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Önsöz

1

20. yüzyıl !nsanlık !ç!n öncek! yüzyıllarla kar$ıla$tırılmayacak kadar 
sancılı ve traj!k geçt!; dünya ve !nsanlık normal evr!m! !le açıklamayacak 
kalıcı hasarlar aldı.

Oysa h!ç böyle olmayab!l!rd!...
19. yüzyıla !nsanlık büyük umutlarla g!rm!$t!. Krallıkların ve ar!stok-

ras!n!n yıkılmasından, !nsan aklının öne çıkıp hurafeler!n çöpe atılmasın-
dan, halk !ç!n halkın yararına yönet!m anlamına gelen cumhur!yetler!n 
kurulmasından sonra zeng!nl!"!n küçük b!r azınlı"a a!t olması yer!ne tüm 
toplumca payla$ılaca"ı, baskılar yer!ne özgürlükler!n hüküm sürece"! 
yepyen! b!r dünya kurulması yönünde büyük umutlar do"mu$tu.

Ama h!ç de öyle olmadı...
21. yüzyıl !se tam b!r dönüm noktası olacak g!b!... Ya !nsanın ne ol-

du"unu kavrayarak !st!snasız herkes!n ortak yararına b!r dünya !ç!n hep 
beraber çaba gösterece"!m!z ve bunu bozmak !steyenlere her k!m olurlar-
sa olsunlar engel olaca"ımız ya da !nsanlıktan çıkıp b!r yok olu$a do"ru 
sürüklenece"!m!z b!r yüzyıl.

B!r!nc! yola g!rmey! ba$arırsak dünyanın ne kadar etk!ley!c!, $ahane ve 
güzel oldu"unu, !nsana !nsandan daha yararlı b!r $ey olmadı"ını göreb!l!r 
ve ya$adıklarımızdan ders alıp dünyayı b!r daha, her k!m olursa olsun 
kend! çıkarları u"runa ç!rk!nle$t!renlere bırakmamak !ç!n gerekl! önlem-
ler! alab!l!r!z. Bu yola g!rmek !ç!n hâlâ $ansımız var, ama bunun !ç!n ön-
cel!kle !ç!nde bulundu"umuz z!h!nsel esaret! fark etmem!z ve kend!m!z! 
bundan kurtarmamız $art. Her $ey b!ze kalmı$...

D!"er yolda !se sanırım neler olaca"ından fazla söz etmeye gerek yok. 
Örgütlü b!r sorumsuzluk !ç!nde hareket eden, !nsanlı"a ve do"aya bakı$ını, 
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kend! çıkarı !ç!n sava$lar ve mal! kr!zler çıkararak, do"ayı katlederek göster-
m!$ b!r gücün algor!tmalarını yazdı"ı yapay zekâ !le !nsanlı"ın esaret altına 
alınması, !nsanın yarı robotla$ması, !nsanlar arasındak! e$!tl!"!n kalıcı ola-
rak yok ed!lmes!, transhüman!zm... H!çb!r d!stopyada dah! öngörülmeye-
cek kadar kontrol ve esaret altına g!ren b!r !nsanlık...

#nsanlık adına göster!len onca çabadan sonra, evrene sadece ba$ına 
fena halde dert olacak, !nsanlık $eref ve hays!yet!nden nas!b!n! h!ç alma-
mı$ b!r kötülü"ün m!ras bırakılması...

N!etzsche’n!n söyled!"! üzere, e"er !nsanlık kend!s!n! yıkmayacaksa, yüz-
yılın büyük ruhlarını muazzam görevler beklemekte: “#nsanlar ... artık ken-
d!ler!ne, tüm yeryüzünü kapsayacak evrensel hedefler bel!rlemel!d!rler.”1

2

1938 yılında radyoda uzaylıların dünyayı !st!la ett!"!ne da!r b!r anons 
duyan Amer!kalılar büyük b!r pan!k ya$amı$, bu anonsun Orson Wel-
les’!n b!r radyo t!yatrosu oyununda söyled!"! b!r repl!kten !baret oldu"u-
nu anlayınca rahatlamı$ ve normal hayatlarına devam etm!$lerd!. 

Bu k!tabın ana tez!ne göre !se !nsanlık zaten 1912 yılından ber! b!r 
!st!lanın altındadır (1912 yılının neden b!r m!lat olarak görüldü"ü !ler-
leyen sayfalarda anla$ılacaktır.). Uzaylılar de"!l ama h!çb!r haklı sebepler! 
olmamasına ra"men Platon g!b! kend!ler!n! yönet!c! ve dünyanın ger! 
kalanını !se yönet!lecek b!r “sı"ır sürüsü” olarak gören, dünyanın bugüne 
kadar gördü"ü en acımasız ve en kötü ruhlu ar!stokrat!k seçk!nler grubu 
yüz yıldan fazla b!r süred!r !nsanlı"ı esaret altında tutmaktadır.

K!tapta “ar!stokrat!k seçk!nler” olarak adlandırılan bu güç, #ktidar 
Seçkinleri k!tabının yazarı Amer!kalı sosyolog C. Wr!ght M!lls’!n tanı-
mına göre B!r!nc! Dünya Sava$ı’ndan !t!baren son $ekl!n! almı$, Amer!ka 
B!rle$!k Devletler!’ndek! büyük zeng!nler, büyük $!rketler!n yönet!c!ler! 
(CEO’lar), üst düzey asker! yetk!l!ler ve üst düzey pol!t!kacılardan olu$an 
b!r seçk!nler koal!syonudur.

3

18. yüzyılın son çeyre"!nde Avrupa’da aydınlanmanın tet!kled!"! dev-
r!mc! hareket Atlant!k’!n ötek! tarafına sıçramı$ ve Amer!ka’ya yerle$m!$ 
Avrupalıların kurdukları kolon!ler!n sömürgec! #ng!ltere’ye kar$ı verd!kler! 

Ba"ımsızlık Sava$ı’yla b!rle$m!$; $a$ırtıcı b!r $ek!lde, Amer!ka’da b!r devr!-
me ve b!r demokras!n!n ye$ermes!ne yol açmı$tı. 19. yüzyılın ba$larında, 
özell!kle, kend!s! de b!r f!lozof olan B!rle$!k Devletler’!n üçüncü ba$kanı 
Thomas Jefferson !le ba$layan 25-30 yıllık dönemde, tüm dünyaya örnek 
olan co$kulu b!r demokras! deney!m! ya$anmı$tı. Ço"unlukla ters! dü$ü-
nülüyor olsa da, Amer!kan devr!m! ve demokras!s! ba$ta Fransa’ya olmak 
üzere b!rçok ülkeye ve devr!me de !lham verm!$t!.

Ancak 19. yüzyılın !k!nc! yarısından !t!baren sanay! devr!m!n!n ortaya 
çıkardı"ı b!r ar!stokras!, !ler!k! sayfalarda de"!nece"!m!z B!rle$!k Devlet-
ler’!n kurulu$undak! bazı zaafları kullanarak açık kalan kapıdan ger! dön-
meye ba$lamı$tı. Ar!stokrat!k seçk!nler, Marks’ın Kap!tal’de kullandı"ı 
!fadeyle, b!r “sahtekârlık ve dolandırıcılık” s!stem! !le köpekbalıklarının 
balıkları yuttu"u g!b! borsada $!rketler! yutmu$ ve ekonom!y! tamamen 
ele geç!rm!$t!. Ardından 1910’lu yıllarının ba$larında yanlarına üst düzey 
$!rket yönet!c!ler!n!, üst düzey pol!t!kacıları ve üst düzey ordu mensup-
larını da alarak “demokras! görünümlü ar!stokras!” rej!m!n! kurmu$tu.

Anayasa’ya göre genel seç!mler ve demokras! vardı ama gerçek b!r 
demokras!den bahsetmek mümkün de"!ld!: Eller!ndek! muazzam para 
kaynakları ve !ç !çe g!rd!kler! devlet!n gücüyle gazeteler!, medyayı, okul-
ları ve ün!vers!teler! kontrol ed!yorlar; propaganda !le z!h!nler! man!püle 
ederek halkın ne dü$ünece"!ne, hang! dü$üncelerden uzak duraca"ına, 
neler! ö"renmes! neler! ö"renmemes! gerekt!"!ne, hang! pol!t!kacıları se-
çece"!ne, ney! arzu edece"!ne ve satın alaca"ına, nasıl ya$ayaca"ına karar 
ver!yorlardı.

Ardı ardına 1912 ve 1916 seç!mler!n! kazanan Ba$kan Woodrow W!l-
son’ın 1917’de B!rle$!k Devletler’! kend!s!ne kar$ı ba"ımsızlık sava$ı ver!-
len #ng!ltere !le aynı saflarda B!r!nc! Dünya Sava$ı’na sokması !le ar!stok-
rat!k seçk!nler!n hâk!m!yetler!, !çler!ndek! m!l!tar!st, ekonom!k ($!rketler) 
ve pol!t!k kanatlar vasıtasıyla küreselle$meye ba$lıyordu.

4

Dünyanın kader!n!n az sayıda k!$! tarafından bel!rlend!"! veya dün-
yanın esaret altında oldu"u dü$ünces! ya da dünyayı aslında k!m yö-
net!yor sorusu, genel olarak “komplo teor!s!” tepk!s! !le kar$ıla$ır. Bu 
nedenle böyle b!r !dd!a !ler! sürerken, bunu söyleyenler! ço"u zaman 
!kna edemeyecek olsanız b!le (Böyle b!r durumda b!lg!n!n !kna etmede 
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neden k!fayets!z kaldı"ını !ler!de görece"!z) oldukça sa"lam kanıtlara da-
yanmanız gerek!r.

B!raz önce söylend!"! üzere, Marks, Amer!ka’da ekonom!n!n, ortaya çı-
kan b!r f!nans ar!stokras!s! tarafından ele geç!r!ld!"!n! 1860’larda görmü$ ve 
Kapital’de yazmı$tı: Artık $!rketler, sermayen!n sah!b! olan patronlar tarafın-
dan de"!l ba$kalarının parasını kullanan b!r “asalaklar zümres!” tarafından 
her türlü spekülasyona açık olarak yönet!l!yordu (I.7:6). Amer!kan Kongre-
s!’n!n mal! tekeller! ara$tırmak !ç!n kurdu"u 1912-1913’te görev yapan Pujo 
Soru$turma Kom!tes!’ne o dönem!n tanınmı$ $!rketler avukatı ve s!v!l haklar 
akt!v!st! Samuel Untermyer’ın verd!"! b!lg!ye göre, 1910’lu yıllara gel!nd!-
"!nde Amer!ka’nın tüm !$ dünyası sadece b!rkaç k!$!n!n kontrolündeyd!.2 
1916-1939 yılları arasında y!rm! üç sene Amer!kan Yüksek Mahkemes! üye-
l!"! yapan ünlü yargıç Lou!s Demb!tz Brande!s 1914’te yazdı"ı k!tapta yatı-
rım bankalarının ba$kalarının paralarını kullanarak $!rketler!n tümünü nasıl 
ele geç!rd!"!n!, kuvvetler ayrılı"ını nasıl yok ett!"!n! anlatmı$tı. #ng!ltere’n!n 
Amer!ka büyükelç!l!"!n! de yapmı$ olan tanınmı$ tar!hç! Lord Bryce, $!r-
ketler!n b!rb!r!yle rekabet etmek yer!ne demokrat!k özgürlü"ü bo"mak !ç!n 
!$b!rl!"! !ç!nde hareket etmeye ba$ladıklarını, zeng!nler!n servetler!n! memur 
ve m!lletvek!ller!n! ba$tan çıkarmak !ç!n kullanmaktan h!ç çek!nmed!kler!n! 
ve $!rketler! kullanarak b!r t!ranlık kurduklarını yazmı$tı.3

Dolayısıyla 1912’den önces! !ç!n Amer!ka’da b!r kaç “hırsız baronun”, 
b!ld!"!m!z parayla pol!t!kacı, bürokrat ve yargıç satın alarak ekonom!ye ve 
devlet yönet!m!ne hâk!m oldu"u, devletten daha güçlü hale geld!"! tar-
tı$masızdır. Bu döneme !l!$k!n olarak Amer!ka’nın b!rkaç k!$! tarafından 
yönet!ld!"!n! söyleyenlere k!mse “komplo teor!s!” yapıyorsun demez veya 
d!yemez. Komplo teor!s! suçlaması sonrak! döneme a!t, post truth (hak!kat 
sonrası) ve propaganda !le yakın !l!$k!s! olan b!r durumdur. Yan! Karl Marks 
ve yargıç Brande!s “komplo teor!c!s!” olmaktan kıl payı !le kurtulmu$tur.

1912 sonrasında !se !$ b!raz çetref!lle$!r ve kafa karı$ıklıkları ba$lar: 
#ler!c! reformların yapıldı"ı, “hırsız baronların” zapturapta alındı"ı, böy-
lece devlet!n b!rkaç zeng!n tarafından yönet!lme durumunun sona erd!"! 
görü$ü toplumda hâk!m!yet kazanmaya ba$lar.

Pek! hak!kat böyle m!d!r?
Kanaat!mce, bugün posth truth (hak!kat sonrası) olarak adlandırı-

lan durum gerçekte 1912’de ba$lamı$tır: S!stem, toplumun, !nsanların 
%1’!nden daha azını olu$turan b!r azınlı"ın çıkarları do"rultusunda “de-
mokras!” görüntüsü altında propaganda !le yönet!lmes!d!r. Bunun açık 


