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ÖN SÖZ 

GELİŞMİŞ 'ÜLKELER ve GERİ KALMIŞLAR 
veya 

ENDÜSTRlLEŞMlŞ ÜLKELER ve 
ENDÜSTRlLEŞEMEMlŞLER 

veya 
~NDl TEKNOLOJlLERlNİ ÜRETEN ÜLKELER ve 

ÜRE'lEMEYENLER 
veya 

ÜRETİM ve TÜKETİM TOPLUMLARI 
veya 

PA1ENT SlS1EMlN1 KURMUŞ OLANLAR ve 
KURAMAMIŞ OLANLAR 

veya 
. BlLlM, 1EKNOLOJl ÜRE'IENLER ve 
SADECE "SAH1E BlLlM" ÜRETENLER 

veya 
ENFORMASYON ÖZGÜRLÜGÜ OLANLAR ve 

FlKlR ÖZGÜRLÜGÜ OLANLAR 
veya 

KILAVUZLARI KARGA OLMAYANLAR ve OLANLAR 

Kılavuzları karga olmayanlar yani gelişmiş ülkeler! 

Toplum fertleıinin daha müreffeh, saglıklı ve güvenli 
yaşamaları için "teknoloji üretimi ve üretim rekabetini" 
ana ilke edinmiş günümüzün gelişmiş ülkelerinde kuru
cu ve liderielin gerçekleştirdikleri sistemler tetkik edildik
lelinde bu toplurnlara gelişmiş yeline "klavuzlan karga 
olmayanlar" da denebilecegi ortaya çıkmaktadır. 

Kitabın amacı, üretim toplumlannda fertleıin kendi 
teknolojiielini üretebilmeleri için kurucu ve liderlerin na
sıl bir sistem kutpuklanm göstermek, geri· kalmış ülke
lerdeki insanların başlarını iki ellerinin arasına ~arak 
düşünmeielini saglamaktır. 

:x:i 



Pentagon'un Politika ·Planlama Departmaru'na göre 
dünya ülkelerinin hedefleri (mO.li politikalan) üç ana başlık 
altında toplamnaktadır: ' 

- Teknoloji üretiminde liderlik, 
- Tüketimle körüklenen milliyetçilik fanatizmi, 
- Tüketirole körüklenen dini fanatizm. 
"Üçüncü dünya ülkeleri" diyorlar "son ikisLile vakit 

kaybetmektedirler." 

Teknoloji ise "haydi teknoloji üretelim" veya "daha çok 
çalışalım" denince maalesef üremiyor. 

Gelişmiş ülkelerde "teknoloji üretiıni"nin nasıl ger
çekleştigine dair Türkiye'de yapılmış saglıklı bir araştır
maya ne yazık ki rastlanamamaktadır. Konudaki mevcut 
kaynaklann yanlış olarak oluşmuş bazı inanışları. tabu
lan pekiştiren, gerçeklerle ilgisi olmayan, yanıltıcı bilgiler 
veren yayınlardan oluştugu gözlenmektedir, 

Yazarın nasıl uyduruldugunu anlayamadıgı bazı 

inançlar ve saçma buldugu bazı sözlerden örnek vermek 
gerekirse: 

xıı 

- Japon.mucizesi (veya Kore mucizesi); 
- Japonlar gelişmiş ülkelerden almışlar, parçalara 

ayırmışlar. bakrnışlar, taklit etmişler. daha iyisini 
· yapmışlar ve tekrar gelişmiş ülkelere satınışlar; 

- Daha çok çalışmalıyız; · 
- Bilimsel araştırmalara .daha çok para ve adam 

ayımialıyız; 

- Herşeyden önce egitim; 
-Türkiye'de endüstri vardır; 
- Türkiye'de bilim vardır; 
- Teknoloji transferi; 
- Enflasyona mani olacagız; 
- Enflasyona mani olunamaz; 
-Avrupa Toplulugu'na girecegiz; 
- Beyin göçü; 



-Sanayi casuslugu; 
- Fabrika kuran fabrikalar; 
- Tüketim toplumlannda kurulan "Menkul Deger 

Borsalan;" 
- Geri kalmış ülkelerde rastlanan demokrasiler; 
- Fikir özgürlügü; 

vb ... 

Bütün bu sözlerin tutarsızlıklan bu kitap okunduk
tan sonra daha iyi anlaşılacaktır. 

TamerÖZEL 

Xlll 



TANITIM 

'TEKNOLOJi ÜRETİMİ+ ÜRETİM REKABETi"(= KA
PİTAiiZM) üzerine kurulu olan serbest pazar ekonomisi ve 
bütün bunların gerçekleşmesi için ortamı yaratan devlet 
yönetim sistemi, federasyon. İlk bakışta birbirleriyle ilgi
siz görünen bu başlıklar aslında bir resmi oluşturan par
çalar gibidir. 

Devlet yönetim sistemi bir plasentaya benzetilebilir 
(plasenta = ana kamuıda yavruyu beslerneye yarayan ortam). 
Plasenta ne kadar saglıklıysa içindeki varlık o kadar çok 
gelişip saglıklı olabilir. Plasenta saglıksız ise ya o canlı 
yaşayamaz, ya da acuze olabilir. 

20. yüzyılın sonunda kapitalist toplumlar, fertlerine 
sagladıkları daha müre.ffeh, sağlıklı ve güvenli yaşam ile 
dikkatleri üzerlerine çekmişler, sözleri digerlerininkinden 
daha fazla deger verilir hale gelmişlerdir. Kapitalist top
lumların ciddi bir kısmında (örn. Amerika Birleşilc Devletleri 
[ABD), Kanada. Avustralya. !sviçre, Almanya vb.) devlet yöne
tim sistemi federasyondur. 

Hiçbir toplumun yönetim sisteminin en iyi oldugu id
dia edilemez. Ancak federal yönetim sistemini uygulayan 
toplumların gerçek demokrasiye diger idare sistemlerin
den daha fazla yaklaştıkları ve ülkeler arası yanşta daha 
başarılı olduklan görülebilir. 

Kitabın ilk başlıgında ABD Federal Sistemi anlatıla
cak, devlet yönetim sisteminin üretim toplumunun pla
sentasını nasıl oluşturdugu gösterilecektir. 

Serbest pazar ekonomisi, kapitalist toplumların bir 
karakteristigidir ve tek bir cümleyle özetlenınesi zor ve 
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yanıltıcı olabilir. Dolayısıyla baglayıcı olmamak üzere, sa
dece çok kaba bir tanıtım girişi gayesi ile şu benzetme ya
pılabilir: Toplumu açık denizde bir yelkenliye benzetirsek 
devlet yönetim sistemi yelkenlinin iskelet!, teknoloji üreti
mi iskeletin dışında tekneyi oluşturanlar, yelkenliye yön 
veren rüzgar da serbest pazar ekonomisidir. Yelkenlinin 
istenilen istikamete gidebilmesini saglamak için serbest 
pazar ekonomisini çok iyi anlamak lazımdır. 

Kapitalist toplumlarda yelkenlinin ratası günlük eko
nomi gazetelerinde yayınlanan bir çok parametre ile günü 
gününe takip edilebilir. 

Serbest pazar ekonomisi kitabın ikinci başlıgını oluş
turmaktadır. 

Kapitalist toplumları, biraz evvel ifade edildigi üzere, 
kendi teknolojilerini üreten ve üretim rekabeti olan top
lumlar diye tanımlayabiliriz. Kendi teknolojisini üreten 
ancak üretim rekabeti olmayan toplumlarda ise komünist 
ideoloji söz konusu olur. Kendi teknolojisini üretemeyen 
bir toplumda ise ne kapitalizm ne de komünizmden söz 
edilebilir. "TEKNOLOJi ÜRETİMİ" hem KAPiTALiST, hem 
de KOMÜNiST toplumların altyapısı, temelidir. 

Teknoloji üretiminin kapitalist toplumlarda nasıl ger
çekleştigi 3. başlıgın konusudur. 

Dördüncü ve son başlıkta, kitabı okuyan herkesin ka'
fasında oluşmuş olacagı tahmin edilen, üretim toplumu 
olabilmek, kendi teknolojilerini üretebilıri.ek için tüketim 
toplumlarında alınması gereken tedbirler özetlenecektir. 

Kitabı okumaya hazırlananların birkaç noktaya dik
katlerinin çekilmesinde fayda görülmüştür. Bunlardan il
ki okuyucunun bu kitapta karşılaşacagı bir çok tabiri, 
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gene bu kitapta tannnlandıgı şekilde anlaması, söz konu
su tabirin Türkçe'de bugüne kadar kullanılan anlamlan 
içinde algılamakta diretmemesidir. Tercümeler esnasında 
bazı kelimelerin Türkçe'si bulunurken güçlük çekilmiştir. 
Buna en basit örnek İngilizce'deki "govemment" kelimesi
dir. 1ürkçe'de buna benzer bir anlam taşıyacagı düşünü
lebilecek kelime "devlet"tir. Her fırsatta kullanılan bu ke
lime, (örn. "devlet memuru", "devlet için çalışmak", "devlet baba", 
"Bu devletin vazifesidir" vb) herkesin kafasında başka bir 
çagrışım yapmaktadır. Aynı kelimenin sözlük tanımı ise 
şöyledir: "Belirli bir ülkesi olup bir hükümet yönetimi al
tında örgütlenmiş bulunan ve yurtdışı hiçbir denetlerneye 
baglı olmayan, benzerleri tarafından tanınmış siyasi ve 
bagımsız topluluk." (Türk Dil Kurumu Yayınlan, Sayı 293, 
Türkçe Sözlük). Haliyle "govemment:' kelimesinin çevirisin
de Türkçe'de yanlış olarak kullanılan "devlet" yerine, "yö
netim" kelimesi kullanılmıştır. 1ürkiye ve birçok ülkede 
"patent" diye bilinen ancak 1ürkçe'de, Fransızca'dan ter
cümeyle "ihtira beratı" denen tabire patent denilmesi uy
gun görülmüştür. "Copyright" orijinal aniamma göre 
"kopyahakkı" diye tercüme edilmiştir. Bunlar gibi daha 
birçok kelime vardır. Tercümede esas olarak, ifade edilen 
anlamın verilebilmesi alınmıştır. Okuyucu daha evvel aşı
na oldugu veya olmadıgı birçok tabir ve kavramla karşıla
şacaktır. Dolayısıyla bunları kitapta tanımlandıkları şe
kilde anlarsa, verilen mesajlan algılamakta güçlük çek
meyecektlr. 

İkinci olarak, kitabı hasıma hazırlarken okuyanların 
ortak bir önerisi olmuştur. Okuma kolaylıgı bakımından 
kitabın iki kere okunmasını tavsiye etmişlerdir. İlk oku
manm, fazla anlamaya çalışmadan, çabuk bir şekilde ya
pılmasını önermişlerdir. Bunun sebebi, bir evvelki parag
rafta bahsediligı gibi, karşılaşılan, birbirleri ile ilişkili, bir
çok tabir ve kaviamm kitabın degişik yerleri okunduktan 
sonra anlaşıldıgıdır. İlk okuma hızlı bir şekilde yapıldık-
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tan sonra, ikinci okuruada öz ve mesajların algılanması 
çok daha kolay olmaktadır. 

Son olarak, dünyanıızda her gün hızla üreyen verilere 
yetişilemedigi için okuyucunun affına sıgınılır. Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Bir1igi (SSCB) kitabın hazırlan
ması sürecinde varken, kitap basıma girerken yok olmuş
tur. Ancak, bilginin yayılması için gelişmiş ülkelerde alı
nan tedbirler anlatılırken, ABD ile birlikte iki uç model
den birini oluşturan, SSCB sırasında uygulanan, Rus 
modeli degiştirilmemiştir. SSCB parçalarının enformas
yon özgürlüğünün ne kadar farkında olduklarını ve kapi
talizmi ne kadar başarabileceklerini zaman gösterecektir. 



Yazar hakkmda çok ktsa.· Yazar Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra makina mü
hendisliği konusunda ingiltere'de lisans, ABD'de lisans üstü eğitim görmüştür. Deği
şik firmalarda mühendis olarak çalışmış. 1986-1989 yılları arasında Devlet Bakanlı
ğı, Kültür ve Turizm Bakanlıklarında bilim, teknoloji, patent/er, copyright, kütüpha
neler konularında bakan danışmanlığı yapmıştır. Bakan danışmanı olarak çalışırken 
ve ABD'deyken yapmış olduğu araştırmalara dayanarak Amerika'daki teknoloji üreti
mi üzerine hazırlamış olduğu rapor, daha da genişletilerek kitap haline getiritmiştir: 
ABD'yi bugünkü durumuna getiren sistemi perspektif olarak anlatmaktadır Teknolo
jistlere. hukukçulara, kütüphanecilere, üretici firrna yöneticilerine. devletin üst düzey 
idarecilerine. aydınlara referans olacağı düşünülmektedir. 

İÇİNDEKİLER 

• Gerçek demokrasiye en yakın: ABD Federal Yönetim Sistemi. 
• Başkanın, Kongrenin, Yargının güçleri. · 
• Politik etkilerden arınmış memur seçimi. 
• Serbest pazar ekonomisi. 
• iş devresi. 
• Federal Yedek Sistemi -FED- (ABD merkez bankası). 
• Enflasyon, GNP (gayri safi milli hasıla), dış ticaret dengesi. 
• Marshall planı. 
• ABD'de teknoloji · üretimi. 
• Teknolojik Bilgiler nasıl herkese açık olabiliyor? 
• Rusya, ABD ve Norveç teknolojik bilgiye nasıl ulaşıyorlar? 
• Patent, copyright, lisans nedir? 
• Bilim, ·teknoloji ve sahte bilim. 
• ABD'de teknolojistler nasıl çalışırlar? 
• Geri kalmışlıktan kurtulmak için yapılması gerekenler. 
• Geri kalmışlık: Fikir-özgürlüğünün OLMASI, 

ENFORMASYON ÖZGÜRLÜGÜ'nün olmaması. 




