çin‟in WTO‟na kabulü 

için gösterdikleri çabanın arkasında, anılan ülkenin global yurttaĢlık hakları ve 

uluslararası hukukun tanımasını cesaretlendirmek olduğu gibi;
336

keza, ABD-Çin 

ticari ve yatırım iliĢkilerinin artması sadece iki ülkenin kendi çıkarlarına değil, 

aynı zamanda Çin‟i, dünya düzeni kurallarına bağlama konusundaki çabalara 

katkıda bulunacağı
337

 resmi görülmektedir. Zaten, kanaat oluĢturucuları, yazarlar  

ve politikacıların çoğunluğu, Çin ve ona benzer ülkelerde piyasa reformunun 

baĢarısının, uluslararası liberal düzenin bu ülkeleri asimile etmesine ve bu 

ülkelerde de daha fazla “çoğulculuğun” gerçekleĢtirilmesine bağlı olduğunu
338

 

vurgulamakta oldukları gibi; Çin‟in ekonomik baĢarıların arkasında, anılan 

ülkenin global olaylardaki ilgisinin derinleĢmesinin katkısını gösteren sayısız 
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örnekler olduğunu söylemektedir Stefan Halper.(örneğin, uluslararası barıĢ 

gücüne katkıları, geliĢmekte olan ülkelere yaptığı mali yardımlar)
339

  

2017 yılına kadar dünyanın en büyük en büyük ekonomisi olacağı belirtilen Çin  

tarafında ise, geçiĢim süreci (transition)‟in, demokratik reformlardaki noksanlık 

ve  aksaklıklar nedeniyle “kapana sıkıĢtığı-trapped” ve bunun da ulusal büyüme 

ve geliĢme kapasitesinin tam kullanılamamasına yol açtığı; kıyı bölgelerin iç 

bölgelere göre daha hızlı büyümesi, iç bölgelerdeki fakirliğin daha çok ses 

yapması; gelir dağılımındaki orantısızlık ve sosyal sınıflanıĢın giderek daha çok 

rahatsızlık vermesi; lokal elitlerin ve yöneticilerin sömürü ve yolsuzluk 

uygulamalarının yaygınlaĢması; teknoloji transferi ile birlikte yabancı kültür 

etkisinin artması ve ihracat güdümlü ekonominin getirdiği
340

 ve önceki bölümde 

bahsettiğimiz sıkıntıların ülkede “milliyetçi” akımları kuvvetlendirdiği 

gözlenmektedir.
341

Bu iklim koĢulları nedeniyle, Çin hükümetlerince alınan 

kararlarda: 

 sürdürülebilir bir hızlı büyümeyi desteklemesi, 

 milliyetçilik duygularına karĢı olmaması,  

göz önünde tutulmaktadır.
342

Çin‟in en baĢta gelen iki hedefinin; “ülkeyi 

ekonomik olarak geliĢtirmek” ve bunu “ülke içi huzursuzluk yaratmadan 

yapmak” olduğu
343

; diğer yandan da, hızlı ekonomik büyümesini sürdürmek için 

dıĢ dünyaya girmesini sürdürmesi gerektiği; gelecekteki ekonomik canlılığının ve  

politik huzurunun dıĢ dünya ile kurduğu pozitif iliĢkileri sürdürmeye bağlı 

olduğu
344

 Ģeklindeki bir özet, mevcut durumu yeterince özetlemektedir. Öte 

yandan, dıĢ dünya ile pozitif iliĢki kurma zorunluluğunun getirdiği uluslararası 

hukuk, insan hakları, demokratikleĢme ve ekonomide piyasanın daha çok hakim 

kılınması için baskılar; liberal uluslararası düzenin prensip ve standartlarına 

uyum mecburiyetinin engellediği yeni iĢ ve fırsatlara katlanma (Sudan, Ġran, 

Sahraaltı Afrika, Küba ve Venezuella gibi otokratik ülkelerle yeterince 

geliĢtirilemeyen iliĢkiler), çevre kirlenmesi konusundaki sorumluluğu gibi 

konular Çin tarafından, sistemin kendisine getirdiği külfetler olarak algılandığı 

açıktır. 

Çin‟in ABD‟ye göre bölgedeki güçlü yanlarından en baĢta gelenleri Ģöyle 

sayabiliriz: 

 Bölgedeki hemen tüm ülkelerle komĢu olması ve müĢterek sınırı bulunması; 

bunun getirdiği ulaĢım olanakları, bölgede yaĢayan Çinli azınlıkların, diğer 

ülkelerle kültür ve dil paydasında iliĢki kolaylaĢtıran katkısı, 

 Yukarıdaki avantajın yardımıyla, bölgedeki enerji kaynaklarına daha kolay 

ulaĢma,   
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 Hızlı ekonomik geliĢme ve bunun sonucu Asya ülkeleriyle giderek artan 

bağların Asya ülkelerinde yükselttiği etki,
345

 

 Elastik olmayan iĢgücü kaynağı, 

 Kolay ve etkin olarak uluslararası iliĢkilerde kullanabildikleri yumuĢak güç 

alıĢkanlıkları, 

 Demokrasi ve insan hakları kavramlarının çok önemsenmediği ve Çin 

hakkında geçmiĢten gelen olumsuz bir sicili olmayan, doğal kaynak zengini 

Afrika ve Güney Amerika ülkeleriyle, ekonomik ve yumaĢak güç 

kullanımıyla kurdukları yaygın ve güçlü iliĢkiler, 

 Cari iĢlemler dengesindeki, dıĢ ticaret nedeniyle oluĢan fazlanın yarattığı 

“rezerv” olanaklarının yol açtığı ülke dıĢı yatırım veya yardım fırsatları.                                                                                                                                                                                                

 Öte yandan yine aynı pencereden, Batı ve özellikle ABD‟nin kucaklaması 

olmaksızın (ihracat için pazar, doğrudan yabancı sermaye yatırımı, teknolojik 

yenilik ve eğitim olanaklarından yararlandırma, WTO‟na kabulü için gösterdiği 

çaba) bu büyüklükte ve sürdürülebilir bir kalkınmayı sağlayamayacağını da 

görebilmektedir Çin tarafı. Çin‟in sahip olduğu en önemli avantaj, yaklaĢık 650 

milyonluk kırsalda veya göçmen olarak Ģehirlerde çok kötü koĢullarda yaĢayan 

nüfusun, bir süre sonra ülkenin “yeni orta sınıfı”nı oluĢturacak ve ihracat 

bağımlılığının göreceli olarak azalacak olmasıdır.
346

 Buna karĢılık merkezi 

yönetimin en büyük korkusu, hızlı sosyal değiĢimin sonucu “merkezi kontrol”u 

kaybetme endiĢesi olup, bu nedenle kontrollu hareket etmeyi yeğlemektedir. Bu 

bağlamda, Çinli iĢ adamları, öncelikli sorunun bu yüzlerce milyon kiĢinin 

doyurulması olduğunu, insan hakları ve demokratikleĢmenin daha sonra 

geldiğidir.
347

  

 ABD penceresinden bakıldığında ise, Çin‟deki askeri geliĢme (savunma bütçe 

harcamaları her yıl artmakta, nükleer silahlar ve deniz gücündeki iddialı çıkıĢları, 

uzay üssü çalıĢmaları gibi), iĢ gücü ve ticari konulardaki kuralsızlık ve haksız 

rekabet, insan hakları ihlalleri, teknoloji transferindeki illegal yöntemler, fikri 

mülkiyet haklarının korunmaması, enerji konusundaki saldırgan ve cesaretli 

giriĢimler, özellikle Afrika ana karasındaki yatırımlar, ekonomik çıkar ön planda 

tutularak otokratik rejimlerle kurulan iliĢkiler ve SCO‟deki liderliği ve ABD‟yi 

uzak tutuĢu gibi baĢlıkların endiĢe yarattığı; Çinli firmaların Amerika‟da 

yaptıkları satın almaların çoğalması üzerine “Çin bizi almaya geliyor”
348

 

söyleminin çıktığı bilinmektedir. “Amerikan malı al” Ģeklindeki Amerikan 

Kongresinde yapılan ve “öc alma” olarak nitelenen yeni çalıĢmanın, ABD‟nin 

dünyanın en büyük ihracatçısı olması nedeniyle, teklifin Amerikalılar için 

yaratacağı yeni iĢ olanaklarından daha fazla iĢ kaybı getireceği; keza, Amerikan 
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ekonomisinin büyük ölçüde dayandığı global kapital akıĢını zedeleyebileceği 

vurgulanmaktadır.
349

 

 Dünya global döviz rezervlerinin yaklaĢık yüzde 29‟unu elinde bulunduran
350

 

Çin‟in yanında ABD‟nin en önemli kuvvetli tarafı, Asya kıt‟asındaki 

mevcudiyetini ve üstlendiği jeostratejik sorumlulukları üstlenecek
351

 ve 

Güneydoğu Asya bölgesi ürünlerine pazar oluĢturacak baĢka bir güç olmaması; 

karĢılıklı ticaret sonucu Çin baĢta olmak üzere Güneydoğu Asya ülkelerinde 

oluĢan “likidite birikimi”ni tekrar sisteme kazandıracak, “kabul edilebilir hazine 

kağıdı” ve “ulusal para” estrümanına sahip baĢka ülke bulunmaması; dünya 

üretiminin beĢte birini gerçekleĢtirmesi; küçük bazı ülkeler ayrık tutulduğunda, 

kiĢi baĢı ulusal gelirde dünya birincisi ve ekonomik büyüklük olarak Çin‟in 

yaklaĢık dört katı olmasıdır.  

Yine Amerikan tarafının karĢılaĢtırmalı güçlü yanları arasında; 

 Dünyanın en büyük, güçlü ve muharip ordusuna sahip olması; deniz ve hava gücü 

olarak Doğu ve Güneydoğu Asya‟da; özellikle kara gücü olarak, baĢta Afganistan 

olmak üzere Orta Asya‟daki mevcudiyeti, 

 Münhasıran üniversite eğitiminde, dünyanın en iyi kadro ve müfredatına sahip olması, 

 AraĢtırma ve geliĢtirme faaliyetlerine ayırdığı bütçe ve teĢvik; bu faaliyetlerin sonucu 

olarak eriĢtiği teknolojik seviye ve know-how, 

 Yarattığı ulusal hasıla ve fert baĢı ulusal gelir ile dünya lideri olamasının yarattığı 

özgüven; dinamik ve çok geniĢ boyutlu bir iç talep, 

 Dünyanın tüm coğrafyalarında diğer devletlerle, çeĢitli seviyelerde kurduğu stratejik 

iliĢki ve iĢbirlikleri; lideri veya etkin üyesi olduğu çeĢiti uluslararası siyasi, güvenlik 

ve ekonomik kuruluĢ ve birlikler, 

 Stratejik sektörlerde faaliyet gösteren ve uluslararası siyasi – ekonomik etkinliği olan 

çok sayıda Amerikan Ģirketinin varlığı, 

olarak sayabiliriz. 

Bu konunun diğer yüzü ise, ABD borçlanmasının yüzde 23,4‟ünün Çin 

tarafından sağlandığı, buna ek olarak da, dünya hammadde, yarı mamul, nihai 

mal ve ev fiyatlarının belirlenmesinde, Çin‟in baĢını çektiği bloğun çok etkili 

olduğu
352

 gerçeğidir. Amerikan devlet bonolarının yaklaĢık 1,1 trilyon‟luk 

bölümü Çin‟in elinde bulunması; 2007 sonu itibariyle yaklaĢık 28,3 milyar 

Amerikan Doları tutarındaki Amerikan doğrudan sermaye yatırımları için Çin‟in 

seçilmiĢ olması konuları da, iki ülke arasındaki iliĢkilerin ayrı bir boyutunu 
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yansıtmaktadır.
353

 Yine bu bağlamda, 2008 dünya ekonomik krizini aĢmak 

amacıyla Çin‟in, GSYĠH‟sının yüzde 16‟sını bulacak ölçüde büyük bir teĢvik 

paketini hayata geçirmesi, anılan ülkenin, global kapitalizmin stabilize olması 

yönünde ne kadar istekli olduğunun bir göstergesi olarak 

değerlendirilmektedir.
354

Gerçekten Çin ve diğer G20 ülkelerinin mevcudiyeti, 

krize karĢı bir savunma silahı olmuĢtur. 

Otokratik bir rejime sahip olmakla birlikte, Çin halkının ekonomik ve özellikle 

Irak SavaĢı‟ndan sonra dünya lideri ABD‟ye kafa tutabilecek tek güç olduklarının 

sürekli göz önünde bulundurulması taleplerini taĢıyan beklentilerinin tatmin 

edilmesi, belki de en önemli zayıf ve zor yanı olarak ortaya çıkmaktadır Çin 

tarafının.  Bir diğer ifade ile Çin yönetimi, herhangi bir “dıĢsal müĢkül veya 

sorun-external troubles”un, gecikmeksizin “içsel sorun-internal troubles” haline 

dönüĢebileceğinin; tarihten gelen örneklerde olduğu gibi, (Ondokuzuncu yüzyılda 

ABD‟nin Ġngiltere‟ye uyguladığı yöntem) yeni gelenlerin mevcut 

hakim(dominant)güç ile iĢbirliği yapmasının zorunlu olduğunu bilmektedir.
355

 

Devlet üst yönetimini çeĢitli söylemlerinden yapılan sentezde, önceleri “barıĢcıl 

geliĢme-peaceful development” olup, sonrasında “barıĢcıl yükselme-peaceful 

rise” olarak değiĢtirilen Çin‟in uluslararası hedeflerini; sınırdaĢ olduğu 14 ülke ile 

iliĢkilerinde barıĢ ve dengeyi sağlamak, kendini “iyi huylu ve yapıcı aktör” olarak 

diğer ülkelere tanıtmak, kendini diğer ülkelere model yapmak, ekonomisi için 

gerekli kaynakları sağlamak, Tayvan‟ı isole etmek ve eninde sonunda kendisinin 

“büyük güç olacağı” nı göstermek olarak sıralayabiliriz.
356

 Tüm bunlara ek olarak 

Çin, “barıĢ”ın, ekonomisi için gerekli kaynaklara ulaĢmasına izin verecek en 

önemli faktör olduğunu da bilmektedir.
357

Çin tarafının bu bağlamda, 1990lardan 

bu yana, ABD ile doğrudan karĢı karĢıya gelmemeye çalıĢtığı ve çevre 

ülkelerinin Çin karĢıtı forum veya birlikteliklerini engellemeye çalıĢtığı da bir 

diğer gözlenen husustur.
358

 Keza, Rosemary Foot tarafından yapılan çalıĢmada 

da, Çin‟in 1990‟larla baĢlayan hedefinin, ABD‟nin “tek kutuplu düzenine”, askeri 

ve ekonomik yeterlilikleriyle ABD‟nin “öncü rakibi-peer competitor”u olmak 

olduğu; diğer düĢünce sahiplerinin belirttiği gibi, hakim olan ve “ABD merkezli 

global düzen”e karĢı koruma konusunda merkezileĢtirdiği iki temel hedefini, 

“ekonomik geliĢme” ve “ülke içi stabilite” Ģeklinde belirlendiği yazılmaktadır.
359

  

Çin tarafı ABD tarafından, bundan 20/30 yıl önceki Japonya‟dan farklı olarak 

sadece “öncü bir ekonomik potansiyel” olarak değil, buna ek olarak, “Batı liberal 
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demokrasisinin alternatifi” olarak görüldüğü de bilinmektedir.
360

Keza, Çin‟in 

giderek artan enerji gereksiniminin onu, “daha aktif bir global rol” üstlenmesine 

doğru itmektedir.
361

Rudolf, ilk baĢta tehdit olarak algılanabilecek bu geliĢme 

sonucunda,(Batı ülkeleriyle artan ekonomik iliĢkiler) Çin yöneticileri üzerinde  

sosyalleĢme etkisi yaparak, normların daha fazla uluslararası sisteme entegre 

olmasını sağlayacağı; diğer yandan da, anılan ekonomik geliĢme ve 

modernleĢme, bu geliĢmeyle geniĢleyecek olan“orta sınıf” ın “demokratikleĢmeyi 

tetikleyeceği” ni belirtmektedir.
362

 DemokratikleĢme konudaki görüĢümüzün 

Rudolf kadar iyi iyimser değildir. ÇalıĢmamızın “devlet kapitalizmi” bölümünde 

ayrıntılı olarak üzerinde duracağımız gibi, Rusya, Çin baĢta olmak üzere, Orta ve 

Güneydoğu Asya ve Ortadoğu‟da hakim olan siyasal rejimler demokratik 

olmadığı gibi, ekonomik karar ve uygulamalardaki “devlet ağırlığı”oldukça 

yüksek olup; rant paylaĢımı, geçmiĢten gelen otokratik alıĢkanlıklar, Çin gibi, 

merkezi planlamaya büyük oranda ihtiyaç duyan ülkelerin özel konumu, mevcut 

yapının kısa dönemde değiĢmesinin olanaklı olmadığını göstermekte; ayrıca 2008 

ekonomik kriz sonrası Batı ekonomilerindeki, devlet müdahale ve rolündeki 

zorunlu artıĢlar da global ölçekte, söz konusu eğilimlerin ve mevcut yapıların 

geçicilik niteliğini zayıflatmıĢtır. 

 Bugün Asya‟da, ne “realist” ne de “liberal” uluslararası teorinin tam olarak 

açıklayamadığı bir olgu ve temelinden bir değiĢim yaĢanmakta ve bu oluĢumda  

Çin, komĢuları ve ABD için fırsatlar ve iĢbirlikleri bulunmaktadır.
363

 Sonuçta, en 

önemli sorunları, karĢılıklı ticaretteki “eĢitsiz durum”olgusu olan iki tarafın da, 

birbirine karĢılıklı bağımlı (co-dependent)  iliĢkilerinden kazanımlı 

olduklarının
364

 farkındadırlar. ġöyle ki, ABD; Çin‟in dört kat büyük bir 

ekonomiye sahip olduğunu ve kiĢi baĢı gelir yönünden Çin‟in çok üstünde 

olduğunu, dünya üretiminin beĢte birini gerçekleĢtirdiğini, dünyanın en tepedeki 

13 markasının ve en tepedeki 100 firmanın 53‟ünün Amerikan olduğunu, askeri, 

teknolojik, ar-ge araĢtırmaları ve yenilikler, üniversite eğitimi konularındaki 

üstünlüklerini; Çin tarafı ise,  insan gücü, ihracat, yabancı para rezervleri, çevre 

ülke ve enerji kaynakları ile iliĢkileri ve hepsinden önemlisi, bu sahip oldukları 

ile ABD‟ye meydan okuyabilecek yegane güç olduklarını 

bilmektedirler.
365

Ancak Ģu husus da bir gerçektir ki, iki tarafta, günümüzün 

dengesiz yapısının en önemli kaynağı olan bu günkü karĢılıklı bağımlılığın ve 
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bunun temelindeki “mevcut rezerv sistemi”nin uzun süre sürdürülemeyeceğinin 

farkındadırlar. 

 Susan L.Shirk‟in “siyam ikizleri” dediği gibi,
366

iki tarafın da birbirine ihtiyacı 

var. Biri diğerinin en büyük müĢterisi, (bu olgu zaman zaman bu müĢteriyi 

yönetme zorlukları çıkarmakta ve ihtilaflara yol açmaktadır) diğeri ise birinin, 

yüksel tutarlara ulaĢmıĢ olan  finansal açığını finanse etmektedir.(toplam 

rezervlerinin yüzde 70‟ine varan ölçüde) Bir gün Çin tarafının “fiĢi prizden 

çekmesi” tehdinin hisseden ABD ile; ABD tarafının sahip olduğu askeri, 

teknolojik ve özellikle Batı dünyasında sahip olduğu etki ve iĢbirliği üstünlükleri 

ile, daha önce belirttiğimiz kendi içsel kırılganlıklarını, Tayvan ve Japonya ile iyi 

iliĢkilerini Çin tarafı tehdit olarak görmektedir.,
367

 Diğer yandan da, Asya‟da 

giderek artan etkisi yanında, Latin Amerika, Afrika ve Orta Doğu‟da Çin 

tarafının kurduğu ve giderek artan ekonomik ve diplomatik ilgisi Amerika 

tarafından kırılganlık ve ABD‟nin uluslararası iliĢkilerde takip ettiği politikayı 

zayıflatacak tehdit unsurları olarak görülmektedir.
368

 

 BaĢkan Bush zamanında baĢlatılan “stratejik ekonomik diyalog” ve sonrasında 

vurgulanan “sorumlu ortaklık-responsible stakeholder” konsepti, Çin-ABD 

arasındaki uzun vadeli iliĢkinin temel taĢını oluĢturacak olup;
369

ABD‟nin, 

“Çin‟deki yükselme”yi mevcut uluslararası sisteme entegre etme konusundaki dıĢ 

politika çabaları, dünya ekonomi ve politikası için kazanç olacaktır.
370

Bir diğer 

çalıĢmada da belirtildiği gibi, ABD‟nin, Çin‟i daha fazla uluslararası 

organizasyon ve sistemlerde daha derin ilgilenmesini cesaretlendirecek ve Çin‟in 

ekonomik ve politik yükselmesinde karĢılaĢacağı sıkıntıları hafifletecek yöndeki 

çabaları faydalı olacaktır.
371

Ancak, çalıĢmamızın ileriki bölümünde de tekrar ele 

alacağımız gibi, iki ülkenin ekonomik olarak bu derece bağımlı olmasının, uzun 

dönemde sürdürülemeyecek bir gerçek olduğu da yadsınamaz.                                           

 

 

7.  YENĠDÜNYA DÜZENĠ 
  

ABD ve Çin iliĢkilerinin ekonomi-politiğinin tanımlanması ve 2008 dünya 

ekonomik krizine kadar olan dönemin eko-politik ve güç değiĢimlerine (anılan 

dönemlerde yaĢanan önemli olaylara da)  kısa bir göz attıktan sonra sıra, 

günümüzde yaĢanan ve daha sonra da evrilerek sürecek olan “yeni dümya 

düzeni”ni tanımlama ve bu oluĢumda ABD ve Çin‟in etkisini irdelemeye geldi. 
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  7.1. KARAR ÖRGÜTLENMELERĠNDE DÖNÜġÜMLER  
 

                       7.1.1.   DÜNYA BANKASI ve IMF   

 

Kapitalist dünya ekonomisinin finansman, yönetiĢim gereksinimlerini 

karĢılamak amacıyla
372

 II. Dünya SavaĢı sonunda 1945 yılında 29 üye arasında 

uluslararası para sisteminin esaslarını belirleyen Bretton Woods AnlaĢması 

gereğince kurulup, 1947 yılında faaliyete geçen ve Ģimdilerde 177 üyesi bulunan 

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile, bünyesindeki kurumlara göre değiĢmekle 

birlikte yaklaĢık 180 üyesi bulunan ve 1944‟de operasyonlarına baĢlayan Dünya 

Bankası (WB) Batı tarafından kurulmuĢ bu konudaki oluĢumlardır. Sinan 

Sönmez‟in ifadesiyle, kısaca, IMF talep yönetimi ve istikrara iliĢkin sorunlara 

çözümler getirirken, Dünya Bankası da üretimle ilgili darboğazları gidermekle 

yükümlüdür. IMF‟nin uğraĢı alanı sanayileĢmiĢ ülkeler iken, Dünya Bankası 

azgeliĢmiĢ veya geliĢmekte olan ülke sorunları ile ilgilenmek durumundadır.
373

  

 

Kamu sektörünün ciddi biçimde daraltılması, mal ve faktör piyasalarının 

etkinliğinin arttırılması, finansal sektörün ve dıĢ ticaretin serbestleĢtirilmesi, ülke 

ekonomisinin yabancı sermayeye açılması ve bu sonuçlar için gerekli hukuki alt 

yapının hazırlanması hedeflerine odaklanan
374

 anılan kuruluĢların bu amaçla, 

özellikle 1979 ikinci petrol Ģokundan sonra verdikleri “yapısal uyarlama 

kredileri-structutal adjustment loans” ve yaptıkları “stand-by anlaĢmaları”nın 

bazı ülkelerde yapısal dönüĢümü sağlayamaması veya dıĢ borç sarmalının 

derinleĢmesi; keza, geliĢmiĢ ülkelerde baĢlayan 2008 ekonomik krizini 

öngörememesi, Asya ve Afrika ülkelerinin gerekli payı alamaması, özellikle 

1974 petrol krizi sonrası ortaya çıkan kaynak sıkıntısı nedeniyle, Asya ve Rusya 

krizlerinde gerektiğince etkin olamaması ve önerdiği önlemlerin genellikle 

“sosyal maliyeti”ni ihmal etmesi gibi nedenlerle etkinlikleri sorgulanır olmuĢtu. 

 

BaĢkan olarak Fransız sosyalist partisi üyesi Strauss-Kahl ve baĢ ekonomist 

görevine de Keyneci ve sol eğilimli Olivier Blanchard‟ı getirerek, son 

zamanlarda alıĢılmıĢın dıĢında seçimler yapan IMF
375

 ve Dünya Bankası 

hakkında yukarıda sayılan tereddütleri gidermek, etkinliğini arttırmak ve G20 

ülkelerini daha çok söz sahibi yapmak amacıyla, Nisan 2009 Londra ve Eylül 

2009 Pittsburgh zirvelerinde alınan kararlar uyarınca (oy hakkı ve çekiĢ kolaylığı 

kotası konularında) IMF KuruluĢ SözleĢmesinde gerekli değiĢiklikler 

yapılmıĢtır. Böylece anılan kurumların Asya ve Afrika ülkelerine katkısının  

daha fazla olacağını ve daha uluslar arası bir nitelik kazanacağını düĢünüyoruz. 

                    7.1.2. ASEAN, SHANGHAĠ ġBĠRLĠĞĠ ÖRGÜTÜ (SCO), ARF, SCO, DÜNYA 

TĠCARET ÖRGÜTÜ (WTO)  

 

ÇalıĢmamızın daha önceki bölümlerinde ayrıntılı olarak ele alınmıĢ olan bu     

örgütler veya formel iĢbirliklerinin tümü Çin ve Japonya baĢta olmak üzere 

bölge ülkelerinin önemli bir bölümünü kapsadığı gibi, politik, ekonomik, askeri 

ve bölgesel nitelikleri nedeniyle uluslar arası iliĢkilerde çok önemli birer 

platform olmuĢlardır. Bunun dıĢında, ABD iliĢkileri iyi düzeyde olan Hindistan 

ve Pakistan‟ın yanında, Rusya ve Çin iliĢkileri kuvvetli olan Ġran‟ın SCO‟da 
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gözlemci üye olmaları, evrensel veya bölgesel güç odakları olarak kabul edilen 

ABD-Çin-Rusya-Japonya arasında bir köprü görevi yapmakta ve özellikle Orta 

ve Güney Doğu Asya (Japonya dahil)‟da SSCB‟nin çökmesi ve 11 Eylül saldırısı 

sonrası oluĢan güç hakimiyetinin paylaĢılmasına ve denge politikası kurulmasına  

yardımcı olmaktadır. Anılan örgüt veya iĢbirliklerinin, yukarıda sayılan fayda ve 

katkıları yanında, farklı yaklaĢım ve sisteme sahip Ġran ve Pakistan gibi nükleer 

güçlerin de çevrelenmesine, karar mekanizmalarına dahil olarak, uluslar arası 

boyutta sorumluluk almalarına yardımcı olmaktadır. 

                          
                           7.1.3.   KUZEY ATLANTĠK ANTLAġMASI  ÖRGÜTÜ (NATO) 

 

             1949 yılında kurulan, 2004 yılında yedi ve 2009 yılında da iki (Hırvatistan ve 

Arnavutluk) ülkenin katılmasıyla üye sayısı 28‟e çıkan Nato‟nun, Ukrayna ve 

Gürcistan‟ın üyeliği konusunda aldığı, ancak Rusya‟nın Ģiddetle karĢı çıkması 

nedeniyle hayata geçiremediği kararı da mevcuttur. NATO‟nun geniĢleme 

süreci, 1991 yılında AB‟de Maastricht AnlaĢması ile baĢlayıp, 2003 yılında 

Avrupa Güvenlik Stratejisi ile netleĢen bir sürecin parçasıdır.
376

  

                   

             ABD‟nin Irak‟ta uyguladığı,  “önleyici müdahale stratejisi-pre-emtive strike” 

stratejisini temel alan yeni “Amerikan Ulusal Güvenlik Stratejisi”ni kabul 

etmeyen ve bu nedenle 2003 yılında “Avrupa Güvenlik Stratejisi”ni kabul eden 

AB, küresel terörizm, kitle imha silahları, çöken yönetimler ve organize suçları 

önceliklendirmiĢ, yumuĢak güç (soft power) kullanılacağı belirtiĢmiĢ ve bu 

Ģekilde Birliğin Ortak DıĢ ve Güvenlik Politikasına açıklık getirmiĢtir.
377

              

NATO‟nun, Avrupa-Atlantik ittifakını kendisinin gelecekteki stratejik planları 

için kaçınılmaz gören ABD‟nin yoğun isteği ile 1997 1999 yıllarında 

uygulamaya geçirdiği “geniĢleme stratejisi”(öncesinde 1997 yılında baĢlatılmıĢ 

olan Nato-Rusya Daimi Ortaklık Konseyi), uluslararası toplumda en çok 

tartıĢılan konular oldu.
378

 11 Eylül saldırıları sonrası oluĢan ortamı da arkasına 

alan en büyük geniĢleme 2002 Prag zirvesinde gerçekleĢmiĢtir. Daha sonra 

Ġstanbul‟da yapılan zirvede de, NATO‟nun ilgi alanının artık Kafkaslar, Orta 

Asya, Avrupa‟nın güneyi olduğu belli oldu.
379

Stratejisi de, AB‟nin “önleyici 

angajman”ı yerine, Ġttifakın olası bir tehditle karĢılaĢtığı yerde müdahale 

etmesiydi.
380

NATO gerçeğini konumuz yönünden değerlendirdiğimizde de, 

Ġttifakın stratejisinde “önleyici müdahale” olarak yapılan dönüĢüm, SCO‟daki 

dayanıĢma ve geniĢleme sürecini kuvvetlendirmiĢ, Rusya‟nın Gürcistan ve 

Ukrayna üzerindeki baskılarını arttırmıĢ ve yeni bir “kuzey-güney” güç 

dengesinin oluĢmasına yol açtığını görmekteyiz. 

 
                   7.1.4.    G 20 PLATFORMU  

 

             1975‟de ABD, Fransa, Ġngiltere, Almanya, Ġtalya ve Japonya ülkeleri maliye 

bakanları, devlet ve hükümet baĢkanları seviyelerinde kurulan ve 1976‟da 

aralarına Kanada‟nı da eklenmesiyle G 7 olarak adlandırılan, 1994 yılında Rusya 
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Federasyonu‟nun da katılımıyla G 8 Ģekline dönüĢen bu iĢbirliği, dünya 

ekonomisinin yüzde 65, nüfusunun da yüzde 14‟ünü temsil ediyordu.  

 

             1997 Uzak Doğu ve Rusya finansal krizlerinin akabinde, önemli yara almıĢ olan 

global finansal pazarları stabilize etmek amacıyla baĢlıca geliĢmiĢ ve geliĢmekte 

olan ekonomilere sahip olan ülkelerin bir araya gelmesiyle 1999 yılının Nisan ve 

Ekim aylarında Washington‟da, ġubat 2008‟de Roma‟da yapılan toplantılar 

sonunda
381

 kurulmuĢ olan G20 platformu
382

bu haliyle, dünya nüfusunun yüzde 

67‟sini, dünya,  global üretiminin yüzde 90‟nını ve ticaretinin de (AB içi ticaret 

dahil) yüzde 85‟ni temsil eder hale gelmiĢtir.
383

Genel amaçları global 

ekonominin stabilizasyonu; uluslar arası mali yapıyı güçlendirme; uluslar arası 

iĢbirliğini arttırmak ve bu iĢbirliğine uluslar arası mali kuruluĢları da dahil 

ederek, global ahenge katkıda bulunmak; mali sistemin kötüye kullanılması ve 

vergi kaybına yol açan hukuksuzluklarla mücadele olan G 20 forumunun görev 

alanı, 2007‟de ABD baĢta olmak üzere geliĢmiĢ ekonomilerde finansman boyutu 

ile baĢlayıp, 2008 yılında globalleĢerek ekonomi boyutuna geçen krizden sonra 

daha da geniĢlemiĢ ve etkinliği artmıĢtır.  

 

             ÇalıĢmamızın önceki bölümünde de bahsedildiği gibi, Eylül 2008‟de 

Washington, Nisan 2009‟da Londra, Eylül 2009‟da Pittsburgh ve Nisan 2010‟da 

Toronto ve Eylül 2010‟da Seul‟da yapılan zirvelerde,  

              . küresel ve bölgesel ekonomik dengesizlik,                                                                                              

              . küresel büyümenin iç dengelerinin sağlanması,                                                                                                                                                    

              . finansal sistemin reforme edilmesi,  

    

             konularının yanında,  

 

              . sürdürülebilir ekonomik iyileĢme, 

              . orta vadeli mali sürdürülebilirliği baĢarmak, (sürdürülebilir büyüme yanında,         

sürdürülebilir borç/GSMH oranı hedeflemek) 

 . para politikaları oluĢturulması, (fiyat stabilizasyonu ve enflasyon üzerine     

odaklanarak, merkez bankalarının itibarını tekrar kazandırmak) 

. finansal kurumlar üzerinde yoğunlaĢmıĢ güvensizliği kırmak amacıyla, Mali    

Ġstikrar Kurulu (FSB) oluĢturmak, 

. yüksek bir Ģeffaflık standardı oluĢturmak, 

.vergi konusunda bilgi değiĢimi, 

 

baĢlıkları üzerinde de yoğunca durulmuĢ, tüm konularda G20 üyesi tüm geliĢmiĢ 

ve geliĢmekte olan ülkelerin mutabakatı sağlanmıĢtır. 

 

             G 20 deneyiminin global devlet ve kurum yönetim literatürüne kazandırdığı en 

önemli katkı, bundan böyle uluslar arası organizasyonlarda kalıcı ve 

sürdürülebilir değiĢimin, G8 ve G20‟nin mutabakatı ve katılımı olmadan 

gerçekleĢtirilemeyeceği çıkarımı
384

olup, George Magnus tarafından da 

desteklenmektedir.
385

Keza, G20‟yi “dünyanın zirvedeki konuĢan çarĢı-talking 
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shop” olarak niteleyen Magnus bu oluĢumu, Gideon Rachman gibi,
 386

  “yeni 

dünya düzeni”nin en önemli parçası olarak görmekle birlikte,
 387

çok geniĢ olan 

bu oluĢumda ABD ve Çin‟in diğer forum üyesi ülkeleri yönlendirmesini 

beklemektedir.
388

2008 global krizinin “finansal kriz” olarak baĢladığını, daha 

sonra sırasıyla “ekonomik kriz”, “iĢsizlik krizi”‟ne evrildiğini, eğer devam 

ederse son olarak “uluslar arası politik kriz”e dönüĢebileceğini belirten Gideon 

Rachman G2O‟yi, eğer BaĢkan Obama‟nın belirttiği global sorunlara çözüm 

bulunabilecekse, bunu sağlamanın bu oluĢumun üyelerinden geçeceğini 

söyleyecek kadar önemsemektedir. Öte yandan Rachman‟da, Magnus gibi, 

G20‟yi, “meĢruiyet” için çok küçük, ancak “etkin olmak” için de çok büyük 

bulmaktadır.
389

 

             

             Avrasya Grubunun BaĢkanı Ian Bremmer, G20‟nin, özellikle uluslararası 

sorunlarda yeteri kadar fonksiyonel olamamasını, sandalye sayısının ve  

fikirlerin uygulanabilirliğinden çok, devletin ekonomideki yeri, uluslararası 

ticaret ve yatırımlar konusunda G7 ülkeleri liderlerinden farklı düĢünmelerinden 

kaynaklandığını belirtmektedir.
390

Rachman, G20 platformunun yeni estrümanlar 

yaratma iĢlevinde baĢarılı olamaması halinde, geride kalan tek alternatifin, G2 

olarak adlandırdığı ABD-Çin iĢbirliğinden geçtiğini; her durumda ABD-Çin 

iĢbirliğini gerektiren durumlar (iki ülke arasındaki geniĢ hacimli ticaret, iki ülke 

ulusal paralarının karĢılıklı çıkara dayalı yönetimi, iklim değiĢikliği gibi) 

bulunduğu gibi, nükleer silahların sınırlandırılması konusundaki yenilikler için 

de Rusya‟nın dahil edilmesinin bir gereksinim olduğunu belirtmekte birlikte; 

ekonomik büyüklük ve askeri güç yönünden ABD ve Çin arasındaki büyük 

farklılık, G2 iĢbirliğinde Çin açısından zorluklar getireceğini söylemektedir.
391

 

 

             Sonuç olarak, yeni dünya düzeninde G7‟den evrilme Ģeklinde ortaya çıkan G20 

forumuna çok iĢ düĢtüğünü; anılan forum ile, geliĢmiĢ-geliĢmekte olan; nüfus 

yoğunlu düĢük-yüksek; askeri güç, ulusal ekonomi, doğal kaynaklar, demografik 

yapı, diplomasi anlayıĢı, yönetim tarzları yönlerinden farklı, öte yandan da 

dinamik ekonomik ve sosyal kaynakları bünyesinde barındıran ülkelerin 

ortaklaĢa alacakları kararların “kabul edilirlik ve uygulanırlık”katsayısının 

yüksek olacağını, bunun da hızlı ve etkin uygulama türevini getireceğini; buna 

ek olarak da, platformun öncü ve yönlendirici gücünün Ģimdilerde ABD-Çin-AB 

olacağını (Japonya‟nın ABD tarafından temsil edildiğini düĢünerek) ve bu gruba 

zaman içinde Çin dıĢındaki diğer BRIC ülkelerinin de dahil olabileceğini 

söyleyebiliriz.  

           7.1.5.  YENĠ Ġġ MODELLERĠNE DOĞRU        

1970‟lerin sonuna doğru, “demokratik kapitalizm”de daha çok rekabete, gücün 

tüketici ve yatırımcı lehine değiĢtiği “süper kapitalizm” e geçiĢ baĢlamıĢ olan 

ABD sisteminde, önceki dönemde çok güçlenmiĢ olan büyük oligopollerin satıĢ, 

kar ve istihdam parametrelerinde oynaklık baĢlamıĢtı. Teknolojik geliĢmenin de 

yardımıyla, büyüklük (size) artık iĢe giriĢ için bir engel olmaktan çıkmıĢ; daha 
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rekabetçi bir düzende çok sayıda satıcının faaliyet gösterdiği, tüketici ve 

yatırımcının daha güçlü oldu bir piyasa yapısı egemen olmuĢtu.
392

Teknoloji, 

globalizasyon ve kuralsızlaĢmanın (deregulation) hakim olduğu yeni düzende 

“maliyette tasarruf” en önemli rekabet aracı olduğundan, iĢgücü ve ücretler bu 

geliĢmeden haklarını alıyorlardı.
393

Ġki, üç onyıl içinde gerçekleĢen bu değiĢimin 

temelinde; globalizasyon, yeni ürün süreçlerindeki yarıĢ ve kuralsızlaĢma/gevĢek 

kurallar bulunmaktaydı.  

Bu süreci hızlandıran diğer faktör de, taĢıma (kontainer gibi) ve 

iletiĢim/haberleĢme teknolojilerinde yaĢanan hızlı değiĢim olmuĢtur. 2000 yılına 

kadar yaĢanan bu geliĢme sonucu, ürünler küçülüp, hafiflerken, taĢıma 

maliyetlerinde de önemli tasarruflar yaratılmıĢtır. Bunu sonucu olarak, özellikle 

Amerikan Ģirketleri fabrikalarının bir kısmını yurt dıĢına (özellikle Asya 

ülkelerine) taĢımıĢ ve /veya gereksinim duydukları yarı mamulleri dıĢ 

satıcılardan almaya baĢlamıĢlardır. Keza, söz konusu teknolojik geliĢmeleri 

kullanarak, dünya ölçeğinde arz zincirleri (global supply chains) kurmuĢlardır. 

Bu süreç içinde gözlenen bir diğer konu da, Amerikan Ģirketlerinin üçüncü 

ülkelerde ürettikleri ürünleri oralarda, üretim tesislerini ABD‟ye taĢımıĢ olan 

yabancı Ģirketlerin de ürünlerini Amerika ve çevre ülkelerde satmalarıdır.
394

 

1970 ortalarından sonra yaĢanan tüm bu geliĢmeler, Amerikan Ģirketlerinin 

önceki oligopolist üretim sistemi yerine, tüm dünyaya yayılmıĢ ve ihtiyacı olan 

hizmet ve üretim faktörünü, onları en ucuz ve en iyi Ģekilde temin eden ülke ve 

firmalardan temin eden sisteme dönüĢümü getirmiĢ, “büyük ölçek üretim” 

ekonomisi tam olarak terk edilmese bile, bunun düĢük maliyetle üretilmesini 

sağlamıĢtır. Sonuçta, daha küçük Ģirketler, sahip oldukları teknoloji ile “ölçek 

ekonomisi”ni yakalamıĢ (oligopollere gereksinim kalmadan); uygun ve özel 

(special and niche) üretime ulaĢmıĢlardır.
395

 

Önceden tüm “çıkar grupları”nın (Ģirket içi ve dıĢı) yararlarını gözetip, onları bir 

denge içinde buluĢturmaya çalıĢan CEO‟ların, bu yeni oluĢum içinde dikkat ve 

yoğunluklarını “değer yaratmak”, yani Ģirket hisse değerini yükseltmek olduğu 

görülmektedir.
396

Öte yanadan, emek faktörü ile ilgili olarak da, ABD‟de 1955 

yılında yüzde 36 olan sendikalı çalıĢan oranının, 1977 ve 2005 yıllarında 

sırasıyla yüzde 24 ve 8‟e düĢtüğünü, bu olgunun Almanya ve Japonya baĢta 

olmak üzere diğer geliĢmiĢ ülkeler için de geçerli olduğunu 

gözlenmektedir.
397

Bunun temelinde yatan en önemli etmen, oligopoller 

zamanında verilen yüksek ücretlerin,  anılan yeni yapının rekabetçi ve tüketici-

yatırımcı egemen özelliği içinde sürdürülememesidir.  

Yeni dönemin iĢ ve Ģirket yapısındaki bir diğer realite de, çok uluslu büyük 

Ģirketlerin daha da yaygınlaĢıp, (100 büyük Ģirketin 51‟i bu nitelikte olup, 49 

ülkede faaliyet göstermektedir) etkinleĢtiğidir. Bu olgu da, anılan çok uluslu 

Ģirketlerin uluslararası ve faaliyet gösterdiği ülkenin ulusal politikalarında etkili 

olduğudur.
398

Bu Ģirketlerin, daha önceki geleneksel çok uluslu firmalardan farklı 

                                                 
392

 Reich, s.50-53 
393

 Reich, s.56 
394

 Reich, s.60-62 
395

 Reich, s.64 
396

 Reich, s.75 
397

 Reich, s.80-83 
398

 Ian Bremmer, The End of The Free Market, New York: Portfolio, 2010, s.16,17 



 122 

olduğunu belirten Ian Bremmer‟e göre, yeni yapılanma ile bu tür Ģirketler artık 

hissedarlara değil, siyasi otoriteye karĢı sorumlu konuma gelmiĢlerdir.
399

 

ĠĢ dünyasında gözlenen devlet ağırlıklı sistemi kolaylaĢtıran en önemli katkı 

Ģüphesiz ki, dünya ham petrol rezervlerinin yaklaĢık yüzde 75‟ini elinde 

bulunduran Suudi Aramco, Rus Gazprom, Çinli CNPC, Ġranlı NIOC, 

Venezuellalı PDVSA, Brezilyalı Petrobras, Abu Dabi‟den National Oil 

Compony, Kuveytli Kuweyt Petroleum Corporation ve Malezyalı Petronas 

Ģirketleri ile, keza az da olsa,  dünya petrol ve doğal gazının yüzde 10‟unu üreten 

ve rezervlerini yüzde 3‟ünü elinde bulunduran çok uluslu petrol Ģirketlerinden 

gelmektedir. Devlet kontrolundaki 14 enerji kuruluĢu, çok uluslu enerji 

Ģirketlerinin 20 katı daha çok petrol ve doğal gazı kontrol etmektedir)
400

 

Çin‟in, sonraki bölümünde ele alacağımız “devlet kapitalizmi” ağırlıklı 

sisteminin global ekonomi ile yoğun iliĢkilerinin yarattığı cazibe ve ayrıca enerji, 

teknoloji (Batı ülkelerinin bugüne kadar yapmadığı Ģekilde) ve diğer konularda 

Venezüella, Peru, Sudan, Nijerya, Ġran, Burma, Laos, Tayland, Kamboçya, Orta 

Asya ülkeleri, Pakistan, Vietnam, Pasifik Rusya ülkelerindeki Çin yatırımlarının 

etkisi;
401

 2008 küresel krizin etkilerinin hafifletilmesi amacıyla G20 zirvelerinde 

alınan kararlar doğrultusunda bazı finans ve sanayi kuruluĢlarının yaĢatılması 

amacıyla Ģirket yapılarında kamu hisselerinin arttırılması; denetim yapısının 

giderek sıkılaĢtırılması sonucu, kapitalist ekonomide kamu ağırlıklı aktörlerin 

arttığı olgusu da bir diğer gözlemimizdir.  

          7.1.6.   DEVLET KAPĠTALĠZMĠNĠN GÜÇ KAZANMASI                

1970‟lerden bu yana, özellikle geliĢmiĢ ekonomiler ve onların periferilerinde 

hakim olan ekonomik faaliyetler ve onların düzenlenme biçimine “demokratik 

kapitalizm" veya “pazarın belirleyici olduğu kapitalizm (market-driven 

capitalism/free market capitalism) denildiğinden daha önce bahsedilmiĢti. Neo-

Westphalian sistemin bir ürünü olan bu modelde devletler, kendi hudutları 

içindeki hükümranlıklarını, BM ve insan hakları evrensel kurallarına göre 

olayları kontrol etmeleri Ģeklinde kullanmaları olarak tanımlanmaktadır 

kuramsal temelde.
402

 

Ancak, 2000‟li yılların baĢından itibaren, ABD ve AB gibi, Batılı geliĢmiĢ 

ekonomiler dıĢında kalan ve çoğu G20 üyesi olan Çin, Rusya, Suudi Arabistan 

baĢta olmak üzere monarĢik Körfez ülkelerinin baĢını çektiği, kamu serveti-

yatırımı ve sahipliliğinin ana unsurları olduğu “devlet kapitalizmi-state 

capitalism"in yaygınlaĢtığını; hükümetlerin petrol gibi bazı sektörlerde hakim 

durumda olduklarını (bu hakimiyet oranı, toplam ham petrol rezervlerinin yüzde 

75‟ini temsil etmektedir) ve bu devlet kontrolundaki veya özel imtiyazlı petrol 

Ģirketlerini kullanarak havacılık, gemicilik, enerji üretim tesisleri, silah üretimi, 

telekominikasyon, metal, mineral, petro-kimya sektörlerine müdahale ettiklerini 

görmekteyiz.
403

Batının “piyasa ve demokrasi özellikli liberal”kapitalizmine 
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karĢılık, genelde kaynak zengini ülkelerde görülen ve enerji gelirlerini, sosyal 

baskıyı azaltmak amacıyla kullanan (aksi halde çıkacak faturanın daha yüksek 

olacağını biliyorlar) “liberal olmayan kapitalizm” ile, “ihracat destekli-devlet 

yönlendirmeli kapitalizm”(Çin örneğinde olduğu gibi) Ģeklinde iki tür öne 

çıkmaktadır.
404

 

Çin‟in “devlet kapitalizmi”ni, Çin firmalarını yabancı rakiplerine karĢı 

güçlendirmek; yeni iĢ sahaları yaratarak, istihdamı arttırmak ve ihracat güdümlü 

modelden, daha çok iç talebe dayalı bir büyümeyi gerçekleĢtirmek amacıyla 

kullanacağını; bu sistemin büyük ekonomilerden çok, küçük ve sağlıklı 

ekonomilerde (Singapur gibi) daha baĢarılı olacağını; keza, son zamanlarda  

artan “ekonomideki devlet müdahalesi”nin kalıcı bir geliĢme değil, geçici 

olduğunu; ABD yaĢananların da, önceden olduğu gibi, devletin bazı sektörle 

daha fazla fazla ilgilenmesinin bir yansıması olduğunu belirten Ian Bremmer‟e 

göre Batı‟da görülen “devlet ilgi/karıĢması”nın, hükümetlerin öz rollerindeki bir 

değiĢim veya serbest piyasanın yerini almak olmayıp, sadece, serbest piyasa 

ekonomisinin daha sağlıklı olması için yapılan bir restorasyon çalıĢması 

olduğunu vurgulamaktadır.
405

Devlet kapitalizmi
406

 ve “kaynak milliyetçiliği-

resourse nationalism”olarak nitelenebilecek olan günümüz geliĢmesi, iki tür 

ekonomi temelli geliĢmede kendini göstermektedir. Bunlardan biri; Asya, Rusya 

ve Ortadoğu yönetimlerinin ülke yabancı para rezervlerini ve tasarruflarını, deniz 

ötesi varlık alımında kullanmaları (bu konsept yeni bir olgu olmayıp; farklılık, 

bu konuya ilgi duyan ülke sayısındaki artıĢtır); diğeri ise, bu devlet fonlarının 

daha çok stratejik enerji varlıklarına yoğunlaĢmalarıdır.
407

Son dönemde ABD, 

Avrupa ve geri kalan geliĢmiĢ ülkelerin çoğunda görülen “devlet müdahalesi-

state interventionism” dalgasının, son ekonomik krizin yarattığı sıkıntı ve 

sancıları hafifletmeye, resesyon tehlikesini azaltmaya yönelik olup, ekonomiyi 

yönetmek gibi bir iddia taĢımadığını; geliĢmekte olan ülkelerde ve özellikle 

otokratik rejimlerin hakim olduğu ülkelerde ise, serbest Pazar ekonomisi 

doktrinine reaksiyonu içeren “ağır bir devlet eli”nin hissedildiğini; bu geliĢmenin 

de, uluslararası iliĢkileri ve büyük ölçekli ekonomik güç ve etkinin merkezi 

otoriteye transfer olmasıyla global ekonomiyi etkilediği ve etkilemeye devam 

edeceğini söyleyebiliriz.
408

  

Sürecin geliĢimine baktığımızda da, SSCB‟nin dağılması sonrasında Doğu 

Avrupa, Rusya ve BDT ülkelerinde, öncesinde 1970‟li yılların ikinci yarısında 

Çin‟deki piyasaya uyum çalıĢmalarıyla baĢlayıp, Brezilya, Hindistan, Güney 

Afrika, Endonezya ve Türkiye gibi ülkelerde de yeniden yapılanma süreci 

sonrası güçlenmeye baĢlayan, yapılan özelleĢtirmelerle hızı artan “serbest piyasa 

ekonomisine geçiĢ”in sonucunda, devletin ekonomideki payı küçülmüĢ, ticaret 

hacmi artmıĢ, globalleĢme sonucu tüketici tercihi ve arz zincirleri değiĢmiĢ 

olduğunu; teknoloji ve doğrudan sermaye akımlarındaki serbesti ve yeniklerin  

de bu akımı güçlendirmiĢ olduğunu görmekteyiz. Ancak özetlediğimiz bu 
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sürecin yarattığı ve çalıĢmamızın önceki bölümlerinde ayrıntılı olarak ele 

aldığımız küresel dengesizlikler (bütçe ve cari açıklar, gelir dağılımındaki 

eĢitsizlik, orta sınıfın zayıflaması, enerji savaĢları, kuralsızlaĢma, globalde 

ülkeler arasındaki ”nüfus-paylaĢılan ekonomik değerler-uluslararası politik 

etkinlik”giderek artan eĢitsizlik) ve özellikle finansal piyasaların kendi kendini 

düzeltme yetisinin olmaması ve söz konusu piyasaların iyi çalıĢmasının 

otomatiğe bağlanamaması
409

 sonucu 2008 yılında yaĢanan ekonomik kriz 

sonucu, geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin ikisinde de trend, devlet 

müdahalesi ve/veya devlet kapitalizmi olarak değiĢmiĢtir. 

 ABD‟de çeĢitli form ve kamu kuruluĢlar aracılığı ile yaratılan “devlet 

müdahalesi”nin (1980‟lerin sonundan itibaren) ekonomik büyümenin sonunu 

getirdiğini, kararları iĢ sahipleri ve yatırımcılar yerine merkezi yönetimce 

alınmaya baĢlandığını ve bunun sonucunda da “daha az üretkenlik” ve daha 

düĢük yaĢam standardı” ortaya çıktığını belirten Thomas J.DiLorenzo‟dan
410

 

farklı düĢünüyoruz. Son dönemde ABD, Avrupa ve geri kalan geliĢmiĢ ülkelerin 

çoğunda görülen “devlet müdahalesi-state interventionism” dalgasının, son 

ekonomik krizin yarattığı sıkıntı ve sancıları hafifletmeye, resesyon tehlikesini 

azaltmaya yönelik olup,
411

 ekonomiyi yönetmek gibi bir iddia taĢımadığını; 

geliĢmekte olan ülkelerde ve özellikle otokratik rejimlerin hakim olduğu 

ülkelerde ise, serbest Pazar ekonomisi doktrinine reaksiyonu içeren “ağır bir 

devlet eli”nin hissedildiğini; bu geliĢmenin de, uluslararası iliĢkileri ve büyük 

ölçekli ekonomik güç ve etkinin merkezi otoriteye transfer olmasıyla global 

ekonomiyi etkilediği ve etkilemeye devam edeceğini söyleyebiliriz.
412

  

 2004-2008 yılları arasında BRIC ülkeleri orijinli 117 devlet Ģirketi veya kamu 

kontrollu Ģirket, Forbes Global 2000‟in, dünyanın en büyük Ģirketleri listesinde 

yer almıĢ; öte yandan da toplam 239 Japon, Alman, Ġngiliz ve ABD firması söz 

konusu dönemde listeden düĢmüĢtür. 2008-09 döneminde Ģirketlerin baĢarısızlığı 

ve önceki bölümde bahsettiğimiz “kurtarma amacıyla kamu tarafından hisse 

alınması (government bailout)” hızlanan bir trend kazanmıĢtır.
413

Daha önceki 

bölümde bahsettiğimiz ve tümü de devletlerin sahip olduğu 14 firma dünya 

enerji piyasasını kontrol etmekte ve fiyatların belirlenmesinde önemli rol 

oynamaktadır. Bu realitenin yarattığı “ fiyatları yüksek tutma-enerji zengini 

devletlerin servetlerinin artması-servet artıĢı ile birlikte anılan ülkelerin stratejik 

önemlerinin yükselmesi-sonuçta bu ülkelerin uluslararası arenadaki etkinliğinin 

yükselmesi-döngüsü sürmektedir.
414

 

 Kriz sonrası Batı ülkelerindeki yeniden yapılandırma ve kurtarma faaliyetlerinde  

sermaye enjeksiyonları aĢağıdaki grafikte (ġekil:44) görülmektedir:
415
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      ġekil : 44    ÜLKELERE GÖRE KAMU KAYNAĞI KATKISI 

 

Bu değiĢimin finansal krizi derinleĢtirdiği gibi, global durgunluğu da arttırdığını 

söyleyen Ian Bremmer, bu sonucun, ABD‟nin gücünün azalması veya 

geliĢmekte olan ülkelerin etkisinin artmasından ileri gelmediğini 

vurgulamaktadır. Ona göre, eğer ülkeler serbest piyasa ekonomisini 

kucaklamaya devam etselerdi, ABD‟in global piyasada düĢen payının diğer 

ülkelerce telafi edilmesi (ofset) olasılığı çok kuvvetliydi.
416

Öte yandan Joseph 

E.Stiglitz, zaten geliĢmiĢ ekonomilerde mevcut olan sağlık, enerji, çevre 

(özellikle küresel ısınma), eğitim, nüfusun yaĢlanması, sanayi üretimindeki 

düĢüĢ, fonksiyonel olmaktan uzak finansal piyasalar, global dengesizlik, 

ABD‟nin büyük rakamlara ulaĢmıĢ nakit ve bütçe açıkları nedeniyle uzun süren 

krizi, mevcut kaynakları yanlıĢ kullanan yönetimlerin de derinleĢtirdiğini;
417

 

özellikle ABD‟nin, 2000 yılında yüzde 35, 2009 yılında yüzde 60 olan anılan 

oranın 2019 borç/GSYĠH oranının 2019 yılında yüzde 70‟e yükselmesinin 

beklendiğini; bu geliĢmelerin de, hükümetin merkez rolünü kuvvetlendireceğini; 

bundan sonra yapılacak olanın da, piyasa ve devletin rolünün daha iyi balans 

edilmesi ile, sosyal yapının yeniden inĢa edilmesine bağlı olduğunu 

savunmaktadır.
418

 

 

                                                 
416

 Bremmer, agm, http://www.foreignaffairs.com/articles/64948/ian-bremmer/state-capitalism-

comes-of-age 
417

 Stiglitz, s.58-76‟da, “flawed response” olarak isimlendirdiği bu durumu ayrıntılı olarak 

irdelemektedir. 
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Anılan ülkeler bu yatırımlarını genellikle, global yatırım tutarının yaklaĢık 

sekizde birini temsil eden “bağımsız varlık fonları-sovereign wealth 

funds”(SWF)
419

 aracılığı ile gerçekleĢtirmektedir. Kaynağını cari fazla veren ve 

birikimleri gerekli rezervin üstüne çıkan ülkelerden alan ulusal fonlar, son 10–15 

yılda toplam değerin aĢırı bir Ģekilde artmasıyla birlikte en önemli bir yatırım 

estrümanı haline gelmiĢtir. Yüksek petrol fiyatları ve finansal küreselleĢme ile, 

küresel finansal sistemdeki ülkeler arası dengesizliğin bir türevi
420

 olan bu 

süreçte, artıĢın en önemli iki merkezi petrol zengini Körfez ülkeleri ile ihracat 

patlaması sonucu cari fazla veren Asya ülkeleri olmuĢtur. 1990‟ların baĢında 500 

milyar dolar seviyesindeki Ulusal Fonlar‟ın bugün 5 trilyon dolar civarında 

olduğu ve IMF‟ye göre 2012 yılında 12 trilyon Amerikan Doları‟na
421

 ulaĢacağı, 

Stephen Jen‟e göre de resmi rezervleri aĢacağı
422

  tahmin edilmektedir.
423

 

Anılan fonları “Ģeffaf olup olmadıklarına” göre kategorilendiren bir diğer 

makalede, bunlardan hakim pozisyon almak isteyenlerle, stratejik olarak önemli 

iĢ kollarının sahipliliğinde olanlar için kuĢku duyulabileceği belirtimekte; 

piyasada devletin, Batılı ülkelere göre daha fazla rol üstlenmesini isteyen ve 

entegrasyon arzusunda olan ülkelerin ortaya çıkıĢının üzerinde durulması 

önerilmektedir.
424

   

2008 Nisan itibariyle sayıları 53‟ü bulan, 37 farklı ülkenin kontrolunda olan 

“ulusal varlık fonları”nın baĢlıcaları aĢağıdaki 33 nolu tabloda gösterilmiĢtir:
425

 

 

                                                 
419
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Tablo : 33                             ULUSAL VARLIK FONLARI 

 

 

 

Kaynak : spk.gov.tr 

Sevinç Akbudak‟ın yukarıda anılan çalıĢmasında, küresel finans piyasalarında 

sermaye dolaĢımına engel olup, etkinlikten uzaklaĢtıran “korumacı” niteliğini 
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vurgulamakta; Ian Bremmer ise, bu sürecin ulaĢtırdığı “devlet kapitalizmi”veya, 

Bremmer tarafından yapılan baĢka bir tanımlamaya “bürokrasi motoruyla 

çalıĢtırılan kapitalizm-bureaucratically engineered capitalism”in”, devleti “hakim 

ekonomi oyuncusu” yaptığını ve bu gücün de politik kazanımlarda kullanılma 

gibi bir haksızlığa yol açtığını belirtilmektedir.
426

Ancak yukarıda belirtilenlerin 

yanında, ister petro-dolar, isterse ihracata dönük yapının sonucu olsun, elde 

edilen cari fazlanın yarattığı aĢırı döviz varlığının, tüketim baskısı nedeniyle 

enflasyona yol açmaması ve ulusal para birimini zayıflatmaması için “ulusal 

yatırım fonlarına” yatırım yapıldığı gerçeği de gözlerden uzak tutulmamalıdır
427

 

 Öte yandan, bu geliĢme sonunda, piyasanın veya global ticari Ģirketlerin bu 

devlet rekabetiyle, stratejik Ģirket hisse alımlarıyla nasıl baĢa çıkacakları; deniz 

aĢırı ülkelerdeki fikri mülkiyet haklarından (intellectual property rights) 

yararlanan Çin‟in, aynı hakları kendi ülgesinde güvence altına almaması, 

özellikle ABD‟de sorgulanır olmaya baĢlamıĢtır.
428

Bu geliĢmelerin sonunda, 

özellikle piyasa ekonomisinin daha etkin olduğu Batı ülkelerinde “korumacılık” 

eğilimlerinin de güç kazandığı; bu cephedeki (serbest piyasa) ülkelerin ABD‟den 

öncülük beklentilerinin arttığı görülmektedir.
429

 Bu arada, Rusya, Çin gibi bazı 

geliĢmekte olan ülke yöneticilerinin, kendi devamlılıklarının güvencesi olarak 

bazı değerli ulusal aktifleri ellerinde tutmak ve bu kaldıracı yüksek tutmak için 

çalıĢma gösterdiklerini de söylemek gerekir.
430

Bremmer‟in “politika ve 

ekonomini kesiĢmesi”(intersection of politic and economics) olarak nitelediği bu 

yaĢananlara, yukarıdaki iki örnek dıĢında Hindistan, Brezilya, Türkiye ve 

Meksika‟yı örnek olarak vermekte; ABD, Ġngiltere ve Japonya‟da da, 2008 

krizinden sonra “serbest piyasa kapitalizmi”nin uzun dönem sürdürülebilirliği 

hakkında tereddütler uyandığını belirtmekte,
431

buna ek olarak da, 2008 krizi 

sonrası en büyük darbeyi, piyasa sisteminin kalesi sayılan geliĢmiĢ ülkelerin 

alması, buna karĢılık Çin, global ticarete daha az entegre olmuĢ Hindistan, Mısır 

ile, toksik banka varlıklarına bulaĢmamıĢ diğer bazı geliĢmekte olan ülkelerin 

daha az etkilenmelerinin de, serbest piyasa ekonomisi kuramının ve gerçeğinin 

altını oyan bir diğer faktör olduğu vurgulanmaktadır.
432

 

2004-2008 yılları arasında BRIC ülkeleri orijinli 117 devlet Ģirketi veya kamu 

kontrollu Ģirket, Forbes Global 2000‟in, dünyanın en büyük Ģirketleri listesinde 

yer almıĢ; öte yandan da toplam 239 Japon, Alman, Ġngiliz ve ABD firması söz 

konusu dönemde listeden düĢmüĢtür. 2008-09 döneminde Ģirketlerin baĢarısızlığı 

ve önceki bölümde bahsettiğimiz “kurtarma amacıyla kamu tarafından hisse 

alınması (government bailout)” hızlanan bir trend kazanmıĢtır.
433

 

Diğer yandan, tümü de devletlerin sahip olduğu 14 firma dünya enerji piyasasını 

kontrol etmekte ve fiyatların belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu 

realitenin yarattığı “ fiyatları yüksek tutma-enerji zengini devletlerin 

servetlerinin artması-servet artıĢı ile birlikte anılan ülkelerin stratejik 
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önemlerinin yükselmesi-sonuçta bu ülkelerin uluslararası arenadaki etkinliğinin 

yükselmesi-döngüsü sürmektedir.
434

 Öte yandan, piyasanın veya global ticari 

Ģirketlerin bu devlet rekabetiyle, stratejik Ģirket hisse alımlarıyla nasıl baĢa 

çıkacakları; deniz aĢırı ülkelerdeki fikri mülkiyet haklarından (intellectual 

property rights) yararlanan Çin‟in, aynı hakları kendi ülgesinde güvence altına 

almaması, özellikle ABD‟de sorgulanır olmaya baĢlamıĢtır.
435

Bu geliĢmelerin 

sonunda, özellikle piyasa ekonomisinin daha etkin olduğu Batı ülkelerinde 

“korumacılık” eğilimlerinin de güç kazandığı; bu cephedeki (serbest piyasa) 

ülkelerin ABD‟den öncülük beklentilerinin arttığı görülmektedir.
436

Bu arada, 

Rusya, Çin gibi bazı geliĢmekte olan ülke yöneticilerinin, kendi 

devamlılıklarının güvencesi olarak bazı değerli ulusal aktifleri ellerinde tutmak 

ve bu kaldıracı yüksek tutmak için çalıĢma gösterdiklerini de söylemek 

gerekir.
437

Bremmer‟in” politika ve ekonomini kesiĢmesi”(intersection of politic 

and economics) olarak nitelediği bu yaĢananlara, yukarıdaki iki örnek dıĢında 

Hindistan, Brezilya, Türkiye ve Meksika‟yı örnek olarak vermekte; ABD, 

Ġngiltere ve Japonya‟da da, 2008 krizinden sonra “serbest piyasa kapitalizmi”nin 

uzun dönem sürdürülebilirliği hakkında tereddütler uyandığını 

belirtmekte,
438

buna ek olarak da, 2008 krizi sonrası en büyük darbeyi, piyasa 

sisteminin kalesi sayılan geliĢmiĢ ülkelerin alması, buna karĢılık Çin, global 

ticarete daha az entegre olmuĢ Hindistan, Mısır ile, toksik banka varlıklarına 

bulaĢmamıĢ diğer bazı geliĢmekte olan ülkelerin daha az etkilenmelerinin de, 

serbest piyasa ekonomisi kuramının ve gerçeğinin altını oyan bir diğer faktör 

olduğu vurgulanmaktadır.
439

 

2007-09 arasında yaĢananların, serbest piyasa tutuculuğunu geriye götüreceği; 

yaĢanan krizin ehliyetli politik liderlik ve aktif hükümet gerekliliğinin artık oy 

verenlerce anlaĢılmıĢ olduğu; bireylerin politikacı ve bazı kurumlara güveninin, 

banka sistemine olan nefreti ölçüsünde sarsıldığını belirten çalıĢmada
440

ayrıca; 

4,0 olarak nitelenen günümüz kapitalizminde hükümet ve piyasa arasında yeni 

ve karmaĢık bir iliĢki yumağı olacağı, dünyanın artık körü körüne piyasa çözümü 

odaklı olmayacağı, bireyin uluslararası kurumlara yetki devrinden öte, 

demokratik yolla seçilecek yönetici ve saygın düzenleyicilerin daha 

güçlendirilmesini isteyeceği öngörüleri bulunmaktadır.
441

 Tümüyle pazara dayalı 

kapitalizm (free-market capitalism) ve gevĢek kurallı (deregulation) dönemin 

sonuna gelindiği konusundaki katıldığımız bir diğer görüĢü de belirtirken;
442

 son 

olarak, yukarıda açıklamaya çalıĢtığımız nedenlerin yanında, giderek devlet 

yönetiminde daha çok hakim olan “yumuĢak güç-soft power” yaklaĢımının bir 

yan ürünü olarak ortaya çıkan ve zaman içinde  geliĢmiĢ ülkeleri daha da çok 

etkileyecek olan ve yakın bir zamanda ortadan kalkması ufukta görülmeyen
443

 

“devlet kapitalizmi”yönlü bu değiĢimin sürdürülebilirliği, globalleĢmenin 
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yarattığı orta sınıfa sürdürülebilir refah sunulması ve “yozlaĢma”dan uzak 

durmasına, alternatif yeni doktrinler üretilmesine  bağlı olacağını söyleyebiliriz.  

             7.1.7.   KOLLEKTĠF GÜCÜN ÖNEMĠ               

Yeni dönemin öne çıkan özellik ve değiĢimlerinden biri de,  güvenliğin bundan 

böyle güç kullanarak veya askeri müdahalelerle değil; “fonksiyonel devlet-

functioning state” yaratarak ve bu yolla siyasilerin ve yardımların, hak ve 

özgrlükler ağı içinde yurttaĢlar, onların yöneticileri ve uluslararası oyuncular  

tarafından sıkılaĢtırılması ile sağlanacağıdır. Aslında yıllardır mevcut olmasına 

karĢın 21nci yüzyılda sıkılaĢan “ağ yumakları-networks”, “karĢılıklı bağımlılık 

ağları- webs of mutual dependence”na dönüĢmekte ve piyasa, devletler ve 

yurttaĢlar arasındaki iliĢkiler kökünden değiĢmektedir.
444

 

Ghani ve Lockhart‟a göre, büyük depresyondan sonra dünyanın yarısı, 1978‟den 

itibaren Çin ve 1990‟dan sonra da Hindistan piyasa, devlet ve yurttaĢlar arasında 

kurduğu ahenkli denge ile, demokratik, baĢarılı ve göreceli olarak güvenlik 

içinde yaĢamayı baĢarmıĢlardır. Yine aynı çalıĢmada, 21nci yüzyılın 

gereksinimlerine uygun “meĢru devletler-legitimate states”in yaratılmasının, 

düzensizlik, fakirlik ve dıĢlanma sorunlarının çözümümde anahtar rolü 

oynayacağını; dünkü gibi olmayan ve artık geleneksel organizasyon sınırlarıyla 

tanımlanmayan ve yurttaĢların devamlı gözetimi altında görev yapan günümüz 

hiyerarĢisinin, kurumlar, iĢ dünyası ve ülkeler arasında iĢ birliği ve eĢgüdümün 

hızı ile baĢ etmek durumunda olduğunu; politika, ekonomi, ve yurttaĢlar arasında 

“görünmez ara yüzü-smooth interface”konumunda olan günümüz“fonksiyonel 

devleti”nin “esnek-flexible”, dinamik ve sınırlar arası iĢbirliği ve eĢgüdümü 

sağlama özelliklerini taĢıdığını; devletlerin artık, tahmin edilebilir kural 

yapıcılıkları ile, piyasa ve yurttaĢlar için bir denge/durağanlık kaynağı olduğunu 

belirtilmektedir. 
445

  

Öte yandan, efektif ve dinamik uluslararası organizasyonlara büyük ihtiyaç 

olmadığını, bunun için geniĢ birçok uluslu katılım ve oybirliği gerektiğini, yine 

bu tür organizasyonların uzun dönemli hedefler edinmelerini önerdikten sonra; 

enformasyon, bilgi ve para akıĢındaki kilitlenmeyi açacak olan “fonksiyonel 

piyasa”nın, sürdürülebilir baĢarının motoru olacağını; yeni estrümanlar ve 

kurumsal sosyal sorumluluğun ötesindeki sosyal sorumluluk sözleĢmeleriyle, 

özel sektörün “denge”nin merkezi olacağını söyledikten sonra; sürekli “karĢılıklı 

etkileniĢim-interaction”, izleme ve  “geri besleme-feedback” gerektiren yurttaĢ 

güvenini kazanma olgusunun, bundan böyle, sadece içgüsel hareket edemeyecek 

olan liderlerce dikkate alınması gerektiğini de vurgulamaktadır Ghani ve 

Lockhart.
446

  

                 

              7.2.  YENĠ DÜNYA DÜZENĠ ĠÇĠNDE ÇĠN ve ABD’NĠN KONUMU  

       Bretton Woods sisteminin geçerli olduğu 1960‟lı yıllardaki uluslararası sistemde    

ABD “merkez”, Avrupa ve Japonya “uydu/periferi (periphert)” konumunda, 

geliĢmekte olan ülkeler ise henüz siteme entegre olmamıĢlardı. Soğuk SavaĢ 

sonrasında ise, globalleĢmenin yayılması ve derinleĢmesiyle birlikte, merkez 

aynı kalmakla birlikte, periferiler değiĢmiĢti: Asya‟nın geliĢmekte olan ülkeleri 

                                                 
444
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“periferi”, mevcut ve olanaklarının üstünde yaĢayan ABD yine “merkez” 

konumundaydı. Bu geliĢme sonunda, periferi olmak için gerekli olanakları 

yetersiz olan ve olanaklarının ötesinde yaĢaması için gerekli olan “rezerv para 

ülkesi”olma iktidarından yoksun Avrupa ülkelerinin oluĢturduğu bir “üçüncü 

blok” doğmuĢtur.
447

  

       Çin ve Rusya arasındaki 26 Mart 2007 tarihli Deklerasyon‟da “global çok 

kutuplu düzen” olarak adlandırılan “yeni dünya düzeni”, önceden olduğu gibi 

Amerikan hegemonisi tarafından belirlenmeyip, “uluslararası iliĢkilerin 

demokratikleĢmesi” merkezli olacaktır.
448

Tarihçi Niall Ferguson‟un popüler 

deyimi “Chimerica” ile, yeni düzendeki değiĢimin ABD‟nin “monopol”ünden,  

ABD ve Çin‟in “düopol”üne doğru olacağı genelde kabul görmüĢ bir öngörü 

olup, literatürde bu iliĢkinin farklılık dereceleri görülmektedir. 

       Çin ekonomisinin yaklaĢık ABD ekonomisinin yarısı kadar olduğu ve yaklaĢık 

otuz yıl sonra Amerikan ekonomisini geçeceği gerçeğinin yanında,
449

her ne 

kadar sermaye, iĢ gücü ve teknoloji tekelinde kalite ve hacimsel olarak aĢınma 

yaĢasa da, ABD‟nin tamamen kaybeden taraf olmayacağı; 2027 yılında ABD 

ortalama yurttaĢının refahını yakalayabileceği tahmin edilen Çin‟in kazanan, 

ABD‟nin kaybeden taraf olacağı “sıfır toplamlı oyun-zero sum game” yerine; 

“Pareto Düzelme Teorisi- The Pareto Improvement Theory”uyarınca, “süreç 

kimseye kaybettirmeyecek, sadece bir tarafa yardım edecek” hipotezinden 

hareketle, Çin ve belki ABD küçülmeden büyüyeceği, beki de ikisi birlikte 

büyüyecekleri de
450

kuvvetli bir olasılık olarak durmaktadır. 

       Amerikan tarafı, Çin‟in, özellikle ulusal parasının değerini düĢük tutarak Çin 

malı maliyetini düĢürmeleri ve Amerikan malının dünya piyasalarında daha 

pahalı hale getirmelerinden rahatsızlık duymakla birlikte; Çin‟in son” mali 

teĢvik programı-fiscal stimulus program” yoluyla ve sonucunda canlandırılan iç 

büyüme vasıtasıyla “global resesyon” ile mücadele etmesi nedeniyle, düĢman 

olarak görülmesi için zamanın uygun olmadığının farkındadır.
451

 

 Çin baĢta olmak üzere geliĢmekte olan Asya ülkelerinin Amerikan Doları cinsi 

rezerv tutma ve arttırma konusundaki istekleri sürdüğü sürece, Amerikan 

ekonomisinin “cari açık”‟a dayalı yapısının süreceği ve Amerikan Dolarının 

daha fazla değer yitirmesine gerek kalmayacağı; rezervleri için yatırım limanı 

arayan ve Amerikan Doları cinsi estrümanları yeğleyen Asya ülkelerinin bu 

istemlerini karĢılamak için ABD‟nin borçlanma kağıdı pompalamayı 

sürdüreceği
452

görüĢüne kısmen katılmaktayız. Çünkü mevcut yapının sonsuza 
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kadar bu haliyle devamı olanaklı olmadığı gibi,
453

 daha sonra da belirteceğimiz 

gibi, Amerikan Dolarının değerinde yukarı doğru bir düzeltme, Çin‟in bazı çevre 

ülkeleri ile Renminbi cinsinden ticaret yapmasına
454

yol açabilecektir. Barry 

Eichengreen‟in tarif ettiği gibi
455

, Amerikan Dolarının rezerv para olması 

nedeniyle, ABD‟nin olanaklarının ötesinde, yabancı mal tüketimi, yabancı Ģirket 

alımı, yabancı ülkelerde askeri maceralar ile  yaĢayıp, tüketim pazarı olma 

ekonomik konumuyla mevcut düzeni uzun süre devam ettirmesi olanaklı 

görülmemektedir. Zaten, dünya rezervlerinin yapısında aĢağıdaki 47 nolu Ģekilde 

özetlenen geliĢim de bu öngörüyü desteklemektedir. Ġçinde bulunduğumuz 

zaman diliminde Tunus, Mısır, Libya‟da yaĢanan, devamında da Suriye ve Ġran 

gibi gibi ülkelerde yaĢanacağını tahmin ettiğimiz “dıĢ müdahale” temelli 

yaĢananların gerisinde, ABD‟nin “dünya ekonomisinin pazar temeli olma” 

görevini azaltmanın yattığını düĢünmekteyiz. Çin rezervlerinin Ģimdilerde 

kullanıldığı Afrika‟ya ilave olarak, bu ülkelerin de Çin dıĢ yatırım alanlarına 

gireceği ve bu geliĢmenin de ABD-Çin bağımlılığında rahatlama yaratacağı olası 

görünmektedir. 

 

 

     Tablo : 34        YABANCI PARA REZERVLERĠNĠN YAPISI 
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model uygulamaya çalıĢan Çin ve diğer geliĢen Asya ülkelerinde, hizmet 

(software, back office hizmetleri, finansman aracılığı) ve gayrimenkul 

sektöründe de baĢlamıĢ olan canlanmanın süreceği
456

 ve bu geliĢmenin bir tür 

hedging etkisi göreceğini söyleyebiliriz. Bunun davamında, eğitim ve konfor 

yatırımı ve harcamalarının artması, kurlardaki devlet müdahalesinin azalması ve 

daha kurumsal bir yapıya doğru geçiĢ beklenebilir. Öte yandan, Çin‟in mevcut 

uluslararası sisteme etkin olarak katılıp katılmayacağı bağlamında, G.John 

Ikenberry tarafından savunulan, “bunun Çin‟in, ABD tarafından kuralları 

belirlenmiĢ olan mevcut sisteme katılma konusundaki Çin‟in istekli olup 

olmamasın bağlı olduğu savına katılmakla birlikte;
457

bunun, kendi mevcut ve 

demokratik ve ekonomik yönden de liberal olma yönünde mevcut eksiklikleriyle 

kucaklayacak bir uluslararası sistem ile olanaklı olduğu görüĢündeyiz. Aksi 

halde, mevcut sistemde, istediği yöndeki değiĢiklikleri gerçekleĢtirmek amacıyla 

mevcut gücünün verdiği olanakları sonuna kadar kullanacağını düĢünmekteyiz. 

 Bir önceki paragrafta belirtildiği gibi, Amerikan Dolarının daha fazla değer 

kaybetmesi, daha önce de değindiğimiz “global ödeme dengesizliği” üzerinde 

düzeltici etki yapacaktır. ġöyle ki, iç talebi konntrol altına almak isteyen FED 

faizleri yükseltecek (bunun 2011 son çeyrek veya 2012 ilk yarısında yapılması 

beklenmektedir) ve böylece Amerikan yönetimi, ülkenin uzun vadeli mali 

problemi için fırsat kazanmıĢ olacaktır.
458

    

ABD‟nin askeri ve rejim koruması, ve mali yardım; Çin‟in, koĢulsuz ve tüm 

sevisleri ihtiva eden iliĢkiler sunduğu
459

bugünün dünyasının, öncesine göre daha 

karmaĢık, rekabet ve kutupluluğun  daha daha çok olduğu kesin. Yukardaki 

açıklamalarımızdan da ortaya çıktığı gibi, ABD‟nin “süper güç” olarak 

geleneksel dönemden daha yapıcı, iĢbirlikçi ve uzlaĢmacı bir “merkez oyuncu” 

olması gerektiği
460

 görüĢüne katıldığımız gibi, ABD ve Çin tarafının 

önümüzdeki dönemde “ülke içi sorun ve baskılar”ın ön plana çıkacağı ve her iki 

tarafın birbirine karĢı uyguladığı “yumuĢak güç”ü etkileyebileceğini, bu konuda 

en önemli görevin merkezi yönetimlere düĢeceğini de eklemeliyiz.  

Yeni dünya düzenini en önemli ekseninin ABD ve Çin olacağı kesindir. Ancak, 

yaĢlansa ve mevcut yapısında revizyona gitse de AB; BRIC (veya BRICS), 

geliĢmekte olan diğer G20 üyeleri, Orta Asya ülkelerinin dahil olduğu ve Çin‟in 

baĢını çektiği “Çin liderliğinde geliĢmekte olan ülkeler” ve ABD ve Japonya‟dan 

oluĢan ABD cephesi olarak da katagorize edilebileceği
461

gibi; “denge” 

olgusunun da bu üç taraftan da, bundan böyle oynanacak “jeopolitik” oyunun 

kurallarının birlikte saptanmasını talep ettiği
462

 de ayrı bir gerçek olarak 

önümüzde durmaktadır. 
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8. SONUÇ  

Soğuk SavaĢ döneminde hakim olan “realizm” uluslararası sistem (uluslararası 

iliĢkilerde temel aktörün devlet olduğu ve uluslararası sistemin güç mücadelesi 

olduğu kuramına dayanan görüĢ) SSCB‟nin çökmesi ile yerini, bireyi ön plana 

çıkaran “liberalizm”e bırakmıĢ; 1648 Westfalya AntlaĢması ile ortaya çıkan ve 

kendini 1789 Fransız Devrimi ile belli eden “ulus-devlet”önemini yitirmeye 

baĢlamıĢtı. Ancak, ABD‟nin kendi ulusunun çıkarını, Ortadoğu baĢta olmak 

üzere dünyanın her yerinde savunmaya baĢlamasıyla, yeniden “realist” görüĢe 

döndüğü ve bunun 11 Eylül saldırıları sonrasında pekiĢtirildiği görüldü.    

Ekonomik anlamda 30 yıldır sağladığı yüzde 9,5 oranında büyümeyi sürdürerek, 

ülke içi refahı arttırmak ve devamında da dünya liderlerinden biri olmayı 

amaçlayan, hali hazırda enerji tüketiminin yüzde 40‟ını tek baĢına tüketen ve 

bunun yüzde 43‟ünü, istkrarsızlık odağı ve yeni değiĢimlere yelken açan 

Ortadoğu‟dan temin eden Çin için, ekonomik hedeflerinin gerçekleĢmesinde en 

önemli gereksinimi olan enerjinin güvenli ve uzun vadeli olarak temini en önemli 

önceliktir. Ekonomisinde, modernleĢmemiĢ iĢletme yönetim sistmleri, yapısal 

eksiklikler, teknolojik gerilik, verimlilik artıĢını, emek yoğun teknolojilerde 

düĢük ücret ile sağlamaya çalıĢması; sosyal yapısında ise, yaygınlaĢmadığı gibi, 

henüz yeterli bir seviyeye ulaĢmamıĢ olan refah ile, bunun bölüĢümündeki aĢırı 

eĢitsizlikler nedeniyle önemli sosyal rahatsızlıkları bünyesinde barındıran ve 

Rusya ile stratejik iĢbirliği yapan Çin‟in en önemli sorunu, globalleĢme ve ABD 

ile olan ve çoğunlukla ekonomi temelli iliĢkilerine karĢın, mevcut otokrat ve 

yeterince kurumsallaĢmamıĢ yapısını sürdürebilmek ve devlet ağırlıklı ekonomik 

yapıyı koruyabilmektir. 

Liberal Pazar ekonomilerine karĢı “korumacı ticari politika” ile sağlanan 

olağanüstü ve sürekli büyüme, Çin‟i dıĢ ticarette ABD ve  Japonya ile entegre  

ederken; reel polkitika açısından ABD ve Japonya aleyhine geliĢen dıĢ ticaret 

açığı, Çin‟in uluslararası piyasadaki rakipleri yönünden ciddi bir “dıĢ tehdit” 

olarak algılanmasına yol açmıĢtır. Bunun daha büyük boyutlusu, Çin‟in döviz 

rezervlerinin yüzde 70‟ini Amerikan Hazine Bonolarında tutması ve buna ABD 

cephesinden olan gereksinim, tehdit boyutlarını daha da geniĢletmiĢtir. Diğer 

yandan da,” ihracat güdümlü bir ekonomi politikası” izleyen “iç talep fakiri” 

Çin‟in gerçekte büyük stratejik seçenekleri yoktur. Çin‟in süregelen ekonomik 

baĢarısı, ağırlıklı olarak Batı sermayesi ve teknolojisinin akıĢına ve ABD baĢta 

olmak üzere, yabancı pazarlara girmesine bağlıdır. 

Füze kalkanını Rusya ve Çin‟e kabul ettiremeyen, Kuzey ve Güney Kore 

arasındaki anlaĢmazlık konusunda inisiyatifi Çin‟e kaptıran ve SCO‟ın dıĢında 

tutulan ve Irak batağına saplanması ve “renkli devrimler” de yaĢanan fiyaskolar 

nedeniyle Asya-Pasifik ve Avrasya coğrafyasında çok önemli mevziler kaybeden 

ABD dıĢ politikasında hakim olan “pragmatizm”, “rasyonalite” ve “esneklik”  

prensipleri, anılan ülkenin Çin realitesine akılcı yaklaĢmasını sağlamakta; 

ekonomik iĢbirliği konusunda yukarıda anlatılan gereksinimleri ile, Avrasya 

topraklarındaki mevcudiyetini sürdürmek amacıyla, “stratejik ortak” değil 

“stratejik rakip” olarak görse bile, Çin‟in sağlıklı büyümesine ve uluslararası 

sistemdeki dengeleri bozmadan yükselmesine engel olmamaktadır.  

Çin dıĢ politikası içe dönük, “reaktif” ve doğası gereği uluslararası sistemi tehdit 

eden bir dıĢ politikadan; “yumuĢak güç” unsurlarının ağır bastığı, dıĢa dönük ve  
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“proaktif” bir karaktere sahip dıĢ politikaya doğru evrim göstermiĢtir.  Öte 

yandan, Çin‟in dünya ile entegrasyon düzeyini arttıracağını; çünkü geçtiğimiz 

yıllarda entegrasyondan en çok yararlanan taraf olduğu da söyleyebiliriz. Son 

otuz yıldır dıĢ politikasını “çıkar” eksenine oturtan Çin, sistemdeki dengelerde, 

kendi çıkarlarına aykırı düĢecek bir dıĢ politika davranıĢına yer vermeyecek 

kadar “rasyonel” bir dıĢ politika izlemektedir. 

ABD ve Çin, Soğuk SavaĢ sonrası dönemin, birbirlerine olan “karĢılıklı 

ekonomik bağımlılıkları” artsa bile, en kazançlı ülkeleri olmuĢlardır. (Çin, 11/9‟a 

kadar Rusya ile bölüĢtüğü Orta Asya çıkarlarını, bu tarihten sonra ABD ile 

paylaĢmaya baĢlamıĢtır) Bu nedenle, ABD‟nin Çin‟deki istikrar ve büyümeyi 

teĢvik etmesi, kendi çıkarları ile doğrudan ve aynı yönde ilgilidir. Bu iliĢkiye, iki 

tarafın güçlü liderleri ve BM Güvenlik Konseyi kadar, iki ülke arasındaki 

stratejik ve ekonomik diyaloğun ve toplantıların periyodik olarak sürdürülmesi 

yönündeki ABD uygulama ve tutumunun, güçlü bir Çin ile uygulanacak olan en 

efektif strateji olarak görünmektedir. 

Yukarıda özetlenenler bağlamında, devletlerin dıĢ politikasının belirlenmesinde 

“uluslararası sistemin yapısı” ve “güç dengeleri” kadar, söz konusu ülkelerin 

ekonomik, politik, sosyal yapı ve çıkarlarının; dıĢsal faktörler kadar uluslararası 

iliĢkiler ve dıĢ politikayı etkileyen faktörler olduğu savı doğrulanmaktadır. 

Son kriz sonrası Batı ülkelerindeki Ģirket ve banka kurtarma amaçlı kamusal 

sermaye enjeksiyonları ve canlandırma tedbirleri, harcama ve yatırımlar yoluyla 

bütçe açıklarına yol açtığı gibi, devlet müdahalelerinin çok açık hissedilmesine; 

kamuoyunda, ekonomik liberalizmin kendini koruma sistemine sahip olmadığı ve 

demokratik denetimlerin yetersiz olduğu Ģeklinde yarattığı algılar nedeniyle, 

anılan devlet müdahalelerine etkili itirazlar gelmemiĢtir. Bu geliĢmenin 

“geliĢmekte olan ülkeler”e yansıması ise, zaten piyasada var olan ve piyasanın 

iĢleyiĢine müdale eden “otokratik” nitelikli devletin, bu pozisyonunun yerindeliği 

ile ilgili destek sağlama Ģeklinde olmuĢtur. 

 Yukarıda özetlenenler bağlamında, devletlerin dıĢ politikasının belirlenmesinde 

“uluslararası sistemin yapısı” ve “güç dengeleri” kadar, söz konusu ülkelerin 

ekonomik, politik, sosyal yapı ve çıkarlarının; dıĢsal faktörler kadar uluslararası 

iliĢkiler ve dıĢ politikayı etkileyen faktörler olduğu savı doğrulanmaktadır. 

 Son kriz sonrası Batı ülkelerindeki Ģirket ve banka kurtarma amaçlı kamusal 

sermaye enjeksiyonları ve canlandırma tedbirleri, harcama ve yatırımlar yoluyla 

bütçe açıklarına yol açtığı gibi, devlet müdahalelerinin çok açık hissedilmesine; 

kamuoyunda, ekonomik liberalizmin kendini koruma sistemine sahip olmadığı ve 

demokratik denetimlerin yetersiz olduğu Ģeklinde yarattığı algılar nedeniyle, 

anılan devlet müdahalelerine etkili itirazlar gelmemiĢtir. Bu geliĢmenin 

“geliĢmekte olan ülkeler”e yansıması ise, zaten piyasada var olan ve piyasanın 

iĢleyiĢine müdale eden “otokratik” nitelikli devletin, bu pozisyonunun yerindeliği 

ile ilgili destek sağlama Ģeklinde olmuĢtur. Bu geliĢmelerin bir diğer sonucu da, 

insan hakları, demokratikleĢme, piyasa ekonomisine geçiĢ gibi konularda 

geliĢmekte olan ülkelere yapılan baskıların, en azından bir süreliğine ertelenmesi 

ve siyasetçi-iĢ dünyası iç içeliğinin artması olarak görülmektedir. 
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 Joseph E.Stiglitz‟in “globalizasyonda reform” baĢlığında yazdığı
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; ticari 

engellerin kaldırılması ve sermaye akımının serbestleĢtirilmesine karĢın giderek 

yayılan (en azından korkusu) ”yoksulluk”, bir kısım geliĢmiĢ ülkeler yanında, 

özellikle geliĢmekte olan ülkelerin baĢlıca sorunu olan, faiz ve geri ödeme 

servisleri merkezi harcamaların (doğaldır ki ihracat kazaçlarının) önemli bir 

bölümünü kapsayan “dıĢ borç” konusunda rahatlatma sağlayacak önlemler, 

öngörülen sonuçların önemli bir bölümünü sağlamada baĢarısızlığa düĢmüĢ olan 

“liberalizm konusunda sınırlamalar”, “çevre koruması” ve globalleĢmenin 

Ģekillendirilmesi ve yönetilmesi konusunda hata ve yetersizlikleri görülen “IMF 

ve diğer uluslararası kuruluĢlar” konularının öncelikli olduğuna katılıyoruz. 

 2008 dünya ekonomik krizinin devamında oluĢmakta olan yeni dünya düzeninin 

niteliklerini aĢağıdaki baĢlıklarda toplayabiliriz: 

- 11 Eylül sonrası ABD‟nin tek kutupluluğuna evrilmiĢ olan uluslararası sistemin, 

ABD(Japonya ile birlikte)-Çin önderliğinde geliĢmekte olan G20 üyesi ülkeler 

bloğu Ģeklinde “iki kutuplu”sisteme doğru yol almakta olup; krizin yaralarının 

hafiflemesinden sonra buna AB‟nin üçüncü bir kutup olarak eklemleneceği 

beklenmektedir. OluĢacak ikili yapıda, iki tarafın da kazançlı çıkması en kuvvetli 

olasılık olarak durmaktadır. 

- Mevcut “liberal kapitalizm” ekonomik sistem ve “demokratik” siyasi sistemler 

sürmekle birlikte, 2008 öncesi “ortadoks” haliyle kalmayacaktır. Yukarıda 

özetlediğimiz nedenlerle Batı ülkelerinde de devletin ekonomideki ağırlığı ve 

müdahaleleri artacak; devlet en azından “daha fonksiyoner” bir konumda 

olacaktır.  Çin‟in lideri olduğu diğer kutupta ise, mevcut devlet ağırlıklı 

ekonomik sistem ve “otokratik” siyasi sistemin değiĢtirilmesi yönündeki baskılar, 

göreceli olarak azalacaktır. Doğaldır ki bu geliĢmeler demokrasi, insan hakları 

konusundaki “Doğu cephesi ülkeleri”nin isteksizliğini daha da derinleĢtirecektir. 

- Ġstihdam artıĢı ve enerji konuları öncelikli konular olacak; küresel 

dengesizlikler yine bir süre devam etmekle birlikte, kurlardaki aĢırı 

“değerlenmiĢlik” ve “değer altı” durumları, faiz müdahaleleri ile iyileĢme 

yönünde yol alacak ve dengesizliği azaltıcı etkisi olacaktır.  

-   Ağırlıklı olarak Amerikan iç pazarına bağlı olan global sistemde, ABD bütçe 

ve cari denge açıklarını azaltma ve Çin‟e olan aĢırı bağımlılığı giderme yönünde 

yeni pazarlar geliĢtirmeye yönelik askeri destekli müdahaleler sonucu oluĢacak 

yeni yapı, iki ülkenin aĢırı ekonomik bağımlılığının azaltılması için olanak 

sağlayacak; ABD‟nin mevcut rezerv sistemine olan ihtiyacını azaltacaktır.   

- Global faiz artıĢı ile birlikte, sermaye hareketlerindeki “emerging piyasalar”a 

doğru olan hareket tersine dönebilecek veya en azından akıĢkanlığı, volatilitesi 

azalacaktır. ĠĢletme bazında da, “ölçek ekonomisi” yerine, “maliyet tasarrufu” ve 

“teknolojik yenilikler”in egemen olacağı bir yapı beklenmektedir. 

- GevĢek kurallar sıkılaĢtırılacak, uluslararası kuruluĢların ticaret ve finans 

düzenlemelerindeki yetkileri arttırılacaktır. 

- G20 forumunun dünya siyasi ve ekonomi düzenlemelerinde ağırlığı artacak ve 

bu geliĢme azar azar küçük ülkelere doğru yayılacaktır. Bir diğer ifade ile, 1980-
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2008 yılları arasında geçerli olan “Washington Consensus” yerine bu kez “Seoul 

Development Consensus”un egemenliği görülecektir. 

- Atıl, kullanılmayan ve ağırlıklı olarak Amerikan Dolarından oluĢan ve global 

olarak yaklaĢık 4,5 triyon USD tutarında olup, her yıl yaklaĢık yüzde 17 oranında 

artan (her yıl 750 milyar Amerikan Dolarının sistemden çekilip, gömülmesi)
464

 

rezervler konusuna uluslararası standartlar getirilecektir. 

- ÇalıĢmamızın önceki bölümlerinde bahsettiğimiz özellikleriyle, ABD yine 

dünyanın en büyük gücü olmaya devam edecek; bölge gücü olma yönünde çok 

yol almıĢ olan Çin ile ekonomik ve politik iĢbirliği, yumuĢak güç ve karĢılıklı 

çıkarların da yardımıyla sürecek; daha önce de belirttiğimiz gibi, üç parçalı dünya 

sisteminde, AB‟nin devlet değil birlik olması nedeniyle, zaman içinde Çin de,  

ABD ile birlikte sistemin iki süper gücünden biri olacaklardır.  

- ĠĢgücü, sermaye, teknoloji ve yatırım konularında akıĢkanlık ve doğal 

kaynakların değerlenmesini sağlayan “globalleĢme”nin sonucu olarak, baĢta Çin 

olmak üzere geliĢmekte olan ülkelerde yoksulluk sınırında yaĢayan nüfusun bir 

kısmının refahtan daha fazla pay alır hale gelmesi ve artan ĢehirleĢme sonucu, 

“orta sınıf”a yeniden bir kayıĢ baĢlamıĢtır. Dünya ekonomisine ve siyasetine 

canlılık getirecek olan bu süreç, Afrika ve Ortadoğu‟da yaratılmaya çalıĢılan yeni 

pazarlar ile daha da kuvvetleneceği; “tüketici hakimiyeti” sisteminin daha da 

güçleneceği beklenmektedir. Bu süreç aynı zamanda, Çin rezervleri için, 

Amerikan Bonoları dıĢında yeni yatırım alanları açacaktır. 

-  GloballeĢmenin de etkisiyle, Soğuk SavaĢ‟ın sonlanmasında da en büyük etken 

olan ekonomik olay ve geliĢmelerin, tarafların hayata geçirecekleri “yumuĢak 

güç” uygulamalarının, bundan böyle siyasi ve sosyal olayların belirlenmesinde 

daha çok belirleyici olacağı düĢünülmektedir.  

ÇalıĢmamızı sonlandırırken, çalıĢmamızın içerik ve boyutlarını aĢan aĢağıdaki 

konularda; 

. Mevcut “ekonomik dengesizliğin” en önemli nedeni olarak görülen ve en çok da  

ABD tarafının yararlandığı “Amerikan Dolarının büyük oranda rezerv para    

olması” sisteminin daha derince incelenip, ikame edilecek sistem konusunda  

araĢtırma yapılması, 

. GloballeĢmenin, I nci Dünya SavaĢı‟ndan sonra “jeopolitik” yaklaĢım tarafından 

yenildiğini söyleyen ve bir asır sonra yeniden tarihin tekrarlanma olasılığını 

ortaya atan Parag Khanna‟nın bu sorusunun, “devlet kapitalizmi”, 

“müdahalecilik” ve “korumacılık” gibi, değiĢim beklentileri de göz önüne 

alınarak, inceleme konusu yapılması, 

. Ekonomi-politiğin, uluslararası  iliĢkileri belirleme etkisi ve iliĢkileri, daha 

kapsamlı ve  bölge-zaman bazına katogorize edilerek incelenmesi, 

. ĠĢ ekonomisi ve uluslararası politika arasındaki iliĢkiler ve bunlarda zaman 

içinde yaĢanan  değiĢimleri ele alan bir çalıĢma, 

öneriye değer bulunmuĢtur. 
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