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ÖNSÖZ 

 

Tükenmişliklerle dolu tarihinden ders çıkaranlar, bu hataları 

tekrarlamadıklarında geçmişin yükümlüklerinden kurtulurlar. Benzer istekleri olan 

ama benzemeyen yetenekler aynı yola çıkıyorsa, uzlaşma yolundaki girişimler, 

tarihsel gerçeklerle pekiştirilerek etraflıca hesaplanmalı, saptanmalı, gelecek nesillere 

bırakılacak miraslar olarak değerlendirilmelidir. İyi bir toplum okuması, kültürel 

değerler, beklentiler, toplum analizi, gelişebilecek unsurlar net olarak ortaya 

konularak, çeşitli bakış açıları ile şekillenecek uzlaşmacı yaklaşım,  kuşkusuz ilerici 

ve örnek teşkil edecek politikaların benimsenmesi ve yayılmasını sağlar. 

Diğer yandan yapay yüklemeler ve dayatılmış öğretiler,  gelecekte seçme ve 

tercih hakkı tanımayan, hatta kargaşa yaratabilecek sonuçlar doğurabilir. Ortak 

paydada birleşmek ve fayda yönlü yapılacak yaklaşımlar nesiller boyu sürebilecek 

değerli bir mirastır. İyi ve kötünün görece farklılık teşkil ettiği küresel dünyada, 

azınlık çoğunluk fark etmeksizin, yaşamın sonraki nesiller için temelini 

sağlamlaştıracak, ortak rızada uzlaşmanın sağlanması, varılacak bir sonuçtur. 

Bu uzlaşma gayreti ve planı hedefinde gördüğüm, Amerika ve Küba arasında 

yakın zamanda gerçekleşen yakınlaşmalar bende bir merak uyandırdı. 

Dipten çıkarak, azmin başarısına bir örnek olan ve hatta fırtınaya karşı 

sapasağlam durabilen bir gemi olarak tanımlayabileceğim Küba’nın, dünya lideri 

konumundaki Amerika ile uzun zaman sonra el sıkışmasını, kazan kazan ilkeleri 

ışığında, dünya yararının habercisi olarak görmekteyim. 
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Sadece siyah ve beyaz gibi katı ayrımların olmadığı, ortak kümelerde gri ve 

tonlarının yer alabildiği, farklı ideolojilerin aynı ipin üzerinde denge sağlama 

girişimini, dünyanın savaş dolu tarihine ve barış dolu geleceğine borçlu olunan 

yakınlaşma örneği olarak gördüğümden, bu ilişkiyi tez konum olarak ele almaya 

karar verdiğimi söyleyebilirim.  

Görüşüm, dünya barışına katkı sağlayabilecek, kazan-kazan yaklaşım notaları 

dizilmektedir. İyimser bir bakış açısına sahip olduğum öne sürülebilir. Ancak dünya 

öyle ya da böyle dönmektedir ve biz olsak ta olmasak ta dönecektir. Önemli olan 

gerçek, geride birlikte barış ve uyum içinde yaşayabilen nesiller bırakabilmektir.  

Doğal dengenin gücünü de yadsımamak gerekir. Doğal dengede uyum sağlayabilen 

ve hayatta kalan canlılar nesillerini aktarır. Tıpkı ideolojiler, fikirler ve düşünceler 

gibi…  

Merdivenin üst basamağına kondurulmak ile basamakları tek tek, tüm 

zahmetine katlanarak tepeye ulaşmak farklıdır. Teker teker çıkmak, doğal dengenin 

ve uyum sağlamanın gereğidir. Tecrübe edinilmiş ve artık yol alınmıştır. Sıkı otoriter 

kurallar, cam tavanlarla
1
 insanlar kontrol edilebiliniyor gibi görülse de, Platonun 

mağarasında
2
 ki gibi dışındakini gören, zincirinden kurtulabilmiş bir esir mutlaka 

vardır. Bir insanın üretkenliği, faydası ve değerinin ortaya çıkmasını engelleyen cam 

tavanlar, belirli ideolojiler, rejimsel baskılar, yapay müdahaleler altında, seçeneksiz 

bırakılması ve başka koşulların varlığının bilinmesine ket vurulması, böyle devam 

edebileceği anlamına gelmez. Çünkü İnsanlar düşünmeye devam edecektir. 

                                                      
1
 Cam Tavan bilim adamları pirelerin farklı yükseklikte zıplayabildiğini görür. birkaçını toplayıp 30 cm yüksekliğindeki bir 

cam fanusun içine koyarlar. metal zemin ısıtılır. sıcaktan rahatsız olan pireler zıplayarak kaçmaya çalışır ama kafalarını 

tavandaki cama çarparak düşerler. zemin sıcak olduğu için tekrar zıplarlar, tekrar başlarını cama vururlar. defalarca kafalarını 

cama vuran pireler sonunda zeminden 30 cm den fazla zıplamamayı öğrenir.deneyin ikinci aşamasında cam tavan kaldırılır. 

zemin tekrar ısıtılır ve gözleme devam edilir: tüm pireler eşit yüseklikte, 30 cm zıplamaktadır!.. 
2
 Platonun mağarası: “Bazı insanlar karanlık bir mağarada, doğdukları günden beri mağaranın kapısına arkaları dönük olarak 

ayaklarından ve boyunlarından zincire vurulmuş oturmaya mahkumdurlar. Başlarını da arkaya çeviremeyen bu insanlar, mağaranın 

kapısından içeri giren ışığın aydınlattığı karşı duvarda, kapının önünden geçen başka insanların, hayvanların ve taşıdıkları şeylerin 

gölgelerini izlemektedirler.Bu mahkumların sahip oldukları bilgi, onların gözleriyle ve kulaklarıyla kazandıkları duyusal bilgidir ve bu 

görsel bilgi duvardaki gölgelerin, yani görünüşlerin bilgisidir.İçlerinden biri kurtulur ve dışarı çıkıp gölgelerin asıl kaynağını 

görür.Kendide gördüklerine inanamaz İnsan için yanılgılardan kurtulmak, eski alışkanlıkları terk etmek çok güç olduğundan, o 

muhtemelen yeni duruma alışamayacak ve daha önce görmüş olduğu şeyler, ona daha gerçek görünmeye devam edebilecektir ve tekrar 

içeri girip gördüklerini anlatmaya başlar ama içerdekileri, duvarda gördüklerinin yansıma olduğuna ve gerçeğin mağaranın dışında 

cereyan etmekte olduğuna inandırması imkansızdır.” 
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GİRİŞ 

 

Küba devlet başkanı Raul Castro’nun ABD başkanı Obama ile telefonda 

görüşmesi ve ardından ikisinin de ABD-Küba ilişkilerinin normalleşmesi yönünde 

ilerlemek istediklerini ve diplomatik ilişkilerin yeniden başlayacağını açıklamaları 

55 yıldır diplomatik ilişkileri kesik olan bu iki ülke arasında kesintisiz bir soğuk 

savaş durumun değişeceğine işaret etmekteydi.
3
 

 Hegemonik istikrarın sağlanması mı, yoksa kapitalizm denizine girme 

hazırlığı mı? Bu çalışma ile merak uyandıran ve beliren birçok soruyu,  nedeni, 

nasılı, uzlaşma yolunda ki akışı ve sonuçlarını değerlendirmeye çalışacağım. Sırası 

ile içerikte yer alan; Tarihten bir dava, Rejimler aynı ipte, Denizi geçip çayda 

boğulmak, Kapıda kim var, Merdivenin üst basamağı bölüm başlıkları ile ABD ve 

Küba arasında günümüze kadar gelen süreç, farklı yaklaşımları sergileyecek 

şekildedir. 

Tarihten bir dava 

Bu bölümde ABD Küba ilişkileri ve tarihi, Küba devriminden başlayarak 

sebepleri, gelişimi, sonuçları,  SSCB’nin çöküşünün ardından ağır bir ekonomik 

kriz süreci ve günümüze kadar gelen tarihsel süreç incelenecektir. 

Bürokrasinin sınıf egemenliğinin hüküm sürdüğü Küba rejimi, SSCB’nin 

çöküşünün ardından ağır bir ekonomik kriz sürecine girdi. Bu krizi atlatmak 

amacıyla 1992’de dış ticaret üzerindeki devlet tekelini kaldıran ve koşullu da olsa 

yabancı sermayeye ülkede yatırım izni veren Küba, bu tarihten itibaren kapitalist 

restorasyon doğrultusunda bir evrim sürecine girmiş olabilir mi? 

 

Rejimler aynı ipte 

Bu bölümde Küba’daki bürokratik rejimin uzunca bir süredir çözülmekte 

olduğu üzerine detaylandırılacaktır. Obama’nın sürece ilişkin değerlendirmeleri ve 

                                                      
3
 http://marksisttu 

tum.org/kuba_abd_yakinlasmasi_neye_isaret_ediyor.htm 

 

http://marksisttu/
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atılacak adımlara yönelik açıklamaları, eski hedefe yeni bir politik yaklaşımla 

ulaşma çabası değerlendirilecektir.  

ABD, çözülmekte olan Küba rejiminde eski taktikler yerine değişikliğe 

gitmiştir. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, yıllardır sürdürülen izolasyon 

politikasının “demokratik, müreffeh ve istikrarlı bir Küba” yaratma amacını 

gerçekleştirmeyi başaramadığı ve geçmişin başarısız politikalarına saplanıp 

kalmaktan vazgeçildiği belirtiliyor. Küba’da gelişmekte olan özel sektöre ve “sivil 

toplum” a destek verileceği dile getiriliyor. ABD’nin “demokratik, müreffeh ve 

istikrarlı bir Küba’dan’’ kastı, Kapitalist bir Küba mıdır? 

Buna mukabil Raul Castro, söz konusu durumu, “müreffeh ve sürdürülebilir bir 

sosyalizmin inşası doğrultusunda ekonomik modelimizi güncelleme işine 

koyulduk” şeklinde açıklamaktadır. Raul Castro bir ekonomik program açıklamış 

ve bu program kapitalist restorasyon sürecini alabildiğine hızlandırma işlevi 

görmüştü. Castro, küçük işletmelerin ve serbest mesleklerin önünün açılıp 

destekleneceğini, yabancı sermayeye yatırım yapması için toprak kiralayacaklarını 

ve işçi çalıştırmanın serbest olacağını açıklamıştı. Castro’nun “model güncelleme” 

dediği şeyin ve “müreffeh ve sürdürülebilir sosyalizm” söylemi bu hakikati 

gizlemeye dönük bir örtümü dür? 

Bugün gelinen noktada gerek Küba’nın bürokratik egemen sınıfı gerekse ABD, bu 

gerçekliğin farkında olarak, kapitalistleşme sürecini nihayete erdirme yolunda adım 

olarak değerlendirilebilir mi? 

SSCB’den Çin’e, tüm bürokratik diktatörlükler tarafından doğrulanan 

Bürokratik rejimin, dünya burjuvazisinin doğrudan veya dolaylı müdahalesi altında 

kapitalizme evirilerek çökmesi ve bu ülkelerin dünya kapitalist sistemine 

eklemlenmeleri tespiti üzerine, şimdi de Küba aynı sürecin son aşamalarında mıdır? 

Ne var ki sosyalist hareketin geniş bir kesimi, yaşanan sürecin adını koymak bir 

yana, bugün gelinen noktayı “Küba’nın zaferi” olarak yorumluyor. Bir zafer söz 

konusu mu? Zaferse hangi yönde? İp üzerinde ki dengeye dikkat çekeceğiz.  
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Denizi geçip, çayda boğulmak 

Bu bölümde sağlık ve iktidar ilişkisi, sınırlar ötesi sağlıkta küreselleşme 

kapsamında beliren Liberal hayatın Amerikan toplumuna mal ettiği sonuçlar, 

siyaseten terazide ki ağır dengeler üzerinde durulacaktır. 

Sağlık var olan gerçekliği ile günümüzün ve geleceğin enerjisi, teknolojisi, 

petrolü müdür?  

Küba’nın bilimsel başarıları, ABD ile ilişkilerin geliştirilmesi için yapılan 

mutabakatta varılacak sonuçlar arasında mıdır? 

Neo liberal politikalar izleyen ABD’nin Sağlık sektöründe yeni politikalar 

belirlemesi için gereken temel yaklaşım alanında Küba Sağlık modeli bir dayanak 

olabilir mi?  

Kapıda kim var? 

ABD’nin “güncellenmiş politik yaklaşımın temel bileşenleri” altında dile 

getirdiği adımlar arasında, Havana’da büyükelçilik açmak, “normalleşme” sürecinin 

parçası olarak üst düzey görüşmeler ve ziyaretler gerçekleştirmek, Küba’ya seyahat 

engellerini azaltmak gibi maddeler bulunuyor. Bunların yanı sıra, özel girişimcilerin 

ve küçük çiftçilerin ihtiyaç duyduğu araç, inşaat malzemesi vb. malların ihracındaki 

engellerin kaldırılması, bankalar arasında karşılıklı hesap açılabilmesi, Amerikan 

telekomünikasyon şirketlerinin Küba’da faaliyet göstermelerine izin verilmesi 

türünden çeşitli hususlar da yer almakta. 

Pek çok Amerikan tekeli ne zamandır Küba pazarına girmek için fırsat 

kolluyor. Anlaşmanın ardından çeşitli gazetelerde, General Motors’dan gıda devi 

Cargill’e pek çok şirketin atılan adımı sevinçle karşıladığına dair haberler çıkması 

da bunu doğruluyor. Gerek Küba gerekse de ABD açısından güncel süreçte uyumsal 

yaklaşımlar üzerinde durulacaktır. 

 ‘Merdivenin üst basamağı’ 

Hegemonluk sahnesinde baş aktör olarak kalmanın gerekleri nelerdir?  

Uluslararası arenada düzenleyici bir hegemon olmazsa olmaz mıdır? Global 

yaklaşımlar sınır, bayrak, millet tanır mı?  
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ABD ve Küba’nın geldikleri noktada temel kaynakları ve konumlarının devamı için 

yaklaşımları örneklendirilecektir. 

 

Tüm bu akış doğrultusunda ortaya çıkacak resimde, aslen iki farklı rejimin 

yakınlaşma sürecinde iken dünyaya mal olabilecek çıktıları değerlendirilmeye ve 

yorumlanmaya çalışılacaktır. 
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I. BÖLÜM 

TARİHTEN BİR DAVA 

Devrimin ardından Küba’daki Amerikan mülklerinin devletleştirilmesini 

öne süren ABD 1960’tan itibaren Küba’ya ağır bir ambargo uygulamaya başlamıştı. 

Ambargonun sadece ABD’nin kendi şirket ve kurumları ile sınırlı olmadığı, 

dünyanın herhangi bir yerinden Küba ile ticaret yapmaya yeltenecek her şirket ve 

kuruma yönelik baskıları içermesi de söz konusudur. 

İspanyol-Amerikan savaşları sonunda 1901 yılında Küba anayasasına 

eklenen Platt Amendment adlı metin ile Küba’nın diğer ülkelerle anlaşma imzalama 

imkânı ortadan kaldırılmış, böylece de ülkenin dış politika ve ticari ilişkilerinde 

elleri ABD’ye bağımlı hale gelmişti. 1902’de kurulan Cumhuriyet’in ilk hükümeti, 

ABD’ye Küba piyasasını kontrol etme şansı veren ve ülke ekonomisindeki tek 

ürünlü (şeker kamışı) yapının sağlamlaşmasına yol açan “Ticari Karşılıklılık” 

anlaşmasını imzalamıştı. Ülkenin doğusundaki meşhur Guantanamo Körfezi de 

deniz üssü olarak kullanılmak üzere 1903 yılında ABD’ye kiralık verildi.
4
 

Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle ülke ekonomisinde hızlı bir büyüme 

yaşanmış ancak sadece şeker kamışına dayanan bu büyüme, Amerikan sermayesinin 

ülkedeki hakimiyetini artırmasını sağlamıştı. Büyük ölçüde ABD’nin kontrol ettiği 

şeker kamışı üretimine bağımlılık, Küba’nın 1929 Ekonomik Krizinden de çok fazla 

etkilenmesine ve ardından gelen dönemde politik istikrarsızlıklara ve yüksek 

işsizlik oranlarına yol açtı. 

1952 yılında eski devlet başkanı Fulgencia Batista tekrar yönetimi 

devralarak despot bir rejim kurduğunda, yabancı sermayenin ülke üzerindeki 

kontrolü de arttı. 1950’li yılları Batista yönetimiyle geçiren Küba’da Amerikalılar 

ülkedeki madenler ve tarımsal üretimin % 90’ını, kamu hizmetlerinin de % 80’ini 

elinde tutuyordu. Bu koşullar Küba’yı Fidel Castro’nun önderliğinde gerçekleşen 

“Devrim” sürecine kadar götürdü. Che Guevara ile birlikte gerçekleştirdiği gerilla 

                                                      
4
 http://politikaakademisi.org/2016/03/22/abd-baskani-barack-obamanin-tarihi-kuba-ziyareti/ 
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savaşı sonucunda 1959 yılında Küba’da yönetimi eline alan Fidel Castro, ülkedeki 

tüm Amerikan işletmelerini millileştirdi. Tarım reformu yaparak Amerikalıların 

sahip olduğu topraklara da el koydu.
5 

1960’da Dönemin ABD Başkanı Eisenhower, ABD'deki tüm Küba 

varlıklarını dondurdu, ağır bir ticari ambargo koydu ve Havana’daki elçiliğini 

kapadı, Küba ile diplomatik ilişkileri kesti. Mart 1960'da başkan Eisenhower ile 

başlayan ABD’nin Küba’ya yönelik ambargosunda temel adımlar şu şekilde 

özetlenebilir. Küba’nın Batı Avrupa ve Kanada’dan kredi ve borç almasını 

engellemeye yönelik bir plan uygulamaya koydu ve sonuçta Avrupa bankalarından 

oluşan bir konsorsiyumum vereceği 100 milyon dolarlık borç görüşmeleri ertelendi. 

Temmuz 1960’da ABD, Küba’ya tanıdığı şeker kotasını iptal etti. Ekim 1960’da 

ABD ‘nin Küba’ya ihracatı (ilaç, gıda, hastane malzemeleri dışında) durduruldu. 

Ocak 1961’de ABD Küba diplomatik ilişkileri kesti CIA’ye, Kübalı mültecilerin 

Castro’yu devirmeleri amacıyla eğitim verilmesi için yetki verdi.
6
  

Küba, Sovyetler Birliği’ne yakınlaşmaya başladı. Castro, 1 Mayıs 1961’de 

Küba’yı "Sosyalist Cumhuriyet" ilan etti. Kendisini tamamen Komünist Partisine ve 

Sovyetler Birliğine dayadı. Eylül 1961’de Amerika’da kabul edilen özel yasa ile 

başkana ABD ile Küba arasındaki bütün ticarete ambargo uygulama yetkisi verildi. 

Bu yetki üçüncü ülkelerin, Küba çıkışlı ürünlerle ürettikleri bütün son ürünlerin 

ABD’ye ihracatını da içerecek biçimdeydi. Ağustos 1961’de Küba hükümetine 

yardımda bulunan bütün diğer ülkelere karşı yardım yasağı kondu. 

Eisenhower'dan sonra başkan olan John F. Kennedy Castro’yu devirmek için 

Küba’dan kaçan, yeni rejim karşıtı Kübalıların askeri eğitime tabi tutularak tekrar 

adaya gönderilmeleri için çıkarma planını onayladı. 17 Nisan1961'de Amerikan 

silahlarıyla donatılmış ve CIA yönetimindeki yaklaşık 1.300 karşı devrimci Kübalı, 

Küba'nın güney sahillerindeki Bahía de Cochinos'a -Domuzlar Körfezi- çıkarma 

yaptı. CIA, isyancıların karşı devrim yapmasını değil, Havana'da kargaşa çıkmasını 

                                                      
5
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ve o kargaşa sırasında Castro'nun suikastla öldürülmesini planlıyordu. Bu şekilde 

devrilecek hükümeti tamamen ezecekti. Ancak çıkarmayı gerçekleştiren güçler, 

Kübalıların beklenmedik bir direnişiyle karşılaştı. İki gün süren bir çatışmadan 

sonra teslim olmak zorunda kaldılar ve 1.000'den fazla karşı devrimci esir alındı. 

Esirler yargılanıp vatana ihanetten 30'ar yıl hapis cezasına çarptırıldılar. Daha sonra 

ABD ile yapılan görüşmeler neticesinde mahkûmlar, 53 milyon dolarlık ilaç ve gıda 

karşılığında ABD'ye iade edildiler.
7
 
 

Bu olaydan yaklaşık 10 ay sonra ABD yönetimi, 7 Şubat 1962'de Küba'ya 

"tam ekonomik ambargo" uygulamaya başladı ve aynı çerçevede seyahat 

kısıtlamaları getirildi.
8
 Ambargo kapsamı genişletilerek Küba’da yapılmış ancak 

başka ülkelerden ABD’ye girecek bütün ürünlere ihracat yasağı kondu. 

Başarısız operasyonun ardından Kennedy yönetimi, Küba hükümeti ve 

ekonomisinin istikrarını bozmak amacıyla Mongoose Operasyonu’nu başlattı. 

Operasyon kapsamında düzenlenen saldırılarda enerji hatlarına, demiryollarına, 

petrol rafinerilerine sabotajlar düzenlenmesi, Küba’ya gelen yabancı ticaret 

gemilerine saldırılması gibi birbirinden farklı otuzun üzerinde plan hayata 

geçirilmiş; Küba hükümetinin ve ekonomisinin çökertilmesi amaçlanmıştır. 

Saldırılar yoğunlaşacak ve 1962 Ekim ayında rejimi devirecek olayların başlaması 

öngörülmekteydi. 1962 yılında yapılan Northwoods planına göre ise ABD 

topraklarında yapılacak ve Küba hükümetinin suçlanacağı sahte saldırılar 

düzenlenecekti. Yapılan planlara Küba Devriminin lideri Castro’ya suikast planları 

da dahildi.
9 

Ancak yine beklenen olmadı. Ekim 1962’de Castro’nun, Sovyetlere ait 

nükleer füzeleri Küba’ya konuşlandırmaya izin vermesiyle 13 gün süren Küba füze 

krizi patlak verdi. Gergin pazarlıkların ardından Sovyetler lideri Nikita Kruşçev, 

                                                                                                                                                    
6
  

Küba’dasağlık sosyalizminbaşarısıilkerbelektemmuz2009.
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ABD’nin de Türkiye ’deki füzelerini çekmesi karşılığında füzelerin sökülmesi 

kararı aldı. 

Şubat 1963’de dönemin ABD başkanı Kennedy, ABD vatandaşlarının 

Küba’ya gitmesini ve ülkeyle finansal işlem yapmasını yasakladı.1964’de ticari 

amaçlı bütün gıda, ilaç ve tıbbi malzeme ihracatı da, yalnızca insanı gerekçeler 

düzeyinde sınırlandı. Mart 1977’de Carter yönetimi Amerikan vatandaşlarının 

Küba’ya olan seyahat kısıtlılığını kaldırdı. Nisan 1980’de Küba ekonomisindeki 

keskin gerilemeyle Castro geçici olarak kısıtlamaları kaldırdı ve çoğunluğu eski 

mahkûm olan 125 bin kişi ABD’ye gitti.  

Seyahat kısıtlığı 1992’de Reagan yönetimi tarafından yeniden getirildi. 

Reagan, Küba karşıtı lobi faaliyetlerini yürütmek üzere Küba Amerika Ulusal 

Birliği’ni oluşturdu. İtalya, Fransa, Japonya ve Hollanda’ya, bu ülkelerden ithal 

ettiği mallarda herhangi bir Küba ürününün bulunmadığına ilişkin sertifika 

gösterme zorunluluğu getirildi.  

Ekim 1992 ‘de Başkan Bush Küba Demokrasi Yasasını-Toricelli Yasası-

çıkardı. Bu yasa ambargo koşullarını iyice ağırlaştırdı. Küba limanlarına uğrayan 

gemilerin ABD’ye girişi yasaklandı. Ambargoyu çiğneyenlere 50 bin dolarlık para 

cezası uygulandı. Yasa içinde herhangi bir ABD ürününü %20’den fazla içeren 

ürünler, üçüncü ülkeler tarafından da olsa Küba’ya satılamaz hükmünü içeriyordu. 

İlaçların ve tıbbi malzemelerin pek çoğunda ABD ürün katkısı %20’nin üzerinde 

olduğu için ABD den ithal edilen ham ya da ara maddeleri kullanarak üçüncü 

ülkelerde üretilmiş olan ürünlerin Küba tarafından ithal edilmesi mümkün 

olmamakta ya da sıkı bir lisanslandırma süreci ile mümkün olmaktaydı.
 10 

Küba ekonomisi Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle, gelen yardımı yitirdi. 

SSCB’nin Küba’ya yaptığı yardımın toplamı 40 milyar dolardı. Küba’nın mal sattığı 

ve aldığı piyasalar daraldı. Kurulan bütün ekonomik ilişkiler neredeyse çöktü. Diğer 

Latin Amerika ülkelerinin gerisinde kaldı. ABD’nin ambargoyu sıkılaştırmasıyla 

beraber 1990’lı yıllarda Küba, ekonomisinde bazı reformlar yapmak zorunda kaldı. 

                                                      
10
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Örneğin devlete ait pek çok çiftlik yarı özerk kooperatifler haline getirildi. Sınırlı 

özel girişimlerin kurulmasına izin verildi. Amerikan doları serbest bırakıldı. 

Kontrollü biçimde alternatif tıp uygulamaları kullanılmaya başlandı. Küba’da 

evrensel nitelikli sağlık ve eğitim hizmetlerinden devletçe parasız sunulmasından ve 

sağlık hizmetlerine toplum katılımından yaşanan zorluklara rağmen 

vazgeçmemiştir. Tüketim maddelerinin nüfusa dağıtımının düzenlenmesi, 

kaynakların 3 sektörde yoğunlaştırılması bunlar yiyecek programları, biyoteknoloji, 

turizm, üretimde etkinliğin arttırılması şeklinde örneklendirilebilir.  

Şubat 1996’da Küba, Miami merkezli Kübalı sürgünler tarafından kullanılan 

ABD’ye ait iki uçağı düşürdü ve tam 1 ay sonra ABD Kongresi, Küba’ya 

ambargoyu sıkılaştıran Helms-Burton yasasını kabul etti. Bill Clinton tarafından 

Mart 1996'da imzalanan Helms-Burton Yasası, Küba'ya uygulanan ambargonun 

daha da sıkılaştırılmasını, Küba ile iş yapan yabancı firmalara da yaptırım 

uygulanmasını ve bu ülke ile ilişkilerin, ancak Castro ve kardeşi Raul ‘ün iktidardan 

uzaklaşmasıyla düzelebileceğini öngörüyordu. Clinton Küba’ya uygulanan 

ambargonun ABD tarihindeki en kapsamlı ambargosu olduğunu söylemişti. Yasa, 

neredeyse tüm yabancı hükümetler ve insan hakları örgütleri tarafından kınandı. 

Bunun Küba ekonomisi üzerindeki sonuçları kötü oldu ve sağlık hizmetleri ağır 

yara aldı. Ambargonun sıkılaştırılması ile Küba’ya gıda ve ilaç girişi azaldı.
11 

Kasım 2001’de ABD, 22 kişinin ölümüne neden olan Michelle Kasırgası’nın 

ardından Küba hükümetine 30 milyon dolarlık gıda yardımında bulundu. Bu, iki 

ülke arasında 40 yıldan uzun süredir ilk kez meydana gelen gıda ihracıydı.  

Amerika, bir yıl sonraysa biyolojik silah yapıldığı gerekçesi ile Küba’yı “Şer 

Ekseni” listesine diğer bir adıyla ‘’Haydut Devletler’’ listesine koydu. Ekim 

2003’de Dönemin ABD başkanı George W Bush, aralarında seyahat ambargosunun 

sıkılaştırılması ve özgür Küba'ya Yardım Komisyonu'nun kurulmasını içeren 

komünizm karşıtı yeni önlemleri duyurdu. 
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Küba’nın içinde bulunduğu ambargo ile mücadelesine yurt dışından önemli 

destekler oldu. Birleşmiş Milletler ABD’nin 1992 de çıkardığı Küba Demokrasi 

Yasasına karşı karar alarak üye devletleri Küba ile bilimsel değişimleri artırmaya,  

Küba’ya besin ve tıbbi malzeme ulaştırılması için değişik yolları geliştirmeye ve 

ticareti arttırmaya çağırdı. Son yıllarda Latin Amerika ülkelerinde ki büyük 

toplumsal dönüşüm Küba’ya uygulanan ambargonun etkilerini azaltmaktadır. Bu 

ülkeler Küba ile olan ilişkilerine önem vermektedir. Öte yandan Çin ve İran gibi 

ülkeler de Küba ile olan ilişkilerini geliştirmektedir. İran ile 2008 ‘de ekonomik ve 

sosyal kalkınmaya yönelik ilk bilimsel anlaşma imzalandı. Çin ile Çin’ e nikel ve 

şeker ihracatı, biyoteknololojide işbirliği şeklinde değişik anlaşmalar üzerinde 

çalışıldı.
 12 

Uzun yıllar Küba'yı yöneten Castro yaşlanıp hastalanınca kardeşi Raul 

Castro, 24 Şubat 2008'de görevi devraldı. Gerek Raul, gerekse 4 Kasım 2008'de 

ABD'de başkan olarak seçilen Barack Obama ile Amerika-Küba ilişkilerinde yeni 

bir sayfa açıldı. 

2009 yılı başında görevine başlayan Obama, aynı yıl içinde Küba'ya seyahat 

yasağını hafifletti. Küba’ya seyahat ve ilaç satışına ilişkin kısıtlamaları kaldırdı. 

Bundan 3 yıl sonra ise Küba, kendi vatandaşlarının yurt dışına çıkışlarındaki vize 

prosedürlerini kolaylaştırdığını açıkladı. Ancak iki ülke arasındaki ilişkilerin dönüm 

noktası, 2014 yılındaki mahkûm takası olayı oldu. Castro adına casusluk yaptıkları 

iddia edilen 5 Kübalı 1998'de ABD'de yakalanmıştı. 2001 yılında suçlu bulunan bu 

kişilerden biri 2011, diğeri ise 2014 yılında hapisten çıkmıştı. Ancak ABD-Küba 

diplomatik ilişkileri açısından önem taşıyan olay, diğer üç Kübalının 17 Aralık 

2014'de iki ülke arasında gerçekleştirilen mahkûm takasında salıverilmesi oldu. 

Barack Obama, 88 yıl sonra Küba’yı ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu. En 

son 1928 yılında dönemin ABD Başkanı Calvin Coolidge bir savaş gemisiyle 

Küba'ya gelmişti.  
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Obama Küba’ya ziyareti sırasında Coolidge’e atıfta bulunarak konuşmasına,  

'’O, savaş gemileriyle buraya geldiği zaman yolculuğu 3 gün sürmüştü, fakat bizim 

için sadece 3 saat sürdü’’ diyerek başlamış ve tarihten bir davanın uyum 

çerçevesinde geldiği durumu ortaya koymuştur. 
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II. BÖLÜM 

 REJİMLER AYNI İPTE 

 2008 yılında önce Raul Castro’nun görevi devralması, sonra da Barack 

Obama’nın Amerikan Başkanı seçilmesinin iki ülkenin ilişkilerine bir hareketlenme 

getirdiği aşikâr. 2014 Aralık ayında ABD Başkanı Barack Obama iki ülkenin 

yeniden diplomatik ilişkiler kuracağını açıklamış, Havana ve Washington’da 

büyükelçilikler açılmıştı. 2014 sonlarında iki devlet lideri arasında ilişkilerin 

kademeli olarak geliştirilmesi kararlaştırılmış, finans ve ulaşım alanlarında Küba’ya 

uygulanan Amerikan ambargosu hafifletilmişti. İki farklı rejimin, aynı masada 

karşılıklı uzlaşma çabası içerisinde olması,  günümüz küreselleşmesinin bir gereği 

olarak öne sürülebilir. Nitekim İki taraftaki karşılıklı yakınlaşmanın neticesinde 

Barack Obama Küba Devrimi’nden bu yana adaya gelen ilk devlet başkanı oldu. 

Obama’nın ziyareti esnasında belirttiği en ilgi çeken nokta Küba’ya 

uygulanan ticari ambargonun tamamen kaldırılacak olmasıydı.  

Halihazırda Obama döneminde pek çok gelişme yaşanmıştı. Amerikalılar 

Küba’yı şu an ancak turizm dışındaki amaçlar için ziyaret edebiliyorlar. Ülkede 

para harcamak için önceden kendi Hazine Bakanlıklarından onay almak 

durumundalardı. Geçtiğimiz yılın başında Obama bu kuralları biraz esneten 

düzenlemeler gerçekleştirdi. Amerikan vatandaşları Küba’ya yasal olarak insani 

projelerde yer alma, eğitim faaliyetlerine katılma, mesleki araştırma yapma, spor 

karşılaşmasına katılma gibi 12 belirli kategoride gidiş iznine sahipler. Ancak ülkeye 

seyahat edenler ziyaretlerinin Küba halkına ve ülkenin gelişimine yardımcı 

olduğunu ispat etmek durumunda. 

Küba için bu yakınlaşmanın gelecek endişesinin ve günümüz dünya 

dengesinde var olabilmenin,  kontrollü girişilecek rejimsel reformlar ile devam 

ettirilmek istendiği ve birtakım elastikiyetlerin rejime katılması ile sürdürülebilirliği 

sağlama çabası öngörülebilir. 
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Diğer yandan Neo liberal politikaları benimseyen ABD’ nin de aynı 

yaklaşım ile gözden geçirmesi gereken bazı iyileştirme modellerini özellikle etkin 

ve efektif bir uygulamanın hala geçerli olmadığı sağlık politikalarında 

deneyimlenebilecek bir takım modeller bulunduğu da bu yaklaşımın altında yatan 

nedenlerden biri olabilir. 

Devamlılık ve tıkanan noktaların aşılmaya çalışılması bugün bu resmi 

görmemizi sağlamaktadır. Her ekleme ve uyarlama kabul görür, benimsenebilir 

mantık çerçevesinde varlığını korumaya ve ilerlemeye devam edecektir.  Rejimsel 

politikaların uyuşmaları ve iççice geçebilirliği tam olarak yeni bir rejim beklentisini 

doğurmasa da örnek teşkil edebilecek bir takım değişimlere ayak uydurabilmek, 

düzenlenebilecek iyileştirme uyarlamaları ile mümkün gözükmektedir. Dengeden 

beklenen tam olarak budur. 

 

Obama’nın ziyaretinin Küba’da ekonomik ve sosyal hayatı etkileyen somut 

sonuçları olacağı görülüyor. Ülkedeki zayıf internet altyapısının geliştirilmesi, 

tarifeli uçuşların başlatılması ve turizmin artması gibi Kübalıların beklediği 

değişiklikler hızlı bir süreçle gerçekleşebilir. Bu sayede ekonomisinin önemli bir 

kısmı da turizme dayanan Küba turist sayısında bir artış yaşayabilir. İnternet 

bağlantısının geliştirilmesi içinse Google ile bir anlaşma yapılması öngörülüyor. 

Bunlar Küba’nın dünyaya açılması ve uyumu için önemli adımlardır.
13

 

Fakat Obama hem ziyareti öncesi hem de esnasında ülkedeki insan hakları 

ihlalleri konusuna sıkça değinmekte.  Ziyareti sırasında ülkedeki muhaliflerle 

görüşme talebi bunun bir örneği. Obama’nın insan hakları konusundaki 

uyarılarınaysa Raul Castro ülkesindeki eğitim ve sağlık hizmetlerinden bahsederek 

karşılık veriyor. 

Her ne kadar Obama ambargoların kaldırılmasından yana olsa da bu konuda 

son sözü Amerikan Kongresi söyleyecek. Çoğunluğu elinde bulunduran 

Cumhuriyetçiler henüz buna karşı. 
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  Benzer ikilemler Küba cephesinde de mevcut. Obama’nın ziyaretine 

Komünist Parti içerisinde itiraz edenler var. Küba Dışişleri Bakanlığı ABD 

Direktörü Amerika’nın tarihten beri ülkeleri üzerinde kontrol edinme çabaları 

olduğunu ve Kübalıların da hep bununla mücadele ettiğini söylerken Obama’nın iki 

ülke arasındaki tarihi ve ailesel bağlardan da bahsetmesi ilişkilerde yumuşamanın 

gerçekleşmesi yönlü adımlardır. 

ABD açısından insan hakları konusu ve medya üzerindeki devlet kontrolü 

Küba içinse ambargonun kaldırılması, Guantanamo Üssü’nün boşaltılması ve dış 

ilişkilerde serbestlik iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi için gereken öncelikli 

koşullardır denebilir. Ancak her iki ülke başkanında pozitif yaklaşımı ilişkilerde en 

belirleyici unsurdur.  

Bu yaklaşımlara örnek teşkil edebilecek birtakım uygulamalar sembolik 

jestler de yapıldı. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodrigues Parrila,  ABD'den 

yapılacak para transferlerinden artık harç ücreti alınmayacağını açıkladı. Gönderilen 

paranın yüzde 10'u değerinde alınan harç ücreti uygulaması 2004 yılında Havana 

hükümetince başlatılmıştı. Harç ücretinin kaldırılması, ABD'deki yakınlarına maddi 

açıdan bağımlı olan pek çok Kübalının gelirinin artmasını sağlayacak.
14

 

ABD'yi ziyaret eden Küba vatandaşları ise gelecekte düzenli bir iş arama, 

banka hesabı açma hakkına sahip olacak. İki ülke arasında 48 yıl sonra posta servisi 

de yeniden başlatıldı. Ayrıca Küba'ya yönelik bazı yaptırımlar da kaldırıldı. 

Küba'nın ABD'nin terör örgütleri listesinden çıkarılmasıyla ilgili nihai karar ABD 

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu konudaki son kararın verildiği ve 

gerekli işlemlerin yapıldığı açıklandı. Küba’da 1,5 yıl içinde, 50 yıldan daha fazla 

şey değiştiği ileri sürülebilir.  

Havana’da bir ev pansiyonunun sahibinin görüşüne göre “Sosyalizm anlayışı, 

Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra değişti. Şu anda yüzde 100 sosyalizm 
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mevcut değil. Komünizm ise ütopik kaldı. Şu anda Küba’nın ihtiyacı iyi, konforlu 

sağlıklı ve refahı öne çıkaran bir sosyalist sistem. 
15 

Yakınlaşmanın Küba için doğurabileceği etkilere gelirsek Amerikalılar da 

dahil, yabancılar, Ada'nın mutena bölgelerinde ev ve arsa almak isteyebilir ve 

dışarıdan gelen bu yatırımlar sonunda, daha zengin bir sınıf ortaya çıkarabilir. Her 

ülkede ekonomik gücü eline alan sınıflar, en nihayetinde iktidara ortak olmak 

isteyebilir. Dolayısıyla Küba'daki rejim, denge sağlamak gibi zor bir işle karşı 

karşıya kalabilir.
 16

Ancak her yeni atılımın değişimin zorluğu olduğu gibi Küba için 

önceliklerin kontrolü ve çizgisi dahilinde sağlanabilecek uyumsal değişimler 

yönetilemeyeceğini göstermez. Hedef her iki ülke içinde tıkanıkların giderilmesi ise 

makul düzeyde ilerlemesine engel değildir.
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http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gezi/88621/Oteki_Kuba__10_tur_kanser_asisi.html#
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http://www.aljazeera.com.tr/gorus/bugun-kuba-yarin-iran
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III. BÖLÜM 

DENİZİ GEÇİP ÇAYDA BOĞULMAK  

‘Denizi geçip çayda boğulmak’ deyimi Türk Dil Kurumu’nun tanımı ile Bir 

işte büyük güçlükleri yendikten sonra önemsiz bir sebeple başarısızlığa uğramaktır. 

17 

Kişinin; zor işi önemseyip yapması, diğerine ise aynı ciddiyeti göstermemesi, bu 

durumun ortaya çıkmasını sağlayabilir. Bölüme bu başlık ile başlamamın sebebi 

günümüz gerçekliğinde uygulanan Neo liberal politikaların da bir takım 

iyileştirmelere gereksinim duyduğudur. 

Obama Sağlık Reformu ile refahın artırılacağına inanılıyordu. Kuşkusuz 19. 

yüzyılın sonlarında ortaya çıkan ve bugünkü ana akım iktisadın atası olan Neo-

klasik iktisat yaklaşımından önce Karl Marx, daha 1860’lı yıllarda kaleme aldığı 

Das Kapital’de aşırı sermaye birikiminin sermayenin organik bileşiminde bir artışa 

neden olacağını ve bunun da kar oranlarını düşme eğilimine sokarak kapitalizmi 

döngüsel krizlere sokacağını ileri sürmüştü.
18

Büyük Depresyon ile birlikte, J. M. 

Keynes’in de katkılarıyla serbest piyasa efsanesi sona erdi ve piyasa 

mekanizmasının ileri sürüldüğü gibi mükemmel çalışmadığı, piyasaların başarısız 

kalmasının kaçınılmaz olduğu doğrulanmış oldu. Neo-klasik iktisadın bundan 

sonraki açılımı 1980’li yılların ortalarına kadar “Piyasa Başarısızlıkları Yaklaşımı” 

oldu. Bu teori bir anlamda kapitalist devletlerin iktisadi olarak müdahale alanlarının 

sınırlarını da çizdi: Artık devletin iktisadi olarak görevi, piyasaların başarısız 

olduğu noktalarda “ikinci en iyi çözüm olarak” müdahale etmek (örneğin 1929–

1933 ve 2008 krizlerinde olduğu gibi ) ve bu başarısızlıkları ortadan kaldırmaktı.
19

 

 

                                                      
17http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&kelime=denizden%20(veya%20denizi)%20ge%C3%A7ip

%20%C3%A7ayda%20bo%C4%9Fulmak&cesit=12&guid=TDK.GTS.547a20f7c89787.93914413
 

18
 
(Marx, 1863),

 
http://calismatoplum.org/sayi31/durmus.pdf

 
19

 
(Bailey, 2002: 26-42 ),

 
http://calismatoplum.org/sayi31/durmus.pdf
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“Piyasa Başarısızlığı Yaklaşımı’nın, piyasa başarısızlığı olarak tespit ettiği  

alanlar ise sırasıyla ekonomik istikrarsızlıklar ve krizler, tekel ve monopol-oligopol  

piyasalar, çevre kirliliği, kamusal-sosyal mal ya da hizmetler örnek olarak milli 

savunma, sağlık, eğitim, yargı gibi ve bilgi başarısızlıkları gibi alanlardı. Bu 

bağlamda sağlık hizmetleri ve sigortacılık hem kamusal hizmet, hem de bilgi 

başarısızlıkları alanlarında bir piyasa başarısızlığı oluşturmakta ve özel sektör 

tarafından sunulması halinde eksik ya da fazla üretim sorunu diğer bir deyişle 

etkinsiz kaynak tahsisi doğmakta ve beraberinde toplumsal refah azalmaktadır. 

Kamusal hizmet olma yönünden, örneğin sağlık hizmeti, sadece bu hizmeti alan 

bireyin kendisine özel fayda sağlamakla kalmamakta, içinde yaşadığı topluma da 

(hastalık yaymadığı için) pozitif bir dışsallık yayarak toplumsal bir fayda 

sağlamaktadır. Nitekim kar sürümlü bir sistem perspektifinden beşeri sermaye, 

sağlıklı olmak, verimli bir işgücüne sahip olmak (bu anlamda da daha fazla artı-

değer ve kar yaratmak açısından) çok önemlidir. Bunu daha da ileri götürerek 

işgücü verimliliğinin sermaye birikimi, iktisadi kalkınma ve büyüme için önemine 

de vurgu yapmak mümkündür. 
20 

Benzer bir şekilde, bu yaklaşım içinde sigortacılık hizmeti erdemli bir 

hizmet olarak tanımlanır.
21

 Bu hizmetin erdemi bilinçsiz tüketiciler tarafından tam 

olarak bilinemediği için sigortalama işini kamunun ya bizzat bu sunumu üstlenerek 

ya da sübvansiyonlarla özel sektörü teşvik ederek verilmesini sağlaması gerektiği ve 

hatta bu hizmeti satın almanın zorunlu hale getirilmesi gerekliliği savunulur. 

Örneğin Avrupa’da pek çok ülkede özel sağlık sigortası zorunludur ve ABD’ de son 

reformla zorunlu hale getirilmiştir. Bilgi başarısızlıkları perspektifinden bu iki 

sektörün konumu daha da önemlidir.  

ABD’nin benimsediği Neo liberal serbest piyasacı kapitalist üretim 

ilişkilerinin belirleyici olduğu bugünün dünyasında sağlık ve sigortacılık sektörleri 

birbirleriyle çok bağlantılı, çok önemli iki sektördür. Tıpkı eğitim ve sosyal 

                                                      
20

 
http://docplayer.biz.tr/224244-Obama-saglik-reformu-kanseri-aspirinle-tedavi-etmek.html 

 
21

 (Stiglitz, 2000: 89), http://calismatoplum.org/sayi31/durmus.pdf 
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güvenlik gibi 1980’lere kadar daha ziyade bir kamu hizmeti olarak görülen sağlık 

sektörü özelleştirmelere en çok tabi tutulan sektörlerin başında gelmektedir. Öyle 

ki, Neo liberal dönemle birlikte dünyanın hemen her yanında sağlık hizmetleri hem 

doğrudan, ama asıl olarak da taşeronlaştırma yöntemleriyle özelleştirilmektedir. 

Kurumsal sermaye için çok karlı bir alan haline getirilen sağlık hizmetlerinin 

özelleştirilmesini tamamlayan bir diğer kârlı sektör sağlık sigortası sektörüdür. 

Böylece, şirketler hem bizzat sağlık hizmetinin sunucusu, hem de sigortacı aracısı 

olarak büyük çapta kâr elde etmekte ve bu iki alanda da hızla büyüyebilmektedirler. 

Ayrıca sigortacılık sektörü bir bütün olarak finansal sektörün en önemli bir bileşeni 

haline gelmiş ve elinde tuttuğu mali varlıklar itibariyle bankaların dahi önüne 

geçmiştir. On yedi gelişmiş ülkedeki kurumsal yatırımcıların toplam varlıklarının 

değerlendirildiği finansman şirketleri arasında sigorta şirketleri birinci sırada (% 37-

17 trilyon dolar), yatırım fonları ikinci sırada (% 35- 16 trilyon dolar) ve emeklilik 

fonları üçüncü sırada (% 28- 13 trilyon dolar) yer almaktadır. Yani sigortacılık 

sektörü aynı yıl küresel hâsılanın % 81’ini aşan bir büyüklüğe sahip olmuştur.
22

 

307 milyon nüfusa sahip bulunan Amerika’da yaklaşık 50 milyon Amerikalı sağlık 

sigortasından yoksun durumdaydı.
23

 

Bir başka kaynağa göre sağlık sigortası olmadığından tedavi edilemeyip ölen  

Amerikalı sayısı 2002 yılında 18,000 ve 2008 yılında 22,000’dir. Yeterli kapsamda  

Poliçeye sahip olmayanların sayısı 2003–2007 döneminde % 60 artarak 25 milyon  

kişiye ulaşmıştı. Üstelik sigortasızların % 40’ ı yılda 50,000 dolarının üstünde gelir 

sahibi olan ailelerdi.
24

Diğer yandan, Amerikan halkının ödediği sağlık sigortası 

primleri sürekli olarak artmakta zamlara gerekçe olarak ABD  

sağlık sisteminin maliyetlerindeki hızlı artışlar gösterilse de, talep edilen artış  

oranlarının, maliyetlerdeki gerçek artışların beş-on katı düzeyinde olduğu ileri  

sürülmekteydi
.25

 

                                                      
22

 (BIS, 2007). http://calismatoplum.org/sayi31/durmus.pdf 
23

 .Health Insurance Report, 2009; Treasury Report, 2010 

 
24

 (Karas, 2009). http://calismatoplum.org/sayi31/durmus.pdf 
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ABD sağlık sigortası sistemiyle ilgili bir diğer gerçek, sigortalıların prim 

ödemelerinin dışında ceplerinden ödedikleri miktarların da giderek artış 

göstermesiydi. Buna göre; işveren üzerinden düzenlenen poliçeler için (PPO) son 

iki yılda cepten ödeme % 30 oranında arttı 2007 yılında ortalama bir ailenin cepten 

ödediği miktar 2,755 doları buldu. 
26 

Hem doğrudan poliçe ödemeleri hem de cepten ödemelerdeki bu artışlar sonucunda 

sağlık harcamalarının hane halkı bütçesi içindeki payları da önemli bir artış 

göstererek sürdürülemez düzeylere ulaşmıştı.
27

 

ABD Yüksek Mahkemesi tartışmalara ve ayrışmalara sebep olan, Obama 

Yasası olarak da adlandırılan sağlık reformuna gerekli onayı verdi. Yasa her bir 

bireye, sigorta yaptırmayı ya da belli periyotlarla sağlık vergisi ödemeyi anayasal 

hale getiriyor. 2010 yılında kabul edilen yasaya göre tüm Amerikalılar sağlık 

sigortası yaptırmak zorunda. Sigorta yaptırmayanlar ceza ödemek zorunda kalıyor. 

23 Mart 2010 yılında geçen yasa, Harry Truman'ın başkanlığından bu yana sağlık 

reformu yapılabilmesi için çalışan Demokratların zirve noktası olarak 

yorumlanıyor. Daha önce 1994 yılında dönemin başkanı Bill Clinton’da yasa için 

çok çaba sarf etmiş fakat Cumhuriyetçilerin baskısına boyun eğmek durumunda 

kalmıştı. O günden bu zamana, ayrı çiftlerin çocuklarının sağlık sigortasına 

alınması programı da dâhil olmak üzere sağlık sistemi üzerinde çok nadir 

değişiklikler yapılabildi.
28 

Obama Sağlık Reformu ile bu yeni düzenlemeden en karlı çıkacak olanlar, 

sağlık hizmetini sunmaksızın sadece aracılık yaparak ve prim ödemelerini 

yükselterek ya da kapsam dışı bırakmaya gidip sağlık harcama ödemelerini 

karşılamayarak ya da eksik karşılayarak karlarını artırmayı amaçlayan sağlık 

sigortası şirketleridir. Bu yasa, bu şirketleri daha da güçlendirip daha da 

zenginleştirecektir, zira ilave milyonlarca Amerikalı yasa gereğince zorunlu olarak 

                                                                                                                                                    
25

 
(Insurance Companies Prosper, Families Suffer, 2010). 

26
 
(Hidden Costs of Health Care, 2010).

 
27

 
(Hidden Costs of Health Care, 2010)

 
28

 
http://www.turkishny.com/headline-news/2-headline-news/93323-obamanin-saglik-yasasina-onay#.V2JilRKMLIU
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bu şirketlerin bu tartışmaya açık poliçelerini almak zorunda kalacaklar. 

Alamayanlar için, devlet devreye girecek ve onlar adına bu şirketlere prim 

ödeyecek, böylece de kamu kaynakları bu şirketlere aktarılacaktır. Yasanın bu 

yönlerini irdeleyen “Ulusal Sağlık Planı için Doktorlar (PNPH)” adlı itibarlı bir 

hekim örgütü bu düzenlemeyi “ kanseri aspirinle tedavi etmek” olarak 

yorumlamaktadır.
29

Buna göre yasa sadece hastalığın semptomlarıyla uğraşmaktadır. 

Oysaki semptomların ardındaki gerçek, yani kansere dönüşen şey, sağlık hizmetini 

parası olana veren, yani onu metalaştıran, bir piyasa malına dönüştüren, kar için 

çalışan sistemdir. 

Sigorta yaptıramayanlar, kapsanmayanlar ya da eksik kapsananlar, prim 

ödemelerinin fırlaması, ölümlerin artması ve sistemdeki devasa boyutlara varan 

kaynak israfı bugünkü hastalığın bazı temel semptomlarıdır, ancak yasa bu 

semptomlarla mücadele konusunda da yeterli olamayacaktır. Örneğin, ABD’ de bu 

sektörde faal yaklaşık 1200 sigorta şirketi var ve bu şirketler sağlık hizmetini 

sunmasa da büyük çapta personel çalıştırmakta, idari masraflar yapmaktadırlar.  

Diğer taraftan hastaneler gibi sağlık hizmetinin sunucuları bu şirketlerle sigorta 

işlemlerini sürdürebilmek için personel çalıştırıp idari maliyetler üstleniyorlar. 

Yani, sağlık hizmetinin ne niceliğini ne de niteliğini artırmayan, sadece aracılık 

işlem maliyetlerini artıran bu harcamalar hem poliçe fiyatlarını yükseltmekte hem 

de ciddi bir kaynak israfına neden olmaktadır. Yasa ise bu gerçeklikle yüzleşmek 

niyetiyle hazırlanmamıştır. 

Bu temel sorunun ötesinde yapılan reforma rağmen devam eden sorunlar 

2019 yılına kadar 23 milyon insan hala sigortasız kalmaya devam edecek olmasıdır. 

Bu yılda 23,000 civarında ölüm demektir.
30

Zorunlu özel sigorta uygulamasına 

başlanılmasıyla beraber milyonlarca orta gelirli aile bütçelerinin % 10’unu aşan bir 

maliyetle, ama sağlık harcamalarının en fazla % 70’ ini karşılayabilecek olan 

                                                      
29

 
(www.pnhp.org, 2010)

 
http://calismatoplum.org/sayi31/durmus.pdf

. 
30

(www.pnhp.org,2010). 
http://calismatoplum.org/sayi31/durmus.pdf
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poliçeler almak zorunda kalacaklardır. Yani, ciddi hastalıklarla karşı karşıya 

kaldıklarında finansal olarak yıkıma uğrayacaklardır
31

  

Diğer yandan Amerika’nın, Küba’yı kuşatmaya yönelik ekonomik ablukası 

aslında kendi vatandaşlarını da etkiledi. Örneğin Amerika’da her yıl 80 bin 

diyabetik hastanın ayağı, hastalığın komplikasyonlarıyla baş edilemediği için 

kesilmek zorunda kalınıyor. Oysa Küba’nın üretmiş olduğu Heberprot-B isimli aşı 

ayak kesilmesine neden olan diyabet komplikasyonlarını engelliyor.  

Nobel kimya ödülü sahibi Peter Agre, Küba’nın bilginin ve bilimsel araştırmanın 

nasıl mükemmel derecede entegre edilebileceğinin en iyi örneği olduğunu 

belirtirken gerçekten de haklı. UNESCO genel direktörü Irina Bokova Küba’nın 

bilimsel başarılarının altını çiziyor ve UNESCO’nun bu başarıları dünyanın her 

yerine ulaştırma niyetinde olduğunu belirtiyor. 
32

 

Küba, 1959 Devrimi’nden sonra halk sağlığı konusunu öncelikli alanlar 

arasına almış ve çok kısa bir süre içinde sağlık sisteminde amaçladığı hedeflere 

ulaşmayı başarmış bir ülke olarak görülmektedir. Devrimden önce, çoğu özel 

çalışan 6 bin hekim, 20 hastane ve bir tıp fakültesi bulunan bu ülkede, o zamanlar 

ortalama yaşam beklentisinin 60 yaşın altında olduğu bildirilmektedir. Difteri, 

tetanoz, boğmaca, kızamık gibi enfeksiyon hastalıklarının o zaman en büyük ölüm 

nedeni olduğu ve bebek ölümleri oranının da % 6’da bulunduğu bildirilmiştir. 

Bugün ise 61.200 hekim, 21 tıp fakültesi ve 200 hastane bulunmaktadır. 

Doktorların büyük bir bölümünün (>%50) aile hekimi olarak çalıştığı bildirilen 

Küba’da doğum sonrası ölüm oranının % 0.6 olduğu ve bu oranla dünyadaki ilk 25 

ülke arasında yer aldığı ortalama yaşın da 76 olduğu bildirilmektedir. 184 kişiye bir 

doktorun düştüğü bu ülkede, kişi başına doktor sayısı bakımından da dünyada ilk 

sırayı aldığı öne sürülmektedir. Dünyadaki 189 ülke arasında, sağlık ölçütleri en iyi 

olan ilk 30 ülkeden biridir. Üstelik 1955 yılında doğumda beklenen yaşam 

beklentisi açısından (59,5 yaş) Paraguay, Arjantin ve Uruguay’dan, bebek ölüm hızı 

açısından (binde 81)yine aynı ülkelerden daha kötü durumdayken bu düzeye 

                                                      
31
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 22 

ulaşmıştır. Beş yaş altı ölüm hızı ve bebek ölüm hızı 10 olarak kabul edilen Küba’ 

ya en yakın düzeydeki ülkeler; Jamaika (11 ve 10), Şili (13 ve 10), Kosta Rika (15 

ve 13), Trinidad Tobago (17 ve 15), Panama (20 ve 18), Uruguay (22 ve 20)’ ken, 

nüfusça Küba’ya en çok benzeyen Nikaragua, El Salvador, Honduras, Haiti ve 

Dominik Cumhuriyeti’nde sağlık ölçütleri oldukça kötüdür.Latin Amerika ve 

Karayipler Bölgesinde beş yaş altı ölüm hızı binde 43 (dünyada 88), bebek ölüm 

hızı 35 (dünyada 60)’ tir.
33

 

 Küba, sağlığı ilgilendiren bazı alanlara örneğin suya ve kanalizasyona çok 

net müdahaleler ederek, bu başarıyı elde etmiştir. Bugün kentlerde nüfusun 

tamamına yakını, kırlarda ise % 85”i temiz içme suyuna ulaşabilmektedir. Bu oran 

1953’ de sadece % 35 idi. Küba’nın sağlık başarısının arkasındaki bir başka etmen 

de, tıpkı Çin’ de olduğu gibi, beslenmeye, özellikle de çocuk ve anne beslenmesine 

önem vermesidir. Bir başka önem verilen konu, insanların eğitimidir. Özellikle 

kadınların eğitimine ağırlık vererek, sağlık da dahil, bir çok konuda aşamalar 

kaydetmiştir. 
.34 

Küba, sağlık sorunlarını çözmede, bir de aşılama alanındaki başarıları ile 

adım atmıştır. Verem aşısında % 99, DBT’ de %100, Polio’ da %93, Kızamık’ da 

%94’ lük aşılama oranlarına  sahiptir. Yine, ishalli bebekler için kullanılan ağızdan 

sıvı tedavisini yaygınlaştırarak, bu alandaki sorunları azaltmıştır. Sağlığın 

iyileştirilmesinde, bir başka etken, kadınların doğurganlığının azaltılmasıdır. 1960’ 

da 4,2 olan toplam doğurganlık oranı, bugün 1.6’ dır. Oysa, bölgede bu oran, 

2.8’dir. Sağlık personeli ile yapılan doğumları % 90’ a çıkaran Küba, bu şekilde 

bebek ve anne ölümleri konusunda olumlu bir gelişme sağlamıştır. Bir de, tüm bu 

gelişmeleri sağlayacak bir sağlık örgütlenmesi oluşturmuştur, Küba. 1980’li yılların 

ikinci yarısından itibaren de, sağlık alanına, bütçenin %23’ ünü aktararak üstelik bu 

oran, sağlığa bütçenin ortalama % 5’ ini ayıran bir bölgede yaşama geçirilmiştir. 
35 
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Küba ile ABD aralarındaki ilişkilerin geliştirilmesi için yaptıkları 

mutabakatta varılan sonuçlardan biri ABD’ nin Küba’dan aşı alacak olmasıdır. 

İlişkilerin başlaması ile 21 Nisan 2015 tarihinde New York merkezli Roswell 

Kanser Merkezi ile Küba Moleküler İmmünoloji Merkezi arasında önemli bir 

anlaşma imzalandı. Konusu, Küba’nın akciğer kanserine karşı üreterek kullanmakta 

olduğu bir aşının Amerika’da klinik deneylerinin yapılması. Deneylerin 

Küba’dakine benzer sonuçlar vermesi durumunda, Amerikan ilaç araştırma merkezi 

(FDA)aşının Amerika’da kullanılmasını onaylanacak. 
36

 

Küba’nın akciğer kanseri konusundaki başarısı aslında yıllar önce Sağlık 

Bakanlığı tarafından başlatılmış bulunan Kapsayıcı Kanser Kontrol Programının bir 

sonucu. İnsan organizmasındaki EGFR isimli reseptörün aşırı aktivasyonunun 

kansere neden olduğu eskiden beri biliniyordu. Kübalı araştırmacılar geliştirdikleri 

aşıyla (CIMAvax) vücudun bu reseptöre karşı antikor üretmesini ve böylece 

tümörün ilerlemesini ve tekrarlamasını engellemeyi başardılar.  Küba bu konudaki 

araştırma ve klinik deneylerini 1995 yılından beri sürdürüyordu. 
37

 

Aşıyı geliştiren Havana’daki Moleküler İmmünoloji Merkezi daha önce, 1985 

yılında Menenjit ’in özel bir tipine karşı da dünyadaki ilk aşıyı geliştirmişti. Bunu 

sonraki dönemde Hepatit-B aşısı izlemişti. Aynı merkez yıllardır AIDS aşısı 

araştırmalarını sürdürüyor.
38

 

Küba bu gibi ürünlerini 26 farklı ülkeye eskiden beri ihraç ediyor ve aşı 

üretimi konusunda Çin, Kanada ve İspanya ile birlikte ortaklıklar kurmuş durumda. 

Amerikan medyasının Küba’nın bu başarıları karşısındaki sessizliğini bozmasını 

sağlayan esas gelişme 21 Nisan tarihinde Amerikan şirketiyle yapılan anlaşma oldu. 

Nobel tıp ödülü sahibi Richard J Roberts’in özellikle dikkat çektiği gibi, Küba, 

büyük karlar için kronik hastalıklarda kullanılan ilaçlara odaklanmış ilaç 

tekellerinin aksine, araştırmalarını aşı üretimi ve hastalıkların önlenmesi 
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konularında yoğunlaştırıyor. Bunu yaparken de herhangi bir kar amacı gözetmeden 

elde ettiği ürünleri jenerik halde, büyük endüstriyel şirketlerin fiyatlarından çok 

daha düşük fiyatlarla yoksul ülkelerin ve Dünya Sağlık Örgütü’nün kullanımına 

sunmaktadır.
39 

 

  Küba sağlık sistemi, bütünüyle, sağlık sektörünün planlı hedeflerine 

ulaşmayı ve bütçe kaynaklarını etkin biçimde kullanmayı hedefleyen devlet 

tarafından finanse edilmektedir. Devlet, koruyucu ve rehabilite edici hizmetleri 

(yalnızca primer, medikal ve dental hizmetleri değil, aynı zamanda en sofistike 

teknolojileri kullanan hastanecilik hizmetlerini de içerecek biçimde) parasız sunar. 

40
 

    Hospitalize hastalar ve gebeler için tanısal testler ve tedavi ile ayaktan tedavi 

hizmetlerindeki bazı programlar parasızdır. Aile bütçesi ayaktan tedavi 

hizmetlerinde yazılan ilaçların çoğunu, işitme, ortopedik, diş cihazlarını, tekerli 

sandalye, koltuk değneği gibi tedavi giderlerini, gözlük masrafını karşılayacak 

durumdadır. Ancak bütün bu durumlarda tedavi giderleri düşüktür ve devlet 

tarafından sübvanse edilmektedir. Düşük gelirliler finansal yardım alırlar ve ilaç ve 

protez gibi bazı hizmetler için para ödemezler. 
41 

Sağlık finansmanı yüksek derecede desantralize edilmiştir. Kamu sağlığı 

harcamalarının %92,6’sı belediye bütçelerinden finanse edilir. Belediyeler ayrıca 

eğitim finansmanının %82 ve sosyal yardım finansmanının da %92,4’ünü 

karşılarlar. Son yıllardaki güç ekonomik koşullara rağmen kamu sağlık harcamaları 

düzenli olarak artmaktadır ve bu da Küba’nın kamu sağlığındaki başarısının 

arkasında bulunan politik isteği göstermektedir. 1994’teki toplam sağlık harcaması 

miktarı 1061,1 milyon peso tutmuştur ve bu miktar 1989’dakine göre %17’lik bir 
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artış anlamına gelmektedir. Bu mutlak artış, kamu sağlık harcamalarının GDP 

içindeki, toplam harcamalar içindeki ve kamu harcamaları içindeki görece 

artışından ileri gelmektedir. 1994 de kamu sağlık harcamalarının GDP içindeki 

oranı %7,8, toplam harcamalar içindeki oranı %7,5, kamu harcamaları içindeki 

oranı %14,6 olarak gerçekleşmiştir. Yatırım harcamalarında önemli azalma vardır. 

Yatırım harcamalarının toplam harcamalar içindeki oranı 1984 yılı için %3,1 dir. 

Ancak bu azalma sağlık sisteminde ciddi bir zarara neden olmamıştır. Bunun 

nedeni, bu sektörde 1980’ler boyunca, ekonomik krizin başlamasına kadar olan 

dönemde güçlü bir yatırım uygulamasının gerçekleştirilmiş olmasıdır. 42 

Dünya yararına birçok açıdan faydası bulunmuş olan bu iki ülkenin en 

nihayet birlikte çalışmaya başlaması, karşılıklı ve en önemlisi aynı atmosferi 

paylaşanlar olarak insanlığa azımsanmayacak sonuçlar doğuracağı görüşündeyim. 
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IV. BÖLÜM 

KAPIDA KİM VAR  

Küba için yıllardır devam eden başta ABD olmak üzere uluslararası 

sermayenin ekonomik ambargosunun etkisi tartışılmazdı.1991 yılına kadar Küba 

ister istemez, Sovyetler Birliği'nin bir uzantısı konumuna geldi. Ancak Sovyetler 

birliğinin çöküşü ile Küba'da ekonomik sıkıntılar başladı. Rusya’nın kendini 

toparlamaya çalıştığı 1989-1999 arası ciddi bir ekonomik kriz yaşayan Küba’ya, 

1999’da Venezüella’da iktidara gelen Chavez, can simidi oldu. Günde 100 bin varil 

bedelsiz petrol ve Küba’nın Venezüella’ya yaptığı sağlık ve eğitim desteğinden 

dolayı gönderilen yılda 6 milyar dolar, Chavez’in ölümüne kadar 14 sene boyunca 

Küba için iyi bir ekonomik çözüm oldu.  

ABD'de petrol ve doğalgaz üretiminde yaşanan ciddi artış, Avrupa ve 

Japonya'daki ekonomik durgunluk, Suudi Arabistan'ın petrol vanalarını açık tutma 

kararı alması ve Çin ile Hindistan ekonomilerinin yavaşlama eğilimine girmesi gibi 

etkenler, bir arz fazlası oluşmasına yol açtı. Bu durumdan en fazla etkilenen iki 

ülke, Küba'nın geçmişten beri ekonomisini ayakta tutmak için bel bağladığı Rusya 

ve Venezuela oldu. Venezüella’daki yeni Maduro yönetimi de bu desteği devam 

ettirse de ülkesindeki ekonomik ve siyasi krizin dengeleri nasıl değiştireceği 

Küba’yı alternatif çözüm yolu arayışına sokmuştur.  

Daha genç Kübalılar ise ABD ambargo politikasının sona ermesini talep 

ediyorlar. Aile büyüklerinin ülkesini ziyaret etmek istiyorlar. Amerikan sahili 

Küba'dan sadece yaklaşık 150 km’lik bir mesafe uzaklıkta. Ancak bu yolu aşmak şu 

ana dek imkânsız gibiydi. Nihayet diplomatik ilişkilerin yeniden başlaması ile 

Küba'ya seyahat etmek kolaylaşacak ve ucuzlayacak. New York başta olmak üzere 

diğer ABD kentlerinden Küba'ya ziyaretler sıklaşacak. İki ülke arasında gemi 

yolculukları başlayacak. Florida'dan kalkan bir gemi 3,5 saat içerisinde Küba'ya 

varıyor; bu yolculuğun ücreti ise 170 dolar. Gemi şirketleri, ilginin çok yoğun 
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olduğunu belirtiyor. Ekonomik ilişkilerdeki ivme giderek daha fazla sayıda 

Amerikan şirketinin Küba'ya yatırım yapmaya başlaması ile yükselmektedir. İlave 

olarak kısa bir süre önce ABD ile Küba arasında doğrudan telefon görüşmelerine 

imkân tanıyan telefon hattı çekildi. New Jersey merkezli iletişim şirketi IDT ile 

Küba'nın resmi iletişim şirketi Etecsa arasında anlaşma imzalandı. Netflix şirketi 

ise Küba'da internet üzerinden film satışı hizmeti sunmaya başladı. Büyük 

Amerikan bankalarının kredi kartları da bir süredir Küba'da ödeme aracı olarak 

kabul ediliyor. Küba tarafında da Castro, Amerikalı Alan Gross dışında 53 siyasi 

mahkûmu daha serbest bırakmayı, internet yasaklarını hafifletmeyi ve Birleşmiş 

Milletler insan hakları yetkilileri ile Uluslararası Kızılhaç gözlemcilerinin ülkeye 

girişine izin vermeyi kabul etti. 

Şu an için Amerika'nın uyguladığı ticari ambargonun sonu demek değil; zira 

ambargonun kalkması ancak Kongre kararıyla mümkün. Neticede Küba’nın mali 

açıdan güçlü, kendilerine siyasi ve ekonomik açıdan özgür bir topluma geçiş 

sürecinde eşitlik temelinde ilişkilendirilmiş bir partnerle yürümek istemesi ve 

Amerika’nın da uyumlu yaklaşımı ile bu yönde başarılı bir başlangıç yapılmıştır. 

Vatikan ve Kanada'nın arabuluculuk ettiği anlaşmanın ileriye doğru atılmış önemli 

bir adım olduğuna şüphe yoktur.  

Bu bilgiler ışığında Kapı da her iki ülke içinde çözüm ve barış yönlü 

ilişkilerin önceliklendirildiği ortadadır. 
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V. BÖLÜM 

MERDİVENİN ÜST BASAMAĞI  

‘’Hegemonyaya destek verenlerin ortaya koyduğu dış politikanın sadece gaz pedalı 

var, fren pedalı yok. Bu kişilerin sadece tek yanlılığa ve hegemonyaya 

odaklanmaları ABD için kötü sonuçlar doğurabilir’’. 

        Joseph Nye 

Siyaset Biliminde hegemonya kavramı, kapitalist bir toplumda belirli bir 

egemen sınıfın başka sınıflarla ittifaklar kurarak ve siyasal uzlaşmalar 

gerçekleştirerek egemenliğini topluma kabul ettirebilmesi ve yönetici konumunu 

sürdürebilmesi anlamına gelmektedir. Bir sınıfın,  kapitalist bir toplumda 

hegemonik konuma gelebilmesi için kendi sınıf kültürünü, kendi fikirlerini ve 

dünya görüşünü toplumun diğer sınıflarına ve katmanlarına kabul ettirmeyi 

başarması gerekmektedir. Bu durumda, toplumun tüm katman ve sınıfları söz 

konusu hegemonyayı doğal, gerekli ve vazgeçilmez olarak algılamaktadırlar. Bu 

nedenle de, egemen sınıfın iktidarını devam ettirebilmek için zora başvurmasına, 

baskı uygulamasına gerek kalmamaktadır. Hegemonya oydaşma yaratan bir sınıf 

iktidarı anlamına gelmektedir.
43

Buradan hareketle Gramsci’nin hegemonya 

kavramının başlıca iki anlamı vardır: Birincisi, hegemonya egemen sınıfın bir 

fraksiyonunun, ahlaki ve entelektüel liderliği yoluyla egemen sınıfın öbür müttefik 

fraksiyonları üzerinde denetim uyguladığı sivil toplumdaki süreçtir. İkincisi, 

egemen ve bağımlı sınıflar arasındaki bir ilişkidir. Bu bağlamda hegemonya, 

egemen sınıfın, kendi dünya görüşünü kapsayıcı ve evrensel olarak yerleştirmek 

için siyasal, ahlaki ve entelektüel liderliğini kullanmaya, ayrıca bağımlı grupların 

çıkar ve gereksinmelerini biçimlendirmeye yönelik başarılı girişimlerini içerir.
44
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Diğer bir bakış açısı ele alabileceğimiz Jacque Attali tarafından Büyük güç 

olma ölçütlerine göre büyük güç sayılabilecek devlet; Ekonomik alanda yeteri kadar 

zengin olmalı, Teknolojik olarak enerji ve iletişim alanlarında ki gelişmelere hakim 

olmalı, Parasal alanda Uluslararası itibarı olan ve tasarruf edilebilir olarak 

değerlendirilebilen bir paraya sahip olmalı, Askeri alanda nükleer silahlara ve atma 

vasıtaları ile deniz aşırı kullanılabilecek düzeyde piyade tümenine sahip olmalı, 

coğrafi alanda hayati bir müttefikini esas ve deniz ulaştırma yollarını içilebilir su 

rezervlerini ve enerji kaynaklarını ülke sınırları dışında koruyabilmek pozisyonuna 

sahip olmalı, Kültürel olarak milli yada dinsel boyutta diğerlerinin menfaatleri ile 

işbirliği yapmaya müsait ve eserleri ile diğerlerini kendisine çeken evrensel bir 

kültüre sahip olmalı
45 

Aslen tüm bu tarifler merdivenin tepesindekini tanımlamaya yöneliktir. 

Görüşüm, orada kalabilmek her zaman bir üst basamağa çıkmaya zorlar. ABD ve 

Küba açısından ele alırsak her iki ülkede öyle ya da böyle zoru başarabilmiş bu 

basamakları ama yavaş ama hızlı ama tökezleyerek ama geri düşüp tekrar 

çıkabilmiştir. Zemini oluşturan en büyük kaynak ise insan ve zamandır. Bol 

gözüken ancak esasen kıt olan da yine bu kaynaklardır. Gerek Küba gerekse de 

ABD insana yatırım yapmaktan vazgeçmemiştir. ABD 2007 yılında Ar-Ge 

faaliyetleri için toplam 368 milyar dolar harcamıştır. 46Amerika’nın tek başına 

 Ar-Ge için kamu bütçesinden harcadığı para, Dünyadaki ülkelerin yüzde 60’ının 

ekonomisinden daha büyük bir tutardır ve ABD bu tutarı kamu kaynağı olarak Ar-

Ge’ye aktarmaktadır. Bütçenin yüzde 50’sini Amerikan Savunma Bakanlığı 

kullanıyor. Silikon Vadisi’nde giderek daha fazla tüketici ürünleri tasarlanıyor. 

Üzerinde çalışılan konular arasında biyoteknoloji de var. Bunu Amerikan ordusu 

yapıyor ve biyoteknoloji ile ilgileniyor. 
47

Bu bilgiler ışığında, Merdivenin her bir 

basamağı gerekli değişimlere ayak uydurabilmeyi ve yenilenmeyi gerektirir.  

                                                      
45

 
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/guvenlikstrtj/article/viewFile/5000098927/5000092183

 
46

 OECD Main Science and Technology Indicators (2008 b) ve World Bank 
47

 http://www.radikal.com.tr/yazarlar/guven-sak/sizce-bu-amerikan-hegemonyasi-

cokuyor-mu-1389785/ 

http://www.radikal.com.tr/yazarlar/guven-sak/sizce-bu-amerikan-hegemonyasi-cokuyor-mu-1389785/
http://www.radikal.com.tr/yazarlar/guven-sak/sizce-bu-amerikan-hegemonyasi-cokuyor-mu-1389785/


 30 

SONUÇ 

Küba uzun yıllar boyunca yoksulluk, açlık, sağlıksız koşullar içindeydi. 

Kuşkusuz ana sebebi ABD’nin uygulamaya koyduğu ve ısrarcı olduğu geniş çaplı 

ambargoydu. Buradan iki şey ortaya çıkabilirdi. Birincisi çaresiz durumda kalarak 

ve yelkenleri indirerek, ABD’nin istediği koşullara uyması, ikincisi ise bütün bu 

zorluklarla baş ederek, dipten yukarı doğru çıkmasıydı. ABD birinci seçeneğin 

gerçekleşebileceğini öngörerek bu baskıları başlatmış ve arttırmış ancak sonuçta 

Küba özellikle sağlık konularında bugün dünyanın en başarılı birkaç ülkesi arasına 

girebilmiştir. Sağlık söz konusu olduğunda Küba'ya bakarak kıt gelirlerin nasıl 

değerlendirilebileceği konusu öğrenilebilecek, önemli bir örnektir. Bu örnek 

gözetilerek gelişmiş ülkelerin de aynı sonuçlar için kaynakları boşuna heba 

etmemenin yolları dikkate alınmalıdır. Bu başarı Küba’yı büyük dünya güçleri 

arasına sokmaya bile yeterli olabilir. Küba yapacağı görüşmelerde ve anlaşmalarda 

kendi alanında verebileceği çok şeyi olan bir ülke konumundadır. 

ABD ise Küba üzerindeki planlarını baskı ve zorlama yolu ile ilerletmeye 

çalışmış ve 55 yılsonunda uyguladığı politikanın kendine hiçbir fayda sağlamadığını 

hatta kendi kayıplarının da olduğunu görmüştür. Geldiğimiz durumda yeni 

politikalarını geçmişi özümsemiş bir şekilde ortaya koyduğu, bir uzlaşma başarısı 

olarak, hem kendisi hem de Küba ve hatta dünya geneli için kazanımların olduğu 

ortak yararlar hedefinde yeni çalışmalara başladı. 

ABD zorlama ile gerçekleştirebilmenin güç olduğu yaklaşımları bırakarak, 

politikasını yenilemiştir. Bu tutumu dünya liderliği için sürdürülebilirliği ve 

meşruluğunun devamı için önemlidir.  

En dip noktayı görmüş Küba ise bugün ulaşabildiği durumun, değerinin 

farkında ve kazanılmış bu değerleri nasıl koruyabileceği bilgi ve tecrübesine 

sahiptir. Tecrübe edilmiş saptamaları ve öngörüleri doğrultusunda karşılaşabileceği 

zorlukları önceden belirleyerek, doğru hamleleri uygulamaya almıştır.  
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