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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Gelişmişlik düzeyleri ne olursa olsun tüm toplumların çözmek zorunda oldukları temel
ekonomik sorunları bulunmaktadır. Bu ekonomik sorunların nasıl bir kurumsal çerçeve içinde,
nasıl bir sosyal organizasyon ile çözümleneceğinin belirli ilkelere bağlanması, bir hukuki
çerçevesi olmak zorundadır.
İşte, iktisadi sistem, ekonomik sorunların nasıl bir kurumsal çerçeve içinde, nasıl bir
sosyal organizasyon ile çözümleneceğini gösterir. İktisadi sistemin başarısı ise elbette
ekonomik sorunları çözmesiyle paralel olacaktır.
Bu kitapta mevcut iktisadi sistemlerin maceralarını ve mümkün olduğu kadar başarı ve
başarısızlıklarını ele almaya çalışacağız. Bu anlamda kitabın İstanbul Üniversitesi Açık ve
Uzaktan Eğitim Fakültesi lisans programında okuyan öğrencilere faydalı olmasını ümit
ediyoruz.
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YAZAR NOTU
Kıtlık ile başlayan iktisadın çözmeye çalıştığı sorunları büyümeden işsizliğe kadar geniş
bir yelpazede ele almak mümkündür. Bu sorunların ele alınıp çözüleceği iktisadi ortam ‘iktisadi
sistemler’ ile belirlenirken, sorunların çözümünde elde edilecek başarı oranı da aynı zamanda
iktisadi sistemin de başarısını yansıtacaktır.
Bu kitapta çok da derinlemesine girmeden temel iktisadi sistemleri kapitalizmi, sosyalist
ekonomik sistemi ve müdahaleci kapitalizmi Türkiye örneğinde ele almaya çalıştık.
Bir çeşit derleme olduğunu rahatlıkla söylüyebileceğimiz bu kitapta bir çok yazarın
eserinden yararlanılmış olup, öğrencilerimize daha açık bir anlatım imkanı sunmalarından
dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz.
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1. EKONOMİ VE EKONOMİK SORUNLAR

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Ekonomi ve İktisat
1.2. İktisadın Doğuşu
1.3. Kıtlık ve Alternatif Maliyet
1.4. Ekonominin Temel Sorunları

2

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ekonomi ve İktisat

Okuyarak, araştırarak

Kıtlık ve Alternatif Maliyet

Okuyarak, araştırarak

Ekonominin Temel
Sorunları

Okuyarak, araştırarak, basılı
ve görsel basını takip ederek

3

Anahtar Kavramlar
İktisat, Kıtlık, Alternatif Maliyet, Ekonominin Ana Sorunları

4

Giriş
Birinci ünite, dersimiz İktisadi Sistemler’e temel olacak şekilde “iktisat” bilimini ele
almıştır. Burada bir “derya” olan iktisadın sadece konumuzla ilgili olan varlık nedeni yani
“kıtlık meselesi”, kaynakların kıt olmasından doğan “temel ekonomik sorunlar”ın çözümünü
anlamak üzere yararlanacağımız “alternatif maliyet” konusu ve son olarak da “ekonominin
temel sorunları” detaylı olarak ele alınacaktır.
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1.1. Ekonomi ve İktisat
Tarihte ekonomi kelimesinin ilk olarak Aristoteles tarafından kullanıldığını görüyoruz.
Aristoteles ekonomi kelimesini Yunanca “ev ve yönetim” anlamına gelen “oikos” ve “yasa”
anlamına gelen “nomos” kelimelerinden türetmiş ve böylece “ev yönetimi yasası”
(oikonomike) anlamına gelen ekonomi ortaya çıkmıştır. Bir ailenin tümünün ortak iyiliği için
evin bilgece ve dürüstlükle yönetilmesini, idare edilmesini belirten ekonomi kelimesinin anlamı
zaman geçtikçe devleti kapsayacak şekilde genişlemiştir.
Ekonomi kelimesi ekonomik yaşam geliştikçe ekonomik sorunlarla ilgilenenler
tarafından çeşitlendirilerek kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin “Ekonomi Politik” kelimesine
ilk kez 1615 yılında rastlanırken, devamında “Ulusal Ekonomi”, “Makro Ekonomi” terimleri
kullanılmaya başlanmış.
Ekonomi kelimesi ile birlikte ve zaman zaman da birbirinin yerine kullandığımız
“iktisat” kelimesi ise Arapça “kasada” kökünden gelmekte olup; ılımlı davranmak, adaletle
hükmetmek, israf etmemek, orta yolu tutmak anlamlarına gelmektedir. Halk arasında da zaten
eskiden beri hesaplı ve tutumlu bir davranışı belirtmek üzere iktisat kelimesi farklı şekillerde
kullanılmıştır. İktisat yapmak, iktisatlı davranmak, bugün kullandığımız anlamda tasarruflu
davranmayı, tutumluluğu işaret etmektedir.
“Ev idaresi” kökeninden gelen ekonomi kelimesi ile “kısıtlılık-tutumluluk” kökeninden
gelen iktisat kelimesi aslında eş anlamlıdır ve aynı bilimi ifade eder. Eskiden “iktisat bölümleri”
varken, artık daha batılı ve modern hâliyle “ekonomi bölümleri” açılmaktadır ve elbette aynı
bilim okutulmaktadır. Ancak her iki kelimenin aralarında köken ve o kökenlerin getirdiği bir
anlam farkı da vardır.
Şöyle ki Batı kökenli bir sözcük olan ekonominin İngilizcedeki karşılığı “economy”dir.
Burada makro açıdan bir ülkenin ya da dünyanın ekonomik durumu kastedilirken mikro bazda
ise bireylerin, şirketlerin durumu kastedilmektedir. Örneğin, Amerika gelişmiş bir ekonomidir,
Türkiye küçük bir ekonomidir denirken, ekonomi ile eş anlamlı olduğunu söylediğimiz iktisat
sözcüğü burada ekonominin yerine kullanılmaz.
Ekonomi ile eş anlamlı olan iktisat sözcüğünü daha ziyade bir bilim olarak ekonomiyi
vurgulamak istediğimizde kullanırız. Ekonomi bilimi yerine iktisat dediğimizde de bu anlam
karşılanmaktadır. Nitekim bir bilim olarak iktisadın İngilizcedeki karşılığı “economics”dir ve
elbette “economy” kelimesinden farklı anlam taşımaktadır. Economics kelimesindeki “bilim”
anlamını vurgulamak istediğimizde “ekonomi bilimi” veya “iktisat bilimi” dediğimizde her
ikisi de doğrudur.
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Ekonomi

İktisat

=

Ev İdaresi

Tutumluluk

(Economy)

(Economics)

Ekonomik

=

Economic

=

İktisadi

Ekonomik

=

Economical

=

Verimli

1.2. İktisadın Doğuşu
Yeryüzünde yaşayan ilk insanları düşündüğünüzde, o insanların tüm ihtiyaçlarının -ki
bu ihtiyaçlar söz konusu dönem için temel ihtiyaçlardan ibarettir- (beslenme, barınma, giyinme)
doğada hazır bir şekilde onların kullanımına sunulduğunu görürsünüz. İhtiyaç hâlinde barınmak
için mağarası, beslenmek için avcı ve toplayıcı olarak çevresindeki hayvan ve bitkilerden
yararlanması ve yine hayvanların derilerinden giyeceklerini karşılaması mümkündü ve
insanların doğada hazır kullanımına sunulmuş bu nimetlere ulaşmak için çabalaması yeterliydi.
Ancak zaman ilerledikçe, nüfus arttıkça, medeniyet ilerledikçe ve ihtiyaçlar çeşitlendikçe artık
bu ihtiyaçların doğadan istediğimiz zaman, istediğimiz yerde, dilediğimiz kadar temini de
mümkün olmadığı gibi artık bu ihtiyaçların üretim faktörlerini kullanarak “üretilmesi” gerekti.
Bir tarafta bugünkü medeniyet düzeyini de bir anlamda borçlu olduğumuz elindekiyle
yetinmeyen, sürekli hep daha fazlasını isteyen bir insanlık âlemi, diğer taraftan bu istekleri
(ihtiyaç) karşılamaya çalışan imkânların (kaynaklar) sınırlılığı (kıtlık). Tüm insanlık âlemi için
temel bir sorun teşkil eden bu dengesizliği gidermek için ortaya çıkan bilim dalı ise “iktisat”
olmuştur.
İKTİSAT
Sınırsız İhtiyaçlar

≠

Kıt Kaynaklar

İşte bir taraftan sınırsız ihtiyaçlar, diğer taraftan bu ihtiyaçları karşılayacak mal ve
hizmetleri üretecek kaynakların kıtlığı iktisat bilimini ortaya çıkarmıştır. Yani ihtiyaçlar
sınırsız olmasa ya da kaynaklar kıt olmasa iktisat bilimine gerek kalmayacaktı. İktisat biliminin
temel amacı bu yüzden kıtlık sorununa çözüm bulmaktır. Tüm toplumlar kıt kaynaklar temel
sorununa çözüm bulmak için uğraşmaktadırlar.
En sık kullanılan ve bilinen tanımıyla iktisat, kıt kaynakları ile sınırsız ihtiyaçlarını
karşılamak zorunda kalan insanların ve toplumların refahını en yükseğe çıkarmanın yollarını
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arayan bilim dalıdır. Bir başka deyişle iktisat, bireylerin ve toplumların sahip olduğu sınırlı
kaynakları, sınırsız olan ihtiyaçlarını karşılamak için nasıl dağıttıklarını inceleyen bilim dalıdır.
Ekonomik sorunların temelini kıtlık oluşturmakta olduğu için, ekonomi biliminin temeli
kıtlık gerçeğine dayandığından ekonomi; kıtlık bilimidir diye de tanımlanmaktadır.
İnsan ihtiyaçlarının sonsuz olmasına karşılık, ihtiyaçları giderecek kaynakların
ihtiyaçlara oranla sınırlı olması nedeniyle insanlar çeşitli alternatifler arasında tercih yapmak
zorundadırlar. Bu nedenle iktisat, tercihler bilimi yani çeşitli seçenekler arasında seçim yapma
bilimi olarak da ifade edilmektedir.
Son olarak belirtmek gerekir ki insanlar var oldukları andan itibaren iktisadi faaliyette
bulunsalar ve kıtlık meselesi var olduğu andan itibaren de iktisat ortaya çıkmış olsa da iktisadın
bilim hâline gelmesi 1776 yılında Adam Smith’in Ulusların Zenginliği isimli kitabıyla
olmuştur.
İktisat Politikaları

Kapalı Ekonomi
(Ev Ekonomisi)

Feodalizm

Merkantilizm

Fizyokrasi

İktisadın Bilim
Hâline Gelişi

(15-18.yy)

(17-18.yy)

(1776)

1.3. Kıtlık ve Alternatif Maliyet
İnsanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için harcadıkları çabanın (iktisadi faaliyet)
temel nedeni, onların kıtlık gerçeği ile karşı karşıya kalmalarıdır. İnsanların ihtiyaçlarını
karşılayabilecek kadar malı üretecek yeterli kaynak olmaması, herkesi kıtlıkla savaşa
yöneltmekte, yani ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek amacıyla çaba harcama zorunda
bırakmaktadır.
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İKTİSAT
Sınırsız İhtiyaçlar

Alternatifler

≠

Kıt Kaynaklar

•

Ev

•

Toprak

•

Araba

•

Emek

•

Telefon

•

Sermaye

•

Bilgisayar

•

Girişimci

.
.
.
Tercih

Vazgeçiş

Alternatif Maliyet

Benimsenen ekonomik sistem hangi biçimde olursa olsun, ülkeler az gelişmiş veya çok
gelişmiş olsun, insanların sonsuz denilecek kadar çok sayıda olan ihtiyaçlarının
karşılanmasında kullanılan kaynaklar sınırlı ve yani ihtiyaçlara göre kıttır. Sınırlı olan bu
kaynaklar, mal ve hizmetlerin üretimlerinde kullanılan iş gücü, sermaye, toprak ve girişimci
dediğimiz üretim faktörleridir.
İşte tüm ekonomik faaliyetler, ihtiyaçlarla kaynaklar arasındaki kıtlığın baskısını yok
ederek, insanların mutluluğunu artırmaya yönelmiştir. Bu yönüyle ele alındığı zaman,
ekonomik faaliyetleri kıtlığa karşı açılmış sistemli bir savaş olarak nitelemek olasıdır. Yalnız
burada kıtlık deyimi ile ne demek istediğimizi biraz açıklayalım: Halk dilinde “kıtlık” bir malın
piyasadan kalktığı, bulunmasının zorlaştığı, kuraklık ve doğal olaylar nedeniyle üretimin çok
düşük veya hiç olmaması anlamına gelir. Başka bir deyişle, bir malın fiziksel anlamda
bulunmaması veya eskisine göre çok daha az miktarda bulunabilmesi halk dilinde kıtlık olarak
tanımlanmaktadır. Ekonomi dilinde kıtlık kavramı ise insanların bütün ihtiyaçlarını
karşılayabilecek kadar çok sayıda (bol) olmayan her mal için kullanılır. Dolayısıyla iktisatta
kıtlık azlık, çokluk, yetersizlik bildirmez; herkesin ihtiyacını karşılayacak kadar bol olmayan
demektir.
Bu anlamda ele alınınca, bedelini ödemek koşulu ile piyasadan satın alabildiğimiz her
türlü mal ve hizmet kıt mal olarak değerlendirilmektedir. Başka bir deyişle, fiyatı olan her mal
kıt mal ve hizmet sayılır. Bunlara ekonomi yazınında “ekonomik mallar” adı da verilir. Bütün
ihtiyaçlara yetecek kadar bol olan malların bir fiyatı olamaz ki ekonomide bunlara serbest
mallar adı verilir. Örneğin hava, su ve güneş ışığı gibi. Hava, insanların yaşam gibi çok önemli
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bir ihtiyacını karşılamaktadır. Fakat doğada istenildiği kadar serbestçe elde edilmektedir. Bu
nedenle bir fiyatı da yoktur ve serbest maldır. Dolayısıyla da iktisadın ilgi alanına girmez.
Eğer kaynakların sınırlılığı söz konusu olmasaydı, herhangi bir özveride bulunmaksızın,
istediğimiz her şeye, istediğimiz an ve miktarda sahip olabilseydik, ne iktisat bilimine gerek
kalırdı ne de seçim yapmak zorunda kalırdık.
Ancak kaynakların kıtlığı bizi tercih yapmaya zorlar. Yukarıdaki tablodaki gibi
elimizdeki imkânlarla (kaynak) alternatiflerden (ev, araba vs.) her birini alabildiğimizi ancak
birden fazlasını alamadığımızı düşünelim. Bu durumda bu tablo bizi seçim yapmaya, tercihte
bulunmaya zorlayacak seçim yaptığımız andan itibaren de diğerler alternatiflerden vazgeçmiş
olacağız. Seçim sonucu karar verdiğimiz alternatifin maliyeti ise sadece parasal bedel olmayıp,
seçebileceğimiz hâlde vazgeçmiş olduğumuz tüm alternatiflerdir. Yani tabloya göre eldeki
imkânlarla seçim yapmak zorunda kalıp arabayı seçtiğimizde, arabanın alternatif maliyeti, elde
edebilecekken seçmediğimiz ev, telefon ve bilgisayardır.
Kıtlık Kanunu kıtlık sorunun tüm toplumlar için geçerli olduğunu söyler. Kıtlık varsa
sonsuz alternatif arasından sürekli bir seçim yapma zorunluluğu var demektir. Seçim ise
beraberinde diğerlerinden vazgeçmeyi ve alternatif maliyeti getirir.
●Alternatifler→Seçim→Vazgeçiş→Maliyet = Alternatif Maliyet
Kıt kaynakların alternatif kullanımları arasında bir “tercih” yapmak, seçilen alternatifin
dışında kalan seçenekleri feda etmek, yani diğer bazı ihtiyaçları karşılama fırsatlarını kaçırmak
anlamına gelir ki buna “kaçırılan fırsatlar, feda edilen alternatifler” anlamına gelmek üzere
alternatif maliyet, yanında fırsat maliyeti de denir.
Görülüyor ki seçimlerimiz bize sadece parasal bir yük getirmiyor, ayrıca
vazgeçtiklerimizin bedeli olan alternatif maliyeti de bir bedel olarak yüklüyor.
Parasal Maliyet→parasal yük
Alternatif Maliyet→vazgeçtiklerinin yüklediği maliyet
Bir ülkede devlet, sahip olduğu kıt kaynaklarıyla yol, köprü yapımına karar verdiğinde,
aynı kaynaklarla yapılabilecek okul ve spor salonlarından vazgeçecek demektir. Bu tercihlerin
ise sadece ekonomik değil, sosyal sonuçları da olacaktır.
Görülüyor ki “alternatif maliyet” kavramı, kıt kaynakların kullanımında “tercih”
yapmanın önemini ortaya koyan ve her ekonomik kararın bir “bedeli” olduğunu ortaya koyan
çok önemli bir kavramdır.

1.4. Ekonominin Temel Sorunları
Gelişmişlik düzeyleri ne olursa olsun tüm toplumların çözmek zorunda oldukları temel
ekonomik sorunları bulunmaktadır. Ülkeler kıt olan kaynaklarını etkin bir şekilde kullandıkları
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ve sahip oldukları kaynak miktarını artırdıkları ölçüde ekonomik sorunların çözümünde başarılı
olmaktadır.
Yukarıdaki bölümde de gördük ki kaynak kullanımında özensiz her davranış, alternatif
maliyet olarak ekonomiye bedel ödetmektedir.
Ekonomide temel sorun, kaynakların kıt olması ve bu kıt kaynakların çok sayıda
alternatif kullanma olanağının bulunmasıdır. Kaynaklar kıt değil de bütün insanların
ihtiyaçlarını karşılayacak kadar bol olsaydı, ekonomik bir sorun olmayacaktı. Diğer yandan
kaynaklar sınırlı, ancak kaynakların alternatif kullanımının olmadığı bir dünyada da tercih
(seçim) yapma durumu olmadığından yine ekonomik bir sorundan bahsedilmeyecekti. Ancak
ihtiyaçlar sonsuz, bu ihtiyaçları karşılayacak kaynaklar sınırlı ve bu sınırlı kaynakların alternatif
kullanım durumu söz konusudur. Dolayısıyla sınırlı kaynaklarla sonsuz insan ihtiyaçlarını
gidermede karşılaşılan ekonomik sorunların çözülmesi gerekmektedir. Ülkelerin çözüm
aramaları gereken bu ekonomik sorunlar başlıca üç ana grupta toplanmaktadır. Bu sorunlar;
kaynakların tam kullanımı, kaynakların etkin kullanımı ve ekonomik büyümedir.
Söz konusu sorunlar, toplum içindeki bir birey ve firma için geçerli olduğu gibi tüm
toplum için de geçerlidir.

1.4.1. Kaynakların Tam Kullanımı
Geniş anlamıyla kaynakların tam kullanımı (tam istihdamı), kaynakların (üretim
faktörlerinin) üretime tahsis edilirken hiç bir emek, sermaye ve toprak faktörünün boşta
bırakılmaması ya da eksik kullanılmamasıdır. Dar anlamıyla kaynakların tam kullanımı ise
hiçbir iş gücünün işsiz kalmamasıdır.
Doğaldır ki bir kaynağın hem kıt olması hem de tam kullanılmaması rasyonel bir hareket
değildir.
İktisadın önemli bir konusunu oluşturan kaynakların tam kullanımı sorunu, bir ülkede
ele alınması gereken ilk sorundur.
Kaynak kullanımının tam olarak sağlanamadığı ülkelerde bir taraftan çok fazla sayıda
karşılanabilecekken karşılanmamış ihtiyaçlar varken, diğer yandan söz konusu ihtiyaçların
üretiminde kullanılabilecek insanlar işsiz durmaktadır. Bu nedenle eğer bir ülke sahip olduğu
kıt kaynakların tam kullanımını sağlayamıyorsa, bu durum ülkenin en önemli ekonomik
sorununa çözüm bulamaması anlamına gelmektedir. Kaynaklarını tam kullanamayan bir
ülkede, kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığı ve ekonomik büyümenin olup olmadığını
tartışmak çok fazla anlamlı değildir. Bu nedenlerle çalışmak isteyen herkese iş bulmak, mevcut
doğal kaynakların ve tesislerin hepsinin tam kullanımını sağlamak, ekonomik sorunların ilki ve
en önemlisidir.
Kaynakların tam kullanımı sorunu Şekil 1’de gösterilmiştir. Bir ülkedeki tam istihdam
durumunda üretilebilecek malların üst sınırını gösteren eğriye üretim olanakları eğrisi (N-M
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yayı) denilmektedir. Üretim olanakları eğrisinin altındaki her noktada (Şekil 1’de R noktası)
üretim eksiktir ve eksik istihdam söz konusudur. Yani kaynakların tam kullanımı
sağlanamamış; daha fazla mal ve hizmet üretilebilecekken ve daha fazla iş gücü istihdam
edilebilecekken kaynaklar atıl bırakılmıştır.
Konuyu basitleştirmek için bir ülkede üretilebilecek mal ve hizmetlerin tümünün, üretim
ve tüketim malları olduğunu kabul edelim.
Üretim olanakları eğrisi çizilirken teknoloji ve bilgi düzeyi veri olarak alınmıştır.
Kaynakların tamamı gerekirse mallardan herhangi birinin üretiminde kullanılabilecektir. Kısa
dönemler için ülkelerin sahip olduğu toprak, emek ve sermaye miktarı da sabit kabul
edilebileceğinden, üretilebilecek üretim miktarının üst sınırı üretim olanakları eğrisini
vermektedir. Başka bir ifadeyle ülkede kaynakların tam kullanımı sağlanırsa elde edilecek ürün
miktarının üst sınırı N-M yayı olarak gösterilen üretim olanakları eğrisi ile gösterilmektedir.
Üretim olanakları eğrisinin üzerindeki her noktada (K ve L gibi) toplum, kaynaklarını tam
kullanıyor demektir.
Buna karşılık üst sınır eğrisinin altında kalan her nokta kaynakların tam kullanılmadığı
anlamına gelir. Örneğin, toplum R noktasında tercihini yapmışsa kaynaklar tam
kullanılmamaktadır. Bu durumda o ülkede refah kaybı söz konusudur. Üretimin R noktasından
eğri üzerindeki K ve L gibi herhangi bir noktaya çıkarılması ise ancak kaynakların tam
kullanımı ile sağlanabilir. Başka bir ifadeyle K ve L noktaları toplumun, kaynaklarını tam
kullandığını göstermektedir.
Üretim olanakları eğrisinin üzerinde bulunan noktalar, kaynak dağılımı açısından
değişik çözümleri göstermekle birlikte kaynakların tam kullanımı açısından aralarında bir fark
yoktur.
Şekil 1’deki P noktası ise mevcut kıt kaynaklarla ve teknoloji düzeyi ile ulaşılması
imkânsız olan bir üretim düzeyini göstermektedir. Böyle bir noktaya ulaşılması daha sonraki
konularda görülebileceği gibi ancak ekonomik büyüme sağlanarak ya da diğer ülkelerle
ekonomik ilişkiler kurularak başarılabilir.
Özetle, üretim olanakları eğrisi üç önemli kavramı kapsamaktadır. Bunlar kıtlık, tercih
ve fırsat maliyetidir. Kıtlık, üretim olanakları eğrisi sınırının yukarısında kalan ulaşılamayan
bileşimleri (P gibi) açıklar. Tercih, üretim olanakları eğrisi üzerinde yer alan ulaşılır alternatif
bileşimler (K ve L gibi) arasındaki tercihi gösterir. Fırsat maliyeti de eğrinin negatif eğimli
olmasına neden olur.

12

B Malı (Giyecek)

N

*P

B1
B2

O

*
*R

K
*

L

A malı (Gıda)
A1

A2

M

Şekil 1: Üretim Olanakları Eğrisi

1.4.2. Kaynakların Etkin Kullanımı
Kaynakların etkin kullanımı, sahip olunan kaynakların toplumun amaçları
doğrultusunda kullanılmasına işaret etmektedir. Diğer bir ifadeyle kaynakların etkin
kullanımında; kaynaklarını tam kullanan bir ülkede, kaynakların nasıl kullanıldığı, yani hangi
malların ne miktarlarda üretildiği ve üretimin hangi yöntemlerle yapıldığı soruları ile kaynak
kullanım etkinliği incelenmektedir.
Eğer bir ülkede kıt olan kaynaklar israf ediliyor veya çok önemli olmayan malların elde
edilmesi için kullanılıyorsa kaynaklar tam kullanılmış olsa bile refah kaybı söz konusudur.
Ekonomik sorunların çözümünde kaynakların tam kullanımının yeterli olabilmesi için
tam kullanımın yanında kaynakların etkin kullanılması da gerekmektedir. Dolayısıyla kıtlık ile
mücadelede kaynakların tam kullanımından sonra diğer önemli bir konu da kaynakların etkin
kullanımıdır.
Kaynak kullanımında etkinliği sağlamak için çözülmesi gereken üç ayrı sorun vardır ve
bunların her birini inceleyen bir iktisat teorisi geliştirilmiştir. Bunlar elimizdeki kıt kaynaklarla:
Hangi malların, ne miktarlarda üretileceği sorunu ki bu sorunun çözümü ile ilgili
konuları “Fiyat Teorisi” inceler.
(a)

hangi metotlarla yapılacağı yani, üretimine karar verilen malların en az kıt
kaynak kullanarak nasıl elde edilebileceği sorunu ki bu sorunun çözümü ile ilgili konuları da
“Üretim Teorisi” inceler.
(b) Üretimin
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Üretimin kimler için yapılacağı yani, kıt kaynakları kullanarak elde edilen çeşitli mal
ve hizmetlerden kimlerin, ne ölçülerde yararlandırılacağı sorunudur. Bu sorun, aslında bir
bölüşüm sorunudur ve bunun çözümü ile ilgili tartışmalar da iktisat ilminin “Bölüşüm
Teorisi”nin inceleme alanına girer,
(c)

Kaynakların kullanımı ile ilgili sorunların üç ayrı yönünü inceleyen bu üç teori biraraya
geldiği zaman İktisat biliminin “Değer Teorisi” kesimini meydana getirirler.
(i) Hangi mallar, ne miktarda üretilecektir? (Ne üretmeli?)
Hangi mallar ne miktarda üretilecektir sorununun çözümü fiyat teorisi ile ilgilidir.
Toplumun çok çeşitli mal ve hizmet ihtiyacı bulunmaktadır. Ne üretmeli sorununun
çözümünde, bu çok çeşitli mal ve hizmet demetinden hangi malların öncelik alacağı ve bunların
ne miktarda üretileceği sorusuna yanıt aranır. Örneğin, tüketim mallarına mı yoksa üretim
mallarına mı öncelik verilecektir? Tüketim malları içerisinde temel malların üretimine mi
ağırlık verilecek yoksa lüks tüketim mallarına mı öncelik verilecektir?
Ülkeler, ne üretmeli sorusuna doğru yanıt bulabilmek için tüm bu alternatifleri göz
önüne almak zorundadır. Çünkü kıt olan kaynaklarını tam kullanabilen bir ülkede herhangi bir
maldan daha fazla üretebilmek, ancak diğer mallardan daha az üretmek ile olasıdır. Örneğin
ekilebilir alanların tamamını kullanan bir ülke, daha fazla alanda buğday üretmek isterse bunu
ancak diğer ürünlerin ekim alanını daraltarak yapabilir. Ülkeler, kaynak kullanımında etkinliği
sağlayamadıkları sürece kaynaklarını tam kullansalar bile toplumun istemediği malların
üretilmesi bir anlamda kaynakların boşa gitmesi anlamına geleceğinden refah kayıpları ortaya
çıkacaktır. Bu nedenle bir ülkede hangi malların ne miktarda üretileceğine kimlerin karar
vereceği ve verilen bu kararların nasıl bir mekanizma ile uygulanacağı sorununun
çözümlenmesi gerekmektedir. Bu sorunun yanıtı, bazı ülkelerde piyasa mekanizması ile
bazılarında ise merkezi bir otoritenin kararları ile bulunmaya çalışılmıştır.
(ii) Üretim hangi yöntemlerle yapılacaktır? (Nasıl üretmeli?)
Nasıl üretmeli sorununun çözümündeki ana prensip, belirli bir mal ve hizmeti en az
kaynak kullanımı ile gerçekleştirecek yöntemin seçilmesidir. Her üretim alanında genellikle
değişik üretim yöntemleri kullanılarak üretim yapılabilir. Tarım ürünlerinde ve sanayi
ürünlerinin çoğunda değişik üretim yöntemleri kullanılarak üretimde bulunulabilmektedir.
Örneğin, buğday üretimi entansif veya ekstansif tarım şekline göre yapılabilir. Eğer buğday
üretiminde yoğun (entansif) tarım şekli benimsenirse, bu durumda toprağa göre daha fazla girdi
(iş gücü, makine, ilaç, gübre) kullanılarak üretim yapılıyor demektir. Ancak aynı miktar buğday
üretimi, daha büyük ekim alanı buna karşılık daha az girdi kullanımıyla da elde edilebilir.
Birçok sanayi ürünü için de buna benzer örnekler verilebilir. Bu durumda üretimine karar
verilen malların hangi üretim yöntemleri kullanılarak üretileceği konusunda önemli tercihlerin
yapılması gerekmektedir. Çünkü yapılan bu tercihler ülkelerin kıtlıkla mücadelelerinde toplum
refahı açısından başarı derecelerini etkilemektedir.
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Bu nedenle üretimin hangi yöntemle yapılacağı ile ilgili kararların hangi ilkelere göre
alındığı ve hangi mekanizma ile uygulandığı gibi konular ekonomistleri çok yakından
ilgilendirmektedir.
Piyasa mekanizmasını (kapitalist ekonomik sistem) esas alan ülkelerde alternatif üretim
yöntemlerinin seçimindeki kararlar çok sayıdaki firma tarafından alınır. Söz konusu bu kararlar
otomatik bir mekanizma ile uygulanır. Buna karşılık piyasa mekanizmasının olmadığı
ekonomik düzenlerde üretimle ilgili kararların alınması bir karar mekanizmasına bırakılır.
(iii) Üretim kimler için yapılacaktır? (Kimler için üretmeli?)
Kaynak kullanımı ile ilgili diğer bir temel sorun da üretimin toplumun hangi kesiminin
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yönlendirileceği ile ilgilidir. Üretimin kimler için yapılacağı
esasında bir bölüşüm sorunudur ve toplam üretimin ya da ulusal gelirin üretime katılanlar
arasında nasıl dağıtılacağı önemli bir noktadır. Daha açık bir ifadeyle üretime, emeği ile
katılanların ne kadar ücret geliri, sermayesi ile katılanların ne kadar faiz geliri, toprağı ile
katılanların ne kadar rant geliri elde edeceği konuları üretimin kimler için yapılacağı sorununun
özünü oluşturur. Söz konusu bu gelirler ile ilgili kararları kimin, neye göre yapacağı ve nasıl
bir mekanizma ile uygulayacağı ekonomistlerin en çok ilgilendikleri sorunlardandır.
Özetlemek gerekirse, ekonomik sorunların çözümü için öncelikle bir ülke kıt
kaynaklarının hepsini kullanmalıdır. Daha sonra o ülke toplum tercihleri ile uyumlu bir mal ve
hizmet üretimini ve bu üretimde de en verimli ve ekonomik yolları seçmelidir. Böylece söz
konusu ülkede veri teknoloji ve faktör arzına göre en yüksek fiziki üretim elde edilebilecektir.
Ancak bu yüksek üretim düzeyine karşın üretime katkı yapanlar arasında bölüşüm çok
adaletsiz ise bu durumda, o ülkede yine bir refah kaybı söz konusu olacaktır. Bu nedenle
etkinlik sorunu ve bu sorunun çözümü de önemlidir. Bu noktada teknik etkinlik ile ekonomik
etkinlik kavramlarının farklı olmasına dikkat edilmelidir.
Ekonomik etkinlik, kaynaklarını tam kullanan bir ekonomide yeniden düzenleme ile
toplumun refah düzeyinde belirgin bir artışın olmaması olarak tanımlanmaktadır. Buna karşılık
kaynak kullanımında bazı düzeltmeler yapılarak ihtiyaçların daha iyi karşılanması söz konusu
ise o ekonomide etkinsizlik var demektir. Teknik olarak bir mal en az malzeme kullanılarak iyi
bir şekilde yapılabilir. Ancak söz konusu mal teknik yönden mükemmel olmasına karşın talep
edilmiyorsa, ekonomik etkinlik başarılamamış demektir. Çünkü insanlar tarafından talep
edilmeyen bir malın üretilmesiyle o malın üretiminde kullanılan kaynakların başka bir malın
üretimi için kullanılamamasına neden olunmaktadır. Bu durumda da toplumun refahını artırma
fırsatı kaçırılmış olmaktadır.
Bir ekonomide üretimde etkinlik yanında bölüşümde de etkinlik sağlanabilirse ortak
etkinlik sağlanmış olacaktır. Eğer bir ekonomide toplam gelirin bölüşümünde yeniden
düzenleme ile toplum refahında artış olabiliyorsa o ülkede gelir dağılımında etkinsizlik olduğu
söylenebilir.
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Günümüz ekonomilerinde tüm ülkelerde önemli ölçülerde üretim ve bölüşüm
etkinsizliği bulunmaktadır. Bu sorunu çözmek için ülkeler kendi ekonomik ve siyasal düzenleri
çerçevesinde mücadele etmektedirler. Çünkü toplumlar ancak üretim ve bölüşümde etkinlik
sağladıklarında refah kaybı ortadan kalkmaktadır.

1.4.3. Ekonomik Büyüme
Ülkelerin kıtlıkla savaşırken çözüm bulmak için çalıştıkları temel sorunlardan bir diğeri
de ekonomik büyümedir. Bir ülkenin sahip olduğu sınırlı kaynakların miktarını artırarak veya
kalitesini iyileştirerek üretim olanakları eğrisini dışarıya doğru kaydırması (daha yüksek üretim
düzeylerine çıkarması) ekonomik büyüme olarak ifade edilmektedir. Ekonomik büyüme
sorununun çözümü tüm ülkelerin sorunu olmakla birlikte özellikle az gelişmiş ülkeler için diğer
ekonomik sorunlardan daha fazla önemlidir. Çünkü az gelişmiş ülkelerde ekonomik büyümenin
başarılmasıyla ancak diğer ekonomik sorunlara çözüm bulunabilmektedir.
Gelişmiş ülkeler için kaynakların tam kullanılması sorunu daha fazla önem taşımasına
karşın, büyüme sorununun da gelişmiş ülkeler açısından önemli olduğu unutulmamalıdır. Yani
gelişmiş bir ülke kıt kaynaklarının tam ve etkin kullanımını sağlamış olsa bile bu yeterli
değildir. Eğer o ülkede ekonomik büyüme yoksa yani durgun bir ekonomi var ise yıldan yıla
üretim kapasitesi değişmeyecektir. Durgun ekonomiye sahip olan ülkeler uzun dönemli
ekonomik rekabette bu durumdan olumsuz yönde etkilenirler.
Ekonomik büyüme sorunu Şekil 2’de gösterilmiştir. Görüldüğü gibi, belirli bir üretim
olanakları eğrisine sahip bir ülke bu eğri üzerinde örneğin N ve M yayı üzerinde üretimde
bulunuyorsa tam istihdama ulaşmış demektir.
Bir ülkenin, refah düzeyini artırabilmesi için kaynaklarını ve üretim teknolojisini
geliştirerek daha yüksek bir üretim olanakları sınırına ulaşması gerekir.
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B Malı (Giyecek)
K
N

A malı (Gıda)

O

M

L

Şekil 2: Büyüme

Ekonomik büyüme, üretim olanakları eğrisinin olduğu gibi sağ yukarıya (kesikli eğri)
doğru kayması olarak gösterilmiştir. Buna göre orijine yakın olan üretim olanakları eğrisi
ülkenin belli bir zamanda kaynaklarını tam kullanarak üretebileceği üretim ve tüketim
mallarının üst sınırını göstermektedir ki bu eğri N-M eğrisidir. Daha üstteki eğri ise K-L eğrisi,
aynı ülkenin bir süre sonra söz konusu bu iki maldan üretebileceği miktarların ne ölçüde
arttığını, yani ekonomik büyümenin boyutunu göstermektedir.
Günümüzde bazı ülkeler ekonomik büyümeyi başararak gelişmiş ülke konumuna
gelmişlerdir. Buna karşılık bazı ülkelerde ekonomik gelişme ya hiç olmamış veya daha yavaş
gerçekleşmektedir. Bu tip ülkelere de geri kalmış veya gelişmekte olan ülkeler adı
verilmektedir. Gelişmekte olan ekonomiler için ekonomik büyüme en önemli sorundur. Bu
ülkeler ekonomik büyümeyi başarmak için kaynakların tam ve etkin kullanımını sağlamak
zorundadırlar.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi tüm toplumların uğraşmak zorunda olduğu temel ekonomik
sorundur?
a) İşsizlik
b) Enflasyon
c) Bütçe açığı
d) Kıt kaynaklar
e) Dış ticaret açığı
2) Aşağıdakilerden hangisi, üretim olanakları eğrisinin sağa (yukarı) kaymasına neden
olur?
a) Ekonomik etkinliğin artması
b) Ekonomik büyüme
c) Ekonomik daralma
d) Etkinsizlik
e) Üretim bileşenlerinin değişmesi
3) İktisat hangi yıl ve kim tarafından bilim hâline getirilmiştir?
a) J. M. Keynes 1936
b) K. Marx 1881
c) Aristo, MS 5. yy.
d) F. Quesnay 1689
e) A. Smith 1776
4) Bazı şeyleri elde etmek için diğer seçeneklerden vazgeçilmesi aşağıdaki
kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
a) Üretim maliyeti
b) Toplam maliyet
c) Parasal maliyet
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d) Fırsat maliyeti
e) Artan maliyet
5) Aşağıdakilerden hangisi mevcut üretim faktörleri ve üretim teknolojisi ile belirli bir
dönemde ekonominin üretebileceği maksimum ürün miktarının bileşenlerini gösterir?
a) Üretim olanakları eğrisi
b) Gelir eğrisi
c) Marjinal gelir eğrisi
d) Piyasa arz eğrisi
e) Firma arz eğrisi
6) Bir ekonomide insanların bütün ihtiyaçlarını karşılayacak kadar mal ve hizmet
üretecek kaynakların bulunmadığı durum aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?
a) Kıtlık
b) Konjonktür
c) Depresyon
d) Refah
e) Resesyon
8) Üretimi için çaba harcanan ve belirli bir fiyatı olan mallara ne ad verilir?
a) Tüketim malları
b) Ekonomik mallar
c) Üretim malları
d) Serbest mallar
e) Dayanıksız mallar
9) Bir toplumun farklı derecelerde karşı karşıya kaldığı temel iktisadi sorun
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nüfusun artması
b) İşsizliğin varlığı
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c) Kaynakların kıt olması
d) Fiyatların artması
e) Üretimin dalgalanması
10) I. Emek, II. Para, III. Tabiat, IV. Sermaye
Yukarıdakilerden hangisi üretim faktörü değildir?
a) IV
b) III
c) V
d) I
e) II
11)

“Oikonomike” kelimesi ile aşağıdakilerden hangisi ifade edilmektedir?

a) Dış ticaret açığı
b) Enflasyon
c) Bütçe açığı
d) Kıt kaynaklar
e) İktisat
12)
hangisidir?

Bir bilim olarak “İktisat” kelimesinin İngilizce karşılığı aşağıdakilerden

a) Economical
b) Economia
c) Economy
d) Economicus
e) Economics
13)
Aşağıdakilerden hangisi iktisatın bilim haline gelişi sürecini doğru olarak
yansıtmaktadır?
a) Fizyokrasi-Feodalizm-Kapalı Ekonomi-Merkantilizm
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b) Feodalizm-Merkantilizm-Fizyokrasi-Kapalı Ekonomi
c) Merkantilizm-Feodalizm-Kapalı Ekonomi-Fizyokrasi
d) Kapalı Ekonomi-Fizyokrasi-Feodalizm-Merkantilizm
e) Kapalı Ekonomi-Feodalizm-Merkantilizm-Fizyokrasi
14)
İktisat biliminde “herkesin ihtiyacını karşılayamayacak” kadar yeterli olmayanı
ifade etmek için aşağıdakilerden hangi kavram kullanılır?
a) Az
b) Yetersiz
c) Noksan
d) Nadir
e) Kıt
15)

Aşağıdakilerden hangisi ekonominin ana sorunlarından birisi değildir?

a) Tam Kullanım
b) Tam İstihdam
c) Etkin Kullanım
d) Büyüme
e) Kıtlık
Cevaplar:
1) d, 2) b, 3) e, 4) d, 5) a, 6) d, 7) a, 8) b, 9) c, 10) e, 11) e, 12) e, 13) e, 14) e, 15) e.
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2. EKONOMİK SİSTEMLERE GİRİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Ekonomik Sistem İhtiyacı
2.2. Kapitalizm ve Piyasa Ekonomisi
2.3. Sosyalizm ve Merkezi Planlama
2.4. Karma Ekonomi ve Demokratik Planlama
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Anahtar Kavramlar:
Ekonomik Sistem, Kapitalizm, Sosyalizm, Karma Ekonomi
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Giriş
Kıtlık bilimi olan iktisat, kıt olan bu kaynaklarını sadece tam ve etkin kullanmayıp bir
de onu arttırmak durumdadır ki toplumsal ihtiyaçlara daha iyi cevap verebilsin. İktisadın bunu
başarabilmesi için de toplumların bir iktisadi sisteme ihtiyaçları vardır. Bir ekonomide sorunlar
ne kadar çok iyi çözülüyorsa iktisadi sistemi de o kadar başarılı demektir. Bu bölümde üç ana
iktisadi sistemi, daha sonra genişletmek üzere, kitaba ısınma amaçlı genel bir özet olarak
sunuyoruz.
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2.1. Ekonomik Sistem İhtiyacı
Bundan önceki bölümde ekonominin temel sorunlarının neler olduğunu açıklamıştık.
Kıt kaynaklarla en yüksek refaha ulaşmanın yollarını arayan iktisat bilimi, varlık sebebi olan
kıtlık sorununu çözmeye çalışırken tam kullanım, etkin kullanım ve büyüme gibi ana
sorunlarına ulaşıyordu.
Bu üç ana sorun detaylandırıldığında ise bir ekonomide;
• Hangi malların ne miktarlarda üretileceğine,
• Üretimin hangi yöntemlerle yapılacağına ve
• Üretim sonucu elde edilen gelirin kimler arasında, hangi ilkelere göre
paylaşılacağına, kimlerin nasıl karar vereceği ve bu kararların “kaynak kullanımı”nı nasıl
etkileyeceği soruları karşımıza çıktı.
Ayrıca, ekonomik sorunları mikro düzeyde hanehalkı ve firmalar açısından ele
aldığımızda kişinin geliri, işsizliği, tüketim harcamaları gibi sorunlar ortaya çıkarken firma
açısından da gene üretim, gelir, yatırım gibi sorunlar görülmektedir.
Ulusal bir ekonomide ise mikro sorunlar yerini ulusal ölçekte makro sorunlara
devretmekte, bireyin işsizliği ülkedeki istihdam düzeyi, şirketin üretimi ülkenin milli geliri, bir
malın fiyatındaki artış, ülkedeki fiyatlar genel seviyesindeki artış meselesine dönüşmektedir.
Elbette bunların yanısıra üretilen refahın paylaşılmasında adaletin sağlanması gibi ekonomik
sorunlar da mevcuttur. tıpkı dışa açık ekonomilerde dış dengenin sağlanması meselesinde
olduğu gibi…
Tüm bu sorunlar bir araya geldiğinde ve içinde yaşadığımız çağın bir gereği olarak
sonsuz sayıdaki mal ve hizmet üretimi düşünüldüğünde ekonomik faaliyetlerin düzenli olarak
yürütülmesinin gerçekten çok güç ve çok karmaşık bir iş hâline geldiği anlaşılacaktır.
Gelişmiş ekonomilerde, bir yandan ülkenin kaynaklarının tam çalıştırılmasını sağlamak,
bir yandan o kaynakların miktarlarını ve kalitelerini yükseltmek, bir yandan da herkesin arzu
ve ihtiyaçlarına uygun bir mal ve hizmet demetini temin etmek ve bu ürünleri adaletli bir şekilde
paylaştırmak, kolay çözümlenebilecek sorunlar değildir.
İşte, iktisadi sistem denildiğinde, tüm bu ekonomik sorunların nasıl bir kurumsal
çerçeve içinde, nasıl bir sosyal organizasyon ile çözümlenmek istendiği akla gelir. Bir
toplumdaki üretim düzeni yani, kimin hangi işte çalışacağı; ne kadar süre ile ne miktar ücret
karşılığı çalışacağı; hangi malları üreteceği, üretim araçlarına veya kendi çabasının ürünlerine
ne ölçüde ve hangi koşullarla sahip olabileceği belirli ilkelere bağlanmak ve bir hukuk
çerçevesine oturtulmak zorundadır. Bu yüzdendir ki iktisadi sisteme ihtiyaç vardır.
İktisadi olaylar evrenseldir. Dolayısıyla yeryüzündeki her ülke, kıtlıkla savaşırken
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yukarıda sıraladığımız ekonomik sorunlarını da çözmek durumundadır. Fakat bu çözümün içinde oluştuğu kurumsal ve sosyal çerçeve ülkeden ülkeye farklı olabilmektedir. İşte ekonomik
çabaların sosyal örgütlenme biçimini ve hukuki çerçevesini ortaya koyan bu temel ilkelere ve
kurumlara iktisadi sistem ya da ekonomik düzen adı verilmektedir. Çağımızda başlıca üç tip
iktisadi düzen ayırt edilmektedir: Kapitalist düzen, sosyalist düzen ve karma ekonomi düzeni.
Elbette uygulamada bu iktisadi sistemlerden hiç birini teoride olduğu gibi saf hâliyle bulmak
mümkün değildir.
Kapitalist düzen bireyciliğe, liberalizme ve haz-elem felsefesine dayanır. Bu sistemin
başlıca araçları özel mülkiyet, serbest girişim, piyasa ve fiyat mekanizmasıdır.
Sosyalist düzen, toplumculuğa, kendi kaderine hâkim olma isteğine ve insanlara yardım
etme duygusuna dayanır. Bu sistemin araçları, kolektif mülkiyet ve merkezi planlamadır.
Karma ekonomi düzeni ise diğer iki düzenin eleştirisinden doğmuştur. Bu görüşü
benimseyenler kapitalizmin adaletsizliğe, sosyalizmin de özgürlüklerin kısıtlanmasına yol
açtığından hareket ederek, özgürlük ve güvenlik içinde toplum refahının en yüksek düzeye
ulaştırılabileceği tezini savunurlar.
Ekonomik faaliyetlerin içinde cereyan ettiği sosyal organizasyonun, yani bir toplumun
ekonomik düzeninin, etkin bir sistem olup olmadığı, toplumun temel ekonomik sorunlarının
başarıyla çözümlenip çözümlenmediğine bakılarak anlaşılır. Bir toplumun iktisadi sistemi
işsizlik sorununu çözemiyorsa, kaynak dağılımının bozuk olmasını önleyemiyorsa ya da hızlı
ekonomik gelişmeyi sağlayamıyorsa, o düzenin kendisinde bir bozukluk var demektir. Sistem,
kendisinden beklenen görevleri gereği gibi yerine getiremiyor sayılır. Görevlerini başarı ile
yerine getiren bir sosyal organizasyonun ise etkin bir sistem olduğu söylenebilir. Burada ister
istemez şöyle bir soru akla gelecektir:
Acaba, bir toplumun ekonomi sistemi hangi ilkelere göre kurulursa daha etkin bir
organizasyon elde edilebilecektir? Hangi kurumsal çerçeve, bir ülkenin sahip olduğu kıt
kaynakların en iyi kullanılmasını, en hızlı gelişmesini ve en adil bölüşümünü sağlayabilecektir?
• Piyasa ekonomisine dayanan kapitalist düzen mi?
• Merkezi planlamaya dayanan sosyalist düzen mi?
• Demokratik planlamaya ve sosyal devlet anlayışına dayanan karma ekonomik
düzen mi?
Bugün de hemen her ülkede tartışma konusu olan siyasal rejim ve sosyoekonomik düzen
tartışmalarının temelinde bu soru yatmaktadır.
Bu üç ana modelin dışında kalan ve bir ölçüde daha farklı görüşleri yansıtan düşünce
sistemleri de hiç şüphesiz vardır. Fakat çoğunlukla onları bu gruplardan birine sokmak ya da
ihmal etmek mümkündür. O bakımdan biz burada sadece bu üç sistem üzerinde duracağız ve
her birinde temel ekonomik sorunların nasıl çözümlenmeye çalışıldığını belirtmeye çalışacağız.
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Bizim açımızdan önemli olan bu sistemlerin ideolojik yönlerinden çok ekonomik yönleridir.

2.2. Kapitalizm ve Piyasa Ekonomisi
Her ekonomik sistemde olduğu gibi kapitalist sistemde de temel amaç insanların
mutluluğunu toplumun refahını sağlamaktır. İnsanları mutlu kılmak için onların hür olmaları,
istediklerini yapmakta ve söylemekte büyük bir serbestiye sahip bulunmaları ve kıt ekonomik
kaynakların en rasyonel kullanılışını sağlayacak bir mekanizmaya kavuşmaları gerekir.
Bu ilkelerden hareket eden kapitalist düşünce ilerleyen ünitelerde daha detaylı
göreceğimiz üzere üç felsefi temele dayanır:
• Liberalizm,
• Bireycilik ve
• Haz-elem felsefesi (insanların elemden kaçan ve hazza giden varlıklar olduğu).
Liberalizm, insanların diledikleri gibi hareket etmeleri ve ekonomik alanda tam bir
serbestliğe sahip olmaları gereğine olan inancı açıklar. Kapitalizmi savunan düşünürlere göre
bir toplumda yaşayan herkes istediği işi yapmakta dilediği yere gitmekte serbest olmalıdır. Bu
serbesti, onların hem daha hür ve daha mutlu olmasını sağlayacaktır, hem de daha yüksek bir
refah düzeyine ulaşmalarını. Çünkü hür ve bağımsız olan insan kendi istediği ve seçtiği işi
yaparken daha verimli olacaktır.
Bu inanç, daha sonraları çok ün yapmış olan. ‘bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler’
sözcüğü ile kapitalist düşüncenin önemli ilkelerinden birini açıklayan yaygın bir slogan hâline
gelmiştir.
Bireycilik, bir ölçüde liberal görüşün sonucu olarak, toplumdaki her bireyin kendi
çıkarı için çalışmasının, aynı zamanda toplum yararına olacağı inancını ifade eder.
Kaynakların kıt olduğu bir ortamda insanların kendi ihtiyaçlarını öncelikle düşünerek, onları en
iyi şekilde karşılamak üzere çaba göstermeleri doğaldır. Bu çabalar, kapitalist düşünceye göre,
bireyin yararına olduğu kadar toplumun da yararına olacaktır. Yani, birey ile toplumun çıkarları
arasında bir çelişme söz konusu olmayacak ve her zaman ikisi aynı yönde ve aynı yerde
olacaktır. Bir örnekle ifade edersek, herkes kendi kapısının önünü süpürürse, sokaklar tertemiz
olacaktır.

Kapitalist düşünce sisteminin üçüncü temel inancı, insanların elemden kaçan ve hazza
giden varlıklar olduğudur. Ünlü filozof Bentham’ın ve diğer birçok düşünürün görüşlerini
yansıtan bu kanıt, genel olarak ele alındığı zaman eleştirilemez. Fakat belirli olaylar
karşısındaki insan davranışlarına inildiği zaman bu ilkenin yetersiz kaldığı görülebilmektedir.
Bununla beraber, insanların genellikle zevk ve hazları peşinde koşan ve kendi menfaatlerini en
iyi biçimde sağlamaya çalışan (bencil) varlıklar oldukları kabul edilebilir.
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Bu üç temel inanç ile kapitalist sistemi savunanlar, kurumsal çerçeve olarak başlıca
iki temel müessesenin var olmasını, iki önemli aracın kullanılmasını en iyi sonuçların
alınabilmesi için yeterli görmüşlerdir.
• Özel mülkiyet hakkı ve sözleşme serbestisi,
• Piyasa ve fiyat mekanizması.
Kapitalist sistemi savunanlara göre bir toplumda ekonomik faaliyetlerin sosyal
organizasyonu, her şeyden önce, bireylerin sınırsız mülkiyet hakkı’na ve istediği konuda
sözleşme yapma özgürlüğüne dayanmalıdır. Mülkiyet hakkı yalnız tüketim maddelerinde değil,
üretim araçlarında da sınırsız olmalıdır. Kapitalist düzende her türlü üretim aracına sahip
olabilen ve onları miras yoluyla çocuğuna bırakabileceğine inanan kimseler, üretici olarak
kararlar alırken, kendi faydalarını düşünürler; yani, en yüksek kârı elde edecek şekilde hareket
ederler. Bu, kapitalist düzenin dinamizmini teşkil eder. Oysa özel mülkiyet sınırlanır veya
üretim araçları üzerinde özel mülkiyet yasaklanırsa, toplum düzeni bütün dinamizmini
kaybeder. Kimse isteyerek çalışmaz.
Kapitalist sistemde, ekonomik sorunların tümünün çözümü fiyat mekanizmasından
beklenir. Piyasa mekanizması iyi işlerse, fiyatlar sistemi her işi sihirli bir el gibi
düzenleyecektir ve devletin hiç bir konuda müdahalesine lüzum kalmayacaktır. Fiyat
mekanizması, gerek mal ve hizmet piyasalarında gerek üretim faktörleri piyasalarında kıt
kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını, en hızlı gelişmesini ve en yüksek üretim ve refah
seviyelerine ulaşılmasını otomatik olarak sağlayacaktır.
Kapitalist sisteme göre ulusal bir ekonominin temel sorunlarından en önemlisi olan tam
istihdam sorunu da piyasa mekanizmasının iyi işlemesi hâlinde otomatik olarak çözülecektir.
Çünkü işsizlik ihtimali belirince emek piyasalarında ücretler bir miktar düşecek ve düşük
ücretlerden işçi çalıştırmak isteyenlerin emek talebi artıp işsizlik önlenecektir. Aynı mekanizma
öteki faktör piyasalarında da işleyecek ve ekonominin genel dengesi her zaman tam istihdam
seviyesinde tutulacaktır. Atıl kapasite de işsizlik de kalmayacaktır.
Kaynak kullanımı ile ilgili üç önemli soruna gelince, piyasa mekanizması bir
toplumda hangi malların, ne miktarlarda üretileceği ve hangi üretim metotlarını kullanılacağı
konularında da otomatik çözümler getirecektir. Kapitalist düşünce sistemine göre, tüketicilerin
kendi çıkarlarını düşünerek tercih yapmaları, üreticilerin azami kâr peşinde koşarken halkın bu
tercih kararlarını göz önünde bulundurmalarını zorunlu kılar. Böylece fiyat mekanizması
üreticiye hangi maldan daha çok ya da daha az üretmesi gerektiği konusunda gereken işaretleri
vermiş olur.
Kapitalist düşünceye göre düzenlenmiş bir toplumda gelir dağılımı sorunu da piyasa
mekanizması sayesinde kendiliğinden çözüme bağlanacaktır. Yani, herkes faktör piyasasında
kendi emeğinin veya sermayesinin bedelini tam olarak alacak; üretime ne kadar katkıda
bulunmuşsa ulusal gelirden de o kadar pay alacaktır.
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Ayni şekilde, ekonomik büyüme konusunda da kapitalist düzenin son derece başarılı
sonuçlar vereceği, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri örnek gösterilerek, iddia
edilmektedir. Çünkü bu sistem iyi işlediği takdirde yaratıcı müteşebbisler, kendilerine verilen
hareket serbestisi ve kâr imkânları ile tahrik edilmiş olarak, yeni yatırımlar yapacaklar, yeni
mallar bulmaya, yeni pazarlar açmaya çalışacaklardır; bunların çabaları ile yeni buluşlar ve
teknolojik ilerlemeler gecikmeden insanlığın hizmetine girecektir.
Yukarıda anlatılan kapitalist modelin elbette saf şekliyle uygulanabildiğini söylemek
mümkün değildir. Çağ değiştikçe, ekonomik sorunlar çeşitlenip, değiştikçe ekonomik sistemler
de değişikliğe uğramaktadır.

2.3. Sosyalizm ve Merkezî Planlama
Sosyalist düşünce sistemi temel inançları, ilkeleri ve insanları mutlu kılmak için seçtiği
kurumsal çerçeve ve araçlar ile kapitalizme taban tabana zıt bir hayat felsefesini yansıtır
dersek yanlış olmaz. Bununla beraber, sosyalizmde de temel amaç da kapitalist düzendeki
amacın aynıdır; yani toplumun refahını sağlamaktır.
Sosyalist düşünceye göre insanların mutlu olması ve toplumun tümüyle hızlı bir gelişme
olanağına kavuşması kapitalist düzen içinde mümkün değildir. Kapitalist düzende sadece bir
sınıf, yani kapitalin sahibi olan ve emeği sömürerek büyük servetler biriktiren bir mutlu
azınlık için refaha ulaşma söz konusudur. Kapitalist sınıfın sömürdüğü işçi sınıfı için ise
işsizlik, sefalet ya da çok düşük ücretlerle ve çok ağır şartlar altında çalışma söz konusudur.
Kapitalist düzende ne tam çalışma sorunu, ne toplumun ihtiyaçlarına uygun üretim demetinin
elde edilmesi, ne sosyal adalete uygun bir gelir dağılımının sağlanması ve hatta ne de hızlı
ekonomik büyüme sorunu başarılı çözümlere bağlanabilir.
Kapitalist düzeni benimseyen toplumlarda sık sık işsizlik bunalımlarının görülmesini,
gelir dağılımındaki aşırı adaletsizlikleri ve teknolojik ilerlemenin yarattığı sosyal sorunları acı
bir dille eleştiren sosyalist düşünürler, uzun bir sure bu eleştirilerle yetinmişler ve kapitalist
sistemin yerine nasıl bir düzen getirilebileceği konusunda, bazı ütopik düşünceler dışında,
tutarlı ve uygulanabilir bir modeli ortaya koyamamışlardır.
Ancak Karl Marks’ın bilimsel sosyalizm görüşü ve Marksist model üzerinde Lenin’in
ve diğerlerinin yaptığı çalışmalar sonunda bazı toplumlara uygulanabilecek nitelikte bir sosyalist düzen ortaya çıkarılabilmiştir ve bu düzen ilk olarak da Rusya’da uygulanmaya
çalışılmıştır.
Görülüyor ki sosyalizmde önce fikirler ve düşünce sistemleri gelişmiş, uygulama
daha sonra gelmiştir.
Kapitalizmde ise aksi olmuştur. Yani, önce insanlık tarihinde bir aşama olarak
“kapitalist çağ” başlamış ve gelişmiş, onu savunan ve açıklayan “kapitalist doktrin” daha
sonra ortaya çıkmıştır.
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Sosyalizmin uzun süre sadece fikir düzeyinde kalmış olması onun kapitalist düşünceye
nazaran “doktriner yönü”nün daha ağır basmasına yol açmıştır.
Sosyalizm yerine bazen komünizm veya kolektivizm deyimlerinin kullanıldığını da
görürüz. Bununla sosyalist düzenin toplumcu ve ortakçı yönüne ağırlık verilmek istenir. Başka
bir deyimle, kapitalist düzendekinin aksine sosyalist düzende özel mülkiyetin ve bireyciliğin
karşısında bulunulduğu açıklanmak istenir. Gerçekten de sosyalist düzende kişilerin üretim
araçları üzerinde mülkiyet hakkına sahip olmaları söz konusu olamaz.
Üretimin bireyler tarafından ya da aile işletmelerinde yapıldığı Orta Çağ’da üretim
araçlarının da bireyin veya ailenin mülkiyetinde bulunması olağandı. Oysa kapitalist çağda
üretim büyük fabrikalarda, geniş iş yerlerinde, yüzlerce hatta binlerce işçinin bir arada, toplu
olarak çalışması ile yürütülmektedir. Öyleyse, diyor sosyalistler, üretim düzenindeki bu
altyapı değişmesine paralel olarak, bir üstyapı niteliğinde olan mülkiyet müessesesinin de
değişmesi gerekir. Daha başka bir deyimle üretimin toplu olarak yapıldığı toplumlarda üretim
araçlar mülkiyetinin de topluma ait olması gerektiği ileri sürülür.
Fakat sosyalizm sadece üretim araçlarında kolektif mülkiyet düzenini getirme
amacına yönelmiş bir düşünce sistemi değildir. Kapitalist düşünce sisteminin olduğu gibi
sosyalizmin de kendine özgü temel inançları vardır. Bunları da üç noktada toplayabiliriz:
• Kendi kaderine hâkim olma isteği,
• Toplumcu düşünce ve
• Hizmet-refah isteğidir.
İnsanların kendi kaderlerine hâkim olma isteği kapitalist düşünce sisteminin
savunduğu liberalizm görüşü ile taban tabana zıttır. Çünkü kapitalizmin bu ilkesi her şeyi kendi
akışına bırakmayı gerektirir. Yani, güçlülerin zayıfları ezmesi, zenginin fakiri sömürmesi, bir
sınıfın öteki sınıf üzerinde egemenlik kurması karşısında bile kapitalist doktrine göre, hiç bir
şeye karışılmaması gerekir.
Oysa sosyalist düşünürlere göre insanlarda kendi kaderine hâkim olma arzusu vardır.
Bu arzu, liberal düzende ortaya çıkan adaletsizliklerin ve sefaletin ortadan kaldırılmasını
gerektirir. Yine bu arzu toplumun bütün üyeleri için sosyal güvenliğin ve müreffeh bir hayatın
sağlanmasını gerektirir.
Toplumcu düşünce ilkesi ise sosyalizmde kapitalizmdeki bireycilik ilkesinin
karşılığıdır. Sosyalist düşünce sistemine göre toplum içinde yaşayan bireyleri, kendi çıkarlarını
elde etmek için istedikleri gibi davranmakta başıboş bırakırsak, bu davranışlar çoğunlukla
başkalarının çıkarlarına, yani toplum çıkarlarına zarar verecektir. Oysa toplum çıkarlarının
her şeyin önünde tutulması gerekir. Ancak her alanda toplumcu düşünce hâkim kılındığı
takdirde, çağdaş üretim düzeninin yaratabileceği sosyal adaletsizlikler ortadan kaldırılabilir,
herkese iş bulunabilir ve toplumun tümü için hızlı bir gelişme sağlanabilir.
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Sosyalist düşünce sistemi birey yerine toplum, liberalizm yerine kadere hâkimiyet
ilkesini koyunca, insanlardaki “kâr hırsı”nın ortadan kalkacağını ve çalışma isteğinin
zayıflayacağını bilmektedir. Fakat sosyalist toplumlarda onun yerine “hizmet ve refah
isteği”nin gereken dinamizmi sağlayabileceği inancını ortaya koymaktadır.
Bu inanca göre, insanlar yalnız kendi çıkarları için değil, toplumun refahı için de
çalışmak isteyeceklerdir. Sosyalist düzen kurulup insanlar işsizlik, adaletsizlik, güvensizlik ve
geleceğin belirsizliği gibi endişelerden kurtulunca, bireyler toplumu sevecekler ve birbirlerine
yardım duygusu ile çalışacaklardır deniyor.
Sosyalist toplum ileri bir aşamaya ulaşınca, bireyler topluma kabiliyetleri oranında
katkıda bulunup toplam üretimden ihtiyaçları oranında pay alacaklardır. Doktrinde, sosyalizmin bu aşamasına komünizm adı verilmektedir. Komünist olduğu söylenen Sosyalist Blok
üyesi ülkelerden hiç biri henüz bu aşamaya gelememişlerdir.
Yukarıda özetlediğimiz ilkeler ve inançlar çerçevesinde toplumun refahını sağlama
amacına sosyalizm hangi araçlarla ulaşabilecektir? Nasıl bir kurumsal çerçeve
öngörülmektedir? Bu soruların karşılığı, kapitalizmde olduğu gibi, yine iki temel noktada
toplanabilir:
• Üretim araçlarında kolektif mülkiyet,
• Merkezi planlama ve devlet otoritesi.
Kapitalist düzenin temel direklerinden birini teşkil eden özel mülkiyet ve miras hakkı,
büyük adaletsizliklere ve sömürüye yol açtığı için sosyalist düzen tarafından kesin olarak
reddedilmekte ve onun yerine üretim araçlarında kamu mülkiyeti ilkesi getirilmektedir.
Buradaki kamu mülkiyeti, devletin, kolhoz tipi kooperatiflerin ya da belediyelerin mülkiyeti
şeklinde olabilir. Önemli olan, üretim araçlarının, yani sermayenin ve toprağın mülkiyetini özel
kişilerin ellerinde bırakmamaktır.
Merkezi planlama ve devlet otoritesinin sosyalist düzendeki yeri çok önemlidir. Çünkü
kapitalist düzendeki serbest piyasa mekanizmasının yerini sosyalist düzende merkezi karar
organı almaktadır; Kapitalist düzende bireylerin kendi kârlarını maksimize etmek için
alacakları çeşitli kararlar ve bu kararların üretim ve tüketim faaliyetlerine yansımasını sağlayan
fiyat mekanizması söz konusu idi; sosyalist düzende bu tamamen veya büyük ölçüde kaldırılmakta ve yerine devlet otoritesi ile o otoriteye dayanarak karar alan “merkezi planlama”nın
çalışmaları konmaktadır. Daha açık söylemek gerekirse, sosyalist düzenin uygulandığı bir
toplumda, bireylerin üretici olarak karar alma yetkileri tamamen ortadan kalkmakta ve
• Herkesin hangi işte çalışacağı, ne üreteceği merkezi bir planlama örgütü tarafından
empoze edilmektedir.
• Toplam üretimden ne kadarının tasarruf edilerek yatırımlara ayrılacağı;
• Yeni yatırımların tüketim malları sanayiye mi, yoksa üretim araçları sanayiyine mi
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yapılacağı, bu sistemde, yine merkezi planlama otoritesince kararlaştırılmaktadır.
Demek ki ekonominin uzun dönemde hangi gelişme hızı ile kalkınacağı da bu otoritenin
kararlarına bırakılmış olmaktadır.
Ücret dışı gelirin söz konusu olmadığı, yani sadece toprağın veya sermayenin sahibi
olduğu için, çalışmadan millî gelirden pay almanın yasaklandığı sosyalist bir toplumda işçi
ücretlerinin çeşitli üretim dallarında ne kadar olacağı da merkezi otoritenin kararlarına
bırakılmıştır. Demek oluyor ki sosyalist düzende, piyasa mekanizmasının ne kaynak
dağılımını düzenleyici fonksiyonu ne de gelir paylaşmasını düzenleyici fonksiyonu söz
konusu olabilecektir. Piyasa mekanizmasının anonim ve objektif kararları yerine merkezi
planlamanın otoriter ve subjektif kararları ikame edilmiş olmaktadır. Sosyalist düşünürler,
bunu yapmakla hem kapitalist düzenin sebep olduğu israfların önlenebileceğine hem de fiyat
mekanizmasının kaçınılmaz sonucu gibi görünen sosyal adaletsizliklere son verileceğine
inanırlar.
Yukarıda özetlemeye çalıştığımız sosyalist düşünce de -tıpkı kapitalizm için
söylediğimiz gibi- saf şekliyle hiç bir ülkede uygulanmamıştır. Bu düzeni uygulayan ilk ülke
olan Sovyet Rusya başta olmak üzere Sosyalist Blok üyesi ülkelerin çoğu, son dönemlerinde
sistemde yeni revizyonlar yapmışlar; özellikle çalışmayı teşvik için kâr motifine yer vermek
amacıyla sistemin mantığı ile çelişkiye düşmeden, sosyalist düzenin işleyişinde reformlar
yapma ihtiyacı duymuşlardır. Bu çabalar, sosyalist ülkeler grubunun üyeleri arasında bile derin
görüş ayrılıklarına ve önemli tartışmalara yol açmış, sonunda 1989 yılında Sosyalist Blok
çökmüştür.

2.4. Karma Ekonomi ve Demokratik Planlama
Gerek düşünce gerek eylem planında bugün birçok kimse kapitalist düzenin de sosyalist
düzenin de katı doktriner yönleri ile benimsenip uygulanmasının doğru olmayacağı
inancındadır. Bu inançta olanlara göre bir toplumda ekonomik faaliyetlerin sosyal
organizasyonu, sınırları, ilkeleri iyi belirtilmiş bir “karma ekonomi düzeni”ne oturtulmalıdır.
Bu inancı taşıyanların kendi aralarında pek çok görüş farkları bulunmakla beraber, hemen
hepsinde ortak olan yön saf şekliyle kapitalist ve sosyalist düzenlerin insanların gerçekten özgür
olmalarına ve insanca yaşamalarına ters düşen temel inançlarının eleştiri konusu yapılmasıdır.
Bu görüşü benimseyen çeşitli gruplar arasında en önemlilerinin Batı Avrupa ülkelerindeki
demokratik sosyalizm ve ortasol akımları olduğunu söyleyebiliriz.
Bu düşünce sistemini benimseyenler için de tıpkı kapitalizm ve sosyalizmde olduğu gibi
ekonomik sistemin temel amacı toplumun refahını sağlamaktır. Yalnız, bu amaç ne kapitalist
yoldan ne de sosyalist yoldan sağlanabilir. Kapitalist düzen liberalizmi esas alır ve bireyi her
şeyin üstünde tutar; insanları piyasa mekanizmasının insafsızca işleyen ve zayıfı ezen
dişlilerinin içine atar. Sonuç; adaletsizlik, güvensizlik, israf ve başıbozuk bir gidiştir. Karma
ekonomi düzenini savunanlara göre kapitalist düzene sosyalist düşünürlerin yönelttikleri
eleştirilerin büyük bir çoğunluğu haklı ve yerindedir.
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Fakat kapitalizmin yerine teklif edilen sosyalist düzenin de sivri ve sakıncalı yönleri
vardır. Toplumu her şeyin üstünde tutmak, bireyi geri plana itmek, bazen insan haklarına
ve özgürlüklere ters düşen durumlar yaratabilmektedir. Ayrıca, üretim düzeninde kâr güdüsü
tamamen ortadan kalktığı için sistem ağır bir bürokrasiye boğulmakta ve çalışmalar verimsiz
hâle gelmektedir. Bunun yanında, merkezi planlamanın devlet otoritesine dayanarak verdiği
kararların, anti-demokratik yönü bir tarafa bırakılsa bile, fiyatlar sisteminin rehberliğinden hiç
bir şekilde yararlanmaması, büyük kaynak israfına ve refah kaybına yol açmaktadır. Demek ki,
sosyalist düzenin de kapitalist düzen kadar sakıncalı yönleri vardır.
Karma sistemi savunanlar sadece diğer sistemleri eleştirmekle yetinmeyip kendi
sistemlerinin dayandığı temel inançları ve bunların gerçekleştirilmesini sağlayacak araçları ve
kurumsal çerçeveyi de açıklarlar. Onların temel inançlarını da yine üç noktada
özetleyebiliriz:
• Özgür yaşama arzusu
• Birey-toplum ilişkileri,
• Sosyal güvenlik içinde çalışma isteği.
İnsanların özgür yaşama arzusu, sosyalist düzenin özellikle ilk aşamada getireceği
kısıntılar ve hürriyetsizlik ortamı ile taban tabana zıttır. İnsanlar özgür olabilmek için bir miktar
daha az maddi refah vasıtalarına sahip olmaya razı olabilirler. Buna karşılık, kapitalist düzenin
sağladığı özgürlük ve serbest hareket imkânı da genellikle küçük bir azınlık için söz konusu
olmaktadır. Çalışacak iş bulamayan, geçimini sağlayamayan ve çok düşük bir gelir seviyesi ile
yetinmek zorunda kalan milyonlarca insan için gerçek özgürlük söz konusu olmamaktadır.
Bunlar için rekabet serbestisi, mülkiyet hakkı, miras hakkı gibi ilkelerin de bir anlamı yoktur.
Kapitalizmin gelişmesi ile piyasa mekanizmasının etkin biçimde işleyişi esasen tarihe
karışmaktadır. Önemli piyasalar birer birer dev kuruluşların kontrolü altına geçmektedir. Bu
sonuç, bizzat kapitalist düşünce sisteminin savunduğu ilkelerin ortadan kalkmasına yol
açmaktadır.
Karma sistemi savunanlar, birey-toplum ilişkilerinde de hem kapitalist hem sosyalist
düşünce sisteminin ilkelerinden farklı bir inançla ortaya çıkarlar. Bunlara göre, ne bireyi her
şeyin üstünde tutmak, ne de onu topluma feda etmek doğru olur. Bireylere kendi çıkarlarını
sağlamak ve kabiliyetlerini geliştirmek için imkânlar verilmeli; toplum içinde herkesin
kabiliyeti ölçüsünde yükselmesi ve başarıya ulaşması için her türlü fırsat ve imkân eşitliği
sağlanmalıdır. Fakat bireylerin çıkarları ile ‘toplum çıkarları’nın çatışması hâlinde, toplum
çıkarlarına öncelik verilmeli ve bireyin hareket serbestîsi ve davranışları bu açıdan - ve sadece
bunun gerekli kıldığı ölçüde - kısılabilmelidir. Örneğin, bir üretim dalında tekel kurmak birey
için çok karlı olsa bile toplum açısından zararlı olduğu için tekeli önleyici tedbirler alınmalıdır;
fakat tekeller doğuyor diye fiyat mekanizması kökünden reddedilmemelidir.
Aynı ilkenin mülkiyet ve miras hakları rejimine de uygulanması gereğini savunan karma
sistem taraftarları, üretim araçları üzerinde özel mülkiyet hakkının ne kapitalist düzendeki gibi
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sınırsız olması, ne de sosyalist düzendeki gibi kökünden reddedilmesi fikrini benimserler.
Bunlara göre, bireylere üretim araçları, yani toprak ve sermaye üzerinde mülkiyet hakkı
tanınmalı, fakat bu hakkın toplum yararlarının gerektirdiği ölçüde sınırlanması yoluna
gidilmelidir. Bu ilke, bazı üretim alanlarının tamamen kamu kuruluşlarına kapatılmasına yol
açabilir. Stratejik önem taşıyan sanayi dallarında ve madenlerde yalnız devlet kurumlarının
faaliyette bulunabilecekleri söylenebilir. Diğer alanlarda ise özel teşebbüsün karar ve
davranışlarının, toplum çıkarları ile çeliştiği ölçüde, devlet müdahalesi ile karşılaşacağı ve
belirli bir disiplin içine sokulacağı söylenebilir. Böylece, ekonominin üretici kesimi, kamu ve
özel teşebbüs firmalarının bir arada yaşadığı ve her iki sektörün de toplum yararını gözeterek
çalıştığı bir karma ekonomi hâline gelecektir.
Burada, sistemin içindeki kamu kuruluşlarının görevi sadece üretimde bulunmak değil,
fakat özel teşebbüsün tekel kurmasını önlemek ve fiyat mekanizmasının adaletsiz sonuçlar
yaratmamasını sağlamaktır. Özel teşebbüsten beklenen ise sadece kâr peşinde koşmak değil,
fakat rakip durumundaki kamu kesimini verimli çalışma zorunda bırakmaktır.
Karma ekonomi sistemini savunanların bir başka temel inançları da toplum hâlinde
yaşayan insanların sosyal güvenlik içinde çalışmak istemeleri ile ilgilidir. Bu inanca göre,
insanlar yalnız daha yüksek refah peşinde koşmazlar; refah ile sosyal güvenliği bir arada elde
etmek isterler. İnsanlar bugün yüksek ücretle çalışma imkânı bulsalar bile, bir süre sonra işsiz
kalacaklarından korkarlarsa, hastalanınca veya yaşlanınca kimsenin kendilerine ilgi
göstermeyeceğini bilirlerse mutlu olamazlar. Daha önemlisi verimli bir şekilde çalışamazlar.
Öyleyse, biz ekonomik faaliyetlerin sosyal organizasyonunu öyle bir çerçeveye oturtmalıyız ki
hem özgürlük, hem refah, hem de sosyal güvenlik bir arada ve herkes için sağlanabilsin.
Bu amaçlara ulaşabilmek için kullanılması önerilen araçları yine iki grupta
toplayabiliriz:
• Sınırlandırılmış ve yaygın mülkiyet,
• Demokratik planlama ve sosyal devlet düzeni.
İnsanların refah ve mutluluğunu sağlayabilmek için herkesin imkân ölçüsünde mülkiyet
hakkından yararlanması gereğine inanan karma sistem taraflıları, üretim araçları üzerinde
sınırlandırılmış bir mülkiyet hakkını savunurlarken, bir yandan da mülkiyetin
yaygınlaştırılmasını, yani demokratizasyonunu isterler. Sermayenin veya toprağın sınırlı
sayıdaki ellerde toplanmasını da, tamamen kamulaştırılmasını da sakıncalı bulurlar.
Karma ekonomi düzeninde piyasa mekanizmasının esası korunmak istenir; fakat bu
mekanizmanın toplum çıkarlarına aykırı işlemesini önlemek için önemli değişiklikler ve
müdahaleler getirilir. Bu müdahalelerin keyfiliğini önlemek ve çelişkilerini ortadan kaldırmak
amacıyla da geniş kapsamlı bir planlama mekanizması kurulması önerilir. Bu düşünce
sisteminin savunucuları tarafından ileri sürülen planlama, sosyalist düzendeki merkezi
planlamadan farklıdır. Burada daha demokratik ve daha az zorlayıcı bir planlama söz
konusudur.
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Karma ekonomi sisteminde, temel ekonomik sorunların çözümü kısaca şöyle olacaktır:
Tam istihdam sorunu piyasa mekanizması tarafından otomatikman çözülemeyeceği için
devletin tam istihdam politikası izlemesi gerekecektir. Uzun vadeli planlarla ve bilinçli bir
istihdam politikası ile devlet geçici veya sürekli, gizli veya açık her türlü işsizliği önlemeye
çalışacaktır.
Hangi malların, ne miktarlarda üretileceği, yani kaynak dağılımı sorununun
çözümünde de esas ilke tüketici tercihlerinin rehber alınmasıdır. Fakat piyasa fiyatları her
zaman bu tercihleri doğru olarak yansıtmazlar. Bu durumda toplum tercihlerine uygun üretimi
sağlamak amacıyla piyasa mekanizmasını düzeltici devlet müdahaleleri zorunlu olacaktır.
Örneğin monopollerle savaşılması ve toplum çıkarlarına öncelik tanıyan planlı müdahalelerin
sistemli olarak, yapılması gerekecektir.
Gelir dağılımında etkinlik de piyasa mekanizmasının başıboş işleyişi ile asla
sağlanamamaktadır. Onun için, bu alanda da devletin gelir dağılımını yeniden düzenleyici
önemli görevler yüklenmesi gerekecektir. Gelir bölüşümündeki adaletsizliklerin azaltılması
için her şeyden önce birikmiş servetlerin dağılımındaki adaletsizliklerin ortadan kaldırılması
gerekir. Servetin sınırlı ellerde toplanmasını önleyecek tedbirler arasında genellikle veraset vergisi, müterakki vergileme, toprak reformu, kredi reformu ve kooperatifçiliğin desteklenmesi
gibi tedbirler önerilmektedir.
Karma ekonomi düzeninde ekonomik gelişme sorununun çözümü de piyasa
mekanizmasına bırakılmamaktadır. Mülkiyet hakkının sınırlandırılmış olmasının
yaratabileceği dinamizm yetersizliğini gidermek üzere devlete yatırımcı ve işletmeci olarak
önemli görevler verilmekte ve yüksek gelişme hızına ulaşmak için zorunlu olan yüksek tasarruf
düzeyine erişebilmek amacıyla halkın gönüllü tasarrufları yanında kamu kuruluşları ve devlet
bütçesi kanalıyla zorunlu tasarruf yaratılması planlanmaktadır. Ayrıca kaynak israfını
önlemek, ekonomik etkinliği sağlamak için planlamaya önemli görevler ve sorumluluklar
yüklenmektedir.
Karma ekonomi doktrini de bir ölçüde uygulamalardan sonra gelişmiştir. Yani, önce
çeşitli ülkeler karma sistemin farklı türlerini uygulamışlar, düşünce sistemi ondan sonra
gelişmeye başlamıştır. Türkiye dâhil pek çok ülkede bir çeşit karma ekonomi sistemi
uygulanmış, bazılarında da hâlen uygulanmaktadır. Fakat hiç biri, yukarıda özetlediğimiz
düşünce sisteminin saf şekline tam olarak uymamaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Ekonomik faaliyetlerin içinde cereyan ettiği sosyal organizasyona ne ad verilir?
a) İktisadi sistem
b) Siyasi sistem
c) Toplum düzeni
d) Kamu düzeni
e) Ekonomik konjonktür
2) “Haz –elem” felsefesi hangi iktisadi sistemin unsurları arasında yer alır?
a) Sosyalist sistem
b) Kapitalist sistem
c) Komünizm
d) Merkezi planlama
e) Karma ekonomik sistem
3) Sosyalist düzende fiyat mekanizmasının işlevini aşağıdakilerden hangisi yerine
getirmektedir?
a) Kolhoz mekanizması
b) Belediyeler
c) Sendikalar
d) Üretici birlikleri
e) Merkezi planlama
4) “Herkes kendi kapısının önünü süpürürse, sokaklar tertemiz olur” sözü hangi
ekonomik sistem için söylenebilir?
a) Kapitalist sitem
b) Sosyalist Sistem
c) Komünizm
d) Merkezi planlama
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e) Karma ekonomik sistem
5) Aşağıdakilerden hangisi karma ekonomik düzenin özelliklerinden birisi değildir?
a) Demokratik planlama
b) Sosyal devlet düzeni
c) ‘Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler’
d) Piyasa mekanizmasını düzeltici devlet müdahaleleri
e) Sınırlandırılmış ve yaygın mülkiyet
6) Üretici birimi olarak sadece merkezi yönetimin kabul edildiği sistem aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Karma ekonomi
b) İkili ekonomi
c) Piyasa ekonomisi
d) Sosyalist ekonomi
e) Kapitalist ekonomi
7) Hangi görevlerin kimler tarafından yapılacağının belirlenmemesi aşağıdakilerden
hangisine yol açar?
a) Göç
b) Kaynak sapması
c) Kaynak israfı
d) Bölgeler arası eşitsizlik
e) Fiyat istikrarının bozulması
8) Ekonomik büyümeye yol açan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nüfusun çoğalması
b) Teknolojik gelişmeler
c) Talebin çoğalması
d) Nüfus sayısının azalması
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e) Arz ve talebin dengede olması
9) Kapitalist üretim ilişkileri içerisinde “ne, nasıl, kimin için” sorularının cevabını
aşağıdakilerden hangisinin vermesi gerekir?
a) Devlet
b) Merkezi plan
c) Siyasi otorite
d) Sivil toplum örgütleri
e) Piyasa
10) Sosyalizmdeki toplumcu düşünce ilkesi Liberalizmde aşağıdaki ilkelerden
hangisine karşılık gelmektedir?
a) Özgürlük
b) Doğal düzen
c) Piyasa ekonomisi
d) Bireycilik
e) Sınırlı devlet
11)

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik sistem ihtiyacını doğurmaz?

a)

Kıtlık

b)

Büyüme

c)

İşsizlik

d)

Kaynak Dağılımı

e)

İktidar Sorunu

12)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Kapitalist düşüncenin felsefi temellerinden birisi

a)

Liberalizm

b)

Bireycilik

c)

Özgürlük

d)

Haz-Elem Felsefesi
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e)

Toplumsal Çıkar Felsefesi

13) Piyasa ekonomisinde insanların daha fazla çalışmasını ve üretim yapmasını
teşvik edecek unsurlardan bir tanesidir?
a)

Fiyat Mekanizması

b)

Rekabet

c)

Sözleşme Serbestiyeti

d)

Laissez Faire

e)

Mülkiyet Hakkı

14)

Sosyalist ekonomik sistem ilk olarak hangi ülkede uygulanmıştır?

a)

Çin

b)

Kuzey Kore

c)

Küba

d)

Yugoslavya

e)

Rusya

15)

Aşağıdakilerden hangisi karma ekonomik sistemin özelliklerinden biri değildir?

a)

Toplumsal Refah

b)

Demokratik Planlama

c)

Sosyal Devlet Düzeni

d)

Sınırlandırılmış ve Yaygın Mülkiyet

e)

Merkezi Planlama

Cevaplar
1)a, 2)b, 3)e, 4)a, 5) c, 6) d, 7) c, 8) b, 9) e, 10) d, 11) e, 12) e, 13) e, 14) e, 15) e.
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3. KAPİTALİZME GİDEN YOL
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. İlk Ekonomik Sistem Olarak Feodalizm
3.2. Feodalizm Yıkılırken, Burjuvazi Doğarken
3.3. Merkantilizm
3.4. Fizyokrasi
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Anahtar Kavramlar
• Feodalizm
• Merkantilizm
• Coğrafi keşifler
• Fizyokrasi
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Giriş
Bu bölümde tarihsel süreç açısından ilk ekonomik sistem olan kapitalizme giden yolun
hangi taşlarla döşendiğini göreceğiz. Kapitalist ekonomik sistemin altyapısını oluşturan
feodalizmden, iktisat politikalarının ortaya çıktığı merkantalizm ve devamında fizyokrasi bu
bölümü oluşturan konularımız olacaktır.
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3.1. İlk Ekonomik Sistem Olarak Feodalizm
Kapitalizmin anlaşılabilmesi için liberalizme, onun doğduğu ortama ve elbette öncesine
bakmak gereklidir. Bu durumda dönemleme ise şöyle olacaktır:
Feodalite’den Liberalizm’e
Feodalizm

Merkantilizm

Fizyokrasi

Liberalizm

(Orta Çağ)

(Ticari Kapitalizm)

(Sanayi Kapitalizmi)

476-1453

16-17. yy.

18-19. yy.

Yukarıdaki akışa göre kapitalizme giden yolda feodalizmin nasıl hayat bulduğuyla
başlayabiliriz.
Roma’nın barbar kavimlerle olan mücadelesi Batı Roma İmparatorluğu’nun 476'da
yıkılmasıyla son bulmuş, böylece Batı Avrupa'da küçük ölçekli siyasi-ekonomik birliklerin
Orta Çağ boyunca bin yıl sürecek egemenliği başlamıştır.
Batıda Roma imparatorluğu gibi merkezi bir otoritenin bir anda kayboluşu büyük
sorunlar doğurdu. Yurt bulmak isteyen büyük nüfus hareketlerinin yarattığı siyasal istikrarsızlık
ve terör uzun yıllar etkinliğini sürdürdü. İnsanlığın en uzun dönemi olan İlk Çağ, bu karmaşa
içinde sessizce kapanırken tüm Orta Çağ boyunca etkinliğini sürdürecek olan feodalizm
kökleşmeye başladı.
Aslında Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılışıyla Avrupa yaklaşık 500 yıl sürecek bir
siyasi kargaşa dönemine girmişti. Bu dönemde Avrupa çeşitli güçlerin istilasına uğradı. Önce
Roma’yı yıkan ve daha sonar Avrupa'yı hallaç pamuğu gibi atan Cermen aşiretlerinin uzun ve
tahripkâr istilaları yaşandı. Daha sonra Müslümanlar fetihleriyle Avrupa’yı sarstılar. Dönemin
sonlarına doğru ise Macarlar ve Vikingler Avrupa’yı istila eden yeni güçler oldular. Bütün bu
istilalar, yağmalamalar ve bunların yol açtığı güvensizlik, Avrupa’da büyük bir korku ve
kendini korumaya neden oldu ki bunun doğal bir sonucu olarak feodalizm doğdu.
Ayrıca örgütsel karakteri feodal olmamasına rağmen kilise de feodalizmin
şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. Kilise; manastırlar, geniş topraklara sahipti. Soylular
tarafından bağış olarak verilen bu toprakların çok büyük kısmı feodal yükümlülükler
içeriyordu. Bu yüzden de kilise zamanın feodal sisteminin bir parçası hâline gelmişti. Birçok
başrahip, laik senyörlerin durumuna benzer bir hâle gelmişti. Bu da feodalizmi doğuran
sebeplerden bir tanesidir.
Feodalizm büyük malikâne işletmelerine veya bazı yükümlülüklere dayalı ekonomik bir
sistemdir. Ekonomik anlamda kendi kendine yeterli olmayı amaçlamışken siyasal anlamda
istilalara karşı bir siper vazifesi görmüştür. Bazı yerel farklılıklar olmasına karşın feodalizm
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genel olarak aynı özellikleri taşımaktadır. On dördüncü yüzyılın sonuna kadar tüm Avrupa’da
hüküm sürmüştür.
Feodalite Avrupa’da Roma döneminde ortaya çıkmış toplumsal, ekonomik ve siyasi
özellikler taşıyan bir sistemdi. Tepede ülkenin bütün toprakları tanrı tarafından kendisine
bağışlanmış bir kral bulunuyordu. Kral ise topraklarını fief adı verilen parçalara ayırarak vassal
adı verilen adamlarına emanet etmişti. Bu baş vassallar da aldıkları toprakları daha küçük
kısımlara bölerek kendi vassallarına dağıtmışlardı. Bu zincir en alt seviyeye kadar iniyordu.
Bir fiefin bağışlanması ve kabulü senyör ve vassal arasında birbirlerine karşı hak ve görevlerini
belirleyen bir sözleşme niteliğindeydi. Vassal tarafından senyöre bağlılık yemini edilmesiyle
bu sözleşme resmiyet kazanıyordu.
Demek ki feodalizm, kapitalizm öncesinde, soylu toprak sahiplerinin egemenliğine
dayanan bir toplum düzenidir.
Feodal toplum asırlarca devam etmiş olan köleci toplumun son bulmasıyla doğmuştur
ve toplum esas itibariyle bir tarım toplumudur; farkı, tarımda serf emeği köle emeğinin yerini
almıştır.
Feodal toplumun üretim ilişkilerinin temeli, feodal beyin toprak üzerindeki mülkiyet
hakkı ile dolaysız üretici olan serf üzerindeki sınırlı mülkiyet hakkında yatar. Serf, köle ile
özgür insanın ortasında yer alır. Serfler üretim aracı olan toprağın sahibi değildir ancak toprağı
işlemekte kullandığı araçlar kendisinindir. Serfler, ektiği topraktan bir yandan kendi geçimini
sağlarken, diğer yandan bu toprakta feodal bey için çalışır. Bu anlamda serfler geçimini
sağladığı küçük toprak parçasının kendisinin olması anlamında toprağın sahibidir.
Feodal toplumda yürütülen temel üretim biçimleri ise angarya ekonomisi ve faiz
ekonomisidir. Bu iki üretim biçiminde ortak olan özellikler şunlardır:
• Serf, feodal beye kişisel olarak bağımlıdır.
• Feodal bey, işlenen tüm toprağın sahibidir.
• Serfin üzerinde bireysel kullanımı için üretim yaptığı bir toprak parçası vardır.
• Bütün tarımsal üretim serflerin emeği ve canlı-cansız iş aletleriyle yürütülür.
• Ekonomi dışı zor kullanılmasıyla köylüler artı-emek harcar ve toprak sahibi için artıürün yaratır.
Bu ortak özelliklerin yanında angarya ve faiz ekonomisinin farklı özellikleri de
mevcuttur: Angarya ekonomisinde feodal mülk olan tüm toprak ikiye ayrılır. Toprağın bir
bölümü feodal bey toprağıdır. Burada tarımsal ürünler, serflerin emeği ve araç-gereçleriyle
üretilir ve tamamen feodal toprak sahibi tarafından mülk edinilir. Serfler, feodal bey toprağı
üzerinde artık emek harcar ve artık ürün üretir. Serfler, haftanın belirli günlerinde feodal bey
için karşılıksız çalışmak zorundadır. Bu durum feodal toplumda başlıca sömürü biçimidir. Bu
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sömürü olgusu ve ölçüsü gizlenmez aksine kilisenin de desteğiyle meşrulaştırılır. Toprağın
diğer bölümü serf toprağı, serf payı şeklinde tanımlanır. Serfler bu toprak üzerinde kendileri ve
ailesinin yaşaması için ve yıpranan canlı-cansız üretim araçlarının yeniden üretimi için gerekli
olan ürünü üretir.
Faiz ekonomisinde ise bütün topraklar köylülere dağıtılır. Serfler üretilen ürünün bir
bölümünü faiz olarak feodal beye verirler, diğer bölümüyle de işgüçlerini yeniden üretip
ailelerini geçindirirler ve bunun yanında canlı-cansız üretim araçlarının yeniden üretimini
sağlarlar.
Bu üretim sistemlerinin özelliklerinden anlaşılacağı üzere feodalizmin temel ekonomik
kanunu, feodal beyin, kendisine bağımlı serflerin zor yoluyla ürettiği artık ürüne kendi tüketimi
için feodal toprak rantı şeklinde el koymasında ifadesini bulur. Aynı zamanda, feodal toplumda
üretim yerel nüfusun ihtiyaçlarını karşılar. Üretim, tüketim ve kullanım içindir. Bununla birlikte
üretim sonucu oluşan artığın bir bölümü feodal beyler tarafından lüks maddeler satın almak için
satılır. Zamanla ticaret ve ulaştırmanın gelişmesi üretici güçlere hız verir. Kentlerin gücü artar,
üretim değişim amacıyla yapılmaya başlanır. Bu üretim, kişisel emek ve üretim araçlarının özel
mülkiyeti üzerine kurulur. Tüccarların elinde büyük servetler birikir ve sınıf çatışmaları
yoğunlaşır. Bütün bunlar feodalizmin sonunu hazırlamaya başlar.
Feodalizmim çöküşünde toplumsal gelişmenin akışını biçimlendiren çelişkiler söz
konudur. Bu çelişkiler şunlardır:
• Artık ürünü durmadan artırmak için uğraşan feodal beyle buna karşı çıkan serf
arasındaki çelişki,
• Varlığını devam ettirmek için birbiriyle savaşan feodal beyler arasındaki iç çelişki,
• Feodal iktidar ile tüccarlar ve güçlenmeye başlayan kent ve köy kapitalistleri
arasındaki çelişki.
Bu çelişkiler feodalizmin ortadan kaldırılmasını tarihsel bir zorunluluk hâline getirir.
Tek zenginlik kaynağının toprak olduğu, sosyal ilişkilerin toprağa sahip olanlarla olmayanlar
arasındaki ilişkiler biçiminde geliştiği bir ortamda, ticaret sermayesinin ortaya çıkması, ticaret
hayatının gelişmesiyle ihtiyaçların durmadan çoğalması, kurulu düzenin sosyal yapısını da
değiştir.
Yıkılmaya doğru giden feodalizmin içinde toprak sahibi sınıfın egemen olduğu bir
toplumda değişim için bastıran güçlerin ittirmesiyle yeni bir sosyo-ekonomik sistem doğar ve
büyümeye başlar. Bu sistem kapitalizmdir.
Bir parantez açarak yukarıda değindiğimiz gibi tekrar belirtmek gerekir ki feodal
sistemin en önemli parçası kilise idi. Kilise bütün Hıristiyan dünyasına yayılmış bir örgüttü.
Herhangi bir otoriteden daha güçlü, daha yaygın, daha eski ve daha sürekli idi. Orta Çağ dinsel
değerlere göre şekillenmiş bir çağ idi ve kilisenin muazzam bir maddi ve manevi gücü vardı.
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Hıristiyanlığın amaçları doğrultusunda toplumun her alanına el atıp eğitimden vergiye her türlü
toplumsal ilişkilere müdahale ediyordu. Kilise bu çağlarda dünyevi iktidarın yani kralın papaya
bağlı olmasını, onun emir ve direktifleri altında hüküm vermesini savunuyordu. Dünya
krallığının tanrı krallığına boyun eğmesi gerektiğini savunuyorlardı. Papa bu yüzden tek
egemenlik merkezi olarak kabul ediliyor ve krala bağımlı bir konumda olması asla
düşünülemiyordu.
Orta Çağ toplumunda düşünce alanında Batı Hıristiyanlığını temsil eden Katolik
kilisesinin koyduğu kurallar geçerliydi ve buna karşı gelmek, aykırı düşünmek olanaksızdı.
Buna dogmatizm denir. Ayrıca günlük yasamın yani sıra, bilim ve sanat alanında da bu
dogmaların dışına çıkılamıyordu. Bireysel yaratıcılık göstermek olası değildi. Dogmalar
değiştirilemez mutlak doğru demekti ve bu doğrunun dışına çıkmanın cezası ağırdı.

3.2. Feodalizm Yıkılırken, Burjuvazi Doğarken
12. yy.dan itibaren Avrupa’da bir dönüşüm dönemi başlamıştır. Bu dönüşüm ekonomik
düzeyde ticaretin canlanmasına koşut olarak gelişen kent yaşamının giderek önem kazanması,
kentlerin siyasal iktidar düzeni içinde yer alması, siyasal düzeyde ise krallıklara bölünmüş
Avrupa’da modern devletin en belirgin unsurlarından biri olan ülkenin ağırlık kazanmaya
başladığı bir devlet düzeninin ve buna bağlı olarak kralın kişisel iradesinden bağımsızlaşarak
gelişen yeni bir sınıfın -burjuvazi- iktidardan pay arayışı, çeşitli sınıflar arasında kurumsallaşan
tabakalar yönetiminin yerleşmesi olarak özetlenebilir.
12. yy.dan itibaren ticaret ve kent yaşamı gelişmiş ve buna bağlı sosyal siyasal yapılar
kurulmuştur. Kentlerin kendilerini özerk ve ortak bir çıkarlar birliği biçiminde yönetme hakkını
elde etmeleri, feodal yönetim mekanizmasının değişimi bakımından çok önemli iki sonuç
doğurmuştur; bunlardan biri kentlerin, kentlilerin feodal yükümlülüklerinden ve feodal
ilişkilerin bağlayıcılıklarından kurtulması anlamında özgürlük fikrinin yerleşmesine zemin
oluşturmasıdır.
• Kentler; yönetim, maliye, din, ticaret ve sanayi, kültür, eğitim merkezi gibi çeşitli
roller üstlenerek günden güne büyürken, uçsuz bucaksız toprakların ortasında mütevazı bir
senyörlük şatosu ve basit bir köy pazarı olarak kalan kırsal kesimle aradaki fark iyice açıldı.
• Kentlerdeki gelişmeler feodalitenin kişiselliğe, kan bağına, akrabalığa, kişisel
sözleşmelere dayalı meşruiyet ilişkilerine bağlı değil kişisel nitelik taşımayan hukuk kuralları
çerçevesinde gerçekleştirileceği düşüncesini yerleştirmiştir.
• 13. yy.da parasal araçların yayılması, ekilen alanların genişlemesi ve nüfusun artması
toplumu dünyevileştirerek kilisenin toplum üzerindeki etkisini azaltmıştır. Gelişmeler ve
değişmeler kilisenin kültürel ve sosyal tekelini kırmıştır.
• Bunlardan hariç krallıklarla beraber ulusal devletler ortaya çıktı. Ulusal ayrımlar
belirginleşti. Halk artık kendini şu lordun çalışanı değil kendisini krala ait görmeye
başladı.10.y.y. ile 15. yy. arasındaki en önemli gelişme orta sınıfların güçlenmesi oldu.
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Feodalite, 15.yüzyıldan itibaren giderek zayıflamaya başladı.
• 15. yüzyılda meydana gelen büyük savaşlar, yeni bulunan kıtalara yapılan göçler,
Avrupa'da nüfusun azalmasına neden oldu.
• Coğrafi keşiflerle birlikte, Avrupa’nın ekonomik yapısında değişiklikler meydana
geldi. Zenginliğin ölçüsü toprak iken bunun yerini para aldı. Çünkü burjuvazi denilen,
ticaretle uğraşan bir tüccar sınıfı ortaya çıktı. Eskisi gibi şatoların sınırları içinde sadece toprağı
ekip biçen, kendi kendine yeterli toplum ortadan kalktı. Kalelerin ve surların, büyük topların
kullanılması sonucu kolayca yıkılması ile feodal lordun koruma işlevi sona ermiş oldu. Dış
dünyayla doğrudan iletişime geçmeye başlayan ve elde ettiği ürünün fazlasını satarak ticarete
başlayan burjuvazi sınıfı, bu dönemde ortaya çıktı. Bundan dolayıdır ki zenginlik anlayışı,
toprak sahibi olmak düşüncesi yerine, değerli madenlere sahip olma sekline dönüştü. Bütün bu
olaylar, feodalitenin giderek zayıflamasına neden oldu.
• Feodalitenin zayıflamasında Haçlı Seferleri'nin de etkisi oldu. Birçok soylu
savaşlarda ölünce krallar onların topraklarına el koydular. Soyluların bir kısmı da yoksul
düştüğünden, topraklarını ve güçlerini kaybettiler.
• Ateşli silahların bulunması ve topun geliştirilmesiyle krallar, derebeylerin şatolarını
yıkarak feodaliteye son verdiler. Bu olay aynı zamanda, Avrupa'da merkezi krallıkların ortaya
çıkmasını sağladı.
Burada biraz burjuvazinin ne olduğunu anlatmakta fayda var:
1830 ve 1848’li yıllarda Batı Avrupa ülkelerinde çeşitli devrimler görülürken, ilk
sosyoloji sistemleri de ortaya çıkmıştır. Aristokrasi, din adamları ve geri kalan bütün sınıfları
kapsayan ‘ahali’ veya ‘halk’ olarak nitelendirilen unsurlardan meydana gelen sosyal yapılar
sınai faaliyetlerin artışı ile değişmiştir. Tabii ki sınai faaliyetler ile birlikte ticari nitelikli
faaliyetlere de rastlanabilmiştir. Batı Avrupa ülkelerinde görülen sosyal değişmen sonra
aristokrasi, saray ve hanedanlar imtiyazlarını kısmen din damları gibi kaybettiler. Halk veya
ahali denen geniş ve yaygın kitle ise, kendi içinde farklılaştı ve kitle içinde esnaf ve zanaatkârlar
kuvvetli bir zümre hâline geldiler. Bu zümre kendisine “şehirlilik” anlamına gelen burjuvazi
(bourgeoisie) adını taktı. Yüzyıllardaki özelliğine yani sadece şehirli ve gelişen şehir
fonksiyonlarına uygun işlerde çalışmanın dışında zamanla sermayedar bir nitelik kazandı.
Sonuçta gücün birkaç kişinin elinde toplanması feodal sistem açısından yıkıcı bir kuvvet
teşkil etti ve güçlü monarşilerin ortaya çıkması, yerel örgütlenmelerin çökmesine sebep oldu.
Ayrıca haberleşme imkânlarının artışı da çiftlik sisteminin ortadan kalkıp, kasabaların
kurulmasını ve burjuva sınıfının ortaya çıkışını kolaylaştırdı. Bu süreç feodal sınıf yapısının
sonunu getirdi. Yeni Çağ başlarında Avrupa’nın bu yapısının bozulmasında coğrafi keşifler
birinci etken oldu.
Coğrafi keşiflerden önce yapılan Haçlı Seferleri de (1096 -1270) soyluların fakir ve
zayıf düşmelerine neden oldu.
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Yeni Çağ’da Batı Avrupa’da zihniyetteki değişim, coğrafi keşifler ve ticaret devrimiyle
birlikte gelişen merkantilist düşünceler iktisadi düşüncede de devrim meydana getirmiştir. O
zaman kadar ahlak ya da siyaset bilimi içinde yer alan iktisadi konular özerk bir düzlemde ele
alınmaya başlamıştır. Daha sonra ‘merkantilizm’ olarak adlandırılan bu dönem iktisadi
düşüncenin de başlangıcı olarak kabul edilmiştir.

3.3. Merkantilizm
Feodalizmin yıkılışı ile sanayi devrimi arasında kalan bu dönem kapital birikimini ve
piyasa ekonomisi (kapitalizm) şartlarını hazırlayan, ticari kapitalizmin geliştiği çağ olmuştur.
Aşağı yukarı üç yüz yıl süren ve merkantilizm adını alan bu dönemde ticari kapitalizm, iktisadi
ortamı ve piyasa ekonomisi şartlarını yarattığı gibi kapital birimini de hazırlayarak sanayi
kapitalizminin doğuşunu hazırlamıştır.
Merkantilistler, Orta Çağ düşüncesini reddedip onun yerine daha akılcı (rasyonel)
ilkeler oluşturmaya yönelmişlerdir. Bu yönleri nedeniyle sonradan ortaya çıkacak ve gerçek
politik ekonominin kurucusu sayılan fizyokratların öncüleri olarak kabul edilirler. Bu döneme
merkantilizm (mercantilism) ismini veren Adam Smith’tir. Ulusların Zenginliği adlı ünlü
eserinde bu dönem düşüncesini eleştirirken kullandığı bu sözcük sonradan bu dönemin resmi
adı olmuştur.
Merkantilizmde, toplumların ekonomik gücü ile bir tüccarın ekonomik gücü arasında
bağlantı kurularak zenginliğin ölçüsü elde bulundurulan altın gümüş gibi değerli madenlerin
miktarına bağlanmıştır. Devletlerin kıymetli maden stokları yaparak zengin ve güçlü olacakları
bu yoldan tüm siyasal amaçlarına ulaşacaklarına inanılmıştır. Bunun için siyasal iktidarların
ekonomik hayata, altın ve gümüş birikimini sağlayacak biçimde yön vermeleri öngörülmüştür.
Merkantilizmi hazırlayan iktisadi ve sosyal koşullar şu şekilde özetlenebilir:
• Tarımda üretim tekniğinin değişmesi, geleneksel şehir ekonomisini yıkar ve elinde
geçiminden fazla ürünü olanlar bunları değişim amacıyla kullanmaya başlar. Böylece tarımsal
üretim piyasaya yönelir ve artan kâr imkânı bireyciliğin gelişmesine neden olur. Bu durum ileri
bir değişim sistemini yaratır.
• Şehir nüfuslarının çoğalması, ticari faaliyet sınırlarının gelişmesine yol açarak
merkezi iktidara sahip büyük devletlerin ortaya çıkmasına neden olur.
• Feodal beylerin yerini alan devlet özellikle dış ticaretle uğraşanlara birçok ayrıcalık
ve tekelleşme imkânı verir. Çünkü yeni oluşan devletlerin gelir kaynağı ticarettir ve devlet,
ticaretin gelişmesi için gerekli önlemleri alır.
• Merkezi devlet, eski düzeni yıkarak devlet otoritesine dayanan ve sermaye
biriktirilmesini hedefleyen yeni bir düzen kurmuştur.
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Merkantilizm, ticaret kapitalizmin teorisi ve ideolojisini yansıtan bir politik ve iktisat
sisteminin adıdır. Merkantilist düşünce, zaman içinde ve ülkeden ülkeye farklılıklar
göstermekle beraber genel ilkelere sahiptir.
Merkantilizm bir ülkenin serveti ya da zenginliğiyle dış ticaret bilançosu arasındaki
ilişkiye önem verir. Ulusal ekonominin gösterdiği gelişmenin farkına varan merkantilistler,
devletin ulusal zenginliği maksimum kılmak amacıyla ekonomik faaliyetlere müdahalesini
savunurlar.
Merkantilizme göre altın ve gümüş gibi değerli madenler, bir ülkenin siyasi ve
ekonomik gücünün başlıca kaynağıdır ve bu değerli madenlere sahip olmak için dış ticaret
fazlası elde edilmesi nihai amaçtır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için devlet her türlü tedbiri
almalıdır. Bunun için ithalat mümkün olduğunca azaltılmalı ve sağlanan ihraç fazlası altın ve
gümüşe çevrilerek elde tutulmalıdır. Merkantilistler yüksek fiyatların ihracatı güçleştireceğini
ve ithalatı özendireceğini fark edemeyerek kârların yüksek düzeyde kalması için ülke içinde
fiyatların yüksek olması gerektiği görüşünü savunurlar.
Merkantilizm, milliyetçilik olgusunu içinde barındıran bir sistemdir. Merkantilist kendi
ülkesinin diğer bütün ülkelerden daha zengin ve güçlü olmasını ister. Bir ülkenin zenginliği
diğer ülke veya ülkelerin fakirleşmesiyle sağlanabilir. Merkantilistler bunu gerçekleştirmek için
güçlü bir devletin varlığıyla sömürgeci bir tutum izlerler.
Merkantilist dönem, sömürünün bilincine varıldığı dönemdir. Sömürü ülke dışı
zenginliklere el konulması şeklindedir. Asıl sömürü mekanizması bu durumdur ve el konulan
artık değer daha çok, yabancı ülke vatandaşlarının emeklerinin ürünüdür. Bu yoldan sağlanan
sermaye birikimi sanayi kapitalizmi döneminde, dış sömürü olanaklarından yararlanmaya
devam etmekle beraber, çok daha geniş ölçüde ülkenin kendi vatandaşının emeğini sömürmeye
yönelecektir. Bunun yanı sıra, çocuk emeğinin sömürülmesi ve ücretin çok düşük tutulması da
sömürünün farklı boyutlarıdır. Ayrıca merkantilist dönem, sermayenin her türlü yoldan
biriktiği, büyük kârlara ulaşma çabasıyla toplumun ekonomik ve sosyal yapısının değiştiği ve
sanayi kapitalizminin koşullarının hazırlanıp olgunlaştığı bir dönemdir.
Orta Çağın sonlarına doğru, denizaşırı ülkelerdeki keşiflerle ticaretin genişlemesi, bunu
izleyerek Avrupa'ya akan altınlar da, ticari kapitali büyüten ve karlı yeni iş akınları doğuran bir
etki yaratıyordu. Tarımsal üretime ve ev sanayisine hâkim olan ticari sermaye, toptan ticarette
ve dış ticarette de tekele sahipti. Dış ticarette tüccarlara devlet eliyle tekel verilmesi, birkaç
bakımdan gerekliydi. Yeni ulusal devletler için ticaret bir gelir kaynağıydı. Denizaşırı ülkelerde
ticaretin yüksek rizikosu ise tekeli gerekli kılıyordu. 16. ve 17. yüzyıllarda anonim şirket
düzenindeki imtiyazlı şirket kumpanyaları, deniz aşırı bölgelerde ticareti tekelleri altında
tutuyorlardı. Bu kumpanyaların yöneticileri, çağlarının iktisadi düşüncesinin sözcülüğünü
yapan kişiler oldu. Dış ticaret tekellerinin yanında, rizikoyu azaltmak için, sömürgeleştirme de
ilkel kapital birikiminin kaynağı ve önemli bir aracı hâline geldi. Sömürgelerdeki
kumpanyaların rizikosunu azaltmak için verilen tekeller de yeterli değildi. Bunların ayrıca
devlet gücüyle korunması gerekiyordu.
51

Merkantilistler tüccarın karının ulusal çıkarla özdeş olduğunu, ülkenin gücünü teşkil
ettiğini ileri sürüyorlardı. Tüccarların çıkarını savunacak, ticari kapitalizmin gerektirdiği geniş
piyasayı güven altına alacak, güçlü merkezi bir devlete ihtiyaç vardı. Bu da merkantilistlerin
devlet yönlü iktisadı istemelerinde önemli bir faktör olmuştur.
Batı Avrupa’da XV. yüzyılın ikinci yarısından, XVIII. yüzyılın ortasına kadar devam
eden ve Batının iktisat politikasının dayandığı temel ilkeler içeren merkantilist düşüncenin
oluşturduğu merkantilizmin bir sistem olup olmadığı tartışmalıdır. Bazı düşünürler,
merkantilist düşüncenin temel ilkeleri arasında bir sistemi oluşturmaya yetecek ölçüde düzgün
ilişkilerin bulunmadığını ileri sürmektedirler. Daha çok ticaretle uğraşanların günlük
sorunlarını çözümlemek için geliştirdikleri önlemlerdir. Bu nedenle de bu düşüncelerin
oluşturduğu merkantilizm ayrı bir iktisadi sistem olarak değerlendirilemez. Geçmişte olduğu
gibi günümüzde de merkantilizmi bir sistem olarak kabul eden ve onu Kapitalizmin ilk aşaması
sayan eğilimler daha çok taraftar bulmuştur.
Merkantilist doktrin üç temel faktöre dayalı olarak açıklanabilir:
• Bunlardan; birincisi merkantilist düşünceye göre ihracat fazlasını sağlamak için
ithalat kısıtlanmalıdır. Devlet bu alanda gerekli görülen tüm önlemleri almalıdır. İthalatın
azalması ve ihracatın arttırılması, ülkenin kıymetli maden varlığını arttıracak ve dolayısıyla dış
ticaret fazlasına sahip olan ülke zenginleşecektir.
• İkincisi milli ve güçlü devlet ilkesidir. Yani devletin gücü sahip olduğu nüfusunun
fazlalığına, güçlü bir ordu ve donanmaya bağlıdır.
• Üçüncüsü ise dış ticaretin gerekliliğidir.
Ancak bu üç ilke birbirinden bağımsız değil, tam aksine birbirine bağlı olarak dikkate
alınması gereken ilkelerdir.

3.3.1. Merkantilist Çağdaki Gelişmeler
Merkantilist çağda başlıca dört önemli gelişme meydana gelmiştir:
A. Düşünce Alanında
Aklın önündeki engeller kalkmaya, eleştirilmeye başlanmıştır ki böylece Rönesans
başlayacaktır. Burada kısaca Rönesans’tan bahsedelim.
a) Rönesans
Rönesans hareketi ile insana, topluma, bilime, sanata, dine, tarihe tüm siyasal ve sosyal
olgulara bakış olarak büyük bir nitelik değişimi oluşmuştur. Avrupa açısından karanlık çağın
bitişi insana ve insan aklına olan güven ile birlikte aydınlanma çağının başlamasıdır. Avrupa
açısından Rönesans bir tarihsel dönüşüm, bir devrimdir. Anlamı yeniden doğuş olan Rönesans
büyük bir yenilik ve gelişme hareketidir.
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Rönesans; insanın, eşyanın, dünyanın yeniden tanımlanması kilisenin skolastik Orta
Çağ anlayışı reddedilerek bilimde, felsefede, sanat ve edebiyatta özgür insan anlayışının
savunulmasıdır.
Rönesans’ın temel düşüncesi hümanizmdir. İnsan her alanda yüceltilmektedir.
İnsanların özgürlüğü, eşitliği, aklın egemenliği savunulmuştur.
Rönesans’la insan cemaat tipi yapıdan çok tek ve eşit bir birey hâlini almıştır.
Rönesans’ın Nedenleri:
• Matbaanın bulunması ve eski döneme ait eserlerin bastırılması ve eski kültürün
öğrenilmesi,
• Orta Çağın sonlarına doğru kültür ve sanatta önemli bir birikimin oluşması 15. ve 16.
yy.da dahi sanatçıların yetişmesi
• Avrupa’nın İspanyada Endülüs Emevi Devleti ve Sicilya aracılığı ile İslam
Medeniyetini tanıması.
• Avrupa’da kültür ve sanat faaliyetlerini destekleyen, bilim adamları ve sanatkârları
himaye eden varlıklı kişilerin (mesenlerin) ortaya çıkması.
• İstanbul fethedilince Avrupa’ ya kaçan bilginlerin buradakilere Yunanca öğretmeleri
ve eski eserleri tanıtmaları
• Coğrafi Keşiflerden sonra zenginleşen Avrupa’da, sanattan ve edebiyattan zevk alan
bir sınıfın ortaya çıkması
Rönesans’ın Sonuçları:
• Avrupa ülkelerinde bilim, sanat, edebiyat alanlarında yeni bir dünya görüşü ortaya
çıktı.
• Orta Çağın düşünce biçimi olan skolastik düşüncenin yerine, gözlem ve deneye
dayalı (pozitif) düşünce sistemini getirdi. Düşüncede serbest bir ortam doğdu.
• Deney ve gözleme dayanan pozitif düşünce ortaya çıktı.
• Avrupa’da insan faktörü öne çıktı. İnsanlar kendi haklarına sahip çıkmaya başladılar.
• Kilise zayıfladı.
• Reformun doğuşu hazırlandı.
Bu döneme kadar bilim, sanat ve medeniyet alanlarında İslam Ülkeleri öncülük
yaparken, Rönesans hareketleriyle Avrupa Ülkeleri öne geçti.
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b) Deneysel Yöntem, Gözlem ve Teknik Gelişmeler:
Orta Çağın durgun ekonomisi geri plana itilmiş teknik gelişmeler yardımı ile dinamik
ekonomi öne geçmiştir. Kayof Burg 1738 yılında hareket eden mekiği bulmuştu. 1785 yılında
Cartwright, mekanik dokuma tezgâhını işlemeyi başarmıştı. Üretimin artırılması için insan
enerjisinin yanında buhar enerjisinin devreye girmesini gerektirmişti. 1784 yılında J. Watt’ın
buhar makinesini bulması ve bir yıl sonra bu makinenin üretimde kullanılması, üretim miktarını
artırmış ve insan enerjisi yerine buhar gücünün konması emeğin verimliliğini artırmıştır.
Çinliler, ipek ve pamuktan kâğıt yapmasını biliyorlardı. Türkler de Çinlilerden bu
şekilde kâğıt yapmasını öğrendiler. Kâğıt yapımı, 8. yüzyıl sonlarında Türkistan’ı ele geçiren
Araplara Türklerden geçti. Avrupalılar ise kâğıdı Endülüs Müslümanlarından öğrendiler.
Ancak, Avrupa'da ipek ve pamuk az bulunduğu için kâğıt pahalıya imal ediliyordu. Avrupalılar
daha sonra paçavradan ve selülozdan kâğıt yapmayı basardılar. Bunun sonucunda kâğıt bollaştı
ve ucuzladı.
B. Politika Alanında
Ticaret devletin ilgi alanına girmiştir. Devletin sadece temel bazı alanlarda bulunması
fikrine devletin ticarette de söz sahibi olması fikrine geçilmiştir.
C. Ticaret Alanında
Ticaret alanındaki gelişmeler coğrafi bilginin gelişmesi ve gemicilik bilgisinin
gelişmesine bağlı olarak oluşmuştur. Coğrafi keşiflerin en temel nedeni ucuza mal almaktı
bundan ayrı nedeni ise Avrupalıların Hıristiyanlığı yaymak istemeleri olmuştur.
a) Coğrafya bilgisinin ilerlemesi: Haçlı Seferleri sırasında Türk ve Müslüman
denizcilerden öğrenilen bilgilerle Avrupa’da coğrafya bilgisi ilerledi.
b) Gemicilik sanatının ilerlemesi: Orta Çağdaki gemiler kıyıları takip eden, kürek
çekilen küçük gemiler iken Venedikliler Karavel denilen fırtınalara dayanıklı, yüksek güverteli
gemiler yaptılar. Cesur gemiciler yetişti. Ayrıca cesur seyyahlarında yazdığı eserler gemicilere
ilham kaynağı oldular.
Müslümanların elinde olan ipek ve baharat yollarına Avrupalıların sahip olmak
istemeleri, pusulanın bulunması ile gemicilerin cesaretle okyanuslara açılması, çeşitli keşiflere
ve yeni ticaret yollarının bulunmasına yol açtı. Şöyle ki:
a) Ümit Burnunun bulunması ( 1487 ): Portekizli Bartelmi Diaz Portekiz’den yola
çıkıp batı Afrika’yı takip ederek Afrika’nın güney ucuna ulaştı. Fırtınalar Burnu adı verilen bu
yeni yolun adı zamanla denizcilerin ümidini kırmamak için Ümit Burnu olarak değiştirildi.
b) Hint Deniz Yolunun bulunması ( 1498 ): Portekizli Vasco de Gama Ümit Burnunu
geçerek Hindistan’ın Kaliküt limanına vardı. Hint Deniz Yolu Portekizlilerin eline geçti.
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c) Amerika’nın keşfi ( 1492): Cenevizli Kristof Kolomb İspanya Kralının verdiği üç
gemi ile sürekli batıya giderse Hindistan’a varacağı düşüncesi ile yola çıktı. Yoluna bilinmeyen
bir kara çıkacağını hesaplamamıştı. 2 ay sonra Amerika’nın batısındaki Bahama Adalarına
ulaştığında buranın Hindistan’ın batısı olduğunu sandı. Ölümüne kadar yeni bir kıta keşfettiğini
anlayamadı. 1507 yılında Amerika Vespuçi buranın yeni bir kıta olduğunu fark etti. Yeni kıtaya
onun adı verildi. Amerika’nın keşfi tüm Avrupa ülkelerinin ilgisini bu kıta üzerine topladı.
İspanyol ve Portekizliler hemen 16.y.y.ın başlarında yerli uygarlıkları altüst etmişlerdi. Bu
dönem çeşitli hukuki ve demokratik adımların atıldığı bir dönemin başlangıcı oldu. Yüzyılın
sonlarına doğru Avrupa’nın diğer uluslarının göçmenleri ve İngilizler Amerika’da ilk sürekli
yerleşim yerlerini kurdular. İngiliz kolonilerinde ilk yasama meclisi kuruldu. Keşfedilen
Amerika kıtası önce Meksika'nın gümüşü ve Peru'nun altını ile önem kazanmıştır. Ticaretin
geniş alanda ve büyük hacimde yapılması paranın kullanımını artırmıştır. Paranın ve değerli
madenlerin piyasada artışı, enflasyona ve fiyatların yükselmesine neden olmuştur. Bu gelişme
borç alan tüccar ve girişimcilerin daha da zengin olmasına yol açmıştır. Bu gelişme güçlenen
burjuvazinin politik gücünü artırırken, feodal beylerin politik ve kırsal yörelerdeki etkinliklerini
azaltmaktaydı. Amerika’dan aktarılan çok miktardaki altın ve gümüşün o dönemde tedavülde
olan metal para arzını artırması, Avrupa’da fiyatları yükseltmiş ve fiyat yükselişlerinden kısa
dönemde karları artan tüccarlar fazlalıkları üretim amacıyla, Fransa ve İngiltere’de yatırıma
yöneltmeleri bu ülkelerde sanayileşme sürecinin başlamasına ortam hazırladı. İspanya’da artan
iç fiyatlar ithalatı arttığından ülkenin altın ve gümüş rezervleri zamanla eridi. Osmanlı
toplumunda para arzının artması, iç fiyatları yükseltmiş, bu artışların enflasyon olduğunu fark
edemeyen yöneticiler, iktisadi faaliyetlere daha çok müdahale etme yoluna gittikleri için iç
yatırımlar artırılmamış ve fiyat artışları ithalatın artmasına ve altın-gümüş rezervlerinin
tükenmesine yol açmıştır.
d) Dünyanın dolaşılması ( 1519-1522 ) : Portekizli Macellan Atlas Okyanusuna
açılarak Amerika’nın güneyine ulaştı. Kendi adını verdiği boğazı aşarak Büyük Okyanusa geçti.
Filipin Adalarında yerli halkla yaptığı savaşta öldü. İkinci Kaptan Del Karo Ümit Burnunu
dolaşarak İspanya’ya döndü.

Coğrafi Keşiflerin Sonuçları
a. Sömürge imparatorlukları kuruldu. Portekiz sömürgeleri zamanla Hollandalıların
eline geçerken, İspanyollar Amerika’da büyük bir sömürge imparatorluğu kurdular. Zaten
Sömürgeciliğe başlayan uluslar keşifleri yapanlardı.
b. Burjuva sınıfı önem kazandı.
c. Yeni kıtalar ırklar, uygarlıklar, bilinmeyen hayvan türleri ve bitkiler tanındı.
d. İnsanlarda merak ve keşfetme arzusu uyandı.
e. Tüketim kalıpları değişti. Yeni ürünler günlük yaşamlara girdi: mısır, kahve, çay,
çikolata, tütün gibi.
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f. Çok eski ve köklü uygarlıkların varlığı keşfedildi. Aztek, Maya gibi…
g. Dünya ticaret yolları büyük ölçüde değişti.
h. Köle ticareti başladı.
i. Hıristiyanlık yeni ülkelere yayıldı. Dini inanç ve kiliseye duyulan güven azaldı.
D. Din Alanında
Rönesans’tan ayrı dinde de reformlara gidildi, çeşitli yeni din görüşleri ve mezhepler
doğdu. Rönesans ve reform hareketleri Avrupa’nın değer yargılarını değiştirdi. Bu
dönemde Avrupa’da ölümsüz eserler yapıldı. Rönesans, konumu nedeniyle İtalya’da
(düşünce özgürlüğünün fazla olması v.s gibi), reform da Almanya’da başladı.
Reform
16. yüzyıla gelinceye kadar Avrupa'da, Katolik ve Ortodoks olmak üzere iki mezhep
vardı. Katoliklerin dini lideri Papa Roma'da; Ortodoksların dini başkanı olan Patrik de
İstanbul’da bulunurdu.
Katolik inancına göre günah işleyen Hıristiyanlar, tövbe ederek bundan
kurtulabilirlerdi. Zamanla, günah çıkarma ya da bağışlama işlerinde kilise etkili olmaya başladı.
Hıristiyanlara kutsal yerleri (Kudüs, Roma gibi) ziyaret ederek, ya da sadaka vererek, yani
kiliseye para bağışlayarak günahlardan kurtulma olanağı verdi. İşte bu yolla günahlardan
arınma işine endülüjans denirdi. Endülüjans, 16. yüzyılda yeni bir biçim aldı. Papa X. Leon,
1516'da, Hıristiyanların, Sen Piyer Kilisesi inşaatına para verirlerse endülüjansa
kavuşacaklarına karar verdi. Bir süre sonra ölen kimselerin günahları için de endülüjans
alınabileceğini bildirdi. Bunun üzerine tüm Hıristiyan dünyasında endülüjans satışları başladı.
Böylece halk daha da yoksullaşmaya başladı.
16. yüzyıl başlarında iki din adamı; önce Luther, sonra Calven, papaların endülüjans
satarak Hıristiyanların günahlarını bağışlamaya yetkili olmadıklarını, günahtan kurtulma işinin
bir inanç sorunu olduğunu, Tanrı ile kul arasına kimsenin giremeyeceğini söyleyerek kiliseye
karşı çıktılar. Bu durum, açıklanan diğer nedenlerle de birleşince Almanya'da reform hareketleri
başladı ve diğer Avrupa ülkelerine de yayıldı.
• Reform, 16. yüzyıl boyunca tüm Avrupa'yı etkileyen dinsel bir harekettir. Bu hareket
Katolik kilisesinin aşırı zenginleşmesi ve yozlaşmasına karşı gelişmiş ve Hıristiyanlığın en
büyük üç mezhebinden Protestanlığın oluşmasını sağlamıştır.

Reform hareketinin sonucu olarak Avrupa’da her yönüyle tarihsel bir değişim süreci
başlamıştır. Bu süreç modern devlete gidişi hızlandırmıştır. Reform hareketi Rönesans’la
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birlikte Orta Çağa damgasını vuran kilise tutuculuğu ve dinsel felsefeden kurtulmayı sağlayan
özgürlük hareketi olarak ortaya çıkmaktadır.

3.4. Fizyokrasi
Doğa’nın Gücü anlamına gelen fizyokrasi terimi, Yunanca’daki ‘Physis’ (doğa) ve
‘Kratos’ (güç) kelimelerinin birleştirilmesinden meydana gelmiştir. Fizyokrasi’nin kurucusu
olarak kabul edilen Dr. François Quesnay (1694-1774) ekonomi düşünce tarihine 1758 yılında
meydana getirdiği ünlü ‘Tableau Economique’ (Ekonomik Tablo) ile girmiştir. Ekonomik
Tablo, literatürde bilinen ilk makro- denge modelidir.
Bir başka önemli düşünür John Locke’un ‘rasyonalizm’ ve ‘doğal düzen’e verdiği
önemi fizyokratlar da benimsemiştir. Dr. Ouesnay'ın liderliğinde gruplaşmış diğer
fizyokratlardan bazıları Victor Rigueti de Mirabeau, Mercier de Is Rıviere. Le Trosne, Dupont
de Nemours ve Vinceni de Gournay'dır. Ekonomik düşünce tarihinde ‘ekonomist’ sıfatı ilk kez
fizyokratlar hakkında kullanılmıştır. Çünkü fizyokrasi ekolündekiler ilk kez ekonomik
faaliyetlerin bir bütün hâlinde ele almış ve ekonomik olayları objektif yönden incelemişlerdir.
Fizyokratların “doğal düzen” kavramı liberal düşüncenin ilk temel taşı olur. ‘Doğanın
gücü’ anlamına gelen fizyokraside doğal kanunlar ilahi düzene dayanır. En iyi kanunları tanrı
yapar. İnsanlar sadece bu kanunları uygular. Fizyokrasi evrensel yaşamın insanların koyduğu
yasalarla değil, doğanın koyduğu yasalarla yönetildiğini savunur. Bu yüzden ekonomik
yaşamda esasen bir “doğal düzen” mevcut olduğundan devletin bu doğal düzene karışmamasını
savunur. Fizyokratlara göre devlet, doğal düzenin kendi kendine kurulmasına ve işlemesine
engel olacak her türlü hareket ve müdahaleden kaçınmalı ve yol, köprü, kanal yapmak gibi
önemli bayındırlık işleri dışında hiçbir ekonomik faaliyete katılmamalı, yalnızca insanın canını,
malını ve özgürlüğünü güvence altına almalıdır.
Fizyokratların doğal düzen anlayışı Argensen tarafından ‘‘Laisser faire, laisser passer bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler’ şeklinde ifade edilmiştir.
Klasik iktisat okulunun kurucusu olarak kabul edilen Adam Smith de fizyokratlar gibi
ekonominin işleyişinde doğal bir düzenin var olduğuna inanmış ve bunu ‘görünmez el’ olarak
adlandırmıştır. Adam Smith fizyokratlardan farklı olarak doğal düzenin tanrısal güce dayalı
olarak değil, bireylerin kişisel teşebbüs gücüne dayalı olarak işleyeceği fikrini savunmuştur.
Smith’e göre doğal düzeni sağlayan bireyin kişisel çıkarıdır.

3.5. Sanayi Devrimi ve Kapitalist Sistemin Yükselişi
Dar anlamda sanayileşme, mal üretiminde makine kullanma veya milli gelir içinde
sanayi kesiminin payının belirli bir orana erişmesidir. Geniş anlamda sanayileşme ise, Sanayi
Devrimi ile birlikte oluşan ve ülkelerin ekonomik, sosyal, siyasal vb alanlarda uğradıkları
değişikliklerdir.
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İnsanlık tarihi iki köklü değişikliğe şahit olmuştur. Bu iki değişmeden ilki MÖ sekiz bin
yılda ortaya çıkan ve daha önce avcılık ve toplayıcılıkla geçinen insan topluluklarını çiftçi ve
çoban topluluklarına dönüştüren Tarım Devrimi; ikincisi ise 18. yüzyılda başlayan ve iki yüzyıl
içinde dünyanın tarımla uğraşan nüfusunu radikal biçimde azaltarak insanı artan ölçüde hizmet
ve mamul mal üreticisi hâline getiren Sanayi Devrimi’dir.
İngiltere’de 18. yüzyıldan başlayarak kapitalist gelişmenin odağı, ticaretten sanayiye
kaydı. Sanayi Devrimi, bu anlamda, ticari sermayenin egemen olduğu bir dönemden, sanayi
sermayesinin egemen olduğu bir döneme geçiş olarak da tanımlanabilir.
Sanayi Devrimi tarım temeline dayalı bir ekonomiden sanayi ve ticaret temeline dayalı
bir ekonomiye hızlı bir geçişi simgeler. Sanayi Devrimi uygun koşulların bir araya gelmesi
sonunda ilk kez 1750-1850 döneminde İngiltere’de ortaya çıktı. İngiltere’de buhar gücü ile
çalışan dokuma fabrikalarının kurulması Sanayi Devrimi’nin başlangıcıdır.
Kapitalist sistemde sanayileşme kendiliğinden gelişen bir süreç değildir. Sermaye
birikimi, büyük pazarların oluşumu, geniş ham madde kaynaklarına ulaşılması ve makinenin
bulunuşu sanayileşme sürecini hızlandıran önemli etkenlerdendir. Mali alanda yaşanan
gelişmeler kredi kullanma ve bankacılık faaliyetlerinde olağanüstü bir hacim artışı sağlar.
Böylece, kapitalist sistemin dinamik özelliği olan sermaye birikmeye başlar ve bilimsel
buluşların sanayiye dönüştürülmesi için gereken finansman sağlanır. Sanayi devrimiyle
sermayenin ticaretten sanayiye kayması kapitalist sınıfı engellenemez bir güce ulaştırır.
Genel olarak Sanayi Devrimi, el tezgâhı ve zanaat üretiminin yerine makinelerle
donatılmış fabrika üretiminin geçmesi ve organik enerjinin yerini geniş ölçüde buhar gücünün
almasıdır. Bu yeni üretim sürecinde üretim yeni yöntemlerle ve yığın olarak yapılır ve makine,
üretim sürecinde giderek insanın yerini alır. Makineleşmeyle birlikte üretim içinde işbölümü
gelişir ve uzmanlaşma kolaylaşır. Ayrıca loncalar yıkılır ve birçok meslek çöker. Yeni teknik
ve işbölümü, bir yandan kişisel verimi diğer yandan toplam üretimi büyük ölçüde yükseltir. Bu
süreç, ticari kapitalizmin iktisadi düşüncesi merkantilizme tepki olarak ve sanayi kapitalizmin
sözcülüğünü yapan iktisadi öğretinin yani liberal kapitalist sistemin doğuşunu ve gelişmesini
sağlar. Bu sistemdeki kapitalist sınıf, kendi faaliyetini sınırlayacak bütün durumlara karşıdır.
Temel düşünceleri serbest rekabet ortamının sağlanması ve devlet müdahalesinin minimuma
indirilmesidir.
Özet olarak Sanayi Devrimi’yle birlikte bu dönemde:
Nüfus çok hızlı oranda artmaya başladı. Nüfus artışının nedenleri ise insanların daha
az hastalığa yakalanması, doğum oranlarının yükselmesi ve insan ömrünün uzamasıydı.
•

•

İnsan gücünün yerini makine aldı.

Batı dünyası geçmişte benzeri olmayan bir hayat seviyesine ulaştı. Ortalama
zenginlikte bir şehir sakini daha önceki toplumların zenginlerinin bile elde edemediği lüks
•
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mallara sahip oldu. Ayrıca hayat düzeylerindeki bu yükselme geçmiş dönemlerdekinden farklı
olarak istikrarlılık ve süreklilik kazandı.
Küçük imalathaneler yerlerini büyük fabrikalara bıraktılar. Ekonomik faaliyet aile içi
veya mahalli kullanımlardan çok ülke çapında ve uluslararası pazarlar için üretime doğru
ihtisaslaşmaya yöneldi.
•

•

Üretim arttı ve mamul türleri çeşitlendi.

Ticaret gelişti. Batı dünyasında tarım hâkim ekonomik faaliyet olmaktan çıktı. İşgücü
temel mallar üretiminden mamul mallar üretimine kaydı ve böylece sanayi ve hizmet sektörleri
daha önemli hâle geldi. Bu netice zirai verimlilikte olağanüstü bir artışla sağlandı. Nitekim
sanayi öncesi bir ekonomide faal nüfusun % 60 ile 80'i arasında değişen bir bölümü tarımda
çalışmak zorundadır. Oysa sanayileşmiş bir ülkede faal nüfusun % 5 ile 10'undan da azı tüm
nüfusun yiyecek ihtiyacını karşılayabilmektedir.
•

•

Üretilen malların fiyatları ucuzladı.

•

Pazar yeri ve ham madde de arayışı önem kazandı.

•

Avrupa sömürgecilik faaliyetlerine hız verdi.

Sanayi devrimi, orta sınıfın zenginleşmesi sürecine paralel olarak kapital birikiminin
oluşmaya başlamasına da zemin hazırlamıştı. Küçük burjuvazinin gelişmesi ve orta sınıfın
zenginleşmeye başlaması, yeni yatırım alanlarının aranmasını da beraberinde getirmişti.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki kavramlardan hangisi feodalizmle ilgili değildir?
a) Fief
b) Denarius
c) Vassal
d) Serf
e) Angarya
2) Feodalizm hangi dönemde ortaya çıkmıştır?
a) 16. yüzyıl
b) 17. yüzyıl
c) Orta Çağ
d) 18. yüzyıl
e) 19. yüzyıl
3) Aşağıdakilerden hangisi feodalitenin zayıflamasında etkili değildir?
a) Coğrafi keşifler
b) Haçlı seferleri
c) Ateşli silahların bulunması
d) Soyluların savaşlarda hayatını kaybetmesi
e) Merkezi otoritenin güçlenmesi
4) Aşağıdakilerden hangisi ticari kapitalizmi tanımlamaktadır?
a) Merkantalizm
b) Kapitalizm
c) Fizyokrasi
d) Sanayi kapitalizm
e) Feodalizm
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5) “Laissez-faire, laissez-passer” ifadesi hangi anlama gelmektedir?
a) Ekonomiyi doğal düzen yönetir.
b) Görünmez el tanrısal güçtür.
c) Doğal düzen kişisel çıkardır.
d) Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler.
e) En iyi devlet en küçük devlettir.
6) Aşağıdakilerden hangisi merkantilizmi hazırlayan koşullardan biri değildir?
a) Avrupalı düşünürlerin doğal düzeni savunmaya başlamaları
b) Deniz keşifleri
c) Tarımın yerini ticaretin alması
d) Rönesans
e) Millî ekonomilerin ortaya çıkması
7) Rönesansın temel düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rasyonalizm
b) Septizm
c) Hümanizm
d) Liberalizm
e) Klasizm
8) Fransa'da ortaya çıkmış, tarımı ekonomik büyümenin motoru olarak gören ve devlet
müdahaleciliğine karşı olan iktisadi düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kameralizm
b) Fizyokrasi
c) Merkantilizm
d) Klasik iktisat
e) Kollektivizm
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9) Merkantilizm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Ticari kapitalizmin bir sonucudur.
b) Krizohedonizm temel ilkedir.
c) Ulusal sanayi ve ticaret dış rekabete karşı korunmuştur.
d) Zenginliği, ülkeye değerli maden girişine bağlayan bir doktrindir.
e) “Laissez faire - laissez passer” temel sloganlarıdır.
10) Merkantilizm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır.
b) Devletin ekonomik faaliyetlere müdahalesini savunur.
c) Uluslararası ekonomik ilişkilerin, aynı anda bütün ülkelerin refahını arttırmasının
mümkün olduğunu ileri sürer
d) Ulusal servetin kaynağı olarak değerli madenleri görür
e) Ham madde ithalatının kısıtlanması gerektiğini savunur
11) Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomik sistem olarak diğerlerinden daha önce
ortaya çıkmıştır?
a) Sosyalizm
b) Kapitalizm
c) Karma Ekonomik Sistem
d) Fizyokrasi
e) Merkantalizm
12) Soylu toprak sahiplerinin egemenliğine dayanan toplum düzeni aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Liberalizm
b) Sosyalizm
c) Fizyokrasi
d) Merkantalizm
e) Feodalizm
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13) Ortaçağda hâkim olan ve Katolik Kilisesinin koyduğu katı değişmez kuralları
temsil eden düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rönesans
b) Reform
c) Materyalizm
d) Pragmatizm
e) Dogmatizm
14)

Aşağıdakilerden hangisi Feodalizm’in yıkılışıyla ilişkilendirilemez?

a) Haçlı Seferleri
b) Ateşli silahların gelişimi
c) Şehirleşmenin gelişimi
d) Burjuva sınıfının yükselişi
e) Sanayi Devrimi’nin ortaya çıkışı
15)

“Doğanın Gücü” ile ifade edilen aşağıdakilerden hangisidir?

a) Görünmez el
b) Laissez-faire, laissez-passer
c) Merkantilizm
d) Feodalizm
e) Fizyokrasi

Cevaplar
1) b, 2) c, 3) e, 4) a, 5) d, 6) a, 7) c, 8) b, 9) e, 10) d, 11) e, 12) e, 13) e, 14) e, 15) e.
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4. LİBERALİZMİN DOĞUŞU, GELİŞİMİ VE TEMEL İLKELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Tarihi Dönüşüm
4.2. Liberalizmin Tanımı, Doğuşu ve Gelişimi
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Anahtar Kavramlar
Bireycilik, Özgürlük, Homoeconomicus, Laissez-Faire, Sınırlı-Sorumlu Devlet
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Giriş
Üzerinde yükseldiği ekonomik ve siyasi ayaklarında temelde bireyi ve özgürlüğü
savunan liberal düşüncenin bu bölümde doğuşu, gelişimi ve temel ilkeleri ele alınacaktır.
Liberalizmin siyasi bacağını oluşturan “demokrasi” kısmı, liberalizmin türleriyle birlikte bir
sonraki bölümde, kitabın ana konusunu oluşturan ekonomik ayağı kapitalizm ise daha sonraki
bölümde ele alınacaktır.
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4.1. Tarihi Dönüşüm
12’nci yüzyıldan itibaren Avrupa’da dönüşüm süreci başlamıştı;
• Canlanan ticaret,
• Gelişen kent yaşamı,
• Siyasi düzeyde krallıklara bölünmüş Avrupa’da modern devletin en belirgin
unsurlarından biri olan “ülke”nin ağırlık kazanmaya başlaması ve
• Buna bağlı olarak kralın kişisel iradesinden bağımsızlaşarak gelişen yeni bir sınıfın burjuvazi- iktidardan pay arayışı…
Artık kentli bireyler, haklarını hem diğer toplumsal tabakalara hem de krallara kabul
ettirmenin mücadelesi içine girmiştir. Bu durum elbette feodal toplum örgütlenmesinin
temellerini derinden sarsmış, feodal yönetim mekanizmasının esasını oluşturan iktidar
ilişkilerinin dönüşmesini sağlamıştır. Toplumu oluşturan soylu-ruhban-köylü tabakalaşması
yerini, güçlenen burjuvazinin de içinde olduğu çatışmacı toplumsal yapıya bırakmıştır.
Kentlerin kendilerini özerk ve ortak bir çıkarlar birliği biçiminde yönetme hakkını elde
etmeleri, feodal yönetim mekanizmasının değişimi bakımından çok önemli iki sonuç
doğurmuştur; bunlardan ilki, kentlileşmenin feodal yükümlülüklerden kurtarması ve özgürlük
fikrini yerleştirmesi, diğeri ise feodalitenin kişiselliğe, kan bağına, akrabalığa, kişisel
sözleşmelere dayalı meşruiyet ilişkilerinin yerini hukuk kurallarına bırakması olmuştur.
13’üncü yüzyılda parasal araçların yayılması, ekili arazilerin genişlemesi ve nüfusun
artışı toplumu dünyevileştirerek kilisenin toplum üzerindeki etkisini azaltmıştı. Böylece
kilisenin kültürel ve sosyal tekeli kırılmış, tek eğitim merkezi manastırların karşısına
üniversitelerin yavaş yavaş ortaya çıkması ile bilimde, felsefede belirli bir özgürlük doğmaya
başlamıştır.
Liberalizmi doğuran özgür düşünce ortamı da bu sayede oluşmuştur. Bireyin düşünsel
özgürlüğünün önündeki en büyük engel olan dinsel dogmatizm yerini rasyonel düşünceye ve
doğa felsefesinin özgür ve eşit birey anlayışına bırakmıştır.
Krallıklarla beraber uluslar ve ulusal devletler ortaya çıkmış; ulusal ayrımlar
belirginleşmiş; halk artık kendini şu lordun bu efendinin uyruğu değil onların da uyruğu olduğu
kralın uyruğunda görmeye başlamıştı. Güçlenen orta sınıfın en büyük etkisi ise şu olmuştu:
Kral, burjuvazi ve soylular arasındaki ilişkileri kullanarak, onların içinde kalarak ve onları
kendi yararına kullanarak kendi iktidarını güçlendirmeye çalışmış ve mutlak iktidar geleneği
yerine toplumsal tabakalarının da katılımını sağlayıcı kurumlar (meclisler) ortaya çıkmıştır.
Krallıkların güçlenmesi beraberinde burjuvaziyi de güçlendirmiştir.
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Güçlenen burjuvazi uysal bir ortaklık yerine iktidardan pay istemeye başlayacak, bir
takım isteklerini gündeme getirecekti. Burjuvazi ilk isteği olan ticaretin korunması, güvenlik
içinde yapılması için ordu kurulması konusunda kralla anlaşınca, kralın kuracağı güçlü ordunun
maddi yükünü de burjuvazi üstlenmişti. Burjuvazi uluslararası ticarete adım atacağı güveni
sağlarken, kral da düşmanlarına karşı elinde devamlı, hazır, güçlü bir ordu elde ediyordu. Kralın
gücü burjuvazinin mali desteğine bağlıydı. Bu destek ancak ticaretin gelişmesiyle devam
edebilirdi. Kral bu yüzden ticareti arttırıcı ve tüccarları özgür kılıcı kanunlar çıkartıyordu.
Krallıklar kanun üstünlüklerini toplumun her alanlarına yaymak için iktidarlarını güçlendirici
kurumları geliştirdiler. Ordu, kanun, vergi ile krallıklar toplumun her alanına iktidarlarını nüfuz
ettirdiler. Tüm bunlar krallıkların merkezi otoritelerini arttırdı. Krallıklar otoritelerinin
güçlenmesiyle beraber bu otoritelerine engel olacak diğer otorite odaklarıyla çatışmaya girdi.
Kralın karşısında kalan tek güçlü rakip kiliseydi. Kral ve kilise çatışması kaçınılmazdı.
Ulusal krallar bir devlete iki baş düşünemiyorlardı. Papanın gücü tek başına tüm feodal
lordlardan daha etkiliydi. Kral-papa çatışması şu alanlarda etkin şekilde başladı: Kilise halktan
bağış ve vergi toplayarak ekonomik yönden büyüyordu. Halkı dinsel konularda etkileyerek
kraldan çok kendine bağımlı kılıyordu. Halkın yargılanması kralın mahkemeleriyle beraber
kilise mahkemelerinde de yapılıyor, bu kralın gücünü zayıflatıyordu. Kilise ayrıca kralın
uygulamalarını eleştirerek ülkenin ve yönetimin içişlerine karışarak ulusal devletin gücünü
gölgeliyordu. Böylece halk hem kilisenin uyruğu hem de krallığın uyruğunda, hem krala hem
de kiliseye vergi veriyor, kilisenin ve krallığın eğitimini alıyor, her ikisinde de yargılanıyordu.
Ortada iki başlı bir iktidar vardı. Burjuva sınıfı, kilisenin feodal yapıyı koruyucu ve kendi
gelişimini engelleyen yapısına karşı kralın yanında savaşa girdi. Burjuvazi böylece ikinci büyük
savaşına protestan reformcularını yanına alarak katolik kilisesine karşı giriyordu.
Krallıkla çatışmaya giren papalık gerek halk üzerinde uyguladığı sistemli sömürü
politikasıyla, gerek vazgeçemediği lüks tutkusu nedeniyle kısa sürede geniş kitlelerin tepkisini
çekmeye başladı. 15. yy. başlarında kilisenin dünya işlerine karışmasını eleştiren ve onun bu
etkisini insanların üzerinden çekmesi gerektiğini savunan düşünürler ortaya çıkmaya başladı.
Böylece reform hareketleri başladı.
Reform hareketi Rönesans’la birlikte Orta Çağ’a damgasını vuran kilise tutuculuğu ve
dinsel felsefeden kurtulmayı sağlayan “özgürlük hareketi” olarak ortaya çıkmıştı.
Reform hareketi protestan anlayışla siyasal iktidar ile ruhani otorite ayrımını ulusal bir
temele oturtmak değil, ruhani otoriteyi siyasal iktidara tabi kılmak olmuştur.
Max Weber’in belirttiği protestan ahlakı çalışma ve biriktirme dışı tüm uğraşları
kötülemiş, çalışmayı ve biriktirmeyi kutsamıştır. Bu anlayış belirli bir sermaye birikimi
sağlamış bu da kapitalizmin ruhu olan girişimciliği arttırmıştır.
Protestan dini anlayış liberalizmin hem ekonomik hem siyasal alt yapısını oluşturdu.
Burjuva sınıfı önündeki din engelini de ortadan kaldırmış oluyordu.
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4.2. Liberalizmin Tanımı, Doğuşu ve Gelişimi
Bireyi temel alan, bireylerin iktisadi ve siyasi yapı içerisinde hak ve özgürlüklerini
güvence altına alan, piyasa ekonomisinin doğal işleyişine bırakılarak devletin ekonomiye
müdahalesinin minimum düzeye indirilmesini savunan bir düşünce olan liberalizm, İngilizce
‘liberty’ kelimesinden türemiştir ve özgürlük anlamına gelmektedir. Dolayısıyla en temel
anlamda liberalizm, özgürlükleri savunan düşünce demektir.
Liberalizm, bireyi ve toplumu devletin denetim ve gözetim sisteminden arındırmak
isterken, mutlakıyetçiliğe ve feodal düzene karşı durmuştur. Böylece liberalizm, insanların hem
iktisadi ve siyasi faaliyetlerinde, hem dini işlerinde, hem de düşünce ve kültürel bakımından
kendi hayatlarına müdahale etmeyen, onları serbest bırakan bir düşünce olarak karşımıza
çıkmıştır.
Batı’da, Orta Çağ düzeninin çözülmesi sonucu gelişen reform hareketleri ve uluslaşma
süreci boyunca, burjuvazinin öncülüğünde gelişen sistemli bir düşünce tarzı olarak liberalizm,
17 - 18. yüzyıllar Avrupası’nda, siyasal alanda John Locke ve iktisadi alanında David Hume
ve Adam Smith tarafından geliştirilmiştir.
Liberalizm, bu çalışmada olduğu gibi ekonomik yanıyla karşımıza çıksa da tarihsel
geçmişi ve teorik altyapısı bakımından siyasi bir mekanizmadan da beslenmektedir. Hâliyle
liberalizmin gelişimi ile birlikte ekonomik ve siyasi liberalizm bir bütünlük oluşturmuştur.
Günümüzde ise liberalizm ekonomik, siyasi ve sosyal bir doktrin-felsefe hüviyetini
kazanmıştır.
Şimdi de liberal düşüncenin tarihsel süreç içinde nasıl evrildiğine onu oluşturan
düşünürlerin izinden giderek bakalım.
17. yüzyılın ikinci yarısı ile 18. yüzyılın ilk yarısı liberalizmin doğuşuna ev sahipliği
yapmıştır ve Thomas Hobbes (1588-1679) devlet konusundaki düşünceleri ile kendinden
sonraki birçok düşünürü derinden etkileyerek liberal düşüncenin yolunu açmıştır.
Hobbes 1651 yılında yayınladığı ünlü Leviathan adlı eserinde ‘ejderha - Leviathan’
olarak isimlendirdiği ‘devlet'i özgürlüklerin korunması ve devamı için gerekli görmüştür.
Hobbes'e göre vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için devlet gereklidir.
Vatandaşlar, bir toplumsal sözleşme ile Leviathan adı verilen devi-ejderhayı meydana
getirmişlerdir ve bu dev ya da ejderha, vatandaşların üzerinde ayrı yapay bir kişiliğe sahiptir.
Hobbes, kendinden önceki düşünürlerden farklı olarak devletin varlığını, tanrısal görmemiş ve
devletin varlığını bireylerin şahsi çıkarlarına dayandırmıştır. Özetle, vatandaşlar çıkarları
olduğu için (mal ve can güvenliklerinin korunması) devlete ihtiyaç duymuşlardır.
Hobbes'den sonra liberalizmin siyasi yönünün önemini ortaya çıkaran ilk düşünür John
Locke olmuştur. 17. yüzyılın en büyük düşünürlerinden biri olan John Locke (1632-1714)
siyasi liberalizm'in kurucusu ve babası olarak da adlandırılabilir. İleride açıklanacağı üzere
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liberalizmin ekonomik yönünü ilk kez sistemli bir şekilde inceleyen düşünür ise Adam Smith
olmuştur.
Locke, 1690 yılında Devlet Üzerine İki Deneme adlı eserini yayınlamıştır. Locke'a göre
toplum hâlinde yaşayan insanlar bazı doğal haklara sahiptirler. Örneğin yaşam hakkı, mülkiyet
hakkı, özgürlük gibi... Locke, insanın bütün doğal haklarının korunmasını için devleti gerekli
görmüştür.
Liberalizme önemli katkılar sağlayan bir diğer önemli düşünür ise David Hume
olmuştur. Hume, (1711-1776) aklın bireysel fayda peşinde koştuğu, kendiliğinden düzenin en
adil düzen olduğu ve devletin buna asla karışmaması gerektiği, faydacılık ve özgürlüğün
insanın doğası olduğunu savunmuştur.
Locke ve Hume'dan sonra Lord Acton ve Edmund Burke gibi İngiliz düşünürler ile
liberalizm önemli gelişme göstermiştir. Öte yandan İngiliz liberalizminin temelinde esasen bir
faydacılık felsefesi yatmaktadır. Faydacı Görüş ya da okulun en önde gelen temsilcilerinden
Jeremy Bentham'e (17481832) göre insan doğası gereği kendisine haz veren, (fayda
sağlayan) şeyleri ister ve yapar, buna karşılık kendisine acı veren, (maliyet yükleyen) şeylerden
kaçınır.
Bentham faydacılık anlayışı ile liberalizmin önemli bir ilkesi olan ‘özel çıkar
maksimizasyonu’ düşüncesi ön plana çıkmıştır. Jeremy Bentham'a göre insanlar tabiatı gereği
en az zahmetle en çok faydayı elde etmeye gayret ederler. İnsanların davranışları sınırlanmadığı
ve baskı altında tutulmadığı sürece, gerçek mutluluğa ve refaha ulaşmak mümkün olacaktır. Bir
başka ifadeyle, bütün bireylerin kendi mutluluklarının peşinde koşmaları sonucunda
toplumun mutluluğu da gerçekleştirilmiş olacaktır. Toplumsal mutluluk, bireysel
mutlulukların toplamıdır. Faydacı felsefenin diğer önemli savunucuları James Mill ve oğlu
John Stuart Mill’dir. (1806-1879)
Liberalizm bir doktrin olarak İngiltere'de doğduktan sonra Fransa, Almanya ve
Amerika'da önemli gelişmeler göstermiştir. Fransa'da Montesquieu (1689-1755) ve JeanJacques Rousseau (1712-1778), Alexis de Tocqueville (1805-1859) liberalizmin öncülüğünü
yapmışlardır. Öte yandan, Almanya'da; Immanuel Kant ve Friedrich von Schiller,
Amerika'da ise James Madison, John Marshall gibi düşünür ve devlet adamlarını liberal
doktrinin doğuşunda önemli isimlerdir.
Burada, ‘devletin gücünü sınırlayıcı bir mekanizma’ olan ‘kuvvetler ayrılığı’ ilkesini
geliştiren Montesquieu’ya özel bir parantez açmak gerekir.
18. yüzyılda devlet otoritesinin kötüye kullanılmasına karşı bir güvence olarak ön plana
çıkan kuvvetler ayrılığı prensibi; klasik anlamıyla yasama, yürütme ve yargı erklerinin
birbirinden ayrılması olarak tanımlanmaktadır.
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Kuvvetler ayrılığı prensibiyle amaçlanan her bir gücü, diğeri karşısında özerk kılmak,
her gücü kendine özgü işlevlerle sınırlamak ve böylelikle güçlerin kötüye kullanılmaması için
aralarındaki dengenin herhangi biri lehine bozulmasını engellemektir.

4.3. Liberalizmin Temel İlkeleri
Bireyciliğe dayalı, bireylerin siyasal ve ekonomik alandaki hak ve özgürlüklerini
güvence altına alan, piyasa ekonomisinin doğal işleyişine bırakılarak devletin ekonomiye
müdahalelerinin en az düzeye indirilmesini savunan bir doktrin olarak liberalizmi, bütünlüklü
açıklamak için düşünürlerin üzerinde durdukları ve liberalizmin unsurları olarak ileri sürdükleri
kavram ve kurumlara göz atmak uygun olacaktır. Liberalizmin unsurları olarak sıralanabilecek
kavram ve kurumlar arasında; doğal hukuk, doğal haklar, adalet, özgürlük, doğal düzen, piyasa
ekonomisi, bireycilik, özel mülkiyet, devletin sınırlılığı, sorumlu devlet, kuvvetler ayrılığı,
devletin ahlaki alanına çekilmesi, kanun hâkimiyeti, özel hayatın dokunulmazlığı, hoşgörü,
müdahalesizlik, gönüllü iş birliği, gönüllülük, sözleşme özgürlüğü, rızaya dayanan yönetim vb.
sayılmaktadır. Ancak biz burada daha genel bir çerçevede; bireycilik, özgürlük, rasyonalite ve
ekonomik insan (Homo Economicus), doğan düzen, piyasa ekonomisi ve sınırlı ve sorumlu
devlet olarak liberalizmin unsurlarını ele alacağız.
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Liberal Sosyal Düzen, Liberal Ekonomik Düzen ve Liberal Siyasal Düzen
LİBERALiZM
(LİBERAL SOSYAL DÜZEN)

TEMEL iLKELER
-Bireycilik
-Özgürlük
-Rasyonalite ve Ekonomik İnsan
- laissez faire ve Doğal Düzen
-Piyasa Ekonomisi (Kapitalizm)
-Sınırlı ve Sorumlu Devlet

Liberal Ekonomik Düzen

Liberal Siyasi Düzen

(Piyasa Ekonomisi)

(Demokrasi)

TEMEL iLKELER

TEMEL iLKELER

-Özel Mülkiyet

-Kanun Hâkimiyeti

-Rekabet

-Hukukun Üstünlüğü

-Miras

-Sınırlı ve Sorumlu Devlet

-Serbest Girişim

-Temel Siyasal
Özgürlükler

-Fiyat Mekanizması
-Temel Ekonomik
Özgürlükler

Haklar

Haklar

ve

ve

Kaynak: Coşkun Can Aktan, “Klasik Liberalizm, Neo-Liberalizm ve Libertarianizm”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 28,
sayı 1, Mart 1995, s.7.
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4.3.1. Bireycilik
Bireycilik, bireyin haklarını toplumun haklarından üstün gören ve her türlü değerin
bireylerden geldiğine inanan, toplumsal hayatta bireyi her şeyden üstün tutan siyaset ve toplum
görüşünü ifade etmektedir. Liberalizm, tek düşünen canlı olan bireyin varlığını, sınıf, halk,
toplum gibi soyut ‘bütün’lerin varlığından daha gerçek ve somut gördüğü için insanı en kutsal
varlık sayar.
İngiltere başbakanlarından Margaret Thatcher, “Toplum diye bir şey yoktur. Birey
olarak erkek, kadın ve aileler vardır” diyerek liberaller için halk veya toplum denen soyut
varlığın, onu oluşturan tek tek somut bireylerin toplamından daha üstün bir şey olmadığını
ortaya koymaktadır. Bu yüzden liberaller, ‘toplumun çıkarı’, ‘kamu çıkarı’, ‘toplumun iyiliği’,
‘ortak iyi’ gibi kolektif bütünlere hasredilen kavramların ne olduklarının belirsiz olduğuna
inanırlar. Bireylerin bireysel çıkarlarının dışında ve onlara üstünlük taşıyan bir takım ‘ortak
çıkarlar’ olabileceği fikrini benimsemezler.
Birey teorik olarak toplumdan önce var olmuştur ve dolayısıyla bireyin hakları da
toplumdan önce vardır. Ayrıca bireycilik, bireyin insan olarak kendi amaçlarını serbestçe
seçebilmesini ve bunları gerçekleştirmek için lüzumlu eylemleri yapabilmesini gerektirir.
Bunun için birey özgür olmalıdır. Ayrıca, bireyin, hiç kimsenin müdahale edemeyeceği özel bir
hayat alanı mevcuttur. Diğer bireyler gibi devlet de bu alana tecavüz etmemelidir. O yüzden,
devletin hareket alanı da sınırlandırılmalıdır. Böylece bireycilikten hukukun hâkimiyeti ve
sınırlı devlet ilkesine ulaşılır.
Rönesans döneminden önce toplumsal, siyasal hayata egemen olan kilisenin toplumcu
eğilimine bir tepki olarak ortaya çıkan bireycilik, bireyi toplumun önüne geçiren ve yerleşik
dini, geleneksel değer yargılarına meydan okuyan bir hareket olarak ortaya çıkıp gelişmiştir.
Locke, bireyin her türlü otoriteden kurtularak özgür olmasını ve kendi hayatını kendisinin
kurması gerektiğini herkes kendinin yargıcıdır ifadesiyle, Kant kendi yasanı kendin yap
formülüyle bireyciliği özetlemişlerdir.
Bireyciliğin tarihiyle liberalizmin tarihi aynı düzlemde gelişmiştir diyebiliriz.
Bireycilik özetle bireyin her alanda kendi yetileriyle hareket edebilme kabiliyetine olan
inançtır. Birey ekonomik olarak kendi çıkarları doğrultusunda hareket edebilecek bir homo
economicus, doğruyu ve gerçeği bulup ayırt edebilecek bir rasyonel insan, siyasal, sosyal
eylemlerini kendi çıkarlarına hizmet ettirebilecek doğrultuda kullanacak ‘faydacı insan’dır.
Öte yandan bireyciliğin ekonomik yönden ele alınması bizi Adam Smith’in
“homoeconomicus iktisadi adam” kavramına ulaştırmaktadır. Smith’e göre ‘her birey kendi
çıkarı peşinde koşar ve onu maksimize etmeye çalışırsa toplum çıkarı da maksimize edilmiş
olur’.
İktisadi anlamda bireycilik, bireylerin dizginsiz ve müdahalesiz olarak her türlü
girişimde bulunmalarıdır. Bireylerin her şeyi yapabildikleri doğal düzen en iyi bireycilik düzeni
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olarak kabul edilir. İktisadi bireycilik, iktisadi denetim ve düzenlemelere yer veren her türlü
sosyal ve siyasal değere karşı çıkar. Bireycilik bir öğreti olarak bireyi ve onun psikolojik
eğilimlerini toplumun iktisadi örgütlenmesinin gerekli temeli olarak görür, bireylerin
eylemlerinin toplumun iktisadi örgütlenmesi için yeterli görür, sosyal ilerlemeyi birey
aracılığıyla ona kendini gerçekleştirmesi için her şeyi sunarak gerçekleştirmeyi arar. Bunun için
iki kurumun gerekliliğine inanır: İktisadi özgürlük ve özel mülkiyet. Her bireyin farklı
yeteneklere sahip olduğuna ve bu yetenekleri diğerleriyle rekabet içinde geliştirmesine izin
verilmesi gerektiğini savunur. Bir sistem olarak bireycilik iktisadi özgürlük, iktisadi ve sosyal
rekabet ve özel mülkiyet sistemidir. Bireyin üstünde veya onu aşan herhangi bir ilke yoktur ve
toplumsal her şey bütün şubeleriyle bireye ve bireysel hak ve özgürlüklere indirgenmektedir.

4.3.2. Özgürlük
Liberalizmde en fazla önem atfedilen, için olmazsa olmaz ilkelerden birisi de
özgürlüktür. Liberalizm özünde özgürlük teorisidir ve adı da zaten ‘liberty-özgürlük’ten gelir.
Nitekim liberal düşünürler tüm görüşlerini özgürlüğü merkeze alarak savunmuşlardır.
Liberalizmin özgürlük anlayışı genellikle negatif özgürlük olarak adlandırılmaktadır.
Negatif özgürlüğün esası, bireyin dışarıdan gelen keyfi bir zorlama altında kalmaksızın
davranabilmesi, serbestçe hareket edebilmesidir. Bir birey davranışlarına, hareketlerine
diğerleri tarafından müdahale edilmediği sürece özgürdür. Özgürlükte esas olan bireye bir şey
sağlanması değil, onun dış baskı ve zorlamalara maruz bırakılmamasıdır. Klasik liberal anlayışa
göre özgürlüğe olan en büyük tehdit devlettir. Devletin, bireylerin özgürlüğünü hiçe sayan, yok
eden bir despot olması önlenmelidir. Bunun yolu da devletin hareket alanını sınırlamak, onu
bazı kurallarla bağlamaktır.
Freidman liberalizm için asıl olanın gönüllü iş birliği ve özgür tartışma olduğunu söyler.
Hayek özgürlüğün dört temel özelliğini sayar; bireyin herkesin tabi olduğu kanunlara
tabi olması, bireyin keyfi uygulamalardan masun olması, bireyin çalışmakta ve işini bulmakta
serbest olması ve bireyin mal ve eşya kazanmaya, mülkiyet sahibi olmaya hakkının olması.
Tüm bunların gerçekleşmesi için zorun olmaması gerekir. Zor ile kastedilen bir bireyin
çevresinin veya şartlarının bir diğeri tarafından kontrol edilmesi, daha büyük bir kötülükten
kaçınmak için bireyin kendi planlarına göre hareket etmemeye, bir başkasının planları,
buyrukları doğrultusunda davranmaya zorlanmasıdır. Bu durumda birey kendi zekâsını veya
bilgisini kullanmaya yahut kendi hedeflerini, inançlarını izlemeye muktedir değildir. Zor, bireyi
düşünen ve değerlendiren bir varlık olmaktan çıkarır, onu birinin amaçlarının
gerçekleştirilmesinde kullanılacak basit bir alet durumuna düşürür. Bu durumdaki bir bireyin
eylemleri özgür eylemler değildir. Özgürlük bireyin başkalarının isteği ve bilgisine göre
düzenlediği veya başkalarınca düzenlenen eylemler değil kendi bilgi, amaç ve inançlarına göre
kendisinin belirleyip yaptığı eylemlerdir.
Liberalizmin fikir babalarından Mill özgürlük üstüne şunları söylemektedir; özgürlük
için birinci alan insanın iç sahasıdır. Bu vicdan hürriyetidir. Bütün zihni, fenni, ahlaki, teolojik
konularda mutlak olarak fikir ve his özgürlüğünü gerektirir. Düşünce özgürlüğü kadar
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düşünceyi ifade etme ve yayma özgürlüğü de esastır. İkinci olarak bireysel zevklerde ve
uğraşlarda özgürlük gelir. Hayatımızın planını kendi karakterimize uygun şekilde düzenlemek,
başkalarına göre yanlış da olsa onların engellemelerine uğramadan istediğimiz gibi
davranmaktır. Üçüncü olarak fertlerin belirli şartlar ve ilkeler etrafında bir araya gelip
birleşmeleri özgürlüğüdür. Bu özgürlüklere saygı göstermeyen toplum özgür toplum değildir.
Bireysel özgürlükler sonucu toplumsal refah artar. Özgürlük bireysel gelişmeyi ve
yaratıcılığı arttırır. Bireysel gelişme toplumsal gelişmeye o da toplumsal refaha yol açar.
Bireyler üzerine empoze edilen her baskı toplumsal refahı zedeler. Özgürlük toplumsal anlamda
başkalarını aynı haklardan mahrum etmemek şartıyla kendi yolumuzda kendi mutluluğumuzu
aramaktır. Önemli olan en fazla sayıdaki insanın mutluluğunu sağlamaktır.
Diğer tüm haklar insanın özgür olmasından kaynaklanır. Fakat özgürlük, keyfi olarak
başkalarının özgürlük sınırı tehdit edilecek şekilde kullanılmamalıdır. Özgürlük sadece hukuki
bir zorlama ile sınırlandırılabilir. Siyasal ve sosyal anlamda özgürlük kişinin hiçbir şeyin etkisi
altında kalmadan istediğini yapabilmesidir. Kişi özgürlüğü, kişinin keyfi olarak suçlanmaması,
tutuklanmaması, çeşitli faaliyetlerden yasaklanmamasıdır. İnanç özgürlüğü, herkesin istediği
dini, vicdani düşüncelere sahip olacağı, hiçbir şekilde hiçbir dine, mezhebe girmeye
zorlanamayacağıdır. Basın özgürlüğü, kişi bağımsızlığının olmazsa olmaz şartıdır. Serbest
düşünce düşünceyi yayma özgürlüğünün sonucudur. Mülkiyet özgürlüğü, kutsal, dokunulmaz
bir haktır.
Liberalizm insanı sadece akıl ve gerçeklerin yönetmesine inanır. Özgürlük gerçeğin
bilinmesi ve yaşanmasıyla çok yakından ilişkilidir. Gerçeğe giden bütün yollar açık
tutulmalıdır. Özgürlük bütün bu yolların açık tutulmasıdır. Sınırlandırma demek özgürlükleri
yok etmek demektir. Özgürlüğün öznesi insan aklıdır. İnsan aklını baskı altına alacak her şey
istibdattır. Devletlerin amacı insanların özgürlüğünü sağlamaktır. Devlet bunu sağladığı oranda
meşrudur. Düşünme, konuşma, basın en büyük özgürlüklerdir. Bu alanlarda gerçekleştirilecek
bireysel özgürlüklerden doğan farklılıklar toplumsal mutluluğu doğuracaktır.
Liberalizmin özgürlük anlayışının önemli bir parçası da ekonomik özgürlüktür. Bu
kavramla ekonomik girişim yapabilme özgürlüğü anlaşılmamalıdır. Üreticilerin, satıcıların
işlerini istediği gibi düzenlemeleri, alıcıların da dilediği şeyi dilediği yerden almalarıdır.
Ekonomik faaliyetlerin herkese açık olması, çalışma ve iş hayatını hiç bir şeyin sınırlamaması,
bunu sınırlayan tüm kurumların kaldırılması, ücretlerin tayininin serbest olmasıdır. Bu da
piyasa ekonomisinin olması demektir.
Liberalizmin bireysellik ve bireyin özgürlüğüne yaptığı vurgu, günümüzdeki insan
hakları düşüncesinin de temelini oluşturmaktadır. Çünkü birey olarak kişinin ihlal edilemezliği
ve insan hayatının kutsallığı düşüncesi insan haklarının temelinde yatar.

4.3.3. Rasyonalite ve Ekonomik İnsan (Homo Economicus)
Birey davranışlarının ekonomik analizi ile öne çıkmış bulunan neoklasik iktisat, insan
davranışları konusunda birbirini tamamlayan iki varsayıma dayanır.
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Bunlardan ilki, insan davranışlarına egemen olan ve onlara yön veren etkenin “kişisel
çıkar” olduğu varsayımıdır. Buna göre bireyler, ister üretici, ister tüketici olsun, daima kişisel
çıkarını maksimize etmenin yollarını arayacaktır.
Diğer varsayım ise “rasyonellik-akılcılık” ilkesidir ve belirli koşullarda hep aynı
davranışın tekrarlanması olarak “tutarlılık” bu ilkenin ilk tanımıdır.
Rasyonelliğin ikinci tanımı ise doğrudan kişisel çıkar içgüdüsüne dayanır ve rasyonel
davranış, “kişisel çıkarın optimizasyonu” olarak tanımlanır.
“Homoeconomicus-iktisadi insan” kavramında somutlaşan rasyonellik ile kişisel çıkar
arasında sıkı bir ilişki vardır ve bireyler rasyonel (akılcı) ve tutarlı tercihlere sahiptirler. Yani,
akıl ve mantık kurallarına göre davranırlar. Bireyler, rasyonel olmaları sonucunda faydalarını
ve kişisel çıkarlarını maksimize edecek tercihlerde bulunurlar.
Özetle, bireylerin homoeconomicus olması, onların rasyonel düşünme, karar verme ve
bireysel çıkar maksimizasyonu çerçevesinde davranması anlamına gelir. Bir başka mikro birim
olan üreticiler (firma) de benzer şekilde rasyonel davranır ve onlar da çıkarlarını (karlarını)
maksimize etmek için uğraşırlar.
Birey (hanehalkı-tüketici)
Firma (üretici)

fayda maksimizasyonu

çıkar maksimizasyonu

en kaliteliyi, en ucuza almak.

kâr maksimizasyonu.

4.3.4. Laissez Faire ve Doğal Düzen
Liberalizm laissez-faire ve doğal düzen derken esasında ekonominin işleyişinde bir
doğal düzen olduğunun altını çizer.
Adam Smith’in Ulusların Zenginliği (1776) isimli eseri Klasik İktisadın temel kaynağı
kabul edilir. Bu kitapla birlikte doğal düzen anlayışı ortaya çıkmıştır. “Doğal düzen”
düşüncesinin kaynağı da Newton fiziğidir ve aydınlanma çağının da fizik anlayışıdır. Newton
fiziği, Smith’i ve diğer Klasikleri son derece etkilemiştir. Smith’e göre Newton fiziği,
insanoğlunun en büyük keşfidir. Newton, “evreni düzenleyen bir dizi mekanik kanunun
varlığına” inanmıştır; Newton’un görüşleri doğrultusunda insanları, toplumu ve ekonomiyi
inceleyen Adam Smith de insanları, toplumları ve ekonomiyi yönlendiren biri dizi doğal
yasanın varlığına inanmıştır.
Smith’e göre, “nasıl ki doğa müdahale olmaksızın kendi kendine dengeye gelmektedir
ve doğal düzen vardır; ekonomi için de aynı durum söz konusu olabilir. Ekonomi de müdahale
olmadığı zaman kendiliğinden dengeyi bulacaktır”.
Dolayısıyla devlet bu doğal işleyen düzene müdahale etmemeli ya da sınırlı bazı
müdahalelerde bulunmalıdır. Doğal düzen anlayışını ilk olarak Fizyokratlar, Laissez-faire,
laissez-passer (bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler) sloganı ile savunmuşlardır.
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Belirtmek gerekir ki liberalizmin gelişimi ile birlikte doğal düzen anlayışında zaman
içerisinde değişmeler olmuştur. Örneğin, Adam Smith'in doğal düzeni fizyokrat1arınki gibi
tanrısal olmaktan çok, bireysel çıkarlarla (görünmez el) gerçekleştirilebilen bir doğal düzendir.
Frederic Bastiat'ın Doğal Ahenk Düzeni, Von Hayek'in Spontan Düzen anlayışları, özünde
doğal düzeni savunan yaklaşımlardır.
Liberal doktrinde doğal düzeni savunanların görüşleri Libertarian Evrimcilik ya da
Anti-Rasyonalizm olarak bilinir. Anti-Rasyonalist liberal düşünürler (Davit Hume, Adam
Smith, Herbert Spencer, Frederic Bastiat, F.A. Hayek ve diğerleri) ekonominin doğal işleyişine
bırakılmasını ve insan aklı tarafından ekonomiye bilinçli müdahaleler yapılmamasını
savunurlar. Anti Rasyonalizm karşıtı görüş ise Yapıcı Rasyonalizm ya da Kurucu Rasyonalizm
olarak bilinir. Kurucu Rasyonalizm'e aynı zamanda Kartezyenizm de denilmektedir. Liberal
düşünürler arasında bu yaklaşımı savunanlara göre (Rene Deseartes, John Locke, Milton
Friedman, James M. Buchanan ve diğerleri) insan aklı, iyi bir sosyal düzenin temel ilkelerini
saptayabilir. İnsanlar rasyonel (akıllı) varlıklardır ve öyle oldukları için de iyi bir sosyal düzen
oluşturabilirler. Kısaca Kurucu Rasyonalizmi savunanlar doğal düzeni değil, düzenin iyi
işlemesi için insan aklının ürünü olan politikaların yürürlüğe konulmasını savunurlar.

4.3.5. Piyasa Ekonomisi (Kapitalizm)
Liberalizm, ekonomik sistem olarak “Piyasa Ekonomisi”ni savunur. Piyasa Ekonomisi
ya da Kapitalizm; rekabete dayalı, kârı esas alan, özel mülkiyet, miras, sözleşme yapma,
teşebbüs ve tercih özgürlüğünün güvence altına alınmış olduğu ve devletin fiyat
mekanizmasının işleyişine en az düzeyde müdahale ettiği bir ekonomik sistem modelidir.
Liberalizm özgürlükler üzerine kurulu olduğu için, piyasa ekonomisi bireysel
özgürlüğün mantıki bir sonucu olarak da ortaya çıkmaktadır. Çünkü bireylerin birbirleriyle
serbestçe mübadele etmeleri ancak ekonomik özgürlükle mümkündür. Yani piyasa ekonomisi
özgürlükle ekonomiyi birleştiren tek sistemdir.
İnsanların bireysel yaratıcılık ve girişimcilik yeteneklerine dayanan ve insanların bu
yeteneklerini kullanmalarını teşvik eden rekabetçi bir piyasa ekonomisi oluşturmanın temel
koşulu ise devletin mal ve hizmet üretimi biçimindeki iktisadi faaliyetlerinin ortadan
kaldırılmasıdır. Bu yüzden liberalizmin bir diğer koşulu biraz sonra ele alınacak olan “sınırlısorumlu devlet” ilkesidir.
Piyasa Ekonomisi ya da Kapitalizm, bu kitabın ana teması olduğu için ilerleyen
bölümlerde temel ilke ve kurumları ile birlikte daha detaylı ele alınacaktır.
Son olarak, liberalizmin, kapitalizmin karşıtı bir ekonomik sistem olan sosyalizme
bütünüyle karşı çıktığını, “Karma Ekonomi” ya da “Sosyal Piyasa Ekonomisi” modeline ise
ılımlı yaklaştığını söyleyebiliriz.
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4.3.6. Sınırlı ve Sorumlu Devlet
Liberalizmin devlet anlayışı “Sınırlı ve Sorumlu Devlet” yaklaşımı olarak
adlandırılabilir. Liberal düşünürler (libertarianistler hariç) devletin; adalet, iç güvenlik ve dış
güvenlik (savunma), eğitim, sağlık, alt yapı vb. hizmetleri üstlenmesini, bunun dışında mal ve
hizmetlerin üretiminin piyasa ekonomisine bırakılmasını savunmaktadırlar.
Sınırlı ve Sorumlu Devlet yaklaşımı “müdahaleci devlet” anlayışına karşıdır. Bu
anlayış aynı zamanda Baba Devlet anlayışı olarak tanımlayabileceğimiz Paternalizm'e de
karşıdır. Sınırlı ve Sorumlu Devlet anlayışına dayalı liberalizm, küçükler, akıl hastaları vb.
kimseler dışındaki toplum üyeleri için devletin yeniden dağıtıcı politikalar uygulamasına
özünde karşı çıkar.
Zor kullanmak suretiyle insan haklarını ihlal etmeye iki aday vardır. İlki bireylerdir. Bir
bireyin başka bir bireye zor kullanması durumu kriminal bir olaydır. İkincisi ise devlettir.
Sınırlandırılmamış, kurallarla bağlanmamış bir devlet insanın özgürlüğüne en büyük tehdittir.
Çünkü devlet yasal silahlı gücüyle zor kullanma tekeline sahiptir. Bu yüzden bireysel
özgürlüklerin güvence altına alınabilmesi için hukukun hâkimiyeti ve sınırlı devlet anlayışı
şarttır.
Adam Smith, “ekonomide herkesin kendi çıkarını maksimum kılmaya çalışırken,
toplumsal çıkarın da maksimum olacağını” öne sürmüş ve ekonomide “gizli el” aracılığıyla
gerçekleştiren bir doğal düzen bulunduğunu savunmuştur. Öyleyse devlet bu gizli elin işine
karışmamalıdır. Dolayısıyla böyle bir politikayı benimseyen liberaller açısından devlet, sadece
klasik görevlerini yerine getirmeli ve temel üretim alanlarından çekilmelidir. Söz konusu
alanları özel sektöre bırakmalı ve hatta bu alanda hareket eden özel sektörü destekleyip
korumalıdır.
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Bölüm Soruları
1) Adam Smith’in klasik iktisadın temel kaynağı kabul edilen eseri hangisidir?
a) Ulusların Zenginliği
b) Genel Teori
c) Ekonomi Üzerine Notlar
d) Kapital
e) Modern Devlet Teorisi
2) Aşağıdakilerden hangisi liberalizmin gelişmesine katkıda bulunmamıştır?
a) Adam Smith
b) John Locke
c) David Hume
d) Thomas Hobbes
e) F. Quesnay
3) Aşağıdakilerden hangisi liberalizmin temel ilkelerinden biri değildir?
a) Bireycilik
b) Özgürlük
c) Müdahaleci devlet
d) Rasyonalite
e) Doğal düzen
4) Ekonominin müdahale edilmeksizin kendiliğinden dengeye gelmesi klasik iktisadın
hangi temel ilkesidir?
a) Doğal düzen
b) Görünmez el
c) Laissez-faire
d) Ekonomik ahenk
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e) Bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler
5) Aşağıdakilerden hangisi liberal ekonomik düzenin ilkelerinden birisidir?
a) Kamu hâkimiyeti
b) Miras hakkı
c) Hukukun üstünlüğü
d) Sınırlı devlet
e) Siyasi haklar ve özgürlükler
6) Her bir gücü diğeri karşısında özerk kılmak ve kendine özgü işlevlerle sınırlamak ve
böylelikle güçlerin kötüye kullanılmasını önlemek üzere aşağıdakilerden hangisi önerilmiştir?
a) Kamu hâkimiyeti
b) Hukukun üstünlüğü
c) Sınırlı devlet
d) Kuvvetler ayrılığı
e) Siyasi haklar ve özgürlükler
7) Aşağıdakilerden hangisi “görünmez el”i ifade etmemektedir?
a) Kendiliğinden denge
b) Otomatik denge
c) Doğal düzen
d) Laissez-faire
e) Dışarıdan müdahale
8) Hobbes, “devlet”i özgürlüklerin korunması ve devamı için gerekli görerek, onu nasıl
adlandırmıştır?
a) Leviathan
b) Sınırlı devlet
c) Jandarma devlet
d) Polis devleti
81

e) Dinosauria
9) Adam Smith, Klasik İktisadın temeli sayılan “Doğal Düzen” anlayışını nereden
esinlenmiştir?
a) Quesnay
b) Newton
c) John Locke
d) David Hume
e) Thomas Hobbes
10) Aşağıdakilerden hangisi Homoeconomicus kavramı ile bağdaşmaz?
a) İktisadi insan
b) Rasyonellik
c) Düşüncelilik
d) Akılcılık
e) Kişisel çıkar
11) Faydacılık anlayışı ile Liberalizmin önemli bir ilkesi olan “özel çıkar
maksimizasyonu” düşüncesi kime aittir?
a) J. Locke
b) D. Hume
c) Montesquieu
d) I. Kant
e) J. Bentham
12) Devleti, özgürlüklerin korunması ve devamı için gerekli gören Liberal düşünür
aşağıdakilerden hangsidir?
a) J. Locke
b) D. Hume
c) Montesquieu
d) I. Kant
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e) T.Hobbes
13) Piyasa ekonomisinde insanların daha fazla çalışmasını ve üretim yapmasını teşvik
edecek unsurlardan bir tanesidir?
a) Fiyat Mekanizması
b) Rekabet
c) Sözleşme Serbestiyeti
d) Laissez Faire
e) Mülkiyet Hakkı
14) Sosyalist ekonomik sistem ilk olarak hangi ülkede uygulanmıştır?
a) Çin
b) Kuzey Kore
c) Küba
d) Yugoslavya
e) Rusya
15) Thomas Hobbes’un, Leviathan adlı eserinde aşağıdakilerden hangisine vurgu
yapılmıştır?
a) Özgürlüklerin korunması için devlete ihtiyaç yoktur.
b) Devlet ekonomik faaliyetlerin gelişmesine engeldir.
c) Kuvvetler ayrılığının gelişimi.
d) İnsanın doğal haklarının önündeki engel devlettir.
e) Devlet, özgürlüklerin korunması ve devamı için gereklidir.
Cevaplar:
1)a, 2)e, 3)c, 4)a, 5)b, 6)d, 7) e, 8) a, 9) b, 10) c, 11) e, 12) e, 13) e, 14) e, 15) e.
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5. FARKLI LİBERALİZM ANLAYIŞLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Liberalizmin Türleri
5.2. Laissez Faire Liberalizmi
5.3. Klasik Liberalizm
5.4. Neo-Liberalizm
5.4.1. Neo-Avusturya Okulu ve Hayek’in Liberalizm Anlayışı
5.4.2. Chicago Okulu ve Friedman’ın Liberalizm Anlayışı
5.4.3. Virginia Okulu ve Buchanan’ın Liberalizm Anlayışı
5.4.4. Freiburg Okulu ve ORDO Liberalizmi
5.5. Libertarianizm
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Anahtar Kavramlar
Laissez-Faire Liberalizmi, Klasik Liberalizm, Neo-Liberalizm, Libertarianizm
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Giriş
Liberal düşünce, kurum ve kurallarıyla ele alınırken, bir alt başlığı için neredeyse
birbirine ters düşecek farklı yaklaşımları da içermektedir. Devletin sınırlarının ne olacağı
konusu bir uçta neredeyse müdahaleciliğe kadar yorumlanabilecekken, bir diğer uç liberal
yaklaşım olan Libertarianizm’de devlet istenmeyen organizama olarak kabul edilir. Bu
bölümde farklı liberal yaklaşımlar ele alınacaktır.
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5.1. Liberalizmin Türleri
Liberal düşünce tarihi gelişim sürecinde, ülkelerden ülkelere gerek teorik düzeyde
gerekse de uygulamada önemli farklılıklar göstermiştir.
Örneğin, İngiliz, Alman, Fransız ve Amerikan liberalizmleri hem felsefi hem de
uygulama bakımından birbirinden oldukça değişiklikler gösterir.
İngiliz liberalizmi genel olarak dış zorlama ve müdahalelerden uzak olma anlamına
“negatif özgürlük” anlayışına dayalı olarak sınırlı devleti savunur.
Fransız liberalizminde insanlara başkalarından gelen müdahalelerden kaçınma ve
başkalarına müdahale etmeme yükümlülüğünü yükleyen negatif özgürlük yerine temellerini
Rousseau’da bulan bir çeşit ‘etatist liberalizm’ akımı vardır. Pozitif özgürlük anlayışına
dayanan etatist liberalizmin pozitif özgürlük anlayışına göre özgürlük, devletin ihlallerine karşı
korunması gereken ve bireye ait bir değer olmaktan çok, topluma ait olup ancak devlet
tarafından genişletilip geliştirilebilecek olan bir değerdir.
Alman liberalizmi ise eski ve yeni geleneklerinde tümüyle farklı iki çizgi izlemiştir.
16’ncı yüzyıl filozofu Althusius’tan Pufendorf ve Wilhelm von Humboldt’a uzanan, 20’nci
yüzyılda Avusturya Okulu’nda devam ettiği söylenebilecek olan eski gelenekte, doğal hukuk,
doğal haklar, sınırlı devlet anlayışı özenle işlenmiştir. Fakat Napolyon’un düşüşünden sonra
gelişen yeni gelenekte eski liberalizmin temelinde yatan doğal hukuk ve doğal haklar
anlayışının yerine Alman milliyetçiliğinin gelişmesiyle birlikte, bireyi toplum ve devlet içinde
eritme yoluna gitmişlerdir.
Öte yandan liberalizmi ülke bazında değil de başka temellerde de gruplandırmak
mümkündür.
Liberalizmin 20’nci yüzyıldaki en önemli düşünürlerinden Hayek’e göre iki tür
liberalizm vardır. Bir tarafta gerçek liberalizm, diğer tarafta sahte liberalizm…
Hayek’e göre liberalizm, özü “kanun çerçevesinde bireysel özgürlük” olan bir siyasal
düzeni ifade eder ve Kıta Avrupası’ndaki diğer liberal gelenekten ayrılır. Bu, İngiltere’de değil,
Avrupa’da doğan, şimdilerde ABD’de liberal etiketini kullanan, refah devletçi liberalizm ve
sosyal liberalizmdir.
Maurice Cranston da liberalizmi iki ana kategoriye ayırmaktadır: Lockecu liberalizm ve
etatist liberalizm. Lockecu liberalizm, genellikle liberalizmin kurucusu olarak kabul edilen J.
Locke’un teorilerinden kaynaklanır ve en güzel örneğini 1688 İngiliz devriminden beridir
devam eden İngiliz siyasal sistemindeki uygulamalarda bulur. Etatist liberalizmin esin kaynağı
ise J. J. Rousseau’dur. Pozitif özgürlük anlayışına dayanan, İngiliz siyasî düşünce tarihinde en
güçlü ifadesini T. H. Green’de bulan etatist liberal öğreti, özgürlüğün sadece yönetilmemek,
müdahale edilmemek demek olmaması gerektiğini söyler. Etatist liberal, Lockecu liberallerin
yaptığı gibi devleti minimize etmek yerine, onu yeniden şekillendirmeyi tavsiye eder. Lockecu
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liberal özgürlüğü devletten özgürlük olarak düşünürken, etatist liberal özgürlüğü devlet
aracılığıyla gerçekleştirilecek bir şey olarak görür.
Hayek ve Cranston gibi liberal gelenek içinde yazmaktan ziyade liberalizmi eleştiren
bir yazar olan Michael Sandel, liberalizmi haklara dayalı liberalizm ve Amerikan tarzı
komüniteryen liberalizm olarak ikiye ayırmaktadır. Haklara dayalı liberalizm de kendi içinde
iki türdür: Eşitlikçi liberalizm ve liberteryen liberalizm. Eşitlikçi liberaller refah devletini
destekler; sivil haklarla beraber refah, eğitim, sağlık hizmetleri hakkı gibi belirli “sosyal ve
ekonomik haklar”ı savunurken, liberteryen liberaller ise piyasa ekonomisini savunur.
Sandel’e göre, liberteryen liberaller piyasa ekonomisini (özel sektörü) savunurken;
komüniteryenler, hem ekonomik kuruluşlarda hem de bürokratik devlette gücün
odaklaşmasından ve çeşitli zamanlarda kamu hayatının daha önemli yönlerini muhafaza eden
ara toplulukların ortadan kalkmasından kaygı duyar.
Bu çalışmada yukarıda sıraladığımız farklı liberalizmin anlayışlarını da kapsayacak ana
başlıklardan önce fizyokratların liberalizm anlayışını daha sonra da klasik iktisatçıların
liberalizm anlayışlarını ele alacağız.
Ancak belirtmek gerekir ki bunca farklı liberalizm türleri arasında çalışma içinde
liberalizm denildiğinde klasik liberalizm kast ediliyor olacaktır.
Klâsik liberalizm ise toplumcu değil bireyci olan; pozitif değil, negatif özgürlük anlayışına dayanan; yaygın, müdahaleci ve baskıcı değil, sınırlı ve sorumlu devlet isteyen; yeniden
dağıtımcı sosyal adalet anlayışına karşı çıkıp, adaletin en iyi şekilde piyasa ekonomisi içinde
kendiliğinden gerçekleştiğine inanan liberalizmdir.

5.2. Laissez Faire Liberalizmi
Daha önceki bölümlerde ele aldığımız Fizyokrasi, hatırlanacağı üzere “physis” (doğa)
ve “kratos” (güç) kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş ve “Doğanın Gücü” anlamına
gelmekteydi.
Liberalizmin bir doktrin olarak ortaya çıkmasında temel teşkil eden fizyokrasi, özetle
ekonomik düzenin doğal yasalarla işlediğini savunan bir doktrindir. Bir başka ifadeyle
fizyokrasi, evrensel yaşamın insanların koyduğu yasalarla değil, doğanın koyduğu yasalarla
yönetildiğini kabul eder. 18’inci yüzyılın ikinci yarısında Avrupa’da ortaya çıkan bu iktisadi
düşüncenin başlıca savunucuları arasında François Quesnay, Jacques Turgot, Etienne de
Condillac, Sebastian Vauban, Marki Mirabeau, Mercier de la Riviere, Dupont de Nemours yer
almaktadır.
Ekonomik yaşamda esasen bir “Doğal Düzen” mevcut olduğu ve devletin bu doğal
düzeni bozmayacak şekilde ekonomiye müdahale etmemesi gerektiğini savunan bu anlayışı
Argenson “Bırakınız Yapsınlar, Bırakınız Geçsinler, Dünya Kendi Kendine Döner- Laissez
Faire, Laissez Passer, Le Monde va de luimeme” şeklinde ifade etmiştir. Bu sebeple
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Fizyokratların liberalizm anlayışını ‘Laissez Faire Liberalizmi’ olarak adlandırmak
mümkündür.
Laissez-faire liberalizmi, fizyokratların dışında başka düşünürler tarafından da
savunulmuştur.
Örneğin Fransız düşünür Boisguilbert’e (1646-1714) göre doğal kanunlar ekonomik
yaşamı düzenlemekte ve sürdürmekle yeterlidir. Bousguilbert, toplum yaşamında mübadele ve
ticaretin doğal kanunlar olduğunu ve bunların tıpkı fizik kanunları gibi kendiliğinden
işleyeceğini savunmuştur.
Laissez-faire liberalizmini savunan bir diğer düşünür ise Fransız Frederic Bastiat’dır.
(1801-1850). Bastiat, İktisadi Ahenkler adlı eserinde doğal ahenk düzeninden söz etmiştir.
Bastiat’a göre toplumun düzenini sağlayan otomatik bir mekanizma mevcuttur. Bu
mekanizmanın işleyişine müdahaleler yararlı değil aksine zararlı son uçlar ortaya çıkarır.
Bastiat ile aynı yüzyılda yaşayan Herbert Spencer de (1820-1902) doğal düzeni savunan
bir başka düşünürdür. 1862 yılında yayınlanan İlk ilkeler ve 1874 yılında yayınlanan Devlete
Karşı İnsan adlı eserlerinde Spencer, doğal evrim kanunlarını savunmakta, piyasa
ekonomisinin tabii işleyişinin yararlarını anlatmakta ve devletin ekonomiye müdahalelerinin
zamanla bireylerin hak ve özgürlüklerini sınırlandırarak onları köle durumuna düşüreceğini
savunmaktadır.

5.3. Klasik Liberalizm
‘İnsanlar ancak önce kendi mutluluklarını tatmin ederek başkalarının
mutluluklarının sağlanmasına hizmet edebilirler. - John Stuart Mill
Klasik İktisat Okulu’nun Kurucusu olarak kabul edilen Adam Smith, ünlü Ulusların
Zenginliği adlı eserinde klasik liberalizmin de temel ilkelerini ortaya koymuştur. Smith,
fizyokratlar gibi ekonominin işleyişinde doğal bir düzenin var olduğuna inanmış ve bunu
‘Görünmez El’ (Invisible Hand) olarak adlandırmıştır. Ancak Smith, fizyokratlardan farklı
olarak doğal düzenin tanrısal güce dayalı olarak değil, bireylerin kişisel teşebbüs gücüne dayalı
olarak işleyeceği fikrini savunmuştur.
Smith’e göre doğal düzeni sağlayacak bireyin kişisel çıkarlarıdır. Smith’in Ulusların
Zenginliği adlı eserinde üzerinde önemle durduğu konuların başında mübadele ve işbölümü
gelmektedir. Smith’e göre, insanların her ihtiyaçlarını bizzat kendilerinin karşılamaları yerine
mübadele ve işbölümü ile daha yüksek bir faydaya ulaşmaları ve refah seviyelerini
yükseltmeleri mümkün olur. Smith, mübadele ve işbölümünün öneminin aynı ekonomiden para
ekonomisine geçmekle daha iyi anlaşılacağını belirtir. İnsanlar para ekonomisinin
yaygınlaşması ile birlikte ticaret yaparak durumlarını iyileştirmeye, daha iyi koşullarda
yaşamaya ve zengin olmaya gayret ederler. Smith, para ekonomisinin hüküm sürdüğü bir piyasa
ekonomisinde itici gücün kişisel çıkar olduğunu savunur.
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Smith’in özel çıkar sağlama ve bu suretle toplum refahını daha üst düzeye çıkarma
konusundaki düşünceleri kendinden sonraki bazı düşünürler tarafından iyi anlaşılamamış Smith
‘egoizmi’ ve ‘bencilliği’ savunan bir kimse olarak suçlanmıştır. Yine yanlış bir anlamayla
Smith’in ‘devletin ekonomiye hiç bir şekilde karışmamasını’ savunan bir laissez-faire liberali
olduğu iddia edilmiştir. Oysa Smith’in eserinin iyi okunması hâlinde kendisinin hiç bir şekilde
laissez-faire liberalizmini savunmadığı ve devletin sınırlı görev ve fonksiyonlarını meşru
gördüğü anlaşılır.
Smith ünlü eserinde devletin başlıca üç tür görev üstlenmesini ve bunun dışında
ekonominin doğal işleyişine müdahale etmemesi görüşünü savunmuştur. Smith’in kendi
sözleriyle aktarmaya çalışalım. ‘Devletin birinci görevi, toplumumuzu şiddetten ve diğer
bağımsız devletlerin istilasından korumaktır ve bu ancak askeri bir güç ile sağlanabilir.
Devletin ikinci görevi, toplumun her üyesini diğer vatandaşların baskısından korumak
ve bunun için adaleti teminen bir yargı sistemi oluşturmaktır.
Devletin üçüncü ve son görevi topluma yüksek derecede avantaj sağlayacak bazı
kamusal hizmetlerin yapılmasıdır.’
Smith’in belirttiği devletin ilk iki görevi dış güvenlik, iç güvenlik ve adalet
hizmetlerinin yapılmasına ilişkindir. Smith’in belirttiği son görev ise bazı yorumlara açıktır. Bu
son görev ile Smith esasen altyapı ve eğitim hizmetlerini kastetmektedir.
Klasik liberalizm sadece Adam Smith’in görüşleri ile sınırlı değildir. Adam Smith
dışında diğer klasik iktisatçıların da liberalizme önemli katkıları olmuştur.
İngiliz klasik iktisatçılarından David Ricardo, Thomas Malthus ve John Stuart Mill’i;
Fransız klasik iktisatçılarından Jean Babtiste Say ve Frederic Bastiat’ı liberalizme önemli
katkılarda bulunmuş düşünürler arasında saymak gereklidir.
Örneğin, John Stuart Mill’in Özgürlük Üstüne adlı eseri liberalizmin anıt kitapları
arasında yer almaktadır. Mill, bu eserinde özgürlük konusunda çok önemli görüşlerini
açıklamaktadır. Jean Babtiste Say de “Her Arz Kendi Talebini Yaratır” şeklinde formüle ettiği
Piyasalar Kanunu (Mahreçler Kanunu) ile piyasa ekonomisinin gücünü ortaya koymaya
çalışmıştır. ‘Say Kanunu’ olarak da bilinen bu düşünce piyasa ekonomisinde arz ve talep
arasında meydana gelecek dengesizliklerin zaman içerisinde kendiliğinden ortadan kalkacağını
ve ekonominin doğal işleyişine kavuşacağını savunmaktadır.
Klasik liberaller esasen “iyimserler” ve “kötümserler/karamsarlar” olarak ikiye ayrılır.
İyimser klasik liberaller (Jean Babtiste Say ve Frederic Bastiat) ekonomik düzenin doğal bir
ahenk düzeni olduğunu ve bu ahengin devlet müdahalesiyle asla bozulmaması gerektiğini
savunurlar. Bir başka ifadeyle Say ve Bastiat, Smith tarafından Görünmez El şeklinde ifade
edilen doğal düzenin kendiliğinden ve ahenkli bir şekilde işleyeceği konusunda iyimserdirler.
Bunun aksini savunan Thomas Malthus ve David Ricardo ‘karamsar’ ya da ‘kötümser’ klasik
liberaller olarak bilinirler.
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Klasik Liberalizm (klasik iktisatçıların liberalizm anlayışı) daha sonraları Neo-Klasik
iktisatçılar (Arthur C. Pigou, Alfred Marshall, Joan Robinson ve diğerleri) tarafından bazı
eleştirilere tabi tutulmuştur. Neo-klasik iktisatçılar toplumsal refah için devletin ekonomiye
müdahale etmesi gerektiğini savunmuşlardır. Neo-klasik iktisatçılar (teorik refah iktisatçıları)
Piyasa Ekonomisinin Başarısızlığı Teorisi (The Theory of Market Failure) adını verdikleri bir
teori geliştirmişlerdir. Bu iktisatçılara göre gerçek yaşamda tam rekabet modelinin
gerçekleştirilememesi, dışsal ve içsel ekonomilerin varlığı, kamusal mallar gibi faktörler piyasa
ekonomisini optimum sosyal refahı sağlamakta başarısızlığa uğratmaktadır. Bu nedenlerden
ötürü devletin ekonomiye müdahale etmesi kaçınılmazdır.
Neo-klasik iktisatçıları takiben bu defa İngiliz iktisatçı John Maynard Keynes, 1929
Büyük Depresyonu’nun sonuçlarından hareketle klasik liberalizme eleştiriler yöneltmiş ve
devletin ekonomiye aktif olarak müdahalesini savunmuştur. Hiç şüphesiz, klasik liberalizme en
radikal eleştiriler ve tepkiler sosyalistlerden gelmiştir. Sosyalistler, klasik liberalizmin başta
bireycilik olmak üzere tüm ilkelerini reddetmiş ve üretim faktörlerinin devlete ait olması
gerektiğini savunmuşlardır.

5.4. Neo-Liberalizm
1929 Büyük Depresyonu’nun ardından Keynesyen İktisat Okulu’nun ‘Müdahaleci
Devlet’ anlayışı bütün dünyada önem kazanmaya başladı ve Keynesyen iktisat politikaları
bütün dünyada 1970’li yılların sonlarına kadar da uygulandı. Bu politikaların bir sonucu olarak
devletin ekonomideki rolü ve fonksiyonları pek çok ülkede genişlemiştir. Devletin büyümesinin
ortaya çıkardığı yeni sorunlar (kronik bütçe açıkları, yüksek vergi yükü, enflasyon vb.)
iktisatçıları bir takım yeni çözüm arayışlarına yöneltmiştir. 1960’lı yıllar ve özellikle 1970’li
yılların başlarından itibaren klasik liberalizmin temel ilkelerini savunan başlıca üç çağdaş
liberal düşünce okulu akademik ve politik çevrelerde seslerini duyurmaya başladılar. Friedrich
von Hayek’in kurucusu olduğu Neo-Avusturya Okulu, Milton Friedman’ın liderliğini yaptığı
Chicago İktisat Okulu, James M. Buchanan’ın lider1iğini yaptığı Virginia Politik İktisat Okulu
libera1izmin yeniden gün ışığına çıkmasında önemli rol oynadılar. Nobel Ekonomi Ödülü’nü
kazanan bu üç düşünürün muhtelif eserleri ile Neo-Liberalizm doğmuştur. Klasik liberalizmin
temel ilkelerinde birleşmekle birlikte bu iktisatçıların mensubu oldukları iktisat okullarının
liberalizm anlayışlarında bazı önemli farklılıklar söz konusudur. Bu farklar ileride ele
alınacaktır.
Bu saydığımız liberal düşünce okulları dışında Almanya’da Freiburg Okulu’na mensup
ORDO liberalleri de Neo-Liberalizm’in doğuşunda önemli rol oynadılar. Öte yandan, ABD’nde
ortaya çıkan Libertarianizm akımı da liberalizmin aşırı bir ekseni olarak özellikle 1970’1i
yıllarda kendine yer edinmeye başlamıştır. Şimdi yukarıda isimlerini saydığımız çağdaş liberal
düşünce okullarının temel düşüncelerini özetleyelim.
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5.4.1. Neo-Avusturya Okulu ve Hayek’in Liberalizm Anlayışı
“İnsanlar, bireysel çıkarlarının peşinde koşarlarken, tanımadıkları ve bilmedikleri
başka kimselerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olurlar.” - Friedrich A. Von
Hayek
Günümüzde Neo-liberalizmin doğuşunda etkili olan liberal düşünce okulları arasında
başta Neo-Avusturya Okulu’nu belirtmek gerekir. Avusturya okulunun temellerini Carl
Menger, Friedrich Von Wieser, Eugen Von Böhm Bawerk ve Ludwig Von Mises atmıştır.
Avusturya Okulu’nun geliştirdiği teoriler günümüzde de değerini korumaktadır. Avusturya
okulunun günümüzdeki temsilcileri arasında başta kurucusu ve lideri olarak Friedrich August
Von Hayek ve onun dışında Norman Barry, Fritz Machlup ve Gottfried Haberler’i saymak
gerekir.
Neo-Avusturya Okulu’nun ve Hayek’in genel felsefesini bir kaç ana başlık altında
toplamak mümkündür.
- Subjektivizm,
- Anti Rasyonalizm,
- Kural ve kurumların önemi ve Kanun Hâkimiyeti,
- Sosyal devlet anlayışının ve sosyal adaletin yanlışlığı.
- Özel çıkar gruplarının baskısı altında demokratik toplumun çözülmesi ve yozlaşması,
- Devlet müdahalesinin olumsuz sonuçları.
Neo-Avusturya Okulu’nun metodolojisi subjektivizm olarak adlandırılır. Avusturya
okulunun kurucularından Mises’e göre “insan faaliyetinin nihai amacı daima ihtiyaçların
tatminidir.” Mises, İnsan Faaliyeti (Human Action) adlı eserinde her türlü insan faaliyetini ifade
etmek üzere ‘Praxeology’ kavramını kullanır. Mises’e göre insan faaliyeti ‘amaçlı’ olduğundan
insanların eylem ve davranışları ‘irrasyonel’ olamaz. Kısaca, metodolojik açıdan insan
faaliyetlerini incelemek istiyorsak, bireylerin ‘rasyonel’ varlıklar olduğunu kabul etmek
durumundayız.
Mises’in bu yaklaşımı daha sonra diğer Avusturya Okulu mensupları tarafından
geliştirilmiştir. Hayek ve diğer bazı iktisatçıların görüşleri ile subjektivizm adı verilen bu
metodoloji genel kabul görmüştür. Hayek’e göre sosyal bilimler, diğer müspet bilimlerden
farklıdır. Bu yüzden sosyal bilimlerin metodolojisi de farklı olmak durumundadır. Hayek’in
ifadesiyle ‘sosyal bilimler eşyalar arasındaki ilişkileri değil, insanlarla eşyalar veya insanlarla
insanlar arasındaki ilişkiyi inceler.’ Müspet bilimlerde pozitif-objektif olgular vardır. Oysa
sosyal bilimlerde objektif bir değer yargısı yoktur. Sosyal bilimlerde değer yargısı insanların
ilgi, bilgi, zekâ seviyesi, çevre koşulları vb. faktörlere göre değişir. Neo-Avusturya Okulu’nun
bu görüşleri subjektivizm ya da subjektif değer teorisi olarak bilinir.
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Neo-Avusturya Okulu’nun Anti-Rasyonalizm anlayışı; beşeri gelişmelerin akılcıl
(rasyonel) bir plana göre olayların bilinçli yönlendirilmesiyle değil, fakat kendiliğinden
(spontan) oluştuğunu iddia eder. Hayek’e göre kişilerin davranışları ve kararları kendi hâllerine
bırakıldıklarında, merkezi bir planlama ile oluşturulabilecek olandan daha etkin işleyen ve daha
çok yönlü bir toplum düzeni oluşturulabilecek olandan daha etkin işleyen ve daha çok yönlü bir
toplum düzeni oluşturabilecektir. Hayek’in düşünce sisteminde Kurucu ya da Yapıcı
Rasyonalizm yerini Libertarian Evrimcilik ve Spontan Düzen anlayışına bırakmıştır. Hayek,
bilinçli karar almadan her şeyin doğal gelişmesine bırakılmasının bireysel ve sonuçta toplumsal
refahı artıracağına inanır.
Neo-Avusturya Okulu ve Hayek’in öğretisinde kural ve kurumlar da önemli yer tutar.
Hayek’in Kanun Hâkimiyeti teorisinin özünde ‘öngörülebilirlik’ ilkesi yatar. Hayek’e göre
ekonomik birimler, devletin alacağı karar ve uygulamaları öngörebilmelidirler. Özellikle iş
âlemi ve yatırımcılar kararlarını, kanunların nasıl etkileyeceğini önceden bilmelidir. Hayek’e
göre öngörülebilir bir yasal düzen, yasama organı tarafından oluşturulan kanunlardan ziyade,
kendiliğinden gelişen içtihat hukuku düzeni içinde daha iyi bir şekilde güvence altına alınabilir.
Hayek, sosyal refah devleti ve sosyal adalet anlayışlarını da eleştirerek refah devletinin
üretken toplumdan transfer toplumuna doğru bir yönelişi ortaya çıkardığını iddia eder. Öte
yandan, Hayek birçok eserinde merkezi planlamaya dayalı sosyalizmi şiddetle eleştirmektedir.
1944 yılında yayınladığı Kölelik Yolu (Road to Serfdom) adlı eseri ile totaliter rejimin bir kölelik
düzeni olduğunu ve totoliterizmin esasen sosyalizmin bir doğal sonucu olduğunu belirtmiştir.
Hayek sosyalizmi tamamen reddederken piyasa ekonomilerinde devletin müdahalelerinin
mümkün olduğu ölçüde azaltılmasını savunur. Hayek aşırı devlet müdahalesini şiddetle
eleştirmesine karşın onu bir ‘laissez faire liberali’ olarak görmek doğru değildir. Hayek
eserlerinde iç güvenlik, dış güvenlik ve adalet hizmetleri dışında devletin sınırlı bazı görev ve
fonksiyonlar yüklenmesini de belirtir.
Neo-Avusturya Okulu kurucusu olarak kabul edilen Hayek’in sosyal adalet
konusundaki düşünceleri de önemlidir. Hayek’e göre adalet bir toplumda mevcut iktisadi
değerlerin yeniden dağıtımı ile değil, aksine toplumsal kuralların ‘adil’ olması ile sağlanır. Bu
çerçevede Hayek, “Dağıtıcı Adalet”i eleştirir ve “Kural Adalet”ini savunur. Hayek’e göre kural
adaleti şu ilkelerin mevcudiyetine bağlıdır;
- Kanunlar genel ve soyut olmalı, bazı kişi ve/veya grupları koruyucu ve gözetici
nitelikte olmamalıdır. Bir başka ifadeyle ‘kanun önünde eşitlik’ kural adaletinin ve hukuk
devletinin temel ilkelerinden biridir. Bu konuda bir örnek vermek gerekirse; Hayek, artan oranlı
bir vergiye kanun önünde eşitlik ilkesini bozduğu için karşı çıkmakta, bunun yerine düz oranlı
(sabit oranlı) bir vergiyi önermektedir.
- Kanunlar sık sık değiştirilmemeli öngörülebilir ve tarafsız özellikte olmalıdır.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Hayek öngörülebilir bir yasal düzenin adalet için şart olduğunu
savunur. Vatandaşlar, toplumsal kuralların sürekliliğine ve bu kuralların uzun dönemde
yürürlükte kalacağına inanmalıdırlar. Şüphesiz kurallar toplumsal yaşamın dinamizmine
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paralel bir şekilde değiştirilmelidir. Ancak Hayek’in üzerinde önemle durduğu konu, kuralların
keyfice ve sık sık değiştirilmesinin önlenmesidir.
Özetle Hayek’in liberalizm anlayışında oyunun kuralları yönünden ancak bir adaletten
(ya da adalet sisteminden) söz edilebilir. Eğer oyunun kuralları yukarıdaki ilkeler çerçevesinde
adil olarak belirlenmişse sonuçların ‘adil’ ya da ‘adil olmayan’ şekilde değerlendirilmesi söz
konusu olamaz ve olmamalıdır.
Hayek, esasen toplumda mevcut gelir ve servet dağılımını iyileştirmeyi amaçlayan
yeniden dağıtım (redistribution) politikalarına karşıdır. Hayek, çağdaş demokrasilerde baskı ve
çıkar gruplarının hükümetler ve bürokrasiyi etkileyerek yeniden-dağıtımcı politikalar
uygulamaya sevk ettiğini ve bunun demokrasiyi yozlaştırdığını ifade etmektedir.
Öte yandan Hayek’in ve diğer Neo-Avusturya İktisat Okulu mensuplarının sınırlı devlet
anlayışı ‘Rechtstaat’ kavramı ile ifade edilmektedir. Almanca kökenli bu kelime bazı Avusturya
Okulu iktisatçıları tarafından ‘kanunla sınırlanmış devlet’ anlamına gelmek üzere
kullanılmıştır. Hayek, daha sonra bu kavramı ‘içtihat hukuku ile sınırlanmış devlet’ anlamında
kullanmıştır.
Rechtstaat, esasen klasik iktisatçıların ‘gece bekçisi devleti’ (Nightwatchman State) ile
aynı anlama gelmektedir.

5.4.2. Chicago Okulu ve Friedman’ın Liberalizm Anlayışı
“Devletin faaliyet alanı sınırlandırılmalıdır. Devletin başlıca görevi, kanun ve
düzeni sağlamak, özel teşebbüslerin kendi aralarındaki sözleşmelerin yürürlüğünü temin
etmek ve rekabetçi piyasaları teşvik etmek suretiyle özgürlüğümüzü korumak olmalıdır.
Devletin gücü sınırlanmalıdır. Özgürlüğün korunması, devletin gücünün sınırlanması ve
desantralize edilmesiyle mümkündür.” - Milton Friedman
Neo-liberalizmin günümüzdeki en önemli temsilcilerinden birisi Milton Friedman’dır.
1976 yılında Nobel Ekonomi ödülünü kazanan Friedman, günümüze değin liberalizm üzerine
pek çok eser yayınlamıştır. Para teorisi ve politikası ile enflasyon ilişkileri üzerine yaptığı
amprik çalışmalar özellikle büyük ilgi görmüştür. Bu alandaki çalışmaları iktisat literatüründe
Monetarizm olarak bilinmektedir. Monetarizmin kurucusu olarak kabul edilen Friedman’ın
görüşleri daha sonra uzun yıllar hizmet verdiği Chicago İktisat Okulu’nda bazı öğrencileri
tarafından geliştirilmiştir. Robert E. Lucas, Thomas, J. Sargent, Neil Wallace gibi iktisatçılar
monetarizmden hareketle Rasyonel Beklentiler Teorisi adı verilen bir başka teori geliştirdiler.
Chicago iktisat okulunun bu ikinci kanadı da monetaristler gibi serbest piyasa ekonomisi
ve liberalizmin savunucuları arasında yer almaktadırlar. Friedman ve Chicago Okulu
iktisatçılarının metodolojik yaklaşımı Pozitivizm olarak adlandırılmaktadır. Pozitivizm, sadece
görebildiğimiz ve gözlemleyebildiğimiz olguların (fenomenlerin) analiz edilebileceğini kabul
eder.
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Pozitivistlere göre olgulardan başka hiçbir şey bilmeyeceğimize göre, bilimin temel
amacı sadece olguları incelemek olmalıdır. Friedman ilk olarak bu konudaki kapsamlı
görüşlerini Pozitif İktisadın Metodolojisi adlı eserinde açıklamıştır. Friedman’a göre pozitif
bilimlerin amacı, olguları analiz ederek ve teste tabi tutarak geçerli ve anlamlı sonuçlar
çıkarmamıza yarayacak ‘teori’ ya da ‘hipotezler’ geliştirmektir.
Bu kısa açıklamalardan sonra şimdi Friedman’ın liberalizm ile ilgili düşüncelerini
özetleyelim.
Friedman, ünlü Kapitalizm ve Özgürlük (1962) adlı eserinde devletin, politik ve
ekonomik özgürlüklerin korunması bakımından mümkün olduğu ölçüde sınırlanması
gerektiğini ifade etmektedir. ‘Sınırlı Devlet’ düşüncesini savunan Friedman çeşitli eserlerinde
bu çerçevede görüşlerini belirtir. Friedman devletin sadece aşağıda belirtilen görev ve
fonksiyonları üstlenmesini bunun dışında ekonomiye müdahalede bulunmamasını savunur.
- Vatandaşların özgürlüğünün dış düşmanlardan korunması; yani savunma hizmetlerinin
yapılması,
- Bireylerin birbirlerine baskı yapmalarını önlemek için hukuk ve düzenin sağlanması;
yani adalet hizmetlerinin temini,
- Bireylerin gönüllü olarak yaptıkları sözleşmelerin uygulanmasını sağlamak,
- Mülkiyet haklarının uygulanmasını sağlamak,
- Rekabetin teşvik edilmesi ve aksak rekabetin önlenmesi,
- Para politikası için bir çerçeve oluşturulması,
- Dışsallıkların çözüme kavuşturulması,
- Teknik monopollerin (doğal monopollerin) faaliyetlerinin üstlenilmesi,
- Akıl hastaları ve küçüklerin korunması.
Anlaşı1dığı gibi Friedman, klasik Iiberalizmde devlete atfedilen başlıca üç tür görev (iç
ve dış güvenliğin sağlanması, adaletin temini) dışında devletin diğer bazı görevler üstlenmesini,
ancak bunun çok sınırlı olmasını savunur. Friedman’a göre önemli olan serbest fiyat
mekanizmasına güvenmek ve ona işlerlik kazandırmaktır. Friedman, eğitim ve sağlık
hizmetlerinin de özel kesimce sunulmasına taraftardır. Friedman, ‘kupon sistemi’ (voucher
system) adını verdiği bir plan ile yarı-kamusal mal ve hizmetlerin (eğitim ve sağlık hizmetleri)
ve merit mal ve hizmetlerin (örneğin, gelir düzeyi düşük olan kimselere yiyecek, giyecek ve
konut hizmeti sunulması; akıl hastalan, küçükler ve kimsesizlerin korunması vb.) piyasa
kesimince arz edilebileceğini savunur. Friedman’ın kupon sistemini kısaca şu şekilde
özetlemek mümkündür: Bu sistemde, devlet gelir düzeyi düşük olan kimselere belirli kamusal
mal ve hizmetleri bizzat sunmak yerine bu kimselere sunulacak hizmetin bedelini kapsayan bir
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kupon vermektir. Böylece, bu kimselerin hizmeti özel kesimden karşılayabilmeleri mümkün
olmaktadır. Örneğin, devlet yoksul kimselere eğitim hizmetini bizzat açacağı parasız-yatılı
okullarda sunmak yerine bu kimselere hizmetin özel kesimden karşılanması için bir Eğitim
Kuponu vererek onların bu hizmeti özel okullardan sağlamalarına yardımcı olur.
Friedman, eserlerinde refah devleti anlayışına olan hoşnutsuzluğunu sık sık dile getirir.
Bununla birlikte piyasa ekonomisinde gelir düzeyi düşük olan kimselerin korunması yönünde
fikirler de geliştirmiştir. Örneğin, Negatif Gelir Vergisi adını verdiği bir sistemde devletin
fakirlik çizgisinin altında gelire sahip olan kimselerden vergi almaması gerektiğini, aksine bu
kimselere devletin bir ödemede bulunmasını savunur.
Friedman için özgürlük kavramı her şeyin üstündedir. Friedman başka ve zorlamaya
dayalı tüm uygulamaları doğru bulmadığını ifade eder. Bu çerçevede Friedman zorunlu askerlik
sistemine tamamen karşıdır ve bunun yerine profesyonel (gönüllü) askerlik sistemini savunur.

5.4.3. Virginia Okulu ve Buchanan’ın Liberalizm Anlayışı
“Bireysel çıkarın olmadığı bir yerde başka bir çıkar söz konusu değildir.” - James
M. Buchanan
İçinde yaşadığımız yüzyılda liberalizme diğer önemli bir katkıyı, ABD’de Virginia
Politik İktisat Okulu sağlamıştır. Bu okulun kurucusu olarak kabul edilen James M.
Buchanan’ın 1986 yılında Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanmasından sonra bu okula mensup
iktisatçıların görüşleri akademik ve politik çevrelerde büyük ilgi görmeye başlamışlardır.
Buchanan’ın gelişimine önemli katkılarda bulunduğu Kamu Tercihi Teorisi kamu sektöründe
karar alma sürecini analiz etmektedir. Kamu tercihi iktisatçılarına göre devlet sürekli bir şekilde
büyümekte, bu da ekonomik ve politik yozlaşmaları ve sorunları beraberinde getirmektedir. Öte
yandan devletin büyümesi, vatandaşların politik ve ekonomik hak ve özgürlüklerini
sınırlandırır. Bu nedenle vatandaşların politik ve ekonomik alandaki hak ve özgürlüklerinin
korunması için devletin hem politik hem de ekonomik hak ve yetkilerinin belirlenmesi ve
sınırlanması gereklidir. Kamu tercihi iktisatçıları ‘Anayasal İktisat’ adını verdikleri bir yeni
disiplin içerisinde devletin güç ve yetkilerinin çerçevesini çizmeye ve sınırlarını ortaya
koymaya çalışmaktadırlar.
Anayasal İktisat, iyi bir toplumsal düzeni oluşturacak politik kuralların ve kurumların
Sosyal Sözleşme Teorisi’ne dayalı olarak belirlenmesini savunur. Anayasal İktisat, toplumun
hem hukuki hem de kurumsal yapısını yönlendirecek anayasaların, vatandaşların bilinçli
gayretleriyle ideal şeklini alacağını kabul eder. Bu düşünce literatürde ‘Sözleşmeci
Anayasacılık’ (Contractarian Constitutionalism) olarak adlandırılır. Bu yönüyle Sözleşmeci
Anayasacılık aynı zamanda ‘Yapıcı Rasyonalizm’ (Constructive Rationalism) ilkesine
dayalıdır. Bu ilkenin karşıtı görüş ise sosyal düzeni belirleyen kural ve kurumların zaman içinde
kendiliğinden, yani spontan olarak oluştuğunu iddia eden ‘Evrimci Rasyonalizm’dir.
(Evolutionary Rationalism) Spontan düzenler tarihi evrim süreci içerisinde kendiliğinden
gelişmiş, soyut ve belli amaçlara yönelik olmayan kural ve kurumlardır. Örneğin, fizyokratların
‘Doğal Düzen’i, Adam Smith’in ise ‘Görünmez El’i spontan sosyal düzeni açıklamaktadır.
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Buchanan ve diğer sözleşmeci liberalizmi savunanlar, anayasaların ‘Politik Anayasa’
hüviyetinin dışında ‘Ekonomik Anayasa’ hüviyetine de sahip olması gerektiğini
savunmaktadırlar. Ekonomik Anayasa, başlıca iki konuya ilişkin hukuksal normların nasıl
olması gerektiğini inceler.
- Devletin ‘ekonomik’ hak, yetki, görev ve sorumlulukları,
- Bireyin “ekonomik” hak ve özgürlükleri.
Devlet, egemenlik kudretini temsil eden bir kurum olarak bazı yetki ve sorumluluklara
sahiptir. Ancak bunların nasıl olması gerektiği ve sınırları büyük önem arz etmektedir.
Sözleşmeci liberalizmi savunanlar, devletin görev ve sorumluluklarının çok açık ve net bir
şekilde ve sınırları ile birlikte anayasada yer alması gerektiğini belirtmektedirler. Buchanan ve
onun fikirleri ışığında anayasal iktisat üzerinde çalışmalar yapan iktisatçılar, devletin yetki ve
sorumluluklarının sınırlandırılması, bir diğer deyişle bireylerin ekonomik hak ve
özgürlüklerinin korunması için Ekonomik Anayasa’ya şiddetle ihtiyaç olduğunu
belirtmektedirler. Ekonomik Anayasa içerisinde şu konuların yer alması gerektiği
savunulmaktadır:
- Devletin görevi ne olmalıdır? Devletin hangi tür işler yapmasına izin vermelidir?
Devlet iç ve dış güvenliğin korunması, adaletin temini ve benzeri hizmetler dışında görevler
üstlenmeli midir?
- Anayasada kamu harcamalarına ilişkin bazı kantitatif sınırlamalar yer almalıdır. Kamu
harcamalarındaki artış yüzdesi GSYİH’deki artış yüzdesi ile ilişkilendirilmelidir. Örneğin,
toplam kamu harcamalarındaki artış yüzdesinin önceki yıl GSYİH’deki artış yüzdesini
geçemeyeceği anayasal norm olarak belirtilmelidir.
- Vergileme hakkı ve yetkisi anayasalarda açık, net ve anlaşılır biçimde yer almalıdır.
Maksimum vergi oranları ve bunların belirli bir süre (Örneğin, 5, 10 yıl) değişmeyeceği
anayasal güvence altına alınmalıdır.
- Denk bütçe ilkesi anayasalarda güvence altına alınmalı ve hangi hâllerde (kriz ve savaş
hâli) bu ilkeden vazgeçilebileceği belirtilmelidir.
- Devletin borçlanma hakkı ve yetkisini ne şekilde kullanacağı ve bunun sınırları
anayasada belirtilmelidir.
- İdareler arası mali bölüşüme ilişkin esaslar anayasada yer almalıdır. Devletin
vergileme yetkisi kısmen mahalli idarelere devredilmelidir.
- Devletin para yaratma hakkı ve yetkisi mutlaka anayasal normlar ile
sınırlandırılmalıdır. Merkez bankaları ancak anayasalarda belirtilen oranda para arzını
artırabilmelidirler.
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- Devletin serbest piyasa ekonomisinin işlerliği için rekabeti teşvik edecek ve aksak
rekabeti engelleyecek kuralları anayasal çerçevede saptaması büyük önem arz etmektedir.
- Uluslararası ekonomik ilişkilerde serbest ticaretin esas olduğu hususunun da yine
ekonomik anayasa içerisinde belirlenmesi önem taşımaktadır.

5.4.4. Freiburg Okulu ve ORDO Liberalizmi
Freiburg Okulu, liberalizme katkı sağlamış bir diğer çağdaş liberal düşünce kurumu
olarak bilinir. Almanya’da Freiburg Albert Ludwig Üniversitesi’nden (kısaca Friburg Okulu
olarak bilinir) Walfer Eucken ve Franz Böhm’ün öncülüğünü yaptığı bir grup iktisatçı, 1930’lu
ve 1940’lı yıllarda serbest piyasa ekonomisi içinde tam rekabet kurumunun bir ordronaturel
(doğal düzen) olarak kendiliğinden var olmayıp, bir ordro-social (sosyal düzen) olarak devlet
tarafından organize edilmesi ve yasal kurumsal önlemlerle korunması gerektiğini
savunmuşlardır.
Ordo liberallerinin görüşlerini kısaca özetleyeceksek olursak:
- Ordo liberalleri piyasa ekonomisine fonksiyonel işlerlik kazandırmak için devletin
düzenleyici kararlar almasını ve uygulanmasını gerekli görmektedirler. Ordo liberalleri ‘serbest
piyasa ekonomisi’ kavramı yerine ‘Sosyal Piyasa Ekonomisi’ kavramını kullanmayı
yeğlemektedirler. Ordo liberallerine göre sosyal piyasa ekonomisinde, klasik liberalizmin
sınırlı devlet düşüncesinin yerini sınırlı ve fonksiyonel devlet düşüncesi almıştır.
- Ordo liberallerinin liberalizm anlayışı Sosyal Liberalizm olarak da adlandırılabilir.
Ancak Ordo liberalleri özgür bir toplumun dayandığı kişisel görev ve sorumluluk duygusunu
tahrip eden ‘sosyal refah devleti’ anlayışına karşı hoşnutsuzluklarını da belirtmektedirler.
- Ordo liberalleri katıksız laissez faire ekonomisine eleştiriler yöneltirken, devletin
ekonomideki görev ve fonksiyonlarını bir Ekonomik Düzen Politikası içerisinde belirlemeye
çalışmaktadırlar. Buna göre devlet; özel mülkiyet ve mülkiyetin kullanım kurallarını, para
sistemini oluşturan kuralları, mali sistemi oluşturan kuralları, tekellerin kontrolü ve rekabete
işlerlik kazandıracak kuralları ve benzeri diğer kuralları saptar. Ekonomik düzen politikası
piyasa ekonomisine fonksiyonel işlerlik kazandıracak, böylece merkezi planlamaya ihtiyaç
duyulmayacaktır.

5.5. Libertarianizm
“Devlet, baskıya meşruluk kazandırılmış bir kurumdur.” - David Friedman
Liberalizmin aşırı bir ekseni Libertarianizm veya Anarko-Kapitalizm olarak
bilinmektedir. Libertarianizmin temel amacı ‘pür özgürlük’tür. Libertarianizm, bireylerin
davranış ve eylemlerine, sahip oldukları mülkiyete hiç bir şekilde karışılmadığı özgür bir
toplum yapısını savunur.
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Libertarianistler devlet kurumuna karşı çıkmakta ve devleti pür özgürlüğü zedeleyen ve
sınırlayan bir kurum olarak görmektedirler. Libertarianistler ‘zorlama’ olgusuna hiç bir zaman
meşruiyet kazandırılamayacağına ve insan ilişkilerinin gönüllülük ve rıza esasına dayalı olarak
yürütülmesi gerektiğine inanmaktadırlar. Klasik liberalizmi savunan düşünürlerden farklı
olarak bazı libertarianistler, devlet adı verilen kuruma bütünüyle karşı çıkmaktadırlar.
Libartarianistlere göre devletin zor kullanma tekeline sahip olması çok tehlikeli sonuçlar
ortaya çıkarabilir. Devlete bir defa, zor kullanma tekeli verildiğinde, bu kişilerin en temel hak
ve özgürlüklerini sınırlayacak bir veçhe kazanabilir. Dahası, devletin zor kullanarak bireylerin
hak ve özgürlüklerini ihlal etmesi hâlinde bunu önlemek güç ve hatta bazen olanaksızdır.
Libertarianistler ‘zorlama’ unsuru taşıyan bütün uygulamalara ve yasaklamalara karşıdırlar.
Libertarianizm’in temel özelliklerini bir kaç kısa başlık altında özetlemek mümkündür:
- Libertarianizm her şeyden önce bireycidir. Libertarianistler, bireyi temel değer ve
varlık olarak ele alırlar.
- Libertarianizm’e göre bireyin özgürlüğü sınırsızdır. Bir diğer deyişle, libertarianizm
pür negatif özgürlüğü savunur.
- Libertarianzim, birey özgürlüğünü sınırlayacak her türlü zorlayıcı güce karşıdır.
Zorlayıcı gücün en tehlikelisi devlettir. Bu nedenle libertarianistler devlete karşıdırlar.
Libertarianizm, ‘devletsiz toplum’ düzenini yani anarşizmi savunur. Ancak bazı
libertarianistler, örneğin Robert Nozick, Ultra Minimal Devlet modeli ile devletin bütünüyle
değil fakat önemli ölçüde ortadan kaldırılabileceğini savunur. Sadece bu tür bir ayrışmadan
dolayı Ultra Minimal Devlet Devlet Libertarianizmi’ni aşağıdaki tabloda göstermekle birlikte
ayrı bir başlık altında ele almadığımızı da belirtmek gerekir.
- Libertarianizm’in öngördüğü toplum düzeninde hukuk kurallarının yerini rıza ve isteğe
dayalı bireylerarası sözleşmeler almıştır.
Libertarianizm akımının çağdaş temsilcileri arasında David Friedman, Murray N.
Rothbard, Robert Nozick ve Ayn Rand’ı sayabiliriz.
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Liberalizm Türü

Doğuşundan Günümüze Liberalizm I
Kurucusu
Diğer Temsilcileri

Temel İlkeleri / Tezleri

Liberalizmin Doğuşu
(Siyasi Liberalizm)

John Locke
Thomas Hobbes
Lord Acton
Josiah Tucker
Edmund Burke

Adam Ferguson
Montesquieu
J. J. Rousseau
Bernard de Mandaville
Alexis de Tocqueville
Immanuel Kant

İnsanın doğal hakları ve özgürlükleri
vardır ve bunlar korunmalıdır.
Devlet ve iktidar sınırlanmalıdır.
Kurucu Rasyonalizm ilkesi
Sosyal sözleşme teorisi

Laissez Faire Liberalizmi

Rene
Louis
d’Argenson
Francois Quesnay
A.R.Jacques Turgot
Etienne
de
Condillac
Marki Mirabeau
Mercier
de
la
Riviere
Dupont de Nemours

Boisguilbert
Herbert Spencer

Laissez-faire ilkesi
Doğal düzenin işleyişine müdahale
edilmemelidir.
Anti-rasyonalizm ilkesi

David Hume
Adam Smith

İyimser
Liberall
er
John
Stuart
Mill
Jean
Babtiste
Say
Frederic
Bastiat

Görünmez El
Koruyucu Devlet (Sınırlı Devlet)
İyimserler: Anti Rasyonalizm
Kötümserler: Kurucu Rasyonalizm
Serbest Piyasa Ekonomisi (Kapitalizm)

Klasik Liberalizm
(Ekonomik Liberalizm)

Karamsar
Liberaller

Thomas
Malthus
David Ricardo

Neo Liberalizm

1.Neo-Avusturya Okulu
Liberalizmi

2.
Chicago
Liberalizmi

Okulu

F.A. Von Hayek

Milton Friedman

İsrael Kirzner
Ludwig M. Lachmann
Norman Barry
Stephen Littlechild
Fritz Machlup
Gottfried Haberler
Monetar
Rasyonel
istler
Beklentiler
Anna
Robert Lucas
Schwarts Thomas
Karl
Sargent
Brunner
Neil Wallace

Homo Economicus
Evrimci Rasyonalizm
Spontan Piyasa Düzeni
Sınırlı Devlet (Rechtstaat)
Subjektivizm
Kanun Hâkimiyeti
Sınırlı Devlet
Pozitivizm
Parasal büyüme kuralı
Homo Economicus
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Liberalizm Türü

3.
Virginia
Okulu
Liberalizmi
(Sözleşmeci Liberalizm)

4.
Freiburg
Okulu
Liberalizmi
(ORDO Liberalizmi)

Doğuşundan Günümüze Liberalizm II
Kurucusu
Diğer Temsilcileri

James M. Buchanan

Walter Eucken
Franz Böhm

Gordon Tullock
Robert D. Tollison
Geoffrey Brennan
Victor Vanberg
Dennis Mueller
A. Muller-Armack
F. Mayer
K. Paul Hansel
Wilhelm Röpke
Alexander Rüstov

Temel İlkeleri / Tezleri
Anayasal sınırlı devlet
Kurucu rasyonalizm
Metodolojik bireycilik
Politika bir müdahaledir
Homo Economicus
Devletin Başarısızlığı
Doğal Düzen değil-Anayasalyasal-Kurumsal düzen önemli
(Ekonomik Düzen Politikası)
Sosyal piyasa ekonomisi
Sınırlı ve fonksiyonel devlet

Libertarianizm
Pierre Joseph
Proudhon
William Godvin
Max Stimer
Mişel Bakunin
Piyer Kropotkin

Pür özgürlük
Otoriterizme ve totaliterizme
1. Anarko-Kapitalizm
David Friedman
hayır
(Devlete
Hayır
Murray N. Rothbard
Devletsiz toplum
Libertarianizmi)
Gönüllü piyasa mübadelesi
(pür piyasa ekonomisi)
Ultra-minimal devlet (Aşırı
2. Ultra Minimal Devlet Robert Nozick
sınırlı devlet)
Ayn Rand
Libertarianizmi
Anti rasyonalizm
Kaynak: Coşkun Can Aktan, ‘Klasik Liberalizm, Neo-Liberalizm ve Libertarianizm’, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 28, sayı 1,
Mart 1995, s.7
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi “Chicago İktisat Okulu”na mensup değildir?
a) Milton Friedman
b) Robert E. Lucas
c) Thomas J. Sargent
d) Neil Wallace
e) James M. Buchanan
2) Carl Menger, Friedrich Von Wieser, Eugen Von Böhm Bawerk ve Ludwig Von
Mises gibi iktisatçılar hangi liberal okulun temsilcileri arasında yer alır?
a) Chicago Okulu Liberalizmi
b) Virginia Okulu Liberalizmi
c) Ultra Minimal Devlet Libertarianizmi
d) Neo-Avusturya Okulu Liberalizmi
e) Freiburg Okulu Liberalizmi
3) ‘Devletsiz toplum’ düzenini savunan liberal anlayış aşağıdakilerden hangisinde ifade
edilmiştir?
a) Libertarianizm
b) Chicago Okulu Liberalizmi
c) Virginia Okulu Liberalizmi
d) Freiburg Okulu Liberalizmi
e) Neo-Avusturya Okulu Liberalizmi
4) ORDO Liberalizmi hangi ülkede doğmuştur?
a) ABD
b) Almanya
c) İngiltere
d) Fransa
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e) İsviçre
5) “Totoliterizmin sosyalizmin doğal bir sonucu olduğunu” belirterek, totaliter
rejimlerin de bir kölelik düzeni olduğunu savunan liberal düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a) Milton Friedman
b) Adam Smith
c) Hayek
d) James M. Buchanan
e) John Stuart Mill
6) Aşağıdakilerden hangisi Neoliberalizm çatısı altında yer alan liberal görüşlerden biri
değildir?
a) Neo-Avusturya Okulu
b) Chicago Okulu
c) Virginia Okulu
d) Freiburg Okulu
e) Fransız Colbert Okulu
7) Friedman’ın liberalizm anlayışına göre “devletin fakirlik çizgisinin altında gelire
sahip olan kimselerden vergi almaması gerektiği” görüşü nasıl adlandırılır?
a) Negatif gelir vergisi
b) Asgari ücretten vergi alınmaması uygulaması
c) Azalan oranlı vergi
d) Artan oranlı vergi
e) Pozitif gelir vergisi
8) Aşağıdakilerden hangisi Klasik Liberalizm ile Laissez Faire Liberalizmi arasındaki
benzerliklerden biri değildir?
a) Görünmez el
b) Doğal düzen
c) Temel hak ve özgürlükler
104

d) İyimser ve kötümser iktisatçıların olması
e) En az devlet müdahalesi
9) Bireylerin ekonomik hak ve özgürlüklerinin korunması için ‘ekonomik anayasaya’
ihtiyaç olduğunu belirten görüş aşağıdakilerden hangisidir?
a) Evrimci Rasyonalizm
b) Anayasal İktisat
c) Yapıcı Rasyonalizm
d) Sözleşme Teorisi
e) Sosyal Sözleşme Teorisi
10) Libertarianizm ile ilgili, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Ordo liberalleri olarak bilinirler
b) ‘Devletsiz toplum’ düzenini savunur
c) Anarşizmi savunur
d) Pür negatif özgürlüğü savunur
e) Bireyi temel değer ve varlık olarak ele alır
11) Aşağıdakilerden hangisi liberalizmin türlerinden biri değildir?
a) Laissez-Faire Liberalizmi
b) Klasik Liberalizm
c) Neo-Klasik Liberalizm
d) Ordo-Liberalizm
e) Leviathan Liberalizmi
12) Fizyokratların liberalizm anlayışı aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak
belirtilmiştir?
a) Doğal Düzen Liberalizmi
b) Görünmez El Liberalizmi
c) Libertaryanizm
d) Quesnay Liberalizmi
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e) Laissez-Faire Liberalizmi
13) Libertaryanizm ile ilgili aşağıda ifade edilenlerden hangisi doğrudur?
a) Toplum düzeni için devlete ihtiyaç duyar.
b) Sınırlı sorumlu devlet anlayışı hakimdir.
c) Anarşizme karşıdır.
d) Toplum bireyden önce gelir.
e) Devletsiz Toplum Düzeni
14) Aşağıdakilerden hangisi ekonominin de bir anayasası olması gerektiğini savunan
iktisatçılardandır?
a) Milton Friedman
b) Ayn Rand
c) David Hume
d) F.A. Hayek
e) James Buchanan
15) Aşağıdakilerden hangisi monetarizmin de kurucusu sayılan Chicago Okulu’nun
kurucusudur?
a) Robert E. Lucas
b) Neil Wallace
c) Thomas, J. Sargent
d) James Buchanan
e) Milton Friedman

Cevaplar
1) e, 2) d, 3) a, 4) b, 5) c, 6) e, 7) a, 8) d, 9) b, 10) a, 11) e, 12) e, 13) e, 14) e, 15) e.
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6. LİBERAL SİYASAL DÜZEN (DEMOKRASİ)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Liberalizmin Siyasal Tabanı
6.1.1. Amerikan Devrimi ve İnsan Hakları Bildirisi
6.1.2. Fransız Devrimi, İnsan ve Yurttaşlık Hakları Bildirisi
6.2. Liberal Siyasal Düzenin Unsurları
6.2.1. Kanun Hâkimiyeti
6.2.2. Hukukun Üstünlüğü
6.2.3. Hukukun Üstünlüğünün İlkeleri
6.2.4. Sınırlı Sorumlu Devlet
6.2.5. Temel Siyasal Haklar ve Özgürlükler
6.3. Demokrasi ve Kapitalizm
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Anahtar Kavramlar:
Fransız Devrimi, Amerikan Devrimi, Hukukun Üstünlüğü, Demokrasi
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Giriş
Liberal düşünce ile ilgili, daha geniş bir çerçevede ise kapitalizmle ilgili en büyük
eksiklik, kapitalist ekonomik sistemin ancak demokrasi ayağı ile ve onun kural ve kurumlarıyla
birlikte var olduğu gerçeğidir. Demokrasi ve onu oluşturan hukukun üstünlüğü, hukuk devleti
gibi kavramlar, kapitalizmden de aslında ayrı düşünülemez. Bu bölüm bu konuya
yoğunlaşacaktır.
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6.1. Liberalizmin Siyasal Tabanı
Hatırlarsanız 4’üncü bölümde liberalizmin siyasi bacağı olan demokrasinin unsurlarını,
temel ilkelerini;
• Kanun Hâkimiyeti
• Hukukun Üstünlüğü
• Sınırlı ve Sorumlu Devlet
• Temel Siyasal Haklar ve Özgürlükler olarak sıralamıştık. Şimdi bu başlıkları ele
almadan önce liberalizmin siyasal tabanına bir göz atalım.
Liberalizm Orta Çağ düzenindeki yapının çözülmesiyle doğan ulus devletlerin ortaya
çıkmasıyla kendisine üzerine oturacağı bir taban bulmuştu: Evrensel hrıstiyan dünyası yerine
ulusal devletler ortaya çıkmış, tanrının yerini akıl, papanın yerini rasyonel birey, feodal
ilişkilerin yerini bir ülkenin uyrukluğu almıştır. 18’inci yüzyılda gerçekleşen Amerikan ve
Fransız devrimleri ile bunların yayımladıkları İnsan Hakları Bildirgeleri süreci hızlandırmış, bu
dalga tüm Avrupa’ya yayılmıştır. Liberalizm de bu dalgaların içinden bir siyasal sistem olarak
yükselmiştir.

6.1.1. Amerikan Devrimi ve İnsan Hakları Bildirisi
Amerika’nın keşfi tüm Avrupa ülkelerinin ilgisini bu kıta üzerine topladı. İspanyol ve
Portekizliler hemen 16’ncı yüzyılın başlarında yerli uygarlıkları altüst etmişlerdi. Yüzyılın
sonlarına doğru Avrupa’nın diğer uluslarının göçmenleri ve İngilizler Amerika’da ilk sürekli
yerleşim yerlerini kurdular.
İngiliz kolonilerinde ilk yasama meclisi Temmuz 1619 da kuruldu. Bu dönemde
İngiltere’de 17’nci yüzyılın başlarında Cromwel olayı ile noktalanan Püritenist devrim
gerçekleşmişti. Püritenist anlayış bütün insanların Tanrı önünde eşit olduğunu savunuyor, bu
eşitliği bozan her şeye karşı tepki duyuyordu. Püritenler Protestanlığın inanç özgürlüğünü ve
doğal hukuku savunuyorlardı. Görev dağılımı ve temsilde eşitlik, insan özgürlüğünün
sınırlanmaması gerektiği düşüncelerini kıtaya yaymaktaydılar.
İngiltere’de ve Kıta Avrupası’nda faydacılık ve liberalizm akımlarının gelişmesi belirli
ekonomik ve sosyal aşamaların sonucunda olmuştur. Devrim sırasında Amerikan kolonilerinin
ekonomik ve sosyal ilişkilerinde ağır basan kesim ticaret ya da sanayi değil, tarımdı. Yani
Amerikan devrimine bir tarım toplumu şekil vermiştir. Ancak bunlar kendilerini özgür sayan
ve bu özgürlüklerinin doğuştan kazanıldığına inanan Püriten bir dünya görüşüne sahip
göçmenler, çiftçilerdi.
Göçler kesintisiz devam ediyor, Avrupa ve İngiltere’deki mutlakıyet rejimlerinden
kaçan göçmenler, kafalarında umutları ve Avrupa’daki özgürlük düşünceleri ile Amerika
kıyılarından karaya çıkıyorlardı. Artan göçlerle beraber, çeşitli koloniler arasında milliyetçilik
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gelişmeye başladı. İngiliz kolonileri 13 tane idi ve her koloninin başında bir vali vardı. Vali ile
beraber koloni halkının seçtiği bir de meclis vardı. Vali ile halk meclisi devamlı çatışma
hâlindeydi. Yedi yıl savaşlarında bozulan bütçe için yeni ve ağır vergilerin konması, kolonileri
eyleme geçirdi. İngiltere’ye karşı eylemlerin birincisi 1765’te “Stampt Act Congress” (Pul
Kanunu Kongresi) oldu. 5 Eylül 1774’te Pennsylvania’nın Filadelfiya kentinde toplanan ilk
parlamento iki kıta kongresi yaptı. Kongre, şu önemli kararı aldı: “Sömürge fermanına uygun
hareket etmeyen Vali iktidarını kaybeder. Hükümetsiz koloni kendi kaderini kendi tayin eder.
Koloni halkı, ayrı, özgür ve bağımsızdır”. 19 Nisan 1775’te başlayan ilk çatışmalarla Amerikan
kolonileri, İngiltere’ye karşı bağımsızlık için savaşa başladı. Bütün Amerika’yı etkileyen
oradan da Avrupa’yı etkisi altına alacak olan bir Beyanname ile Amerika bağımsızlık savaşını
noktalar.
Bu beyanname; siyasal liberalizmin ilk ve en önemli siyasal belgesi olarak tarihe
geçmiştir. George Mason tarafından düzenlenen “4 Temmuz 1776 Bağımsızlık Bildirgesi”dir.
Bu beyanname aynı zamanda Virginia İnsan Hakları Bildirisi olarak anılmaktadır.
Virginia İnsan Hakları Bildirisi 16 maddeden oluşur ve bireysel özgürlükler, siyasal
özgürlükler ve liberalizmin tüm kurum ve güvencelerini kapsar. Bu bildiri hâlen Amerika
anayasasının temelidir.
Bu bildiri Avrupa’yı da etkilemiş, siyasal liberalizmin temel felsefesindeki gelişmeleri
hızlandırmış, halkın özgürlük ve eşitlik taleplerini arttırmıştır. Fransız devrimini de etkilemiştir.
Bu bildirinin liberal düşüncenin gelişmesine pratik katkılarını içeren bazı maddelerini şöyle
sıralayabiliriz:
Madde 1: Kişiler doğuştan eşit, özgür ve bağımsızdırlar. Doğuştan edinilmiş belli
hakları vardır ve bir topluma girdikleri zaman hiçbir anlaşmayla gelecek kuşakları bu haklardan
yoksun edemezler. Bu haklar mülk edinme, mutluluk, güvenlik arama ve kazanma yollarıyla
duyulan yaşama ve özgürlük haklarıdır.
Madde 2: Bütün güç halkta toplanır ve halktan gelir. Hükümet halkın vekilidir, halk için
çalışır ve her zaman halka karşı sorumludur.
Madde 5: Devletin yasama ve yürütme güçleri yargılama güçlerinden ayrı ve bağımsız
olmalıdır. Bu güçlerin üyeleri baskıdan uzak olmalı ve halkın sıkıntılarını duyarak onlara ortak
olarak belli sürelerle özel görevlere alınmalı sonra ilk görevlerine dönmelidirler.
Madde 6: Meclislerde halkın temsilcileri olarak çalışacak üyelerin seçimi serbest
olmalıdır. Topluma bağlılık ve sürekli genel ilgi beslediği hususunda yeterli kanıtı olan herkesin
oy hakkı vardır. Kamu yararı için kendi isteği ya da seçtiği temsilcilerin isteği olmaksızın
kimsenin malı mülkü için vergi konamaz ve kimse bu mülkiyetten yoksun edilemez. Kamu
yararı için kabul edilmeyen yasalarla hiç kimse bağlı değildir.
Madde 12: Basın özgürlüğü özgürlüğün en büyük savunma amaçlarından biridir ve hiç
bir şekilde sınırlandırılamaz.
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Madde 13: Ordu her durumda sivil gücün emri altında bulunmalı ve sivil güç tarafından
yönetilmelidir.
Madde 16: Herkes dininin gereklerini vicdanının emirlerine göre yerine getirme hakkına
sahiptir.
Bu maddeler liberalizmin temel ilkeleri olarak da adlandırılabilecek bir anlam ve içeriğe
sahiptir. Liberalizm bu ilkeleri evrensel insan hakları ve özgürlükler bağlamında
değerlendirerek dünyaya ilan etmektedir.

6.1.2. Fransız Devrimi, İnsan ve Yurttaşlık Hakları Bildirisi
Amerika devrimi kıta Avrupa’sını da etkilemiştir. Geç de olsa Amerika’daki gelişmeler
İngiltere’ye, Fransa’ya sıçramıştır. Fakat Amerikan Devrimi’nden daha etkili olarak 1789’da
Fransa’da bir devrim yaşanmıştır. Fransız Devrimi’nin etkisinin büyüklüğü savunduğu
fikirlerin daha hızlı yayılma imkânına sahip olmasıydı. Fransız Devrimi insanlık tarihinin en
önemli olaylarından biridir. 16’ncı yüzyılda başlayan 17’nci yüzyılda gelişen 18’inci yüzyılda
da güçlenen yeni bir sınıf, burjuva sınıfı, mutlakıyetçi kraldan ve aristokrasiden iktidarı zorla
alıyordu. Bastil yıkılırken feodalitenin son kalesi de yıkılıyordu. Kilise, aristokrasi ile çıkar ve
kader birliği etmişken taşra kiliseler burjuvaziye arka çıkıyordu. Burjuvazi, soylular ve
ruhbanlara karşı halkı arkasına alarak tüm Avrupa’da devrimlere girişti. Eski düzeni yıkıp yeni
bir düzen ortaya çıkardı. Yeni düzenin sözcülüğünü “İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi”
üstlenecekti. Feodal düzenden doğan sosyal hukuki ayrıcalıklar ortadan kaldırıldı. Angarya
kaldırıldı ve toprak mülkiyeti sınırlandırıldı. Tüm insanlar yasalar önünde eşit kabul edildi.
İnsan ve Yurttaşlık Hakları Bildirisi kapsamı bakımından evrensel, ifadesi bakımından soyut,
inançları bakımından iyimserdi.
Fransız Devriminin doğurduğu İnsan Hakları Bildirisi liberalizmin savunduğu temel
ilkeler açısından destekleyici bir belgedir. Bu belge ile liberalizm hedeflerini gerçekleştirmek
için dev bir adım atmıştır. İnsan ve Yurttaşlık hakları Bildirisi Ulusal Meclis tarafından 26
Ağustos 1789’da kabul edildi. Hazırlanacak olan anayasanın başlangıç kısmına insan haklarını
ve özgürlüklerini açıklayan bir bildirinin konması zorunlu görülmüştür: “Toplumların
uğradıkları felaketlerin ve yönetimlerin bozulmasının tek nedeni insan haklarının bilinmemesi,
unutulması ya da hor görülmesidir” şeklinde bir başlangıç konmuştur. İyi bir anayasanın ancak
insan haklarına dayanması ve onu koruması gerektiği belirtilir. Bu bildiri yeni çağın siyasal
ilkelerini belirlerken aynı zamanda da eski düzenin ayrıcalıklarına dayanan bozulmaya açık
sosyal, siyasal yapısını yıkıyordu.
Bildiri ister koruyucu ister cezalandırıcı olsun herkesin yasa önünde eşit sayılacağı
ilkesini açıklıyor ve eski düzenin ayrıcalıklara dayanan yapısını yıkıyordu. Yasa önünde eşit
sayılan yurttaşların yeteneklerine göre her türlü kamu görevi, rütbe ve mevkilere eşit olarak
kabul edilebilecekleri ilan ediliyordu. Bu ilan eski düzeni temelinden yıkmaktaydı.
Keyfi tutuklamaları ve cezaları yasaklayan bildiri eski düzenin keyfi yönetimine son
veriyordu.
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Konuşma, yazma ve yayın özgürlüğünü getiren bildiri eski düzenin sansürcü sistemini
yıkıyordu.
Vergi koymayı ulusun ya da ulusun temsilcilerinin iradesine bağlayarak eski düzenin
keyfi vergileme sistemine, keyfi el koymalarına son veriyor, vergide adalet ve eşitlik ilkesini
getiriyordu.
Bildiri, eski düzenin Katolik kilise örgütünün insanları vicdanları üzerinde kurduğu
tekeli yıkıyor, dini inanç özgürlüğünü getiriyordu. “Hiç kimse inançları nedeniyle ki bunlar dini
inanç olsa bile rahatsız edilmeyecektir” ilkesini savunuyordu.
Bildiri, liberalizmin temel ilkelerini bu şekilde dile getirirken çağdaş hukuk anlayışını
da liberalizmle örtüştürüyordu.
Devletin, siyasal toplumun ve iktidarın varlık nedeni insanların sahip olduğu haklarının
ve özgürlüklerinin korunmasıdır. Devlet, iktidar ve toplumun yararı için kurulmuştur.
Egemenlik bundan böyle ulusundur. Hiç kimse, hiçbir kuruluş açıkça ulustan
kaynaklanmayan bir iktidarı kullanamaz. Yasa genel iradenin bir ifadesidir.
Bildiri kuvvetler ayrılığını savunarak kuvvetler ayrılığının benimsenmediği bir siyasal
yapının bir anayasal düzene sahip olmayacağı belirtiliyordu.
Bildiri giriş bölümünde insan haklarının evrensel olduğunu belirtiyor ve insan
haklarının doğal haklar olduğunu söylüyordu. Doğal haklar insanın sırf insan olmasından dolayı
sahip olduğu haklardır ve insanın dışında hiç bir güçten ve iktidardan kaynaklanmaz. İnsan
hakları devredilmez. İnsanlar kendi istekleri ile dahi bu haklardan vazgeçemezler. Bu haklar
zaman aşımına uğramaz. Bu haklar kutsaldır, ihlal edilemezler. Devletin amacı da insanların
bu kutsal haklarını korumaktır. İnsanların bu doğal hakları; özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve
baskıya karşı direnmedir.
Fransız Devriminin getirdiği ilkeler liberal düşünürlerin teorilerini yansıtıyordu ve
kendisinden sonra gelecek düşünürlere de cesaret veriyor, yol gösteriyordu. Hiç şüphesiz ki bu
ilkeler ideolojik soyutluktan kurtulup somut bir yapıya, kurumsal bir çerçeveye Fransız
devrimiyle oturuyordu. Bundan sonra yapılacak şey bu ilkeleri geliştirip her alanda özgürlüğe
ulaşmak olacaktır.

6.2. Liberal Siyasal Düzenin Unsurları
Siyasal liberalizm, liberal doktrinin iktisat sahası dışında söyleme getirdiği
düşüncelerdir. Siyasal liberalizmi bir manada liberal siyaset olarak isimlendirmek de
mümkündür. Buradan hareketle siyasal liberalizm basit bir biçimde anayasal devlet yoluyla;
kişinin, siyasal özgürlüğünün ve kişi hak ve özgürlüklerinin hukuksal savunmasının
uygulanması ve kuramı biçiminde tanımlanabilir. Siyasal liberalizmin merkeze aldığı temel
problematik alan, birey ile devletin arasındaki ilişki biçimidir. Bu ilişkide bireyin devlete karşı
haklarının savunulması ise siyasal liberalizmin ana gündemini belirlemektedir. Bu aşamada
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siyasal liberalizmin hedefini; devlet baskısından vatandaşı kurtarmak için özgürlük sağlanması
olarak belirlemek de mümkündür. Siyasal liberalizmin ortaya çıkışı ilk olarak Orta Çağ’da
feodalizm ve kilise ile olan mücadeleler sonucu gerçekleşmiştir. Bu bağlamda siyasal
liberalizmin gelişmesinde John Locke ve Montesquieu’nun çok önemli katkıları olmuştur.
Siyasal liberalizm rıza, temsiliyet, anayasal hükümet, kuvvetler ayrılığı, özgürlükler ve
halk egemenliği gibi kavramları ele almaktadır.
Örneğin, rıza kavramı Locke’un düşünceleri etrafında şekillenmiştir. Locke bu rıza
kavramı ile devlet ve birey arasındaki ilişkileri belirlemekte ve bireyin devleti rıza yoluyla
yönetmek için yetkilendirildiğinin altını çizmektedir. Diğer taraftan devletin gücünü sınırlayıcı
bir mekanizma olan kuvvetler ayrılığı ilkesi ise Montesquieu tarafından geliştirilmiştir. Siyasal
liberalizm bireyi devlete karşı korumak için onun bir takım doğal haklarına işaret etmektedir
ve bu doğal hakların korunmasını gerekli görmektedir. Bu bağlamda söz, ifade, basın, din ve
vicdan özgürlüğü gibi konular bireyin temel haklarıdır ve bunlar devlet tarafından
engellenmemelidir. Ayrıca siyasal liberalizm bu hakların korunması ve garantiye alınması için
belli başlı yazılı anayasalar istemektedir. Buradan hareketle liberal politikanın kalbinde ‘devlet
ile sivil toplum arasındaki net ayrımın’ yattığını söylemek mümkündür.

6.2.1. Kanun Hâkimiyeti
Hayek devletin zor kullanma tekeline sahip olduğu ön kabulünden hareketle, üstün ve
mükemmel olarak ifade ettiği piyasanın kendiliğinden düzenleyici mekanizmalarına müdahale,
onun dokusunu bozup olumsuz sonuçlara yol açacaktır. Bu nedenle her türlü müdahaleden
kaçınılmalı, onun yerine kurallı bir çerçeve sağlanmalıdır. Bu anlamda kanun hâkimiyeti ilkesi,
kamu otoritesinin, piyasanın iyi işleyebilmesi için gerekli ortamı ve şartları hazır tutarken, aynı
zamanda kendisinin de bir değişmez kanun ve kurala bağlı kalmasını sağlar. Bu anlamda devlet
bir “hukuk devletidir” ve kanun hâkimiyetini esas almaktadır.
Hayek’e göre kanun hâkimiyeti doktrininin hedefi, vatandaşların kanunların kendilerini
nasıl etkileyeceğini bilmelerini sağlamasıdır. Böylece ekonomik birimler, devletin alacağı karar
ve uygulamaları öngörebilirler. Bu, kanun hâkimiyeti teorisinin özünde “öngörülebilirlilik”
ilkesi olduğunu göstermektedir. Bu ilkenin etkinliği için, kanunların şu dört özelliğe sahip
olması gerekmektedir:
• Kanunlar tamamıyla genel olmalıdır, hiçbir bireye veya gruba olumlu veya olumsuz
muamele yapmaya yönelmemelidir.
• İnsanlara eşit olarak uygulanmalıdırlar.
• Geçmişi kapsar olmamalıdırlar.
• Bütün kanunlar, hükümet dahil herkesi bağlamalıdır.
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• Kanun hâkimiyeti ilkesi ile piyasadaki oyunun kurallarını belirleyen ve oyuna
müdahale etmeyip, oyunun kurallarının uygulanmasına nezaret eden devlet anlayışı esastır.

6.2.2. Hukukun Üstünlüğü
Hukuk, toplum düzeni için konulmuş, kamu gücüyle, devlet yaptırımıyla
kuvvetlendirilen, toplum hayatını düzenleyen kuralların bütünüdür. Ölçüsüzlüklerin,
düzensizliklerin ve keyfi hareketlerin tersi ve adalete yönelmiş bulunan bir toplumsal yaşam
düzenidir.
Hukuk, toplum düzenini sağlamayı hedeflerken bu arada kişi haklarını çiğniyorsa,
devletin yaptığı bu uygulamaya “hukukun Üstünlüğü” denmesi mümkün değildir. Anayasa
Mahkemesinin kullandığı tanımla hukuk devleti: İnsan haklarına saygılı, bu hakları koruyan,
toplum yaşamında adalete ve eşitliğe uygun bir hukuk düzeni kurmak ve bunu sürdürmekle
kendini yükümlü sayan, bütün davranışlarında kendini Anayasaya ve hukuk kurallarına uyan,
işlem ve eylemleri yargı denetimine bağlı olan devlettir.
Hukukun üstünlüğü, bireyin hakkını temel almak üzere toplum fertleri tarafından kabul
görmüş bir sosyal anlaşmanın eşitlik ve adalet ilkeleri üzerine bina edilmiş uygulama biçimidir.
Hukuk devleti, toplumun, kural koyucu ve yönetici olarak insan tarafından değil, hukuk
tarafından yönetilmesidir. Hukuk insanüstüdür, soyuttur ve adildir; çünkü toplumdaki herkese
mekanik olarak uygulanır ve sistem etkin bir şekilde hukuk ile yönetilir; yöneticiler ise
sınırlandırılmıştır.
Diktatör rejimler baskı dolu kanunlarıyla insanları sindirerek veya tek tip insan yapısı
oluşturarak, geçici sürelerle de olsa, toplum düzenini sağlayabilirler. Zira bu rejimlerde bireyin
hakkının ne kadar korunduğu önemli değildir. Hukuk devletinde ise, kamu düzeninin
sağlanması ile bireyin hakkı arasında ince bir adâlet çizgisi vardır. Ne kamu düzeni pahasına
bireyin hakkının feda edilmesi, ne de birey hak ve hürriyeti adına kamu düzeninin ihlâl edilmesi
doğru olur. İkisine de gerekli hakkı veren düzen, hukuk devletidir yani hukukun üstünlüğüdür.
Hukuk devletinin oluşabilmesi öncelikle sivil toplumun kendi haklarını arayabileceği
bir seviyeye ulaşmasıyla mümkündür. Bu olgunluğa ulaşmış toplumun sivil iradesi devletle
arasında yapacağı sosyal mutabakatta, kendi haklarını koruyabilecektir. Bu mutabakatta
devletin toplum fertleriyle olan ilişkilerinde kendisine bazı sınırlamalar getirmesi esnasında
kendi haklarını devlete karşı koruyabilmelidir. Bu haklar temel insan hak ve hürriyetleridir.

Birey ve devlet arasında gerçekleşecek toplumsal mutabakatta kabul edilmesi mecburî
ilkeler şunlar olabilir:
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1. Sivil Toplumun Oluşması
Toplumun demokratik yollardan hakkını arama bilincinin gelişmişliği, kendi bireysel
hak ve hürriyetlerini savunabilmesi ile eş değerdedir. Devlet ve hukuk nizamı fertlere haklarını
aramada güç ve kuvvete başvurma yetkisi vermemiştir. Aksi takdirde toplum nizamı yerine
kargaşa ortamı oluşur. Sivil toplum, haklarını arayabilmek ve elde edebilmek için hukuk
devletine ihtiyaç duyar. Bunun için hak arama bilinci topluma yerleşmelidir ve toplum hak
arama hürriyetini kullanabilmelidir.
Devlet, hakkını arama bilincine ulaşması için topluma bu imkânı verecek hatta hak
arama yollarını da öğretecektir. Hakkını savunamayacak durumda olanlara avukat tutma imkânı
hazırlayacaktır. Devlet, hakkını arayacak bireylerin kendi başını ağrıtacak diye bir yanılgıya
düşmeyecektir. Böylece vatandaşlarının kendi aralarında veya devlete karşı hak arayışlarında
güç ve şiddet kullanmalarına fırsat tanımamış olacaktır.
2. Haklar ve Özgürlükler Alanının Korunması
Hukuk devletinde devlet, bireylerin hak ve hürriyetlerini tanır ve güvence altına alır. Bu
konuda devlet bağımsız yargıya karşı sorumludur. Bağımsız yargı, devleti bireyleri ile
aralarında yaptıkları sosyal antlaşmada taahhütlerini yerine getirmeye zorlar. Böylece yargı,
devleti ferdîn özel hayatına müdahale gibi hukuka aykırı bir takım tasarruflarda bulunmaktan
caydırır. Bu yönü ile hukuk düzeni gerek bireyler arasında, gerekse devletle bireyleri arasında
barış, güven, eşitlik ve özgürlük sağlar. Hukuk düzeni güveni sağlarken güçlünün zayıfı
ezmesini ve yok etmesini önler. Böylece bağımsız yargı, ferdîn hukukunu devlete karşı
koruyarak, iki tarafa hakkını sunmada eşit davranır ve bireyin hürriyetlerini teminat altına alır.
Bu sahanın devletin ferde bir bağışı gibi kabul edilmemesi gerektiğini, hatta bu sahaya devletin
dahi giremeyeceğini bildiren Sami Selçuk bu ilke ile ilgili şu gerekçeleri ileri sürer:
“Haklar ve özgürlükler devletin dahi giremeyeceği hukuk kalesiyle kuşatılmışlardır.
Hukuk devletinde bu haklar ve özgürlükler devletçe lütfedilmezler; yalnızca tanınır ve güvence
altına alınırlar. Devletin bireyin hukukunu hiçe sayma hakkı yoktur. Sınırlı doğan devletle, ister
işlemlerle, ister kişilerle ilgili olsun, bu sınır uyuşmazlıklarını, bağımsız ve yansız yargı çözer…
Bağımsız yargı, devleti taahhütlerini yerine getirmeye zorlayan biricik aygıttır. Hukuk adalet
süzgecinden; devlet de hukuk süzgecinden geçtikten sonra geriye kalan şey, işte o hukuk
devletidir”.
3. Devletin İdeolojiler Karşısında Tarafsızlığı
Kanunlar toplumda düzenin sağlanması amacıyla yapılır. Toplumun örfü, âdeti, tarihi
ve kültürünü yansıtan yasalarda amaç, toplumun işlerini düzenlemek ve toplum düzenini
sağlamaktır. Kanunlar, dolayısıyla devlet toplumu yönlendirmemelidir. Yasanın böyle bir
amacı olamaz. Ne yazık ki, Birinci Dünya Savaşını takip eden yıllarda bazı devletler yeni
ideoloji ve rejimler üretmişler, bu ideoloji ve rejimlere toplumu davet etmekle kalmamış, zorla
bu ideolojilerini benimsetme çabasına girmişlerdir. Bu sistemi ilk kullanan Rusya, Lenin ve
peşinden Stalin’le komünizm rejiminin oturması için sayısız insan katletmiştir. Bundan sonra
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Hitler’le Almanya Nazizmi, Mussolini ile İtalya faşizmi aynı metotla insanlara dayatmış ve
insanlık için acı bir tecrübe oluşturmuşlardır.
Artık günümüzde Batı toplumlarındaki devlet anlayışında, devletin ideolojilere karşı
yansız olması kıstası getirilmiştir. Hukuk devletinde devlet, amaç olmaktan çıkmış araç hâline
gelmiştir. Toplum düzeninin sağlanmasında araç olan devletin amaç hâline gelerek
öznelleşmesi veya kutsallaştırılması hukukun üstünlüğünün sağlanmasına en büyük engeldir.
Devletin hiçbir ideolojiyi yaratmaması veya herhangi bir ideolojiye taraf olmaması,
devletin bireylere karşı davranışında eşit ve âdil davranması anlamına gelir. Devletin eşitlik
ilkesine gölge düşürmemesi amaçtır. Devletin benimsemiş olduğu ideolojiyi benimsemeyen
halkına karşı davranışında eşit davranamayacağı tezinden hareketle, hukuk devletinde bu kurala
sadık kalınması mecburî görülmüştür. Devletin herhangi bir dini benimsemesinin de aynı
şekilde mahzurlu olacağı, o dinin inanırları ile inanmayanlar arasında uygulamada eşitliğin
sağlanamayacağı endişesi aynı şekilde düşünülmüştür.
Devlet herhangi bir dine taraf olmayacağı gibi din hürriyetini de bireylerine tanımalı ve
teminat altına almalıdır. İnançları doğru veya yanlış olsun, inanç sahasına devletin girmesi
hukukun üstünlüğüne aykırıdır. Çünkü din ve inanç özgürlüğü devletin güvencesi ile korunmuş
fakat devletin müdahalesinden uzak tutulması gerekli bir alandır.
Hukukun üstünlüğünün ilkelerinden bir tanesi de, devletin çoğulcu demokraside
kendisini yıkmaya yeltenen akımlara bile hoşgörülü olması gerektiğidir. Gerçek demokrasiyle
farklı görüşü benimseyenlerin gerçek düşüncelerini gerçek kimlikleriyle söyleyerek siyasî
sürece katılmalıdırlar.
4. Yasaların Adaleti Esas Alması
Hukuk dilinde ‘haklılık ve hakka uygunluk’ olarak tarif edilebilen adalet, hukukun
temelidir. Toplum düzenini sağlamayı amaçlayan hukuk devleti, bireye alacağını tam vermeli,
eksik veya fazla vermemelidir. Hukuk sistemi, hak etmeyene hak veriyor, hak edenin de hakkını
vermiyorsa, bu sistem adalet dağıtmıyor, bilakis ya ferde veya topluma zulmediyor demektir.
Bu durum, toplumun dağılmasında ve kargaşanın oluşmasında en önemli faktördür.
Öncelikle yasa koyucunun toplumsal gerçekleri, toplum ve ferdîn hak edişlerini yasaya
koyması hukuk için ne kadar önemli ise, aynı hukukun kişi ve toplum vicdanının onaylayacağı
adalet ölçütünü yansıtması da o kadar önem arz eder.
Hukuk toplum barışını ancak adaleti temsil ettiği takdirde sağlayabilir.
5. Yasaların Meşruluğu Hukuktan Alması
Tarih boyunca insanlık, krallık gibi totaliter yönetim biçimlerinden sonra, kanun devleti
sistemlerini denemiştir. Krallar tarafından yapılan yasaların, halk iradesini yansıtmadığı gibi
kanun devletlerinde de halk iradesinin yansıtılması ikinci plânda kalmıştır. Yasaların o
toplumun örfü, âdeti, ahlâkı gibi bir takım değerlerinden ilhamla hazırlanması aynı zamanda
118

toplum bireylerinin haklarını da içinde barındırır. Bu nedenle yasanın meşruiyetinin ölçüsü
hukukî olmasıdır. Bu nedenle toplum bireylerinin devlete bağlılığı, yasaların onların hukukunu
veriyor olmasına bağlıdır. Yani yapılan yasa meclislerden olur almış olsa bile hukuka aykırı
olduğu takdirde toplum huzurunu sağlayamaz. Hukuka aykırılık taşıyan yasanın toplumda
istekle uygulanma alanı bulması mümkün olamaz.
Toplumda uzlaşmanın gerçekleşebilmesi için yasaların halk iradesini yansıtması
gerekir. Zira toplumun uzlaşması, yasaların meşruluğu için esas şarttır. Hukuk devletinde ise
yasaların çıkmış olması değil; yasaların hukuka uygunluğu önem arz eder. Meclisler yasa
hazırlar, ama yasaların hukuka uygun olup olmadığını hukuk belirler.
6. İktidarda Azınlığın da Temsil Edilmesi
Geçen yarım asra kadar, devlet yönetimlerinin en gelişmiş şeklînin demokrasi olduğu
kabul görmekteydi. Demokrasilerde halkın katılımı sağlanır ve halk iradesi, çoğunluğun
görüşünü temsil ederdi. Geride kalan azınlığın iradesi yönetimde temsil edilmezdi. Amaç
toplumsal uzlaşmanın sağlanması olduğu için, azınlığın görüşleri de devlet yönetiminde temsil
imkânı bulmalıdır ki uzlaşma tam ve mükemmel olsun. Hazırlanan yasalar bazen çoğunluğun
menfaatini ve taleplerini karşılarken, azınlığın hukukunu ihlâl edebilir.
Günümüz modern ülke yönetimlerinde demokrasi konusunda bir adım daha ileri atılarak
çoğulcu demokrasi anlayışı benimsenmiştir. Bu sistemde halk iradesinin daha doğru
yansıtılabilmesi için azınlıkların görüşleri de alınır. Sivil toplum kuruluşlarının hazırlamış
oldukları talepler ve projeler alt meclislerde görüşülerek yasa çıkaran meclislere gönderilir.
Böylece yönetimde azınlık iradesi de temsil edilmiş olur. İşte bu gelişme hukukun üstünlüğünü
esas alarak, iktidarda azınlığın da temsil edilmesini ilke olarak benimsemiştir.

6.2.3. Hukukun Üstünlüğünün İlkeleri
• Modern hukuktaki “hukukun üstünlüğünün zemini” hukuk devletidir.
• Onun temel şekli yapısı ise kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığından ibarettir.
• Bu zemini oluşturan üçüncü sebep ise devletin hukukla sınırlandırılması ve insan hak
ve hürriyetlerini koruma altına alması gibi sistematik kurallardır.
Bu ilkelerin oluşabilmesi için öncelikle o devletin yasa devletinden hukuk devletine
geçmiş olması, Alman siyaset anlayışıyla polis devleti değil, hukuk devleti olması gerekir. Yine
bu devlette azınlıkların hakları korunacak ve onların iradelerinin de yönetime yansıtılacağı
çoğulcu demokrasiyi benimsemesi gerekecektir.
• Hukuk Devleti hukuka saygıyı benimsemiş, kişinin temel hak ve hürriyetlerini
sağlayan devlettir.
• Hukuk devleti birey hak ve hürriyetlerini, hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmayacak
derecede sınırlayan politik, ekonomik ve sosyal bütün engelleri kaldıran devlettir.
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• Hukuk devletinde idarenin işlemleri yargı denetimine tâbidir. Mahkemeler
bağımsızdır, hak ve özgürlükler anayasal güvence altındadır.
Bu devletin karşıtı, polis devletidir. Bu tanımlama ışığında hukukun üstünlüğünün
ilkelerini şöyle sıralayabiliriz.
1. Kuvvetler Ayrılığı ve Yargı Bağımsızlığı
Aristo’nun Politika’sında ilk defa klasik anlamda geçen “kuvvetler ayrılığı” ilkesini,
modern anlamıyla Montesquieu’nun Kanunların Ruhu’nda bulabilmekteyiz. Kuvvetlerden her
birini iktidar olarak nitelendiren Montesquieu, bu üç kuvveti şöyle açıklamaktadır:
“Yasama iktidarı ile hükümdar veya bu işe memur edilmiş kimse ya bir süre için ya da
her zaman için yürürlükte olacak olan yasalar yapar. Yürütme iktidarı ile savaş ve barış yapar,
asayişi sağlar, ülkeyi düşmanlardan korur. Yargı iktidarı ile de suçluları cezalandırır ve
uyuşmazlıkları çözer.”
Bu üç iktidarın birbirinden ayrılmasının nedeni ise onun bunu hürriyetlerin güvencesi
olarak görmesidir. Kuvvetler ayrılığı bir devlette yasama, yürütme ve yargının birbirinden ayrı
olması demektir. Bundan maksat, yargının bağımsız olması ve yasama ve yürütmeyi
denetleyebilme yetkisine sahip olmasıdır. Yasaların hukuka uygunluğunu denetleyen anayasa
mahkemeleri veya farklı isimlerde yüksek mahkemeler vardır. Yasaların bu denetimden
geçmesinin yanında ayrıca yasaların uluslararası insan hakları sözleşmelerine de uygunluğunu
denetleyecek yargı mekanizması oluşmalıdır. Bu, devletteki idarenin, yargı karşısında
sorumluluk bilinci içinde davranmasını ve yasa çıkarırken, hukuka uygun yasa çıkartılmasını
sağlar. Ayrıca devletin bütün kurumları yargı denetimine açık olmalıdır.
Yargı bağımsızlığından anlaşılması gereken şey; yasama ve yürütmenin dolayısıyla
siyasî gücün yargıya baskı yapmamasıdır. Mahkemelerin bağımsızlığı; hangi amaçla olursa
olsun yargının başka herhangi bir kişi, kurum ve organdan emir almaması, yasamanın,
yürütmenin ve diğer dış etkilerin baskısı altında kalmaması ve özgür olması demektir. Yargı
bütün kurumlara eşit mesafede olmalı, herhangi bir düşünce, ideoloji veya kurumun yanında
veya karşısında olmamalıdır. Tarafsızlığı ile toplum vicdanındaki büyük yerinde en güvenilir
kurum olmaya devam etmelidir.
2. İnsan Hakları ve Hürriyetleri
Hukuk devletinin en belirgin özelliği, insan hak ve hürriyetlerini koruma altına
almasıdır. “İnsan hakları” ile “temel hürriyetler” birbirinden ayrılmayan iki kavramdır. İnsanın
hürriyeti, yine başkalarının insan hakları ile sınırlı alan içinde geçerlidir. Başkalarının haklarını
ihlâl etme pahasına hürriyet kullanma hakkını insan kendisinde bulamaz. Bir taraftan toplum
düzenini sağlayan hukuk devleti diğer taraftan da toplum fertlerinin haklarını özgürce
kullanabilmelerini güvence altına alır.
“İnsan hakları” veya “Kamu hürriyetleri”; insan onurunu korumayı, insanın maddi ve
manevî gelişmesini sağlamayı amaçlayan haklara verilen isimdir. İnsan hakları son birkaç
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yüzyıllık süreç içerisinde insanın en doğal hakları olarak düşünülmektedir. Fransız 20.08.1789
tarihli İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesinin 4. maddesinde hürriyet şöyle tanımlanmıştır:
“Hürriyet, başkasına zarar vermemek ve her şeyi yapabilmekten ibaret olup her şahsın tâbîi
haklarını kullanması, diğer cemiyet azasının aynı haklardan istifadelerini temin eyleyen
hudutlarla sınırlanmıştır. Bu hudutlar yalnız kanun tarafından tayin olunabilir.”
Hukuk devletinde insanın hak ve hürriyetleri doğuştan, insan olması hasebiyle kendine
ait hakların hukuk tarafından tanınması ve kabul edilmesinden ibarettir. Bu hakları, insanı
yaratırken yaratanı vermiştir. Bu haklara sahip olmak için insan olmak yeterlidir. Devlet bu
hakları bir bağış olarak göremez, bu haklara herkes ve özellikle devletler saygı göstermek
mecburiyetindedirler. İnsan hakları ve hürriyetleri herhangi bir etnik köken, renk, sınıf farkı
gözetmeksizin evrenseldir.
3. Devletin Hukukla Sınırlandırılması
Modern hukukta egemenliğin halka ait olmasındaki amaç, iktidarı elinde bulunduran tek
bir kişinin veya bir zümrenin devleti yönetirken, keyfî yönetimde bulunmasına fırsat
vermemesidir.
Hukuk devletinde devlet sınırlı doğmuştur. Siyasal iktidarın hukuka karşı kendisini
sorumlu görmeden, keyfi olarak iktidarı kullanmasının önlenmesinin garanti altına alınması için
bu mecburî bir ilkedir.
4. Hukukun Özel Bir Amacının Olmaması
Hukuk Devleti’nde devletin yansız olmasının mecburî olduğu gibi, hukuk kurumunun
da herhangi bir tarafa yönlendirilemez olması gerekir. Çünkü bu kurum, çok hassas olduğu gibi
istismara da açıktır.
Hukuk, karakter olarak araçtır, amaç değildir. Amaç olduğu takdirde kendisinden
beklenilen fonksiyondan çok farklı bir netice doğar. O, zulüm aracı hâline gelir. Hukuk, bir
ideolojiyi, bir düşünceyi veya bir fikri amaç olarak benimserse, ondan olmayanlar için
kullanılan bir zulüm aracı olur.
Hukuk devletinin günümüzde kazandığı anlamı ve vurgusu, onun herkese eşit mesafede
ve yansız olmasıdır.

6.2.4. Sınırlı Sorumlu Devlet
Liberallere göre zor kullanmak yoluyla insan haklarını ihlal etmeye iki aday vardır;
bunlardan ilki bireyler, ikincisi ise devlettir. Devlet, bireylerin özgürlüklerini kısıtlama
yönünden, bireyin bireye vereceği zarardan daha fazlasını verme potansiyeline sahip bir
yapıdır. Buradan hareketle siyasal liberalizm, iktidarın sınırlandırılmasını, özgürlüklerin ve
temel hakların güvencesi olarak görmektedir. Bu bağlamda liberallere göre, devletin görevi
belirli bir ahlak anlayışını insanlara zorla benimsetmek veya belirli bir mutluluk anlayışını
takviye edip desteklemek değildir.
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Diğer taraftan sınırlı devlet anlayışını öneren Kant’a göre, paternalist yönetim tarzı en
büyük despotluktur.
Siyasal alanda liberalizme yön veren temel niteliğin yönetimin iktidarının
sınırlandırılması ilkesinin oluşturduğunu söylemek abartılı olmayacaktır. Birçok liberal
düşünür bu konuda en iyi yönetimin sınırlandırılmış veya en az yöneten yönetim olduğunu
söylemiştir. Liberal politikada yönetimin görevleri genel olarak şu üç husus üzerinde
şekillenmiştir: a) Dış güçlerden gelecek saldırılara veya tehditlere karşı toplumu korumak, b)
Toplumun üyelerinin birbirlerine zarar vermesini önlemek, c) Bireyin yapamayacağı bazı
kapsamlı girişimleri kamu lehine olmak üzere organize etmek.
Liberal siyaset, sınırlı devlet anlayışını sağlamak için hukuku önemli bir işlev olarak
görmektedir. Devleti, bireye karşı sınırlandırmanın en temel aracı ise hukuk kurallarıdır. Bu
yüzden siyasal liberalizmdeki sınırlı devlet anlayışı, daha doğru ve yerinde bir tespitle, hukuk
devleti veya yasaların egemenliğinin hâkim olduğu devlet anlayışı şeklinde de adlandırılabilir.
Liberal politikada devlet bireysel özgürleşmeye büyük önem vermektedir.
Diğer taraftan çoğulculuk anlayışı da, liberal devletin önemli bir unsurudur. Bu çoğulcu
yapıda devlet, her türlü inançtan, görüşten ve ideolojiden arınmak, bunlara eşit ve yansız olmak
zorundadır. Buradan hareketle siyasal liberalizmin devletinin nötr bir devlet olduğunu
söylemek de mümkündür. Yani siyasal liberalizmin devlet anlayışı, ideolojik bakımdan tarafsız
ve özgürlükçü bir siyasi sistemdir ve bu sistem temel hakların anayasal ve fiili düzeyde güvence
altına alındığı bir sistemdir.

6.2.5. Temel Siyasal Haklar ve Özgürlükler
Siyasal liberalizmin temel ilkelerinden biri de özgürlüklerdir. Liberalizmdeki bu
özgürlük vurgusu hemen hemen bütün liberallerin, bireycilikten daha fazla bir şekilde üzerinde
durdukları bir konudur. Özgürlük aynı zamanda hoşgörü, müsamaha ve özel hayat gibi daha
başka değerlerin ve anayasalcılık, kanun hâkimiyeti gibi kurumlaşmaların da kaynağıdır. Bu
bağlamda özgürlük ilkesi de aynı bireyin merkeze alınması gibi, liberalizmde birçok unsura
temek teşkil eden bir işleve sahiptir. Aslında genel manada da liberalizmde temel amaç bireyin
özgürlüklerini korumaktır.
Liberal gelenekte bireyin özgürlüklerinin sağlanması için, kendisinin korunacağı kurum
ise devlettir. Bu yüzden devletin, bireylerin özgürlüklerini kısıtlayabilecek her türlü girişimi
engellenmelidir. Burada da temel referans noktası; bireyin devlet için değil, devletin birey için
var olduğu gerçeğidir. Liberal düşüncede devletin özgürlükleri kısıtlayacak hareketlerini
engellemek için onun hareket alanını sınırlamak ve onu belirli, ihlal edilemez kurallara
bağlamak gerekmektedir. Bu da ancak, bireylerin özgürlüğüne saygı duyan ve bu özgürlüklerin
muhafazası için geniş bir bireysel haklar yelpazesi oluşturan ve bu yelpazeyi koruyan bir siyasi
sistemin kurulması ile mümkündür. Bu özgürlükçü siyasal sistemde bireysel haklar ise,
vatandaşların kendi mutluluklarını arayabilecekleri, dış müdahaleden korunan bir alan
oluşturur.
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Siyasal liberalizmde özgürlük konusunda temel tartışma konularından bir tanesi de,
özgürlüğün pozitif ve negatif karakteridir. Pozitif ve negatif özgürlük ayrımı sistematik olarak
İngiliz filozofu T.H. Green ile başlamış ve günümüze kadar bu konudaki tartışmalar devam
etmiştir. Bu aşamada klasik liberaller özgürlüğü negatif anlamda ele alırken, daha sonraları
ortaya çıkan modern liberaller özgürlüğü pozitif özgürlük olarak ele almışlardır.
Negatif özgürlüğü savunanların özgürlük anlayışları ‘bir şeyden özgürlük’ (freedom
from) iken; pozitif özgürlüğü savunanlarda bu durum ‘bir şeye özgürlük’ (freedom to) şeklinde
kendini göstermektedir. Buradan hareketle de negatif özgürlükte esas olan, bireye (mal, hizmet,
para vs. şeklinde) bir şey sağlanması değil; bireyin dış baskı ve zorlamalara maruz
bırakılmamasıdır.
Pozitif özgürlüğü savunanlar ise devletin bazı girişimlerde ön ayak olması gerektiğini
belirtirler. Bu amaçla da devlet, kamu sağlığı, konut yapımı, kamu eğitimi gibi bir takım
hizmetleri gerçekleştirmelidir. Bu bağlamda pozitif özgürlüğü savunanlar, fırsat eşitliğini
sağlayan ve insanları işsizlik, yoksulluk, cehalet gibi toplumsal kötülüklerden koruyacak devlet
müdahalelerini bu yaklaşım temelinde desteklemiş olurlar.
Liberal demokrasinin devlet ve birey ilişkileri konusundaki temel felsefesi ‘bireyin
devlete karşı ileri sürebileceği dokunulmazlık alanları ve muhalefet haklarının bulunduğu,
azınlıkların da çoğunluk hâline gelebilecekleri yani iktidarın el değiştirebileceği’ inancına
dayanır. En geniş anlatımıyla buna ‘insan hakları’ diyebiliriz. Bunların tümü liberal
demokrasinin ‘çoğulculuk’ kavramıyla tanımlanır. Bu nedenle çağdaş batı demokrasilerine
‘çoğulcu’ veya ‘özgürlükçü’ sıfatı eklenir.
Liberalizm de zaman içinde demokratlaşmıştır. İlk başlarda asıl vurgusunu ‘eşitlik’
anlayışının reddine yaparken zaman içersinde insanlara fırsat eşitliğini sağlayacak bir ortamı
hedeflemiştir. ‘Altta kalanın canı çıksın’ anlayışından ‘herkese eğitim’ noktasına, oradan da ‘en
zayıflara’ piyasanın işleyişini bozmadan ‘sosyal yardım’ anlayışına ulaşmıştır. İlk başlarda katı
olan liberal düşünce, zamanla ‘liberal demokrat’ olmuştur. Liberal demokrasi rekabet ve
sosyalleşmeyi bir arada bulunduran bir sistemdir.

6.3. Demokrasi ve Kapitalizm
19’uncu ve 20’nci yüzyıldaki gelişmeler, servetin aristokrasilere ve monarşilere uygun
olduğu konusundaki yaygın inancı değiştirerek, demokrasi ile ekonomik genişleme arasındaki
doğrudan bir ilişki kurulmasına yol açtı. Bugüne kadar liberal demokratik kuram içerisinde
ekonomik gelişme ile demokrasi arasındaki ilişkiyi ele alan çok sayıda çalışma yapılmıştır.
Örneğin Lipset (1986), devlet ne kadar zengin ise demokrasiyi sürdürme şansının o
kadar yüksek olacağı tezini ortaya atmıştır. Lipset, kapitalist bir pazar ekonomisi ve bunun yanı
sıra sanayileşme ve kentleşmeyi, büyüyen gelişen bir orta sınıfı, fırsatlara açık yani dikey
hareketliliğe uygun piyasa koşullarını, etkin sivil toplum faaliyetlerini, yüksek eğitim seviyesini
demokrasinin işleyebilmesi için uygun koşullar olarak sıralamıştır.
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Lipset’e göre (1986: 205) toplumda yoksullaşma arttıkça, yoksulların siyasal sisteme
katılımları da yavaşlayacaktır. Ayrıca bu grupların örgütlenme kapasitelerinin olmaması,
katılma ve temsilin yokluğu etkili vatandaşlığın ve dolayısıyla bir bütün olarak sisteme
sadakatin da yokluğu anlamına gelecek, bundan demokrasi zarar görecektir.
Ekonomik gelişme aynı zamanda o ülkenin demokrasiye geçmesi için de uygun fırsatları
yaratabilir. Demokrasinin geleceği ekonomik gelişmenin geleceğine bağlıdır. Ekonomik
gelişmenin önündeki engeller, demokrasinin yayılmasının da önündeki engellerdir.
Liberal düşünce içindeki ekonomik gelişme ve demokrasiyi birbirine bağlayan
deterministik yasaların ortak noktası demokrasinin en iyi piyasa ekonomisiyle birlikte
işleyebileceği görüşüdür. Bu görüş, kapitalizmin zorunlu sonucunun demokrasi, demokrasinin
ön koşulunun ise kapitalizm olduğu varsayımına dayanır. Bu düşünce, modernleşme kuramının
statükocu ve muhafazakâr yorumunun Batı dışı toplumlar için öngördüğü demokratik ideale
ulaşılamamasının nedeni olarak ekonomik ve kurumsal gelişmenin yeterli olmadığı savıyla da
örtüşmektedir. Hayek’ten Friedman’a uzanan liberal geleneğin temel argümanlarından biri,
siyasal özgürlük (liberalizm) ve ekonomik özgürlük (kapitalizm) bir arada bulunmaları
gerektiği üzerinedir.
Kapitalist piyasa ekonomisi, kaynak tahsisinde etkinlik sağlamak için bireysel üretici ve
tüketicilerin kararlarını maksimize etmeye dayanırken, demokratik bir siyasal sistem ise politik
çekişmeleri çözüme kavuşturmak için bireylerin seçimlerine dayanır.
Schumpeter gibi Friedman da demokrasinin gelişmesini kapitalizme bağlamış ve
“demokrasi ancak kapitalizmde var olabilir” demiştir.
Batı tarihinin ekonomik anlamdaki yüzlerce yıllık gelişimi kapitalizm ile demokrasi
arasında neden sonuç ilişkisi kurulmasına ve iktisadi liberalizmi demokrasinin ön koşulu olarak
görülmesine yol açmıştır. Weber’e göre kapitalist ekonomik büyüme Protestan bir toplumda en
büyük gelişme fırsatını bulmuş ve varlığı demokrasi için hem bir etken hem de zorunlu bir koşul
olan şehirli sınıfını yaratmıştır.
Liberal görüşe göre, piyasa ekonomisi, mülkiyet haklarını da kapsayacak şekilde bütün
birey haklarını tanıyan, bireylerin sahip olduğu özgürlükleri en çok koruyan ve insan
ihtiyaçlarını karşılamaya en uygun sistemdir.
Ayn Rand’a göre, kapitalist bir toplumda hiçbir kimse veya hiçbir grup diğerlerine karşı
fiziksel zor kullanımına önayak olamaz. Hatta ekonomik krizlerin de hesabını kapitalizmden
sormamak gerekir. Krizler serbest piyasa uygulamaları sonucu değil, yönetimin ekonomiye
müdahale etmesiyle ortaya çıkarlar.
Liberal demokrasi kuramında serbest piyasa, yurttaş özgürlüğünün temel koşuludur.
“Piyasalar iyidir, hükümetler kötüdür” sloganı Friedman, Hayek ve Kamusal Tercih Okulu
mensupları tarafından sık sık yinelenmektedir.
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Özellikle gelişmekte olan ülkeler için elzem olan yabancı sermayenin ülkeye
gelmesinde en çok dikkat ettiği hususun yatırım ortamı olarak evrensel hukukun ne kadar
işlediğidir.
Örneğin Türkiye’de hukukun işlemediğini, yabancı yatırımcının iç hukuka değil,
uluslararası hukuka güvendiğinden anlıyoruz ki Türkiye’de her yıl binden fazla hukuki dava
için Uluslararası Tahkim’e başvuruluyor ve ülkedeki işlemeyen hukuk sitemi yüzünden devlet
her yıl Uluslararası Tahkim Uyuşmazlık Mahkemesi’ne bir milyar TL ödüyor. Üstelik
Türkiye’nin sürekli mahkûmiyeti de yabancı sermayenin endişelerinde gayet haklı olduğunu
gösteriyor.
Ayrıca gerek siyasetçiler gerekse de işadamları sık sık sağlıklı bir ekonomik işleyiş için,
istikrarlı bir demokrasiyi ön koşul olarak gördüklerini dile getirirler. Mesela,
• Hukukun üstünlüğüne riayet edilmeyen,
• Yargı mekanizmasının uluslararası normlarda çalışmadığı,
• Düzenleyici kurumlarının bağımsızlığına gölge düşen,
• Vergi oranları sürekli değişen ya da vergi cezaları veya başka türlü cezalarla
şirketlerinin üzerinde baskı kurulan,
• İhale yasası benzeri yasaların sıklıkla değiştiği ya da durumlara göre
esnekleştirildiği,
• Yolsuzluk ve rüşvetin yaygın olduğu, şeffaflıktan ve denetimden uzak bir ülkeye ne
yabancı sermayenin gelmesi mümkündür, ne de o ülkede sağlıklı bür üretim ve ticaretin
altyapısı kurulmuştur.
Gene bir başka örnek de New York Times’ın ünlü yazarı Thomas Friedman’ın
önermesidir ve demokrasiyle yönetilen ve belli bir refah seviyesine ulaşmış ulusların savaşa
girmeyeceğini öne sürer.
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Bölüm Soruları
1) Kuvvetler Ayrılığı ilkesi kim tarafından geliştirilmiştir?
a) John Lucke
b) Adam Smith
c) Montesquieu
d) David Hume
e) J. J. Rousseau
2) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin hangi kararı ile fikir özgürlüğünün sınırlarının
çizildiği söylenebilir?
a) Handyside Kararı
b) Taş Davası
c) Hrant Dink Kararı
d) Zengin Kararı
e) Lingens-Avusturya, 1986 Kararı
3) Liberal bir devlette anayasaların asıl amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a) Temel hak ve özgürlükleri korumak
b) İktidarı sınırlandıran mekanizmanın sınırlarını çizmek
c) Siyasi iktidarı hukuk çerçevesine almak
d) Hükümetin eylem ve işlemlerini sınırlandırmak
e) Halkın refah düzeyini maksimize etmek
4) Aşağıdakilerden hangisi “hukuk devleti” kavramını en iyi şekilde tanımlamaktadır?
a) Hükümetlerin seçimle iş başına gelmesi
b) Ülkede anayasanın mevcut olması
c) Kanunların tarafsızca yapılması
d) Toplumun hukuk tarafından yönetilmesi
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e) Parlamentonun eşitlikçi oluşumu
5) “Kanun Hâkimiyeti”nin etkinliği için aşağıdakilerden hangisi kanunların sahip
olması gereken özelliklerden değildir?
a) Kanunlar tamamıyla genel olmalıdır, hiçbir bireye veya gruba olumlu veya olumsuz
muamele yapmaya yönelmemelidir
b) Kanunlar ülkenin özel şartlarını ihtiva etmelidir
c) İnsanlara eşit olarak uygulanmalıdır
d) Geçmişi kapsar olmamalıdır
e) Bütün kanunlar hükümet dâhil herkesi bağlamalıdır
6) Montesquieu’nun liberal felsefeye en önemli katkısı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kanunların herkesi bağlaması ilkesi
b) Kanunların herkese eşit uygulanması ilkesi
c) Hukukun Üstünlüğü İlkesi
d) Güçler Birliği İlkesi
e) Kuvvetler Ayrılığı İlkesi
7) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Handyside Kararı tam olarak ne ile ilgilidir?
a) Fikir özgürlüğü
b) Miras hakkı
c) Özel hukuk
d) Rekabet yasası
e) Seçim yasası
8) Siyasi liberalizmin ilk ve en önemli siyasal belgesi olarak tarihe geçen bildiri
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fransız Devrimi İnsan Hakları Bildirisi
b) Fransız Yurttaşlık Hakları Bildirisi
c) Virginia İnsan Hakları Bildirisi
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d) İngiliz Magna Carta Bildirisi
e) Habeas Corpus Bildirisi
9) Demokrasinin gelişmesini kapitalizme bağlayan ve “demokrasi ancak kapitalizmde
var olabilir” diyen ünlü ekonomist aşağıdakilerden hangisidir?
a) John Maynard Keynes
b) Milton Friedman
c) Adam Smith
d) John Stuart Mill
e) Thomas Friedman
10) “Yapılan yasa parlamento onayından geçse bile hukuka aykırı ise toplum huzurunu
sağlayamaz” ifadesi ile amaçlanan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yasaların sadece mecliste yapılması
b) Yasaların meclis çoğunluğuyla yapılması
c) Yasaların toplumunu örf, adet ve geleneklerine aykırı olmaması
d) Yasaların meşruluğu hukuktan alması
e) Yasaların referanduma götürülmek suretiyle meşruiyet kazanması
11)

Aşağıdakilerden hangisi liberalizmin siyasal tabanı içerisinde yer almaz?

a) Kanun Hâkimiyeti
b) Hukukun Üstünlüğü
c) Sınırlı ve Sorumlu Devlet
d) Temel Siyasal Haklar ve Özgürlükler
e) Mülkiyet Hakkı
12)
Siyasi liberalizmin ilk ve en önemli siyasal belgesi aşağıdaki şıkların
hangisinde doğru verilmiştir?
a) Özgürlük Bildirgesi
b) Yurttaşlık Hakları Bildirisi
c) İnsan Hakları Bildirisi
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d) Magna Carta
e) Virginia İnsan Hakları Bildirisi
13)
“Basın özgürlüğü özgürlüğün en büyük savunma amaçlarından biridir ve hiç
bir şekilde sınırlandırılamaz.” ifadesi aşağıdaki metinlerden hangisinde yer almaktadır?
a) Özgürlük Bildirisi
b) Yurttaşlık Hakları Bildirisi
c) İnsan Hakları Bildirisi
d) Magna Carta
e) Virginia İnsan Hakları Bildirisi
14)
“Hukuk devleti, toplumun, kural koyucu ve yönetici olarak insan tarafından
değil, hukuk tarafından yönetilmesidir.” aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
a) Hukuk
b) Kamu Düzeni
c) Hukukun Üstünlüğü
d) Kanun Hakimiyeti
e) Hukuk Devleti
15)
“Hukukun kişi ve toplum vicdanının onaylayacağı” şekilde işlemesi
aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?
a) Haklar ve Özgürlükler alanının korunması
b) Hukukun Üstünlüğü
c) Devletin tarafsızlığı
d) Yasaların meşruluğu hukuktan alması
e) Yasaların adaleti esas alması

Cevaplar
1) c, 2) a, 3) e, 4 ) d, 5) b, 6) e, 7) a, 8) c, 9) b, 10) d, 11) e, 12) e, 13) e, 14) e, 15) e.
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7. LİBERAL EKONOMİK DÜZEN (KAPİTALİZM)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Liberalizmin Ekonomik Tabanı
7.2. Liberal Ekonomik Düzenin Unsurları
7.2.1. Özel Mülkiyet
7.2.2. Miras Hakkı
7.2.3. Özel Teşebbüs (Girişim) Özgürlüğü
7.2.4. Mübadele Özgürlüğü
7.2.5. Fiyat Mekanizması
7.2.6. Rekabet
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Anahtar Kavramlar:
Ekonomik Liberalizm, Özel Mülkiyet ve Miras, Fiyat Mekanizması, Rekabet

132

Giriş
Kapitalist ekonomik sistemin sorunsuz bir şekilde işleyişi, onu oluşturan birçok
parçanın birbiriyle uyumlu ve eksiksiz olarak çalışmasıyla ancak mümkündür. Bu parçalar
başta rekabet ve fiyat sistemi olmak üzere, mülkiyetten miras hakkına geniş bir sahayı
kapsamaktadır.
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7.1. Liberalizmin Ekonomik Tabanı
Hatırlarsanız 4’üncü bölümde liberalizmin ekonomik bacağı olan piyasa ekonomisinin
unsurlarını, temel ilkelerini;
•

Miras Hakkı

•

Özel Mülkiyet

•

Serbest Girişim

•

Temel Ekonomik Haklar ve Özgürlükler

•

Fiyat Mekanizması

• Rekabet olarak sıralamıştık. Şimdi bu başlıkları ele almadan önce liberalizmin
ekonomik tabanına, kapitalizme, piyasa ekonomisine bir göz atalım.
Kapitalizm, Serbest Piyasa Ekonomisi, Piyasa Ekonomisi, Liberal Ekonomi gibi farklı
adlarıyla da anılır. Avrupa’da feodalizmin çöküşünden bu yana egemen olan ekonomik
sistemdir.
Kapitalist ekonominin temel özelliği üretim araçlarının büyük çoğunluğunun özel
ellerde bulunması ve üretimle gelir bölüşümüne önemli ölçüde piyasaların işleyişinin yön
vermesidir.
Sermaye (kapital-anamal) ve kapitalizm kavramları zaman zaman eşanlamda,
dolayısıyla yanlış kullanılır. Sermaye, insanların ihtiyaçlarını tek başına ve dolaysız olarak
karşılamaz, tüketiciler tarafından kullanılan malların üretimine yardımcı olur. Sermaye, insan
veya doğa yapısı olabilir. Makineler, aletler, sanayi araçları, fabrika binaları, madenler,
ekilebilir topraklar, ham ve yarı mamul mallar “sermaye” kavramının sadece birkaç örneğidir.
İşletme anlamında kullanılan sermaye (para), finans sermayesidir. İktisatta kullanılan
sermaye ise ‘üretilmiş üretim aracıdır’.
Kısacası sermaye, üretim sürecinde kullanılan araçların tümüne verilen addır.
Kapitalizm ise bu üretim araçları üzerinde bir mülkiyet, bir işletme biçimidir. Sermayenin özel
mülkiyet altında bulunduğu (fertler ya da fertlerin birleşerek meydana getirdikleri şirketler
olabilir) durumlarda, düzen “kapitalist” bir düzendir.
Sermaye özel ellerde olduğu zaman, o özel eller kullanış yer ve biçimleri üzerinde son
söze sahiptirler. Özel sermaye sahipleri de sermayeyi kendi çıkarlarına uygun yer ve şekillerde
kullanırlar. Demek ki kapitalizmi şu şekilde tanımlamak mümkündür: İnsan veya doğa yapısı
sermayenin özel ellerde (özel mülkiyet altında) bulunduğu ve kişisel kazanç için kullanıldığı
bir ekonomik örgütlenme biçimidir.
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Dikkat edilmesi gereken nokta, sermaye’nin “varlık” ve onun üzerindeki “mülkiyet”
biçiminin aynı anlama gelmediğidir: Yiyecek gibi, barınak gibi temel tüketim mallarının
yapımına katılacak doğal kaynakların yokluğunda hiçbir toplum varolamaz; varolsa bile
işleyemez.
Aynı şekilde, insan yapısı araçlara, makinelere, sanayi cihazlarına sahip olmayan -hem
de büyük miktarda sahip olmayan- modern bir toplum düşünülemez. Ancak, bu sermaye
mallarının mülkiyet, kullanış ve denetlenme şekilleri ayrı olabilir. Kapitalizm, işte, bu
şekillerden bir tanesidir. Kapitalizmin savunucuları en iyi şeklin, en iyi düzenin bu olduğunu
ileri sürerler. Kapitalizmin karşısında olanlar ise diğer şekilleri savunurlar. İkisinin de anlaştığı
nokta, sermayenin varlığının gerekli olduğudur.
Ayrı düştükleri nokta ise, sermaye üzerindeki mülkiyet biçiminin nasıl olacağıdır. Bir
başka deyişle, sermayenin nerede ve nasıl kullanılacağı konusunda kararların kimler tarafından
verileceğidir.

7.2. Liberal Ekonomik Düzenin Unsurları
7.2.1. Özel Mülkiyet
Özel mülkiyet, kapitalist ekonomilerin en önemli temel kurumlarındandır ve mal
sahibine, sahibi olduğu mallar üzerinde tam bir denetleme ve kullanma yetkisi ve hakkı
verilmesi, tanınan bu hakkın da toplum tarafından korunması anlamına gelir. Daha kesin
çizgilerle özel mülkiyet, değer taşıyan nesneleri alma, saklama, kullanma ve elden çıkarma
hakkıdır. Ayrıca mal sahibine, malını bizzat kullanma hakkının yanı sıra, o malı başkalarının
kullanabilmesi için gerekli şartları koyma yetkisi de verilmektedir.
Zenginliğin birikimini ve korunmasını teşvik eden temel unsur, özel mülkiyet
kurumudur. Klasik düşünce, çalışma ve özel mülkiyete odaklı bir insan hakları söylemine
sahiptir. Her ikisi de insanın güvenliği ile bağlantılıdır. Çalışma hakkı kişilerin doğal
ihtiyaçlarını sağlayabilmesi için gerekli bir sosyal faaliyettir. Mülkiyet hakkı ise sermaye
birikimi sağlamanın garantisidir. Bu iki hak, insanların geleceğe yönelik güvenlik kaygılarını
azaltır ve dayandıkları temel nokta ise doğa yasalarıdır. Bu yasa hem bir yandan “çalışma”nın
doğal bir gereklilik olduğuna vurgu yaparken, öte yandan yaratılan değere çalışan kişinin sahip
olması için de “mülkiyet hakkının” kutsallığının altını çizmektedir.
İnsanlar kendilerine ait şeyleri değerlendirirlerken daima daha arzulu ve çalışkandırlar.
Açıktır ki, gelir getirici bir işe girişen bir insanın temel dürtüsü bir mülkiyet hakkı kazanmak
ve onu korumaktır.
Özel mülkiyet hakkı, mülkiyete tâbi şeylerin şahsî kullanımı, başkalarının tecavüzüne
karşı korunması ve nihayet satılabilmesi gibi üç temel hakkı kapsar. Mülkiyet kavramı bina,
makina, toprak gibi fiziksel malların yanında emek, fikir, edebiyat vs. gibi maddî olmayan
alanları da içine alan geniş bir kavramdır. Özel mülkiyet hakkı, mülklerini nasıl
kullanacaklarını belirlemeyi fertlerin kendilerine bırakan bir haktır. Ancak bu hak, sahibine,
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eylemlerinin sonucunun sorumluluğunu da yükler. Özel mülkiyetin iktisadî gelişme sürecini
hızlandırıcı etkileri vardır.
Özel mülkiyet ne işe yarar diye soracak olursak onlara da başlıklar hâlinde bir göz
atalım:
a. Özel mülkiyet akıllı bir yönetimi teşvik eder: Öyle ki eğer mülkiyet sahibi malını
gereğince koruyamaz ve başkalarının suistimaline göz yumarsa, değer kaybını sineye çekmek
zorundadır. Sahip olduğunuz otomobilin yağını sık sık değiştirmez, bakımını düzenli olarak
yaptırmazsanız bir süre sonra onun değerini hem kendiniz hem de potansiyel müşterileri
açısından düşürmüş olursunuz. Buna karşılık, devletin veya geniş bir insan grubunun ortak
mülkiyetine bırakılmış olan bir malın özenle kullanılmasını gerektirecek motivasyonlar çok az
ve zayıftır. Örneğin, ister ABD gibi kapitalist, isterse eski SSCB ve Polonya gibi sosyalist
ülkelerde olsun, devlete ait binalar, özel mülkiyete tâbi olan binalardan daha kötü ve özensiz
bir biçimde kullanılmaktadır. Malların bakımında ve onarımında görülen motivasyon eksikliği,
kamu mülkiyeti yönetimindeki zaafiyetin en büyük nedenidir.
b. Özel mülkiyet insanları, mülklerini, onların değerini daha da arttıracak ve
verimliliğini daha da geliştirecek şekilde kullanmaya iter: Özel mülkiyet hakkına sahip
insanlar becerilerini geliştirmek, daha çok ve daha verimli çalışmak konusunda yeterince
güdülenmişlerdir. Çünkü bunu yapmanın gelirlerini artırdıklarını görürler.
Eski Sovyetler Birliği’nde çiftçilik, mülkiyet hakkının prodüktif faaliyetlere ne kadar
itici bir güç kazandırdığını göstermesi açısından anlamlı bir örnektir. Komünist rejim
döneminde ailelere sadece bir dönüme kadar olan topraklarda ürettiği malları satma hakkı
tanınıyordu. Özel mülkiyet konusu olan bu küçük toprak parçaları toplam ekili arazinin sadece
yüzde birini oluşturmaktaydı. Geriye kalan yüzde doksan dokuzluk arazi ise, devlet çiftlikleri
ve büyük tarım kooperatifleri tarafından ekilmekteydi. Ancak, Sovyet basınının da belirttiği
üzere, yüzde bir gibi son derece küçük payına rağmen, özel mülkiyet altındaki çiftlikler
Sovyetler Birliği’nin toplam tarımsal üretimin dörtte birini gerçekleştirme başarısını
göstermiştir.
c. Özel mülkiyet sahiplerinde kaynaklarını başkalarına daha faydalı olacak
biçimde işletme arzusu yaratır: İnsanlar, mülkiyetine sahip oldukları malları başkalarının
beğendiği şekilde kullanarak piyasa değerini yükseltirler.
Sahip olduğumuz sermaye mallarını da başkalarının istediği ve daha yüksek fiyat
ödediği hizmetleri yapacak şekilde geliştiririz. Buna karşılık, ortak mülkiyet altındaki bir
apartmanın ne park yerine ne temizlik işlerine ne de bahçesinin bakımına yeterli özeni
gösterirsiniz. Kendi evinize daha iyi bakarak hem onun kira gelirini hem de piyasadaki fiyatını
yükseltebilirsiniz. Tam aksine, kiralık evlerini müstakbel kiracıların isteyeceği düzeyde temiz
ve bakımlı kullanmayan malikler, sonunda sermayeleri olan evlerinin değerinin ve kira gelirinin
düştüğünü görürler.
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d. Özel mülkiyet hakkı, iktisadî kaynakların gelecek endişesiyle daha akıllı
kullanılmasını sağlar ve niteliklerinin geliştirilmesi için insanları teşvik eder: Niteliği
geliştirilen kaynak, hem bugünkü hem de gelecekteki gelirin kaynağıdır. Özel mülkiyetin bu
koruyuculuk fonksiyonu hayvanlar üzerindeki mülkiyet hakkıyla daha iyi aydınlatılabilir. At,
sığır, hindi gibi hayvan türleri, özel mülkiyete konu olmaları sayesinde istikbal için korunurlar.
Oysa, özel mülkiyet konusu olmayan balina, yaban sığırı, kunduz gibi hayvanlar adeta bir
katliama maruz kalmışlardır.
Bir zamanlar Kenya’da filler özel mülkiyet alanı dışında tutulan bölgelerde yaşarlardı.
Kenya hükümeti, turizm dışında, fillerin, fildişi peşindeki kaçak avcılara karşı korunmalarını
kararlaştırdı. Bu uygulamanın başlatıldığı ilk on yılsonunda fil sayısının 65 binden 19 bine
düştüğü görüldü. Aynı uygulamayı yapan bazı Doğu ve Orta Afrika ülkelerinde de düşüş
gözlendi. Buna karşılık, fildişi derisi ticaretini serbestleştiren ve fillerin yaşadığı araziyi yerli
halkın özel mülkiyet alanına sokan Zimbabwe’de fil sayısı 30 binden 43 bine çıktı. Aynı
yaklaşımı benimseyen öteki Afrika ülkelerinde de artış görüldü (Güney Afrika, Namibia,
Malawi gibi). Asırlardır, kötümser yorumcular, ağaçlarımızın, bitki örtümüzün, hayatî
önemdeki enerji ve maden kaynaklarımızın kısa zamanda tükeneceğini iddia etmiş
durmuşlardır. 16. asırda İngiltere başlıca enerji kaynağı olarak kullandığı odunun kısa zamanda
tükeneceği korkusuna düşmüştü. Oysa odun fiyatlarındaki yükselme, bir yandan ormanların
daha iyi korunmasına, bakılmasına, bir yandan da kömür üretim tekniğinin geliştirilmesine ve
odun arzının artırılmasına neden olmuştur. Böylece “odun krizi”nin kısa zamanda sona erdiği
görülmüştür. Aynı şekilde, 19. Asrın ortasında, o zamanlar dünyanın en önemli aydınlanma
kaynağı olan balina yağının tükeneceği korkusu yaşanmıştı. Ancak, korkular gerçekleşmedi.
Çünkü yükselen balina yağı fiyatları, alternatif enerji kaynağının fiyatını yükselterek üretimini
teşvik etmiş ve büyütmüştür. Böylece, petrol üretimi gelişmiş ve “balina yağı” krizi sona
ermiştir.
Daha sonra halk petrol tüketimine alıştığında kötümser yorumcular bu sefer de petrol
kaynağının tüketileceğinden söz etmeye başladılar. Petrol rezervlerinin başlangıçta ne kadar
azımsandığını anlayabilmek için Dr. Campell Watkins’in 1992’de Uluslararası Enerji
Ekonomisi Birliği’nde yaptığı konuşmada verdiği rakamları hatırlayalım. 1957 yılında
Alberta’nın 75 trilyon metre küp olarak tahmin edilen toplam gaz rezervi, aradan 28 yıllık bir
tüketim dönemi geçmesine rağmen 1985’te 149 trilyon metre küp olarak hesaplanmıştır. Aynı
rakamlar 1987’de 170 trilyon, 1992’de ise 200 trilyon metre küpe ulaşmıştır. Bir başka ifadeyle,
Kanada, doğal gaz rezervini tüketmek bir yana, zamanla daha fazla doğal gaz kaynakları
keşfetmiştir.
Kötümser tahmincilerin kavrayamadığı şey, özel mülkiyetin insanları, mevcut
kaynaklarını daha iyi korumaya ve kıtlaşmaya başladıkları andan itibaren de alternatiflerini
aramaya teşvik etme işlevine sahip olduğudur. Özel mülkiyet düzeninde bir kaynak kıtlaşmaya
başladığında fiyatı yükselişe geçer. Fiyat yükselişi ise, üreticileri, kaşifleri, mühendisleri ve
müteşebbisleri ya söz konusu kaynağı korumaya ya alternatiflerini daha özenle araştırmaya, ya
da söz konusu kaynaktan daha fazla ürün elde edilmesini mümkün kılacak yeni teknikler
geliştirmeye teşvik etmek ve zorlamak gibi önemli bir işlevi yerine getirir.
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Özel mülkiyetin son derece önemli bir yararı da iktisadî gücün merkezîleşmesini
önlemesi, iktisadî gücü dağıtmasıdır. Özel firma sahipleri, sizi ne kendileri için çalışmaya, ne
de kendilerinden mal satın almaya zorlayabilir. Gelirinize ve mal varlığınıza vergi koyamaz.
Başkaları size, ancak sizin daha değerli bulduğunuz bir şeyi vererek malınızın bir kısmına sahip
olabilirler. En büyük firma sahibinin gücü size benzer şeyleri satmak isteyen başkalarının
rekabeti ile sınırlanmıştır. Buna karşılık, kamu mülkiyetinin özel mülkiyet hakkının yerine
geçtiği eski Doğu Avrupa ve Sovyetler Birliği’nde muazzam bir siyasal ve iktisadî güç, sınırlı
sayıda yöneticinin elinde toplanmıştı. İşte özel mülkiyet düzeninin en büyük erdemi, iktisadî
gücün az sayıda insanın elinde aşırı şekilde toplanmasını önlemektir. Özel mülkiyetin
yaygınlaşması, tiranlığa ve iktidar gücünün suistimaline karşı en büyük güvencedir.

7.2.2. Miras Hakkı
Özel mülkiyetin bir kesiti olarak görülen miras hakkı, hiç değilse kuramsal bir açıdan
bakıldığı zaman, ayrı bir incelemeyi gerektirmektedir. “Mal tevarüsü” ya da miras yoluyla mal
edinme olarak da adlandırılabilecek bu kurumda iki ayrı hak dizisi görüyoruz: Bunlardan
birincisi vasiyet etme hakkı, ikincisi de miras hakkıdır. Miras kavramının buradaki kullanılışı
her ikisini de kapsamına almaktadır.
Veraset kurumu kapitalizmin önemli temel taşlarından biridir; ortadan kalkması üretim
malları mülkiyetinin tedrici bir şekilde kamulaştırılmasına yol açacaktır; zira gayet kesin bir
şekilde zenginlik (sermaye) birikimini teşvik etmektedir. Fakat veraset hiçbir şekilde doğal bir
kurum değildir. Veraset insanın mutlak ya da doğal hakları arasında görülemez. Özel mülkiyet
gibi veraset hakkı da toplum tarafından değişik biçim ve kalıplara sokulabilir; hatta toplum
tarafından insanlara tanınan haklar arasından da çıkarılabilir. Bu kurumlar insan yapısıdır. Nasıl
kapitalist sistem doğal veya mutlak bir sistem değilse, kapitalizmi meydana getiren bu kurumlar
da aynı şekilde mutlak ya da doğal değildir; sadece sistemin (kapitalizm) doğasındadır. Bir
başka deyişle, kapitalist düzen sürdükçe özel mülkiyet ve veraset kurumları da devam edecektir.

7.2.3. Özel Teşebbüs (Girişim) Özgürlüğü
Teşebbüs özgürlüğü kapitalist ekonomiler için büyük önem taşır. Müteşebbisin görevi,
belirli mal ve hizmetlerin piyasaya arz edilmesi için gerekli nitelik ve nicelikteki üretim
araçlarının bir araya getirilmesi ve eşgüdüm içinde çalışmalarının sağlanmasıdır. Müteşebbis,
üretim araçlarının kiralanması, alınması üretimde kullanılmasında bir fayda görmediği sürece,
o araçlar belirli alanlarda belirli şekillerde kullanılmayacaktır.
Kapitalist düzenlerde müteşebbislere faydalı olabilecek alanları bulup çıkarmak ve
üretim araçlarını bu alanlarda kullanmak özgürlüğünü tanımak gereklidir. Üretim süreci bu
şekilde yürütülmediği takdirde, kapitalist bir düzen altında başka türlü de yürütülemez. “Özel
teşebbüs özgürlüğü” kapitalist ekonomilere özgü bir kurumdur.
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7.2.4. Mübadele Özgürlüğü
Mübadele özgürlüğü temel ekonomik hak ve özgürlürkler başlığı altında yer almaktadır.
Gönüllü mübadele sayesinde taraflar istedikleri şeyleri giderek daha fazla elde edebilme
imkânına kavuşurlar. Piyasa sisteminde, ne alıcılar ne de satıcılar mübadeleye zorlanırlar.
İnsanlar arasında mübadele arzusu uyandıran tek şey kişisel çıkarı artırma arayışıdır.
Mübadelenin daha fazla üretim ve daha çok gelir yaratma özelliği vardır. Bu durumda,
hükümetlerin, hangi nedenle olursa olsun, mübadeleyle sağlanan iş birliğini ve dayanışmayı
engellemesi, iktisadî gelişmenin soluğunu kesecek kadar ciddî sonuçlar yaratır.
Devlet, mübadele sürecini çeşitli şekillerde boğar. Bir kere, yeni bir teşebbüse girişmek
veya yeni bir iş yeri açmak isteyen insanların karşısına son derece bıktırıcı bürokratik engeller
çıkarılır. Bu işlere girişebilmek için dünya kadar form doldurtulur, değişik resmî veya gayri
resmî kuruluşlardan izin istenir, yeni işiniz için yeterli mali güce sahip olup olmadığınız
araştırılır vs. Bu safhaların başarıyla geçilmesi için tatmin edici bir rüşvet vermediğiniz veya
iktidardaki siyasî partinin kasasına bağışta bulunmadığınız takdirde başvurularınız çoğu zaman
geri çevrilir. Hernando De Soto, The Other Path adlı kitabında Lima’da (Peru) beş kişilik bir
ortak grubun küçük bir konfeksiyon atölyesi açabilmek maksadıyla gerekli formları doldurup
izin belgelerini elde edebilmeleri için tam 289 gün geçtiğini ve bu arada on kere rüşvet
istendiğini belirtmiştir. Eğer işinizi yabancı sermayeyle finanse edecekseniz, karşılaşacağınız
bürokratik engellerin daha da arttığını görürsünüz. Hiç kuşku yok ki, teşebbüs hayatının
bürokratik formalitelerle bu kadar boğulması politik yozlaşmanın ve pek çok dürüst iş erbabının
yeraltı sektörüne rağbet etmesinin en önemli nedenlerindendir.
Hükümetlerin kanun hâkimiyeti yerine keyfî ve ayrımcı siyasî otoriteyi ikame etmeleri
de mübadele sürecini boğan uygulamalardan biridir. Bazı ülkelerde siyasî iktidarın, ekonomik
durumun ciddî sorunlarla karşılaşması hâlinde, geniş müdahale yetkileriyle donatıldıkları
görülür. Ekonomik tablonun vehamet derecesini takdir yetkisi kendilerine bırakılan
yönetimdeki etkin kişilerin rüşvet tekliflerine ne kadar direnebileceği de kuşkuludur.
Guatemala’da 1980’li yıllarda, gümrük memurlarına “millî menfaat” gerektirdiğinde gümrük
tarifelerini artırma yetkisi tanınmıştı! Yönetimin müdahale gerekçelerinin bürokrasinin takdir
yetkisine dayandırılmasının, iş dünyasının muhtaç olduğu güven iklimini ne kadar
bozabileceği, bu yüzden yeni yatırım hamlelerinin ne kadar pahalı ve cazibesiz hâle geleceği
aşikârdır.
Hangi niyetle yapılırsa yapılsın, devletin fiyat denetim uygulamaları da mübadele
sürecinin soluğunu kesme sonucunu doğurur. Devlet, bir malın fiyatını, serbest piyasada oluşan
seviyenin üstünde tuttuğu takdirde söz konusu malın talebi düşeceğinden mübadele hacmi de o
kadar daralır. Piyasa fiyatının altında tutulacak yapay bir fiyat ise bu sefer üreticilerin daha az
üretmelerine neden olur. Serbest piyasa fiyatlarının ister altında isterse üstünde tutulsun,
devletçe belirlenen fiyatlar ticaret hacminin, dolayısıyla, gerek üretim gerekse mübadeleden
doğan kazanç imkânlarının azalmasının en başta gelen nedenlerinden biridir.
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Mübadele, bize, kaynaklarımızı daha iyi değerlendirerek daha fazla tüketim yapma
imkânı sağlayan verimli bir süreçtir. Millî sanayiyi korumak gibi erdemli bir amaca hizmet için
oluşturulsalar da, devletçe belirlenen iktisadî politikalar gelişme sürecini tıkayan, engelleyen
ve sonuçta tüketim imkânlarımızı daraltan, yani refah seviyemizi düşüren verimsiz
yöntemlerdir. Ticareti sınırlayan ve yeni yatırım hamlelerinin maliyetini artıran kısıtlamaların
asgarî seviyede tutulması, mevcut kaynaklarla maksimum refah arayışının zorunlu şartıdır.
Başkalarının satın alma arzusu gösterdikleri bir hizmeti yerine getirme yeteneği, verimli
olmanın tek ölçütüdür. Serbest piyasa sistemi, mevcut imkânlarıyla daha iyi yaşamak isteyen
çok sayıda insanın arzularını kendiliğinden uyumlulaştıran verimli bir cihazdır.

7.2.5. Fiyat Mekanizması
Piyasa ekonomisinin en temel kurumlarından olan fiyat mekanizması ekonomide trafik
lambası görevi görür ve sistemin tıkanıklığa uğramadan çalışmasını sağlar.
Fiyat mekanizmasının görevleri, işlevleri nedir onlara da kısaca bir göz atalım:
a. Fiyat mekanizması bir ekonomideki en temel soruların cevaplarını verir: Bir
ekonomide hangi mallar ne kadar üretilecek, kimler için üretilecek, hangi tekniklerle üretilecek
gibi soruların cevaplarını planlı ekonomide kurullar verirken, Piyasa ekonomisinde cevapları
fiyat mekanizması verir.
b. Üreticinin neyi üreteceğine, tüketicinin neyi tüketeceğine yardımcı olur:
Piyasa, fiyatı yükselen malın daha çok kâr getireceği için üretilmesine, fiyatı düşen malın ise
tüketilmesine imkân sağlar.
c. Müşevvik işlevi görür: Piyasa ekonomisi müşevvikler üzerine kuruludur ve fiyat
mekanizması da daha çok iş yapılan ve kâr getiren sektörlere yoğunlaşılmasını o sektörlerin
teşvik edilmesini sağlarken, kâr getirmeyen işlerin de gözden düşmesine neden olur.
d. Bilgi sağlayıcı olması (enformasyon ağı olması): Malın fiyatındaki değişikliklere
bakmak suretiyle o mal hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Örneğin bir ürünün fiyatı
yükseldiğinde ürünün üretilmesi ile ilgili şartların iyi gitmediği bilgisini fiyata bakarak
anlayabiliyoruz.
e. Bölüşüm mekanizmasını etkiler: Fiyatı yükselen malların daha fazla kâr elde
ettirmesinin insanları o sektöre yönelmeye teşvik ettiğini, o sektöre yönelenlerin zengin
olduğunu ve gelirlerin o yöne doğru aktığını söyleyebiliriz

7.2.6. Rekabet
Kapitalist ekonomilerde rekabetin en önemli görevlerinden biri, mal üretiminde yüksek
verimlilik (etkenlik) sağlamak ve ulaşılan bu verimlilik düzeyini korumak ve geliştirmektir.
Yüksek verimliliğin (etkenlik) oluşumunu sağlayacak kuvvet ve kurumların yokluğunda, hiçbir
ekonomik örgütlenme biçiminin uzun ömürlü olması beklenemez.
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Rekabet, sınai verimlilik artışının temelini oluşturan yenilikçi gelişmelerin kaynağıdır.
Bu niteliğiyle, israfı azaltarak, üretimi, maliyetini düşüremeyenlerden alır, düşük maliyetle
gerçekleştirenlere teslim eder.
Piyasaya giriş ve çıkışların serbestleştirilmesi ile birlikte, alternatif satıcılar arasında
rekabet ortamı doğar. Rekabet, küçük olduğu kadar büyük çaplı firmalar arasında da olabilir.
Firmalar, yerel, bölgesel, ulusal hatta uluslar arası piyasalarda rekabet ederler. Rekabet, piyasa
ekonomisinin dinamosudur.
Rekabet üreticileri daha verimli çalışmaya ve tüketicilerin tercihlerine uymaya zorlar,
verimsiz firmaları piyasadan süpürür. Tüketicilere istedikleri fiyat ve kalitede mal
sağlayamayan firmalar zarar ederek piyasadan ayıklanırlar. Rekabet mücadelesinde ürünün
kalitesi, biçimi, satışa arz edildiği yerin uygunluğu, reklâmı, fiyatı, satış sonrası servisi gibi
unsurların önemi büyüktür. Ancak en mühim husus, tüketicilere hiç olmazsa başkaları kadar
değer sunabilmektir.
Mc Donalds, General Motors veya başka bir firmanın faaliyetlerini keyfî biçimde
gerçekleştirmesini, kalitesiz mal ve hizmet üretmesini engelleyen şey nedir? Rekabet. Mc
Donalds, ürettiği sandviçleri güleryüzlü personelle ve cazip bir fiyatla sunmadığı takdirde,
müşterilerinin Burger King veya Wendy’s gibi rakip sandviççilere kayacağını çok iyi biliyor.
Rekabetin, firmaları sürekli olarak mallarının kalitesini yükseltmeye ve daha düşük
maliyetli üretim metodlarını keşfetmeye itme işlevi de vardır. Hiç kimse gelecekte tüketicilerin
hangi malları tercih edeceğini veya hangi üretim tekniklerinin parça başına üretim maliyetini
en düşük seviyeye indirebileceğini önceden kesin olarak bilemez. İşte rekabet olgusu, bu
bilinmezleri bulmaya yardım eden bir süreçtir. Müteşebbis yeni bir ürünü veya üretim
yöntemini özgürce ortaya atar. Beklediği tek şey, mâli yatırımcıların sahip olduğu fonlarla
kendisini desteklemesidir.
Piyasa ekonomilerinde müteşebbisler yenilikçi hamlelerde bulunurken, ne merkezî bir
plânlama otoritesinin, ne de parlâmento çoğunluğunun onayını almak zorundadır. Tüketiciler,
müteşebbislerin ortaya attığı yenilikleri yargılayan nihaî yargı makamı ve halk jürisidir. Yeni
üretimi beğendikleri takdirde tüketiciler, kanaatlerini, üretilen her birime maliyetinden daha
yüksek bir fiyat ödemeyi kabul ederek gösterirler. Buna karşılık, tüketici jürisinin ödemeye
hazır olduğu fiyat, parça başına maliyetten daha düşükse firma için kaçınılmaz sonuç piyasadan
çekilmektir.
Piyasada yaşama şansı bulan ve yaşamayı sürdürmek isteyen müteşebbisler, rekabet
ortamında, sürekli yenilikler yaparak, maliyetlerini, ürettikleri mal veya hizmetin satış fiyatının
altında tutmaya gayret etmek zorundadır. Çünkü rekabetçi piyasada, bugün başarılı sınav
vermiş bir ürünün yarın da aynı başarıyı sürdürmesinin kesin bir garantisi söz konusu değildir.
Bu yüzden denilebilir ki, piyasa ekonomilerinde, rekabet, firmaları, tüketicilerin beğenisini
kazanmak için hem kalite hem de düşük maliyet yarışına sokarak, gerekli disiplini
kendiliğinden sağlayan en büyük güçtür. Rekabet, üretilen mal ve hizmetlerin birim
maliyetlerini mümkün olan en düşük düzeyde tutmayı sürdürebilecek firma büyüklüğünün ve
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yapısının ne olması gerektiğini keşfetmemize de yarar. Diğer sistemlerden farklı olarak piyasa
ekonomisinin herhangi bir teşebbüs tipi lehine kesin bir tercihi söz konusu değildir. İster
çalışanların sahip olduğu bir kuruluş, ister şirket, isterse tüketici kooperatifi şeklinde olsun, her
firmanın piyasaya girmesi serbesttir. Ancak hangi türden olursa olsun, tüketicinin ödeyeceği
fiyattan daha düşük bir maliyetle üretim yapamayan bir firmanın rekabetçi piyasada yaşaması
mümkün olamaz.
Aynı şey, firma ölçeği için de geçerlidir. Bazı üretim dallarında, büyük ölçekli üretimin
tüm potansiyel avantajlarını elde edebilmek için firmaların belli bir ölçeğin altına düşmemeleri
gerekir. Üretimlerini artırdıkça parça başına maliyetlerini düşüren büyük firmaların yanında,
maliyetleri gittikçe artan küçük firmaların başarılı olmaları beklenemez. Bu şartlarda küçük
firmaların piyasadan çekilmesi ve yerini genellikle şirketler düzeyinde organize olmuş büyük
firmalara terketmesi kaçınılmaz hâle gelir. Otomobil ve uçak sanayileri bu türe örnek
gösterilebilecek dallardır.
Bazı hâllerde ise, bireysel mülkiyete veya küçük çaplı ortaklığa dayalı işyerleri,
büyüklerine oranla daha düşük maliyetle çalışırlar. Kişiselleştirilmiş özel mal ve hizmet üreten
firmaların tüketiciler tarafından bilhassa tercih edildiği durumlar vardır. Hukuk danışmanlığı,
doktorluk, kuaförlük, özel terzilik gibi alanlarda küçük işyerlerinin daha başarılı oldukları
görülür. Anlaşılacağı gibi, piyasa ekonomileri, ödenecek fiyata oranla maliyet unsurunun ışığı
altında, üretici ve tüketicilerin karşılıklı etkilerini yansıtma gücüyle, en uygun işletme tipini ve
ölçeğini gösterebilme kabiliyetine sahip ekonomilerdir.
Düşük maliyetli üretimi gerçekleştirebilen büyük ölçekli firmaların yurt dışında rekabet
etmelerini sağlayabilmek için, onların yurt dışında, yabancı firmaların ise ülke içinde satış
yapma imkânlarının kısıtlanmaması hayatî önem taşır. Bu, özellikle küçük ülkeler için
geçerlidir. Söz gelişi, Kore gibi yerel pazarı dar bir ülkede yerli otomobil üreticisinin yurt dışına
otomobil satması sınırlandığında, üretilecek otomobillerin maliyetlerinin son derece yüksek
seviyelerde kalması tehlikesi söz konusudur. Öte yandan, küçük ülkelerdeki tüketicilerin, düşük
maliyetle üreten büyük ölçekli yabancı firmaların otomobillerini satın almaları
yasaklandığında, kendi ülkelerinde üretilen son derece pahalı ve büyük bir ihtimalle kalitesiz
otomobilleri satın almak zorunda kalacakları da açıktır.
Özetle, rekabet insanların kendi çıkarlarını öne çıkaran bir yarışmaya dönüşse de, son
tahlilde, hepimizin hayat standardını yükselten bir süreçtir. Adam Smith’in Milletlerin
Zenginliği adlı kitabında da belirttiği gibi, insanları iktisadî faaliyetlerinde yönlendiren temel
itici güç kişisel çıkar duygusudur:
“Yemek masalarımızı donatmamızı sağlayan şey, kasabın veya fırıncının hayırseverliği
değil, onların kişisel çıkarıdır. İhtiyaç duyduğumuz şeylerin karşılanmasında başkalarının hayır
severliklerine değil, benlik sevgilerine hitap ederiz ve kendileriyle muhatap olduğumuzda kendi
ihtiyaçlarımızdan değil, fakat onların kazançlarından söz ederiz”.
Özetle rekabet;
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•

İktisat bilimi açısından kıt olan kaynakların en etkin ve verimli kullanılmasını

•

Tüketici açısından en kaliteli malın en ucuza teminini sağlar.

sağlar.

• Üretici açısından ise rekabet yenilikçilik sürecini takip eden firmaların ayakta
kalabilmelerine ve karlarını katlayabilmelerine imkan tanımaktadır.
Nispeten adil bir yarış ortamında birden fazla katılımcının yarışma kurallarına bağlı
kalmak suretiyle girdikleri yarış demek olan rekabet konusunda maalesef Türkiye’nin sicili çok
kötüdür. Sadece rekabet yasasının dünyadaki seyrine ve Türkiye’deki çıkış tarihine bakmak
bile durumu anlamaya yeterlidir. Türkiye’nin 1980’de piyasa ekonomisine geçmesine rağmen
ancak 1994 yılında o da Gümrük Birliği zorlaması ile Rekabet Yasası’nı kabul etmesi, bu
konuda bir ihtiyacın hasıl olmadığının da göstergesidir.
Buna karşılık Rekabet Yasaları, ABD’de 1890 yılında (Sherman Antitrust Act) adıyla
yürürlüğe girmiş, AB’de ise ilk ortaya çıkışı 1958 yılında Roma Anlaşması ile olmuştur.
Ayrıca gene Gümrük Birliği sürecine kadar koruma duvarları arkasında, rekabetten
uzak, Bebek Endüstrileri Tezi gereği korunan Türk sanayisi tam tersine gelişememiş, gelişimini
ise Gümrük birliği sonrası göstermiştir.
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Bölüm Soruları
1) Piyasa Ekonomisi’nde “özel mülkiyet” ve “miras hakkı” kavramları bir arada neyin
temelini oluştururlar?
a) Sermaye birikimi
b) Fiyat mekanizması
c) Rekabet
d) Kamu hukuku
e) Özel hukuk
2) Aşağıdakilerden hangisi fiyat mekanizmasının işlevlerinden biri değildir?
a) Müşevviktir
b) Bilgi sağlayıcıdır
c) Kaynak dağılımını dengeler
d) Bölüşüm mekanizmasını etkiler
e) Fiyatların en alt düzeyde kalmasını sağlamak
3) Piyasa ekonomisinde ‘müşevvik’ kavramı ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmak
istenir?
a) Miras hakkı
b) Özel hukuk
c) Rekabet
d) Teşvik edicilik
e) Özel mülkiyet
4) Türkiye’de Rekabet Yasası hangi yıl yürürlüğe girmiştir?
a) 1960
b) 1980
c) 1994
d) 2000
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e) 2002
5) Aşağıdakilerden hangisi piyasa ekonomisinde rekabetin sağladığı faydalar arasında
yer almaz?
a) Kıt kaynakların etkin ve verimli kullanılması
b) Firmaları daha fazla yenilikçi yapması
c) Tüketiciye kaliteli ve ucuz ürünler sunması
d) Firmalara uzun vadede daha fazla kâr imkânı sağlaması
e) ‘Bebek Endüstrileri’ ne imkân vermesi
6) Piyasa ekonomisinde sermaye birikiminin sağlanmasında aşağıdakilerden hangisi
önemlidir?
a) Fiyat mekanizması
b) Özel mülkiyet
c) Devlet müdahalesi
d) Rekabet
e) Müşevvikler
7) Aşağıdakilerden hangisi piyasa ekonomisinde rekabet kavramın iktisat bilimi
açısından önemini ifade etmez?
a) Kıt kaynakların azaltılmasını sağlar
b) Kıt kaynakların verimli kullanılmasını sağlar
c) Kıt kaynakların etkin kullanılmasını sağlar
d) Kıt kaynakların doğru kullanılmasını sağlar
e) Kıt kaynakların arttırılmasını sağlar
8) Piyasa ekonomisinde rekabet firma açısından aşağıdakilerden hangisine yol açmaz?
a) Firmaların kalitesiz mal ve hizmet üretmesini engeller
b) Firmaları daha büyük ölçekli üretim yapmaya iter
c) Firmaları sürekli olarak mallarının kalitesini yükseltmeye iter
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d) Firmaları daha düşük maliyetli üretim metotlarını keşfetmeye iter
e) Firmaları daha verimli çalışmaya iter
9) Piyasa ekonomisinde ‘üreticinin neyi üreteceğine, tüketicinin neyi tüketeceğine
yardımcı olan’ mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mülkiyet
b) Miras
c) Fiyat mekanizması
d) Devlet
e) Rekabet
10) Aşağıdakilerden hangisi ‘devlet’in mübadele sürecini çeşitli şekillerde engellediği
durumlardan biri değildir?
a) Yoğun bürokratik engeller çıkartması
b) Giriş için izin verilecek alanları sınırlandırması
c) İzin sürecinde geciktirici davranması
d) Denetim ve kontrol mekanizmasını sıkı sıkıya uygulaması
e) Rüşvet ve bağış altında müteşebbisi engellemesi
11)

Aşağıdakilerden hangisi liberalizmin ekonomik unsurları arasında yer almaz?

a) Miras Hakkı
b) Özel Mülkiyet
c) Serbest Girişim
d) Fiyat Mekanizması
e) Sınırlı Sorumlu Devlet
12)
Aşağıdakilerden hangisi piyasa ekonomisi kavramını anlatmak için kullanılan
terimlerden biri değildir?
a) Kapitalizm
b) Serbest Piyasa Ekonomisi
c) Pazar Ekonomisi
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d) Liberal Ekonomi
e) Ticari Kapitalizm
13)

Piyasa ekonomisinin hangi özelliği “müşevvik işlevi” sağlamaktadır?

a) Rekabet
b) Mülkiyet
c) Miras
d) Girişim Özgürlüğü
e) Fiyat Mekanizması
14)
“Kıt olan kaynakların “etkin ve verimli kullanılması” piyasa ekonomisinin
hangi özelliği ile sağlanmaktadır?
a) Fiyat Mekanizması
b) Miras
c) Mülkiyet
d) Girişim Özgürlüğü
e) Rekabet
15)
Aşağıdakilerden hangisi özel mülkiyetin akıllı yönetimi teşvik etmesine örnek
olarak verilebilir?
a) Kamu mülkiyetinde özenli yönetim
b) Sovyetler Birliği’nde özel mülkiyetteki çiftliklerin üretim başarısı
c) Özel mülkiyetin insanlara, mülklerini onların değerini daha da arttıracak şekilde
kullanmaya itmesi
d) Özel mülkiyet sahiplerinde kaynaklarını başkalarına daha faydalı olacak şekilde
işletme arzusu yaratması
e) Ortak mülklerin özensiz, özel mülklerin özenli kullanımı
Cevaplar
1) a, 2) e, 3) d, 4) c, 5) e, 6) b, 7) a, 8) b, 9) c, 10) d, 11) e, 12) e, 13) e, 14) e, 15) e.
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8. SOSYALİZM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Tarihsel Toplumsal Bir Sistem Olarak Kapitalizm
8.2. Sosyalizm Sisteminin Doğuşu
8.2.1. Sosyalizmi Doğuran Nedenler
8.2.2. Sosyalizm Kavramı, Tanımı ve Kullanımı
8.3. Karl Marks’tan Önce Sosyalizm: Ütopyacı Sosyalizm
8.3.1. Saint Simon (1760-1825)
8.3.2. Charles Fourier (1771-1837)
8.3.3. Ludwig Feuerbach (1804-1872)
8.3.4. Robert Owen (1771-1858)
8.3.5. Pierre-Josiph Proudhon (1809-1865)
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Giriş
Sosyalist sisteminin doğuşu, başlangıçta teorik olarak ortaya çıkması çerçevesinde ele
alınsa da onu doğuran nedenlerle de elbette yakından ilgilidir. Bu sebeple bu nedenleri,
kavramları, sosyalizmin ortaya çıkışına kadar yol aldığı farlı biçimlerdeki geçmişini ele almak
gerekir.
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8.1. Tarihsel Toplumsal Bir Sistem Olarak Kapitalizm
İlk yedi ünitenin sonunda kapitalist ekonomik sistemi tarihsel süreç içerisinde detaylı
bir şekilde ele aldık. Bu üniteyle birlikte bir diğer temel ekonomik sistemi, sosyalizmi ele
alacağız. Ancak öncesinde bu geçişi kolaylaştırmak ve kıyas yapabilmek amacıyla kapitalizmin
temel özelliklerini kısaca hatırlayacağımız bir giriş yapmak daha iyi olacaktır kanaatindeyim.
Kapitalizm terimi, tarihsel süreçte çeşitli anlamlarda kullanılmıştır. Terimin kökündeki
kapital (sermaye-anamal), emek içeren ve pazara sunulabilen mal anlamındadır. Terimdeki izm eki ise terime değişik anlamlar yüklemektedir. Kapitalizm kimi zaman bir kuramı, bir
doktrini, bir düzeni, eşyaya bir bakış açısını ifade ederken, kimi zaman da bir ideolojiyi ifade
eder.
Kapitalizm terimine yüklenen bu soyut anlamlar kapitalizmin değişik tanımlarının
yapılmasına neden olmaktadır. Genel olarak kabul edilmiş bir tanıma göre kapitalizm, üretim
mallarına sahip kişi veya kişiler tarafından geniş bir ölçüde üretimin örgütlenmesidir. Bu kişi
veya kişiler, biriktirmiş oldukları sermaye ile ham madde ve makineler satın alır ve emek
kiralarlar. Bunlarla, harcanandan daha fazla servet üretir ve böylelikle kâr sağlarlar.
Maurice Dobb Kapitalizmi ‘üretimin yapıldığı araç ve aletlerin, yapı ve ham
maddelerin, başka bir deyişle sermayenin, ağırlıklı olarak özel ya da kişisel mülkiyette olması’
olarak tanımlamıştır. Bu tanıma göre kapitalizmde üretime geçmek için yüklü bir sermayesi
olmayanların kolay kolay başaramayacağı ölçüde bir para gerekmektedir. Ya da en azından
toplumsal ve iktisadi yönden, diğer sermayedarları ortaklığa çağırabilecek durumda olması
gerekir. Mülkiyetin daha az sayıdaki ellerde toplanması diğerlerinin yani toplumun büyük
çoğunluğunu oluşturan kesimlerin mülkiyetsizliğini getirir. Böylece mülkiyeti olmayanlar
geçinmek için mülkiyet sahibi olan kişiler için çalışmak zorunda kalıyor. Dobb’a göre “sermaye
ile emek arasındaki çatışmanın temeli burada yatar. Bu, kapitalist toplumun bölündüğü iki
sınıfın -kabaca mülk sahibi kapitalistlerle ücret karşılığı çalışarak geçinen işçiler- arasındaki
çıkar çekişmesi ya da kavgasıdır”.
Marks ise kapitalizmi üretim araçlarının toplumda ayrı bir sınıf oluşturan kapitalistlerin
elinde bulunduğu bir üretim tarzı olarak tanımlamıştır. Buradan açıkça görüldüğü gibi Dobb ve
Marks’ın kapitalizm tanımları birbirine yakındır. Marks’ın kapitalizm anlayışında her şey meta
hâline gelme eğilimindedir. Kapitalizm genelleşmiş meta üretimidir. Öyle bir metalaşma
eğilimi vardır ki insan emeğinin ürünü olan her şey meta üretimi olabilir.
Wallerstein’e göre kapitalizm, ‘her şeyden önce tarihsel toplumsal bir sistemdir’.
Kapitalizmin tarihselliği onu diğer sistemlerden ayıran bir takım özelliklere sahip olmasından
kaynaklıdır. Kapitalizm maddi hayatın üretim ve yeniden üretimi bağlamında kendisinden
önceki sistemlerden ayrılır.
Kapitalizm tarihsel bir sistemdir. Bu tarihsel sistemin doğuşunun 15’inci yüzyıl sonrası
Avrupa’da gerçekleştiği; sistemin zaman içinde, 19’uncu yüzyıl sonlarına gelindiğinde tüm
yerküreyi kaplayacak biçimde mekân içinde de genişlediğini; bugün hâlâ tüm yerküreyi
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kaplamakta olduğu düşüncesinden hareketle kapitalizm şu şekilde de tanımlanabilir: Tarihsel
kapitalizm, temel iktisadi etkinlik içinde geçerli olan ya da ağır basan iktisadi amacın ya da
yasanın sınırsız sermaye birikimi olduğu o somut, zamanla sınırlı, mekânla sınırlı, tümleşik
üretim etkinlikleri yeridir.
Kapitalizmin temel özellikleri aralarında kaynaşarak bir sistem oluşturmaktadırlar. Bu
özellikler şunlardır:
• Temel üretim araçlarının mülkiyeti ve değişimi özeldir. Böylece sistem, kapitaliste
iktisadi yapılar üzerinde hareket ve karar yetkisi vermektedir.
• Kapitalizmde iktisadi faaliyete yol, hedef gösteren ve ekonominin başlıca
doğrultularını belirleyen bir güdü tipi vardır. Bu temel güdü kardır.
• Üretilen nesnelerin çoğu maldır. Üretimin hedefi, dolaysız bir tüketim değil,
değişimdir. Mal, pazarda satılmak için üretilir.
• Kapitalizm üretim araçlarına sahip girişimcilerin rolü üzerine kurulan bir ekonomik
sistemdir. Kapitalizmde piyasa mekanizması ve bu mekanizmaya dayalı bir fiyat oluşum
sistemi mevcuttur. Sistemde bireyler satmak, almak ve kendi çıkarlarına en uygun anlaşmalar
yapmakta serbesttir.
• Kapitalizmde sermayenin rolü önemlidir. Sadece sermaye olarak değil aynı zamanda
bu sermayenin yarattığı etkinin varlığı ve ekonomiye yön vermesi gerekir. Ayrıca kapitalizmde
sermaye bir gelir kaynağı durumundadır (kar, rant, faiz).
• Kapitalist sistemde nüfusun önemli bir kısmı emeğini bir ücret karşılığında satar.
• Kapitalizmde, bizzat kendi mantığı içinde işlemesine elverişli koşulları yaratacak
hukuki-iktisadi bir örgütlenme mevcuttur (liberalizm, bireycilik, özel mülkiyet, miras, sözleşme
özgürlüğü vb.).
Kapitalizm öncesi insan, ekonomik faaliyeti sadece doğal ihtiyaçlarının karşılanması
olarak algılayan doğal insandır ve bu doğal insan kapitalizm öncesi dönemlerde her şeyin
ölçüsüdür. Kapitalist sistemle birlikte ilkel ve özgün anlayışı olan doğal insan yok olur ve
sermaye birikimi ekonomik faaliyetin hâkim güdüsü hâline gelir.

8.2. Sosyalizm Sisteminin Doğuşu
8.2.1. Sosyalizmi Doğuran Nedenler
Kapitalist sistemin özellikle ilk yıllarında sosyal değişimin ortaya koyduğu sonuçlar hiç
de olumlu olmamış ve özellikle Adam Smith'in kişi kendi çıkarının peşinde koşarken bazen
toplum çıkarına öyle hizmet eder ki, bunu bilhassa yapmak istese bile o derece iyi hizmet
edemez deyişi bir türlü gerçekleşmemiş, ne rekabet, ne de arz ve talep kanunu toplumların
bir bütün olarak gelişmelerini mümkün kılamamıştı.
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Çünkü kapitalizmin ilk yıllarında özellikle teknik alanda meydana gelen çok önemli
gelişmeler sonunda üretimin yapısı tamamiyle değişmiş, o zamana kadar hakim olan küçük
sanayi, sermayenin egemen olduğu büyük sanayi hâline gelmiş, üretim çeşitlenerek büyük
boyutlara ulaşmış, üretim maliyeti düşmüş, uluslararası ticaret faaliyetleri yoğunlaşmış ve kâr
hırsıyla hareket eden fabrika sahibi, kapitalist sınıf, zenginleşerek refaha kavuşmuştur.
Ancak, sistemin geçerli olduğu bu yıllarda ekonomi alanında sağlanan bu çok önemli
gelişmelere karşın sistemin temel faktörünü oluşturan ve sisteme dinamizm getiren kâr unsuru
ve kapitalist patronların yalnızca kâr hırsıyla hareket etmeleri;
İşçilerin sömürülmelerine,
Sosyal adaletsizliğin hızla ve büyük ölçüde artmasına,
Üretim fazlalığından veya tüketim yetersizliğinden ileri gelen önemli buhranların
olmasına
İşsizlik ile sefaletin yapısal ve sürekli bir biçim almasına neden olmuştur.
Kuşkusuz, sınai üretimin manifaktür (işyeri) bir hâlden çıkarak fabrikasyon bir hâle
gelmesi sonunda ortaya çıkan işçi sınıfı ile kapitalist, patron veya sanayici gibi adlar verilen
sınıf ve bu sınıflardan kapitalist adını alan sermaye sahibi sınıfın diğer sınıfa, yani emeğinden
başka bir şeyi olmayan ve üretime yalnızca bununla katılabilen işçi sınıfına olan egemenliği
insan zekâsının bir buluşu biçiminde değil, çok çeşitli sınai keşifler ve buluşların bir sonucu
olarak belirmiştir.
Zira sınai icatlar ve bu icatları hızla sınai üretime uygulayabilenler kısa sürede bir üretim
üstünlüğüne sahip olmuşlar ve üretimin emrine verdikleri makinalar sayesinde pek büyük
avantajlar sağlamışlardır. Çünkü birbirini izleyen sınai icat ve buluşlar sonunda;
Hem icat edilen yeni makinalar ancak sınırlı bir biçimde yani az sayıda yapılabildiği
için bunların herkes tarafından ve kolaylıkla sağlanması güçleşmiş,
—

Hem de bu makinelerin satın alınabilmesi için büyük harcamaların yapılması yani
büyük sermayelere sahip olunması gerekmiştir.
—

Makineli veya daha doğru bir deyimle sermayeli üretim sistemi, kapitalist adı verilen
fakat sayıları çok az olan ve işçi (proletarya) adı verilen fakat sayıları pek çok olan başlıca iki
sınıfın ortaya çıkmasına neden olurken kaçınılmaz bir sonuç olarak, bu sınıfların sorunlarını da
beraberinde getirmiştir. Bu nedenle denilebilir ki insan emeğinin yerini alan makineler, sınai
üretime ilk uygulanmaları esnasında onlara yardımcı olmamış tersine insanların büyük bir
çoğunluğunu egemenlikleri altına alarak onları tarifi güç bir sefaletin içine sürüklemiştir.
Makinelerin egemenlikleri özellikle başlangıçta çok kıyıcı olmuş ve insanlar adeta
makina olmadan üretim yapamaz bir hâle gelmişlerdir. Çünkü makineler çok daha ucuz ve
daha çok üretim yapabilme olanaklarına sahip oldukları için küçük makineleri veya ilkel
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araçları dolayısıyla küçük sanayii ortadan kaldırırken, bunların sahipleri olan sanatkârları da
işçi durumuna düşürmüşlerdir. Bu düşüş, ise:
Bir yandan, işçi sınıfının süratle çoğalarak emek arzının artmasına dolayısıyla
işçilerin kendi aralarında rekabet yaparak ücretleri boğaz tokluğu düzeyine ve hatta daha altına
düşmesine,
—

Diğer yandan da, makine sahiplerinin rekabetsiz bir üretim ortamında üretim
faktörlerine diledikleri düzeyde ödemeler yaparak büyük kazançlar sağlamalarına neden
olmuştur.
—

Özellikle emek arzının hızlı bir durumda çoğalışı ve işçilerin rekabet hâlinde
bulunmaları dolayısıyla işçi ücretlerinin asgari geçim ve hatta ondan daha aşağı düzeylere kadar
düşmesinin sermaye sahiplerinin daha büyük kazançlar sağlayarak daha fazla sermayeye sahip
olabilmelerine ve dolayısıyla, ekonomik ve hatta siyasal ve sosyal egemenliklerinin sınırlarını
çok daha hızlı bir biçimde genişletmek olanağını elde etmelerine de neden olmuştur.
Makineler ve makineli üretim büyük masrafların yapılmasını zorunlu kıldığı için böyle
bir ödeme ancak büyük sermaye sahipleri tarafından yapılabiliyordu. Sermayesi olmadığı için
manifaktür üretime geçemeyen dolayısıyla kurulan yeni fabrikalarla rekabet edemeyen küçük
ve el sanayii mensupları yani sanatkârlar ise işçi hâline gelirken, aynı zamanda sermaye
sahiplerinin daha fazla güçlenmesine de yardımcı oluyorlardı.
Bu oluşun, yani sosyal yapıda meydana gelen sosyal adaletsizlik ile sömürü düzeninin
başlıca nedenlerini ise;
—

Emek ve sermaye ilişkilerine devletin müdahale edememesi,

—

Özgürlük düşüncesinin sınırsız bir şekilde uygulanması,

—

Sözleşme özgürlüğüne kesinlikle uyulması,

Ekonomik faaliyetlerin sosyal özgürlük düşüncesi çerçevesi içinde düşünülmesi
ve sosyal yapı üzerindeki etkisinin gözden uzak tutulması biçiminde özetleyebilmek
mümkündür.
—

Diğer yandan kapitalizm sisteminin hüküm sürdüğü yıllarda, ekonomik faaliyetler
giderek bilimsel bir kimlik kazanmaya başlamış ve toplumlarda meydana gelen
uyumsuzlukların nedenlerini belirli unsurlara dayandırmak ve giderilmelerini de yalnızca bu
unsurların en faydalı bir biçimde düzenlenmesine bağlamak gerektiği düşüncesi hızla
benimsenmiştir.
Sosyal adaletin gerçekleşmesine engel olduğu kabul edilen ve toplumda meydana gelen
işsizlik, sömürü ve sefalet gibi bireyleri çok yakından ilgilendiren uyumsuzlukları yaratan
nedenlerin en önemlilerini ise şöyle sıralayabilmek mümkündür:
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—

Sınırsız bir hürriyet,

—

Kapitalist sınıf,

—

Müdahale kabul etmeyen arz ve talep kanunu,

—

Serbest rekabet mekanizmasına bağlanan sonsuz inanç ve son olarak

Devlet adı verilen siyasi bir otoritenin ekonomik faaliyetlerin akışında ve
sonuçlarında çaresiz kalması, Doğal Düzenin varlığına adeta otoritenin de inanması veya öyle
görünmesidir.
—

İşte bu hususlar, sosyal adaletsizliklere karşı öne sürülen görüşlere yön vermiş ve
sosyalist sistemin doğuşuna neden olmuştur.

8.2.2. Sosyalizm Kavramı, Tanımı ve Kullanımı
Sosyalizm kelimesi, Latince soci (arkadaş) kelimesinden türetilerek social şeklinde
sıfata, buradan da socialism şeklinde isim hâline dönüşmüştür.
Sosyalizm kavramı ilk kez 1827'de Robert Owen'in görüşlerini yayan Cooperative
Magazine adlı dergide, liberal kapitalist bireyciliğe karşı çıkmak üzere kullanılmıştır.
Papaz Vinet de 1831'de sosyalizm kavramını dinsel bir anlamda ele almıştır. Ancak,
1832'de Pierre Leroux, sosyalizm kavramına sahip çıkmış ve yaygın bir şekilde kullanılmasına
öncülük etmiştir. Nitekim 1848'e kadar bireyciliğin karşıtı olarak kullanılan sosyalizm, bu
tarihten sonra insan haklarının ekonomik ve sosyal anlayış içinde ele alınmasına dayanan yeni
bir toplum düzeni biçiminde kullanılmaya başlanmıştır.
19’uncu yüzyılın başında kullanılmaya başlanan Sosyalizm, Marksizm ve Komünizm
kavramları arasında hatırı sayılır farklılıklar olmasına rağmen, çoğu zaman bu kavramlar
birbirlerinin yerine kolaylıkla kullanılmaktadır. Teorik bağlamda sosyalizm ve komünizm
ideolojik olarak birbirleriyle doğrudan bir bağlantıya sahiptir. Marksist analiz, sosyalizmi,
komünizme geçişte gerekli olan bir basamak olarak görmektedir. Komünizme geçişle devrimin
amacı gerçekleşmiş, yoksulluk ve yoksunluk, sömürü ve sınıflar sona ermiş olacaktır.
Modern sosyalizmin kurucuları olan Karl Marks ve Frederic Engels, sosyalizmi her
şeyden önce kapitalizmin yadsınması olarak değerlendirmişlerdir. Marks, Gotha Programının
Eleştirisi adlı kitabında komünist toplumu iki evre hâlinde incelemiştir. Birinci evre,
kapitalizmin yerini alan toplum biçimidir. Birçok Marksist bu evreye sosyalizm adını vermiştir.
Marks’a göre bu evre, kapitalizmin izlerini taşıyacaktır.
Yeni egemen sınıf olarak işçilerin kendi devletlerine (proletarya diktatörlüğü)
ihtiyaçları vardır. Proletarya diktatörlüğü, yeni egemen sınıfı (işçi sınıfı) düşmanlarına karşı
koruyacaktır. Halkın zihinsel ve ruhsal ufuklarında burjuva fikirler ve değerler yer almaya
devam edecektir. Gelir de, mülk sahipliğinden kaynaklanmamakla birlikte, ihtiyaçlardan çok
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yapılan işe göre hesaplanacaktır. Bununla birlikte, toplumun üretici güçleri, bu yeni düzende
hızla gelişecek ve zamanla kapitalist geçmişin zorunlu kıldığı etkenler ortadan kaldırılacaktır.
Toplum, bundan sonra komünist aşamaya geçebilecektir.
Görüldüğü gibi, sosyalizm, sınıfsız topluma ulaşmada ilk evredir. Kır ile kent, tarım ve
sanayi arasındaki eşitsizliklerinin yaşanmaya devam ettiği, işbölümünün henüz aşılmadığı bir
geçiş dönemidir. Sınıfsız toplumun kendi temelleri üzerinde gelişebildiği daha yüksek bir
evresinde, kapitalizmden devralınan eşitsizlikler sona erdirilmeye çalışılır. Üreticilerin kısmîlik
ve parçalanmışlıklarının son kalıntılarıyla birlikte insanın insanı denetlemesi, sömürmesi ve
baskı altına almasının son bulacağının öngörüldüğü bir düzen olarak tanımlanabilir. Bu
tanımdan da anlaşılacağı gibi, sosyalizm, komünizme giden yolda aslında bir geçiş evresidir.
Sosyalizm ve komünizm arasındaki farkları şu şekilde sıralamak mümkündür:
• Sosyalizmde üretim güçleri yüksek düzeye çıkacaktır, bununla birlikte ancak
komünizm aşamasında sağlanan üretim fazlası ile maddi ve teknik üretim gücüne sahip
olunacaktır.
• Sosyalizmde devlet mülkiyeti ve kooperatif mülkiyeti söz konusu iken, komünizmde
geçerli olan tek mülkiyet türü halk mülkiyetidir.
• Sosyalizmde kol ve fikir işçisi arasında bulunan fark, komünizmde ortadan kalkmış
olacaktır. İşçi ve köylü sınıfları ile entelektüel sınıf arasında ayrılık sosyalizmde söz konusu
iken, komünizmde görülmeyecektir.
• Sosyalizmde değerlerin dağılımı, işin kalite ve kantitesine oranla yapılırken,
komünizmde üretim güçlerinin ulaştığı düzey gereği, dağılım “herkesin ihtiyacına göre”
yapılabilecektir. Diğer bir ifade ile topluma herkes “yeteneğine göre” verecek ancak
toplumdan “ihtiyacına göre” alacaktır.
• Sosyalizmde geçici bir aşama olarak varlığını sürdüren devlet, komünizmde
sınıfların ortadan kalkmış olması ve insanların yüksek bir gelişme düzeyine ulaşmış olmaları
nedeniyle gücünün varlığını gereksiz kılacaktır.
Sosyalizmden komünizme geçişin koşullarından biri, toplumda çok yüksek bir hayat
düzeyini gerçekleştirebilmektir. Marksizmin gerçekleşeceğini öngördüğü toplum düzeninde
demokrasinin gerçekleşeceği inancı vardır. Ancak bu demokrasi liberal devlet sisteminde
düşünülen biçimden çok değişiktir. Bunun nedeni, Marksist görüşte özgürlüğün, insanların
özünden doğan bir özelliği olmayıp gelişme ve bilinçlenmeleri sonucu kazanacakları bir değer
olmasıdır. Böyle olunca, demokrasi de başka bir biçimde gerçekleşecektir.

8.3. Karl Marks’tan Önce Sosyalizm: Ütopyacı Sosyalizm
Avrupa'da Sanayi Devrimi'nin ortaya çıkardığı işçi sınıfının sefalet içinde yaşaması yeni
toplumsal düzen arayışlarını hızlandırmış, kapitalistler ve işçiler arasında bir mücadele
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başlatmıştır. Toplumdaki çelişkilerin belirginleşmesi, var olan öfkeyi de artırmıştır. 1831
yılında Fransa'nın Lyon kentinde işçiler, 1844 yazı başında da Almanya'nın en yoksul işçi
bölgelerinden biri olan Silezya'da dokumacılar ayaklanmışlardır. İngiltere'de de 1838 yılının
Mayıs ayında Halkın İstekleri “People's Charter” adlı bir beyanname yayınlanmıştır. Bu
beyannamede; genel oy, parlamento üyelerine ücret ödenmesi, oy hakkının sadece mülk
sahiplerine tanınması koşulunun kaldırılması ve gizli oy kullanılması istekleri vardı.
İngiltere'de Chartizm adı verilen bu hareket, 1848 önce, bir sınıf ideolojisine dayalı ilk işçi
hareketi idi.
18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyılın başlarında işçi sınıfını içinde bulunduğu sefaletten
kurtarmak için bazı kişiler "ütopyalar" üretmişlerdir. Ancak, 19. yüzyılın ortalarından itibaren
Karl Marks ve Frederich Engels, bilimsel metodları kullanarak sosyalizmi teorileştirmeye
çalışmışlardır. Özellikle, 1848 yılında kaleme aldıkları "Komünist Parti Manifestosu" bu
çalışmaların başlangıcını oluşturmaktadır.
Siyasal düşüncede sosyalizmin kökenini Platon'a kadar götürmek yaygın bir tutumdur.
Platon, Devlet adlı ünlü eserinde, ideal bir toplumun düzenini tasarlarken ortaya koyduğu
kollektivist model nedeniyle siyasal düşüncenin ilk ütopik sosyalisti sayılmaktadır.
Ütopik sosyalistlerin içinde en ünlülerden biri de İngiliz düşünürü Thomas More'dir.
1516'da yayımladığı Ütopaia adlı eserinde, kolektivist temellere dayanan hayal ürünü ideal bir
devlet modeli planlamıştır.
Siyasal düşüncede Platon ve Thomas More dışında birçok ütopik sosyalistin varolduğu
ileri sürülmektedir. Ancak, Marks’tan önce gerçek anlamda ütopik sosyalistler Saint Simon,
Fourier, Feuerbach, Robert Owen ve Proudhon gibi kişilerdi.
Bunların görüşleri toplumsal gelişimlerin gereklerini karşılayabilecek yatkınlıkta ve
yetkinlikte değildi. Ancak, yetkin bir yaşam düzeni için toplumsal ve iktisadi ilişkilerin geniş
kitleler yararına, çalışan ve üreten kitleler lehine düzenlenmesini istiyorlardı. Başlıca amaçları
iş koşullarının değiştirilmesiydi.

8.3.1. Saint Simon (1760-1825)
Bir Fransız aristokratı olan Saint Simon, 1802-1825 yılları arasında yayımladığı
eserlerinde toplumsal barışın ve ilerlemenin koşullarını araştırmıştır. İdeal toplumun şu ilkelere
sahip olmasını istemiştir:
“Her kişi kendi yeteneğine göre elde etmelidir ve her yeteneğe çabasına göre vermek
gerekir. Zenginliklerin mirasçısı aile olmamalı, devlet olmalıdır. Devlet, üretim araçlarını
yeteneğe ve gereksinime göre paylaştırmalıdır.” Saint Simon, ayrıca, çocukların maddi
etkinliğini sanayiye, düşünce yetisini bilime, duygularını sanata yöneltecek biçimde
yetiştirilmesini öne sürmüştür.
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8.3.2. Charles Fourier (1771-1837)
Fourier, servetini yitirmesinden kaynaklı, uygarlığın kötülüklerinden yakınan fikirler
ileri sürmüştür. 1808'den sonra ortaya koyduğu görüşlerle, yürürlükteki iktisadi yaşam
düzeninin yerini alacak bir düzen tasarlamış, bu yeni düzende insanlığın mutluluğa
kavuşacağına inanmıştır. Ona göre yürürlükteki iktisadi yaşam düzeni "insanlıkdışı"ydı,
yoksullukla zenginlik arasında akıl almaz uçurumlar vardı. Cennetlik, vahşilik, barbarlık ve
uygarlık dönemlerinden geçmiş olan insanlık mutlak uyuma er geç ulaşacak, dünyada güvenli
yaşam düzeni kurulacaktır.
Fourier, endüstrinin insanları fakirleştirdiğine inanmaktadır. Bu nedenle, insanlar daha
çok tarımla uğraşmalıdır. 810'u kadın, 810'u erkek olan 1620 kişilik gruplar kurulmalı; herkes
her işi sırayla yapmalı, yemekler burada yenmeli, birlikte yaşanmalıdır.

8.3.3. Ludwig Feuerbach (1804-1872)
Hıristiyanlığın Özü adlı eserinde, Hegelciliği, düşünsel ve siyasal açıdan eleştiren
Feuerbach, bütün manevi yaşamı (dinler ve özellikle Hıristiyanlık) maddeci bir anlayışla
açıklamaya çalışmıştır. Feuerbach'a göre; bu sistemlerdeki bütün evrensel terimler (Tanrı,
mutlak zihin vb.) aslında insanın kendi özüne işaret etmektedir. Ancak, pratik ihtiyaçların,
korkuların vb. baskısıyla insanın karşısında duran nesneler, mutlak gereklilermiş gibi
yorumlanmaktadır. Dolayısıyla insan kendi özünün ne olduğunu ancak kendisine yabancı bir
görüntü hâlinde görebilmektedir.

8.3.4. Robert Owen (1771-1858)
İnsanın karakterini kendisi değil, çevresinin belirlediğine inanan Owen, çevreyi
değiştirmeye çalışmıştır. İlk denemesini ortaklarından olduğu New Zanark fabrikasında
yapmaya çalışmıştır. Küçük çocukların fabrikada çalışmasının önlenmesi, işçi barınaklarının
düzene sokulması, ücretlerin arttırılması, çalışma saatlerinin azaltılması, iş yerlerine yakın
okullar açılması üzerine düşündüklerinin geniş çapta uygulanması için Toplum Üzerine Yeni
Görüşler adlı bir kitap yazmıştır. Bu kitabı çeşitli hükümet başkanlarına da göndermiştir.
1815 yılında ekonomik bunalımın çıkması, Owen'in başarısız olmasına yol açmıştır.
Bunun üzerine Amerika'ya göç eden Owen, 1825 yılında satın aldığı bir köyde kendi ideallerine
uygun bir toplum kurmaya çalışmıştır. New Harmony adı verilen bu deney de başarısızlığa
uğramıştır. Owen, 1827'de tekrar İngiltere'ye dönmüştür. Sınıf kavgası görüşüne kesinlikle
karşı olan Owen sosyalizmi, toplumu aklın egemenliği altına koymayı öngörmüştür. Bütün
bunlara rağmen, Owen, İngiliz sosyalist hareketini etkilemiştir. Karl Marksda, Gotha
Programının Eleştirisi adlı eserinde, Owen'a çok şey borçlu olduğunu ifade etmiştir.

8.3.5. Pierre-Josiph Proudhon (1809-1865)
Anarşizm akımının kurucusu, küçük burjuva sosyalisti Proudhon, Marks ve Engels'ten
sonra en ilgi çekici isimdir. Proudhon, iktisadi yaşamı toplumsal yaşamdan, bireyi toplumdan
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ayrı düşünmeksizin insanı geniş çerçevede kavramaya çalışmıştır. Düşüncelerinin bir bütünlük
oluşturmadığı, hatta tutarsızlıklarla dolu olduğu öne sürülmektedir.
1840'da yazdığı ilk kitabında "mülkiyet nedir" sorusuna, "mülkiyet hırsızlıktır" yanıtını
vermiştir.
1846'da da "Sefaletin Felsefesi"nde işçilerin sermaye düzenini ortadan kaldırma gereği
duymadan üretim araçlarını nasıl ele geçirebileceklerini ortaya koymuştur.
Proudhon'un amacı, burjuva sınıfını işçi sınıfıyla kaynaştırmak, ikisinden bir bütün
oluşturmaktır. Böylece, emek ve sermaye karşıtlığı da ortadan kalkacak, mutlu bir dünyanın
kuruluşu sağlanmış olacaktır. O'na göre, bu ideal topluma ulaşmak için "kötülüklerin kaynağı
Tanrı ve inanç" ortadan kaldırılmalı, devlet ve kilise tasfiye edilmelidir.

8.4. Karl Marks ve Sosyalizmin Teorileştirilmesi
8.4.1. Tarihsel Materyalizm
Yaygın anlayışa göre, sosyalizm, tarihsel materyalizm ve diyalektik materyalizm olmak
üzere iki ayrı disiplinden oluşmaktadır. Bu ayrımda tarihsel materyalizm, sosyalist teorinin
bilimsel yanını (tarih ya da toplumbilimi), diyalektik materyalizm ise felsefi yanını ifade
etmektedir. Marks’a göre, tarihin herhangi bir döneminde belirleyici olan bir düşünce
kendiliğinden oluşmamıştır. Düşünce, ancak o dönemin maddi koşullarının bir ürünü olarak
ortaya çıkmaktadır. Buna göre; bireysel ve toplumsal yaşamın gelişimi tümüyle maddi
koşulların, iktisadi etkenlerin belirleyiciliğine bağlıdır. Sınıfların tarihi üretimin belli tarihsel
gelişim evrelerine bağlıdır. Diğer bir deyişle insanlar üretim araçlarını üreterek dolaylı biçimde
maddi yaşamlarını üretirler. Böylece uygarlığın araçlarını üreterek dolaylı biçimde maddi
yaşamlarını üretirler. Maddi yaşamın üretim biçimi genel olarak toplumsal, siyasal, düşünsel
yaşam sürecini belirler. Yani alt yapı üst yapının oluşmasında temel faktör olmaktadır. Böylece,
tarihsellik Marks’ın düşüncesinde belirleyici olmaktadır.

8.4.2. Diyalektik Materyalizm
Marks’ın tarihteki gelişmelerin ekonomik nedenlere dayandığı teorisinin yanı sıra,
ekonomik güçlerin etkisiyle işleyen bir "ilerlemeci evrim" ya da "tarihsel dinamikler" olarak
tanımlanabilecek bir teorisi daha vardır. Bu ikinci teori, Alman düşünürü Hegel'den
yararlanılarak geliştirilmiştir. Hegel'in "diyalektik" adı verilen kavramı, tarihi her aşamada
egemen "idea"nın bir tez rolü gördüğü zıtların kavgasına dayanmaktadır. Bu tez, daha sonra bir
"antitez" ile yani kendi karşıtı ile karşılaşmakta ve sonunda onun tarafından yenilgiye
uğratılmaktadır. Bu çatışma, en sonunda, hem tezin hem antitezin en değerli öğelerini kendinde
birleştiren bir "sentez" in türemesine yol açmaktadır. Her sentez, sırası gelince, yeni bir tez
durumuna gelip, çok geçmeden kendi antitezi ile çatışmaya düşmektedir. Bu süreç "yetkin
devlet"in gerçekleşmesine kadar sürmektedir.
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Marks, Hegel'in "idealar" adını verdiği olguya "ekonomik sistemler" kavramını
koymuştur. Diğer bir deyişle birbirinden farklı her üretim düzenini kendine eşlik eden, mülkiyet
ilişkileriyle birlikte, en yetkin düzeye ulaşmaktadır. Ondan sonra, üretim düzenini çöküşe
götürecek çelişkiler ortaya çıkmaktadır. Bu süre içinde, ona zıt bir düzenin temelleri
atılmaktaydı. Bu iki üretim düzeni arasındaki çatışmanın sonucunda en değerli öğeler alınmakta
ve yeni bir sistem ortaya çıkartılmaktadır.
Bu dinamik süreç, "komünizm" düzenine ulaşılana dek sürecekti. Komünizm
döneminde de değişme görülecekti, ama değişme komünizmin sınırları içinde kalacaktı.

8.4.3. Sınıf Kavgası
Marks’a göre tarihe konu olan iki büyük kavga vardır. Biri ekonomik sistemler arasında,
diğeri sınıflar arasında gerçekleşmekteydi. Marks, malların üretiminde, dağıtımında ve
değişiminde farklı rolleri olan grupları "sınıf" olarak tanımlamıştır.
Örneğin, sermayeyi ellerinden bulunduran insanlarla, emeği ile geçinenler birer sınıf
oluşturmaktaydı. Marks’ın değerlendirmesine göre, ilkçağda, efendilerle köleler, patrisiyalarla
plepler arasında sınıf kavgası gerçekleşmiştir. Orta Çağ boyunca çatışma; lonca ustaları ile
kalfalar ve çıraklarla olduğu gibi, feodal beyler ve serfler arasında da vardı. Çağımızda bu
mücadele kapitalistler sınıfı ile proletarya arasında bir kavgaya dönüşmüştür. Marks,
proletaryanın bu mücadeleden başarıyla çıkarak sınıfsız bir toplumu yaratacağı inancındadır.

8.4.4. Artı Değer
Marks, bu teorisiyle iktisat bilimine en büyük katkıyı yapmıştır. Artı değer teorisi,
değişim değeri olan tüm zenginliklerin işçilerce yaratıldığı inancına dayanmaktadır.
Pazarlanabilen tüm malların değeri, onları üretmek için gerekli emeğin niceliği (miktarı)
tarafından belirlenir. Sermaye bir şey yaratamadığı gibi, sermayeyi yaratan da emektir. Bununla
birlikte, işçi zahmetli çalışmasının ya da becerisinin ürünü olan değerden hakkı olan payı
alamaz. Aldığı genellikle varlığını sürdürmesine yeten bir ücrettir. Değerin geri kalan bölümü,
çeşitli parçalara ayrılır. Fabrikanın aşınma payı, fabrikanın genişletilmesi ve vergiler gibi
kalemler çıkartıldıktan sonra önemli bir parçası, faiz, rant ve kâr olarak kapitalistin cebine
girmektedir.

161

Bölüm Soruları
1)
Kapitalizmi, “her şeyden önce tarihsel-toplumsal bir sistem” olarak kabul eden
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Marks

b)

M.Dobb

c)

Adam Smith

d)

F. Engels

e)

Wallerstein

2)

Aşağıdakilerden hangisi Maurıce Dobb’un kapitalizm tanımına uymaktadır?

a)
Kapitalizm üretim araçlarının toplumda ayrı bir sınıf oluşturan kapitalistlerin
elinde bulunduğu bir üretim tarzıdır.
b)

Kapitalizm her şeyden önce tarihsel-toplumsal bir sistemdir.

c)

Kapitalizm tarihsel bir sistemdir.

d)

Kapitalizm genelleşmiş meta üretimidir.

e)

Kapitalizm sermayenin, ağırlıklı olarak kişisel ya da özel mülkiyette olmasıdır.

2)
Aşağıdakilerden hangisi sosyalist sistemin doğuşuna neden olan “sosyal
adaletsizlik ile sömürü” düzeninin başlıca nedenlerinden biri değildir?
a) Emek ilişkilerine devletin müdahale edememesi
b) Sermaye ilişkilerine devletin müdahale edememesi
c) Özgürlük düşüncesinin sınırsız bir şekilde uygulanması
d) Sözleşme özgürlüğüne kesinlikle uyulması
e) Ekonomik faaliyetlerin sosyal adaletsizlik düşüncesi çerçevesinde düşünülmesi
4)
Aşağıdakilerden hangisi Marksist analizde Komünizm’e geçiş için gerekli bir
basamak olarak görülür?
a)

Merkantilizm

b)

Fizyokrasi
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c)

Pre-komünizm

d)

Sosyal Demokrasi

e)

Sosyalizm

5)

Aşağıdakilerden ütopyacı sosyalist düşünürlerden birisidir?

a)

F.Engels

b)

J.J. Rousseau

c)

Max Weber

d)

David Hume

e)

Saint Simon

6) “Kapitalizmi üretim araçlarının toplumda ayrı bir sınıf oluşturan kapitalistlerin elinde
bulunduğu bir üretim tarzı olarak” tanımlayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) M.Dobb
b) Wallerstein
c) A. Smith
d) Platon
e) K. Marx
7) Proletarya ile ifade edilen aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sermayeye dayalı üretim sistemi
b) İşçiye dayalı üretim sistemi
c) Sermayedar
d) Küçük Burjuva
e) İşçi Sınıfı
8) Kapitalist ile ifade edilen aşağıdakilerden hangisidir?
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a) Sermayeye dayalı üretim sistemi
b) İşçiye dayalı üretim sistemi
c) İşçi sınıfı
d) Küçük Burjuva
e) Sermaye sahibi
9) Kapitalistleşme sürecinde “sanatkarlar”ın işçiye dönüşümünü sağlayan temel unsur
aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Fabrikalaşma
b) Makine ile Üretim
c) Sermayeli üretim sistemi
d) Ucuz ve daha fazla üretim olanağı
e) Sanayide yeni icatların ollmaması
10)
—

Emek ve sermaye ilişkilerine devletin müdahale edememesi,

—

Özgürlük düşüncesinin sınırsız bir şekilde uygulanması,

—

Sözleşme özgürlüğüne kesinlikle uyulması

Yukarıda sıralanan ve sosyal yapıda meydana gelen değişikliklerin sonucu hangisidir?
a) Sosyal uyum
b) Sosyal adalet
c) Emek piyasasında kararlı denge
d) Piyasanın sağlıklı işlemesi
e) Sömürü düzeni
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11) Sosyal adaletin gerçekleşmesine engel olduğu kabul edilen işsizlik, sömürü ve
sefalet gibi bireyleri çok yakından ilgilendiren uyumsuzlukları yaratan aşağıdakilerden hangisi
değildir?
a) Sınırsız bir hürriyet,
b) Kapitalist sınıfın varlığı
c) Müdahale kabul etmeyen arz ve talep kanununun işlemesi
d) Serbest rekabet mekanizmasına bağlanan sonsuz inanç
e) Devletin doğal düzenin varlığına olan inançsızlığı
12) Yeni egemen sınıf olarak işçileri düşmanlarına karşı koruyacak olan kendi
devletlerine ne ad verilir?
a) Komünizm
b) Sosyalizm
c) Proletarya
d) İşçi sınıfı
e) Proletarya diktatörlüğü
13) Sosyalizmde sınıfsız topluma ulaşmada ilk evre aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kolektif mülkiyet
b) Proleterya Diktatörlüğü
c) Marksizm
d) Komünizm
e) Sosyalizm
14) Aşağıdakilerden hangisi Karl Marx’ın sosyalizmi teorileştirmesinde öne çıkan ana
kavramlardan birisi değildir?
a) Tarihsel materyalizm
b) Diyalektik materyalizm
c) Sınıf çatışması
d) Artı değer
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e) İdealar
15) Karl Marx’ta sermayeyi yaratan emeğin becerisinin ürünü olan değerden hakkı olan
payı alamaması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
a) Diyalektik materyalizm
b) Değer çatışması
c) Sınıf kavgası
d) Emeğin sömürüsü
e) Artı Değer

Cevaplar
1) e, 2) e, 3) e, 4) e, 5) e, 6) e, 7) e, 8) e, 9) e, 10) e, 11) e, 12) e, 13) e, 14) e, 15) e.
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9. SOSYALİZMİN TEMELLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Karl Marks ve Marksizm
9.2. Karl Marks ve Felsefesi
9.2.1. Tarih Anlayışı
9.2.2. Politik Ekonomi
9.3. Sosyalizmi Konu Edinen Görüşler ve Uygulamaları
9.4. Sosyalizmin Temel Özellikleri
9.4.1. Teşebbüs
9.4.2. Fiyat
9.4.3. Gelir Dağılımı
9.4.4. Tasarruf
9.4.5. Plan
9.4.6. İstihdam
9.4.7. Ücret
9.4.8. Uluslararası Ekonomik İlişkiler
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Anahtar Kavramlar:
Marksizm, Politik Ekonomi, Planlı Ekonomi
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Giriş
Sosyalizmin temelleri, Karl Marks’ın felsefesiyle başlamakta ve onun tarih ve politik
ekonomi anlayışıyla devam etmektedir. Sosyalizme konu görüş ve uygulamalardan sonra
sosyalist ekonomik düzenin temel özellikleri ele alınacaktır.
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9.1. Karl Marks ve Marksizm
Karl Marks, içinde yaşadığı toplumun dertlerine kendisinden öncekiler gibi kendi
deyimiyle romantik kaynaklardan yararlanarak ve sosyal adaletsizliğe karşı yeni bir sistem
aramak yoluyla bir çare düşünmemiş; toplumu sürükleyen hareketin yönünü tanıtmak ve sonucu ilan etmekle yetinmiştir.
Bundan dolayıdır ki Karl Marks, kendinden önce ortaya atılmış insaniyetçi ve sosyal
adaletli ve toplumu bir tüm olarak ele alan düşüncelerin hepsine idealist veya Ütopik Sosyalizm
adını verirken, kendi düşüncesine Bilimsel Sosyalizm adını vermiştir.
Düşünceleri, kökeni itibariyle Hegel felsefesine dayanan Karl Marks, içinde bulunduğu
yüzyılda meydana gelen olayların maddi değişmelerinin etkisi altında kalmış ve Klasik Ekol’ün
kötümser olanları ile kendinden önceki ve İdealist veya Ütopik sosyalistler olarak adlandırılan
kimselerin görüşlerinden ve ilkelerinden büyük ölçüde faydalanmış ve çoğu zaman da onların
düşüncelerini aynen benimsemiştir.
Karl Marks’ın asıl düşüncesi; sanayi devrimi sonunda meydana gelen Makineli
Üretim sisteminin Kolektif bir şekilde yapılmasına karşın, mülkiyet kavramının kişisel
karakterini koruması ve böylelikle çelişkilerle dolu olan liberal sistemin artık devrini
tamamlamış olmasıdır. Çünkü Karl Marks’a göre üretim tekniği toplumların alt yapısını
oluşturmaktadır. O hâlde var olan düzen değişmeli ve özel mülkiyet de tıpkı üretim gibi kolektif
olmalıdır ve Karl Marks’a göre de bu değişiklik kesinlikle olacaktır.
Karl Marks’a göre meydana gelen her tarihi değişme, ister düşünce, isterse madde
alanında olsun, tanrısal bir düzenin ürünü değil, toplumda egemen olan üretimin tekniğinde
meydana gelen değişmelerin bir sonucudur. Çünkü Marks’a göre sınıflara ayrılmış ki, her
toplum sınıflara ayrılmış bir durumdadır, bir toplumda bir sınıf üretim araçlarında ve
metodunda meydana gelen değişmeler sayesinde diğer sınıflara egemen olmakta ve bu
egemenliğini sürdürebilmek için bütün kurumlan kendi çıkarlarına hizmet edebilir hâle
getirmektedir.
Fakat bu egemenlik, üretim tekniğinin bir sonucu olduğu için geçici bir karakter
taşımakta ve meydana gelen değişiklik başka bir sınıfın egemen duruma geçmesine ve bu sınıfın
da aynı önlemleri almasına neden olmaktadır.
Karl Marks’a göre ilk önce toplumlara askerler ve şövalyeler sınıfı egemen olmuştur.
Bu sınıf feodal sistemi kurmuş ve bu sistem teknolojik değişikliklere kadar hüküm sürmüştür.
Fakat tekniğin değişmesi bu sınıfın iktidarını kaybetmesine ve burjuva sınıfının egemen
olmasına neden olmuş ve böylelikle burjuvazi devri başlamıştır. Bu devri ise yeni keşfedilen
makineler, yani sermayeli üretim devri izlemiş ve egemenlik sermayedarlara geçmiştir.
Bu aşamalar göz önüne alındığı zaman tarihin bazen hızlı, bazen de yavaş fakat sürekli
bir değişme içinde olduğu görülür. Ancak bu aşamaların kronolojik bir sıra ile birbirlerini
izlemeleri rastlantı değildir. Bu izlemeler, üretim araçlarındaki değişiklikten ileri
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gelmektedir. Bundan dolayı da kölelik rejimini feodal rejim, feodal rejimini de kapitalist
rejim takip etmiştir.
Ancak Karl Marks’ın bu görüşü tamamen yeni ve orijinal sayabilmek oldukça güçtür.
Çünkü tanınmış İslâm düşünürlerinden İbni Haldun başta olmak üzere, Karl Marks’a kadar ve
özellikle Fransız İhtilâline mensup düşünürlerin, büyük bir çoğunluğu aynen Marks gibi
materyalist görüşe sahip çıkmışlardır. Fakat Marks, kendinden öncekilerden farklı olarak
tarihî maddeciliği üretim araçları ve biçimleri ile açıklamış, böylelikle de materyalizmi
ekonomik bir temele dayamıştır.
Karl Marks’ın Emek-Değer ve Sömürü adını taşıyan teorisi de diğer teorisi gibi yeni
olmayıp Marks’ın bu konudaki görüşleri üzerinde Aristo ile Klasik ekonomistlerden
Ricardo’nun büyük etkisi olmuştur. Bununla beraber, özellikle belirtmek gerekir ki EmekDeğer teorisi en tutarlı şeklini Marks’ta almıştır.
Marks’a göre her servetin kökeni maldır. Diğer bir deyimle servet, malların
birikmesinden meydana gelmektedir. Mübadeleye konu olan malların değerlerini ise, o malın
üretimi için, toplumun sahip olduğu üretim araçlarına ve metotlarına göre, sosyal harcanması
zorunlu olan orta yetenekteki bir işçinin emeği belirlemektedir. Bu görüşüyle Marks, değerin
belirlenmesinde tam bir monist tutumla emeği kapsamayan bütün unsurları ayıklamaktadır.
Karl Marks’ın bu teorisi Avusturyalı ekonomist Böhm Bawerk tarafından etraflı bir
eleştiriye uğramıştır. Bu ekonomiste göre teori birçok mal ve hizmet değerinin belirlenmesi için
yeterli değildir. Mesela üretimleri için hiç bir emek harcanmadığı hâlde öyle mallar vardır ki
(kendiliğinden fışkıran petrol, madensuyu, doğal ormanlar, denizdeki balıklar gibi), bunların
değerini bu teoriye göre belirleyebilmek mümkün değildir.
Keza üretimleri için harcanan emek miktarında bir değişme olmadığı hâlde, altın ve
demir arasındaki değer farkını, aynı emekle meydana gelen bir koyunun parçaları ve ürünleri
arasındaki değer farkını veya zaman içinde devamlı olarak değer kazanan bir şarabın bu
şekildeki değer artışını bu teori ile açıklayabilmek mümkün değildir.
Karl Marks’a göre, üretim tekniğinde meydana gelen değişmeler, sermayenin
birikimine, sermayeli üretim biçimi ise, toplumun proleterleşmesine neden olmaktadır. Karl
Marks, büyük sermayenin sahip olduğu üstünlük nedeniyle küçük işletmelerin üretimden
uzaklaşarak proleterleştiklerini ileri sürmekte ve bu oluşum büyük bir krize neden olarak
kapitalist düzeni ortadan kaldıracağını söylemektedir.
Çünkü Karl Marks’a göre, böyle bir krizi önlemeğe çalışmak tabiata aykırıdır. Bu kesin
inanıştan dolayı da Marks, proleterya sınıfının kendi aralarında birleşmesini ve büyük buhranı
beklemeden böyle bir devrim gününü çabuklaştırmalarını istemiş ve şu ünlü seslenişini
yapmıştır: Bütün dünya işçileri birleşiniz.
Buna rağmen, Marks’ın ihtilâl beklediği İngiltere ve Batı Avrupa ile Amerika Birleşik
Devletleri’nde, böyle bir hareket hiç bir zaman gerçekleşmemiştir. Rusya’da ise olaylar başka
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bir açıdan gelişmiş ve 1917 Devrimi, Marks’ın tahmininin tersine sanayileşmemiş dolayısıyla
kapitalizmin henüz gelişme imkânını bulamamış olduğu bir ülkede yani Rusya’da meydana
gelmiştir.
O hâlde, ihtilâllerin nedeni kesin olarak sanayideki yoğunlaşma ve bunun sonucu olan
proletaryalaşma olayı değildir. Hatta proletaryalaşmanın az çok belirli bir durum aldığı
ülkelerde bile, ihtilâl hareketi görülmemiştir- Diğer taraftan endüstrileşmenin bir sermaye
yoğunlaşmasına ve proletaryalaşmaya neden olacağını kesinlikle öne sürmenin doğru
olmadığını da aradan geçen yılların ispatladığı inanışı artık yaygın bir durum almıştır.
Diğer yandan, Karl Marks, görüşleri üzerinde büyük etkisi olan Klasik Alman
Filozoflarından Friedrich Hegel’in felsefesinin en belirgin ve değerli sujesi Dialektik’i alarak
bunu doğa, toplum ve düşüncenin evrimiyle birleştirmiş, böylelikle bu felsefenin daha da
ilerisine ulaşmak istemiştir.
Karl Marks, felsefe tarihinde Maddeci - Materyaliste grup içerisinde yer almaktadır.
Marks’a göre maddenin ekonomik bir karakteri vardır. Felsefe ise bu maddeye bağlıdır.
Bundan dolayı da Karl Marks’ın felsefesi monist yani tekçi bir karakter taşımakta ve sosyal
olayların ekonomik olan tek bir nedeni bulunmaktadır.
Bununla beraber, Karl Marks’ın düşünceleri ile birey, şahıs olarak her şeyini daha iyi
bir şahsiyet olan devlete terk etmelidir diyen Hegel arasında bazı yönlerden farklar görülür.
Zira Karl Marks’a göre, Tarihin diyalektik bir hareketi vardır ve sınıflar arası mücadele
kesin olarak proletaryanın başarısı ile sonuçlanacaktır. Bu başarı ise tarihin sonu
olacaktır. Karl Marks’a göre proleterler iktidara geçtikten sonra, proleter devlet diyalektiği
kısa bir diktatörlük devresini izleyen devlet ve proletarya olarak kendisini yok edecek ve ortada
sadece sınıfsız bir toplum kalacaktır.
Hâlbuki Hegel’e göre, böyle bir sonuca ulaşmak mümkün değildir ve mücadele
sonsuzdur. Çünkü Hegel’e göre insanlar arasında giderilmesi mümkün olmayan bir sınıf farkı,
daha doğru bir deyimle bir yaradılış farkı vardır.
Felsefe tarihinde Karl Marks, Muayyeniyetçi - Deterministe ekolün içinde ve İbni
Haldun ile Montesquieu’nun yanında görülmektedir. Olayların gidişini insan iradesinin
dışında kabul eden determinist Karl Marks, bu bakımdan liberallere benzetilmektedir. Çünkü
liberal ekole mensup olanlar Doğal Düzen adı verilen bir takım sonsuz ve ölümsüz kanunların
varlığına inanmaktadırlar. Bunlara göre bu düzen, hiçbir şekilde insan iradesiyle bozulamaz ve
aslında bozulmaması da gerekir.
Karl Marks ise kapitalist toplumu irdeledikten sonra, proleteryanın üretim araçlarının
değişikliği sonucu ortaya çıktığını söylemiştir. Üretim sisteminin kollektif olmasına karşın,
mülkiyetin özel olmakla devam etmesi mümkün değildir ve bu oluş bir zıtlığın anlatımıdır.
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9.2. Karl Marks ve Felsefesi
Marksizm, standart felsefi süreçten farklı olarak düşünüşün dışında eylemi de içerir
(Marks, praksis ve felsefeyi birleştirerek, Marksizm'i ‘praksis felsefe’ vasfına bürümüştür, buna
göre Marksist felsefe düşünüş ve faaliyeti birlikte gerçekleştirir). Ölümünden sonra Lenin,
Mao, Stalin ve Troçki gibi liderler Marksizmi çeşitli şekilde yorumlamışlar ve bu yorumların
sonucu ortaya koydukları hareketler Leninizm, Maoizm gibi isimlerle adlandırılmıştır.
Marks’ın felsefesinin dayanak noktası insanın doğası ve toplum içindeki yeridir.
Hegelci diyalektiğin yardımıyla insan doğasının değişmezliği kavramını reddeder. Burada
kastedilen insan doğası, fizyolojik ihtiyaçlar değil insanın toplum içinde yarattığı hareket ve
davranış biçimidir. Bunu da ‘tarihsel süreç’ ve ‘doğa’ kavramlarını bir arada ele alarak yapar.
Sosyal koşulların davranışı belirlemesi, doğanın insanın davranışını belirlemesinden önce gelir.
Ama bu insan doğasının varlığını reddetmez, yabancılaşma teorisi bunun üstüne kurulur. İnsan
emeği kaçınılmaz olarak doğal bir kapasite gerektirir ama bu da insan bilincinin aktif rolüne
sıkıca bağlıdır:
“Örümcek, işini dokumacıya benzer şekilde gördüğü gibi, arı da peteğini yapmada pek
çok mimarı utandırır. Ne var ki, en kötü mimarı en iyi arıdan ayıran şey, mimarın, yapısını
gerçekte kurmadan önce, onu hayalinde kurabilmesidir.”
Marks’ın tarih analizi, tarım toplumlarında toprak ve kürek, sanayi toplumunda
madenler ve fabrikalar olarak sayılabilen yani bir malın üretimi için doğrudan gerekli üretici
güçler ve bu üretim araçlarını kullanan insanların kurduğu sosyal ve teknolojik ilişkileri
tanımlayan üretim ilişkileri arasındaki ayrıma dayanır. Bu ayrım ve bağ üretim biçimini
oluşturur. Marks, Avrupa'da üretim biçiminin değişmesiyle birlikte feodalizmden kapitalist
üretim biçimine geçildiğini söyler. Marks üretici güçlerin, üretim ilişkilerinden daha önce
geldiğini ve daha hızlı değiştiğini söyler. Felsefenin Sefaleti çalışmasında bu durum şöyle yer
alır:
“Toplumsal ilişkiler, üretici güçlere sıkı sıkıya bağlıdırlar. Yeni üretici güçler sağlamak
için insanlar kendi üretim biçimlerini değiştirirler; kendi üretim biçimlerini değiştirmek,
yaşamlarını kazanma yollarını değiştirmek için de bütün toplumsal ilişkilerini değiştirirler. Yel
değirmeni size feodal beyli toplumu verir; buharlı değirmen ise, sanayi kapitalistli
toplumu.”
Marks toplumdaki sınıfların bu üretim biçimlerine bağlı olarak oluştuğunu söyler. Bir
sınıfı oluşturan insanlar kendi istekleri yahut bilinçleriyle bir araya gelmiş değildir. Her sınıfın
da kendi çıkarına farklı bir isteği vardır, bu da toplumda çatışmaya yol açar. İnsanlık tarihinin
en kalıtımsal özelliği sosyal sınıfların çatışmasıdır:
“Şimdiye kadarki bütün toplumların tarihi, sınıf savaşımları tarihidir.”
Marks insanların kendi emek gücü ve bunla olan ilişkisiyle de ilgilenmiştir;
yabancılaşma sorunu özellikle genç Marks’ın ilgilendiği bir alandır. Kapitalist sistemde insan
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kendi doğasına yabancılaşmasıyla, hem kendi emeğine hem üretim sürecine hem de sosyal
ilişkilerine karşı yabancılaşır. Kapital'de yerini daha ayrıntılı biçimde tanımladığı meta
fetişizmine bırakır.
Yanlış bilinç de Marksist terminoloji içinde önemli bir yere sahiptir. İdeoloji kavramıyla
oldukça yakından bağlantılıdır ve onu olumsuzlar. Üretim araçlarına sahip sınıf, aynı zamanda
kendi dünya görüşünü de alt sınıflara pompalar. Böylece proletarya kendi çıkarının nerede
olduğunu göremez, düzeni değiştirme şansının olmadığını düşünür. Olayları devrimci bir
düşünceden uzak olan din veya insan çerçevesinden görür. Marks, Hegel'in Hukuk Felsefesinin
Eleştirisine Katkı'da şöyle der;
“Dinsel üzüntü, bir ölçüde gerçek üzüntünün dışavurumu ve bir başka ölçüde de gerçek
üzüntüye karşı protesto oluyor. Din ezilen insanın içli ezgisini, kalpsiz bir dünyanın sıcaklığını,
manevi olanın dışlandığı toplumsal koşulların maneviyatını oluşturuyor. Din, halkın afyonunu
oluşturuyor.”

9.2.1. Tarih Anlayışı
Marks’ın tarihsel materyalizm kuramı toplumun her zaman temel olarak -üretim
ilişkileri ve buna bağlı olarak ekonominin sistemin dinamiği olduğu- maddi koşullara göre
belirlendiğini öne sürer. İnsanlar öncelikle ‘yaşamlarını sürdürmek gayesiyle içmek, yemek,
barınmak ve giyinmek’ gibi gereksinmeleri karşılamak için ilişkiye girer. Marks ve Engels, Batı
toplumlarının gelişmesini ve geleceğini, birbirini takip eden ilk dört döneme ayırır ve beşinci
olarak gelecekte yaşanacağını varsaydıkları komünizm dönemini öngörür:
İlkel komünizm: Avcı ve toplayıcı dönemde, paylaşılan mülkiyete ve ilkel demokrasiye
dayanan kooperatif aşiretler, kabileler.
Kölelik: Toplumun kabileden şehir devlete geçtiği, köleliğin, özel mülkiyetin ve
aristokrasinin doğduğu, tarımın yaygın olduğu dönem.
Feodalizm: Kralın da dahil olduğu aristokrasinin yönetici sınıf hâline geldiği, dinin
önemli bir yer tuttuğu üçüncü dönem.
Kapitalizm: Burjuva sınıfının yönetici, proletaryanın da ezilen sınıf olduğu, parlamenter
demokrasinin yaygın olarak politik sistem olduğu, piyasa ekonomisinin işlediği ve üretim
araçlarına ağırlıkla özel mülkiyetin sahip olduğu dönem.
Komünizm: İşçilerin devrim yaparak kapitalistleri kovduğu ve devletsiz, sınıfsız,
mülkiyetsiz bir toplumun yarattıkları beşinci dönem.

9.2.2. Politik Ekonomi
Marks'a göre, insanın kendi emeğine yabancılaşması (meta fetişizmine dönüşen süreç),
kapitalizmin en belirgin niteliğinden biridir. Kapitalizmden önce, Avrupa'da var olan
piyasalarda üreticiler ve tüccarlar mal alıp satardı. Kapitalist üretim tarzının gelişmesiyle
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birlikte emeğin kendisi bir mal (meta) hâlini almıştır. İnsan artık yaptığı ürünü değil, kendi
emek gücünü belirli bir ücret karşılığında anlaşarak satmaktadır. Emek gücü, insanın
zanaatçılığından farklılaşarak sistemin devamlılığını sağlayan, tamamıyla alınıp satılabilen bir
araç hâline gelmiştir. Emek gücünü satmak zorunda olanlara proletarya, bu emek gücünü satın
alan, genellikle mülk ve üretim teknolojisine sahip gruba da burjuva denir. Proleterler,
kapitalistlerden sayıca ve kaçınılmaz olarak fazladır.
Marks, endüstriyel kapitalistlerin tüccar kapitalistlerden ayrıldığını söyler. Tüccar bir
piyasadan bir malı alır ve diğer bir piyasada, piyasadaki arz ve talep kanunlarına bağlı olarak,
daha yüksek bir fiyattan satar. Böylece bir arbitraj oluşturur. Öte yandan kapitalistler, üretilen
maldan bağımsız olarak emek piyasası ile piyasa arasındaki farklılıktan yararlanır. Marks, her
başarılı endüstrinin birim maliyeti girdisi ile birim fiyatı çıkışı arasında fark bulunduğunu
söyler. Bu farklılık artı değer olarak adlandırılır ve bu artı değer kaynağını işçinin ürettiği artı
emekten alır, bu el konulan artı değer kapitalist kazancın esas bölümünü oluşturur.
Marks ve Engels, Komünist Manifesto'da burjuvanın tarihte daha önceden görülmemiş
devrimci bir rol oynadığını söyler, ama bu kapitalist üretim sürecinin yaşayacağı krizleri
bütünüyle engelleyebilecek güçte olduklarını göstermez. Teknolojinin sürekli gelişmesi,
ekonominin büyümeye endeksli olması ve kârın arttırılması gerekliliği kapitalizmi periyodik
krizlere mahkûm eder. Bu büyüme, kriz ve tekrar büyüme süreci sonunda her defasında bir
öncekinden daha ciddi bir krize yol açacaktır. Aynı zamanda bu süreçte kapitalist sürekli
zenginleşmeye çalışacak, işçi de gittikçe güçsüzleşecektir, çünkü artı değeri oluşturan artı
emektir. Sonunda proletarya üretim araçlarına el koyacak ve herkese eşit biçimde dağıtacaktır.
Uzlaşmak ihtimali mümkün değildir, çünkü kapitalist sistemde bu uzlaşmanın sınıf farklılığını
ortadan kaldırma şansı yoktur. Aksine kapitalistler önceki avantajlı durumunu devam ettirmek
için şiddete başvuracaktır. Bu geçiş sürecinde iyi organize olmuş devrimci bir gücün ortaya
çıkıp idareyi ele alması gerekir. Marks, Gotha Programı'nın Eleştirisi'nde şöyle yazar:
“Kapitalist toplum ile komünist toplum arasında, birinden ötekine devrimci dönüşüm
dönemi yer alır. Buna da bir siyasal geçiş dönemi tekabül eder ki, burada devlet, proletaryanın
devrimci diktatörlüğünden başka bir şey olamaz.”

9.2.3 Marks’ın Etkisi
Marks ve Engels'in çalışmaları, toplum ve tarihin kompleks analizini sunan birçok
başlıktan oluşur. Karl Marks’ın görüşleri, özellikle ölümünden sonra, Marksizm genel başlığı
altında incelenir ve tartışılır. Ama Marksistler arasında Marks’ın yazılarının nasıl
yorumlanması ve var olan olaylara ve durumlara nasıl uyarlanması gerektiği konusunda çeşitli
ciddi tartışmalar vardır. Hatta bu tartışmalar henüz Marks hayattayken ortaya çıkmıştır, Marks
1883 yılındaki ölümünden önce hem Paul Lafargue hem de Fransız işçi lideri Jules Guesde'yi
‘devrimci deyim tüccarı’ olmakla suçlamıştır. Fransa partisi reformist ve devrimci olarak ikiye
bölündükten sonra, devrimcinin lideri Jules Guesde Marks'tan emir almakla suçlanmış, Marks
da Lafargue'ye "Eğer Marksizm buysa, ben Marksist değilim" demiştir.
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Genel olarak, Marksist sözü Marks’ın kavramsal dilini (‘üretim biçimi’, ‘sınıf savaşı’,
‘meta fetişizmi’ gibi) kapitalist ve diğer toplumları anlamak için kullanan ya da işçi devriminin
komünist topluma geçişi sağlayan tek araç olduğuna inanan kişiler için sarf edilir. Marks’ın
kuramının genelini ya da bir kısmını kabul edip bütün akıl yürütmelerini kabul etmeyen
kişilerin nasıl adlandırılacağı da tartışma konusudur.
Marks’ın ölümünden 6 yıl sonra ilk kongresi yapılan İkinci Enternasyonal, politik
hareket için önemli bir merkez oluşturdu. Büyük işçi partilerinin, özellikle Marksist Almanya
Sosyal Demokrat Partisi, katılımıyla Birinci Enternasyonal'den daha başarılı oldu. Bazı üyelerin
Eduard Bernstein'in ortaya attığı evrimsel sosyalizm teorisine ilgi duymaya başlaması ve patlak
veren I. Dünya Savaşı 1914'te bu Enternasyonalin sona ermesine yol açtı.
Vladimir Lenin önderliğinde Marksist Bolşevikler'in Ekim Devrimi ile Rusya'da iktidarı
ele alması dünya çapında büyük bir yankı yarattı. Moskova'da Mart 1919'da kurulan Üçüncü
Enternasyonalin amacı tüm dünyada Komünist partilerin kurularak uluslararası proleter
devrimine yahut dünya devrimine yardım etmeleriydi.
Marks, komünist devrimin Fransa, Almanya ve İngiltere gibi ileri derecede sanayileşmiş
ülkelerden başlayacağını düşünüyordu. Lenin ise emperyalizm çağında ‘eşitsiz ekonomik ve
siyasal gelişme yasasına’ bağlı olarak, Rusya'nın eski bir tarım ülkesi olmasına rağmen aynı
zamanda emperyalizmle ilişkili olarak endüstriyel sıkıntıları yaşayan bir ülkede zincirin en
zayıf halkasından kopacağını, böylece ‘geri kalmış’ diye tabir edilen bir ülkede devrimin
gerçekleşmesinin olanaklı olduğunu, bu toplumun yaktığı devrim ateşinin Avrupa'nın
endüstriyel toplumlarına da sıçrayacağını söyledi.

9.3. Sosyalizmi Konu Edinen Görüşler ve Uygulamaları
• Sanayi devrimi ve işçi sınıfının doğuşu ile birlikte ortaya çıkan eşitsizlik ve sefaleti
ortadan kaldırmak için sosyalist fikirler geliştiren, düşünce ile madde arasındaki karşıtlık ve
temel çelişkiyi, çözmede düşünceyi önceleyen görüş ütopik sosyalizm olarak adlandırılır.
• Marks ve Engels tarafından geliştirilen, tarihsel materyalizme dayanan ve pozitivist
felsefeden yoğun bir biçimde etkilenmiş olan, üretim araçlarının burjuvazinin elinde olduğu
sınıflı kapitalist devletin yıkılarak, sınıfsız bir düzen kurmayı amaçlayan sosyalizme bilimsel
sosyalizm olarak adlandırılır.
• Yine kapitalizmin gelişimini bilimsel olarak inceleyen ve işçi sınıfının öncü rolüne
ilişkin gerçekçi bir değerlendirmeye dayandığı iddia edilen söz konusu sosyalizme; ekonomik
alanda, ‘herkesin yeteneğine ve emeğine göre hakkını alabilmesi’ ilkesi uyarınca, üretim
araçlarının ortaklaşa mülkiyetini, siyasi olarak kapitalist devletin şiddet yoluyla yıkılarak,
yerine sosyalist devletin kurulmasını, sınıfsız bir toplum modelini, ya da daha çok işçi sınıfı
diktatörlüğüne dayanan bir devlet anlayışını, kültürel olarak da, eğitim ve kültürün devlet
tarafından planlanmasını, ırk ayrımına karşı çıkılmayı ve kültürel kurumlarla savaşmayı
öngören sosyalizm anlayışına aynı zamanda marksist sosyalizm denilmektedir.
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• Marks’ın sosyalizmine, Blanqui’nin sosyalizm anlayışına, Rusya’daki devrim öncesi
veya sonrası sosyalist ihtilalcilerin sosyalizm teorisine, yani siyasi iktidarın ele
geçirilmesinden, demokratik yollara veya parlamenter eyleme güvenmeyip, şiddet savunmasına
dahi, reddetmeyen sosyalizm anlayışına ihtilalcı sosyalizm adı verilir.
• 1840’lı yıllarda Fransa’da Hıristiyanlığın ahlaki kuralları ile sosyalizmin kolektivist
ilkelerini birleştiren sosyalizme Hıristiyan sosyalizmi denilmiştir. Bu öğreti klasik
sosyalizmlerden dini temele alması ve geleceğe değil de kapitalizm ve sanayi sonrası topluma
yönelmek bakımından farklılık gösterir. Hıristiyan sosyalizmin Almanya’daki karşılığı ise
kürsü sosyalizmidir.
• Almanya’da devleti ahlaki ve ulusal dayanışma organı olarak gören, devlete
çıkartacağı yasalar ve koyacağı vergiler yoluyla toplumsal adaletsizliği ve dengesizliği
gidereceğini düşünen Lassalle’nin devletin her alanındaki öncü gücünü temele alan sosyalist
görüşüne devlet sosyalizmi adı verilmektedir.
• Proudhon, Stirner ve Bakunin’in anarşist görüşlerine dayanan ve iktisadi liberalizmi,
devleti ve Marksist sosyalizmi eleştirirken, bireyin özgürlüğünü en yüksek değer olarak gören
sosyalizm özgürlükçü sosyalizm olarak tanımlanmaktadır.
• Sovyet komünizmine şiddetle muhalefet eden ve Marks’tan ilham almayan,
sosyalizme geçişin demokratik yollarla ve bir takım reformlarla olması gerektiğini savunan
Avrupa sosyalizmine demokratik sosyalizm veya reformcu sosyalizm adı da verilmektedir.
• Evrensel olduğuna inanılan sosyalist ideleri, kendi ulusal koşullarına uygulayan
Üçüncü Dünya ülkelerinin sosyalizm anlayışına, ateizmi ve sınıf mücadelesini reddederken, tek
parti yönetimini benimseyen, sosyalizmi emperyalizme ve yeni sömürgeciliğe karşı bir araç
olarak kullanan yerel sosyalizm türlerine de Üçüncü Dünya sosyalizmi adı verilmektedir.

9.4. Sosyalizmin Temel Özellikleri
Liberalizm sisteminin bir eseri olan ve bu sistemin neden olduğu sosyal adaletsizliğe
karşı bir tepki olarak beliren sosyalizm sistemi, kapitalizm sistemi gibi;
• Bir evvelki sistemden, yani liberalizm sisteminden doğmakta ve
• Bir evvelki sistemin, yani liberalizm sisteminin yetersizliğine ve sonuçlarına
karşı bir tepki olarak belirmektedir.
Ancak, sosyalizm sistemini oluşturan ve sosyal adaletsizliğe karşı öne sürülen görüşler,
kapitalizm sisteminde olduğu gibi, yalnızca bir tepki niteliğinde ve devletin ekonomik hayata
müdahale etmesini kabul eden bir biçimde olmayıp, üretim ve mübadele araçlarının topluma
mal edilmesi ve sosyal sınıfların kaldırılması yönündedir.
Bu nedenledir ki bir toplumun sosyalizm sistemini benimsemesi hâlinde artık bu
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toplumda devlet, üretim araç ve gereçlerine sahip olmakta, üretimi planlamakta ve bizzat
yapmakta ve dolayısıyla tüketimi düzenleyerek, tüketimi, üretime başka bir deyişle arzı
talebe uydurmakla görevli olmaktadır.
Nitekim Belçika’lı ekonomist Venderveld sosyalizm sistemini devlet tarafından her
şeyin yapılması biçiminde tanımlamıştır. Liberal ekonomistlerden P. Leroy-Beauliou da
sosyalizmi tanımlamak için sosyalizm insanlar arasında mevcut ve doğal olarak hasıl olan
eşitsizliği gidermek için devletin şiddetine başvurmaktır demiştir.
Sosyalizm sisteminde özel mülkiyet kalkmakta ve yerine kolektif mülkiyet ikame
edilmekte, yani üretim ve mübadele araçları topluma mal edilerek sosyal sınıfların
kaldırılması amaç alınmaktadır. Bu oluşun doğal ve kaçınılmaz bir sonucu olarak da sosyalizm
sisteminde;
• Rekabet, kişisel çıkar, özel müteşebbis ve kredi gibi unsurlar fonksiyonlarını
kaybetmekte,
• Fiyat, para ve ticaret mekanizmasının geçerli olduğu bir serbest piyasa
ekonomisinin yerine suni ve iradi bir biçimde düzenlenen bir tanzim sistemi söz konusu
olmakta,
• Kişisel teşebbüsün yerini ise devlet teşebbüsü almaktadır.
Bu nedenledir ki sosyalizm sisteminde devletin ekonomik hayata müdahalesi
tamamıyla ortadan kalkmakta ve devlet, ekonomik faaliyetleri bizzat yerine getirerek hangi
malın, nasıl, nerede, niçin ve ne kadar üretileceğini ve üretilen malların kimler arasında
hangi biçimde ve hangi ölçüde bölüşüleceğini saptayıp düzenlemektedir.
Sosyalizm sisteminde, üretimin en önemli faktörünü oluşturan sermayenin kaynağı olan
tasarruf artık ihtiyari ve iradi değil, zorunlu bir nitelik taşımakta ve yapılan üretimin ne
kadarının tüketileceği ve ne kadarının tasarruf edileceği önceden hazırlanan bir planla
saptanmaktadır. Zira bu sistemde, zorunlu tasarruflardan oluşan sermayenin nerede ve ne
amaçla kullanılacağı da gene siyasi idareciler tarafından düşünülmektedir. Zira bu sistemde
siyasi idareciler, sistemin gereği olarak üretimi tüketime intibak ettirmek zorunda oldukları gibi
zorunlu tasarruflarla sermaye yaratmak ve bu sermayeleri ya tüketim veya üretim malı ya da
siyasi ve askeri amaçlarla kullanmayı planlamak zorundadırlar.
Diğer yandan, işbölümü ve mübadelenin var olmadığı kapalı aile ekonomisi düzeninde
söz konusu olmayan gelir dağılımı, sosyalizm sisteminde de söz konusu değildir. Çünkü gelir
dağılımı sorunu, bu sistemde aşağı yukarı yalnızca bir ücret sorunu biçiminde görünmekte ve
emek faktörüne ait olan bu gelir, ekonomik kurallar yerine siyasi otoritelerce saptanmaktadır.
Emek dışında kalan tüm faktörlerin devlete ait olduğu sosyalist ekonomilerde milli gelirden
yalnızca emek faktörü kendisine devletçe belirlenen ücret düzeyinde pay alabilmekte, diğer
faktörlerin payları ise devlete kalmaktadır.
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Bu nedenledir ki, sosyalizm sisteminin söz konusu olduğu, toplumlarda devlet, arz ve
talebe, kanunun etkisi altında işleyen serbest bir piyasa ekonomisinin kurallarını düzenlemek
gibi bir görevle yükümlü bulunmamaktadır.
Sosyalizm sisteminin arz cephesinde atomisite ve mobilite başka bir deyimle rekabet
olmadığı için devlet tarafından üretilen mal ve hizmetlerin fiyatları da siyasi veya iradi
personel tarafından saptanmaktadır. Kuşkusuz bu saptamada üretim masrafları önemli bir rol
oynamakla beraber, mal fiyatlarının saptanmasında etken olan en önemli unsur, plana göre
gerçekleştirilen üretimi dağıtabilmek ve böylelikle fiyat mekanizması aracılığı ile tüketimi üretime uydurabilmektir.
Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi sosyalizm sisteminde fiyat mekanizması az veya
çok tahrip edilmiş olup, fiyat adının korunmasına karşın, bu kurum sevk ve idarecilerin elinde
yalnızca bir araç olarak kullanılmaktadır. Zira bu sistemde artık gerek faktör piyasasında,
gerekse mal piyasasında arzın talebe intibakı ve bu iki piyasanın birbirlerine bağlanması,
fiyatlar yerine sevk ve idareciler tarafından suni ve iradi bir biçimde yerine getirilmeye
çalışılmaktadır.
Özet olarak belirtmek gerekirse denebilir ki, sosyalizm sistemi:
• Üretim ve mübadele araç ve gereçlerinde özel mülkiyet yerine kolektif bir
mülkiyetin,
• Kişisel müteşebbis yerine devlet müteşebbisin,
• Zarar ve iflas biçimindeki iktisadi sorumluluk yerine siyasi ve idari biçimde bir
sorumluluğun,
• İhtiyari ve iradi nitelikteki tasarrufların yerine cebri nitelikteki tasarrufun,
• Fiyat mekanizması ve serbest piyasa ekonomisi sistemi yerine iradi ve suni bir
düzenlemenin,
• Yol gösterici ve ekonomik nitelikteki plan yerine emredici ve siyasi, askeri yönü
ağır basan bir planın,
ve nihayet;
• Doğal nitelikteki faktörlerin yerine hiyerarşik düzende siyasi ve idari personelin
düzenlediği suni ve iradi nitelikteki unsurların söz konusu olduğu bir sistemdir.

9.4.1. Teşebbüs
Özel mülkiyetin yerini kolektif veya sosyal mülkiyetin, fiyat mekanizması ile serbest
piyasa ekonomisinin yerini ise merkezi bir düzenleme biçiminin aldığı sosyalizm sisteminde
bu oluşun doğal ve kaçınılmaz bir sonucu olarak kişisel nitelikteki teşebbüs ortadan kalkmakta
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ve yerine devlet teşebbüsü geçmektedir. Başka bir deyiş ile sosyalizm sisteminde, devletin
ekonomik faaliyetlere olan müdahalesi, üretim ve mübadele araçları ile üretilen tüm mallardaki
mülkiyeti kollektivize etmek biçiminde olmakta ve devlet, ekonomik faaliyetleri bizzat kendisi
yapmakta, üretimi planlamakta, tüketimi düzenlemekte, üretim ile tüketim arasında bir uyum
sağlamaktadır.
Kuşkusuz kapitalizm sisteminde ve hatta pek nadir ve sınırlı olmakla beraber liberalizm
sisteminde devlet teşebbüsü söz konusu olabilmektedir. Ancak bu sistemlerdeki devlet
teşebbüsü ile sosyalizm sistemindeki devlet teşebbüsü arasında varoluş nedenleri yönünden
büyük farklar vardır.
Kapitalizm veya liberalizm sistemlerinde söz konusu olan devlet teşebbüsleri, sistem
gereği değil, ekonomik bir zorunluluk olarak ve çoğunlukla özel teşebbüslerin
gerçekleştiremedikleri üretim faaliyetlerini yapmak, devlete gelir sağlamak ve bazı kamu
hizmetleri görmek gibi sınırlı amaçlar nedeniyle mevcuttur.
Oysa sosyalizm sisteminde devlet teşebbüsleri, sistemin gereği olarak var olmakta ve
bu tür teşebbüs, sosyalizm sisteminin esasını ve sistemimi diğerlerinden ayıran en belirgin bir
özelliğini oluşturmaktadır. Çünkü sosyalizm sisteminde özel mülkiyet, kişisel çıkar ve rekabet
bütünüyle ortadan kalkmakta ve bu sistemde ekonomik faaliyetler kamusal hizmetler yanında
yer almaktadır.
Bu nedenledir ki, kapitalizm veya liberalizm sistemlerinde ekonomik faaliyetlerin amacı
kâr olduğu hâlde, sosyalizm sisteminde ekonomik faaliyetlerin amacı, ihtiyaç gidermektir.
Zira kapitalizm veya liberalizm sisteminde müteşebbisler toplumun veya toplumu oluşturan
bireylerin ihtiyaçlarını gidermek ve onları refaha ve mutluluğa kavuşturmak gibi amaçla değil
kâr elde edebilmek amacıyla ekonomik faaliyetlerde bulunmakta ve daima neyi, nerede, ne
kadar ve nasıl üretirse daha fazla kâr elde edilebilir sorununa çözüm aramaktadırlar.
Tersi durumda, bu konularda olumlu kararlar alamayan müteşebbisler bu sistemlerde
zarar veya iflas müeyyidesi ile karşılaşmaktadırlar. Bu nedenle de bu sistemlerde
müteşebbisler az sayıda veya belirli bir sınıf veya bir zümre için üretim yapabilmekte ve
ekonomik kaynakları bu amaçlarla kullanabilmektedirler.
Sosyalizm sisteminde ise devlet niteliğindeki müteşebbisler, neyin, nerede, ne kadar ve
nasıl üretileceği konusundaki kararlarını siyasi otoritenin düzenlediği emredici planlara göre
almakta ve kâr amacı taşımayan bu kararlar, toplumun ve toplumu oluşturan bireylerin
ihtiyaçlarını genellikle bir bütün hâlinde giderme biçiminde olmaktadır.
Bu sistemde ihtiyaçların saptanmasındaki ilke ise zorunlu ve hayati nitelikteki
ihtiyaçlara öncelik vermek ve yalnız bir sınıfın veya az sayıdaki bireylerin değil, bütün sınıfların
veya büyük bir çoğunluğun ihtiyaçlarını birlikte gidermektir.
Bu nedenledir ki sosyalizm sisteminde kişiler ihtiyaçlarını giderecek yolu ve araçları
seçmede ve bunları elde etmede serbest olmayıp konulan kurallara uymak ve sorunlarının
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çözümünü merkezi bir idarenin kararlarına bırakmak zorunluluğundadırlar. Başka bir deyiş ile
liberalizm sisteminde ilke her şey kişi tarafından ve kişi için olduğu hâlde, sosyalizm
sisteminde ilke her şey toplum tarafından, fakat kişi için biçimindedir.
Bu nedenledir ki her şeyin toplum tarafından yapılmasını ilke olarak benimseyen
sosyalizm sisteminde özel nitelikli bir müteşebbisin olabileceğimi düşünmek mümkün değildir.
Müteşebbisin söz konusu olmadığı bu sistemde işçiler ve meslek sahipleri ise yaptıkları işi
sevecek ve yaptıklarının sosyal bir hizmet olduğuna inanacak biçimde yetiştirilmektedirler.
Sosyalizm sisteminde özel teşebbüsün yerini devlet teşebbüsünün alması ve ekonomik
faaliyetlerin kâr yerine ihtiyaç gidermek amacıyla yapılması, işletmelerin masraf yapısı ile
ekonomik faaliyetlerin gerçek değerinin hesaplanmasını da gereksiz kılmaktadır.
Çünkü bu sistemde, işletmeler için Rasyonel davranış ve karlılık gibi kapitalizm
sisteminde ekonomik faaliyetlerin temel amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını kontrol eden ekonomik
unsurlar söz konusu değildir. Zira sosyalizm sisteminde işlenmelerin tek amacı, kendileri için
öngörülen ve gerçekleştirilememesi işletme yöneticilerine sorumluluklar yükleyen bir plana
göre üretim yapmaktır.

9.4.2. Fiyat
Kapitalizm sisteminde olduğu gibi sosyalizm sisteminde de gerek mal ve hizmet
piyasalarında, gerekse üretim faktörleri piyasalarında fiyat kurumu mevcuttur. Ancak
sosyalizm sistemlinde fiyat kurumunun oluşumu ile bu mekanizmanın işleyişi hem liberalizm
sistemine hem de kapitalizm sistemine kıyasla büyük bir farklılık göstermektedir.
Sosyalizm sistemine karşı olan ekonomistlere göre, sosyalizm sisteminde fiyat
mekanizması az veya çok tahrip edilmiş olup, siyasi otoritelerin ellerinde ekonomik faaliyetleri
düzenleyici ve yönlendirici bir amaçla kullanılan bir araç niteliğine dönüşmüştür.
Gerçekten de sosyalizm sisteminde fiyat kurumu adını korumakla beraber mahiyetini
değiştirmekte ve arz-talep’e göre değil, siyasi otoritelerin kararlarına göre belirlenmektedir.
Sosyalizm sisteminde fiyatların merkezi bir otorite tarafından saptanmasından beklenen amaç,
arz ile talep, başka bir deyiş ile üretim ile tüketim arasında bir denge sağlamak ve böylelikle
ekonomide arz yetersizliği veya talep fazlalığı ile karşılaşmamaktır.
Sosyalizm sisteminde fiyatlar, siyasi nitelikteki merkezi otoriteler tarafından
saptanmakla beraber, ilke olarak ortalama üretim masrafları fiyatların düzeyini belirlemekte,
ancak, üretim araçlarının kamuya ait olması nedeniyle faiz ve kira gibi unsurlar ortalama
üretim masraflarına dahil olmamaktadır.
Merkezi otoriteler tarafından belirlenen ortalama üretim masrafları ücretler, ham madde
ve ara malı girdileri, nakliye masrafları, amortismanlar, sigorta muamele vergisi ve diğer genel
giderlerden oluşmaktadır. Ancak, ortalama masraflara katılan amortisman yalnızca makinaların
fiziksel aşınması ile ilgili olup model değişikliği biçiminde oluşan teknolojik aşınma
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amortisman kavramının kapsamına girmemektedir.
Sosyalizm sisteminde ekonomik faaliyetlerin emredici nitelikteki bir plan esaslarına
göre yapılması zorunluluğu fiyatların uzun süre değişmeden kalmasını gerektirmektedir. Zira
fiyatların değişmesi bütün ekonomik hesapların değişmesine ve merkezi planlama sisteminin
aksamasına neden olmaktadır.
Fiyatlara göre planların değiştirilmesi ise, hem çok zor, hem de uzun zamanları
gerektirmektedir. Bu nedenle sosyalizm sisteminde ortalama üretim masrafları değişse bile
fiyatların değişmesi yoluna kolay kolay başvurulmaz ve maliyet ile satış fiyatı arasındaki fark,
tüketiciler yerine devlet tarafından karşılanır.
Sosyalizm sisteminde merkezi planlama esasına göre siyasi otoriteler tarafından
saptanmakta, fiyatlarda ilke olarak maliyet unsuru göz önünde bulundurulmakta ve fiyatların,
üretilen malın tümünün tüketimine olanak vermeyecek bir düzeyde olmasına özen
gösterilmektedir.
Böylelikle sosyalizm sisteminde, kapitalizm sistemindeki gibi tüketici tercihleri
dikkate alınmamakta ve tüketicilerin belli fiziksel ve kimyasal özellikleri taşıyan bir mala ne
kadar fiyat ödeyebileceği bir araştırma konusu yapılmamaktadır. Başka bir deyiş ile sosyalizm
sisteminde fiyat oluşumu yalnızca maliyet yaklaşımı ile olmakta talep yaklaşımı ise söz
konusu olmamaktadır. Bundan dolayı da sosyalizm sisteminde bazı mallarda stok artışlarına
rastlamak her zaman için mümkün olmaktadır
Sosyalizm sisteminde özellikle perakende fiyatların oluşumunda muamele vergisinin
büyük ve önemli bir rolü vardır. Her ne kadar bu verginin ilk amacı devlete gelir sağlamak gibi
görünürse de uygulanmasındaki temel neden tüketimi kontrol altında tutabilmek ve fiyatları
maliyet unsurundan uzaklaştırarak tüketimi belirli mallar ile belirli miktarlarda
yoğunlaştırabilmektir. Zira muamele vergisinin yüksek olması hâlinde herhangi bir malın fiyatı
yükselmekte ve bu mala olan talep azalmakta veya tersi bir davranışla muamele vergisinin az
olması hâlinde fiyat düşmekte, dolayısıyla bu malın talebi çoğalmaktadır.
Böylelikle sosyalizm sisteminde muamele vergisi, üretim ve tüketim arasındaki dengeyi
sağlayan ve üretilen malın tümünün tüketim e meşine neden olan en etkin bir araç niteliğindedir.
Sosyalizm sisteminde fiyatların saptanmasında ilke olarak maliyet unsuru esas
alınmakla beraber birçok malın, özellikle tarımsal ürünlerin fiyatlarının saptanmasında bu unsur
zaman zaman ihmal edilmekte ve fiyatlar, maliyetin çok altında veya çok üstünde
saptanabilmektedir. Böyle bir uygulamadan amaç, devletin düşük fiyatla mal almasını
sağlamak veya yüksek fiyatla mal satmasını mümkün kılabilmektir.

9.4.3. Gelir Dağılımı
Millî hasılanın bölünüşü anlamına gelen gelir dağılımı kavramının sosyalizm
sistemindeki yeri ve önemi pek büyüktür. Denebilir ki gelir dağılımı, sosyalizm sistemin’in
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diğer sistemlere olan üstünlük iddialarının en belirgin ve en savunulabilir bir yönünü
oluşturmaktadır.
Aslında gelir dağılımı, sosyalizm sisteminin en önemli bir doğuş nedenidir. Çünkü
sosyalizm sistemi, liberalizm sisteminin neden olduğu sosyal ‘adaletsizlik ile sosyal
huzursuzluğa karşı bir tepki olarak belirmiştir. Bu nedenle de sosyalizm sisteminin savunduğu
ve başarı ile sonuçlandırdığım ileri sürdüğü birçok şeyin en önemlisi, en tutarlı bir biçimde
çözümleyebildiğini iddia ettiği gelir dağılımıdır.
Ekonomistlerin büyük bir çoğunluğuna göre de sosyalizm sisteminin en büyük başarısı
ve sistemin sürekliliğini sağlayan ve hatta bu konuda diğer sistemlere örnek olan husus; gelir
dağılımı sorununun bu sistemde farklı bir biçimde ele alınmış olmasıdır.
Sosyalist düşünürlere göre, sosyalizm sisteminde üretim araçları mülkiyetinin kamusal
bir karakter taşıması ile ekonomik faaliyetlerin emredici nitelikteki merkezi bir planlama ile
yönlendirilmesinin tek amacı gelir dağılımı sorununu en tutarlı bir biçimde çözümleyebilmek
ve üretim ve tüketim arasında en sağlıklı bir dengeyi sağlayarak toplumsal huzursuzluklara yol
açan sosyal adaletsizliklere neden olmamaktır.
Bir toplumda kişilerin milli gelirden alabilecekleri pay sahip oldukları gelir kadardır.
Bu nedenledir ki, kapitalizm sisteminde, yani üretim faktörleri mülkiyetinin kişisel nitelik
taşıması hâlinde üretime katılan faktör sahipleri daha üretim sırasında gelirlerinin büyük
olabilmesi kaygısına kapılmakta ve birbirleriyle alabildiğine mücadele etmektedirler. Çünkü
üretimden sağlanacak gelir (ücret, faiz, rant ve kâr) ne kadar büyük olursa milli hasıladan
yararlanma payı da o ölçüde büyük olmakta, dolayısıyla ihtiyaçların giderilmesi çok
kolaylaşmaktadır.
İşte üretim faktörleri mülkiyetinin kişisel karakter taşıdığı kapitalizm sisteminde gelir
dağılımı sorununun varlığı iddiası buradan kaynaklanmakta ve sorunun önemi milli hasılayı
meydana getiren üretim faktörü sahiplerinin üretimindeki gelirleri, dolayısıyla milli hasıladaki
paylarını belirleyebilmek ve böylelikle faktör sahipleri arasındaki sürtüşmeyi önlemek veya hiç
olmazsa azaltabilmek kaygısından ileri gelmektedir.
Sosyalizm sistemi ise bu sorunu önce üretim faktörleri mülkiyetini kamusal bir niteliğe
dönüştürmekle ve böylelikle üretimden yalnızca emek sahibinin ücret adı altında pay
alabilmesini sağlamakla, sonra da ücretin düzeyini saptamak suretiyle çözümlemektedir.
Bundan dolayı da sosyalizm sisteminde gelir dağılımı sorunu ilk bakışta basitleşmekte ve
yalnızca bir ücret sorunu hâline gelmektedir.
Oysa sosyalizm sisteminde üretim faktörleri mülkiyetinin kamusallaştırılmasının en
önemli nedeni, gelir dağılımı sorununu kapitalizm sisteminde olduğu gibi üretimde
sürtüşmelere ve arz talep kanununun neden olduğu haksızlıklara konu olmadan
çözümleyebilmek ve sosyal adaleti gerçekleştirerek kişilerin milli gelirden alacakları payı
aralarında yapacakları bir mücadeleye bırakmadan siyasi bir otoritenin saptanmasını mümkün
kılabilmektir.
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Görüldüğü gibi sosyalizm sisteminde gelir dağılımı hem yalnızca emek faktörü pay
alabilmekte, hem de bu faktörün payı, ancak siyasi otoriteler tarafından saptanan ücret düzeyi
kadar olabilmektedir. Böylelikle sosyalizm sisteminde gelir dağılımı, suni ve iradi bir biçimde
ve siyasi otoritenin isteğine göre düzenlenen bir nitellik taşımaktadır. Bu oluş ise, siyasi
otoriteye, milli gelirden önce kendi payını ayırabilme ve sonra kalanı emek faktörü sahipleri
arasında taksim edebilme olanağını sağlamaktadır.
Sosyalizm sisteminde ilke, önce siyasi otoritenin siyasi, idari ve askeri amaçlarla hangi
ölçüde yatırım yapacağının saptanması ve bunu realize edebilmek isteğiyle milli gelirden bu
ölçüdeki bölümünün devletin payı olarak ayrılması, kalanının ise emek sahipleri arasında
bölünmesidir. Kuşkusuz bu bölünüş ve devletin payının ayrılabilmesi ücret mekanizması
aracılığı ile olmaktadır.

9.4.4. Tasarruf
Sermayenin kaynağını oluşturan tasarruf kapitalizm sisteminde hem iradi, hem de
zorunlu bir biçimde yaratılmakta, iradi nitelikteki tasarruflar bizzat tasarruf sahipleri tarafından
ya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak, cebri tasarruflar ise çoğunlukla şirketler veya
devletler tarafından doğrudan doğruya sermaye hâline dönüştürülmektedir
Oysa, ücret dışında herhangi bir gelir elde edilmesinin söz konusu olmadığı ve rant, faiz
ve kâr gibi gelirlerin topluma mal edildiği sosyalizm sisteminde yalnızca zorunlu nitelikte
tasarruf söz konusu olmaktadır. Daha öz bir deyişle, bu sistemde iradi nitelikte bir tasarruf
biçimi yoktur. Her ne kadar bazı yüksek düzeydeki ücret sahiplerinin iradi olarak tasarrufta
bulunabilecekleri düşünülürse de bu tasarruflar ne sermaye yaratabilecek bir boyutta olabilir,
ne de esasen sistem gereği yaratılan tasarrufları sermaye hâline dönüştürebilmek mümkün olur.
Çünkü sosyalizm sisteminde üretim araçlarındaki mülkiyet kişisel değil, kamusal bir karakter
taşımakta, bu nedenle de hiçbir kişisel tasarrufun sermaye hâline dönüşebilmesi mümkün olamamaktadır.
Sosyalizm sisteminde söz konusu olabilen az ölçüdeki iradi tasarruflar, çoğunlukla bina,
konut, otomobil, mobilya veya seyahat gibi dayanıklı tüketim malları ile büyük harcamaları
gerektiren ihtiyaçların giderilmesi için yapılmakta ve bu amaçlarla kullanılmaktadır.
Sosyalizm sisteminde söz konusu olan cebri nitelikteki tasarruf, milli gelirden, onu
meydana getiren işçilere aynı ölçüde ücret ödenmemesi suretiyle oluşmakta ve bu oluş, merkezi
planlama sistemi içerisinde idari otoriteler tarafından düzenlenmektedir. Bu nedenledir ki,
sosyalizm sisteminde ilke olarak istenildiği kadar tasarruf, dolayısıyla sermaye yaratabilmek
mümkündür.
Çünkü bu sistemde tasarrufun büyüklüğünü ücret düzeyi belirlemekte, ücretlerin düşük
tutulması hâlinde toplamı ücret hacmi ile milli gelir arasındaki farktan oluşan tasarruf büyük,
ücretlerin yüksek tutulması hâlinde ise toplam ücret hacmi ile milli gelir asındaki fark, yani
tasarruf küçük olmaktadır.
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O hâlde sosyalizm sisteminde tasarruf siyasi ve idari yöneticilerin kararlarına bağlı olup,
büyük olması ücretlerin aleyhine, küçük olması ise ücretlerin lehine bir gelişme anlamına
gelmektedir.

9.4.5. Plan
Sosyalizm sisteminin temel faktörlerinden birisini ve belki de en önemlisini sistemin
vazgeçilmez bir unsunu olan plan oluşturmaktadır. Çünkü sosyalizm sisteminde kişilerin üretici
ve hatta tüketici olarak karar alma yetkileri tamamen ortadan kaldırılmakta ve herkesin hangi
işte çalışacağı veya ne üreteceği gücünü siyasi otoriteden alan Merkezi Planlamanın kararlarına
bırakılmaktadır.
Merkezi Planlama ise, ülkenin uzun dönemdeki gelişme hızını toplam ulusal gelirden
ne kadarının tasarruf edilerek yatırımlara ayrılacağını, yatırımların hangi ölçüde üretim malları
ile tüketim malları, sanayi arasında dağılacağını kararlaştırmaktadır.
Böylelikle sosyalizm sisteminde merkezi planlama örgütü tarafından yapılan plan
toplum ekonomisini bir bütün hâlinde ele almakta ve ekonominin gelişmesi ve yönetimi için
gerekli bütün önlemleri kapsamaktadır. Bu nedenle de bu planlar, kabul edildikten, yani
uygulama alanına getirildikten sonra bütün ekonomi ve kişiler için uyulması ve uygulanması
zorunlu olmakta, tersi davranışlar ise ilgililere bazı sorumluluklar yüklemektedir. Ekonomi
biliminde ise bu tür planlara emredici nitelikteki planlar adı verilmektedir.
Sosyalizm sisteminin başarısında büyük ve etkin bir yeri olan emredici nitelikteki
planlar, genellikle ya bir merkezden ya da birçok merkezden yönetilmektedir. Bir merkezden
yapılan planlar ilke olarak devlet otoritesine dayanarak karar alan merkezi planlama örgütü
tarafından yapılmakta ve planın uygulanması ve sonuçları gene bu örgüt tarafından sürekli bir
denetlemeye tabi tutulmaktadır.
Günümüzde Sovyetler Birliği’nde yapılan planı bu tür plana örnek olarak gösterebilmek
mümkündür. Birçok merkezlerden yönetilen planlara ise en iyi örnek Yugoslavya modeli olup,
bu tür planlamada bir genel plan, bir de bu genel esasına göre yapılmış işletme planları söz
konusudur. Başka bir deyişle genel plan merkezi bir otorite tarafından, işletme planları ise
işletmeler tarafından yapılmakta fakat işletme planları genel plan ile çelişkili olamamaktadır.
Ancak, hangi tür plan olursa olsun, sosyalizm sistemindeki bütün planların amacı üretim
ile tüketim, diğer bir deyimle arz ve talep arasında bir denge sağlamaktır. Bu nedenledir ki
sosyalizm sisteminde ilke olarak arz yetersizliği veya talep fazlalığı biçiminde bir dengesizlik
söz konusu değildir. Kuşkusuz sosyalizm sisteminde böyle bir dengenin sağlanması yalnızca
uygulanan plan türlerinin bir başarısı değildir.
Zira bu sistemde planlara karşın, arz ve talep arasında bir uyum sağlanamazsa, bu
uyumu ekonomik faaliyetleri yürüten ve üretim ile mübadele araçlarına sahip bulunan devlet
eliyle gerçekleştirebilmek kapitalizm sistemine göre çok kolaydır. Bununla beraber sosyalizm
sistemlerinde bu sorunun çözümü planlardan beklenilmekte ve planların saptanan amaçlara
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ulaşabilmesi çok sıkı kontrollerle ve kontrollerin sonuçlarına göre alınan önlemlerle
sağlanmaktadır.
Sosyalizm sisteminde, ilke olarak ‘bütün ekonominin planlanması, bu sistemde fazla
üretim veya noksan tüketim krizlerinin olmamasına neden olduğu gibi işsizlik gibi bir sorunun
da ortaya çıkmamasına neden olmaktadır. Ancak bu sistemi eleştiren ekonomistlere göre, bu
durum görünürde olup, esasında sosyalizm sisteminde ihtiyaçların karşılanmasında nispi bir
tatminsizlik ve gizli bir işsizlik söz konusudur. Özellikle gizli işsizlik kalitatif ve kantitatif
randıman kaybına ve bürokrasi ile kontrol mekanizmasını büyük boyutlara varmasına neden
olmaktadır.
Diğer yandan sosyalizm sistemimde uygulanma konusu olan planların bir diğer önemli
özelliği de ihtiyaçlar düzenlemesi ve ihtiyaçların ivedilik derecelerini saptamasıdır. Denebilir
ki, bu sistemde uygulanan planların niteliği tüketiciler, tüketim malları arasında bir seçme
hakkına sahip olmayıp planlarda kendileri için öngörülen ihtiyaçlarını gidermekle yetinmek
zorunluluğundadırlar. Çünkü planlarda yalnızca giderilmesi öngörülmüş ihtiyaçlarla ilgili
malların üretilmesi söz konusu olmakta ve bu malların nasıl, nerede ve ne kadar üretileceği
gene bu planlarda önceden saptanmaktadır.

9.4.6. İstihdam
Sosyalizm sisteminde ilke olarak, hem geniş anlamında, hem de dar anlamında tam
istihdam sağlanmaktadır. Bilindiği gibi geniş anlamda istihdam, bir ülkenin sahip olduğu üretim
faktörlerinin, dar anlamda ise yalnızca emek faktörünün noksansız üretime katılabilmesidir.
Sosyalizm sisteminde emek dışındaki tüm üretim faktörleri kamuya ait olduğu için bu
faktörlerin üretime katılabilmeleri genellikle her zaman için mümkündür.
Ancak bu sistemi eleştiren ekonomistlere göre bu katılma daha çok görünürde almakta,
esasında tüm üretim faktörlerin istihdamından tam randıman sağlanamamakta ve daima kalitatif
ve kantitatif bir randıman kaybı söz konusu olmaktadır. Bu oluş, sosyalizm sisteminde
ekonomik hesabın söz konusu olmaması ile ekonomiyi yöneltenlerin zarar veya iflas gibi bir
müeyyide ile karşı karşıya bulunmamalarından ileri gelmektedir.
Sosyalizm sisteminde özellikle emek faktörünün tümü, daha doğru bir deyişle, iş gücü
çağındaki nüfusun tamamı istihdam edilmekte ve bu sistemde işsizlik gibi bir sorun mevcut
bulunmamaktadır. Hatta bu sistemde çalışma isteğini göstermeyen ve mevcut çalışma
koşullarını beğenmeyen kişiler bile çalışmakta, daha doğrusu çalışma zorunluluğunu
duymaktadırlar.
Çünkü sosyalizm sisteminde emek dışında kalan tüm üretim faktörlerinin mülkiyeti
kamuya ait olduğu için, kişilerin emekleri dışında ve emeklerini üretime katmamaları hâlinde
herhangi bir gelir elde edebilmeleri mümkün değildir. Bu nedenle de devlet; emeklerinden
başka herhangi bir üretim faktörüne sahip olmayan kişileri gelir elde edebilmeleri için istihdam
etme zorunluluğunu duymakta böylelikle üretim ile emek arasında bir ihtiyaç ilişkisi
kurulmadan, emeğin üretime olan katkısı hesaplanmadan herkes merkezi planlama sisteminin
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öngördüğü biçimde istihdam edilmekte ve ücret adı altında bir gelir sağlamaktadır.
Ekonomi literatüründe gizli işsizlik olarak bilinen işsizlik türünün en yaygın olduğu
ekonomik sistem kuşkusuz özel teşebbüs yerine devlet teşebbüsünün egemen olduğu,
dolayısıyla kâr ve zarar gibi ekonomik faaliyetleri yönelten unsurların söz konusu olmadığı
sosyalizm sistemidir. Çünkü bu sistemde, mevcut bütün emekleri istihdam edebilecek nitelik
ve nicelikte bir sermaye faktörü mevcut olmasa da ekonomi emrindeki tüm emekler üretim
alanlarına yatırılmakta ve böylelikle bir yandan görünürde bir işsizlik olmamakta, buna karşılık
gizli işsizlik adı verilen işsizlik türü büyük boyutlara ulaşmaktadır.
Sosyalizm sisteminde, ihtiyaç olsun veya olmasın, tüm emeklerin istihdamı kaçınılmaz
bir zorunluluktur. Çünkü bu sistemde, kişilerin ücret geliri dışında rant, faiz ve kâr gibi başkaca
gelir kaynakları mevcut olmadığı gibi genellikle ücret gelirleri de emek sahiplerinin yalnızca
kendilerine ve bakmakla sorumlu bulundukları ve ancak iş gücü hâline dönüşmemiş aile
bireylerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir düzeydedir.
Bu oluşun kaçınılmaz bir sonucu olarak tüm emek sahiplerinin gelir elde edebilmeleri
için istihdam edilmeleri zorunlu olmakta, bu nedenle de sosyalizm sisteminde devlet iş gücü
arz eden bütün kişileri istihdam etmek ve omlara ücret adı altında bir gelir ödemek
zorunluluğunda kalmaktadır. Sosyalizm sistemine göre bu zorunlu yönelişin bir diğer nedeni
de (ihtiyaç olmadığı hâlde emekleri istihdam etmenin, kapitalizm sisteminde olduğu gibi
istihdamı mümkün olamayan emek sahiplerine ödenen işsizlik sigortası gibi primlerden daha
yararlı olduğudur.)
Kapitalizm sisteminde genellikle sermaye ve doğa faktörüne göre daha fazla olan ve
dolayısıyla kendisine gereksinme duyulmayan emek faktörüne kendisinin ve ailesinin
ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ¡için belirli ölçüde bir gelir ödenmektedir. İşsizlik sigortası adını
taşıyan ve devlet tarafından ödenen bu gelir üretimin iş bölümü ve mübadele esaslarına göre
toplumsal bir biçimde yapılmasından ve insanların ertelemesi veya gidermeden yaşayabilmesi
mümkün olmayan ihtiyaçlara sahip bulunmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenledir ki kapitalizm sistemlinde çoğunlukla açık işsizlik türleri görülmekte, ancak bu sistemde söz konusu
olan işsizlere emeklerini istihdam alanları buluncaya kadar devlet tarafından yeterli bir gelir
sağlanmaktadır.
Sosyalizm sistemimde ise bu yöntem, yani istihdam edilmeden devlet tarafından gelir
ödenmesi söz konusu olmayıp, ihtiyaç olsun olmasın bütün emekler devlet tarafından istihdam
edilmekte ve gerçekte üretime katılamadığı ve bu nedenle gizli işsiz olduğu hâlde tüm emek
sahiplerine sigorta yerine ücret ödenmektedir. Bu benimseniş sosyalizm sisteminde açık
işsizliğin yerini gizli işsizliğin almasına ve işsizlik sigortasının ücret geliri hâline dönüşmesine
neden olmaktadır.
Diğer yandan sosyalizm sisteminde sistemin bir gereği olarak tüm emeklerin istihdam
edilmesi zorunluluğu üretimde sermaye-yoğun teknikler yerine, emek-yoğun tekniklerin
kullanılmasına neden olmaktadır. Emeklerin istihdam edilebilmesi amacıyla uygulanan böyle
bir yöntemin ise ekonomiye bazı yönlerden yararı bazı yönlerden de zararı olabilmektedir.
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Emek-yoğun tekniklerin tercih edilmesinin sağladığı en büyük yarar, ülkeye sermaye ve
teknoloji ithalatını önlemesi ve dolayısıyla ülkenin dışa olan bağımlılığını azaltmasıdır. Böyle
bir tercihin neden olduğu en önemli zarar ise, modern teknik ve teknolojilerin kullanılma
olanağının azalması ve dolayısıyla uluslararası rekabet koşullarının zorunlu kıldığı nitelik ve
nicelikte bir üretimin yapılamamasıdır.

9.4.7. Ücret
Sosyalizm sisteminde üretime katılan faktörlerden yalnızca emek ücret adı altında bir
gelir almaktadır. Zira bu sistemde emek dışındaki tüm üretim faktörleri (doğa, sermaye ve
teşebbüs) devlete aittir. Böylelikle sosyalizm sisteminde herkes yalnızca emek faktörüne sahip
olabilmekte ve üretime yalnızca ‘bu faktör ile katılabilmektedir- Bundan dolayı da sosyalizm
sisteminde üretimdeki faktör gelirlerinden (ücret, faiz, rant ve kar) yalnızca ücret geliri söz
konusu olabilmektedir Bu oluş, ücret konusunun sosyalizm sisteminde diğer sistemlere oranla
daha fazla önem kazanmasına neden olmaktadır. Çünkü sosyalizm sistemlinde, emek dışı başka
bir faktöre sahip olabilme olanağının bulunmaması kişileri yalnızca ücret geliri ile karşı karşıya
bırakmakta ve kişilerin milli gelirden yararlanabilme olanakları yalnızca ücret gelirleri kadar
olabilmektedir. Bu nedenledir ki sosyalizm sisteminde ücret tüm insanlarım millî gelirden
alabilecekleri payı belirlediğinden büyük bir önem taşımaktadır.
Diğer yandan, sosyalizm sisteminde ücret konusunun büyük bir öneme sahip olmasının
bir başka nedeni de bu sistemde yapılacak tasarruflar ile sermaye oluşumunun ve dolayısıyla
yatırımların bütünüyle ödenecek ücretler düzeyine bağlı olmasıdır. Çünkü emek sahiplerine
yüksek ücret ödenmesi hâlinde bunlar milli gelirden daha yüksek pay alabilmekte ve devlete
sermaye yaratabilmek için ayrılan kısım azalmaktadır. Emek sahiplerine az bir ücretin
ödenmesi hâlinde ise, milli gelirin tümü bölüşülememekte ve dolayısıyla devlete sermaye
yaratabilecek bir kısım kalmaktadır.
Görülüyor ki, sosyalizm sisteminde ücret gerek kişilerin yalnızca emek sahibi
olabilmeleri ve dolayısıyla milli gelirden yalnızca bu gelirleriyle pay alabilmeleri, gerekse
tasarruf, sermaye ve yatırımların ücret düzeylerine bağlı olarak az veya çok gerçekleşebilmeleri
nedeniyle büyük bir önem taşımaktadır.
Sosyalizm sisteminde ücretler ilke olarak herkes emeğine göre parolası ile ifade edilen
bir kurala göne saptanmakladır. Ancak bu ilke daha çok emekler arasındaki ayırımı yapabilmek
için kullanılmakta ve ücretin saptanmasında emeğin prodüktivitesi, yani üretime yaptığı katkı
büyük bir rol oynanmaktadır. Çünkü sosyalizm sisteminde kişilere ücret dışında herhangi bir
gelir ödenmesi söz konusu olmadığı için bu sistemde kişilerin milli gelirden alacakları pay
ücretler ile sınırlıdır. Bundan dolayı da milli gelirden daha çok pay alması istenilen emek
sahiplerinin genellikle ücretleri yüksek saptanmakta, buna karşılık üretime daha büyük katkıda
bulunanların ücretleri ise oran olarak küçük tutulmaktadır.
Örneğin, siyasi ve idari yönetim kadrolarında bulunanlar, üst düzey yöneticileri, bilim
adamları, bürokratlar, güvenlik kuvvetleri mensupları, yazarlar ve güzel sanatlarla meşgul
olanlar sosyalizm sisteminde üretime bilfiil katılan ve milli geliri yaratanlara göre daha yüksek
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düzeyde ücretler almakta, dolayısıyla milli gelirden daha fazla pay elde ederek ihtiyaçlarını
daha kolaylıkla giderebilmektedir.
O hâlde herkes emeğine göre ilkesi sosyalizm sisteminde hem subjektif bir ölçü olarak
kullanılmakta, hem de bu ilke yalnızca üretime bilfiil emekleri ile katılanlar için geçeli
olmaktadır.

9.4.8. Uluslararası Ekonomik İlişkiler
Uluslararası ekonomik ilişkiler kuşkusuz ekonomik sistemi ne olursa olsun bütün
toplumlar için kaçınılmaz bir zorunluluktur. Çünkü ülkeler toprak, iklim, yeraltı ve yerüstü
servetten yönünden birbirlerinden farklı oldukları gibi gerek teknik ve sermaye, gerekse
toplumları oluşturan bireylerin yetenek ve ihtiyaçları yönünden de birbirlerinden farklıdırlar.
Bu nedenledir ki, özellikle günümüzde ekonomik sistemi ne olursa olsun hiçbir ülke kendi
kendine yeterli olmayı ve dolayısıyla birbirleriyle ekonomik ilişkiler içinde bulunmamayı
düşünmemektedir.
Ancak, sosyalizm sistemini benimsemiş ülkeler ile kapitalizm sistemini benimsemiş
ülkeler hem dış ticaret politikası hem de dış ticaretin yapılış biçimi yönünden büyük farklar
vardır.
Bilindiği gibi sosyalizm sisteminde üretim araç ve gereçleri devlete ait olduğu gibi tüm
üretim faaliyetleri de bizzat devlet veya devlet tarafından oluşturulan kamusal nitelikte
kuruluşlar tarafından yapılmaktadır.
Bu nedenle de sosyalizm sistemlinde dış ticaret yani ülkenin gereksinme duyduğu
malların ithalatı ile bu ithalatı gerçekleştirebilmek için yapılması gerekli ihracat devlet veya
devlet kuruluşları tarafından yerine getirilmekte ve bu işlem ekonomik faaliyetleri düzenleyen
bir plana göre yapılmaktadır. Yani sosyalizm sisteminde ithal edilecek mallar ile ihraç edilecek
mallar önceden planlanmakta ve bu planda amaç, bireylerin ihtiyacından çok ülke ekonomisinin
ve üretim faaliyetinin ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.
Böylelikle sosyalizm sisteminde ülke ekonomisinin büyük ölçüde gereksinme duyduğu
ve genellikle ülke içinde üretilemeyen ham madde ve yardımcı maddeler ile enerji maddeleri
ve yatırım malları ithal edilmekte, bunlara karşılık, bunları finanse edebilecek nitelikteki mallar
ihraç edilmektedir. Bu mallar ihtiyaç fazlası ötebildiği gibi üretim hacmi ihtiyaçlara yeterli,
olamayan tünlerden de olabilmektedir.
Bu konuda özet olarak ifade etmek gerekirse, sosyalizm sisteminde dış ticaret ancak
gerektiğinde ve gerektiği ölçüde yapılması zorunlu bir faaliyet olarak düşünülmekte ve özellikle
ithalatım, bireylerin değil, ülke ekonomisinin ihtiyacını giderebilecek kadar olabilmesi
istenilmektedir.
Zira sistemin ana ilkesi kendi kendine yeterli bir ekonomik düzeye ulaşmak ve
bireylerin ihtiyaçlarını ithalat yoluyla değil, iç üretim ile sağlamaktır. Buna karşılık da
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gerektiğinde ve gerektiği ölçüde ihtiyaçları kısıtlayarak ülkenin ihtiyaç duyduğu malları da
ihraç edebilmektir.
Sosyalizm sisteminde dış ticaret faaliyetinin bizzat devlet tarafından yapılması
gerektiğini düşünmek kaçınılmazdır. Çünkü bu sistemde kişisel mülkiyet ve özel teşebbüs söz
konusu olmadığı gibi ücret dışında kar, rant ve faiz gibi herhangi bir gelirin elde edilebilmesi
de mümkün değildir.
Esasen sosyalizm sisteminde devlet tarafından yapılan dış ticaret faaliyetlerimde de kâr
amacından çok ülke ekonomisinin değişik yönlü çıkarları düşünülmekte, ithalat ve ihracat bu
düşünceye göre değerlendirilmektedir.
Sosyalizm sisteminde uluslararası ekonomik ilişkilerin iki önemli özelliği vardır.
Bunlardan biri, sosyalizm sistemini uygulayan bir ülke ile gene sosyalizmi sistemini uygulayan
bir diğer ülke arasında olan ekonomik ilişkilerin arz ettiği özellik, ikincisi ise, sosyalizmi
uygulayan bir ülke ile kapitalizm sistemini veya ekonomik faaliyetlerin özel teşebbüs tarafından
kâr amacıyla ve piyasa koşullarına göre yapıldığı bir ekonomik sistemi uygulayan bir ülke
arasında olan ekonomik ilişkilerin arz ettiği özelliktir.
Sosyalizmi uygulayan iki ülke arasında söz konusu olan ekonomik ilişkilerde, ekonomik
ve siyasi yönden güçlü olan ülke diğer ülkeye kıyasla üstün olup ilişkinin koşullarını tayin ve
tespit etmeye ve özellikle bu koşulları karşı ülkeye kabul ettirmeye muktedirdir. Böyle bir
ilişkide güçlü devlet alım ve satım fiyatlarını tayin edebilmekte, bu fiyatlar dünya fiyatlarının
altında veya üstünde olabilmekte fakat çoğunlukla güçlü devletin lehine tespit edilmekte ancak
bazen ve bilinçli bir biçimde güçlü devletin aleyhine de tespit edilebilmektedir.
Sosyalizmi uygulayan bir devlet ile sosyalizm sistemini uygulamayan bir devlet
arasındaki ekonomik ilişkilerde ise sosyalist devlet ne derece ekonomik ve siyasi güce sahip
olursa olsun sosyalist olmayan devlet üzeninde her hangi bir üstünlüğü veya egemenliği söz
konusu değildir.
Çünkü kapitalizm sisteminde özel teşebbüsler tarafından yapılan ithalat ve ihracat
faaliyetlerinde kâr hesabı yapılmakta ve bu faaliyetlere ancak karın söz konusu olması hâlinde
girişilmektedir. Bu nedenledir ki özel müteşebbistin yer aldığı kapitalizm sisteminde karlı
olmayan ithalat veya ihracat faaliyetleri devlet tarafından himaye ve yardım görebilmekte, buna
karşılık ülke açısından yapılması yararlı bulunmayan ithalat veya ihracat ise devlet tarafından
çeşitli biçimlerde kısıtlanmakta veya yasaklanmaktadır.
Bundan dolayı da kapitalizm sistemlimin geçerli olduğu ülkelerde dış ticaret; gümrük
vergileri, kotalar, yasaklar, primler ve ambargo gibi müdahale biçimleriyle yönlendirilmektedir.
Oysa sosyalim sistemimin egemen olduğu bir ülkede bu tür müdahale biçimleri söz konusu
olmayıp ithalat ve ihracat faaliyetleri merkezi planlamanın öngördüğü esaslar çerçevesinde ve
saptaman ölçülerde bizzat devlet tarafından yapılmaktadır.
Diğer yandan dış ticaret ödemeleri liberalizm sistemlinde tam bir serbesti içinde,
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kapitalizm sisteminde ise Merkez Bankası’nın kontrolünde bulunan bir kambiyo rejimi içinde
yapıldığı hâlde sosyalizm sisteminde dış ticaret ödemeleri çoğunlukla takas ile kliring adı
verilen sistemlere göre yapılmaktadır.
Takas, iki ülke arasında malın imal ile mübadelesi olup, kliring ise, iki ülke arasında
yapılan bir anlaşmaya göre borç ve alacakların ödenmesinde ulusal ihracatçıların alacaklarını
ulusal ithalatçıların borçlarıyla karşılanması demektir. Gerek takas, gerekse kliring sisteminde
her iki ülke birbirlerinden döviz beklememekte, ancak bu sistemlerde ekonomik yönden üstün
olan ülke diğer ülke üzerinde ekonomik siyasi baskı yapabilme olanağına sahip bulunmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)

Marks’a göre aşağıdakilerden hangisi toplumların “altyapısını” oluşturmaktadır?

a)

Özel Mülkiyet

b)

Makinalı Üretim

c)

Tarımsal Üretim

d)

Sınıf Çatışması

e)

Üretim Tekniği

2)

Karl Marks’ın düşünceleri köken olarak hangi felsefeciye dayanmaktadır?

a)

Heidegger

b)

Aristo

c)

Adorno

d)

Descartes

e)

Hegel

3) Aşağıdakilerden hangisinde Marks’a göre toplumların gelişmesi ve geleceği
doğru bir sıra ile verilmiştir?
a)

Kölelik-Feodalizm-Sosyalizm-Komünizm

b)

Feodalizm-Fizyokrasi-Kapitalizm-Komünizm

c)

Kölelik-Feodalizm-Merkantilizm-Komünizm

d)

Kölelik-Feodalizm-Kapitalizm-Sosyalizm

e)

Kölelik-Feodalizm-Kapitalizm-Komünizm

4) Marks, “insanın kendi emeğine yabancılaşmasını” aşağıdakilerden hangisi ile
ifade etmektedir?
a)

Proleterleşme

b)

Kapitalistleşme

c)

Endüstrileşme

d)

Yabancılaşma

e)

Meta Fetişizmi
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5)
doğrudur?

Sosyalist ekonomik sistemde “dış ticaret” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi

a)

Dış ticaret açığı verilmemeye çalışılır.

b)

Cari açık verilmemeye çalışılır.

c)

Sadece tüketim mallarının ithalatına izin vardır.

d)

Sadece üretim fazlası malların ihracına izin vardır.

e)

İthalat bireylerin değil ülke ekonomisinin ihtiyaçlarına göre yapılır.

6) Karl Marx’a göre toplumlara egemen olan ilk sınıf hangisidir?
a) Soylular
b) Sermayedar
c) Soylular
d) Ruhban sınıfı
e) Askerler ve şövalye
7) Karl Marx’a göre Kölelik rejimi-Feodal rejim-Kapitalist rejim şeklinde birbirlerini
kronolojik sıra ile takip etmelerinin nedeni hangisidir?
a) Toplumsal çatışma
b) Sınıfsal değişiklik
c) Sosyolojik değişiklik
d) Teknolojideki değişiklik
e) Üretim araçlarının sahipliğinde değişiklik
8) Karl Marx’a göre toplumun proleterleşme süreci nasıl gerçekleşmektedir?
a) Teknolojik gelişme ile beraber adaletsiz gelir dağılımı
b) Teknolojik Gelişme- Verim Artışı – Tarım Devrimi
c) Teknolojik gelişme- İşbölümü-Uzmanlaşma
d) Teknolojik gelişme-Düşük maliyetler-Düşük fiyat
e) Üretim tekniğinde değişme-Sermaye birikimi-Sermayeli üretim
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9) “Bütün dünya işçileri birleşiniz.” İfadesi kime aittir?
a) Lenin
b) Ricardo
c) Böhm Bawerk
d) Hegel
e) Karl Marx
10) Sosyalist sistemde sermayenin kaynağı olan tasarruflar nasıl bir nitelik
taşımaktadır?
a) Kişisel
b) Firmasal
c) İhtiyarî
d) İradî
e) Zorunlu
11) Aşağıdakilerden hangisi sosyalist ekonomik sistemin arz cephesi için söz
konusudur?
a) Atomisite
b) Mobilite
c) Rekabet
d) Fiyat Mekanizması
e) Merkezi Planlama
12) Sosyalist ekonomik sistemde mal ve hizmet fiyatları nasıl belirlenmektedir?
a) Piyasada
b) Arz ve talebe göre
c) Üretim maliyetlerine göre
d) Üretim faktörleri maliyetlerine göre
e) Devlet
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13) Sosyalist sistemde aşağıdakilerden hangisi mümkündür?
a) Kar getirisi
b) Rant getirisi
c) Faiz getirisi
d) Mülkiyet getirisi
e) Ücret
14) Sosyalist ekonomik sistemde ücretler hangi kurala göre saptanmaktadır?
a) Herkesin kıdemine göre
b) Herkesin eğitimine göre
c) Herkesin statüsüne göre
d) Herkesin yeteneğine göre
e) Herkesin emeğine göre
15) Sosyalist ekonomik sistemde ekonomik faaliyetlerin temel amacı hangisidir?
a) Üretimi tarımdan sanayiye kaydırmak
b) Yerli üretimi teşvik etmek
c) Daha fazla İhracat
d) Yüksek kar elde etmek
e) İhtiyaçları gidermek

Cevaplar
1) e, 2) e, 3) e, 4) e, 5) e, 6) e, 7) e, 8) e, 9) e, 10) e, 11) e, 12) e, 13) e, 14) e, 15) e.
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10. SOSYALİZMİN ÇÖKÜŞÜ VE NEDENLERİ

197

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Çöküşün Özeti
10.2. Sovyetler Birliği’nin İktisadi Tarihi
10.3. Sosyalist Sistemin Çöküş Sebepleri
10.3.1. Ekonomik Sebepler
10.3.2. Siyasi ve sosyal sebepler
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Anahtar Kavramlar:
Sosyalizmin Çöküşü, NEP, Lenin, Glastnost, Prestroyka
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Giriş
Karl Marks ve Marksizm konusundaki eleştiriler çoğunlukla Sovyetler Birliği pratiği
üzerinde yoğunlaşır. Bu yüzden sosyalist ekonomik sistemin neden yürümediği ve çöktüğü
meselesine en büyük uygulama alanı olduğu Sovyetler Birliği üzerinden öncelikle bakmak ve
daha sonra sistemin bütününü ele almak daha doğru olacaktır.
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10.1. Çöküşün Özeti
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra iki kutba ayrılan dünyada bir tarafta ekonomide özel
mülkiyet ve hür teşebbüs ile liberalizmi savunan ülkeler yer alırken; diğer tarafta kamu
mülkiyeti ve merkezi planlamaya dayanan sosyalizmi savunan Doğu Bloğu ülkeleri yer
almıştır.
Dünya, 20’nci yüzyılın ikinci yarısında bu iki bloğu temsil eden ABD ile Sovyetler
Birliği (SSCB) arasındaki ekonomik, askeri ve siyasi çekişmelere sahne olmuş, ancak Sovyetler
Birliği bu yarıştan ‘80’li yılların sonlarında yenik düşerek ayrılmıştır.
Özetle denilebilir ki piyasa sistemini tanımayıp, arz ve talep gibi uzun süre karşı
konulması mümkün olmayan güçleri karşısına alarak yola çıkan Sovyet sosyalist sistemi,
ekonomik faaliyetlerin en güçlü motifi olan özel mülkiyet, hür teşebbüs, miras ve kâr
sistemini reddetmekle yıkılışın temel sebeplerini henüz daha işin başında bünyesine almıştır.
Kapalı ve rekabetten yoksun bir yapı içinde monotonlaşan Sovyet ekonomisi, zamanla
dinamizm ve rekabet gücünü kaybetmiştir. Sovyet sistemi, onu ayakta tutacak kendi insan tipini
(Sovyet insanı) yetiştirmeyi amaçlamış, ancak bu insan zamanla sistemin temellerini aşındıran
zararlı bir unsur hâline gelmiştir.
Dünyanın en geniş coğrafyasına ve çok zengin tabii kaynaklara sahip olan Sovyetler
Birliği’nde uygulama imkânı bulan sosyalist sistem, çok ağır insani ve iktisadi bedellere karşılık
yalnızca ağır sanayide ve sosyal güvenlik sisteminde başarılı olabilmiştir.
Bununla beraber, sosyalist sistemde işsizliğin olmadığı iddiasını ispatlama çabasıyla,
zamanla ortaya çıkan aşırı istihdam, yeni teknolojilerin üretilemeyişi veya yine işsizlik
korkusuyla yeni teknolojilerin ithal edilmesinden kaçınılması, işletme yönetim ve
organizasyonunda başarısızlık iktisadi durgunluğu getirmiştir.
Büyüme hızındaki sözde artışa rağmen kalitesiz mal üretimi mal stoklarını büyütmüştür.
Dev bir ekonominin merkezi planlamayla yönlendirilmesi başarılı olmamış, ekonomide arztalep dengesizlikleri meydana gelmiştir.
ABD ile girişilen silahlanma yarışı ekonomik yatırımları olumsuz etkilemiş, tarım
sektöründe ve tüketim malları üretiminde yetersiz kalınmıştır. Böylece sosyalizm, sanayi
toplumu aşamasında iken, verimliliğin ön plana çıktığı dünya şartlarında tıkanıp kalmış; uzay
yarışlarına katılan bir imparatorluğun insanları, dünya standartlarında ortalama bir hayat
seviyesinden bile mahrum kalmışlardır.
Sonuçta, Sovyet sosyalist sistemi, ekonominin arz ve talep gibi karşı konulamaz
güçleriyle savaşmanın bedelini ona yenik düşerek ödemiştir.
Ekonomik alandaki zafiyet, siyasi ve sosyal alandaki yanlış uygulamalarla kısır
döngüsünü tamamlamış ve yıkılışın kalan diğer şartlarını da hazırlamıştır.
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Totaliter yönetim, ferdi düşünme ve inisiyatif ile temel insan hak ve hürriyetlerini
ortadan kaldırmıştır. Baskı, zulüm ve demagoji ile ayakta tutulan sisteme karşı toplumda büyük
güvensizlik meydana gelmiştir. Diğer yandan bu sistemde insanlar, çalışıp kazandıkları
varlıklara sahip olma ve bunları çocuklarına bırakabilme, yeni buluşlar ortaya koyup bunun
meyvesinden kendisi ve aile fertleri adına yararlanma gibi, insanın fiziki ve moral güçlerini
harekete geçirecek haklardan yoksun bırakılmışlardır.
Böylece insanlar, sadece içinde bulundukları gün için yaşamış, sahip oldukları bu fiziki
ve moral güçlerini değerlendirememişlerdir. Sosyalist sistem, insanı sadece maddi bir varlık ve
sıradan bir üretim faktörü olarak ele almış ve ahlaki-manevi değerlerini yok saymıştır. Bu inkâr,
insanların da sistemle ilgili her şeye kayıtsız kalmaları sonucunu doğurmuştur. Bu değerlerden
yoksun olarak yetiştirilen insanlar, sistemin beslediği bu ihmal ve sorumsuzlukla ellerine geçen
her fırsatta kamu mallarını yağmalamaktan geri kalmamışlardır.
Sistemin kuruluş safhasında elde edilen kısmi başarılar, eldeki bol tabii ve beşeri
kaynakların büyük bir savurganlıkla kullanılmasının yanı sıra, bir taraftan Lenin ve özellikle
Stalin dönemlerinde uygulanan cebri yöntemlerin, diğer taraftan da adeta dünyayı cennete
çevirmek gibi büyük iddialar taşıyan bu orijinal sisteme insanların bir fırsat tanımalarının
sonucu olarak elde edilebilmiştir. Nitekim aradan geçen zaman içinde bu hülyaların
gerçekleşmemesi, buna karşılık yoğun bir propaganda ile sefalet içinde yaşadığına inandırılan
hür dünyanın göz kamaştırıcı cazibesi sosyalist sisteme olan inancı zayıflatmıştır. Sonunda
Kruşçev zamanında totaliter kontrol sisteminden idari tedbirlere geçilmesi, böylece zora
başvurma imkânının ortadan kalkmasıyla birlikte dayandığı iki temeli de kaybeden sistem
yıkılmış ve geride bıraktığı büyük bir enkaz, boşa çıkan ümitler, karşılığı elde edilemeyen
maddi ve manevi fedakârlıklar ve hayal kırıklığı ile tarihin derinliklerine gömülmüştür.
Bu sistem, yalnız onun fiilen uygulandığı dünyanın çok geniş bir coğrafyasını değil, bu
soğuk savaşın etkisiyle dünyanın geri kalan ve hür dünya tabir edilen kısmını da çok derinden
etkilemiştir. 20’nci yüzyılın toplum ve devlet yapıları üzerinde çok önemli etkilerde bulunmuş
olan bu sistemin yıkılış sebeplerinin incelenmesi, gelecek adına bundan alınacak dersler
bakımından büyük önem taşımaktadır.

10.2. Sovyetler Birliği’nin İktisadi Tarihi
Lenin: Beklenenin aksine dünyada sosyalist sistemin en somut örneği, büyük
ekonomik, sosyal ve siyasi problemlerle boğuşmakta olan Rusya’da, bu ortamdan beslenen
Bolşeviklerin gerçekleştirdiği 1917 Sovyet devriminden sonra görülmüştür. Lenin
önderliğindeki Bolşevikler, Rus halkının kendilerine açtığı krediyle sosyalizmi uygulamaya
koyulmuştur. Ancak bu uygulama sosyalizmin hemen son biçimiyle olmamış; sistem, günün
şartları içinde evrimini sürdürerek somutlaşmıştır. Sosyalist sisteme ilk olarak Batı Avrupa
ülkeleri gibi, kapitalizmin olgunlaştığı, proletaryası güçlü gelişmiş sanayi ülkeleri yerine,
Rusya gibi geri bir ülkede geçilmiş olması bu sistemin teorik esaslarına ve Karl Marks’ın
öngörüsüne aykırı bulunmuştur.
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• Yeni Sovyet yönetimi ilk iş olarak bütün toprakları kamulaştırarak köylülere dağıtma
yoluna gitmiştir.
• Bunu, Kasım 1917’de sanayide işçi denetiminin kurumlaştırılması takip etmiş,
ticarette gizlilik ortadan kaldırılmıştır.
• Devlet Bankası’na el konularak tüm özel bankalar devletleştirilmiş, dış borçların
ödenmesi reddedilmiştir.
• 1918’lerin başında işletmelerin devletleştirilmesine başlanmıştır.
• Çeka adlı gizli bir polis teşkilatıyla tüm muhalifler etkisiz hale getirilerek, 1917 ile
1923 yılları arasında 1 milyon 420 bin kişi öldürülmüştür. Çarlık yanlısı Beyaz Ordu ile Kızıl
Ordu arasındaki iç savaşla durumun büsbütün ağırlaştığı dönemde Savaş Komünizmi adıyla,
1918’de başlayıp 1921 yılına kadar süren ve devletin, şiddetli önlemlerle tüm gücü merkezde
toplamaya çalıştığı bir politika uygulanmıştır. Yeni uygulamaların üretimde büyük düşüşlere
yol açması üzerine zorunlu çalışma yükümlülüğü getirilmiş, ‘Çalışmayana yiyecek yok’ ilkesi
ve ‘ücretsiz cumartesi çalışmaları’ uygulaması başlamıştır.
• Ekonomiyi altüst eden Savaş Komünizmi’ni sürdürmenin Sovyet yönetimini
tehlikeye sokması üzerine Mart 1921’de stratejik bir geri adım olarak Yeni Ekonomi Politikası
(NEP: Novaya Ekonomiçeskaya Politika: New Economic Policy) kabul edilmiştir.
• Köylülerden tahıl fazlasını zorla almak yerine, ürün biçiminde ayni bir vergi
konulmuş; köklü bir geri dönüşle para sistemi ve piyasa ekonomisi geri getirilmiş; ticari
işletmeler nepmen denilen yeni işadamları sınıfına bırakılmıştır. Büyük ölçekli işletmeler ve
doğal kaynaklarda kamu mülkiyeti korunmakla birlikte, kapitalist işletme tekniklerinden
yararlanılmıştır. NEP uygulamasıyla ekonomide kısa sürede belirgin bir iyileşme
sağlanmış, en önemlisi, politik bir başarı olarak, Sovyet sistemi Batılı ülkeler tarafından
tanınmıştır. Biraz rahat nefes alan Sovyet yönetimi, önemli sorunların çözümüne vakit bulmuş;
onları analiz ederek, çözümler aramıştır. Dolayısıyla, 1921-1928 yılları arasındaki bu NEP
dönemi, sosyalizm açısından bir miktar gerilemeye işaret etmekle birlikte, SSCB’de sosyalist
bir modelin oluşumunu sağlayan bir dönem olmuştur.
Stalin: 1924’te iktidara gelen Iosif Stalin, 1928’den sonra tekrar sola dönüş hareketini
başlatmış ve NEP’ten vazgeçilerek, köklü değişimler gerçekleştirilmeye başlanmıştır. İktisadi
büyümenin diktatörlükle yürütüleceği bir döneme girilmiştir.
• Sanayileşme hamlesinin gündeme gelmesiyle birlikte, merkezi denetimin aracı
olarak planlama büyük önem kazanmıştır.
• Üretim hedefleri yükseltilmiş, ancak kaynak ve iş gücü sıkıntısı baş gösterince tarım
ve tüketim malları aleyhine ağır sanayiye öncelik verme yoluna gidilmiştir.
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• Beş Yıllık Planlar genellikle öngördükleri hedeflerin gerisinde kalmakla birlikte,
SSCB’yi bir sanayi ülkesine dönüştürmek suretiyle amacına ulaşmıştır. Toprakların
kamulaştırılması, ürünü düşük fiyatla alıp tüketiciye yüksek fiyatla satarak ağır sanayinin
finansmanını sağlamak gibi pragmatik bir amaçla gerçekleştirilmiştir. 1929’dan itibaren,
özellikle 1930-33 yılları içerisinde tarım kesiminde hızla gerçekleştirilen bu kamu mülkiyeti,
sosyalist sistemin kuruluşu yolunda atılmış en önemli adımlardan birini teşkil etmiştir.
• Sosyalizmin radikal politikalarla yerleştirilmeye çalışıldığı Stalin döneminde iki
çeşit para kullanılmıştır. Birincisi tüketim malları satın almakta geçerli olmuş ve sadece fertler
düzeyinde tedavül etmiştir. Tamamen kaydi nitelikteki ikinci para işletmeler düzeyinde geçerli
olmuş ve ara ve nihai malların alım-satımında kullanılmıştır. İki paranın varlığı, Sovyet
planlamacılarına fiyatlarla rahatça oynama ve nakit akımını kontrol etme imkânını sağlamıştır.
Üretim, plana göre yapılmış, talep artışına göre artma eğilimi göstermemiştir. Piyasalarda
denge, fiyat politikalarıyla sağlanmadığından ekonominin arz-talep dengesi alt-üst edilmiştir.
Bunun sonucu olarak, bazı mallarda arz fazlası (surplus) yaşanırken, bazı mallarda kıtlıklar
(shortage) eksik olmamıştır. Bu vaka hemen her malda Sovyet ekonomisinin kronik hastalığı
hâline gelmiştir.
• Stalin döneminde hayatın her alanında totaliter bir yapı hâkim olmuş, ferdin
tamamıyla kolektif örgüte bağımlı olduğu bir sosyal doku ortaya çıkmıştır. Eğitimde sanayinin
pratik ihtiyaçları öne çıkarılarak teknik ve mesleki okullara dönük bir politika benimsenmiştir.
Kültürel faaliyetlerin parti teşkilatının hizmetine girmesiyle kültür hayatı dar kalıplarla
sınırlandırılmıştır. Bu dönemdeki sola dönüş, diplomatik sahada da dışa kapanmayı getirmiştir.
• 1934’e gelindiğinde sistem rayına oturmakla birlikte bu, tarihe Büyük Temizlik adıyla
geçen ve muhalefetin tutuklama, toplu mahkeme, sürgün, tasfiye, idam cezası.. gibi yollarla saf
dışı edilmesiyle gerçekleşmiştir. Milyonlarca insanın öldürüldüğü bu dönemde sanayileşme ve
kolektivizasyonun uygulanması sırasında milyonlarca kişi de halk düşmanı ilan edilerek
çalışma kamplarına gönderilmiştir.
• İkinci Dünya Savaşı’nda Batıdan sağlanan kaynaklar SSCB’nin sanayileşmesinde
itici rol oynamış ve bu yardımlar sayesinde SSCB savaştan ABD’ye rakip ikinci büyük güç
olarak çıkmıştır. Ancak, ağır sanayi ve askeri teknolojideki bu gelişmeye karşılık, tüketim
malları ve tarım için konmuş düşük hedefler bile gerçekleşmemiştir. Yüzyıl kadar önce
Rusya, dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı ülkelerden biri iken, 1970’li yılların başından
itibaren SSCB döneminde her yıl büyük ölçüde buğday ve mısır ithal etme zorunluluğu ortaya
çıkmıştır. SSCB, dünyanın ikinci büyük askeri gücüne sahip olduğu hâlde, Adolf Hitler’in
deyişiyle, “Makine ve top yağı üreten, ancak tereyağı üretemeyen” bir harp devleti hâline
gelmiştir. Bu sonuç, 1929’dan 1953’e kadar 24 yıllık dönemde toplam yatırım fonlarının %
20’si ulaştırmaya, % 7.5’i hafif sanayiye ayrılırken, %71.5 gibi çok büyük bir kısmının ağır
sanayiye tahsis edilmesiyle gerçekleşmiştir. Her türlü doğal zenginliğe, bol ham madde ve iş
gücüne sahip olan SSCB, devlet baskısı ile bütün ekonomik potansiyelin sadece sanayileşme
hedefine kanalize edilmesi, diğer ekonomik ve sosyal yatırımların göz ardı edilmesi ve
1936’dan 1950’ye kadar olan 14 yıllık dönemde işçilerin tatilsiz ve günde en az 12 saat
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çalıştırılmaları sayesinde süper güç hâline gelmiştir. Ancak halktaki direnişlerin terör, baskı ve
büyük çapta temizlik hareketiyle bertaraf edilmesiyle elde edilen bu dengesiz, zorlamaya dayalı
ve gayritabii sanayileşme sonunda devlet, hasta adam hâline gelecek ve hiç bir tedavi metodu
bu hastayı ayağa kaldıramayacaktır.
Kruşçev: Stalin’in ölümü üzerine 1953’te iktidarı ele geçiren Nikita Kruşçev, iddialı
tarım projeleriyle konumunu güçlendirmiş, şiddet yöntemlerini eleştirerek Stalinizm’den
arınma yollarına başvurmuştur. Stalin adı her yerden kaldırılmış ve ders kitapları yeniden
yazılmıştır. Savaşların kaçınılmazlığı görüşünü terk ederek ‘Barış İçinde Bir Arada Yaşama’
tezini ortaya koymuştur. 1961’de atılan bir adımla, Sovyet vatandaşının 1980’de, bir
Amerikalı’nın 1960’da sahip olduğu hayat seviyesine ulaşması açık hedeflerden biri olmuştur.
Kruşçev’in projeleri kötü hasatların ve gıda sıkıntısının önüne geçemeyince, ekonomideki
başarısızlık Kruşçev’in sonunu getirmiştir.
Brejnev: Ekim 1964’te Kruşçev’in yerine geçen Leonid Brejnev döneminde üretim ve
verimlik arttırılarak fert başına düşen gelir bakımından ABD’nin geçilmesi hedeflenmiş, ancak
bu gerçekleşmemiştir. 1965’ten sonra tarım ve sanayide merkezi denetimi gevşetme yönünde
bazı reformlara girişilmiş, kolhoz ve sovhozlara aktarılan kaynaklar arttırılarak, ürünlerine
verilen fiyatlar yükseltilmiş ve vergi yükleri azaltılmıştır. Bu önlemlerle tarımda nisbi bir
iyileşme sağlanmış, sanayide teknolojileri yenilemeye yönelik bir program benimsenmiştir.
İşletmelere karar mekanizmasında daha geniş söz hakkı tanınarak maddi teşviklere dayalı bir
sistem geliştirilmiş, merkezi planlamada her sektörün sorumluluğu ilgili bakanlığa
bırakılmıştır.
Brejnev döneminde siyasi baskı ve kültürel denetim yoluna tekrar dönülmüş, bir Sovyet
Milleti oluşturulmaya çalışılmış, Ruslaştırma amacıyla Ruslarla evlilik teşvik edilmiştir. Ancak
bu politikanın istenilen sonucu vermediği görülmüştür. Mesela, Türkmenistan’da Türkmen-Rus
evliliklerinden doğan çocukların %90’ının milliyetleri Türkmen olarak belirtilmiştir. Ayrıca,
izlenen politikaların tersine, Müslümanların benlik duygularında, dillerinin birliği ve sayı
güçlerinin yüksekliği inancında büyük gelişmeler görülmüştür. Otuzdan fazla etnik grubun
yaşadığı Dağıstan’da da, bu ülke insanlarının etnik fark gözetmeksizin kendi aralarında
evlilikler gerçekleştirdiği, Müslüman erkeklerden Rus kadınlarla evlenenlerin bulunmasına
karşılık; dini inançların tesiriyle Müslüman kadınlardan gayrimüslim erkeklerle evlenenlerin
çok az sayıda olduğu gözlenmiştir.
Batıya yetişmenin daha büyük öncelik taşıdığını gören Brejnev, 1971’den sonra Batıya
karşı sistemli bir yumuşama (detant) politikası uygulamaya başlamıştır. Bu politikayla birlikte
Batıyla ticari ilişkiler gelişirken, teknoloji ithalatı hız kazanmış, ekonomik büyüme hızı
yükselmiştir. Geçmişe nispetle kısmi refah artışıyla birlikte, SSCB’nin dış itibarı da
yükselmiştir. Buna rağmen, bu dönemde de SSCB, aşırı istihdam, bütçe açıkları, genel
ekonomik durgunluk, verim düşüklüğü gibi problemleri yaşamaktan kurtulamamıştır. Ayrıca
Brejnev, halkı memnun eden bu nisbi başarılara karşılık, Afganistan’a askeri müdahalede
bulunmak gibi ağır bir hata ile SSCB’nin sonunu hazırlayacak adımı da atmaktan geri
kalmamıştır.
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Brejnev dönemi, Sovyet halkının yaklaşık 60 yıllık maddi-manevi ve sınırsız bir
fedakârlıktan sonra, hem bu fedakârlıkların çok az bir karşılığı olan kısmi bir refahın
yaşandığı hem yıkılışın adımının atıldığı, yani zirveye varış ile geri dönüşün başladığı bir
dönem olmuştur. Ancak bu zirvenin ideal bir zirve değil, sosyalist refahın ulaşabileceği son
merhale olduğunu belirtmek gerekir.
Andropov ve Çernenko: Brejnev’den sonra 1982’de yönetime gelen KGB şefi Yuri
Andropov, yolsuzluklarla mücadele kampanyası başlatmış, ancak ekonominin çöküş dönemine
girdiği ilk kez Andropov zamanında ortaya çıkmıştır. Sistemin iktisadi başarısızlığına sebep
olan kalite ve verim düşüklüğüne çare arayan Andropov’un iş gücünün verimini arttırma
tedbirleri başarılı olamamış; işletme yöneticilerini, rüşvete alışmış fertler olarak gören işçiler,
onların üretimi arttırıcı yöntemlerine uymamışlardır. Andropov’un 1984’te ölmesinden sonra
yerine geçen Konstantin Çernenko, sistemde kusur bulmaması ve reformlara kapalı olması
sebebiyle Andropov’un reformlarını askıya almıştır.
Gorbaçov: Çernenko’nun da Mart 1985’te ölmesiyle yönetime geçen son SSCB lideri
Mihail Gorbaçov, ekonominin temel probleminin merkezi ve katı bir planlamadan
kaynaklandığını tespit etmiştir.
Dünyaya kapalı kalmasının bir sonucu olarak çağ dışı kalan ve hantallaşan sistemin ve
toplum hayatında yaşanan durgunluğun ancak köklü hamlelerle çözülebileceği kanaatini
taşıyan Gorbaçov, Şubat 1986’da Perestroika (Yeniden Yapılanma) ve Glastnost (Açıklık)
politikalarının kabul edilmesini sağlamıştır.
Bu politikalar, özetle, ekonomide serbest piyasa mekanizmasına yönelmeyi ve bunun
sosyokültürel hamlelerle de desteklenmesini, ülkenin dışa açılmasını ve bunların, temel hedefi
çoğulcu gerçek demokrasiye ulaşmak olan Glastnost içinde gerçekleşmesini öngörmüştür.
Glastnost, özgür basın, toplantı ve din özgürlüğü ile adil yargı konularında yasal garantiler de
vaad etmiştir. Bu çerçevede, özel teşebbüs formlarının yasallaştırılması yolunda radikal
adımlar atılmıştır. Fiyatların arz ve talep şartları içinde belirlenmesi ve devlete ait mülklerin
halka satılması yolunda kararlar alınmıştır.
Gorbaçov’un Perestroika ve Glastnost politikaları, beklenmedik sonuçlar doğurmuş;
üzerindeki baskısı biraz gevşetilen Sovyet halklarında sistemin rehabilitasyonu yerine
milliyetçilik duyguları harekete geçmiştir. Sovyet halkları özgürlüklerini ekonomik refaha
tercih etmişlerdir. Muhtemelen bu, sistemin Sovyet halkları nezdinde kredisinin tükenmiş
olmasından dolayı olmalıdır. Mart 1990’da Gorbaçov’un gücünü arttıracak ve Rus hâkimiyetini
devam ettirecek olan Başkanlık sistemi kabul edilmiştir. 5 Şubat 1991’de partinin iktidar
tekeline de son verilmesinden sonra, 19 Ağustos 1991’deki Komünist darbe girişiminin
başarısızlıkla sonuçlanmasıyla Komünist Parti Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin tarafından
kapatılmıştır. SSCB’yi oluşturan cumhuriyetlerin 21 Aralık 1991 tarihinde Alma-Ata’da
yapılan zirve toplantısında Bağımsız Devletler Topluluğu’nu (BDT) resmen ilan etmeleriyle bu
imparatorluk resmen dağılmıştır. Böylece bu imparatorluk toprakları üzerinde 1917
Bolşevik ihtilaliyle uygulamaya konulan sosyalist sistem fiilen tarihe karışmıştır.
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Analizlerin çoğu, Gorbaçov’un, Sovyetlerin çöküşüne yol açacağını hiç düşünmeden onu
iyileştirmek amacıyla çabalar sarf ettiğini ileri sürmektedir.
Ağır bedeller karşılığında ağır sanayide başarılı olan SSCB’nin en başarılı olduğu ve
bugün bu coğrafyada yaşayan insanların hâlâ övgüyle andığı diğer alan, sosyal güvenlik ve
sağlık sistemidir. Sovyet sistemi, kapsamlı bir sosyal refah sistemi ile bütün nüfusa her türlü
sosyal güvenceyi sağlamış ve ülke çapında yaygın bir ağ oluşturan sağlık kuruluşları teknik
donanım, doktor ve yatak sayısı gibi özellikler bakımından ileri sanayi ülkeleriyle
karşılaştırılabilecek düzeye ulaşmıştır.
Buna karşılık, halkın hayat seviyesi, birçok gelişmiş Batı ülkesinden geri kalmıştır.
1950’lerin ortalarından itibaren hayat seviyesinde sağlanan belirli yükseliş yeterli olmaktan
uzak kalmıştır. Düşük ücretler; tüketim malları, yiyecek ve konut sıkıntısından kaynaklanan
problemler sürekli gündemde kalmıştır. Uzay araştırmalarında en önlerde yer alan dünyanın
ikinci süper gücü, ağır sanayide sahip olduğu mekanik güçle hür dünyanın kalbine korku
salarken, kendi insanlarının karnını doyurmaktan aciz kalmıştır. Konut sayısında artış
sağlanmakla birlikte, evlerin niteliği oldukça düşük kalmıştır. Devletin yaptırdığı evlerden
alınan kira çok az olmasına karşılık, gıda ve giyecek fiyatları gelir düzeyine göre çok yüksek
seviyelerde gerçekleşmiştir.
Karşımıza böylesine ilginç bir manzara ile çıkan Sovyet sistemi, görüldüğü gibi, bazı
alanlarda başarılı olarak ileri ülkelerle yarışırken, bazı alanlarda son derece geri kalmıştır. Bu
eksantrik durumu ortaya çıkaran sebepler, aslında sistemi de çöküşe götüren faktörlerdir.
Şimdi bu sebepleri detaylı olarak ele almak mümkündür.

10.3. Sosyalist Sistemin Çöküş Sebepleri
Sovyet sosyalist sistemi, hem kendi bünyesinden kaynaklanan hem sistem dışından etki
eden çok sayıda sebeplerin bir araya gelmesiyle çökmüştür. Bu sebepler teorik, ekonomik,
sosyal, kültürel, siyasi ve askeri olmak üzere beşeri hayatın bütün yönlerini ilgilendirmektedir.
Sosyalist sistem, teoride planlandığı gibi, gelişmiş bir sanayi ülkesinde ortaya
çıkmaması sebebiyle, gerekli şartlardan yoksun olarak ortaya çıktığı gibi, sistemin açık ve net
bir şekilde anlaşılmasına imkân verecek teorik alt yapıdan da mahrum kalmıştır. Avrupa’da
özellikle sanayi inkılabından sonra kapitalizmin pür şekliyle, yani özel mülkiyet ve hür
teşebbüse herhangi bir sınır getirmeden, alabildiğine bir serbestlikle uygulanması, onun kısa
zamanda birçok olumsuz yanının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Özellikle emeğin hukukunu
düzenleyen sistemlerin henüz kurulmaması sebebiyle kapitalizm, sermayeyi alabildiğine
ödüllendiren, emeği ise kendi hâline bırakarak sonuçta sefaletle baş başa kalması sonucu
doğuran bir ekonomik sistem olarak, insanlara acıdan başka bir şey kazandırmamıştır. Sonuçta,
kapitalizme tepki olarak sosyalizm ortaya çıkmış ve insanlara bir umut ışığı olmuştur.
Ancak sosyalist düşünürlerin analizleri daha çok kapitalizmin eleştirisine dayanmış ve
sosyalizmin pratiği konusunda bir şey getirmemiştir. Mesela, Marks’ın analizi, özellikle
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metodolojik araçların tanımlanması ve kapitalizmin eleştirisi sahasında yoğunlaşmış; sosyalist
ekonomi modelinin tespiti konusunda fazla bir şey getirmemiştir. Diğer taraftan, sosyalist
devrimcilerin 1917’den önceki yıllarda yaptıkları araştırmalar iktidarı ele geçirme konusuyla
ilgileniyor, ancak onun nasıl kullanılacağı konusuna pek yer vermiyordu. Kısacası, sosyalist
sistem, bir tepki ürünü olarak ortaya çıkmış ve sosyalist devrimciler, iktidara geldikten sonra
aşağı yukarı on yıllık bir süre sosyalist metotlar geliştirmek için uğraşmışlardır.

10.3.1. Ekonomik Sebepler
Sovyet sosyalist sisteminin çöküşünü hazırlayan ekonomik sebeplerin başında bu
sistemin kendine has özellikleri gelmektedir. Bu özelliklerden en başta geleni, piyasa
kurallarının tanınmaması, arz ve talep güçlerinin göz ardı edilmesi, en önemlisi fertlerin
teşebbüs hürriyetinin ortadan kaldırılmasıdır. Diğer temel özellikler, sosyalist ekonominin
merkezi planlamaya dayanması ve devletin monopol durumudur. Bilindiği gibi, bunlar
Sosyalist sistemin dayandığı en önemli ve temel esaslardır. Bu demektir ki, sistem, çöküş
sebeplerinin en önemlilerini daha işin başında bünyesine almış bulunmaktadır. Sistemin
yıkılmasında bunların dışında başka harici, yani sistemin kendisinden kaynaklanmayan
sebepler de bulunmaktadır. Bu sebepler, yönetici veya yönetilenden, yani insan unsurundan
kaynaklanmaktadır. Bunların başında da devletin dışa kapatılması ve kaynak israfı gelmektedir.

10.3.1.1. Teşebbüs Hürriyeti ve Rekabetin Kaldırılması
Ekonomi biliminde müteşebbis; emek, sermaye ve toprak gibi iktisadi kaynakları
toplumun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri üretmek amacıyla belli oranlarda bir araya getiren,
yeni ürün ve üretim teknikleri geliştiren; işin sonunda başarısı kâr ile ödüllendirilen, başarısızlık
hâlinde de işin sonucuna katlanan kişi olarak tanımlanmıştır. Bir ekonomi ne kadar bol ve
zengin kaynaklara, sermaye birikimi ve eğitilmiş iş gücüne sahip olursa olsun, teşebbüs
yeteneğine sahip hür insanlar bulunmadığı müddetçe bu kaynaklar etkili bir şekilde bir araya
getirilemez ve ihtiyaç duyulan mal ve hizmetler üretilemez.
Aslında tek başına bu müteşebbis tanımı bile Sovyet sisteminin neden çöktüğünü
açıklamaya yetmektedir: Nitekim Sovyetler Birliği, dünyanın en zengin yer altı ve yerüstü
zenginlikleri, eğitilmiş iş gücü ve sermayeye sahip olmasına rağmen, bu ülkede bu
kaynakları bir araya getirecek olan müteşebbislere hayat hakkının tanınmaması
sebebiyle toplumun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetler arzu edilen miktar ve kalitede
üretilememiş, yeni ürün ve üretim teknikleri geliştirilememiş, elde edilecek kâr ile yeni
yatırımlara gidilememiş; sonunda, bunları başaran hür dünya ülkeleri karşısında yıkılıp
gitmekten kurtulamamıştır.
Büyük bir iddia ile ortaya çıkan Sovyet sistemi, ‘Sovyet insanı (Soviet man)’denilen ve
kendini Sovyet hedeflerine adamış yeni bir insan modeli oluşturmaya çalışmıştır. Ancak bu
insan, devlet mekanizması tarafından sindirilmiş ve tamamen devlete bağımlı hâle getirilmiştir.
Sovyet insanı ya bir devlet işletme veya çiftliğinde kendisine verilen işi yapmakla yükümlü bir
işçi/çiftçi, ya da önüne konan ve abartılı üretim hedefleri içeren planı hayata geçirmekle
yükümlü bir Sovyet işletme yöneticisi (director/manager)’dir. Bu insan, demokratik hakları ile
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birlikte hür teşebbüs ve özel mülkiyet hakkından mahrum bırakılmıştır. Bir yönetici olarak o,
son derece aşırı bürokrasiye boğulmuş ve mekanik bir robota çevrilmiş, dolayısıyla teşebbüs
yetenekleri dumura uğratılmış bir insan hâline getirilmiştir. Gerçekleştirilmesi imkânsız üretim
hedefleri önüne konan ve verilen görevi yapmaktan başka hiçbir çıkar yolu bulunmayan bu
yönetici, tek çare olarak görevini yapmış gözükmek zorunda kalmış ve üretim raporlarını ona
göre ayarlayarak üstlerini hep kandırmıştır. O bunu yaparken işçisi de çalışıyor gibi
gözükmüştür. Silsile hâlinde bu süreç en üst kademelere kadar devam etmiş ve devletin bütün
ünitelerini sarmıştır. Sovyet insanı sonunda ‘aldatan insan (deceptive man)’a dönüşmüştür.
Bunun sonucu toplumda yaygın bir yolsuzluk olarak tezahür etmiştir. Sistem bütünüyle bir
aldatan köleler ve aldatan efendilerden ibaret hâline gelmiştir. Köleler ‘çalışıyor’ gibi,
efendiler de ‘ödüyor’ gibi gözükmüş, sonunda ortada ne iş ne de ücret kalmıştır. Sistemin
çökmesinden sonra ortaya çıkan tek gerçek, işte bu aldatma ve aldanmanın her iki tarafta da su
yüzüne çıkmasından başka bir şey olmamıştır.
Diğer taraftan ekonomik gelişmenin itici gücü olan rekabetin olmayışı, fiyatları devlet
sübvansiyonu sayesinde düşük tutulabilen düşük kalite mal üretimine yol açmıştır. Nitekim
Sovyet ekonomisinin dağılması ve Sovyet sonrası ekonomilerin dışarıya açılmasıyla, düşük
kalite ve göreceli yüksek fiyatlarıyla bu malların uluslararası standartlara uymadığı
görülmüştür. Artık piyasası kalmayan ve olması da beklenmeyen bu Sovyet kalıntısı
ekonomilere sonraları ölü ekonomi anlamında necroeconomy adı verilmiştir.
1960’lı yıllarda Liberman reformları çerçevesinde Sovyet işletme yöneticilerine
üretim ve yatırım kararlarında inisiyatif verilmesi, kullanılan sermayeye faiz işletilmesi ve karın
ekonomik bir motif olarak kullanılması yoluyla teşebbüs yeteneklerinin rehabilite edilmesi
girişiminde bulunulmuştur. Böylece işletme yöneticilerinin risk alması, yeniliklerde bulunması,
maliyetleri düşürerek satış ve teşebbüs karlarını arttırmaları beklenmiştir. Ancak, Sovyet
işletme yöneticilerine Batı tarzı girişimcilik imkânı vermeyi tasarlayan söz konusu bu
reformlar, komünist doktrine ters düşmesi sebebiyle Komünist Parti’nin muhalefetiyle
başarısızlığa mahkûm edilmiştir. 1986-88 aralığındaki ikinci reform hareketi olan Perestroyka
döneminde çıkarılan kanunlar ile devlet işletmelerinin bundan böyle merkezi sisteme
bağlılığına son verilmiştir. Bundan böyle kara geçmeleri amaçlanan bu kuruluşların söz konusu
politikalar sayesinde artık yatırımlarını kendi kaynakları ile finanse etmeleri, borçlarını
zamanında ödemeleri, işsizliğe yol açacağı gerekçesiyle o zamana kadar hep engellenmiş olan
ileri teknolojiyi kullanmaları, reklam yapabilmeleri, kısmen de olsa fiyatları kendilerinin
ayarlayabilmeleri, ithalat ve ihracat faaliyetlerinde bulunabilmeleri beklenmiştir.
Bu gelişmeler, Sovyet sisteminin çökmesiyle son bulmuş; başka bir ifadeyle, hür
teşebbüs uygulaması ile Sovyet sistemi bir arada yaşayamamıştır. Buradaki paradoks şudur:
Sovyet sistemi hür teşebbüs olmadığı için ayakta duramamış; buna karşılık, hür
teşebbüsün getirilme çabaları bu sistemin sonunu getirmiştir.
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10.3.1.2. Merkezi Planlama ve Tekel Sistemi
Planlama, sosyalist ekonominin işleyişinde temel araçlardan biridir. Sosyalist
planlamanın amacı, piyasa sistemini kaldırmak ve üretimi, toplumun doğrudan kullanımına
yönelik olarak organize etmektir. Böylece ekonomi tek bir fabrika gibi teşkilatlanacak ve kendi
kendine yeterli bir feodal malikânede veya bir aile içinde olduğu gibi, üretilen her şeyin
önceden belirlenmiş bir amacı olacaktı. Ancak durum böyle olmamış; merkezden bol miktarda
girdi talebinde bulunan işletme yöneticileri bu girdileri kendi aralarında takas yoluyla değiştokuş yaparak kendi üretim girdilerini temin etmeye çalışmışlardır. Böylece Sovyet ekonomisi,
olmayı reddettiği bir piyasa gibi işleyerek, hiyerarşisi olmayan çok merkezli (policentric) planlı
sisteme dönüşmüş; merkezi plan ise, fabrika müdürlerinin bireysel planlarının toplamından
daha fazla bir şey ifade etmekten uzak kalmıştır.
Kamu mülkiyetini esas alan SSCB, ekonomik faaliyetleri merkezi otoritenin kontrolü
altına almak suretiyle planlı uygulamaya geçmiştir. Planlama fikri, sistemi geliştirme ve
korumada özellikle ağır sanayi gücünün önem taşımasına binaen, eldeki sınırlı imkânların bu
önemli hedef üzerinde toplama lüzumundan doğmuştur. İlk yıllardan itibaren dağınık bir
biçimde belli sektörlerle sınırlı kalan planlar zamanla düzeltilmiş ve planlama teknikleri
geliştirilerek ilk genel beş yıllık plan 1928 yılında uygulamaya konmuştur. Planlama,
ekonominin tamamına yayılan çok merkeziyetçi bir iktisadi yönetim ve sistemi getirmiştir.
Ancak bu, dengeli bir iktisadi gelişmenin sağlanması için değil, sanayileşme faaliyetlerini en
iyi biçimde örgütlemek amacıyla getirilmiştir.
Halka yüksek hedefleri gerçekleştirme ideal ve gücünü kazandırma amacını da güden
plan sistemi, Stalin döneminde etkili hale getirilmiştir. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Sovyet
ekonomisini içine düştüğü kötü durumdan kurtarmak ve Batılı ülkelerin seviyesine çıkarmak,
hatta daha ileri gitmek amacıyla Stalin, bütün engellere rağmen planları uygulama kararlılığı
göstermiştir. Sistemin arızasız ve inançla işletildiği sıralarda plan sistemi meyvelerini vermiştir.
Sovyet sistemi, büyük ölçüde ağır sanayi, maden işletmeciliği, kamu hizmetleri ve tarıma
dayanan hızlı bir ekonomik kalkınma gerçekleştirmiş ve dünyanın sayılı ekonomik güçleri
arasına girmiştir. Ancak tüketime dönük hafif sanayilerin geriliği, teknoloji ve verimlilik
düzeyinin düşüklüğü, dış ticaret hacminin küçüklüğü, ekonomiyi zayıflatan önemli sebepler
olarak varlığını sürdürmüş ve toplumun hayat düzeyi birçok gelişmiş ülkenin gerisinde
kalmıştır. Ayrıca, normal şartlarda gerçekleşmesi fevkalade zor bu büyük hedefli planların
gerçekleşebilmesi için çok önemli fedakârlıklarda bulunmak gerekmiştir. Feda edilenlerin
içinde insan unsuru önemli yer tutmuştur. Feda edilenler, hedefleri çok büyük tutulan bu
planların 5 yıllık süre içinde gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını savunanlardır. Bunlar
hain ilan edilip cezalandırılmış; cezaları ise, ya ölüm ya da Sibirya’ya sürülmek olmuştur.
Plan sistemi, zaman içinde ekonominin zaafa uğramasına yol açmıştır. SSCB gibi
dünyanın dev bir ülkesinde bütün ekonomik faaliyetlerin merkezi planlama ile
düzenlenmesi büyük bir hata olarak görülmüştür. SSCB’de; sanayi teşebbüsleri, kolhozlar,
sovhozlar, magazinler şeklinde 24 milyon iktisadi ünite bulunmaktaydı. İtalyan sosyalist
iktisatçı A. Carlo’ya göre, saniyede 30 bin işlem yapan ve 1 milyon adet bilgisayardan oluşan
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dev bir bilgi işlem merkezi bile olsa, SSCB’nin bütün bu iktisadi ünitelerinin girdi-çıktısını,
üretimini, ücretleri, verimliliği, vs. hesaplaması mümkün değildir. Bu sebeple, SSCB’nin
iktisadi büyümesindeki düşüşünün en önemli sebeplerinden birini, bu dev ülkenin merkezi
planlama ile yönetilmesi teşkil etmiştir.
Merkezi planlamanın bir noktadan itibaren imkânsız hâle gelmesi etkin olmayan
üretime ve rasyonel olmayan bir tüketime yol açmış, yani üretim tüketim dengesi
sağlanamamıştır. Mesela, otomobil ihtiyacı ile oto lastiği arasında denge kurulamamasından
dolayı, ya fazla üretim yapılarak lastik stokları oluşmuş, ya da üretim yetersiz kalarak uzun
kuyruklar meydana gelmiştir. Binlerce kilometre ötedeki fabrikanın kaç çivi, kaç ayakkabı
üreteceği merkezden tespit edilmiş, sonuçta ya çivi ya da ayakkabı sıkıntısı ortaya çıkmıştır.
Ya üretilenler satılamamış veya üretim ihtiyacın altında kalmıştır. Böylece, plan uygulaması
bir bakıma amacın tersine hizmet etmiştir, denilebilir. Beş yıllık bir planın 3-4 yılda yerine
getirilmesi bir taraftan yukarda belirtilen fedakârlıklar cinsinden olağanüstü bir performans
gerektirdiği gibi, diğer taraftan bu planların yanlış hesaplandıklarını da gösterebilir. Bu
sistemde plan 5 yıllık, yıllık, 6 aylık, 3 aylık, aylık, haftalık ve günlük parçalara bölünür ve
planda yer alan maddelerin, pazar ihtiyaçları dikkate alınmadan mutlaka yerine getirilmesi
gerekirdi. Pazarın bugünkü ihtiyaçları değil, 5 yıl önce planlanan rakamlar önemli idi. Böylece
hem kalitesiz hem ihtiyaç dışında üretilen mallar bir çöp yığını hâline gelir olmuştur.
Sovyet sisteminde rakamlara çok önem verilmiş; gerçekte sistem, rakamlara önem
vermek suretiyle yaşama imkânı bulabilmiştir. Malın miktarına önem verilirken kalite ihmal
edilmiş; nitelikten ziyade nicelik önem kazanmıştır. Üretimde yalnızca fiziki miktar artışına
bakılmış; verimlilik ve kaliteye gerekli özen gösterilmemiştir. Bu tutum sonuçta büyük
kayıplara sebep olmuştur. Mesela, hedefi ton olarak belirlenmiş kâğıt fabrikası müdürleri, bu
amaca kalın kâğıt üreterek ulaşma eğilimine sahip olmuşlardır. Aynı şeklide, mesela, çivi
üretiminde ölçü ağırlık ise kalın çivi, adet ise ince çivi üretilmiştir. Sovyetlerde rakamlara önem
verilmesinin temelinde, istatistiki rakamların resmi mercilerde övünme vesilesi yapılması
yatmıştır. Böylece her beş yıllık plan dönemi sonunda, fabrikasında öngörülen üretim
miktarınca üretimini gerçekleştirebilen ve istikrarı sağlayan müdürler vatansever ve çalışkan
sayılmış, övgülere mazhar olup daha iyi makamlara getirilmiştir. Buna karşılık, malların
genelde kaliteli olmadığı hâlde kaliteli ve miktarca çok gösterilmesi, refah seviyesinin düşük
seviyelerde kalmasını netice vermiştir. Diğer taraftan planlarda tüketim mallarına gereken
önemin verilmemesi, bu sahada çok basit temel malların bile sıkıntısına sebep olmuştur. Bunun
en tipik ve şaşırtıcı örneği sabun sıkıntısıdır. Ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşanan sabun kıtlığı,
1988 sonlarında ülke çapında bir sorun hâline gelmiştir.
Merkezi planlamanın en büyük mahzurlarından biri de, her türlü kararın merkezden
alınması sebebiyle, hür tercihlerde bulunma imkânının ortadan kalkması ve fertlerdeki
teşebbüs kabiliyetinin körelmesidir. Bir işçi veya ustabaşı, günlük bir işinde karşılaştığı bir
problemi kendi inisiyatifi ile kolayca çözebilecek veya işlerin seyri içinde çok daha etkili
formüller keşfedip uygulayabilecek iken, kendisinden binlerce kilometre uzaklıkta ve o işi
kendisi kadar bilmeyen ekonomi bürokratlarına danışmadan iş yapamaması hem işleri aksatmış
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hem çalışanların moral gücünü yok etmiş, en kötüsü ilgisizlik ve vurdumduymazlığa sebep
olmuştur.

Halkın kendi içinden çıkan bir sistem olmaması sebebiyle SSCB, sosyalist sistemi
yerleştirebilmek için baskı yolunu tercih etmiştir. Bu da politik hayatta totaliterzmi, ekonomide
de tekelciliği (monopolizm) getirmiştir. Oysa tekel sistemi XVI ve XVII. yüzyıllarda cam, tuz,
sabun, madencilik, toplu iğne ve tel sanayi ile kömür satışı alanlarında İngiltere’de de
uygulanmış ve yüksek fiyat, düşük kalite, arz yetersizliği gibi genellikle olumsuz sonuçlar
alınmıştır. Genellikle en başarılı olması beklenen müteşebbislere değil, eş-dost, yakın ve
akrabalara verildiğinden, monopoller etkin olamamış ve yolsuzluklara da bulaşmışlardır.
Hemen hemen tüm monopoller yüksek kalite ve düşük fiyat vaadetmiş, hiç biri bu sözü yerine
getirememiştir. Tekelci sistemde, yönetim tek elden olduğu için insanlar teknoloji ve üretim
modelini değiştirme ihtiyacı duymamış veya bu imkânı elde edememişlerdir. Rekabet
bulunmadığından devletin 1970’te ürettiği mal ‘80’lere kadar aynı teknoloji ve aynı üretim
modeliyle üretilmiş, ilerleyen ve sürekli yenilenen teknoloji takip edilememiştir. Bütün üretim
araçlarının ve işyerlerinin devlete ait olduğu ve yönetimin merkezi olduğu bu sistemde
insanların ekonomiye katkısı sadece bir üretim faktörü olmaktan ibaret kalmıştır. Bu
arada devletin istediği yerde çalışan, evi ile işyeri arasında monoton bir hayat süren ve sahip
olduğu potansiyeli istediği gibi geliştirme imkân ve serbestiyetine sahip olmayan insanlar,
sonuçta üretkenliklerini, kabiliyet ve istidatlarını kaybetmişlerdir. Devlet ise, kurduğu
ekonomik düzende istihdam ettiği insanların uzmanlaşacağını düşünmüş ve sadece aynı
kalitede, fakat çok mal üretmeyi hedeflemiştir. Gelişme ve değişmeler hedeflenmemiştir.
Böylece, örneğin 1970’lerde üretimine başlanan Maz marka kamyonların aynı teknoloji ile
1985 yılına kadar üretimine devam edilmiştir. 1985 yılında ise maliyetinin çok yüksek
olmasından dolayı üretimi durdurulmuştur. Sonuç olarak, ilerleyen zamanla birlikte üretim
model ve teknolojisinde bir gelişmenin olmaması monotonluğu getirmiştir.

10.3.1.3. Kaynak israfı ve verimsizlik
SSCB dünyanın en zengin doğal kaynaklarına sahip bir ülkeydi. Ancak insanın
tabiatında kendi malına sahip olup, değer verme ve koruma; başkalarına ait olan şeylere genelde
pek alaka göstermeme eğilimi vardır. Her şeyin devlete ait olduğu ve insanların üretim
faaliyetlerinin sadece bir parçası olarak görüldüğü Sovyet sisteminde, rekabetin de olmaması
sebebiyle bu zengin kaynaklar ekonomik kullanılmamıştır. Öyle ki, çoğu zaman bir malın
üretiminde kullanılan girdilerin toplam değeri üretilen maldan daha düşük kalmıştır. Hâlbuki
madenlerin ve kaynakların bol olması tükenmez demek değildir. Kaynak israfında eski
teknoloji kullanımının da önemli etkisi olmuştur. Mesela, Sovyetler Birliğinde bir ton bakırı
işlemek için 973 kw elektrik enerjisi kullanılırken, aynı miktar bakırın işlenmesi için
Almanya’da bunun üçte biri kadar bir enerji kullanılmıştır. Evlerde kullanılan beyaz eşyaların
ekonomik olması sebebiyle bir yılda 20 milyar kw elektrik enerjisi harcanmıştır. Bu her yıl için
bir elektrik santralinin ürettiği elektrik enerjisinin boşa kullanılmış olması demekti.
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Üretim başarısı piyasa ekonomisinde olduğu gibi, maliyet, fiyat, kâr göstergeleri ile
değil, fiziki üretim miktarları ile ölçülmüş, planlayıcılar da üretim kapasitesini gizleyen ve
ihtiyaçlarını yüksek gösteren işletmelere bol malzeme/girdi tedarikinde bulunmuşlardır.
Üretimin aşırı derecede ön planda tutulması ve planlamanın fiziki miktarlar şeklinde
anlaşılması prensip olarak benimsenince verimliliğe ve ürünlerin kalitesine gösterilen özen
yetersiz kalmış ve bu, dolaylı olarak büyük kayıplara sebep olmuştur. Mesela, ağır sanayide
üretilen defolu mal miktarı 1955’de yılda 13,5 milyar ruble iken, bu veri Kruşçev döneminde
25, 1989 yılında da 150 milyon rubleye çıkmıştır. Tarımsal verimin yüksek olduğu yıllarda
mahsulün büyük kısmı tarlalarda çürümeye terk edilmiştir. En büyük rakip olarak ABD
görülmesine ve bu devleti yakalayabilmek için büyük gayretler sarf edilmesine rağmen, SSCB
hiç bir sahada bu devleti yakalayamadığı gibi, özellikle verimlilik konusunda ABD’nin çok
gerisinde kalmıştır. SSCB sanayi verimliliğinde 5, tarımda 9, hayvancılıkta ise 14 kat ABD’nin
gerisinde kalmıştır.
Önemli hatalardan biri de aşırı istihdam politikası olmuştur. Sosyalist sistemde
işsizliğe yer olmadığı iddiasını doğrulayabilme ve bütün dünyaya SSCB’de işsizlik problemi
olmadığını gösterebilme gayretiyle yöneticiler, işe adam yerine adama iş felsefesiyle hareket
etmiş, bu da iş gücünün verimini düşürmüştür. Eğitime verilen büyük öneme rağmen, eğitilmiş
kadronun yetersiz kalması, eğitilmiş bir adamın yapacağı işe daha fazla personelin alınmasına
sebep olmuş, bu da özellikle bürokratik kadroda şişmelere yol açmıştır. Nitekim Gorbaçov, bu
kadrolardan 18 milyon kişinin azaltılmasını istemiştir. Öte yandan, özellikle iş denetiminin
yetersiz olduğu zamanlarda işçilerin zamanı iyi kullanmamaları, zaman israfını doğurmuştur.
SSCB’nin tarım sektöründe geniş çaplı üretim, modern tekniklerin kullanımı ve
makineleşme bakımından sağlanan ilerlemeye rağmen, bu sektördeki büyüme ekonominin
diğer alanlarına ayak uyduramamış, dünya standartlarına ulaşamamıştır. Arazi kullanımındaki
verim düşüklüğü, makineleşme düzeyinin yetersizliği, depolama tesislerinin azlığı gibi engeller
üretim miktarını olumsuz yönde etkilemiştir. Bu durum kötü hasatların yanı sıra ekin
kayıplarına yol açmıştır. Ayrıca sık sık yaşanan kuraklıklar SSCB’nin gıda ürünlerinde ithalata
aşırı bağımlılığı sonucunu doğurmuştur. Tarımın karşılaştığı en önemli problemlerden biri de,
büyük ölçüde mülkiyet yapısıyla bağlantılı olan maddi teşvik yokluğu, düşük gelir düzeyi ve
kaynak yetersizliği olmuştur. Kısmen gerçekte büyük oranda da kağıt üzerinde, sınai alanda
XX. Yüzyılda yalnızca Japonya’nın geçebildiği son derece yüksek bir büyüme hızı gösteren
SSCB, sanayi üretimindeki mutlak değer bakımından ABD’den sonra dünyada ikinci sırada yer
almasına rağmen, sanayinin üretkenlik ve teknoloji düzeyi, uzay araştırmaları gibi belirli alanlar
dışında gelişmiş kapitalist ülkelerin oldukça gerisinde kalmıştır. Bunun başlıca sebebi
bilgisayar, metalurji, kimya sanayi ve makine yapımı gibi dallarda geri ve eskimiş teçhizatın
kullanılmasıdır. Sovyet rejiminin başlarından itibaren sanayide ilerlemenin bir ön şartı olarak
büyük bir ağırlık verilen metal işleme ve metalurji dallarının sanayi üretimindeki payı, bu
dallara ayrılan yatırım kaynaklarına göre çok düşük seviyelerde kalmıştır. Uzun yıllar uzay
araştırmalarına ve ağır sanayiye verilen öncelik sebebiyle iç piyasa ihtiyaçlarının çok gerisinde
kalan hafif sanayi ürünleri ve dayanıklı tüketim malları üretiminin gelişmesi çok gecikmiş; bu
alanda üretilen bazı malların miktar ve kalitesi yetersiz kalmıştır.
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10.3.1.4. Dışa kapalı ekonomi
Ülkelerin dışa açılıp birbirleriyle yakın iş birliği içinde bulunmaları, dünyada meydana
gelen gelişmelerin en kısa zamanda ülke içinde değerlendirilmesine imkan verir. Dışa açıklık
milletlerarası rekabete yol açarak, birçok yeniliğin ortaya çıkmasına sebep olur. Sovyetler ise
dışa kapalı olduğundan dünyadaki gelişmeleri yakından izleme imkânına sahip olamamıştır.
Sovyet gücü fikrini ispatlayabilmek amacıyla yabancı keşif ve ilmi buluşlardan
yararlanılmamıştır. Mesela, 1960’lı yıllarda Kruşçev ülkenin kompüterleşmesi programını
ortaya koyarken, bunun kapitalizme ait bir araç olduğu ve işsizliğe yol açacağı gerekçesi ileri
sürülmüştür. Bu durum Sovyet ekonomisinin monotonlaşmasına ve dinamizmini kaybetmesine
sebep olmuştur.
Dışa kapalılık SSCB’nin dünya dış ticaret payının hep gerilerde seyretmesine yol
açmıştır. Sanayi ürünleri ihracatında 1973’te dünyada 11. sırada iken, Güney Kore, Hong Kong
ve İsviçre’nin gerisine düşmekle 15. sıraya inen SSCB, Brzezinski’ye göre, adeta hür üçüncü
dünya ve az gelişmiş ülke manzarası göstermekte, bir şehir devleti olan Singapur kadar bile
mamul madde ihraç edememekteydi. Büyüklüğüne ve ekonomik gücüne göre SSCB’nin dünya
ticaretindeki payının çok düşük kalmasının başlıca sebeplerinden biri, birçok alanda kendine
yeterliliğin esas alınması ve dış ticarete yalnızca iç piyasadaki boşluklara bağlı olarak
başvurulmuş olmasıdır.
Dış ticaretinin yaklaşık yarısını COMECON ülkeleriyle yapan ve ABD, İtalya ve
Japonya gibi gelişmiş kapitalist ülkelerle yaptığı ticarette daima açık veren SSCB, bu açığını
büyük ölçüde altın ihracatıyla kapatma yoluna gitmiştir.

10.3.2. Siyasi ve sosyal sebepler
Muhalefete izin verilmeyen tek partili rejim, yüklü askeri harcamalar, çok sayıda
milliyetlerden oluşan toplumun heterojen yapısı, sisteme karşı pasif direniş; dünyanın
gerçeklerine değil, ideolojiye dayanan ve sosyal bilimleri ihmal eden eğitim sistemi, dine karşı
duruş, basın-yayın ve kültür tekeli Sovyet sistemini yıkan ve üzerinde durulması gereken
sebepler arasında yer almaktadır.

10.3.2.1. Tek partili ve baskıcı rejim
SSCB, federal bir cumhuriyet olmakla birlikte son derece merkezi bir devlet yapısına
dayanmıştır. Şekli eşitliğe rağmen merkezi yönetim siyasi, iktisadi ve kültürel hayat üzerinde
sıkı bir denetim kurmuştur. Cumhuriyetlerin ve özerk birimlerin karar alma süreçlerinde
yetkileri yok denecek kadar sınırlı kalmış; Sovyet Sosyalist Komünist Partisi (SSKP) tek parti
olarak yönetime hâkim olmuştur. Komünist Partinin ülkenin içinde bulunduğu politik,
ekonomik ve sosyal şartlara uyum sağlayamaması, körü körüne ideolojinin ön planda
tutularak her defasında reformlara karşı çıkılması, ani çöküşün sebepleri arasında yer
almıştır. Partinin en üst yöneticileri merkezi hükümet ve kuruluşlarda kilit noktaları ellerinde
tuttukları gibi, yerel parti teşkilatlarının başında bulunanlar da yerel yönetimlerde mutlak
otorite sahibi olmuşlardır. Halk Temsilcileri Kongresince görünüşte beş yıllık bir dönem için
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seçilen devlet başkanları devletin başında ölünceye kadar kalmış, yeni devlet başkanları ölen
devlet başkanının yaptığı vasiyet üzerine göreve getirilmiştir. Bu sebeple Sovyetler Birliği’nde
halkın yönetimde söz sahibi olduğunu söylemek mümkün değildir.
Sistemin zamanla zayıflaması devlet müesseselerinde yönetimi elinde tutanların kendi
çıkarları için çalışmalarına yol açmıştır. 1980’lerin sonlarında artık devlet uyguladığı
politikaların geçersizliğini kabul etmek zorunda kalmıştır. Reformlar telaffuz edilir olmuş;
fakat çok karmaşık problemleri olan sistemin ıslahının kolay olmayacağı da kabul edilmiş;
halkın içinde reform yanlısı ve karşıtı şeklinde bölünmeler olmuştur. Reform karşıtları, politik
maksatlarla partide bulunan ve yüksek mevkilerde bulunanlardır. Bunlar devlet imkânlarını
ellerinde bulundurduklarından çıkarlarına dokunulacağı korkusuyla reforma karşı çıkmışlardır.
Buna rağmen reform gereği saklanamamıştır. Nihayet, sistem enkazlarıyla birlikte Gorbaçov
dönemine kadar gelmiş ve sistemin iflasını ilan etmek bu son Sovyet liderine düşmüştür.
Sovyet sistemi esas itibariyle kuvvete ve baskıya dayanmıştır. Kuvvete başvurma
metodu yalnız iktidarı ele geçirmek için değil, devamını sağlamak için de kullanılmıştır.
Nitekim 1960’lı yıllarda Kruşçev döneminde, fiyat artışlarına karşılık maaşların
yükseltilmemesi sonucu geçim şartları zorlaşan halk, Parti denetleme delegelerinin geleceğini
öğrenince, sesini duyurmak amacıyla yürüyüş yapmak istemiş, fakat üzerlerine gerçek
mermilerle ateş açılarak birçok insan katledilmiştir. Novoçerkosk şehrinde meydana gelen bu
olay, halkın devlete olan güvenini önemli ölçüde etkilemiştir.

10.3.2.2. Askeri harcamalar
GSMH’nın %15 ila 20’sini askeri harcamalara tahsis etmiş olan Sovyetler Birliği’nin
çöküşünde bu harcamalar önemli rol oynamıştır. Sovyetler Birliği ile ABD arasında yaşanan
silahlanma yarışında bütün dünyayı yok edebilecek korkunç silahlar üretilmiştir. SSCB İkinci
Dünya Savaşı sırasında geniş denizaltı gücüne (Kızıl Donanma) sahip olmuş, 1949’da kendi
atom bombasını yapmaya başlamış, 1950’lerde Kruşçev zamanında da atom silahlarıyla
donatılmış bombardıman uçaklarına sahip olmuştur. Dünya üzerinde Çin’den sonra en çok
askere SSCB sahip olmuştur. Kendi sınırlarını korumanın yanı sıra, ittifaka dahil olan ülkelerde
de önemli miktarda asker bulundurmuştur. Bunlardan Bulgaristan, Romanya, Polonya, Mısır
(bir dönem) üzerinde hâkimiyet kurmuş, bu ülkelerin kaynaklarından yararlanmasına rağmen
çok büyük olan ordusunu kontrol altında tutabilmek için büyük çabalar sarf etmiştir. Çok sayıda
askeri beslemenin yüksek maliyeti yanı sıra, askere gelen malzeme ve kumanyanın
suiistimallere konu olması ihtiyaçları büyütmüştür. Bu askeri harcamalar ekonomiye çok ağır
fatura yüklemiştir. Sovyetler Birliği ABD ile girdiği yarışta rakibine üstünlük
sağlayabilmek için bütün ülke kaynaklarını, enerjisini ve bilim adamlarının çoğunu
askeri sahada istihdam etmiştir. Bilim adamlarının yaptıkları buluşların çoğu, özellikle uzay
teknolojisi, geniş çapta askeri sahada kullanılmıştır.
SSCB’nin bütün gücünü ve imkânlarını askeri sahada kullanması, halkın gerçek refahını
sağlayacak ekonomik yatırımların geri planda kalmasına yol açmıştır. Özellikle gıda maddeleri
ve diğer tüketim malları üretiminde Sovyet ekonomisi Batı tüketim standartlarının çok
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gerisinde kalmıştır. Gerçekten SSCB, askeri sahadaki bu çabalarıyla dünyanın ikinci büyük
gücüne sahip olduğu halde, daha önce de geçtiği gibi, “Makine ve top yağı üreten, ancak
tereyağı üretmeyen” bir devlet hâline gelmiştir. Bu durum ülkede sosyal problemlerin artışını
hızlandırmış, alkolizm, rüşvet, hırsızlık çığ gibi büyümüştür. Kapitalist ülkeler ise,
silahlanmaya yaptığı yatırımların yanında ülkenin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmasına da
önem vermiştir. Bu ülkeler sanayi, tarım, tekstil, otomotiv, kimya ve bilgisayar teknolojisi gibi
sahalarda dev adımlarla ilerlerken Sovyetler Birliği askeri gücüne güvenmiştir.
Sovyetler Birliği’nin askeri dinamiğini ayakta tutabilmek ve kapitalist ülkelere karşı
daima savaşa hazır bulunabilmek için, kendisine askeri tatbikat sahası bulma lüzumu
doğmuştur. Böylece hem ürettiği silahları kullanabilecek hem gücünü gösterme imkânı
bulabilecekti. Bu amaçla Sovyetler doğuda Afganistan’a saldırmıştır. Sovyetler bu ülkeye
saldırırken askeri gücüne çok güvenmiş, bu ülkeyi kısa bir zaman içinde dize getirebileceğini
düşünmüştür. Fakat beklendiği gibi olmamış; Afgan mücahitleri Müslüman ülkelerden ve
ABD’den aldığı gücün yanı sıra coğrafi yapının da avantajıyla Sovyetlere ağır kayıplar
verdirmişlerdir. Bir bataklığa girdiğini anladığı hâlde yenilgiyi büyüklüğüne sığdıramayan ve
bunu bütün dünya karşısında prestij meselesi yapan Sovyetler, maddi ve manevi onca kaybına
rağmen on yıl boyunca Afganistan’a silah yığmış, sonuçta daha büyük bir hüsranla karşı karşıya
kalmıştır. Afganistan mağlubiyeti, Sovyetlerin yenilmezliği inancını yıkması sebebiyle telafi
edilmesi mümkün olan askeri bir hüsran değil, sistemi tamamıyla çökertecek ideolojik bir
hüsran olmuştur. Sovyetlerin Afgan mağlubiyeti bütün dünyada yankılar uyandırmış,
dayandığı ve güvendiği tek varlık olan askeri gücün de bekleneni verememesiyle sistemin
yıkılış süreci artık fiilen başlamıştır. Afgan mağlubiyeti Sovyet sisteminin çöküşünde çok
büyük rol oynamıştır. Diğer taraftan Sovyetlerin Afgan mücadelesinde Sovyet vatandaşı
Müslüman halkları savaştırması bu insanları da rahatsız etmiştir.
Sistemin çöküş sebeplerinden birisi de Sovyetlerin Asya ve Afrika ülkelerinden
sosyalizme yönelmiş olanlara veya sosyalist ideoloji için mücadele eden parti veya örgütlere
yaptığı karşılıksız yardımlardır. Tahmini hesaplar bu yardımların Sovyetlerin kendi
ihtiyaçlarından beş misli fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Bu arada Sovyet sisteminin
zayıflığını açığa çıkarması, hem Sovyet halkalarının hem hür dünyanın Sovyetlere bakışı
bakımından Çernobil vakasını anmakta fayda vardır.

10.3.2.3. Heterojen Toplum Yapısı ve Pasif Direniş
Sovyet sisteminin çöküşünde etnik çeşitliliğin önemli rolü olmuştur. Bazı yazarlar,
Sovyetlerle hemen hemen birçok konuda benzer özelliklere sahip Çin’in çökmeyişinin
sebeplerinden bir tanesini, bu ülkenin SSCB kadar farklı etnik yapıya sahip olmamasına
bağlamıştır. SSCB’de Rusların oranı yarıdan biraz fazla iken Çin’de Çin kökenli Hanların
toplam nüfusun % 90’dan fazlasını teşkil ettiği belirtilmektedir. SSCB’de etnik köken ve dil
farklılıklarıyla birbirinden ayrılan 100’ü aşkın milliyet yaşamıştır. Sosyalizmde prensip olarak
insanların eşitliği kabul edilmekle birlikte, Sovyet sisteminde milli kimlikler birbirinden kesin
hatlarla ayrılmış, dil ve kültür grupları arasındaki kısmi farklılıklar derinleştirilmiştir. Özellikle
Türk kökenli topluluklar birbirlerine tamamen yabancılaştırılmak istenmiştir. Milletler arasında
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her zaman ayırım yapılarak, Ruslar diğer milletlere üstün tutulmuş ve söz sahibi millet hâline
getirilmiştir. Özellikle siyasi ve askeri olmak üzere bütün önemli yönetim kademeleri Ruslara
verilmiştir. Mesela, Dağıstan’da Ruslar % 33,2’lik oranla memur kadrolarını birinci sırada
ellerinde tutmuşlardır. Bunlardan tarımla iştigal edenler ise, % 5,7 gibi en düşük sevilerde
kalmıştır.
Ancak bu durum diğer milletlerin Ruslara karşı antipati duymalarına ve milliyetçilik
duygularının harekete geçmesine yol açmıştır.
Sovyet sistemini yaralayan sebeplerden bir tanesi de özellikle Rus olmayan milletlerin
rejime tepkilerini pasif direniş şeklinde sürdürmeleridir. Millî bağımsızlık hareketlerinde
başarılı olamayan milletler sistemin başarısı için değil, tersine bunu baltalamaya
çalışmışlardır. Kasten tembellik, pasiflik, yolsuzluk, suistimal, az çalışıp çok koparmak,
üretim araçlarını gizlice tahrip, vs. şeklinde ortaya çıkan bu pasif direniş, etkisini en çok
esir milletlerin bulunduğu cumhuriyetlerde göstermiştir. Nitekim sistemin dağılmasından
sonra ortaya çıkan manzara içinde ekonomik göstergeleri en olumsuz, geri ve perişan durumda
olanlar bu cumhuriyetler olmuştur. Kitlevi ve sistematik bir mahiyet taşıması sebebiyle Sovyet
yönetimine ve sisteme ağır darbeler indiren bu pasif mücadele aslında son derece aktif bir
yöntem olmuştur. Sahte istatistikler tanzim etmek suretiyle aslında mevcut olmayan üretim
başarısına dair kabarık rakamlar, birçok komünist şefin başını yemiş ve ekonomi planlarının
başarısızlığa uğramasına sebep olmuştur

10.3.2.4. Eğitim sistemi ve dine karşı duruş
SSCB’de teknik eğitime büyük bir önem verilmekle birlikte sosyal bilimlere gereken
önem verilmemiştir. Tek tip bir sistem ve ders programına dayanan okullarda siyasi-ideolojik
ve mesleki eğitim önemli bir yer tutmuştur.
Eğitimin temel amacı ekonominin ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanları yetiştirmek
olduğundan fertlerin manevi-ruhi-moral ihtiyaçları ihmal edilmiştir. Böylece insan için sistem
yerine sistem için insan düşüncesi egemen olmuş ve insanlar her hangi bir üretim aracıyla
eşdeğerde tutulmuştur.
Sovyet sisteminde halklara orijinal kültürlerini ancak sosyalist bir içerik taşımak
şartıyla koruma ve geliştirme imkânı tanınmıştır. Resmi kültür politikası, özellikle Stalin
döneminde sanatı dar kalıplarda ve baskı altında tutan bir biçim kazanmıştır. Sovyet kültürü,
bütün halkları kapsayıcı bir temele oturma iddiasına karşılık, açık bir şekilde Rus rengini ön
plana çıkarmış, bu da milliyetçi akımların bu etkiden kurtulmaya yönelik bir milli kültür
anlayışının doğmasına sebep olmuştur.
Çarlık idaresinin yıkılışıyla birlikte kurulan Sovyet sisteminde Lenin, yeni sistemin en
büyük rakibi olarak dini görmüş, ancak taraftar toplamak amacıyla başlangıçta dini konularda
halka serbestlik tanıyor görünmüş ve bunu başarmıştır. Stalin de din ile mücadelenin yavaş
yavaş ve halkı ürkütmeden, zararlı ve temelsiz fikirleri dine katarak halkı ondan soğutmak, din
ile komünizm arasında benzerlikler kurmak ve halkı sosyalizme alıştırmak suretiyle
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olabileceğini savunmuştur. Stalin’in bu görüşüyle birlikte sistemin tek rakibi olarak görülen din
ile savaş yepyeni bir boyut kazanmıştır. Öldürülme veya sürgün gibi doğrudan ve cebri metotlar
yerine, din adamları ve dindarların şahsi zaaf ve hataları büyütülerek dine mal edilmiş ve
onların şahsında halk dinden soğutulmaya çalışılmıştır. Din adamlarının özellikle maddi
konulardaki zaafları onları gülünç duruma düşürecek şekilde ve abartılı olarak sinema, tiyatro
gibi kültür faaliyetlerinde ve basın-yayında dile getirilmiştir. Ayrıca dini eserlerin yok
edilmesiyle halkın din kültürüne hurafeler katılmış, bunlar insanlara din gibi gösterilmiştir.
Yalnız dini değerler değil, evrensel ahlaki ve insani değerler de yıpratılmıştır. Bu şekilde bir
taraftan dinden soğutulan, diğer taraftan da eğitimin her kademesinde ateizm dersini okumak
zorunda kalan insanlar, artık kendiliğinden mabedin yolunu unutmuşlardır. SSCB’de dine karşı
takınılan bu olumsuz tavır ve dine ilgi gösterenlerin maddi-manevi müeyyidelerle toplumdan
soyutlanması sonucu Sovyet toplumunda dinin tesiri minimuma inmiş, ateizmin hâkimiyeti
tesis edilmiştir. Sovyet devrimiyle birlikte devlet ve dinin birbirinden ayrıldığı SSCB’de dinlere
resmen örgütlenme hakkı tanınmamıştır.

10.3.2.5. Basın-Yayın ve Kültür Tekeli
Sovyet sisteminde basın-yayın devlet tekelinde tutulmuş, radyo ve televizyon yayınları
parti ve devlet yönetimine verilmiştir. Haber ve yorumların parti çizgisine uygunluğu sıkı sıkıya
denetim altında tutulmuştur. Sovyet kültür politikası, siyasi, ideolojik ve bilimsel yayınların
geniş kitlelere ulaştırma ilkesine dayanmıştır. Bu amaçla devletin öncülüğünde yaygın bir
örgütlenmeye gidilmiştir. Özellikle kırsal kesimde olmak üzere ülkenin her yanında kültür
kulüpleri kurulmuş, bir çok fabrika, çiftlik ve işletmede konferans salonları inşa edilmiştir
İnsanlara sistemi empoze etmek ve bunun dışındaki görüşlerden uzak tutmak için en ücra,
patika yollardan başka yolu bulunmayan köylerde bile ayda bir, özellikle Alman savaşıyla ilgili,
duygusal filmler gösterilmiştir. Elinde alternatif vakit geçirme imkânı bulunmayan halk bu
gösterilere katılmak zorunda kalmıştır. Bu filmlerde duygusal temalar işlenmiş ve kahraman
işçiler nazara verilmiştir. Şüphesiz bu kapalı sistem içerisinde de insanlar Sovyetler dışında
neler olup bittiğini merak etmişler, ancak bu merakı gidermek hiç bir şekilde mümkün
olmamıştır.
Sovyet halkının dış dünya ile bağları tamamen kesilerek hür dünya ile sosyalist ülkeler
arasına demir bir perde çekilmiştir. Radyo yayınları bile tek kanallı ve kablolu olarak halka
ulaştırılmış, dış dünyaya kapatılan halk, en iyi hayat tarzı olarak sosyalizme şartlandırılmıştır.
Halka sadece sisteme yönelik, övgülerle dolu özel hazırlanmış filmler gösterilmiş, aynı şekilde
sistemle ilgili övgü dolu ve abartılı kitaplar yazdırılmıştır. Bu amaçla film yapımcıları ve
yazarlara çok büyük önem verilmiştir. Buna karşılık, sistemin hatalarını gören ve buna tepki
gösteren yazarlar da olmuştur. Bu türlü eserler neşreden yazarlar ise, ya ülkeden kaçmaya
zorlanmış, ya vatan haini olarak adlandırılmış yahut mahkûm edilip çalışma kamplarına
sürülmüştür.
Burada komünist Çin’in ayakta kalışının sebeplerine de kısaca temas etmekte fayda
vardır. Çin, komünist sistemin esaslarına sıkı sıkıya bağlı kalmakta SSCB kadar ısrarcı
davranmamıştır. Komünizmin bu ikinci dev örneği, reformlara, şartlar kritik noktaya gelmeden
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ve SSCB’den çok daha önce başlamış ve başarılı olmuştur. Ekonomisini dışa açan Çin, bugün
yılda 100 milyar $’ı aşkın miktarı ile dünyada en fazla yabancı sermayeyi çekmeyi başaran bir
ülke konumuna gelmeyi başarmıştır. Çin’in nüfus yapısı SSCB kadar heterojen değildir.
SSCB’de Rus nüfusun oranı yarıdan biraz fazla iken, Çin’de nüfusun % 90’dan fazlası Han
etnik kökeninden gelmektedir. Rusya’nın muhafazakâr Ortodoks yapısının da reformları
engellediği, ancak Çin’in böyle bir engelle karşılaşmadığı bazı yazarlar tarafından dile
getirilmiştir. Bu arada Çin’in Sovyetleri tüketen ve dış itibarını yok eden bir Afganistan ve
Çernobil örneklerini yaşamadığını, Sovyetler kadar ABD’nin hedefi olmadığını da unutmamak
gerekir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi, Sosyalist ekonomik sistemin, Marks’ın öngörüsü
çerçevesinde, Sovyetler Birliği’nde başarısız olma nedenlerinden birisidir?
a)

Rusya’nın geniş bir coğrafi alana sahip olması

b)

Rusya’nın doğal kaynaklar bakımından zengin olması

c)

Rusya’da devlet örgütlenmesinin gelişmemiş olması

d)

Rusya’nın gelişmiş bir tarım ülkesi olmaması

e)

Rusya’nın proletaryası güçlü gelişmiş sanayi ülkesi olmaması

2) Rusya’da Sosyalizme geçişle birlikte aşağıdakilerden hangisi
gerçekleşmemiştir?
a) Toprakların kamulaştırılması
b) Toprakların köylülere dağıtılması
c) Tüm özel bankaların devletleştirilmesi
d) İşletmelerin devletleştirilmesi
e) Dış borçların ödenmeye başlanması
3) Sovyetler Birliği’nde, muhalifleri etkisiz hale getirmek amacıyla kurulan gizli
polis teşkilatı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Beyaz Ordu

b)

Kızıl Ordu

c)

NEP

d)

Detant

e)

Çeka

4) Sovyetler Birliği’nde, ülkenin dışa açılması ve ekonomide serbest piyasa
mekanizmasına yönelme hangi lider döneminde gerçekleşmiştir?
a)

Kruşçev

b)

Brejnev

c)

Andropov

d)

Çernenko

e)

Gorbaçov
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5) Sovyetler Birliği’nin yıkılışında şağıdakilerden hangisi siyasi ve sosyal
sebeplerden birisi değildir?
a)

Tek partili rejim

b)

Yüksek askeri harcamalar

c)

Basın-yayın ve kültür tekeli

d)

İdeolojiye dayanan ve sosyal bilimleri ihmal eden eğitim sistemi

e)

Az sayıda milliyetlerden oluşan toplumun homojen yapısı

6) Bolşevik Devrimi hangi tarihte gerçekleşmiştir?
a) 1913
b) 1914
c) 1915
d) 1916
e) 1917
7) 1917 yılında SSCB’de gerçekleşen Bolşevik Devrim aşağıdakilerden hangisinin
gerçekleşmesini sağlamıştır?
a) Demokratik düzen
b) Feodal düzen
c) Çarlık düzeni
d) Karma ekonomik düzen
e) Sosyalist düzen
8) Rusya’da meydana gelen devrim sonucunda yerleşik düzenin değişmesini sağlayan
lider hangisidir?
a) Marks
b) Engels
c) Gorbaçov
d) Kruşçev
e) Lenin
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9) Sosyalist düzende ekonomik kararların alındığı ve herkesin uymasının beklendiği
mekanizma hangisidir?
a) Fiyat mekanizması
b) Kolektif teşebbüs
c) Serbest piyasa
d) Özel teşebbüs
e) Merkezi planlama
10) Sovyetler Birliği’nde yeni sosyalist sistemin tesis edilmesi sürecinde yüz binlerce
muhalifin etkisiz hale getirildiği dönem hangisidir?
a) Mussolini
b) Brejnev
c) Kruşçev
d) Stalin
e) Lenin
11) Gorbaçov döneminde Sovyetler Birliği’nin dışa açılması ile birlikte uygulamaya
koyduğu “yeniden yapılanma” politikası aşağıdakilerden hangisidir?
a) NEP
b) Detant
c) Glastnost
d) Troika
e) Perestroika
12) Gorbaçov döneminde Sovyetler Birliği’nin dışa açılması ile birlikte uygulamaya
koyduğu “açıklık” politikası aşağıdakilerden hangisidir?
a) NEP
b) Detant
c) Perestroika
d) Troika
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e) Glastnost
13) SSCB’yi oluşturan cumhuriyetlerin bağımsızlıklarını kazanmaya başlaması hangi
tarihten itibaren olmuştur?
a) 1980
b) 1981
c) 1985
d) 1989
e) 1991
14) Sovyet ekonomisinin dağılması sonrası düşük kaliteli yüksek fiyatlı, piyasası
olmayan mallara sahip Sovyet kalıntısı ekonomilere ne ad verilmektedir?
a) Çöküş ekonomisi
b) Hayalet ekonomi
c) Aldatan ekonomi
d) Kalıntı ekonomiler
e) Ölü Ekonomi
15) Aşağıdakilerden hangisi merkezi planlamanın mahsurlarından biri değildir?
a) Özgür tercih imkanının olmaması
b) Teşebbüs kabiliyetinin körelmesi
c) İnisiyatif imkanı vermemesi
d) Kolay ve etkili çözümlere kapalı olması
e) Temel hedefler doğrultusunda hızlı kararlar alınması
Cevaplar:
1) e, 2) e, 3) e, 4) e, 5) e, 6) e, 7) e, 8) e, 9) e, 10) e, 11) e, 12) e, 13) e, 14) e, 15) e.
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11. LİBERAL KAPİTALİZMDEN MÜDAHALECİ KAPİTALİZME
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Giriş
Tekniğin hızlı gelişimi, sanayinin sürekli yenilenmesi, ulaşım, ticaret ve hatta tarımsal
alanda birbirini besleyip destekleyen büyük gelişmeler liberal kapitalizmin özellikle 1860-1880
yılları arasında zenginlik, refah ve gelişmeyle başarılarının doruklarına erişmesini sağlamıştı.
Bu, doktrinal liberalizmin de zaferi demekti… Liberal iktisatçılar, bu başarılara bakarak,
yapısal sorunun çözüldüğünü ve liberal kapitalizmin evrensel ve sürekli olduğuna inanmışlardı.
Bununla beraber, liberal kapitalizm bu başarılarının doruklarına eriştiği bir zamanda; 18.
yüzyıldan beri uğradığı derin gelişmeler sonucu, sanayileşmiş ülkelerde tepkiler de yaratıyordu.
1873 yılında oluşan büyük bunalım, bu doğrultuda önemli bir göstergeydi. Bir yanda
sosyal yapıda işçi sınıfının ‘sefaletinin’ reaksiyonuna, öte yanda kazançlarını arttırmak ve
istikrara kavuşturmak için, ekonomik yapıda kapitalist girişimcinin reaksiyonu ekleniyordu.
Özellikle 1870-1880 döneminde, liberal kapitalizmin strüktürlerinde derin değişmeler
oluşmuştur. Üretim ile tüketim arasında, sosyal strüktürlerle ekonomik strüktürler arasındaki
çatışmalara, uluslararası ticaret alanındaki uyuşmazlıklar eklenecektir. İşçi sınıfı dışında, ne
denli paradoksal görünürse görünsün, kapitalist çevrelerin yöneticileri de, liberal sisteme uzun
bir süre dayanamayacaklardır.
İşlevini, daha büyük bir kâr ile kapatmak isteyen müteşebbisler, liberal kapitalizmin
temel ilkelerini ve doğal dengelerini sarsacaktır. Hatta denilebilir ki liberal kapitalizmin bu
sonuncu noktada bozulmasında, kapitalist çevrelerin liberalizmin özüne karşı direnmeleri,
sendikal eylemlerden daha etkin olmuştur.
Bu strüktürel değişmelerden başka Birinci ve İkinci Dünya Savaşı, ekonomik
bunalımlar ve özellikle Sosyalizmin bir iktisadi sistem olarak oluşması gibi önemli nedenler,
liberal kapitalizmin egemen olduğu ülkelerde, devleti, ekonomik hayata karışmaya davet
edecek; böylece, Müdahaleci Kapitalizm aşamasına geçilecektir. Müdahaleci Kapitalizmi
doğuran nedenlere, doktrin ve strüktürüne geçmeden önce, liberal kapitalizmde meydana gelen
değişmeleri ele alalım.

227

11.1. Liberal Kapitalizmin Değişmesi
Liberal kapitalizmin değişimini anlamak için öncelikle tekrardan liberal kapitalizmin
temel işleyişine bakmak, sonra değişimi izlemek gerekir.
• Kapitalist müteşebbis, üretim biçimini değiştirmiş; hem iş gücü, hem de sermayeyi
ilkel aletlerle çalışan zanaatkârların yerine ikame etmiştir.
• Üretimin her dalında, böylesi çok sayıda birçok küçük teşebbüs bulunmakta,
piyasada karşı karşıya gelmektedir. Bu teşebbüsler henüz ne bir diğeriyle birleşmiş ne de
bankalara bağımlı bir hâldedir.
• Bütün bu teşebbüsler, ihtiyaç duydukları üretim unsurlarını kendileri sağlar ve
ürettikleri malları serbest piyasalara aktarırlar. Mesleki veya devletçi her türlü ekonomik
karışmalar, düzenlemeler ortadan kalkmıştır. Liberal kapitalizmde devlet, kişiler ve teşebbüsler
arası düzenlenen anlaşmalara uymaya, kısaca, düzenin iyi işlemesine gözcülük etmekle
yetinmektedir.
• Uygulamada ise fiyat mekanizmasının esnekliği ve rekabet, ekonomide dengeyi
sağlayacaktır. Üreticiler, müşterilerini artırabilmek için, mallarının niteliklerini sürekli
iyileştirecek ve fiyatları, maliyetler civarında tutup sürümden kazanmaya bakacaklarından
tüketiciler, bu işten son derece yararlı çıkacaktır. Bu noktada teşebbüsler arası yarışım, aşırı
kârları gidereceği gibi yerini korumak için teşebbüsleri, sürekli kendilerini yenilemeye, yeni
gelişimleri izlemeye ve gelişmeye özendirmektedir.
• Rekabet, ekonomik ve teknik gelişmeyi güçlü bir tarzda özendirerek harekete
geçirmekte, yenileştirmeler sayesinde kalitesi artan bir ürünün maliyeti de düşeceğinden
firmanın hem müşterisi artacak, hem de rakipleri aynı yola sevk ederek modernleşip gelişmeye
yöneltecektir. Böylece yenileşme ve yaratıcılık arayışları karları arttırdığından, bütün dünyada
yayılıp, genelleşecektir. Görüldüğü gibi, liberalizmin ‘mükemmel rekabet’ anlayışı,
ekonomik bütün uyumları sağlayan otomatik bir güç niteliğine sahiptir.
Fakat Liberal kapitalizmin bu teorik şeması, uygulama alanında ancak belli strüktürlerde
işleyebilecektir. Sınırları kesinlikle tarihsel alanda saptanamayacak bir süre işleyen bu
strüktürler, ekonomik gelişme ve değişmeler sonucunda, artık işleyemeyecektir.
Çünkü liberal sanayi kapitalizminin strüktürleri değişmiştir ve eski strüktürler için ön
görülen işleyiş modelleri, bu yeni yapılara uygun gelmemektedir. Kısaca düşünce ile uygulama
arasında farklılıklar oluşmuştur. Şimdi bu değişmeleri ekonomik, dış ilişkiler ve sosyal
strüktürdeki değişmeler olmak üzere üç temel başlıkta izlemeye çalışalım.
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11.1.1. Ekonomik İçsel Strüktürlerde Değişmeler: Rekabeti Öldüren
Rekabet
Bilindiği üzere liberal kapitalizmin, öngörülen doktrinal düzeydeki ilkeleri
doğrultusunda işleyebilmesinin belli koşulları bulunmaktadır. Bireycilik, özgürlük, serbest
girişim, rekabet, doğal düzen gibi…
Ancak, liberalizm daha başlangıçta iş gücünün serbest hareketini sağlayacak ilkelere
ters düşen uygulamalara göz yummuş, ekonomik strüktürlerdeki değişmeler ve gelişmeler ise
giderek ekonomik liberalizmin ilkelerine ters düşen eğilimler ve ortamlar oluşturmuştur.
Liberal kapitalizmin ekonomik strüktürlerini değiştirip rekabetten tekelleşmeye götüren
etkenlere bakalım.
Liberal kapitalizmin gelişmesinde rekabet ve kişisel çıkar iki önemli unsur olarak
bulunuyordu. Müteşebbisler arasında en iyi durumda olan, en iyi donanıma, yönetime ve
yönteme sahip olanlar rekabette galip gelir, piyasalarını genişletir, üretim kapasitelerini
çoğaltırlar; daha güçsüz olanlar ise piyasayı terk etmek zorunda kalırdı. Öte yandan rakibi ile
baş edemeyen teşebbüslerin zaferini ilan edenle birleşmeye veya anlaşmaya yönelmesi daha
büyük girişimcileri doğurmuş, liberal kapitalist ülkelerin tümünde, 19. yüzyılın ikinci yarısında
böylesi bir gelişme yaşanmıştır. Nitekim Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD’de bu durum
görülmüştür. Böylece liberal kapitalizmin çok sayıdaki küçük teşebbüslere dayalı olan yapısı,
şimdi, az sayıdaki, çok büyük teşebbüslere dayanmış olacaktır. Bu aşamada üreticiler, eğer yine
bir diğerleri ile yarışıma devam edecek olurlarsa, rekabet ve rekabetin verdiği zarardan dolayı
etkilenen kişisel çıkarları çatışacaktır. Liberalizmin iki temel unsuru, işleyiş strüktürünün iki
ana motoru, rekabet ve kişisel çıkarın çatışmasının sonucu ise elbette rekabeti sınırlayan
tekelleşmeye neden olacak neticede ‘rekabet, rekabeti öldürecektir’.
Ekonomik strüktürdeki bu değişim sonucu liberal kapitalizmin otomatik denkleştirici
ve uyumlaştırıcı işleyiş ilkelerini kısmen veya tamamen ortadan kalkmış ve kapitalizm,
‘Tekelci Kapitalizm’e dönüşmüştür.
Liberal kapitalizmin, otomatik işleyişinin bazı koşulları vardı ve Ricardo’nun da
belirtmiş olduğu gibi ekonomi, aralarında hiç birinin doğrudan fiyatlar üzerine etkili
olamayacağı, küçük boyutta teşebbüslerden oluştuğu zaman ancak, bu otomatik mekanizmalar
işleyebilir. Ancak bu koşullarda fiyat mekanizması ürünü tüketimle, tasarrufu üretim ile
uyumlaştırabilir; sermaye ile emek unsurlarının dağılımını güderek sistemi, en yüksek yararı
gerçekleştirecek dengeye kavuşturabilir.
1780-1880 döneminde başlayan sonra giderek hızlanan küçük ve sayısız teşebbüslerin
yerine, büyük ve az sayıdaki teşebbüsler geçmesi meselesi; en büyük ekonomik yararı
sağlayacağı belirtilen bu otomatik mekanizmaları da işlemez kıldı.
Ancak Schumpeter, tekelci uygulamaların mutlaka üretimi sınırlayan ve fiyatları
yükselten bir unsur olmayabileceğini üretim alanında, çapları ve güçleri dolayısıyla en üstün
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üretim ve organizasyon metotlarını uygulayıp, üretimi çoğaltabildikleri takdirde, yararlar bile
sağlayabileceğini söylemektedir. Nitekim bugün en yenilikçi ve yaratıcı firmaların tekel
özellikleri gösterebileceklerini de bilmekteyiz.

11.1.2. Dış İlişkiler Strüktüründe Değişmeler: Emperyalizm
19. yüzyılın ortalarından itibaren oluşan ekonomik bunalımların yumuşatılmasında,
genellikle kapitalist gelişmenin ve özellikle Emperyalizmin büyük etkileri olmuştur.
Kapitalizmin sistem olarak gelişmesinde, bu iki unsurun yarattıkları tüm etkiler, söz konusu
ekonomik bunalımlar ile emperyalizm arasında bulunan karşılıklı etkileşim saptanmadan
anlaşılamaz. Kapitalist genişleme ve bunun sağlanmasında önemli bir dayanak olan
emperyalizm, Kapitalist sistemin kenarda kalan unsurları değillerdir. Tersine bu iki unsurdur
ki, dış ticaret ile iç piyasaya güç kazandırarak, belli bir dönem, kapitalist sistemin normal
işlemesine olanak vermişlerdir. Denilebilir ki, kapitalist büyümenin durması veya emperyalist
akımın başarılı olmaması, Kapitalist sistemin tümü için çok tehlikeli sonuçlar doğurabilirdi.
Nitekim bu konuda Birinci ve İkinci Dünya Savaşı arasında kendini gösteren bir gerileme,
yukarıda belirtmeye çalıştıklarımıza; çok açık bir kanıt olmaktadır. Emperyalist hareketin,
Liberal kapitalizmin gelişim aşamasında başarısızlıkla sonuçlanması, sadece Kapitalist sınıfın
belli bir kesimi için aşırı kâr-kazanç, kaybı ile kalmayacak, sistemin bu aşamasında, karşı
koyamayacağı ekonomik bunalımlara da yol açabilecekti. Liberal kapitalizmin, daha gelişmiş
aşamasında, oluşan konjonktürel bunalımlara sistemin karşı koymasında söz konusu bu
emperyalist kaynaklardan gelen güçlerin, sağlayabildiği dayanakların önemli direnci
bulunmaktadır.
Kapitalist çevrelerin, deniz aşırı ülkelere doğru yayılmaya büyük ölçüde önem
vermelerinin ve kolonyal imparatorluklar kurmalarının en büyük nedeni, hiç kuşkusuz ulusal
sınırlarda elde edilebilecek kar-kazançlardan daha fazlasını elde etmek umudu ve olanağıydı.
Liberal kapitalizmin gelişmesi bakımından da önemli olan emperyalizmin, Batı
ülkelerinin sosyal ve siyasal strüktürleri üzerine nasıl bir etkisi olmuştur ve bu etki zayıflamaya,
değişmeğe başladığı zaman ne gibi sonuçlar doğurmuştur, bu noktaları açıklamak
gerekmektedir.
Emperyalizme yönelmeden, liberal kapitalizmin gelişerek işlemesinin mümkün
olamayacağı bir gerçekti. Batı ülkelerinde liberal kapitalizmin gelişmesi doğrultusunda, üretim
teknik ve yöntemlerinin iyileşmesi, teşebbüslerin yığışması sonucunda, çoğalan ve aşırılaşan
toplam üretim ve belli sosyal strüktürlerin sonucunda, düşük ücretlerin sınırladığı talep
arasındaki strüktürel uyumsuzlukta oluşan bozulmalar, dış pazar bulma ve mevcutları
korumayı, vazgeçilmez bir hedef hâline getiriyordu.
Liberal kapitalist ülkelerin hemen hepsinde bütün iş çevreleri, kendi ülkelerinin toplam
tüketim hacmini aşan bir üretim fazlasının bulunduğunu itiraf etmektedirler.
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Bu durumu kısaca belirtmek gerekirse, liberal kapitalist öncesi dönemde tüketim hacmi
üretimi aştığı için bir bunalım oluşuyordu. Liberal kapitalizm döneminde ise tersine fazla
üretim bunalımlarına nedeni oluyordu.
Burada hiç kuşku yoktur ki, liberal kapitalist ülkelerde mevcut fiili talebin tümü
doyurulmuş değildir. Yani talep ile arz arasındaki uyuşmazlık, bir diğer deyiş ile üretim ile
tüketim strüktürleri arasındaki uyuşmazlığın büyük bir kısmı, emek kesimine özellikle yapılan
düşük ödemeler sonucu doğmaktadır. Daha teknik deyimi ile satın alma gücünün, adil olmayan
kötü bir gelir dağılımı sonucunda düşüklüğü söz konusudur. Yeterli tüketime olanak vermeyen
dar boğaz burada oluşmaktadır. Bu neden, ülkeler içinde fazla üretimin tüketilmesini, fazla
sermayenin yatırımlara yönelmesini sınırlamakta ve liberal kapitalist ülkeleri dış piyasalar
aramağa zorlamaktadır. Görüldüğü üzere liberal kapitalizm, üretim ile tüketimin strüktürlerini
uyumlaştıracak gücü sürdürememiştir.
Liberal kapitalizm, böylesi kötü bir gelir dağılımını (ki satın alma gücünü düşük tutan
bir yapıyı), bir iktisadi politika olarak yürütünce, ekonomik bunalımlardan kurtulmanın tek
yolu, emperyalizmin sağlayacağı, kurtarıcı piyasalardı. Devletin de iktisadi faaliyetlere
karışmadığı bir dönemde emperyalizm vazgeçilmez idi.
Sanayi Devrimi’ni ilk önce gerçekleştirebilmiş olan İngiltere, bunun avantajlarını da ilk
gerçekleştiren ülke idi. Ve o dönemde İngiltere, fazla üretimi ile hemen hemen bütün dünyanın
ihtiyacını karşılıyordu. Bu arada, İngiltere pamuklu kumaşlarını Almanya’ya ihraç ediyordu.
Fakat sanayileşmeye yavaş yavaş girmeye başlayan Almanya, öyle bir dönem geldi ki, artık
İngiltere’den pamuklu kumaşlar yerine, pamuk işleyecek makineler satın almaya başladı.
Böylece Almanya, iç pazarlarının pamuklu kumaş ihtiyacını kendisi sağladı, İngiltere ise
pamuklu kumaşları için bir pazar kaybetti ama makine sanayi yeni bir alan kazanıyordu.
Fakat Almanya’nın, demir ve kömür madenleri vardı. Birkaç İngiliz uzmanının satın
aldığı hizmeti ile ihtiyacı olan makineleri ülkede üretmeye başladı, İngiltere Almanya’ya artık
ne iplik, ne kumaş ne makine satamaz oldu. Kendi üretim araçlarını yapabilen Almanya, fazla
üretime geçince, İngiliz fabrikaları ile artık dünya pazarlarında yarışma başladı.
Görülüyor ki liberal kapitalizmin bu aşamasında pazarlar kazanılıyor, kaybediliyor, yeni
rakipler ortaya çıkıyordu. Fazla üretimlerine pazar bulmak için rakip hâline gelen kapitalist
ülkeler, bir diğeriyle çatışmaya, savaşa kadar gideceklerdir. Bütün bu oluşlar incelemekte
olduğumuz noktada, dış ticaret strüktürünün de değiştiğini göstermektedir. Sanayileşme süreci,
yavaş yavaş dünya ekonomisinde, güç dengesindeki ağırlıkları değiştirecektir. Üretimin
genişlemesi ve çoğalması doğal bir sonuç olarak sosyoekonomik çevreyi de derinden
değiştirecek, dünün pazarı olan ülkeler rakip hâline geleceklerdir. ABD 19. yüzyıl sonlarında
sanayi üretiminde İngiltere’yi geçecektir. 1870’de, dünya imalat sanayi üretiminin %31,8 ini
üreten İngiltere, yüzyılın sonunda %19’a ve 1913 yılında %14,1’e inecektir.
Bütün bu değişme ve gelişmeler, liberal kapitalist ülkelerde, diğer sosyal türden
değişmelere eşlik ederek devleti, bireysel girişimlere, bazı sınırlar çizmeğe davet edecektir.
Daha ilerde toptan değineceğimiz gibi bu gelişmeler aşama aşama müdahaleci kapitalizme
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götürecektir. Uluslararası strüktürlerin değişmesi ve içsel bunalımlar, karşısında daha 1873
yılında Almanya’da Bismark, ulusal endüstriyi koruyan gümrük rejimini uygulayarak
liberalizmden uzaklaşacaktır. Bu örneği Fransa 1892 yılında, ABD 1890 ve 1897 yılında
izleyecektir. Dış ticarette serbest değişime bu dönemde sadece İngiltere sahip çıkmaktadır.
Aslında, liberalizmden uzaklaşmak demek olan Himayecilik, dış pazar sağlamanın ve
bunun korumanın arası olan Emperyalizmin de bir sonucu olmaktadır. Kapitalist ülkeler arası
emperyalist çatışmalar, ekonomik gücü yeniden paylaştıracak, Birinci Dünya Savaşı’na
götürecektir.

11.1.3. Sosyal Strüktürlerde Değişmeler: Sendikacılık
Liberal kapitalizmin ekonomik içsel ve dışsal strüktürlerinde meydana gelen değişme
ve gelişmelerin damgaladıkları, ekonomik strüktürler arası uyuşmazlık, özellikle üretici
kapitalistlerin rejime karşı gelmeleriyle sonuçlanmıştı. Şimdi söz konusu bu gelişmeler, sosyal
strüktürler arasındaki uyuşmazlıkları büyütecek ve emek kesimi, bu kez liberal kapitalizmin,
eziyetlerine karşı çıkacaktır. Çünkü fazla üretime karşın, düşük ücret rejimi dolayısı ile yetersiz
tüketimin en belli başlı muhatabı işçi kesimidir. Böylece söz konusu dönemde, kapitalistler ile
işçiler, liberalizme farklı nedenlerle de olsa karşı çıkmakta birleşmiş olmaktadırlar.
19. yüzyılın ilk yarısında serbest rekabet ücretlerin düşmesinde en önemli etkenlerden
biri olmuştu. Hiç kuşku yok ki ne sermaye ne de bilgisi olmayan işçinin, yaşamak için gücünü
satmaktan başka yolu yoktu. Liberal kapitalizmin serbest rekabet ortamında ücreti, emek
piyasasının arz ve talep yasaları saptayacaktı. Patronlar ile işçiler eşit koşullarda değildi.
Sendika kurmak yasaktı. Böylesi bir ortamda saptanan ücretler, işçileri ancak ayakta
tutabilecek bir seviyede olabilirdi. Üretim ile tüketim arasındaki uyuşmazlığa iyice yansıyan bu
strüktürel bozukluk, ebediyen devam edemezdi.
Bizatihi emperyalist yayılmalar karşısında uluslararası alanda dar boğazlar oluşunca,
ekonomik yönden iç piyasaları, toplam talep hacmini büyütmek suretiyle, genişletmek bir
zorunluluk hâline geldi.
Sosyal alanda, bütün bu gelişmelerin yükünü çeken işçi kesiminin itirazları ve eylemleri
genişleyince, 1880’lerden itibaren bütün endüstriyel kapitalist ülkelerde sendikacılık gelişmeye
başladı. Daha önce İngiltere ondan sonra diğer ülkelerde oluşan sendikalar, sosyal ve siyasal
strüktürleri değiştiriyor, ekonomik strüktürler üzerinde büyük etkiler yapıyordu. Sendikaların
oluşması, emek piyasasında, o zamana dek piyasanın serbest koşullarına göre oluşan ücretlerin
artık, patron ve işçi sendikalarının karşılıklı görüşmeleri, yani dıştan karışımları sonucunda
saptanmaya başlaması demekti.
Böyle olunca, liberal kapitalizmin, bir diğer serbest piyasası (emek), yerini organize
piyasaya, terk edecektir. Sendikaların gücü, ücretler genel seviyesini işçiler lehine etkileyecek,
işçilerin gerçek ihtiyaçları oransal olarak doyurulabilecektir. Sendikacılığın diğer önemli
sonucu, devletin üzerindeki etkisidir. Bundan sonra devlet, işçi kesimini bunalımlara karşı
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koruyabilmek ve ekonomiyi daha istikrarlı bir tarzda geliştirebilmek için, iktisadi hayata
karışımlara zorlayacaktır.
Liberal kapitalizmin içsel ve dışsal strüktürlerinde meydana gelen derinliğine değişme
ve gelişmeler sonucunda, Müdahaleci Kapitalizme doğru yol alınacaktır.

11.2. Müdahaleci Kapitalizme Giden Süreç
Liberal kapitalist sistemin egemen olduğu Batı ülkelerinde devlet müdahaleleri,
1850’lerden itibaren bir yandan ekonomik bunalımların, bir yandan da oluşan çıkar gruplarının
baskısı altında oluşacaktır. Bireyci müteşebbisin yanında devlet, bazı dengesizliklerin
düzelticisi olarak müdahalelerde bulunacaktır. Hükümetler politikalarını, ekonomik ve sosyal
gerekler ile uyumlaştırmaya çabalamaktadırlar. Serbest teşebbüse itiraz edilmemekle birlikte
aktif ekonomik politikalar oluşturup uygulanmaktadır.
Birçok durumda Batı ülkelerinde devlet müdahaleleri ekonomik büyümeyi
hızlandırmak ve ona eşlik etmekle yetinmektedir. Oysa özellikle Japonya gibi ülkelerde ise
sanayileşmenin bizatihi yaratıcısı devlet olmaktadır.
Müdahaleci kapitalizme giden süreci;
• 1880 ile 1914 dönemi: İlk aşama,
• 1918 ile 1929 arası: İkinci aşama
• 1929’dan günümüze: Müdahaleci kapitalizmin tümüyle bir sistem hâline gelmesi
dönemi olacaktır.

11.2.1. I. Dünya Savaşına Kadar Oluşan Müdahaleler
Bir iki istisna dışında genellikle, denilebilir ki 1914’lü yıllara kadar devletin ekonomik
faaliyetlere müdahalesi, ekonomik strüktürlerin çerçeveini değiştirmek ve bireylerin
girişimlerine bazı sınırlar çizmek suretiyle olmuştur.
Devletçiliğe, ilk değerli örnek olarak, daha önce andığımız Merkantilizm’le başlamıştık,
şimdi ise devletin iktisadi hayata karışmasına ilginç diğer iki örnek oluşturan III. Napolyon ile
Bismark’ın girişimlerine değinilecektir ki bu müdahaleler de gene sanayileşmeyi hızlandırmak
amacını taşımaktadır. Daha sonrasında diğer devletçilik örnekleri ele alınacaktır.

11.2.1.1. III. Napolyon’un Devletçiliği
III. Napolyon’un, ‘ikinci imparatorluk’ dönemindeki politikası, kendisinden önce
‘Temmuz Monarşisi’ döneminin liberal politikaları ile bağdaşmamaktadır. Çünkü III.
Napolyon, ekonomide devletin rolüne inanmaktadır. Ona göre: ‘hükümetlerin göz önüne
almaları gereken görevlerin ilki, mümkün olduğu ölçüde çok iş ve faaliyet alanı yaratmaktır.
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Yalnız bunu yaparken, bireylerin, en az devlet kadar iyi yapabilecekleri işleri devletin
yapmaması gerekir’.
Açıkça anlaşılmaktadır ki devlet, bireylerin yapamadığını yapacaktır. Böylesi bir
karışım ise strüktürüne dokunmadan kapitalizmin gelişmesini sağlamayı amaç edinmiş
olmaktadır. Bu politika ikinci imparatorluk döneminin altın ilkesi olacaktır. Bu devlet
müdahalesi sonucunda, Fransız sanayisinin gelişimi en parlak dönemlerinden birini
yaşayacaktır.

11.2.1.2. Bismark’ın Devletçiliği
Almanya, Bismark’ın (1815-1898) ünlü hâle getireceği müdahaleci bir politikayı
sistematik bir tarzda izleyecektir. 1815 ile 1820 yılları arasında, birçok ulusal teşebbüsün
oluşturulduğu Prusya’da başlayan bu politika daha sonra bütün Almanya’ya yayılır.
Fransa’nın Almanya’ya ödemek zorunda kaldığı ağır savaş tazminatlarını Bismark
yönetimi uygulayacağı ekonomik politikanın etkin mali kaynaklarından biri hâline getirecektir.
Diğer yandan, sosyal alandaki bunalımları gidermek için sosyal strüktürlere karışacak ve ilk
tutarlı ‘sosyal mevzuatı’ ‘sosyal sigortalar’ ile gerçekleştirecektir. Daha sonra yaşlılık sigortası
ve iş kazaları üzerine birer kanun çıkaracak ve ücretlileri koruyan diğer bir yasa oluşturacaktır.
Söz konusu yüzyılın sonlarına doğru dış pazarlar bulmak güçleşince, Almanya’da devlet
sadece bir gümrük koruması getirmekle yetinmez, ulusal ekonomiyi, dış piyasalar bulmak
doğrultusunda da organize eder. Bu amaçla çok güçlü kartellerin, kimi zaman kurulmasını
kolaylaştırmaya, kimi zaman ise bu kuruluşu zorunlu bir hâle getirmeye çalışır. Bu kartellerin
dahilde yüksek fiyatlar empoze etmelerini ve dış pazarlarda da düşük fiyat uygulamalarını
bizatihi devlet özendiriyordu.
Alman iktisat tarihinde, ülkenin sanayileşmesinde devlet önemli bir rol oynamış, demir
yollarının yapımı, madenlerin, bankaların işletilmesi, sosyal sigortaların kurulması gibi
alanlarda devlet, belirleyici ve sürükleyici bir rol oynamıştır.

11.2.1.3. Diğer Devletlerde Devletçilik
Liberal kapitalizmin diğer ülkelerinin hepsinde devlet, başka faaliyetler yanında,
özellikle, mali ve kredi müesseselerini, endüstriyel gelişmenin ihtiyaçları ile tutarlı bir hâle
getirecek yönde etkin karışımlar yapacaktır. Örneğin 19. yüzyılın başından itibaren İngiltere ve
Fransa’da devletin, özellikle bankalara, parasal sorunları düzenleyen müdahalelerde bulunduğu
görülmektedir. Japonya gibi diğer kapitalist ülkelerde ise devlet müdahalesi daha ilerilere
gidecek ve sanayileşmenin mimarı bizatihi devlet olacaktır. Avrupa’da ise devletin
sanayileşmeye eşlik ettiğini daha önce de belirtmiştik.
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11.2.2. 1918-1929 Dönemi Müdahaleciliği
Birinci Dünya Savaşından sonra, Batının kapitalist ülkelerinde, devletin ekonomik
faaliyetlere müdahalesi, genellikle bir önceki dolaylı biçimleri terk edip, doğrudan olmaya
başlayacaktır. Savaş yılları, ekonomik alanda yeni yapılar ve politikalar oluşturacaktır. Savaş
ortamının olağanüstü koşullarında kamu iktidarı, gıda maddelerinden bazılarını
vergilendirecek, bazılarının dağılımını da düzenleyecektir. Fransa’da yapıldığı üzere, bir üretim
dalının bütün sanayicileri resmen ve zorunlu olarak bir araya çağrılacak, ham maddelerin ithali
ile ilgili olarak onlardan bilgi toplanacak ve ithal edilen bu mallar sanayiciler arasında
dağıtılacaktır.
1929 ekonomik büyük bunalımından sonra, kapitalist gelişmiş ülkelerin hemen
hepsinde, amacı bazen değişen bir devletçilik dalgası yayılacaktır ABD’de Roosevelt’in ‘New
Deal’ politikası, Almanya’da Nasyonal Sosyalizm rejimi, İtalya’da Korporatizm, Fransa’da ise
iflâs hâlinde olan teşebbüslere yardım edecek, üretimi düzenleyecek, tarımsal kökenli gıda
maddelerinin fiyatını ayarlayan sanayicilere bazı politikaları empoze eden bir güdümlü
müdahalecilik oluşacaktır.
Kolayca anlaşılmış olacağı gibi,
• Birinci Dünya Savaşı,
• 1929 ekonomik bunalımı,
• İkinci Dünya Savaşının sonuçları olan yeni yapıların gerekleriyle bir araya gelince
liberal kapitalizm, yerini bütünü ile müdahaleci kapitalizme bırakacaktır.
Doktrini ve strüktürlerini biraz ilerde açıklamağa çalışacağım Müdahaleci Kapitalizmin,
buraya değin çeşitli vesileler ile dağınık bir tarzda kimi zaman değindiğimiz nedenlerine, şimdi
daha temelli ve toplu bir hâlde girmenin zamanı gelmiştir.

11.3. Liberal Devletten Müdahaleci Devlete Geçişin Nedenleri
Özgürlük, bireycilik, otomatik denge, devletin ekonomik faaliyetlere karışmaması,
‘bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler’ gibi sloganlar, liberal kapitalizmin yüce ilkeleri idi.
Devlet karışımı nötr olmalıydı. Elbette bu ilkenin istisnaları vardı, ancak başlangıçta dolaylı ve
sınırlı yapılan devlet müdahaleleri, giderek dolaysız olmaya başlamış, yine başlangıçta istisnai
olan bu müdahaleler zamanla sürekli ve sistemli bir nitelik kazanmışlardır. Özellikle Birinci
Dünya Savaşından sonra, devletin ekonomik yaşama karışması ilk sınır ve niteliklerini aşıp
gelişerek, kimi zaman güdümcülük, kimi zaman ‘devletçilik’ biçimlerinde devam edecektir.
Liberal kapitalizmin en önemli organı olan ve bütün niteliklerinin yansıdığı temel
organizasyonu bulunan özel teşebbüsün yanında, üretimin etkin bir aracı olarak kamu teşebbüsü
oluşacaktır. Liberal kapitalizm, bu gelişim çizgisinde karma bir yapısı olan Müdahaleci
Kapitalizme dönüşecektir.
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Liberal kapitalizmden, Müdahaleci Kapitalizme geçişi hazırlayan belli başlı oluşlar:
Ekonomik bunalımlar, sosyal bunalımlar ve savaşlar etrafında toplanan ve bir diğerine karşılıklı
olarak bağlanan aşamaları içermektedir.

11.3.1. Ekonomik Bunalım ve Savaşların Etkisi
Liberal kapitalizm Sanayi Devrimi ve sermaye birikimi süreçlerinden geçen ekonomik
ve sosyal değişmelerle, feodal toplum tipinden, kapitalist toplum tipine dönüşmüştü. Eski
yapılar bazen yavaş, bazen ani yıkımla ortaya çıkan yeni yapılara yerini bırakıyordu.
Clement Juglar, 8 yıllık bir ortalamada bunalımların sıralandığını saptamaktaydı. Gene
Amerikalı Kitchin ve Rus Kondratieff’in oluşturdukları üç dönemsel bunalımlar dizisi ve
Schumpeter’in yararlı sınıflaması söz konusu bunalımları, mali panikleri, iflasları, sermaye
kaçışlarını, işsizliğin hızlı yayılmasını ve fiyatların düşüşünü, açık bir tarzda ortaya
koymaktadır.
Konjonktürel ve genellikle kısmi bir alanda oluşan, bir diğer deyişle kapitalist ülkelerin
tümünü sarmayan bu bunalımlar, sistemin hızlı gelişen dönemlerinde içsel ve dışsal düzeyde
sağlanan başarıların ek avantajları ve direnç çoğaltıcı özellikleri ile hafifleyebiliyordu. Birinci
Dünya Savaşına değin bu durum, böylece devam edebildi. Oysa savaşın etkisi ve yeni
strüktürler doğrultusunda oluşan 1929 büyük ekonomik bunalımı strüktürel ve genel
nitelikleriyle, liberal kapitalizme son verecek en önemli aşamalardan biri olacaktır. Bundan
ötürü, bu bunalım üzerinde durmakta zorunluluk bulunmaktadır. Fakat ondan önce kısaca
devletleri, ekonomik hayata daha fazla karışmaya yöneltecek olan, I. Dünya Savaşına değinmek
gerekir.

11.3.1.1. Birinci Dünya Savaşı
Kapitalist ülkeler arasında, özellikle başta Almanya olmak üzere Avrupa devletlerinin
birer ekonomik güç olarak sahneye çıkmaları ile dış pazar bulma konusunda güçlükler artmıştı.
Böylelikle kapitalist ülkeler arası aşırı üretim ve yetersiz iç tüketim, emperyalist çatışma ve
savaşlara yol açacaktı. I. Dünya Savaşı’nın nedenlerinden biri de tabanı ekonomik olan, dış
pazar bulma ihtiyacıdır.
Her şeyden önce savaş üretimin yapısını ve hızını değiştirdi. Örneğin, Metalürji
dalındaki üretim artarken, bütün gerekliğine karşın, silahaltına alınan geniş köylü-çiftçi kitlesi
dolayısıyla tarımsal üretim düştü. Bunun sonucunda, savaşa giren ülkeler, diğer tarafsız
ülkelerden, kendi içsel kaynaklarını harekete geçirebilmek için dış yardım, borç istediler ki, bu
alandaki hareketler, uluslararası geleneksel değişimin seyrini değiştirdi. İthalatın çoğalması ve
ihracatın azalması, mali organizasyonu büyük ölçüde sarstı.
Savaşa katılmış kapitalist ülkelerden, İsviçre, Hollanda ve İskandinav ülkeleri,
zenginliklerini çoğalttılar. Fakat özellikle ABD başta olmak üzere, Güney Amerika, Japonya
ve bazı koloni ülkeleri savaş hâlinde olan Avrupa ülkelerine gıda maddeleri, ham madde ve
silâh sağlıyordu.
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1919’da, savaşa katılmış bulunan ülkelerin hepsinde üretim 1/3 oranında bir düşüş
gösterdi. Daha önceki bir bunalım, böylesi bir düşüş kaydetmemişti.
1920 ve 1929 dönemi arasında Avrupa’nın sanayi ülkeleri savaşın yarattığı yıkıntılarını
onarmağa yönelecekler, ABD ise kapitalist dünyanın sanayi ve mali merkezi hâline gelmeye
başlayacaktır.
Liberal kapitalist sistem içinde bulunan Avrupa’nın en gelişmiş üç büyük ülkesi
İngiltere, Fransa ve Almanya arasında, savaşın sonucu olarak oluşan kazanç veya kayıplar,
çözüm bekleyen sorunları ortadan kaldırmayacak ve liberal kapitalizmi yıkacak unsurları
büyütecektir.
Savaş sonucu doğan yeni devletlerin ilk endişesi siyasal bağımsızlıklarını korumak ve
ekonomik bağımsızlıklarını sağlamak idi. Bu politikanın ilk aracı gümrük korumacılığıdır.
Avrupa’nın diğer eski ülkeleri ise ekonomik güçlüklerin baskısı altında, korumacılığa
kayacaklardır.
Özetle;
I. Dünya Savaşı’nın hazırlıklarının devleti, ekonomiyi harekete geçirmeye zorlamasıyla
başlayan müdahaleci süreç, savaş sonrasında iyice hızlanacak ve neredeyse liberal kapitalizmin
sonunu ilân etmiş olacaktır.

11.3.1.2. 1929 Bunalımının Etkisi
Birinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan derin yaralar;
• Dış ödemeler bilançolarındaki alt üst oluş,
• İngiltere’de ekonomik çöküntü,
• Almanya’da enflasyon ve
• Savaşa
sıralanabilirdi.

katılan

kapitalist

ülkelerde

savaşın

yıkıntılarını

onarmak

olarak

Kapitalist sistemin en büyük ve en vahim strüktürel bunalımı olan 1929 bunalımı, I.
Dünya Savaşı’nın büyüttüğü yapısal çatışma ve bozulmaların sonucunda oluşmuştu. 150 yıldan
beri, hiç bir kapitalist ülkenin karşılaşmadığı ağırlıkta bir bunalımın, bütün gelişmiş sanayi
ülkelerini sarmasının nedenlerini konjoktürel ve strüktürel olmak üzere iki kesimde toplamak
mümkündür.
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Bunalımın Konjonktürel Nedenleri:
- Avrupa’nın kapitalist ülkeleri arasında süren savaşın yarattığı elverişli ortamdan
azami ölçülerde yararlanmaya kalkışan Avrupa devletlerinde spekülatif davranışların aşırı
artışı.
-

ABD’de kedi enflasyonunun yayılması.

-

Anonim ortaklıkların mali çevrelerce aşırı denetlenme çabaları.

-

ABD’nin yeryüzünün adeta kredi bankası hâline gelmiş olması.

Bunalımın Strüktürel Nedenleri:
Bu kesimde yer alan nedenler Kapitalist Ekonomik sistemin ve onun strüktürünün, uzun
sürede izlediği gelişim biçimine bağlıdırlar.
Ana çizgilerdeki özneleri ise şunlardır:
- ABD’nin banka sisteminin zayıflığı.
- Uluslararası mali strüktürün bozukluğu.
- Kapitalist ülkelerde gelir dağılımının, tüketicilerin alış gücünü düşüren, talep
hacmini daraltan ve üretimin gelişim hızını izleyemeyen bozuk ve aşırı adil olmayan strüktürü.
- ABD’nin küresel
kolaylaştıracak yapıda olması.

ekonomik

egemenliğinin

bunalımın

yaygınlaşmasını

- Kapitalist ülkelerde, genellikle liberal kapitalizmin, ilke olarak kabul etmediği bu
boyuttaki bunalımları engelleyecek etkin müdahaleci politikaların mevcut olmaması.
Özellikle fazla üretim ile yetersiz tüketim arasındaki strüktürel bozukluk ve gelir
dağılımı dengesizliği ile emperyalist politikanın sonuçlarından biri olan iktisaden geri kalmış
ülkelerin sanayileşmelerinin engellenmesi bunalımın elbette ana eksenini oluşturmaktadır.
Bunalımın getirdiği ekonomik çöküntüden çıkabilmek ve değişik strüktürler arasındaki
dengeyi yeniden kurabilmek için, liberalizmi reddeden iktisadi politikalar uygulanmak zorunda
kalınmış; ABD’de Roosevelt New Deal politikası ile Fransa’da Laval’ın izlediği ve ters sonuç
veren sonucunda da Sosyalist Halk Cephesini iktidara getiren liberal politika, Alman
deflasyonunun Hitleri iktidara getirmesi, İtalya’da Mussolini’nin yönetime el koyması
sonuçları yaşanmıştı.

11.3.1.3. İkinci Dünya Savaşı’nın Etkisi
Boyutları bakımından I. Dünya Savaşı’nı bile çok aşan II. Dünya Savaşı, temelde,
liberal kapitalizmin oluşturduğu ve 1929 bunalımının pekiştirdiği bir sonuç olmaktadır.
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1929 bunalımına karşı uygulanan yeni politikalara rağmen, uluslararası ticaret, 1939
yılına gelindiği zaman bile hiç bir zaman bunalımın patlak vermesinden önceki düzeyine
erişemeyecektir.
Avrupa kapitalizmi parçalanmaktadır. Dış ticaretin gelişmesini kolaylaştıran paranın,
altın ile serbestçe değiştirilmesi işlemi, Fransa için 1914, İngiltere için 1931, ABD için ise
1933’te, artık işlemez olacaktır.
Avrupa ülkeleri, ihracatlarını çoğaltabilmek umudu ile paralarını devalüe eden
politikalar izleyecek ve dış ticareti denetleyeceklerdir. Artık uluslararası çapta, etkin
mekanizmalar mevcut değildir, her ülkenin parası, sıkı bir tarzda, artık ulusal niteliktedir. Bütün
ülkeler iç kabuklarına çekilmişlerdir. Alman Faşizminin yayılma tehlikesinin yarattığı korku
karşısında, ülkeler silahlanma politikaları izleyeceklerdir. 1939-1945 dönemi arası, birçok
Avrupa ülkesi alt üst olacaktır.
İkinci Dünya Savaşı sonrasının, ekonomik ve politik strüktürleri, iki savaş arası
çerçevelerden temelden farklıdır. Artık kapitalist sisteme dahil ülkeler arasında egemenlik
kavgası bitecek, kapitalist dünyanın en egemen gücü hâline gelmiş bulunan ABD ile Sosyalist
sistemin temsilcisi olan Sovyetler Birliği arasında üstünlük kavgası cereyan edecektir. Dünya
böylece ekonomik, politik ve ideolojik olarak iki bloğa bölünmüş olmaktadır.
Bu bölünmenin önemi, sosyalist sistemin, kapitalist sistem üzerine yarattığı etkiler
bakımındandır. Bundan böyle kapitalist sistem, savaş ekonomisi ile refah ekonomisinden gelen
iki katlı bir etkinin altında değişip gelişecektir. Görünüşteki yanıltıcı yönüne rağmen, bu iki
unsur arasında, büyük bir uyuşmazlık bulunmamaktadır, tersine bir diğerini
desteklemektedirler. Askeri harcamalar, tam istihdama ve gelişmeye hizmet ederken; refah
ekonomisi de sosyal gerilimlerin zayıflamasına yol açmaktadır. Diğer yandan, sosyalizmin
oluşturduğu tehlike karşısında kapitalist ülkeler arasındaki dayanışma artmakta ve büyük
boyutlu ekonomik bütünler oluşmağa başlamaktadır. Bu noktada da Kapitalist sistem için bir
gelişme unsuru oluşmaktadır. Fakat asıl önemli nokta, Kapitalist sistemin kendini giderek
düzeltmesi yönünde, devlet müdahalesine olanak vermesidir.
Liberal kapitalizmin, uzun bir sürede oluşturduğu değişim ve gelişimlerin kurduğu
yapılar, işçi hareketleri, sendikacılık, sosyalizm ve demokrasinin gelişmesiyle, Birinci Dünya
Savaşı’nı izleyen yaklaşık yirmi yılda alt-üst oldu.
Evrensel boyutlar kazanan yönleri ile bunalım işsizlerin sayısını 30 milyona çıkarmış,
uluslararası ticareti %60 oranında azaltmış, fiyat düşüşlerini %30’a kadar, borsa düşüşünü
%70’e kadar vardırmıştı.
Liberal kapitalizmi saran bütün bu strüktürel dengesizliklerin karşısında devlet seyirci
kalamazdı. Ve devletten başka da bu büyük sorunlara çare bulacak bir ekonomik-sosyal özne
yoktu. Geniş devlet müdahalesinin etkin düzenlemeciliği, yaratıcılığı, ekonomik diğer
öznelerin acz içinde bulunduğu bir dönemde kurtarıcı tek seçenekti. Ve çökmüş bulunan
ekonomik istikrarın düzelmesini sağlasın diye herkesten önce müteşebbisler, sermayedarlar ve
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yaşam düzeyi çok düşen ücretliler ve işsizler, sosyal nedenlerle aynı doğrultuda devletin
müdahalesini isteyeceklerdir.
Belirtmek gerekir ki devlet müdahaleciliği, Doğru Avrupa’da sosyalizmi, Batı Avrupa
ile Amerika’da ise Müdahaleci Kapitalizme geçişi hazırlayacaktır.
Daha sonra patlayan II. Dünya Savaşı ve sonuçları, müdahaleci kapitalizminin olduğu
kadar sosyalizmin de kökleşmesine hizmet edecektir. Çünkü gayet açıktır ki bir savaşı,
liberalizmin ilkelerine göre hazırlayıp uygulamak kuşkusuz olanaksızdır. Çünkü fiyat
mekanizması rantabilitenin ilkelerine göre işler. Üretimi, tüketicilerin talep yapısı ve doğrultusu
güder, yönetir. Müteşebbis, piyasa üzerinde satılabilme şansı olduğuna inandığı malları üretir.
Görüldüğü gibi, Liberal kapitalizminin mekanizmaları belli strüktürler ortamında ekonomik
faaliyetleri ancak düzenleyebilmektedir.
Oysa bir savaşta, durum bütünü ile değişmektedir. Her şeyden önce bir savaşın
hazırlanması ve uygulanması hâlinde üretimin zorunlu olarak savaş araçları ve ulusal
savunmanın gerekleri doğrultusunda yapılması gerekir. Diğer yandan savaş harcamaları, büyük
tutarlara varır ve bundan ötürü klasik yöntemlerle bu büyük tutarları bulmak mümkün değildir.
Bu iki önemli neden devleti, toplu ve sistematik tedbirler almak zorunda bırakmaktadır. Bunları
başlıca iki nokta etrafında toplarsak, biri, ulusal savunma yönünde üretimi uyarmak, gütmek ve
diğer üretim biçim ve çeşitlerini yavaşlatmak; ikincisi, savaş harcamalarını, karşılayacak tarzda
mali bir politika gütmek. Burada, vergi ve istikraz, zorunlu olan fonların tümünü
karşılayamadığı için, Devlet parasal enflasyon yoluna gitmek zorunda kalmaktadır. Bu
enflasyonist politika ise bilindiği gibi bütün sosyal gruplar için zorunlu bir vergiden başka bir
şey değildir.
Savaş sonrasında, eski liberalizme dönmenin olanaksızlığı şu nedenlerden doğmaktadır.
Bir savaş ekonomisinde izlenmiş bulunan politikanın yarattığı yeni strüktürlerin
elverişsizliğine, savaş yıkıntılarının onarılması gereği eklenmektedir. Böylece savaş öncesi ve
sonrasının ekonomileri bir aşamadan diğer aşamaya geçmektedir. Kapitalist ülkeler örneğinde,
savaş sonrası yıkımlarını onarmak ve I. Dünya Savaşından sonra, zaten çok bozulmuş bulunan
ekonomik sosyal yapıları, geliştirmek ve uyumlaştırmak ve özellikle fazla üretiminin
doğurabileceği muhtemel bunalımları önlemek için devlet, ekonomik hayata karışacaktır.

11.3.2. İşçi Hareketleri ve Sosyalizmin Etkisi
Liberal kapitalizmin ekonomik ve sosyal bunalımlarının temelinde bulunan ‘fazla
üretim ve eksik tüketim’ oluşunda, emek kesimine, gerekli önemin verilmemiş olduğu gerçeği
bulunmaktaydı.
Liberal kapitalizmin, teknik, ekonomik organizasyon gibi alanlarda gösterdiği büyük
başarılarına karşın, sosyal strüktürlerin savsaklanması nedeni ile sosyal barışı kurtaramaması,
sosyal ve ekonomik strüktürler arası uyuşmazlıklar, özetle işçi kesiminin kısılan özgürlükleri
sonucunda, liberal kapitalizmin ekonomik başarıları, yerini ekonomik bunalımlara bırakınca,
sosyal ve düşünce alanındaki itirazlar, direnmeler, liberalizmi içten ve dıştan yıpratmaya
240

başladı. İşçi hareketleri, sendikacılık, sosyalizm, uygulama alanında; Marksizm ise düşünce ve
doktrin anlamında kapitalist sistemi hırpalayacak, aşındıracak ve onun değişip gelişmesine yol
açacaktır.

11.3.2.1. İşçi Hareketleri-Sendikacılık ve Liberal Kapitalizmin
Değişmesi
Sosyal sınıflar arası uyumsuzluğun, çelişmelerin kimi zaman çatışma ve savaşa
dönüştürülmesinde liberal kapitalizmin önce gelişme biçimi, sonra yarattığı ekonomik/sosyal
bunalımların payı büyüktür. İnsan toplumlarının tümünde sosyal uyuşmazlıklar bulunmaktadır.
Fakat toplumların bir tarafta sermaye, öbür tarafta emek unsuruna dayanan kesin ayırımı ve
sosyal çatışma bilincinin aşırı ölçülere varmasında, sosyal sorunu hesaba katmadan, sömürü
sınırlarını alabildiğine genişleten kapitalist uygulamaların büyük bir sorumluluğu vardır.
Liberal kapitalizme tepki olarak doğan Sosyal, Sosyalist ve Marksist doktrinleri de liberal
kapitalist uygulamalar bir tepki olarak yaratmıştır.
Daha Ticari Kapitalizm döneminde işçi kesimi bunalmış bulunuyordu. Fakat sosyal
strüktürlerin alt-üst olması sanayileşme sürecinin hızlı bir seyir izlemesi ve üretim araçları
mülkiyetinin müteşebbis veya kapitalistlere geçmiş olmasıyla başlar. Çünkü burada, ekonomik
eşitsizlik ve örgütsüzlüğün yalnızlığında ve işsizlik tehdidi altında bulunan işçi, patronun
bütünü ile egemenliği altına girmektedir. 18. yüzyılın sonu ve 19. yüzyılın tamamı, aşağı yukarı
işçi sınıfının çok aleyhine olan bir ortam oluşturmaktadır.
Sanayi Devrimi sonucunda eski tarımsal strüktürler ve zanaat yapıları değişmekte, eski
çiftçiler ve zanaatkârlar işsiz kalmakta daha sonra oluşan demografik patlama ile kırsal
yörelerden şehirlere göç akımları işsizlerin sayısını çoğaltmaktadır.
Bu dönemde işçilerin büyük bir kısmını köylüler ile iflas etmiş zanaatkârlar oluşturur.
Köylerini ve topraklarını terk etmiş köylüler, son derece kötü koşullarda yaşamaktadırlar.
Zanaatkârlar da eski strüktürlerini kaybederler.
Loncaların yasak edilmesi ile işçilerin dernek kurma olanağı yok ve çalışma koşulları
da ağırdır. Çalışma günü bazen 14-18 saate kadar çıkmaktadır. Ne bayram, ne de dinlenme tatili
bulunmakla birlikte küçük çocukların ve kadınların çalıştırılması genel bir ilkedir.
İngiltere’de ve Fransa’da işçiler, sıkı bir denetim altındadır (çalışma karneleri). Patronu
bırakıp giden işçi hapsedilmektedir.
Endüstri devriminin başlangıcında, örneğin İngiltere’nin Manchester şehrinde bir iplik
fabrikasında, 1923 yılında işçilere verilen nakdi ceza listesinden, bir iki örneği anmak,
koşulların ağırlığı hakkında bir fikir vermeğe yetecektir:
• Pencereyi açan işçiye,
• Çalışmada pis-kirli bulunan işçi,
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• Çalışma sırasında elini yüzünü yıkayan işçi,
• Gazı erken yakan işçi,
• Çalışma sırasında ıslık çalan işçi,
• Son zilden sonra 5 dakika geç gelen işçi,
• Hasta olduğu zaman, kendi yerine tatminkâr bir tarzda bir başka işçi bulamayan,
işçiye para cezası veriliyordu.
Liberal kapitalizmin gerçekleştirdiği Sanayi Devrimi ve ekonomik büyümenin aktif
tarafındaki başarıları, sosyal alanda işçi sınıfının yoksulluğu ve sömürülmesi pahasına; bir
yazarın deyimi ile “on milyonlarca işçinin gayri insanileştirilmesi” ile gerçekleştirilmişti.
Sermayenin ve üretim araçlarının belli ellerde yoğunlaşması, işçilerin, iş bulabilen
kısımlarının bile atölye, fabrika gibi yerlerde ‘toplama kampları’ tarzında çalıştırılması, gerçek
bir proleterleşme süreci oluşturmuştur.
İşsizlik, düşük ücret, çalışmanın çok ağır koşulları, işçileri eziyordu. Aslında işçi
kesiminin bu yalnızlığı ve aşırı sömürülmesinde çalışma mevzuatının işçiye, mesleki dernekler
kurma hakkını vermemiş olmasının da büyük payı vardı.
İşçi sınıfının bu yoksulluğu, İngiltere’de 18. yüzyılın sonu ile 19. yüzyılın başı arasında
en çekilmez doruklarına çıkmaktadır. Fransa’da ise benzer durum, 1820 ile 1850’ler arasında
yaşanmıştır. Bu durum grevler, karışıklıklar ve isyanlar ile kendinden son derece memnun olan
burjuva sınıfına endişe verir ve bir sosyal sorunun varlığını gözler önüne serer.
İşçi sınıfı 1825 yılından itibaren, sendika kurmak özgürlüğünü isteyerek, örgütlenmeye
kendisini yoksulluğa sürükleyen koşulları değiştirmeğe çalışacaktır. Burjuva sınıfı, işçi
kesimine kuşku ile bakmaktadır. İşçiler üzerindeki sıkı baskı giderek şiddetlenmektedir. Fakat
yeni bir işçi davranış, zihniyet strüktürü oluşmaktadır. 1830’lardan itibaren işçiler için yeni
umutlar doğmaktadır. Avrupa ülkelerinde önce İngiltere’de işçilerin çalışma haklarını
düzenleyen yasalar yavaş yavaş oluşacaktır. Fakat çalışma hukukunun Kıta Avrupası’nda gün
görmesi için 1848 işçi ihtilalleri gerekmiştir.
Sendikacılığın gerek İngiltere, gerekse Avrupa’da oluşabilmesi, işçi hareketlerinin bir
sonucudur. İşçiler ilk aşamada işçi dernekleri ve birlikleri kanalı ile işçileri koruyan ve
teşebbüsün fonksiyonunu sınırlayan mesleki korporasyonları savunacaklardır. İngiltere’de
1827-1836 arasında işçi örgütleri çoğalmaktadır ancak çok sayıda ve zayıf oldukları için etkileri
azdır. Robert Owen, işçileri bir tek sendikada toplanmağa çağırmaktadır. 1834’de, Trade
Unions, bir kaç hafta içinde 500 bin üye toplayabilecektir. Ancak İngiliz hükümeti bunu gayri
meşru ilan eder.
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1815-1871 yılları arasında İngiliz Mesleki Sendikacılığı, her türlü ideolojiyi terk edecek
ve kapitalizm içinde bütünleşecek tarzda gelişecektir. İşçi örgütleri, üyelerinin haklarını
savunmakla yetinecekler, kapitalist sistemi devirmekten vazgeçeceklerdir.
Sosyalizmin bir sistem olarak doğması, Batı’da demokrasinin siyasal rejim olarak
güçlenmiş bulunan işçi sınıfına yasamalı görev yapabilecek olanakları açmış olması, emek
kesimine liberal kapitalizmin çürümüş dallarının düzeltilebilmesine fırsat verecektir. Zaten,
böylesi bir güç hâline gelmiş bulunan işçi sınıfını, kendi başına bırakmanın tehlikeleri de ortada
idi. Ekonomik durum hakkında, pek bilgisi olmayan ve temsil edebileceği yıkıcı gücü, değişik
vesilelerle göstermiş bulunan işçi sınıfının, tek başına bırakılmasının tehlikesini hükümetler
kadar, müteşebbisler de anlamışlardı.
Böylece hükümetler ve kapitalist sınıf, uzun bir süre ezilmelerine, sömürülmelerine göz
yumdukları işçi sınıfının, bu giderek büyüyen gücü karşısında iki temel amaç saptadılar:
• İlk amaç, işçi sınıfının üzerinde bulunan ağır baskıları hafifleterek, zararları açık
şiddet yollarına ve grevlere başvurmalarını engellemek.
• İkincisi, işçi sınıfını, sahip olduğu büyük gücü, yıkıcı amaçlarla kullanmamak için,
ona bazı sınırlarda kalan ve yapıcı bir iş birliği çerçevesinde beliren kapitalizme entegre olma
olanakları tanımaktır.

11.3.2.2. Sosyalizmin Etkisi
19. yüzyılın başlarında, liberal kapitalizmin en çok eleştirilen yönü, daha önce belirtmiş
olduğumuz gibi, sosyal sorunlara yabancı kalmış olması idi. Sosyal plânda liberalizm,
uygulamada insan unsurunu, karmaşık ihtiyaçlarını ve duyarlılığını unutmuş bulunuyordu.
Uygulamadaki niteliğiyle tanıdığı tek şey diğer mallar gibi, iş gücünün fiyatını belirleyen güç
ilişkiler ve oranlarıydı. Üretim faktörlerinden en önemlisi olan emek ve onun sahibi işçi,
kendisinin de var olduğunu, ihtiyacı ve hakları bulunduğunu, duyurmak ve kabul ettirebilmek
için, uzun bir yoksulluk döneminden sonra çoklukla kanlı gösteriler ve çatışmalarla isyanlardan
geçmesi gerekmiştir.
İşçi hareketleri, Enternasyonaller, Almanya’da sosyal demokrat, İngiltere’de İşçi Partisi
ve Fransa’da sosyalist partiler, halk yığınları arasında zaman zaman sağlam kökler
salabilmişlerdir. Batı Avrupa’da sosyalist akımlar, en güçlü akımlardan biri hâline
gelebileceklerdir.
Ekim Devrimi ile 1917’de Rusya’da Sosyalist bir sistemin uygulanmasından sonra,
üretim araçlarının özel mülkiyetine ve kâra dayanan liberal kapitalist sistem daha fazla
sarsılacaktır. Her şeyden önce, kapitalist sistem, geniş bir pazar kaybedecektir. Marksist
doktrine Lenin’in katkıları eklenerek daha fazla yayılacak, kapitalizmin dışında, başka
organizasyon ve strüktürlerin oluşabileceği, yaşayabileceği düşüncesi, doğurduğu kötü
sonuçlar ve verdiği bıkkınlıkla liberal kapitalizmin karşısına, göz ve düşünce kamaştıran bir
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seçenek olarak çıkacaktır. O zamana değin tek iktisadi sistem olan kapitalizm, şimdi sosyalizm
ile yalnız teoride değil; uygulamada da mücadele etmek durumunda kalacaktır.
Kısaca andığımız bu etkilerin birikimi, liberal kapitalizmi kendine bir çeki düzen
vermeye, iyi işlemeyen çarklarını yenilemeye ve bozulan strüktürlerin tutarlılığını sağlamağa
yöneltecektir. Bütün bunlar ise Müdahaleci Kapitalizme doğru bir gelişmeyi sağlayacaktır.

11.3.3. Aşırı Üretimin Yarattığı Bunalımın İçsel ve Dışsal Nedenleri
Liberal kapitalizmin değişimini sağlayan nedenleri ve etkileri tamamlamak için
andığımız dönemde Kapitalist ülkelerin biri içsel, diğeri dışsal strüktürleri arasındaki
bozulmaları gösteren iki temel noktaya değinmek gerekir. İlk nokta bundan önce andığımız ve
sosyal alanda liberal kapitalizme derin tepkilerin doğmasına neden olan yetersiz tüketim ile
ilgilidir, ikinci nokta, günümüze dek uzanan Kapitalist oluşma ve gelişmeleri (özellikle AB),
aydınlatacak ve müdahaleci kapitalizme geçişin en önemli yönlerinden birini açıklayan, geri
kalmış ülkelerin aşırı sömürülmesi ve sanayileşememiş olması ile ilgilidir.

11.3.3.1. Aşırı Üretim ve Yetersiz Tüketim Uyuşmazlığı
Sanayici liberal kapitalizmin üretim biçimini, kapitalizm öncesi üretim biçimlerinden
ayıran temel özellik, piyasa için ve belli bir kâr elde etmek amacıyla üretim ve tüketim mallarını
büyük miktarda ve de yığın hâlinde üretmek idi. Daha önce belirttiğimiz gibi kapitalizm öncesi
dönemin ekonomik bunalımlarını, toplam arzın, toplam talebi, karşılayamayan yetersiz üretimi,
oluşturuyordu. Oysa Sanayi Devrimi’nin güçlü kapitalist üretim biçiminde ve liberalizmin
sağladığı özgürlük ortamındaki sanayi kapitalizminde doyurabilecek (ödeme gücü) toplam içsel
talepten çok daha fazla mal üretebiliyordu.
Liberal kapitalizmin en önemli gayretlerinden biri, kapitalist grubun aşırı sömürüsü
sonucu, adaletsiz gelir dağılımı doğrultusunda çalışan geniş halk yığınlarının düşük olan ücret
seviyelerinin dar tuttuğu toplam talebi ikame edecek ve giderek çoğalan mal üretimini
emebilecek geniş piyasalar bulmak ve elde tutmak olacaktır. Bunu yaptığı ölçülerde kapitalist
üretim biçiminin iç çelişkisi çözülüyor ve refah geliyordu. Dış piyasa bulamadığı durumlarda
ise, ekonomik bunalımlar oluşuyordu. Bu çelişkiyi çözme, ya mevcut üretim güçlerinin
yıkımına veya eski piyasaların daha fazla sömürülmesi ve yeni piyasaların bulunmasına
bağlıdır. Kapitalist üretim biçimi ile bu sürecin, önce içsel ve sonra dışsal emperyalizme
götürüldüğünü daha önce belirtmiştik.
Batının kapitalist ülkelerinde oluşan ekonomik ve sosyal dengesizlikler, ürettiği fazla
malları satabilecek bir üretim biçimine ihtiyaç duyduğu hâlde, bu fiili ihtiyaçlarını doyuracak
bir satın alma gücüne sahip olamayan bir tüketici kitlesinin karşı karşıya bulunmasında
oluşmaktadır.
İkinci Dünya Savaşından sonra da en önemli istikrarsızlık, daha önceki dönemlerde
olduğu gibi bir yanda piyasada alıcı bulamayan üretim ile diğer yanda var oldukları hâlde
doyurulamayan ihtiyaçların aynı ortamı damgalayan sonuçları idi. Liberal kapitalizmin bu
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sonuçlarından en fazla acı çekenlerin tüketim seviyesi yetersiz olan geniş kitlelerin olduğu
görülmektedir. İhtiyaçların tatmin edilmezliğinin nedeni elbette tüketim eğilimi oldukça yüksek
olan kitlelerin, satın alma güçlerinin yetersizliği idi.
ABD’de 1925 ile 1929 yılları arasında imalat sanayinde, ödenmekte olan global gerçek
ücretler ancak % 5 oranında bir artış gösterirken, aynı dönemde kâr ve temettülerin genel
seviyeleri % 86 oranında çoğalıyordu.
Demek oluyor ki işçi kesimine biraz daha adil bir tarzda ücret ödenmiş olsaydı,
ekonomik bunalımlara yol açan yetersiz talep büyük ölçülerde genişletilebilirdi. Liberal
kapitalizmin uygulamalarında bu yapılamazdı. Bunu müdahaleci kapitalizm yapacaktır.

11.3.3.2. Kolonilerin Aşırı Sömürülmesi
İç toplam talebin, ücretler düzeyini aşırı düşüren bir sömürü sonucu düşmesi, fazla
üretimi, dış piyasalar bulmaya zorlamıştır. İç piyasalarda beliren bu dar boğaz, emperyalist
sömürüler sayesinde aşılabiliyordu. Fakat söz konusu kolonilerin geri kalmışlığında, aşırı
sömürülmeleri ve sanayileşmelerinin kolaylaştırılmamış olması, diğer nedenler yanında, bu
piyasaların da satın alma gücünü düşürmüştü. Zaten 1929 bunalımı gibi I. ve II. Dünya
Savaşlarının oluşması, iç piyasalardan sonra, dış piyasaların da daralmış olmasının büyük
ölçüde bir sonucu olmaktadır.
Kolonileşen ülkeler, henüz kapitalist bir ekonominin üretim biçimine sahip değillerdir.
Bu geri kalmış ülkeler, feodal el zanaatları veya pre-kapitalist aşamalarında batının gelişmiş
kapitalist ülkeleri için sadece ve o da tek yönlü bakılan birer piyasa idiler. Batının ham madde
deposu ve ürettiği malların da emicisi idiler.
Sanayileşmiş bir ülkenin en iyi müşterisi yine sanayileşmiş bir diğer ülke olmaktadır.
İktisaden geri kalmış ülkeleri, aşırı sömürme ve sanayileşmelerini engelleme gibi tutumlar, bu
piyasalarda da dar boğazlar oluşturmuştur. Sanayileşemediği için satacağı mallar sınırlanmış
ve gelir düzeyi düşmüştür. Bir tek tarımsal kökenli mal ihracatı da yine bu konudaki aşırı
sömürü sonucunda gelir seviyelerini düşürmüştür. Bu düşük gelir seviyesi, talebin hem hacmini
daraltmış, hem de ekonomik geriliğin ve sanayileşememiş olmanın doğrultusunda, giderek
gelişen sanayi üretim mallarına ihtiyaç duyulmaz hâle getirmiştir. Bu iki yönden gelen etkilerin
toplamı, diğer türde olan nedenlerle birleşerek, liberal kapitalist ülkeler için belli bir dönemden
sonra, dış piyasalarda da dar boğazlar oluşturmuştur.
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Bölüm Soruları
1)
Liberal kapitalizmden, müdahaleci kapitalizme geçiş sürecinde, “küçük ve
sayısız teşebbüslerin yerine, büyük ve az sayıdaki teşebbüsler geçmesi” aşağıdakilerden
hangisi ile ifade edilebilir?
a)

Sendikacılık

b)

Devletçilik

c)

Himayecilik

d)

Emperyalizm

e)

Tekelci kapitalizm

2)
Aşağıdakilerden hangisi liberal kapitalizmin gelişerek işlemesinde deniz aşırı
ülkelere doğru yayılmayı ifade eder?
a)

Fizyokrasi

b)

Merkantilizm

c)

Coğrafi keşifler

d)

Himayecilik

e)

Emperyalizm

3) Serbest piyasa koşullarına göre oluşan ücretlerin, patron ve işçilerin karşılıklı
görüşmeleri ile saptanması aşağıdaki hangi sistem çerçevesinde gerçekleşir?
a)

Müzakere

b)

Pazarlık

c)

Ombudsmanlık

d)

İş mahkemeleri

e)

Sendikacılık

4)
1929 büyük bunalımından sonra, kapitalist gelişmiş ülkelerde yayılan devletçilik
dalgasına Almanya’da ne ad verilir?
a)

Sosyal demokrasi

b)

Korporatizm

c)

NEP

d)

New Deal
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e)

Nasyonal Sosyalizm

5) Çalışma hukukunun Kıta Avrupası’nda ortaya çıkmasını sağlayan işçi ihtilalleri
hangi yılda gerçekleşmiştir?
a)

1750

b)

1810

c)

1840

d)

1844

e)

1848

6) Liberal kapitalizmin sağlıklı işleyebilmesi için gerekli hangi ilkelerin çatışması
sonucu ‘rekabet, rekabeti öldürecektir’?
a) Serbest girişim ve özgürlük
b) Özgürlük ve kişisel çıkar
c) Rekabet ve özgürlük
d) Bireycilik ve kişisel çıkar
e) Rekabet ve kişisel çıkar
7) 19. yüzyılın ikinci yarısında liberal kapitalist ülkelerin tümünde ‘liberal kapitalizmin
çok sayıdaki küçük teşebbüslere dayalı olan yapısının, az sayıdaki çok büyük teşebbüslere
dönüşmesiyle’ yaşanan gelişmenin kaynağı hangisidir?
a) Devlet müdahalesinde yaşanan gecikmeler
b) Rekabet yasalarının işlememesi
c) Aşırı kar hırsı ile girişimlerin engellenmesi
d) Kişisel çıkarın rekabeti öldürmesi
e) Rekabetin, rekabeti öldürmesi
8) ‘Rekabetin, rekabeti öldürmesi’, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade
edilmiştir?
a) Yabancı firmalarla yapılan girişimlerin yerli rekabeti engellemesi
b) Devlet desteklerinin rekabeti öldürmesi
c) Rekabet yasalarının gereği gibi uygulanmaması
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d) Aşırı kar hırsı ile işletmelerin illegal davranması
e) Rekabet sonucu kaybedenlerin çıkarlarını korumak için kazananlarla anlaşmaları
9) Liberal kapitalist ülkelerin neredeyse tümünde görülen ‘rekabetin, rekabeti
öldürmesi’ durumu hangi tarihte yaşanmıştır?
a) I. ve II. Dünya savaşları arası
b) 1929
c) 18. yüzyılın ikinci yarısı
d) 19. yüzyılın ilk yarısı
e) 19. yüzyılın ikinci yarısı
10) Emperyalizm için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Ekonomik bunalımlara neden olur
b) Büyümeyi engeller
c) Dış ticaret üzerinde negatif etkiler yaratır
d) İç piyasa üzerinde negatif etkiler yaratır
e) Kapitalist genişlemeye destek olur
11)
-

Kapitalist sistemin gelişmesinde etkilidir

-

Dış ticarete ve iç piyasaya güç kazandırır

-

Kapitalist büyümeye destek olur

Yukarıda sıralanan gelişmelerin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Burjuvazi
b) Devletin ekonomik müdahaleleri
c) Merkantilizm
d) Hümanizm
e) Emperyalizm
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12) Uluslararası strüktürlerin değişmesi ve içsel bunalımlar karşısında 1873 yılında
Almanya’da ulusal endüstriyi koruyan gümrük rejimini uygulayarak liberalizmden
uzaklaşılmasına neden olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Konrad Adenauer
b) Wilhelm Marx
c) Friedrich Engels
d) Karl Marks
e) Bismark
13) Müdahaleci kapitalizme giden sürecin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
a) 1850 ile 1880 dönemi
b) 1880 ile 1900 dönemi
c) I. Dünya Savaşı Dönemi
d) I. ve II. Dünya savaşları arası dönem
e) 1880 ile 1914 dönemi
14) 1929 büyük bunalımından sonra yayılan devletçilik dalgasının bir sonucu olarak
ABD’de Roosevelt tarafından yürürlüğe sokulan ekonomi politikalarına ne ad verilmektedir?
a) Yeniden yapılanma
b) Roosevelt Doktrini
c) Roosevelt Planı
d) Big Deal
e) New Deal
15) Aşağıdakilerden hangisi Müdahaleci Kapitalizme geçişi hazırlayan unsurlardan
sayılamaz?
a) İşçi hareketleri
b) Sosyalizmin etkisi
c) Aşırı üretim
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d) Yetersiz tüketim
e) Kolonilerin yeterince sömürülememesi
Cevaplar:
1) e, 2) e, 3) e, 4) e, 5) e, 6) e, 7) e, 8) e, 9) e, 10) e, 11) e, 12) e, 13) e, 14) e, 15) e.
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12. DEVLETİN EKONOMİK HAYATA MÜDAHALESİ: KARMA
EKONOMİK SİSTEM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Devletin Ekonomiye Müdahalesinin Kökenleri
12.1.1. Müdahaleci Kapitalizmin Yerleşmesi
12.1.2. Keynes’in Doğuşu
12.1.3. Uygulamada Müdahalecilik
12.2. Karma Ekonomi
12.2.1. Karma Ekonominin Tanımı ve Tarifi
12.2.2. Serbest Piyasa Sisteminin Doğurduğu Sonuçlar ve Müdahale
12.3. Karma Ekonominin Aşamaları
12.3.1. Karma Ekonominin İlk Aşaması: Karma Ekonomili Şirketler
12.3.2. Karma Ekonominin İkinci Aşaması: Piyasa Ekonomisinde Kamusal Teşebbüs
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Anahtar Kavramlar:
Karma Ekonom, Kamusal Teşebbüs, Keynes
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Giriş
Kapitalist ekonomik sistem, özellikle sanayi dönemi sonrası ortaya çıkan sosyal
adaletsizlikler ve işçi sınıfının ekonomik çöküşü ile birlikte doğan sosyalist ekonomik sisteme
karşı ve de kapitalizmin krizlerine müdahale etmek üzere ‘müdahaleci kapitalizm’in yolunu
açmıştır. Uygulamada müdahaleciliğin en önemli örneği olan karma ekonomik sistem ve onun
aşamaları bölümün içeriğini oluşturacaktır.

254

12.1. Devletin Ekonomiye Müdahalesinin Kökenleri
Birinci Dünya Savaşı, liberal kapitalizmin fiilen sonunu ilan etmiş olduğu hâlde; sisteme
olan inanç devam ediyordu. Fakat sadece ABD’de 15 milyona yakın işçiyi işsiz bırakan, 1929
Büyük Buhranı, liberal yapı ve onları işleten ilkelerle doğal ve otomatik tarzda giderilmeyince,
liberal kapitalizmin güven ve saygı oluşturan ‘erdemi’, korkunç yoksulluk ortamında
yıkılıverdi.
Böylece devlet, ekonominin genel dengesini düzenlemeye ve sağlamaya çalışmalı, her
kesin refahını sağlayacak tarzda iktisadi kalkınmayı gerçekleştirmek için karışmalı, yapmalı ve
yaptırmalıydı. Üstelik bu yeni işlevleri zamanında ve sistematik bir tarzda yürütmeliydi.
Bu durumda liberal kapitalist sistem için iki seçenek vardı:
• Ya, kapitalizmi iyileştirecek tedbirler almak.
• Veya tamamen sosyalizme dönüşecek yolları uygulamak.
Birinci yol en kolay olanıydı ve böylece:
• Kapitalizmin bunalımları devleti düzeltici ve düzenleyici müdahalelere,
• Sosyal bunalımlar devleti çatışan çıkarları uzlaştırıcı ve dengeleyici müdahalelere ve
• Son olarak ekonomik gelişme gerekleri devleti istikrar sağlayıcı, mali kaynak
yaratıcı, rasyonel kullanmaya ortam hazırlayıcı müdahalelere yöneltmişti.
Liberal kapitalizmin uygulamada yetersiz kalan, iyi işlemeyen taraflarını düzeltmek,
oluşan yeni ekonomik-sosyal strüktürlerin yarattığı ihtiyaçları karşılayacak tarzda geliştirmek;
sistemi yıkabilecek nitelikteki bunalımların doğmasını önlemek hedefleri ile devletin çok geniş
boyutlarda iktisadi faaliyetlere sürekli katılması, Müdahaleci Kapitalizmi doğurmuştur.
Liberalizmin uygulamada yaraladığı, yoksullaştırdığı kapitalizmi devlet, iyileştirmek,
zenginleştirmek ve güçlendirerek yaşatmak amacındadır.
Genel bir ifadeyle, kapitalist sistemin çelişkilerini iyileştirebilen, hatta kapitalizmle
komünizm arasında mutlu bir sentez yaratan bir ekonomik sistem olarak müdahaleci kapitalizm
gelişmişti.

12.1.1. Müdahaleci Kapitalizmin Yerleşmesi
Kapitalizmi, sistem olarak aşmak, sosyalizme geçmek mi, yoksa liberal kapitalizmi
iyileştirip geliştirmek mi sorusunun cevabı için, liberal kapitalist sistemin, müdahaleci
gelişimini kavrayabilmek için, 1914’lerden beri, biri diğerini izleyen şu dört önemli aşamayı
anlamak gerekir:

255

• Daha önce oluşmuş işçi hareketleriyle birlikte Birinci Dünya Savaşı, geleneksel
strüktürleri temelden değiştirmiş oldu.
• 1929 büyük bunalımı ve onu izleyen yıllar, geleneksel ekonominin işleyiş tarzını, altüst etti.
• İkinci Dünya Savaşı ve sonuçları, mevcut strüktürler bütününü ve bunların işleyişini
yeniden bozdu.
• Sosyalist sistemin doğması ve yaşaması, kapitalist sistemi büyük ölçüde etkiledi.
Birinci Dünya Savaşı boyunca, çatışan bütün ülkelerde, ekonomik faaliyetleri devlet
yönlendirmeye başladı. Savaş endüstrisinin tümünü ve dış ticareti artık devlet düzenliyordu.
Kısaca, serbest ticaret ve piyasa mekanizmasının egemen olduğu alanlar, artık devletin
müdahalesi ile düzenlemeye başlandı.
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra ise kapitalist ülkelerin içinde daha önce başlamış
bulunan, reformist ve sosyalist görüşlerin geliştiği görülmektedir.
İşçiler, grev ve sendika hakkı elde ettikten sonra, sendikalar güçlendikçe de haklarını
normal yollardan, daha kolaylıkla sağlayabildiklerinden, barışçı politikalar gütmekle yetindiler.
Bu gelişmeler sonucunda, savaş sonrasında müttefik devletler, Versay Antlaşması
eklerine, çalışma süresini günde 10 saatten 8 saate indirmek gibi çok önemli bir madde koyarak,
önemli bir sosyal aşama gerçekleştirmiş oldular. Daha sonraları 1928 yılma doğru, sosyal
sigortalar rejimi kurulacaktır. 1931 yılında ise örneğin Fransa’da devletin ‘Ailesel Yardım
Fonları’ kurulacaktır.
Böylece daha Birinci Dünya Savaşı’ndan önce, liberal kapitalizme sınırlar çizen devlet
müdahaleleri (çalışmanın organizasyonu ile ilgili yasalar, tröstlere karşı yasalar), savaş ile
birlikte daha da genişlemiş, sermaye ve emeğe dayanan baskı gruplarının etkisinde daha da
derinleşmiştir.

12.1.2. Keynes’in Doğuşu
1929 Bunalımı’nın yarattığı büyük sorunlar, iktisat biliminde büyük bir yenileşmeye
hatta bazı noktalarda devrim sayılabilecek gelişmelere yol açtı. Marksist olmayan düşünce
alanında iki eğilim belirdi:
• Biri, liberalizmi reddetmek ve onun yerine liberalizm ve sosyalizm olmayan yeni bir
rejimin teorisini oluşturmak
• Diğeri ise liberalizmi yenileştirmekti.
İkinci yol tercih edildi: Devletin iktisadi hayata müdahalesi.
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1920-1925 yılları arasında müdahaleler zaten artmaya başlamıştı, fakat klasik türdeki
bu müdahaleler beliren yakıcı sorunları çözemiyordu. 1929 yılından sonra özellikle ABD,
İngiltere, Fransa’da uygulanan güdümlü iktisadi politikalar doyurucu sonuçlar vermiyordu.
Devlet müdahalelerinin toplu, sistematik bir teorisine şiddetli ihtiyaç duyuluyordu.
Keynes ve onu izleyenlerin bu doğrultudaki arayışları, Neo-Klasik ekonomiye karşı başarı
kazanacak görüşleri oluşturacaktı.
O zamana dek düşünceleri yayılmamış bulunan İsveçli iktisatçı K. Wicksell ve
Mitchell’in, yaptıkları araştırmalardan da büyük ölçüde yararlanan Keynes, ekonominin
bozulan dengelerini düzeltmek ve liberalizmin, değişen bu yeni ortamda kapitalizmi yıkmasına
engel olmak amacıyla devlete yeni işlevler veren ünlü eserini oluşturacaktır.
1936’da yayımlanan Genel Teori isimli kitabında sergilenen teorileri ile Keynes’in
kapitalizmi kurtarmak istediği noktasında iktisatçıların çoğu hem fikirdir.
Keynes’i etkileyen ekonomik olayların en büyüğü, batıyı saran 1930 yıllarının daha da
vahim bir hâle getirdiği işsizlik sorunudur. Düşünürün hareket noktası da budur. Klasik
teorilerin tersine ücretlerin düşürülmesi olgusunun işsizliğe çare olmadığını görmüş ve ücret
indiriminin, işçilerin gelirlerini daha da azaltarak, mevcut işsizliği daha da tehlikelileştireceğine
inanmıştır. Ekonomik çöküş, bir diğerini daha da ağırlaştırmak suretiyle yatırımların seviyesini
düşürecek, müteşebbisler, yeni işler açmaktan kaçınacaklardır. O hâlde ekonomik çöküşlerden
çıkmayı, bu koşullarda sadece devlet başarabilir.
Buradaki konumuz bakımından ise, en önemli değişiklik, devletin ekonomik
faaliyetlere karışmasıdır. O zamana dek ampirik diyebileceğimiz bu müdahaleler, Keynes
sayesinde sistematik olmaktadır.
Ekonominin devlet tarafından, kapitalist bir anlayış içinde güdülmesi, Keynes sayesinde
ilk kez teori hâline kavuşmuştur.
Keynes’in temel amacı, 1929 ekonomik bunalımı sonucu beliren dar boğazları aşmaktır.
Liberalizmin, artık işleyemeyen otomatik mekanizmalarının, bunalttığı ve çıkmaza soktuğu
kapitalizmi kurtarmak istemektedir. Yoksa Kapitalizmi aşmak gibi bir isteği yoktur. Derinliğine
strüktürel reformlar ve organik bir ekonominin yaratılması için zorunlu olan kurumlar
önermemiştir. Kapitalizmi biraz düzelterek korumak istemektedir.
Devlet, belli ekonomik organizasyonları basitçe koruyan güçlü bir bekçi olmaktan
çıkmış, iktisadi faaliyetlerin temel ajanı olmuştur. Bütçe ve maliyede artık nötr bir politika
izlenmeyecek; mali politika, kaynakların daha iyi kullanılması amacıyla, bir transfer aracı ve
millî geliri bir paylaştırma aracı olacaktır. Ekonomik politika da devletin en önemli bir
fonksiyonu hâline gelmiş olmaktadır.
Böylece, Batı ülkelerinin hemen hemen hepsinde ve her ülkenin strüktürel niteliğinin
farklılığı doğrultusunda değişmek üzere bir devlet güdümcülüğü, ekonomik liberalizmin yerini
almaktadır.
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12.1.3. Uygulamada Müdahalecilik
Liberal kapitalizmin doğurduğu bunalımlara çare bulmanın, kapitalizmin otomatik
aygıtları ile artık sağlanamaz olmaya başladığı dönemlerde, devlet fiilen ekonomiye karışma
zorunda kalmaktadır.
Ancak müdahaleci kapitalist ekonominin tarihi, temel olarak Birinci Dünya Savaşı’ndan
sonra başlayacak ve ekonomik değişme ve gelişmenin büyük aşamalarının bir gereği ve işlevi
olarak günümüze dek, fakat bu kez ve kimi zaman adlandırıldığı üzere ‘Karma Ekonomi’
biçiminde gelişerek devam edecektir.
Kapitalist Batı ülkelerinde, 1919 yılından sonra ekonominin devlet tarafından
güdülmesi, ‘genel bir eylem’ hâlinde yayılmıştır. Liberalizmin doğduğu ülke sayılan İngiltere
bile bu akımın dışında kalamamıştır.
Güdümlü bir ekonominin araçları ve politikaları, aşağı yukarı Batı ülkelerinin tümünde
aynıydı. Ekonomiyi organize etmek, disiplin altına almak, değişik ekonomik çabaları koordine
etmek gibi amaçları gerçekleştirmek.
Ekonomik güdümcülüğün/müdahaleciliğin ilk biçimi ABD’de oluştu. İzlenen politika,
fiyatların stabilizasyonu ile özel mülkiyete bir istikrar kazandırarak, ekonomik bunalımların
(1920-1922), yeniden oluşmasını engellemekti. Bütün bu müdahaleler, para ve banka
politikalarını daha rasyonel bir duruma getirmeyi amaçlıyordu.
Savaş sonrası ise barış ekonomisine dönüş politikaları ve müdahaleleri başladı.
Müdahaleciliğin en önemli nedeni, bütün Batı ülkelerinde özel endüstrinin gerçekleştiremediği
tam istihdamı, her ne pahasına olursa olsun gerçekleştirmekti. Bu konuda devlete büyük
görevler düşüyordu.

12.2. Karma Ekonomi
12.2.1. Karma Ekonominin Tanımı ve Tarifi
Nobel iktisat ödüllü P. A. Samuelson’a göre karma ekonomi çok sayıda elementin,
felsefenin ve müessesenin karışımından oluşur. Karma Ekonomi:
A. Özel sektörle-kamu sektörünün
B. Piyasa ekonomisi çerçevesinde serbest karar ve tercihler ile siyasal kararların
C. Kişi hak ve özgürlükleri ile sosyal sorumlulukların
D. Kişisel refah kriterleri ile toplum refahı ölçülerinin karıştırılıp belli bir model içinde
harman edildiği bir düzendir.
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Samuelson’un karma ekonomi hakkındaki görüşü bu modelin tarifi yolundaki en
başarılı denemelerden biri sayılabilir.
Karma ekonomi gerçekten karmaların karmasıdır. Her karma ekonomi, kendine has
özelliklere, kendi öz mozaiğine sahiptir.
Bu sebeple karma ekonomiyi yalnız bir kritere bağlı kalarak tarif etmek doğru olmayacağı
gibi bir prototip hazırlamak da yerinde değildir.
Karma ekonomi genellikle kamu sektörü ile özel sektörün birlikte üretim faaliyetine
katıldıkları bir ekonomik düzen olarak tarif edilmektedir. Ancak bu tarif birçok yönü ile yetersiz
kalabilmektedir. Çünkü
• Kamu kesiminin, kamu hizmetleri ile ilgili faaliyetleri çok eskidir ve bunların
hepsinin ekonomik yönü vardır. Piyasa ekonomisine bağlı ülkelerin çoğunda, ulaştırmanın
büyük bir bölümü, haberleşme, sağlık ve bazı başka hizmetler kamu kesimi tarafından
yürütülmektedir. Bunların çoğu, özel kesim tarafından da yürütülebilecek hizmetlerdir.
Dolayısıyla bir ekonomiye, posta ve demiryolu hizmetlerini işlettiği için, yalnız bu iki
işletmenin sahibi bulunduğu için karma ekonomi demek doğru olur mu?
• Bazı ekonomilerde klasik geleneksel kamu kuruluşu sayılan posta ve demiryollarının
yanında çeşitli tüketim malı üreten kuruluşlarda vardır. Tekstil fabrikaları, otomobil fabrikaları
gibi. Acaba karma-ekonomi sıfatı, ancak bu çeşit tüketim mallarının üretiminin devlete ait
olması ile mi kazanılacaktır?
• Kamu iktisadi teşebbüslerinin varlığı ekonomiye karma ekonomi sıfatını
kazandırıyorsa, bunun oranı ne olacaktır? Yani özel-kamu işletmelerinin sayılan veya üretim
güçleri arasındaki oran ne olmalıdır?
•Devlet, bazı iktisadi kuruluşlara sahip olmakla beraber, ekonomiye herhangi bir
müdahalede bulunmuyor, piyasa mekanizması işliyor, devlet faktör piyasasında ve mal
piyasasında rekabet şartlarına uyuyorsa, bu ekonomi yine karma ekonomi sıfatına mı sahip
bulunacaktır?
Bu ve benzeri sorular uzun bir süreden beri tartışılmakta ve sorulara cevaplar
aramaktadır.
Bütün bunlardan çıkan sonuç: Kamu kesiminin, üretim faaliyetlerine katılması
kriterinin, yalnız başına karma ekonominin tanımlanması için kafi olmamasıdır. Karma
ekonomi terimi, kamu kesiminin sermaye mülkiyeti ve işletmecilik faaliyeti ile izah edilemez.
Dolayısıyla karma ekonomideki karma teriminin neyin karması olduğunun açıklanması gerekir.
‘Karma’ terimini sistemlerin karması olarak ele almak gerekir. Karma ekonomi terimi,
serbest piyasa ekonomisi ile ekonomiye müdahaleyi kabul eden planlı sistemlerin karışımıdır.
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Kamu kesiminin sermaye mülkiyetine sahip olması, işletmecilik yapması hedef
değil, sistem içinde bir enstrümandır. Asıl olan piyasa mekanizmasına ve tercihlere
müdahaledir.
Karma ekonominin esas karakteri, adı üstünde, modellerin karışımıdır. Karar ve tercih
serbestliğinin tam olduğu, piyasa mekanizmasına sahip bir modelle tam merkeziyetçi ve bütün
karar ve tercih hakkını siyasal otoritenin elinde toplayan bir ekonomi modeli.
Karma ekonomi bu ikisinin karışımıdır ve ‘karma ekonomi’ sıfatı tercih ve karar
yetkilerinin dağılışı ile yakından ilgilidir.
Devlet işletmeciliği, devletin sermaye mülkiyeti hakkına sahip olması, sadece belli
hedeflere ulaşmak için bir enstrümandır.
Hızlı sanayileşmek, yüksek teknolojiye sahip büyük ölçekte işletmeler kurmak için,
sanayiyi yurt çapına yaymak için, sosyal fayda yaratmak için, sınai yapıda hızlı değişme
sağlamak için, bir alettir.
Zira devlet, kendi sahibi olduğu işletmelere, sanayi kuruluşlarına dilediği biçimi verir,
dilediği yöne götürür. Ayni sonuca özel sanayi üniteleri ile ulaşmak için, çok karmaşık sayısız
‘teşvik tedbirleri’ almak zorundadır. Birincide yol direkt, İkincide ise, çok karmaşık ve
dolaylıdır.

12.2.2. Serbest Piyasa Sisteminin Doğurduğu Sonuçlar ve Müdahale
Serbest piyasa mekanizmasının tam olarak çalıştığı ekonomilerde önceden tayin edilen
‘hedefler’ yoktur, fakat sistemin kendi kuralları içinde işleyişinden doğan sonuçlar vardır.
Mesela düşük büyüme hızı, işsizlik, adil olmayan gelir dağılımı gibi.
Serbest piyasa modeline sahip bir ekonomide, ‘siyasal-otoriteler’ ekonominin kendi
kendine işleyişinden doğan bu sonuçları kabul etmeyecekleri için kendi felsefe ve ölçülerine
uyan karar ve tercihlerini ortaya koyacak, bunları somut, ekonomik ve sosyal hedefler olarak
açıklayıp hatta ‘sayısal’ olarak ifade edeceklerdir. Bu, ‘tercihler arası ikame’ prosedürünün ilk
adımıdır. Bundan sonraki adımlarda çok karmaşık bir mekanizma işleyecek ve bu
mekanizmanın işleyişi ile ilgili teorik görüşler ve uygulamada karşılaşılan sorunlar, karma ekonomiye ait teorik ve ampirik gelişmelere yol açacaktır.
Bu karmaşık mekanizmanın işleyişini açıklayabilmek için basit bir örnek alalım. Bir
ekonomi herhangi bir müdahale ile karşılaşmadığı takdirde, yılda yüzde iki büyüme hızına
sahip bulunsun, fakat bu hız siyasal otoritelerin ölçülerine göre yetersiz olsun. Böyle bir
durumda politik yapı tercihler arasında ikame yapmaya imkân veren bir özelliğe sahip
bulunuyorsa, hükümet, büyüme hızını önceden belirleyecektir. Bu, ‘önceden belirleme’ kararı
ve bunun uygulanmasının sonuçlandırılmaya çalışılması şu değişikliklere yol açacaktır.
a) Büyüme hızı, serbest karar ve tercihler, cari ekonomik yapı çerçevesinde ortaya çıkan
bir ‘sonuç’ değil, önceden belirlenen bir ‘hedef’ olacaktır.
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b) Hedefin önceden belirlenmesi, o hedefe ulaşmayı gerektirecek müdahaleleri yani
tedbirleri, aletleri de beraberinde getirecektir. En basiti ve makro düzeydeki ifadesi ile ya ulusal
tasarruf artırılacak, ya yatırımların ulusal ortalama prodüktivitesi yükseltilecek veya ikisi
birlikte gerçekleşecektir.
c) Ulusal tasarrufu artırmak için alınacak tedbirler, politik ve ekonomik felsefeye göre
değişen çeşitliliğe ve boyutlara sahip olacaktır.
d) Yatırımların prodüktivitesinin artırılması için ise ya yeni teknikler getirilecek, ya
yatırımlar prodüktivitesi yüksek kollara yöneltilecek veya ikisi de birlikte gerçekleştirilecektir.
Bu şema içinde ve karmaşık bir mekanizma çerçevesindeki yeni tercihler öncekinden farklı
bulunacaktır.
Bir ülkenin sanayileşmesini ulusal hedef olarak alıp, bunu uygulamaya koymak veya
gelir dağılışını değiştirmek gibi hedefler tercihler arasında karmaşık, dolambaçlı bir ikame
mekanizmasının işlemesine sebep olacaktır.

12.3. Karma Ekonominin Aşamaları
12.3.1. Karma Ekonominin İlk Aşaması: Karma Ekonomili Şirketler
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra batı ülkeleri ekonomilerini yeniden kurmak ve
geliştirmek üzere karma ekonomiye geçmişti.
Belirtmek gerekir ki kapitalist sistemde 20. yüzyıldan itibaren kendini gösteren ve
Kapitalist Devletçiliğe (güdümcülüğe) değin uzanan, devlet müdahaleciliği ile karma
ekonomi kavramları arasında büyük bir fark bulunmamaktadır. Aynı gerçeğin farklı biçimlerde
ifade edilmesi denilebilir.
Devletin bir sanayi teşebbüsünü yürütmesi veya genel olarak kamusal sermayenin özel
teşebbüslere katılmasına Devlet Kapitalizmi de denildiği görülmektedir.
Örneğin 2008 Krizi’nde ABD’de devlet General Motors’u krizden yardımla kurtarmıştı.
Devletin bir şirkete ortak olması, ABD örneğinde olduğu gibi genellikle geçici nedenlerle
(iflasa uğrayan banka ve güç durumda bulunan şirketlerin hisse senetlerini satın almak),
gerçekleşebilmektedir.
Bu nitelikteki bir karma ekonomi, çok uzun bir zamandan beri Japonya'da yürürlükte
idi. Kapitalizmin başlangıçtan beri Japon devleti, batının endüstrileşmiş ülkelerinin kalkınma
seviyelerine ulaşmak için (ya da geçmek için) kamu iktidarını özel teşebbüsün dinamizmi ile
birleştirerek, kalkınma hızını yükseltmektedir. Bilindiği gibi Meiji döneminden beri sanayi,
ulusal yararlar doğrultusunda, devlet ile Satsouma, Tschohou ve daha sonra Mitstui ve
Mitsubishi, gibi burjuva ailelerin iş birliği altında güdülmüştür. Devlet ile özel sektör arasında,
bu karma ekonomi iş birliği, Japonya'da çok tutarlı bir biçimde işletilmiştir.
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Avrupa'da ise, ne zaman ki devlet, mevcut veya oluşacak bir şirketin yönetim ve
güdümünde önemli bir rol oynayacak biçimde hissedar (ortak) olmuşsa, karma ekonomili bir
teşebbüs gerçekleşmiş demektir.
Özetle karma ekonomi ilk kez, devlet ile özel teşebbüsler arasında, kurulan ortak
teşebbüsler aracılığı ile bazı genel yararları gerçekleştirmeye yönelmeyi yansıtmaktadır.
Bu durumda, ‘ne özel kişiler tarafından ticari nitelikte, ne de devlet veya başka bir kamu
kuruluşu tarafından yönetsel faaliyet oluşturmak,’söz konusu olmadığından, karma ekonomi
alanına girilmiş olunmaktadır.
Karma ekonomili şirketler iki aşamada oluşmaktadır. İlk aşamada, yerel düzeylerde,
toplumsal yarar doğrultusunda altyapı ihtiyacının karşılanmasında, ikinci aşamada ise ulusal
planda, özel kesim ile kamusal kesim arasında, sanayi veya ticari nitelikte, karma ekonomili
kuruluşların oluşturulmasında gerçekleşmektedir.
Devletin, özel teşebbüslere mali katılmalarla güttüğü iş birliği biçimi, karma
ekonominin ilk aşaması olarak, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, batıda daha yaygın bir hâle
gelmekle beraber, eski bir olgu olduğunu da belirtmek gerekir. Merkantilist dönem
Portekiz'inde, devletin yabancı şirketlerle giriştiği anlaşmaları ve yukarıda, Japonya'nın
endüstrileşmesi sırasında da bu yoldan yararlanılmış olduğu görülmektedir.
Birinci Dünya Savaşı sonrasında, Fransa'da olduğu gibi Almanya'da da, karma
ekonomili şirketlerin yayılması hızlanmıştır. Örneğin Belçika'da demiryolu ve hava ulaştırması
alanında Karma Ekonomili Şirketlerin yayıldığı görülmektedir.
Karma Ekonomili şirketler, II. Dünya Savaşından sonra da, yayılmalarına devam ettiler.
Örneğin: Fransa'da, ulusal ekonominin ulaştırma, haberleşme, enerji, mekanik sanayi,
enformasyon, bölgesel kalkınmada: İnşaat, yenileştirme, kolektif donatım gibi kesimlerinde,
Karma Ekonomili Şirketlerin, büyük ölçüde yayıldığı görülmektedir. Fransa, ayrıca aynı rejimi
deniz aşırı ülkelerde egemen olduğu kesimlere de bu yöntemi uygulamaktadır.
Devletin, özel teşebbüslere katılmaları veya bu iş birliği, devletin ekonomiye ulusal
kalkınmayı hızlandırmak, istihdamı ve verimi çoğaltmak, yaşam düzeyini yükseltmek ve özel
girişimin mali kaynak yetersizliğinde sınırlanan yapıcı faaliyetlerini desteklemek gibi nedenlere
dayanmaktadır. Kapitalist devlet karışımları çerçevesinde kalan bu faaliyetler, kapitalist karma
ekonominin ilk ve en klasik aşamasını oluşturmaktadır.

12.3.2. Karma Ekonominin İkinci Aşaması: Piyasa Ekonomisinde
Kamusal Teşebbüs
Devletin ekonomik hayata karışımının temelinde, çoklukla genel yarar ve kamusal
hizmet nedenleri yatmaktadır.
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1841 yılında ünlü Alman iktisatçısı F. List, ‘devlet müdahaleleri, kâr arayışları ötesinde,
daha büyük amaçların doğrultusunda oluşmalı ve böyle bir işlev yüklenmeli ve ulusal
ekonominin gücü çoğaltılmalıdır’ diyordu.
1934 yılında Panunzio, “ulusal bir ekonominin bütününü incelendiği zaman, eğer türdeş
olmayan kesimlerden meydana geliyorsa, örneğin bir kısmı özel, bir kısmı kamusal veya bir
kısmı kapitalist diğer kısmı, prekapitalist veya kapitalizm dışı ise, o zaman buna karma ekonomi
denilebilir” demişti. Panunzio'ya göre eğer özel kişiler ile devlet arasında (veya herhangi bir
idare arasında) birlikte bir işi gütmek eylemi oluşuyorsa, buna da karma ekonomi denilebilir.
Yine yazar, ticari ve sanayi niteliğinde karma ekonomili şirketlerin kurulabileceğini,
burada devletle özel kişiler arasındaki bu ortaklığın, geçici veya sürekli olabileceğini, devletin,
söz konusu paylardan duruma göre, çoğunluk veya belli bir miktarı olabileceğini ve gerektiği
takdirde devletin millileştirmelerle ulusal teşebbüs oluşturabileceğini de belirtmektedir.
Yine Fr. Perroux, karma ekonomili şirketlerin, modern devletin ve modern kapitalizmin,
geometrik çatışma alanlarından birini oluşturduğunu ve taraflardan hiç birinin, diğerini
yutmayacağının belirtisi ve garantisi olduğunu; özel çıkarla, kamusal yararın sıkı iş birliğini
yansıttığını, söylemektedir. Yine yazara göre karma ekonomi bir geçiş rejimi değildir.
Devletin, özel teşebbüslerle, karma şirketler kurmakla başlayan iş birliği ve ortaklığı,
iktisadi devlet teşebbüslerinin oluşturulması ile ulusal ekonominin boyutları ölçüsünde
yayılacak ve genişleyecektir.
Kalkınmış batı ülkelerinde ekonomik kamu kesiminin oluşmasının en klasik aracı
millileştirme veya kamulaştırmalardır. Cumhuriyet Türkiyesi’nin başlangıç dönemlerinde
olduğu gibi, özel kesimin, millileştirmelere olanak verecek ölçülerde gelişmemiş olduğu
iktisaden gelişememiş ülkelerde ise bu kamusal teşebbüsler (Sümerbank, Etibank, örnekleri
gibi), devlet tarafından kurulur.
İki büyük dünya savaşı arasında devlet, düzeltici, dolaylı yollarla yöneltici ve yeni bir
sosyal düzen yaratıcı müdahalelere varmadan, mevcut toplumun eksikliklerini gideren geçici
nitelikteki çözümlerle sınırlı eylemler ve politikalar ile yetiniyordu. Fakat II. Dünya
Savaşı’ndan sonra devlet, ekonomik hayatın en büyük öznesi (ajanı) hâline geldi.
Millileştirme, en geniş alamı ile bir özel teşebbüs tarafından güdülen veya güdülebilecek
her hangi bir faaliyet alanının, mülkiyeti ile birlikte el değiştirmesi, milletin mülkiyetine
geçmesi, devlete ait bir sektör tarafından yapılması demektir.
Millileştirmenin sınırı dar veya geniş olabileceği gibi, tazminatlı veya tazminatsız da
olabilir, işletmesi konusunda da tekelci olabileceği gibi olmayabilir de. Bu kuruluşlar devlet
tarafından yürütülebileceği gibi bazı kesimlerde özel sektörle birlikte (karma) de yürütülebilir.
Kapitalist ekonomide millileştirilen sanayi ve benzeri dalların mülkiyetinin millete
geçtiği, fakat sosyalist sistemde ise devletin eline geçtiği var sayıldığından, devletleştirme
(kamulaştırma) deyimi kullanılmaktadır. Bundan ötürüdür ki millileştirmelere konu olan
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batının teşebbüslerinin yönetimi de üretici, yararlanan kesim ve devlet temsilciliğinden oluşan
üçlü bir bileşimi olan kurul tarafından güdülmektedir.
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Bölüm Soruları

alır?

1)

Aşağıdakilerden hangisi Keynes’in ortaya çıkışında etkili olmuştur?

a)

Sömürgeciliğin yaygınlaşması

b)

II. Dünya Savaşı

c)

I. Dünya Savaşı

d)

1850 büyük bunalımı

e)

1929 büyük bunalımı

2)

Aşağıdakilerden hangisi P. A. Samuelson’a göre karma ekonomi tarifi içinde yer

a) Özel sektörle-kamu sektörü biraradalığı
b) Kişi hak ve özgürlükleri ile sosyal sorumlulukların biraradalığı
c) Serbest karar ve tercihler ile siyasal kararların biraradalığı
d) Kişisel refah ile toplum refahı biraradalığı
e) Hepsi
3)
Devletin, özel teşebbüslere katılması ya da işbirliği, aşağıdaki hangi nedenden
ötürü değildir?
a)

Kalkınmayı hızlandırmak

b)

İstihdamı arttırmak

c)

Yaşam düzeyini yükseltmek

d)

Özel girişimin mali kaynak yetersizliğinde destek olmak

e)

Karlılığı arttırmak

4)

Aşağıdaki terimlerden hangisi diğerlerinden farklı bir anlama işaret etmektedir?

a)

Kapitalist devletçilik

b)

Devlet müdahaleciliği

c)

Devlet kapitalizmi

d)

Karma ekonomi

e)

Liberal kapitalizm
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5)
Keynes’in 1929 büyük buhranına çözüm önerilerini sunduğu Genel Teori isimli
kitabı hangi yıl ortaya çıkmıştır?
a)

1929

b)

1930

c)

1933

d)

1935

e)

1936

6) 2008 Krizi ile birlikte tarihin gördüğü en büyük ekonomik kriz olarak adlandırılan
ekonomik krizin tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
a)

1875

b)

1914

c)

1974

d)

1936

e)

1929

7) 1929 Büyük Buhranı, 15 milyona yakın işçiyi işsiz bıraktığı aşağıdaki ülkelerden
hangisinde başlamıştır?
a)

İngiltere

b)

Almanya

c)

Fransa

d)

İtalya

e)

ABD

8) Aşağıdakilerden hangisi liberal kapitalist sistemin müdahaleci gelişiminde etkili
değildir?
a)

İşçi hareketleri

b)

Sosyalist sistemin doğması ve yaşaması

c)

Birinci Dünya Savaşı

d)

İkinci Dünya Savaşı

e)

1936 Ekonomik krizi
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9) Genel Teori isimli kitabı ile 1929 büyük buhranına çözüm önerileri sunan büyük
iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Leon Walras

b)

David Ricardo

c)

Alfred Marshall

d)

Milton Friedman

e)

Keynes

10)

Ekonomik krizlerle birlikte;

- Sosyalizm olmayan yeni bir rejimin teorisini oluşturmak
- Liberalizmi yenileştirmek
Fikirleri, aşağıdakilerden hangisi ile sonuçlanmıştır?
a) Parlamenter demokrasinin önem kazanması
b) Komünizm fikirlerinin gelişmesi
c) Devletin krizlere yol açmamak için ekonomiye müdahaleden kaçınması
d)

Devletin liberalizmin önünü açması

e)

Devletin iktisadi hayata müdahalesi

11) Devletin ekonomik faaliyetlere müdahalesi, Keynes’le birlikte nasıl bir hal almıştır?
a) Lüzumlu görüldüğünde
b) Mümkün olan en sınırlı şekilde
c) Sadece finans kesimini kapsayacak şekilde
d) Sadece parasal bir müdahale
e) Sistematik bir şekilde
12) Keynes’in 1929 Krizi sonrası açığa çıkan işsizlik sorununa yaklaşımını
aşağıdakilerden hangisi en iyi yansıtmaktadır?
a) Esnek emek piyasasını savunmaktadır
b) İşçi haklarının krize yol açacak kadar geniş olduğunu düşünür
c) Ücretlerin sendikalar tarafından belirlenmesini savunur
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d) Kriz dönemi olduğundan yüksek ücretlere karşıdır
e)

Ücretlerin düşürülmesine karşıdır

13) Aşağıdakilerden hangisi ‘karma ekonomi’ ile ilgili olarak doğru yazılmıştır?
a)

Kamu kesimi sermaye mülkiyetine sahip olmamakla beraber piyasaya müdahale

b)
edemez

Kamu kesimi sermaye mülkiyetine sahip olmakla birlikte piyasaya müdahale

eder

c)

Karma ekonomi, devlet işletmeleri yanında emredici bir planlama içerir

d)

Karma ekonomide özel-kamu işletmelerinin oranının dengeli olması gerekir

e)
Devletin üretim faaliyetlerine katılması kriteri tek başına karma ekonomi
tanımlanması için yeterli değildir
14) Batı’nın sanayileşmiş ülkelerinin kalkınma seviyelerini yakalamak için, kamu
iktidarını özel teşebbüsün dinamizmi ile birleştirerek, bu alanda örnek olan ülke hangisidir?
a) İngiltere
b) ABD
c) Fransa
d) İtalya
e) Japonya
15) Devletin ekonomik hayata müdahalesinin temelinde, kamusal hizmeti görerek;
“devlet müdahaleleri, kâr arayışları ötesinde, daha büyük amaçların doğrultusunda oluşmalı
ulusal ekonominin gücü çoğaltılmalıdır” diyen ünlü Alman iktisatçısı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Karl Marx
b) F. Engels
c) F. Neumark
d) J. Schumpeter
e) F. List
Cevaplar:
1) e, 2) e, 3) e, 4) e, 5) e, 6) e, 7) e, 8) e, 9) e, 10) e, 11) e, 12) e, 13) e, 14) e, 15) e.
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13. TÜRKİYE’NİN İKTİSADİ SİSTEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Osmanlı İktisadi Düşüncesi
13.1.1. Osmanlı’nın İktisadi Düzeninin temelleri
13.2. 1923-1980 Yılları Arası Türkiye Ekonomisi
13.3. 1980 Sonrası Türkiye Ekonomisi: Piyasa Ekonomisine Geçiş
13.4. Eş-Dost Kapitalizmi
13.4.1. Türkiye'de Liberal Felsefe
13.4.2. Devlet Eliyle Burjuvazi Yetiştirmek
13.4.3. Devlet Güdümlü Sermaye Birikimi
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Anahtar Kavramlar:
Osmanlı İktisadi Hayatı, Anti-Merkantilizm, Eş-Dost Kapitalizmi, Devlet Burjuvazisi
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Giriş
Türkiye’nin ekonomik sistemini tarihi süreçte ele almadan önce Osmanlı iktisadi
düşüncesini incelemek, sonrasında dönemler itibariyle Türkiye ekonomisinin gelişimini
iktisadi sistemler yönünden incelemek, Türkiye’nin en önemli ekonomik sorunu olan
tasarruf/sermaye birikimi sorununu anlamak için de elzemdir. Türkiye’deki liberal anlayış ve
kapitalizmin devletle olan ilişkisi de ünitenin bir diğer ana konusunu oluşturacaktır.
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13.1. Osmanlı İktisadi Düşüncesi
Türkiye'nin iktisadi sistemini objektif olarak saptayabilmek için Osmanlı
İmparatorluğu’nun genç Cumhuriyete devrettiği strüktürel mirası bütün bağlantıları ile ortaya
koymak gerekiyor.
Kapitalist sistemin oluşum aşamalarına değinirken ve Sanayi Devrimi anlatılırken, Batı
Avrupa'nın düşünceden ekonomiye, bilimden tekniğe değin geçirdiği değişim ve gelişmeler ele
alınmıştı. Sanayi Devrimi’ni yaratan kapitalist üretim biçimi, dinde, felsefede, ekonomide
meydana gelen değişme ve gelişmelerin bileşkesini oluşturuyordu. Batı dünyasında büyük
değişme ve gelişmeler oluşurken, Osmanlı İmparatorluğu yerinde sayıyor ve çağın giderek
gerisinde kalıyordu. Osmanlı’nın geri kalışındaki nedenleri sıralamak ve bu yapının aynen
korunarak Cumhuriyete devrini göstermek, Türkiye’nin iktisadi sisteminin zaman içindeki
değişimini göstermekten daha elzemdir. Çünkü tarihsel süreç içersinde daha liberal bir
ekonomiden kapalı-karma ekonomiye, 1980’de ise tamamıyla piyasa ekonomisine geçiş yapsa
da Türkiye ekonomisinin temelde sermaye birikimine izin vermeyen yapısı ve zihniyeti
ekonomik sistem üzerinde daha belirleyici olmuştur.
Bu bölümde öncelikle Osmanlı’nın sermaye birikimine izin vermeyen yapısına
devamında temel bir kırılmayla geçilen piyasa ekonomisine ve onun özelliklerine yer
verilecektir.

13.1.1. Osmanlı’nın İktisadi Düzeninin temelleri
Osmanlı ekonomisinin iki temel özelliği, toplumun yapısını ve kurumlarını
biçimlendirmektedir.
Bu özellikler;
1) Her alanı kapsayan güçlü bir devletçilik uygulaması,
2) Tek büyük üretim aracı toprakta devlet mülkiyetinin kaide, özel mülkiyetin istisna
olmasıdır.
Klasik iktisadın temel varsayımlarının başında, bireyin Homo Economicus yani iktisadi
insan olduğu gelir. Her birey, kendi çıkarının peşinde koşarak çıkarını maksimum kılmaya
çalışmaktadır. Ancak Osmanlı toplumunda birey, Klasik iktisadın bu temel varsayımına ters
düşecek (İslam dininin de etkisiyle) niteliklere sahipti: Kazanma hırsının, servet birikiminin,
rekabetin, kısaca maddi değerlerin ön planda olmaması gibi...
Klasik Osmanlı zihniyetine göre insan, alıcı olmaktan önce verici olmalıdır. Yani
Osmanlı’da bencil değil, diğergam (altrüist) bir insan tipi ön plandadır. Bu insan tipinin
oluşmasında İslam’ın bir ahlak ilkesi olarak ortaya koyduğu ve ahiliğin günlük hayata geçirdiği
dayanışmacı bir toplum oluşturmayı hedef alan hizmet anlayışının rolü büyüktür.
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Osmanlı ekonomik düzenin ayakta kalabilmesi, toplumda ve tek tek bireylerde bulunan
temelde ‘cemaatçilik’ olmak üzere şu özelliklerle izah edilebilir:
1) Ferdiyetçi değil, cemaatçi olması, 2) Para kazanmak hırsının sınırlılığı, 3) Yumuşak
başlılığı, 4) Maceracı olmaması, 5) Temel amacın cemaatin bir parçası niteliğiyle güvenliğe
erişmek olması.
Osmanlı toplumunda bireyin bu temel nitelikleri, ekonominin de bu yönde
şekillenmesine sebep olmuş; dolayısıyla meslek birlikleri de (ahilik/lonca teşkilatını) daha fazla
kazanç elde etme hırsı yerine, elindekiyle yetinmeyi, yani kanaatkârlığı esas alan, ahlaki
değerleri dünya nimetlerine yeğ tutan bir yapıyı yüceltmiştir.
Osmanlı elit sınıfının ticaret ve sanayi alanındaki meslekleri küçük görmesi, askeri,
dinsel ve kamu hizmetiyle ilgili mesleklerde çalışmayı yeğlemesi, sermaye birikiminin
oluşamamasının temel nedenleri arasındadır. Bir başka deyişle, Avrupa’da görülen varlık
yoluyla siyasal güç kazanma yerine siyasal güç yoluyla varlık edinme yaklaşımı egemen
olmuştur.
Osmanlı Devleti’nin iktisadi hayatla ilgili kararlarında 1500 ile 1800 yılları arasında
etkili olmuş ve Osmanlı iktisadi dünya görüşünün temel unsurları arasında sayılması gereken
başlıca üç ana ilke bulunmaktadır. Bunlar iaşecilik, gelenekçilik ve fiskalizmdir.
1. İaşecilik: İnsanların ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmet arzının mümkün olan
en yüksek düzeyde sağlanması veya sürdürülmesi demektir. Arz yanlı iktisat hâkimdir çünkü
Osmanlıya göre toplum inançları gereği yöneticilere emanettir ve bu emanetin ihtiyaçlarının
karşılanması yöneticinin birinci görevidir.
2. Gelenekçilik: Bu ilke sosyal ve iktisadi ilişkilerde yavaş yavaş oluşan dengeleri,
eğilimleri mümkün olduğu ölçüde muhafaza etme ve değişme eğilimlerini engelleme ve
herhangi bir değişme ortaya çıktığında tekrar eski dengeye dönmek üzere değişmeyi ortadan
kaldırma iradesinin hâkim olması şeklinde tanımlanabilir. Osmanlı’da üretim ile tüketim
arasında dengenin sağlanması amaçlanırdı. Özellikle üretimde düşme veya tüketimde bir artış
kıtlığa yol açmasından korkulmuştur. Bir malın üretimini arttırmak için diğer alanlardan emek
ve sermaye çekiliyordu, emek ve sermayenin çekildiği alanlarda da üretiminin azalması
tehlikesi vardı. Bu nedenlerle üretim ve tüketim yapısının değişmeden kalması hedeflenmiştir.
3. Fiskalizm: Devletin iaşecilik hedeflerine ulaşması için gerekli gelirin mümkün olan
en yüksek düzeyde vergiler yoluyla sağlanması hedefidir.

13.1.1.1. Osmanlı’nın Feodal Olmayan Yapısı
Osmanlı tarımında kapitalist üretim ilişkilerinin gelişememesi, reaya’nın hiçbir şekilde
artık-değerin sahibi olup, onu yeniden üretime sokarak üretimini genişletme imkânına sahip
olamamasından kaynaklanmaktadır. Osmanlı tarım düzeni buna imkân vermemekteydi.
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Osmanlılar’da aristokratik gelenek olmadığı gibi bunun eski kalıntıları (eski aşiret
aristokrasisi) temizlenmişti. Bunun bir başka şekilde oluşması da sistemli bir şekilde
engellenmişti. Yeni ve imtiyazlı bir sınıf oluşmaması için de bütün tedbirler alınmıştı. Devlet,
birlik için tehlike teşkil edebilecek zenginleşmelere ve siyasi güce dönüşebilecek iktisadi
güçlenmelere meydan vermiyordu. Bu yüzden Osmanlı sistemi burjuvaziyi ortaya
çıkarmamıştır. İsmail Cem Osmanlı toplumunun kapitalistleşmeye imkân vermeyen yapısını şu
şekilde ifade etmektedir:
Osmanlı toplum yapısı, burjuva sınıfının doğup gelişmesine uzun süre imkân
tanımamıştır. Bu özellik, Osmanlılar’ı birtakım dengesizlik ve eşitsizliklerden, acılardan
sakınmıştır. Ancak, iç ve dış koşulların klasik Osmanlı düzenini sarstığı tarihsel an geldiğinde,
toplum, kendini geliştirerek içsel dinamikten yoksun olarak bu yeni aşamaya girmiştir. Avrupa
toplumlarını ileriye götüren burjuvazi, Osmanlılar’da oluşamamış, gelişememiş, Batı’da
yarattığı güçlü dinamikten Osmanlılar’ı yoksun bırakmıştır. Osmanlılar’ın çeşitli özellikleri, bu
arada devletin kendine hiçbir rakip tanımayan katı merkeziyetçi ideolojisi ve burjuvazinin
doğuşuna Batı’da kaynak olan ara tabakaların –devletle fert arasında yer alan bir ölçüde özerk
kurumların- İslam toplumlarında gelişememesi gibi nedenler, bu yeni sınıfın doğuşunu
engellemiş, hiç değilse geciktirmiştir.
Ahmet Kılıçbay, Osmanlı üretim tarzının, feodal üretim tarzını doğuran mekanizmaları
tam anlamıyla oluşturamadığını bu sebeple de ‘Osmanlı neden kapitalizme geçemedi’ sorusunu
sormanın yanlış olduğunu, bunun yerine öncelikle ‘Osmanlı neden feodaliteye geçemedi’
sorusunu sormanın anlamlı olacağını belirtmektedir.
İdris Küçükömer, Avrupa’nın merkantilizm süreci ile birlikte kapitalist ilkel birikimi
sağlamasını buna karşılık, Osmanlı İmparatorluğu’nun bu süreci yaşayamamasını bir anlamda
İmparatorluğun kara ordusuna dayanmasına ve dolayısıyla donanmanın ve gemiciliğin
gelişmesinin ihmal edilmesine bağlamıştır. Donanmanın ve gemiciliğin ihmal edilmesinin
kapitalist birikim sürecini engellemesi ise şu şekilde olmaktaydı:
a. Hem merkantilizme geçmek üzere, İmparatorluk içinde de imalat sanayii ve
tarımın mübadele ile ve kıtalar arası ilkel birikim sağlayacak yağmacı ticaretle
tamamlaşarak gelişmesine engeldi.
b. Hem de Batı’da özellikle dış ticaretin finansmanını sağlamış ve çok kârlı olmuş
kapitalist yan kuruluşlar olarak, bankacılık gibi mali kurumların, sermaye piyasasının
çekirdeklerinin Osmanlılar’da ortaya çıkmasında engeldi.
Osmanlı’da üretim güçlerinin özgür gelişimini sınırlayan, iktisadi yaşamı tekdüze hâle
getiren, ticareti devletleştiren uygulamalar; üretici ve zanaatkârların örgütlendiği loncalar,
devletin verdiği yetkilerle kurulan ve çalışan tekeller (Yedd-i Vahit) gibi ekonomiyi kontrol
eden ve örgütleyen uygulamalar şeklinde ortaya çıkmış ve özel mülkiyetin gelişimini
durdurmanın yanında toplumsal sınıflaşmayı da engellemiştir.
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Özel mülkiyetin ekonominin temeli olduğu bütün Batı toplumlarında daha
İlkçağ’da başlayan kesin bir sınıflaşma vardır. Yunan’da ve Roma’da köle ile efendi
arasındaki bu ayırım Orta Çağ’da serf-senyör ikiliğine; sonraları proleter-burjuva
ayırımına dönüşmüştür. Bu çerçevede oluşan Batı medeniyetinin ilerlemesi, bir bakıma,
mülkiyet sahiplerinin gelişimine paraleldir. Özel mülkiyet güçlendiği oranda içinde
bulunduğu düzene kafa tutmuş, kendine dar gelen çerçeveleri yıkmış, rahatça büyüyeceği
ekonomik ortamın hukuki ve siyasi üst yapısını çatmıştır.

13.1.1.2. Merkeziyetçi-Gelenekçi-Bürokratik Yapı
Osmanlı’nın özünde var olan statükocu yapı, gerek sosyal gerekse ekonomik hayatta
mevcut dengenin korunmasını sağlayacak şekilde işlemiştir. Öyle ki devlet varlığını sürdürmek
için (varlığını borçlu olduğu) dengenin bozulmaması amacıyla ekonomik ve toplumsal yaşamın
her noktasına müdahale etme gereğini duyuyordu.
Osmanlı ekonomisinde üretimin başladığı aşamadan malın pazarda satışına kadar olan
bütün süreçte doğrudan ya da dolaylı bir şekilde devletin kontrolü söz konusuydu. Bir anlamda
bu durumu anlaşılır kılan da bu kadar büyük bir coğrafyanın ihtiyaçlarının karşılanmasının
sadece özel girişime bırakılamaması, devletleştirmenin zorunluluk olmasıdır.
Osmanlı Devleti’nin merkeziyetçi ve müdahaleci yapısı anti-merkantilist bir zihniyetin
oluşumuna yardım ederken, piyasa mekanizmasının kurulup gelişmesini de engelliyordu.
Bunun sonucu olarak da Osmanlı insanı, iktisadi hayatı kendisi şekillendirememiş olmakla
birlikte sonuçlarına katlanır olmuştur. Yani iktisat biliminin kendi çıkarını maksimum kılmanın
peşinde koşan iktisadi adamını Osmanlı topraklarında ne ortaya çıkartacak, ne de yaşatacak bir
yapı mevcuttu. Bir bakıma Osmanlı insanının gerçek iktisadi hayatı görmesi imkânı da yoktu.

13.1.1.3. Yönetenler-Yönetilenler
Osmanlı devlet anlayışının temelinde, toplum düzeninin devamı için bir padişah ve bu
padişahın ülkeyi adaletle yönetmesi fikri yatmaktadır. Yine bu düzenin devamı için, toplumu
oluşturan tabakaların kendi işleriyle meşgul olması ve tabakalar arasında kanun ve kurallara
aykırı geçişlerin olmaması da şarttı.
Diğer taraftan temelde Osmanlı’daki sosyal tabakalaşmada tek ayrım da yönetenler ve
yönetilenler şeklindedir. Bu ayrımda temel ölçü ise, vergi ödeyip ödememek şeklindedir.
Yönetenler, üretimde bulunmayıp vergi vermezken, yönetilenler devlete vergi vermekle
yükümlüdür.
İmparatorluğun üretimden kopuk, üretimle ilgilenmeyen yapısı, kapitalist süreçte
kendiliğinden ortaya çıkan toplumsal sınıflar yerine, artık ürüne el koyan padişahın belirlediği
grupların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Padişah sınıf olmadığı gibi, onun rütbe verdiği ve
istediği zaman değiştirebildiği alt gruplara da sınıf olarak bakılamazdı.
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Osmanlı bürokrasisinin köylüden elde ettiği artık ürün, onun (bürokrasinin) üretim
araçları sahipliğini sağlamasına (sınıflaşmasına) izin vermiyordu. Çünkü artık ürün birikim
yerine tüketime gidiyordu.
Bağımsız küçük köylü üretici ile bürokrat sınıftan oluşan klasik bir tarımsal
imparatorluğun 19. yüzyılda dünya ekonomisi ile bütünleşmesini sağlayan gayrimüslimlerdi.
Ancak onlar da Birinci Dünya Savaşı sonrasında ülkeden çıkartılmışlardı. Böylelikle yeni
kurulacak olan devlette ülkenin kalkındırılması vazifesi de burjuvaziye değil, bürokrasiye
kalmıştı.

13.1.1.4. Saray İçin Ticaret
Osmanlı’da tüm ekonomik yaşamın amacı sarayın ihtiyaçlarını gidermekti. Bunun
dışında bir amaç söz konusu değildi ve merkezi otoritenin de tüm ekonomik faaliyetleri sıkı bir
şekilde denetlemesinin altında yatan sebep buydu.
Osmanlı’da bütün her şeyin saraya ve sarayda Tanrı’nın yeryüzündeki gölgesi olarak
bulunan padişaha ait olması, sermaye birikimini oluşturacak ortama izin vermiyordu. Bu durum
Batı türü kapitalistleşmenin motorunu oluşturacak müteşebbis sınıfı ve onun doğal karşıtı olan
emek gücünün doğmasını imkânsız kılıyordu.
Osmanlı’da ithalat tüketim mallarından oluşmaktaydı ve çoğunlukla da devlet sınıfının
tüketimine yönelik olduğundan teşvik edilebilirdi.

13.1.1.5. Üretimden Kopuk Mali Devlet
Osmanlı Devleti’nin ihtiyaçlarını karşılamak için vergi gelirlerini azamileştirme
çabasında olması, onu temelde mali devlet kılmaktadır.
Üretimden kopuk askeri ve mali bir devlet olan Osmanlı İmparatorluğu’nun bu yapısı,
savaşlar kaybedilmeye, bütçe de açık vermeye başladığında daha da belirginleşmiştir. Osmanlı
İmparatorluğu mali bir imparatorluk olup da üretimle ilgilenmemesi, hazinede para kalmayınca
fütuhata (fetih) çıkması ve ganimet toplayarak parasal durumunu yani maliyesini düzeltmesi ile
sonuçlanırdı.
Bütçe açıklarını kapamaya yönelik diğer girişimler ise üretimin arttırılması, ticaret
hacminin genişletilmesi gibi iktisadi konularda değil de vergi artışı gibi mevcut mali gelirleri
arttırmaya dönük politika araçlarının geliştirilmesi biçiminde olmuştur. Bu durum hem fakir
olan halkı daha da fakirleştirmiş, hem de birikim yapabilecek düzeyde olan servet sahiplerine
bu imkânı tanımamıştır.

13.1.1.6. Birikime İzin Vermeyen Miras Hukuku ve Küçük Topraklar
Osmanlı Devleti’nin, hem iç unsurlar hem de dış müdahaleler karşısında gücünü
koruyabilmesi açısından tarımsal yapılarda küçük üreticilik çok önemli idi. Tarımsal kesimde
yaygın bir küçük üretici kitlesinin varlığı, merkezi devlet için tarımsal artığa el koymanın en
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elverişli koşullarını oluşturuyordu. Merkezi devlet hem mali tabanını korumak, hem de taşrada
toprağa bağlı yerel unsurların güçlenmesini engellemek amacıyla küçük üreticileri bir yandan
vergilendirirken öte yandan da büyük toprak sahiplerine karşı desteklemiştir.
Tarım devriminin 1700’lü yıllarda gerçekleştiği İngiltere’de geleneklere göre
toprakların ailenin en büyük oğluna kalması, toprakların parçalanmasını ve tarım işletmelerinin
küçük kalmasını engellemiş, böylelikle geniş topraklı büyük tarım işletmeleri tarım devriminin
öncüsü olmuştur.
Feodal dönem Avrupa’sında evliliklerin erkek çocuk elde etmek umuduyla büyük
mülkiyetlerin dağılmaması hedefine yönelik olduğu söylenebilecekken, İslam’da ise ailenin
oluşmasında miras ve mülkiyet telakkilerinin özendirici bir yönü yoktur. Bunun temel nedeni
İslam’ın mülkiyeti çok küçültmeye eğilimli miras hukukudur.
İngiltere, 12’nci yüzyıldan itibaren hukuksal uygulamayla toprakların bölünmemesini
başarmışken, Türkiye henüz 2014 yılında tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesinin
önlenmesi için kanun çıkarmıştır.

13.2. 1923-1980 Yılları Arası Türkiye Ekonomisi
Cumhuriyet dönemi iktisat tarihi incelenirken genellikle liberal dönem, devletçi dönem,
planlı dönem gibi alt dönemler belirlenmesine rağmen, Asaf Savaş Akat tüm bu dönemleri dış
konjonktürle de uyumlu olacak şekilde iki alt döneme ayırmakta ve bu dönemlerin özelliklerini
dünya konjonktürü ile birlikte şu şekilde ele almaktadır.
• 1923-1950 Dönemi: Birinci dönem ya da tek parti dönemi diye adlandırılan bu
dönemde, iktisat politikaları ile ilgili tercihler yapılırken göz önüne alınan esas unsur devletin
ihtiyaçları olmuş; Dünya Savaşı ve Büyük Bunalım’ın yaşandığı, böylelikle korumacı yapının
egemen olduğu bir dünyada bu dönem istikrar açısından ön plana çıkmıştır. Yine bu dönemde
çok düşük enflasyon düzeyi, ödemeler bilançosu dengesi ve hatta fazlası, düşük düzeyde bütçe
açıkları, iç tasarruf oranlarında, dış borçlanmada ya da büyüme hızlarında dalgalanmaların
yaşanmaması popülist politikaların üretilmediğini de göstermektedir.
• 1950 Sonrası Dönem: İkinci dönem ya da demokrasi dönemi denilen bu ikinci
dönemde seçim olgusu, toplumun taleplerinin iktisat politikası kararlarına yansımasına yol
açmış, böylece popülist iktisat politikaları uygulamaları ortaya çıkmıştır. Dünya ekonomik
konjonktürünün çok büyük bir genişlemeye girdiği bu dönemle birlikte Türkiye ekonomisi, kısa
süreli istikrar dönemlerini hemen bunalımların ve çalkantıların takip ettiği, bu anlamda sürekli
zikzakların yaşandığı, ödemeler bilançosu ve bütçe açıklarının ve de özellikle enflasyonun artık
rutinleştiği bir süreci yaşamıştır.
Asaf Savaş Akat, Türkiye ekonomisinde uygulanan iktisat politikalarını dönemlerin
süreklilik sağlaması amacına yönelik olarak iki ana kategoriye ayırsa da, daha detaylı olarak
dönemleri şu şekilde sıralamaktadır:
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• 1923-1930: Ekonominin yeniden inşa edildiği, iktisat politikaları uygulamaları için
araç ve kurumların olmadığı dönem.
• 1930-1950: CHP’nin tek parti döneminde muhafazakâr-istikrarcı politikalar
uygulanmıştır.
• 1950-1953: Menderes’in liberal popülist dönemi olarak adlandırılan bu dönemde iç
ve dış konjonktürün de etkisiyle, kumanda ekonomisi tedbirlerine başvurmadan genişleyici
politikalar yürütülmüştür.
• 1953-1960: Menderes’in yapısalcı, popülist dönemi olarak anılmaktadır.
• 1960-1964: 27 Mayıs ile birlikte muhafazakâr-istikrarcı politikalar uygulanmıştır.
• 1965-1971: Demirel’in yapısalcı popülist dönemi olarak anılmaktadır.
• 1971-1973: 12 Mart hükümetleri tarafından muhafazakâr-istikrarcı politikalar
uygulanmıştır.
• 1974-1980: Çeşitli koalisyon hükümetleri tarafından yapısalcı popülist politikalar
uygulanmıştır.

13.3. 1980 Sonrası Türkiye Ekonomisi: Piyasa Ekonomisine Geçiş
1970’li yıllarda yaşanan iki petrol krizi sonrasında dünya ekonomisinde ortaya çıkan
olumsuz gelişmelere paralel olarak Türkiye ekonomisinde de yaşanmaya başlayan yüksek
enflasyon, yüksek dış borç, döviz darboğazı ve negatif büyümenin doğurduğu ekonomik kriz
neticesinde 1980 yılında Turgut Özal’ın öncülüğünde alınan 24 Ocak Kararları uygulanmaya
konulmuş, bu ekonomik program ile birlikte Türkiye, ekonomisini dışa kapatan ithal ikamesine
dayalı kalkınma modelini (karma ekonomi) terk ederek, “ihracata dayalı kalkınma
modeli”ne yani piyasa ekonomisine geçiş yapmıştır.
Türkiye 24 Ocak Kararları ile dışa açık bir büyüme modeline geçmiş, bu bağlamda dış
ticaret rejimi serbestleştirilmiş, dış ticaret üzerindeki miktar kısıtlamaları kaldırılmış ve gümrük
vergilerinde önemli oranda indirime gidilmiştir.
Bu istikrar programının yürütülebilmesi için ekonomide, dış ticaretin serbestleştirilmesi,
kur ve teşvik politikaları ile ihracatın desteklenmesi, mali serbestleşme, reel faiz oranlarının
pozitife dönmesi ve bu sayede yurtiçi tasarruf ve yatırımların arttırılması, uluslararası sermaye
hareketlerinin serbestleştirilmesi, Türk Lirası’nın konvertibil hâle getirilmesi ve özelleştirme
ile kamu sektörünün ekonomideki ağırlığının azaltılması hedeflenmiştir.
1980 yılındaki yapısal reform programı ile ihracata yönelik sanayileşme politikaları
sonucunda sanayi ürünlerinin ihracatındaki önemli artışın yanı sıra, Türkiye ekonomisinin elde
ettiği en büyük kazanım, uluslararası rekabetin Türk sanayicisinin gündemine girmiş; verimlilik
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ve kalite anlayışının gelişmiş, uluslararası pazarlar için üretim yapma ve uluslararası pazarlama
anlayışının yaygınlaşmış olmasıdır.
Türkiye ekonomisinin gerek dünya ile gerekse de Avrupa Birliği entegrasyonunun
önemli bir aşamasını oluşturan Gümrük Birliği de bu sürecin önemli bir parçası olmuştur.
Çünkü Gümrük Birliği rekabet üreterek, sanayinin yapısını dönüştürerek, ihracat
yapısını farklılaştırarak, değer üretmekte yetersiz kalanları tasfiye ederek ekonomide yüksek
bir dönüşüm yaratmıştır.
Türkiye’nin uluslararası ekonomi ile eklemlenme biçiminin zaman içerisinde
değiştiğini, 1970’lerdeki tarımsal ürün ağırlıklı ihracat yapısından, 1980’lerde tekstil ve hazır
giyim gibi emek-yoğun sektörlerde uzmanlaşıldığını, 1990’ların ortalarından itibaren ise
uzmanlaşmanın orta-teknoloji olarak tanımlanabilecek makina ve otomotiv gibi ürünlere
yöneldiği görülmektedir.
Bu dönüşüme rağmen, uluslararası ekonomi içerisindeki göreli konumda bir iyileşme
sağlanamamıştır. Bu kısmi başarısızlığın iki nedeni olabilir:
• Öncelikle dış ticarette uzmanlaşılan ürünlerin dönemin katma değeri yüksek ürünleri
olmaması göreli konumun değişmemesine yol açabilir. Örneğin gelişmiş ülkeler katma değeri
yüksek yeni ürünleri geliştirir ve bu ürünlerin üretiminde uzmanlaşırken, Türkiye gibi ülkelerin,
teknolojisi standartlaşmış, ancak düşük maliyet temelinde rekabetçi olunabilecek ürünlerde
uzmanlaşması, dış ticarette yapısal dönüşüme katkıda bulunsa da uluslararası ekonomideki
göreli konumun değişmesini sağlamaktan uzaktır.
• İkinci olarak, küreselleşmenin bir sonucu olarak üretim zincirlerinin farklı
aşamalarının farklı ülkelere taşınabilmesiyle, tek tek ürünlerde uzmanlaşma yerine üretim
aşamalarındaki uzmanlaşma önem kazanmaktadır. Örneğin otomotiv katma değeri yüksek bir
ürün olsa da, otomotiv üretiminin farklı aşamalarının katma değer yoğunluğu farklıdır.
Otomotiv ihracat payının artması, ürün veya sektörel düzeyde bakıldığında olumlu bir gelişme
olarak görünmekle birlikte, bu uzmanlaşma otomotivin düşük katma değerli üretim
aşamalarında gerçekleşiyorsa, ülkenin uluslararası işbölümündeki konumu değişmeyecektir.
Bu nedenle, uzun dönemli ekonomik büyüme süreci açısından uluslararası ekonomiye
eklemlenme tarzının katkısının anlaşılabilmesi için, uluslararası üretim zincirlerinin ve bu
üretim zincirlerinde ülkelerin aldıkları konumların değerlendirilmesi gereklidir.

13.4. Eş-Dost Kapitalizmi
Türkiye’nin iktisadi sistemini anlamak üzere önce Osmanlı’nın iktisadi düşüncesini ele
aldık, arkasından kaba hatlarıyla Cumhuriyet Türkiyesi’nin ekonomik gelişimine hızlıca göz
attık.
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Liberal ekonomik düzeni anımsatan ilk yılları giderek savaşların da etkisiyle
müdahaleci bir yapı izlemiş, uzunca bir süre planlamanın öncülüğünde karma ekonomi varlığını
sürdürmüş ve nihayet 1980 yılıyla birlikte piyasa ekonomisine adım atılmıştı.
Üzerinden neredeyse 35 yıla yakın bir zaman geçmesine rağmen Türkiye’de yerleşmeye
çalışan piyasa ekonomisinin maalesef kâğıt üzerinde kaldığı, uygulamaya geçemediği açık bir
şekilde gözükmektedir.
Gerek devlete göbekten bağlı iş dünyasının dünya ile rekabet kültüründen hâlâ uzak
durması, gerek kapitalizmin kural ve kurumlarının hâlâ yerleşememesi ve/veya özellikle de
uygulanamaması, bürokrat-siyasetçi ve işadamı üçgeninde kendini bulan ve hukuku yok sayan
‘eş-dost kapitalizmi’ ya da ‘ahbap çavuş kapitalizmi’nin halk nezdinde gerçek kapitalizm
sanılmasına yol açmıştır.
Türkiye’de, Osmanlı İmparatorluğu’nun dayandığı fütuhatçı ekonomik düzen nedeniyle
devletten bağımsız sınıfsal yapılar ortaya çıkamamıştır. Sanayileşmenin yarattığı kapitalist
üretim ilişkilerine eklemlenemeyen Osmanlı, kendi içinde bir burjuva sınıfının oluşumuna da
izin vermemiştir. Cumhuriyete devrolunan bu geleneksel iktisadi anlayış devletin başta
ekonomi olmak üzere, sosyal, siyasal ve kültürel dünyayı yeniden tanzim etmeye zorlamıştır.
Bu süreçte oluşturulmaya çalışılan milli iktisat doktrini ve yerli burjuva sınıfı, sivil ve askeri
bürokrasi içinden çıkmıştır. Nihayetinde Türkiye’de endüstrileşme, kapitalizm ve pazar
ekonomisi gerçekleşemediği için bu verili koşulların sonucu olan burjuva sınıfı da
oluşamamıştır. Oluşturulan, oluşturulmak istenen burjuvazi ise, ancak devlet menşei türedi bir
sınıf olabilmiştir.

13.4.1. Türkiye'de Liberal Felsefe
Hukuk devleti olmadan gelişmiş bir ekonomi olunamayacağı artık herkesin malumu.
Kapitalist ekonomik sistemin de siyasi bacağı olan demokrasiden uzaklaştıkça ayakta
kalamayacağı bugünün dünyasında tartışmasız bir gerçek. İyi işleyen bir piyasa ekonomisinin
olmazsa olmazı olan demokrasi, içerdiği hukuk ve kanun hâkimiyeti, elbette o topraklardaki
liberal düşüncenin gelişimine paralel vücut bulacaktır. Bu açıdan Türkiye’ye bakıldığında ise
durum maalesef hiç parlak değildir.
Devletin insandan çok daha önemli sayıldığı Türkiye'de liberal felsefenin geçmişine
uzandığınızda, bugün piyasa ekonomisinin neden gelişemediğini de çok rahat görebilirsiniz.
Liberalizm düşüncesinin Türkiye’deki temellerini atan düşünürlerden İttihat ve
Terakki’nin Maliye Bakanı olan Mehmet Cavit Bey iktisadi görüşlerini dört ciltlik İktisat
Bilimi adlı kitabında ortaya koymuş, ayrıca 1908-1910 yılları arasında İktisadi ve Sosyal
Bilimler Dergisi çıkaranlar arasında yer almıştı. Cavit Bey yazılarında Osmanlı Devleti’nin
kalkınmasının ancak dünya ekonomisiyle bütünleşmesi ve bu amaçla yabancı sermayeyi teşvik
etmesi yoluyla olabileceğini savunmuştur. Ama 1926 yılında haksız yere idam edilmiştir.
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Cumhuriyet döneminde padişahın yerini asker ve sivil bürokrasi alınca sadece liberal
düşünceye değil, resmi ideolojinin karşısındaki tüm fikirlere karşı tutum aldığını görüyoruz.
Nitekim Marksist olduğu için de Mustafa Suphi'nin boğdurularak öldürülmesi söz konusudur.
Asker ve sivil bürokrasinin egemenliğine karşı olan bir başka liberal düşünür ise Prens
Sabahattin idi. Kendisi, özel teşebbüs taraftarı olmakla beraber, diğerlerinden farklı olarak,
iktisadi görüşlerini bireyci bir toplumsal teoriyle temellendirmiştir. Ona göre, bireyci toplumlar
komüniteryen toplumlara göre daha üretken, girişimci ve bağımsız karakterlidirler. Bu nedenle,
bütün diğer Doğu toplumları gibi cemaatçi bir toplumsal yapısı bulunan Osmanlı Devleti’nin
bunalımdan çıkabilmesi bireyselliğin gelişmesiyle mümkündür. Ayrıca, verimsiz bürokratik
mekanizmalar ortaya çıkaran merkeziyetçiliğin terk edilmesi ve idarenin ademimerkeziyet
ilkesi doğrultusunda yeniden düzenlenmesi şarttır.
Prens Sabahattin de Türkiye’yi terk etmek zorunda kaldı, 1948 yılında İsviçre’de öldü.
Neredeyse 300 yıllık bir geçmişi bulunan köklü bir felsefenin hâli hazırda hakaret olarak
kullanılabildiği Türkiye’de sadece liberalizm değil, karşıtı Marksizm de devletin resmi
görüşünün dışında olduğu için tehlikeli sayılmış ve taraftarları bugün dahil türlü eziyetlere
maruz kalmıştır.
“Birey odaklı” felsefelerin resmi görüşle çatıştığı Türkiye’de, gelişmenin ve refahın
yolunun artık sadece bireysel özgürlüklerden geçiyor oluşu Türkiye'yi de giderek
zorlamaktadır. 'Demokrasi, insan hakları ve piyasa ekonomisi' üçgeninde yaşanan her
sıkıntının arkasında dünyanın 'birey'i kutsarken, Türkiye’nin ise 'devlet'e tapması yer alıyor.

13.4.2. Devlet Eliyle Burjuvazi Yetiştirmek
Osmanlı’dan miras kalan sermaye birikimine izin vermeyen yapı ve küçük üreticinin
hâkim olduğu tarım ekonomisi Türkiye’de uzun yıllar varlığını korudu.
Osmanlı’da burjuva sınıfını gayrimüslimler oluşturuyordu. Ancak onlar da bu
topraklardan sürülünce, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, “devlet eliyle yerli ve milli bir
burjuvazi yetiştirilmesi” görüşünü kalkınmanın temel politikası olarak belirledi. Çünkü
burjuva sınıfı modern refah devletinin temeliydi ve “eğer Türkler Avrupa Kapitalizm’inden
yararlanarak kendi içlerinden bir burjuva sınıfı çıkarmayı başaramazlarsa, sadece köylülerden
ve memurlardan oluşan bir toplumun yaşama şansı çok zayıf olur” uyarısı temel bir gerçeği
yansıtıyordu.
‘Devlet eliyle zengin yaratma’ olarak formüle edilecek proje önce kendi gayrimüslim
vatandaşlarının mallarını yağmalatarak bunun yerli halka devrini sağlamış, daha sonrasında ise
gümrük duvarları arkasında koruyarak, kendi halkının kazıklanmasına, girişimci sınıfın ise cüce
kalarak, rekabeti düşünmeden, kısa yoldan zenginleşmesine yönelik devlet rantlarının
dağıtılmasıyla gerçekleşmiştir.
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Türkiye’de burjuvazi devletin arkasına ‘saklanarak’, devletin sırtından zenginleşerek
büyüdü.
Bu çerçevede yasal, siyasal ve ekonomik olarak yeni Cumhuriyet’in temel niteliklerini
tasarlayan Cumhuriyet’i kuran bürokratik elitin oluşturmaya çalıştığı sermayedar sınıf, devlete
göbek bağıyla bağlanınca, piyasa ekonomisinin de gelişimi engellenmiş; dış dünyadan kopuk,
rekabetten uzak, verimsiz, çarpık bir ekonomik yapının temelleri atılmıştı.
Sonuçta, gelişmiş ekonomik dünyayla arayı kapatmanın, hızlı zenginleşmenin,
neredeyse tek yolunun “devletten ihale almak” olduğu “Türkiye burjuvazisinin” genlerine
işlemişti.
Bu bakış açısı dış dünyayla iş yaparak hızla büyüyen Anadolu burjuvazisinin gelişimi
ile son yıllarda kırılmaya başlanmışsa da, bütünüyle bu zihniyetin ve uygulamanın değiştiğini
söylemek maalesef pek de mümkün değil. Hele de bugün AVM ve rezidans patlamasıyla
kendini gösteren ‘rant ekonomisi’ ile ilkel maden işletmeciliğinin artık kitle hâlinde can almaya
başlamasına rağmen pek bir değişim emaresi gözükmemektedir.
Türkiye’de siyaset, “yerli zengin” yaratmak için devlet kaynaklarını seferber ediyor,
karşılığında da kendisini finanse etmesini şart koşuyor. Zaten denetim, yani hukuk olmayınca
da iktidara gelen her parti destekçilerini unutmuyor, kamu ihaleleriyle “birbirlerini görmüş”
oluyorlar.
Siyasetin finansmanının şeffaf olmaması, Sayıştay denetiminden kaçılarak hesap
verilebilirliğin ortadan kalkması, Kamu İhale Kanunu’nun sürekli değiştirilmesi ve elbette
benzeri antidemokratik yasaların varlığı devletin sahibi bürokrasi, onu yöneten siyasetçi ve
finansörü işadamı arasındaki ilişkinin hukuki zeminini oluşturmaktadır.
Piyasa ekonomisinin temel dinamiğini oluşturan rekabet kanununun ABD’de 1890
yılında (Sherman Kanunu), Avrupa’da Roma Anlaşması ile 1958 yılında yürürlüğe girdiğini
görüyoruz. Türkiye ise 24 Ocak 1980’de piyasa ekonomisine geçmesine rağmen onu işleten
rekabet yasasını ancak o da Gümrük Birliği zoruyla 1994 yılında kabul etmiştir.

13.4.3. Devlet Güdümlü Sermaye Birikimi
Türkiye, Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren hep ‘devlet güdümlü’ sermaye birikim
modelleri istihdam etmiştir. Bunda kısmen olanaksızlıklar, kısmen de tercihler rol oynamıştır.
Tercihler derken, hem ataerkil devletin, hem de ataerkil toplumun iş dünyasının tercihleri kast
edilmektedir.
1950’li yılların başbakanı Adnan Menderes’in ‘her mahallede bir milyoner yaratacağız’,
1980’li yılların başbakanı Turgut Özal’ın ise ‘ben zengini severim’ sözü sermaye birikiminde
hem devlet güdümünü, hem de tercihleri vurgulayan ve tarihe bir kanıt gibi geçmiş bir sözlerdir.
Ana başlıklar hâlinde ‘devlet güdümlü sermaye birikim modellerini’ basitçe
özetlemek gerekirse:
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Sırasıyla ‘ithalat iznine bağlı temsilcilik’, ‘ithalat ikamesi’, ‘ihracat teşvikleri’ ve
‘faiz geliri’, ‘düşük kur-yüksek faiz modeli’.
Bu modellerde iki şey kendini göstermiştir:
• Her model devrinde, hükümetler kendi oy çevresinin sermaye birikimine öncelik
vermiştir.
• Her bir model ciddi krizlerle cazibe kaybetmiştir.
Dönemler itibariyle modeller ele alınacak olunursa;
• ‘İthalat iznine bağlı temsilcilik’ modelinin ölümü İkinci Dünya Savaşı ile birlikte
geldiğinden ‘son’un bize has olduğu pek anlaşılamamıştır.
• 1950’li yıllarda Demokrat Parti ile başlayan ithalat ikamesi modeli 1950’li yılların
sonunda Türkiye’yi iflasa sürükledi ama 27 Mayıs 1960 ihtilali sonrası yoğunlaşarak 1960’lı
ve 1970’li yıllarda da devam etti, 1978’de tam iflas etti.
• Turgut Özal’ın Türkiye’yi dünyaya açtığı, piyasa ekonomisine geçirdiği 1980’li
yıllarda dahi sermaye birikimi devlet güdümünde idi. O metot da (ihracat teşvikleri) 1990’lı
yılların başında iflas etti.
• Sonra, yüksek faiz dönemi geldi. O da 2000-2001’deki kriz ile sonlandı.
• Aslında, Türkiye ilk kez 2000’li yılların başında ‘devlet güdümü’ ile değil de ‘kendi
yetenek, beceri ve rekabet edebilirliği’ ile sermaye biriktirme modelini benimseme gereği ile
karşı karşıya geldi. Ama bu sefer de işin kolayına ve herkesin işine gelen başka bir model çıktı
karşımıza: ‘Düşük kur-yüksek faiz’ modeli ve gene ‘kendi becerimize, yeteneğimize ve rekabet
edebilirliğimize’ dayalı olmayan bir sermaye birikim modeli benimsendi.
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Bölüm Soruları
1)
Klasik iktisadın Homo Economicus olarak adlandırdığı insan tipi, Klasik
Osmanlı zihniyetine göre aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?
a)
Homo Sapiens
b)
Bencil
c)
Ahi
d)
Ferdiyetçi
e)
Diğergam
2) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ekonomik düzeninin ayakta kalabilmesi için
toplumda ve tek tek bireylerde bulunan temel özelliklerden birisi değildir?
a)
Cemaatçilik
b)
Hırsın sınırlılığı
c)
Yumuşak başlılık
d)
Maceracı olmamak
e)
Ferdiyetçilik
3)
Osmanlı iktisadi dünya görüşünün temel unsurları arasında sayılan fiskalizm
aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
a)
Emperyalizm
b)
Dine uygun ticaret yapma
c)
Sanayi üretiminin geliştirilmesiyle gelir artışı
d)
Tarım üretimi artışı ile gelir temini
e)
Vergi yoluyla gelir elde etme
4)
İdris Küçükömer’e göre, Avrupa’nın merkantilizm süreci ile birlikte kapitalist
ilkel birikimi sağlamasına karşılık, Osmanlı İmparatorluğu’nun bu süreci yaşayamamasının
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Osmanlı insanının yumuşak başlı olması
b)
Osmanlı insanının maceracı olmaması
c)
İslam dininin etkisi
d)
Teknolojinin takibinde geri kalınması
e)
Osmanlı’nın kara ordusuna dayanması
5) Osmanlı’daki sermaye birikimine izin vermeyen yapı dolayısıyla Türkiye’de de
eksikliği hissedilen burjuva sınıfının oluşmasında aşağıdaki yollardan hangisi izlenmiştir?
a)
Gayrimüslimler sayesinde burjuvazi sınıfının oluşumu
b)
Yabancı sermaye ile burjuvazi sınıfının oluşumu
c)
Teşvik ve krediler yoluyla burjuvazi sınıfının oluşumu
d)
Rekabet yoluyla burjuvazi sınıfının oluşumu
e)
Devlet eliyle burjuvazi oluşumu
6) 1500 ila 1800 yılları arasında Osmanlı iktisadi dünya görüşünün temellerinden,
‘insanların ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmet arzının mümkün olan en yüksek düzeyde
sağlanması veya sürdürülmesi’ olarak açıklanan görüş hangisidir?
a) Ferdiyetçilik
b) Gelenekçilik
c) Fütuhat
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d) Fiskalizm
e) İaşecilik
7) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa toplumlarını ileriye götüren burjuvazinin,
Osmanlı’da oluşup gelişmesine engel yaratan durumlardan biri değildir?
a) Devletin katı merkeziyetçi ideolojisi
b) Zenginleşmeye müsaade edilmemesi
c) İmparatorluğun kara ordusuna dayanması
d) Tarım düzeninin artık değer yaratamayışı
e) Özel mülkiyetin güçlenmesi
8) Fiskalizm’e göre devletin iaşecilik hedeflerine ulaşması için gerekli gelir hangi yolla
elde edilir?
a) Artık değer
b) Emek yoğun üretim
c) Sermaye yoğun üretim
d) Özel mülkiyet
e) Yüksek düzeyde vergiler
9) İktisat biliminin kendi çıkarını maksimum kılmanın peşinde koşan iktisadi adamının
Osmanlı topraklarında ortaya çıkamayışının temel sebebi hangisidir?
a) Tarım odaklı üretim
b) Vergi yükümlülükleri
c) Özel girişimler
d) Üretici loncaları ve tekeller
e) Katı merkeziyetçi ve müdahaleci yapı
10) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de piyasa ekonomisine geçiş sürecini başlatan 24
Ocak kararlarından biri değildir?
a) Mali serbestleşme
b) Kur ve teşvik politikaları
c) Gümrük vergisinde indirim
d) Reel faiz oranlarında artış
e) İthal ikamesine yönelik üretim
11) Osmanlı Devleti’nin kalkınmasının dünya ekonomisiyle entegrasyon ve yabancı
sermayeyi teşvik yoluyla gerçekleşeceği görüşünü savunan ve liberal düşüncenin Türkiye’deki
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temellerini atan düşünürlerden İttihat ve Terakki’nin Maliye Bakanı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Mustafa Suphi
b) Prens Sabahattin
c) Asaf Savaş Akat
d) Hasan Fehmi Ataç
e) Mehmet Cavit Bey
12) Batı dünyasında, Yunan’da ve Roma’da köle ile efendi arasında, Ortaçağ’da serfsenyör ikiliğine; sonraları proleter-burjuva ayırımına dönüşen sınıflaşma, hangi gelişme
paralelinde gelişmiştir?
a) Teknolojik gelişmeler
b) İhracata yönelik sanayileşme
c) İthal ikameci sistem
d) Fiyat mekanizması
e) Özel mülkiyet hakkı
13) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisinde iyi işleyen-sağlıklı bir piyasa
mekanizmasının oluşmasının önündeki engellerden birisi değildir?
a) Ahbap-çavuş ilişkisinin varlığı
b) Hukukun üstünlüğünün yerleşememesi
c) Özgürlükler alanının korunamaması
d) Devlet odaklı ekonomi
e) Miras hukuku
14) Bir anti-tröst yasası olan ‘Sherman Kanunu’ aşağıdaki ülkelerden hangisinde kabul
edilmiştir?
a) İngiltere
b) Fransa
c) Almanya
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d) İtalya
e) ABD
15) Türkiye’de, ‘devlet güdümlü’ sermaye birikiminin veciz bir ifadesi sayılabilecek,
“her mahallede bir milyoner yaratacağız” ifadesi hangi başbakana aittir?
a) İsmet İnönü
b) Bülent Ecevit
c) Süleyman Demirel
d) Turgut Özal
e) Adnan Menderes
Cevaplar:
1) e, 2) e, 3) e, 4) e, 5) e, 6) e, 7) e, 8) e, 9) e, 10) e, 11) e, 12) e, 13) e, 14) e, 15) e.
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14. KÜRESELLEŞME VE KAPİTALİZM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Küreselleşme ve Dönüşüm
14.1.1. Ticaretin Küreselleşmesi
14.1.2. Üretimin Küreselleşmesi
14.1.3. Finansal Küreselleşme
14.2. Teknolojik Gelişme, Küresel Rekabet ve Krizler
14.2.1. Teknolojik Yenilikler ve Kapitalizm
14.2.2. Teknolojik Gelişme ve Yaratıcı Yıkım
14.3. Kapitalizm Çeşitleniyor: Bireyci Kapitalizm-Komünal kapitalizm
14.4. İnsani Kapitalizm
14.5. 2008 Krizi ve Kapitalizmin Sonu
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Anahtar Kavramlar:
Küreselleşme, Teknolojik Gelişme, Yaratıcı Yıkım, İnsanî Kapitalizm
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Giriş
Son bölümde krizlerle birlikte değişen ve dönüşen kapitalist ekonomik sistemi ele
almadan önce dünyanın ulaştığı Bilgi Çağı ve onu doğuran unsurlardan birisi olan küreselleşme
tanımak gereklidir. Küreselleşme ve krizlerle birlikte kapitalist ekonomik sistemin dünyadaki
hâkimiyeti yanı sıra onun çeşitli varyasyonları da son bölümün içeriğini oluşturacaktır.
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14.1. Küreselleşme ve Dönüşüm
1980’li yıllarda artık net bir şekilde kullanılmaya başlanılan “küreselleşme” kavramı,
tahmin edileceği gibi küresel kelimesinden doğmuştur. “Tüm dünyayı kapsayan, etkileyen,
dünya ölçeğinde” anlamına kullanılan kelime, küreselleşmeye dönüştüğünde ise bilgi ve
iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte ülkelerin ekonomik, siyasi ve kültürel olarak
yakınlaşması ve bütünleşmesi anlamına gelmiştir.
Ulaşım ve haberleşme araçlarındaki gelişme ile birlikte dünya üzerinde zaman-mekan
sınırlamasının son bulması, dünyanın, “herkesin her şeyden anında haberdar olduğu, küresel bir
köye” dönüştüğü yorumlarını da beraberinde getirmiştir. Bu gelişme de yerkürenin farklı
bölgelerinde yaşayan insanların ve devletlerin artan iletişim ve etkileşim ile birlikte “karşılıklı
bağımlılığının” giderek artması sonucunu doğurmuştur.
Çok farklı tanımlamalara maruz kalan küreselleşmenin sonuçlarını ve etkilerini daha
sonra ele alacağız ama daha iyi anlamak ve kafa karışıklıklarını gidermek üzere
“küreselleşmeden ne anlaşıldığı” ile ilgili beş farklı kullanıma göz atmakta fayda var.
• Uluslararasılaşma:
bağımlılıkların artması.

Ülkeler

arası

ilişkilerin

yoğunlaşması

ve

karşılıklı

• Liberalleşme: Açık ve entegre bir dünya ekonomisi yaratmak adına kısıtlamalarının
kaldırılması.
• Evrenselleşme: Tüm obje ve deneyimlerin dünyada dolaşabilmesi.
• Batılılaşma: Kültürel emperyalizm, Amerikanlaşma.
• Yurtsuzlaşma: Coğrafi yer ve mesafelerin öneminin azalması.
Küreselleşme süreci sınırları ortadan kaldırırken, ulus devlet temelinde örgütlenmiş
dünya düzenine yeni aktörler de ilave etmiştir. Ulus devletler, çok uluslu şirketler, uluslararası
kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri olarak sıralayabileceğimiz bu aktörler, karşılıklı iletişim ve
etkileşimleriyle de küreselleşme sürecini şekillendirmektedirler.
Küreselleşme süreci zaman içinde sadece yeni aktörleri ortaya çıkarmamış, yeni
piyasalarla birlikte bu yeni dönemin “yeni” kurallarını da doğurmuştur. Kısaca küreselleşmenin
geçmiş dönemlere göre yeni olan özellikleri sıralanacak olunursa, bunlar dört başlık altında
toplanabilir:
• Yeni Piyasalar: Günümüzde küresel krizlerin de kaynağını oluşturan yeni
enstürümanlarıyla finansal piyasalar, tüm dünya üzerinde 24 saat kesintisiz işlemlerin
yapılabildiği bir hâl almıştır.
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• Yeni Aletler: Başta internet olmak üzere akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar gibi
bilgi ve iletişim teknolojileri ile ulaşım alanında yaşanan gelişmeler küreselleşmeyi daha da
hızlandırmıştır.
• Yeni Aktörler: Ulus devletlerin üzerinde otoriteye sahip IMF, Dünya Bankası, DTÖ,
Birleşmiş Milletler, AİHM gibi kurumların yanısa, çok uluslu şirketler ve uluslararası sivil
toplum kuruluşları, ulusal sınırları aşan bir yapıda ortaya çıkmışlardır.
• Yeni Kurallar: Ulus devletlerin hareket alanlarını daraltarak bağlayıcı niteliği ve
güçlü yaptırımları olan kurumlar, ulus devletlerin gücünü aşındırarak, küreselleşmenin hız
kazanmasına yardımcı olmuştur. Ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal boyutu olabilen bu
kurallar, dış ticaretten fikri haklara, demokrasiden insan haklarına kadar geniş bir yelpazeyi
kapsamaktadır.
Ekonomi politik açısından değerlendirildiği zaman küreselleşmenin tarihsel bir
dönüşümü işaret ettiği görülebilir. Bu dönüşüm ekonomi ve politika alanlarında yaşanmaktadır.
Buna göre güç odağı ulus devletlerden ulus üstü bir konuma yükselmiştir. Çünkü artık
devletlerin sınırlar, para ve kamu finansmanı üzerindeki kontrolü giderek azalmaktadır.
Devletlerarası ilişkiler, anlaşmalar ve ittifaklar yerini; devletlerin, tek bir küresel ekonomik,
kültürel ve politik sisteme entegrasyonu ile uluslar üstü bir yapıya bağlanması almıştır.
Ekonomilerin ve toplumların giderek birbirlerine daha fazla yakınlaştığı küreselleşme
sürecinin bugün geldiğimiz nokta itibariyle mutlaka “kazananları” ve “kaybedenleri” olmakta
ancak devam eden bu sürecin bütününe yönelik bakış açılarını genel olarak üç farklı noktada
toplamak mümkündür: Küreselleşme yanlıları, küreselleşme karşıtları ve dönüşümcüler.
Küreselleşme yanlıları sınırların ortadan kalkmasıyla birlikte ulus devlet anlayışının
önemini kaybetmekte olduğunu ve onun yerini dünya vatandaşlığının aldığını
savunmaktadırlar. Hükümetlerden daha rasyonel davranabilen piyasa ekonomisi, iktisat
politikalarının yerini almıştır.
Küreselleşme karşıtları ise küreselleşmeyi, ulus devletlerin gücünün azaltıldığı,
uluslararası şirketlerin dünyanın hâkimiyetini ele geçirdiği bir süreç olarak görmektedirler. Bu
grup, küreselleşmenin yeni birer fenomen olmadığını, yaşanan kültürel, ekonomik, politik,
sosyal ve teknolojik gelişmelerin evrimsel bir çizgide gerçekleştiğini, yani bu gelişmelerin
yüzyıllardır olageldiğini, bugün ise küreselleşmenin kapsamı ve ölçeği değişse de özünün aynı
olduğunu savunmaktadır. Onlara göre günümüzdeki gelişme ekonomilerin küreselleşmesi
değil, kapitalizmin küreselleşmesidir.
Dönüşümcüler ise sosyal, politik ve ekonomik değişimleri tetikleyen gücün
küreselleşmenin kendisinin olduğunu ileri sürmektedirler. Bu değişimler vasıtasıyla modern
toplumlar ve dünya düzeni yeniden kurgulanmaktadır.
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Küreselleşmenin bir yanda yoksulluğu azaltıcı, ekonomik büyümeyi arttırıcı etkileri,
diğer yanda ülkeler arasında gelişmişlik farklarını arttırıcı sonuçları hâlen daha ciddi tartışma
konusudur.
Sanayi Dönemi’nden Bilgi Çağı’na “geçiş”i yaşayan dünyanın, tıpkı Tarım
Toplumu’ndan Sanayi Toplumu’na geçişte olduğu gibi derin dönüşümleri yaşarken bunun
sancılarını da beraberinde hissetmesi doğaldır.
Son ekonomik kriz de maalesef geçiş sürecinin daha da zorlu olmasına neden olmuştur.
Aslında “kaçınılmaz ve geri döndürülemez” bir süreç olan küreselleşmenin, bu özelliğinin bir
kenara bırakılarak, “faydalı mı, değil mi” şeklinde yapılan tartışmalarda da ortaya çıkan
görüntü, kürselleşme karşıtlarını haklı çıkaracak bir özelliktedir.
Krizin de desteğiyle, küreselleşmenin yarattığı endişelerin, korumacı ekonomi
politikalarına dönüşü tetikleyip tetiklemeyeceği, son yıllarda tartışılan temel konu hâline
gelmiştir.
Bu noktada bazı yazarlar, “özellikle gelişmiş ülkelerde, son otuz yıla damgasını vuran
küreselleşmenin zeminini oluşturan, sermayenin, malların ve insanların hareket serbestliği
ilkelerinin, artık yüksek sesle sorgulandığını” yazmaktadırlar.
Çünkü onlara göre, “Avrupa'da ve Amerika'da göçmen karşıtı duyguların artık marjinal
olmaktan çıkıp yaygınlaştığı ve hükümetlerin politikalarına yansıdığı için ‘iş gücü dolaşımı’,
para birimleri arasındaki gerilimler sebebiyle ‘sermayenin dolaşımı’ zarar görmekte”, buna
malların serbest ticareti karşısında yüksek vergi uygulamalarının geri gelebileceği tespitleri
eklenince de küreselleşmenin zemini kaymaktadır.
Fakat küreselleşmenin “insani” yanını ilgilendiren veriler, küreselleşme tartışmalarında
daha çok ön plana çıkmaktadır.
Bu noktada da Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD, dünyanın önde gelen
ekonomilerinin hemen hepsinde varlıklı ve yoksul kesimlerin gelirleri arasındaki uçurumun
krizden önce de gittikçe derinleştiğini açıklayarak küreselleşme karşıtlarının ekmeğine yağ
sürmüştür.
Avrupa’nın birçok bölgesinde 2008 küresel krizinin sosyal yansımaları en ağır bir
şekilde yaşansa da OECD’nin bu araştırması konunun krizden bağımsız sonuçlarını ortaya
koyuyordu. OECD araştırmacıları, inceledikleri 22 ülkenin 17'sinde, 1980'lerden 2008'deki
mali krize kadar geçen zaman zarfında gelir eşitsizliğinin büyüdüğünü belirlediler.
OECD, küresel olarak, nüfusun en varlıklı yüzde 10'luk bölümünün, en yoksul yüzde
10'luk bölümün eline geçenden dokuz kat fazlasını kazandığını kaydetti. OECD, yaşanan
durumdan son 30 yıldır istihdam piyasasında kaydedilen değişimleri sorumlu tutuyor. Çünkü
teknolojik gelişmeler en yüksek ücretli kesime yaramakta, daha yoksul konumdaki çalışanlar
ise geçici, yarı-zamanlı veya düşük ücretli işleri yapmak zorunda kalmaktalar.
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Nobel ekonomi ödülü sahibi Joseph Stiglitz ise asıl önemli olanın küreselleşmenin
avantajlarından herkesin yararlanabilmesi olduğunu belirterek, “şu anda yaşanan ise tam tersi.
Küresel rekabet sayesinde uluslararası şirketlerin yöneticilerinin maaşları artarken, niteliksiz iş
gücünün ücreti giderek düşüyor. Çünkü aynı işi bir başka yerde daha ucuza yapabilecek biri
hazırda bekliyor. Son yaşanan finans krizi de bu gelişmeyi taçlandırdı. ABD’de ödenmeyen
ipotekler başka ülkelerdeki insanların işsiz kalmasına yol açtı. Küreselleşmenin olumsuz
etkileri görüldükçe ‘korumacı ekonomi politikasına’ dönüş endişesi de artıyor” demekte…
Tabii bu açılardan yoğun saldırıya uğrayan küreselleşmenin, geçen 20-30 yıl içerisinde
iki milyar insanı yoksulluktan kurtardığını da belirtmek gerekiyor.
Özetle, üzerinde herkesin anlaştığı bir tanımı olmamasına rağmen küreselleşmeyi, çok
boyutlu, ekonomik, sosyal, politik, kültürel, hukuki vb dönüşümlerin, dünyanın her tarafına
hızla yayılması şeklinde tanımlayabiliriz. Bu gelişmeler sonunda ülkeleri birbirinden ayıran
sınırların önemi giderek azalmakta, insanlar arasında, tek bir dünya toplumunun üyeleri gibi
ortak bir kaderi paylaştıkları hissi giderek yayılmaktadır. Artan mal, sermaye ve iş gücü
akımları sebebiyle ülkeler arasında karşılıklı bağımlılık giderek artmakta, adeta tek bir dünya
piyasası ortaya çıkmakta ve ulus devletler bu uluslararası piyasalar karşısında giderek güç
kaybetmektedirler.
Bugünkü anlamda küreselleşme II. Dünya Savaşı’nın ardından başlamış, Bretton
Woods sisteminin yıkılmasıyla ivme kazanmış ve 1980’lerin ortalarından itibaren hızlanmıştır.
Bu gelişmelerde başlıca iki faktör önemli rol oynamıştır. Bunlardan biri uluslararası işlemlerin
maliyetini büyük ölçüde azaltan ve hızını olağanüstü artıran taşımacılık, haberleşme ve bilgi
işlem teknolojisindeki gelişmelerdir. Diğeri de uluslararası ticarette ve sermaye işlemlerinde
meydana gelen liberalizasyondur.

14.1.1. Ticaretin Küreselleşmesi
Uluslararası ticarette yaşanan hızlı büyüme, küreselleşmenin hem sebeplerinden, hem
de önemli sonuçlarından biri sayılmaktadır. Dünya ticaretinin hacmi 1950 yılında 296 milyar
dolar iken, 2005 yılında 27 kat artışla 8 trilyon dolara ulaşmıştır. 2008 krizinin ardından 2009
yılında yüzde 12,2 oranında bir daralma yaşansa da bundan sonra dünya ticareti genişlemesine
devam etmiştir. Uluslararası ticaretteki bu artış sayesinde bütün dünyadaki tüketiciler daha
fazla sayıda mal seçeneğini daha düşük fiyattan elde etme imkânı bulmuştur. Ayrıca,
uluslararası ticaretteki artış, bütün dünyada yüksek büyüme oranlarının ve beraberinde daha
çok istihdam imkânının yaratılmasına da yol açmıştır.
Taşımacılık ve haberleşme teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler ticaretin
küreselleşmesinde itici faktörler olmuştur. Bu teknolojik gelişmeler yalnız uluslararası ticaretin
hacminin artmasına yol açmamış, aynı zamanda ticaretin coğrafi olarak yaygınlaşmasına da
sebep olmuştur. Yine tüm bu gelişmeler sonunda ticaret kanalları da daha karmaşık hâle gelmiş;
eskiden daha ziyade bireyler yüz yüze ticari ilişkiye girerlerken, giderek birbirlerini görmeden,
uzaktan ticari ilişkiler geliştirmeye başlamışlardır.
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Teknolojik gelişmeler yanında, GATT görüşmeleri yoluyla gümrük vergilerinin
azaltılması ve ticaretin önündeki diğer engellerin bertaraf edilmesi de dünya ticaretinin
büyümesinde etkili olmuştur. Bu çerçevede dünya ticareti dünya üretimine göre daha hızlı
artmış ve dünya üretiminin uluslararası ticarete konu olan kısmı hızla yükselerek bugün toplam
dünya üretiminin yüzde 20’sine ulaşmıştır. Ticari küreselleşme yalnızca ülkeler arasında mal
ve hizmet ticaretinin artması anlamına gelmemektedir. Buna ek olarak, belirli mal ve hizmetler
için küresel çapta piyasalar ortaya çıkmıştır. Dünya çapında alıcı ve satıcıların karşı karşıya
geldiği ve fiyatların oluştuğu bu küresel piyasaların, malların üretildiği, hatta fiziki olarak
mübadele edildiği yerler olması gerekmemektedir. Rotterdam’da oluşan spot petrol piyasası
bunun ilk örneklerinden biridir.

14.1.2. Üretimin Küreselleşmesi
Teknolojik gelişmeler üretimin değişik safhalarının birbirinden ayrılmasını ve maliyet
avantajlarının dikkate alınarak dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleştirilmesini mümkün
kılmıştır. Üretimin bu şekilde uluslararasılaşması çok uluslu şirketlerin yayılmasını sağlamıştır.
Taşımacılıkta ve haberleşmede meydana gelen büyük ölçekli maliyet düşüşleri dünyanın farklı
coğrafyalarında kurulan üretim işletmelerinin bir merkezden kontrol edilmesini
kolaylaştırmıştır.
Örneğin dev yolcu uçağı Boeing 787 Dreamliner’ın her bir parçası dünyanın farklı
yerlerinde üretilmektedir. 787’nin Japonya, Kore, İtalya, Fransa ve Amerika’nın çeşitli
yerlerindeki 50 farklı tedarikçiden gelen parçaları Seattle’daki fabrikada birleştirilerek üretim
gerçekleşmektedir. Özellikle kanat ve gövde gibi büyük parçaların hızlı bir şekilde taşınması
için Boeing, Dreamlifter adını verdiği kargo uçağını bile üretmiştir.
BMW, Mercedes, Audi, Opel, Volvo, Man gibi otomobil ve ağır vasıta araçlarının bazı
yedek parçalarını Samsun’da bir üreticiden almaları, ulaşım maliyetlerinin düşmesiyle birlikte
üretimin küreselleşmesinin sayısız örneğinden biridir.
Çok uluslu şirketlerin bu küresel faaliyetlerinin ve bu faaliyetlerin sonuçlarının ele
alınması, küreselleşme konusu incelenirken kaçınılmaz olmaktadır. Çünkü çok uluslu şirketler
küreselleşme sürecinde yer alan temel aktörlerdir. Bu açıdan, özellikle doğrudan yabancı
yatırımların (DYY) hacminde meydana gelen artış, uluslararası üretimin organizasyonunda
yaşanan değişiklikler, teknolojinin yayılması ve yeni firmalar arası ilişki biçimleri önem
taşımaktadır.
Sonuç olarak İkinci Dünya Savaşı sonrasının egemen üretim paradigması olan
Fordizm’in yerini alan ve post-Fordizm olarak tanımlanan yeni üretim paradigması ile kitle
üretimine esneklik, kalite ve vasıf gibi yeni özellikler ilave edilerek Fordizm'in kimi boyutları
tersine çevrilmiştir. Ancak burada daha da önemli olan şey, Fordizm'in “eski ekonomi”yi, postFordizm'in ise “yeni ekonomi”yi simgelediğidir. Klasik üretim faktörleri olan emek sermaye
ve doğal kaynak üzerine yoğunlaşan sanayi dönemi üretim biçimi, post- Fordizm'de, bilginin
üretilmesi ve dağıtılmasını temel alan, bilginin hâkim olmaya başladığı küresel ekonomi
mantığına uygun bir üretim modeline dönüşmüştür.
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14.1.3. Finansal Küreselleşme
Küreselleşmenin en önemli boyutu belki de uluslararası finansal işlemlerin hacminde
meydana gelen olağanüstü artıştır. Finansal varlıkların uluslararası ticaretindeki bu sürekli artış
finansal küreselleşmeyi ortaya çıkarmıştır. Ülke sınırlarını aşan finansal akımlar, finansal
piyasalar arasında entegrasyon sağlayarak, adeta tek bir küresel piyasa ortaya çıkarmaktadır.
Buradan hareketle finansal küreselleşme; ülkelerin finansal piyasalarının, uluslararası finansal
piyasalarla ve kurumlarla entegre olma süreci olarak tanımlanabilir. Bu entegrasyon genellikle
ulusal finans piyasalarının liberalizasyonu ve uluslararası sermaye akımlarının önündeki
engellerin kaldırılması eşliğinde olmaktadır.
Yukarıdaki tanımlamadan da anlaşılacağı gibi finansal küreselleşmenin en göze çarpan
özelliği finansal hizmetlerin uluslararasılaşmasıdır. Buna ek olarak, finansal işlemlerde ve
menkulleştirme yöntemlerinde ortaya çıkan yenilikler hem ulusal hem de küresel finans
piyasalarında önemli etkiler meydana getirmiştir. Son dönemlerde özellikle ABD’de ortaya
çıkan finansal yenilikler finansal küreselleşmeye hız kazandırmıştır. Küresel finans sektöründe
işlemlerin giderek dijitalleşmesi de bu yeniliklerin hızla yayılmasına sebep olmaktadır. Bu hızlı
yayılma, aynı zamanda, finansal krizlerin küresel çapta yayılmasının da sebebi olarak
görülmektedir.
Finansal küreselleşmenin önemli özelliklerinden biri de uluslararası likiditede meydana
gelen hızlı artıştır. Finansal küreselleşme sayesinde küresel finans piyasasının katılımcılarının
kullanabilecekleri likit varlıkların hacminde olağanüstü bir artış olmuştur. Bununla ilişkili
üçüncü bir özellik, borç alan ve veren ülkelerin yaşadıkları dönüşümdür. Eskiden yüksek
miktarda borç alan bazı ülkeler, büyük miktarda sermaye ihraç eden ülkeler hâline gelmişlerdir.
ABD gibi daha önce sermaye ihraç eden bir ülke ise dünyanın en borçlu ülkesi olmuştur. Bu
arada düşük gelirli ülkelerden yüksek gelirli sanayileşmiş ülkelere doğru sermaye akışları
ortaya çıkmaya başlamıştır.
Dördüncü özellik menkul kıymet yatırım fonları ve hedge fonlar gibi yeni
enstrümanların finans piyasalarına girmeleridir. Büyük miktarda likit kaynaklara sahip olan bu
kurumlar küresel sermaye ve finans piyasalarının ve sermaye akımlarının yapısında
değişiklikler meydana getirmişlerdir.
Günümüzde, bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler sonucu finansal sermayenin
hareketliliği olağanüstü artmış bulunmaktadır. Sermaye fizikî olarak yer değiştirmese de
kayıtlarda yapılan bir değişiklik ile finansal sermaye çok büyük bir hızla ve neredeyse
maliyetsiz olarak yer değiştirebilmektedir. Bunun sonucu olarak ulus devletlerin paralarının
miktarını kontrol edebilme kabiliyetleri ve bağımsız para politikası uygulama imkânları ortadan
kalkmıştır.

14.2. Teknolojik Gelişme, Küresel Rekabet ve Krizler
Küreselleşme olgusunun dünyayı nasıl şekillendirdiğini ele aldıktan sonra, bu değişimin
öncüsü olan teknolojik gelişmeye ve bilginin hâkimiyetine de kısaca değinmek gerekiyor.
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Çünkü teknolojik gelişme sayesinde ortaya çıkan küresel rekabet ve yol açtığı devrim
niteliğindeki ekonomik, siyasi ve sosyal içerikli gelişmeler artık başka bir dünyada
yaşadığımızın da ipuçlarını veriyor.
17 trilyon dolarlık yıllık üretimiyle neredeyse dünya üretiminin dörtte birini tek başına
gerçekleştiren ABD’ye karşılık ayakta kalmaya çalışan ve insanın kutsallığını vurgulayan bir
ulusüstü örgütlenmeyle ortaya çıkan Avrupa Birliği söz konusu artık.
Öte yandan bir yandan ucuz iş gücü bir yandan büyüyen orta sınıfları ile dünyayı
etkilemeye çoktan başlayan Çin, Hindistan, Brezilya gibi gelişmekte olan ülkeler…
Hâlâ günde 1 dolarla yaşamaya çalışan 1 milyar dünyalı nüfus ve onların açlık, susuzluk,
temizlik sorunları ile ortaya çıkan küreselleşmenin külfetleri ve kapitalizmin sorgulanan
başarısı.
Fakirlik, açlık ve çevre kirliliği gibi problemler yanında küresel hâle gelen ve insanlığın
kaderini birleştiren bir başka mesele de gittikçe daha fazla küresel özellik taşımaya başlayan
ekonomik krizlerdir.
Ülkeler arasında ekonomik bakımdan karşılıklı bağımlılık artmış, piyasalar birbirleriyle
bütünleşmiş ve adeta tek bir dünya ekonomisi ortaya çıkmıştır. Bir ülkede meydana gelen bir
ekonomik problem bütün dünyaya yayılma (bulaşma) eğilimi göstermekte ve çevre kirliliğinde
olduğu gibi hiçbir ülke kendisini bu problemden soyutlayamamaktadır. Özellikle Bretton
Woods sisteminin yıkılmasının ardından ortaya çıkan finansal küreselleşme dönemiyle birlikte,
dünyada görülen ekonomik krizlerin gittikçe daha sık, daha yaygın ve daha derin olarak ortaya
çıktığı gözlenmektedir. 1929 Buhranı’ndan sonra ilk defa küresel çapta bu kadar büyük etkiler
meydana getiren Asya ve Rusya krizleri ile özellikle 2008 yılındaki son büyük kriz kapitalizmin
de yıkılıp yıkılmadığı hususunda sorgulanmasını gerektirmiştir.

14.2.1. Teknolojik Yenilikler ve Kapitalizm
Bilginin artık en önemli üretim faktörlerinden biri olduğu 21. yüzyıl ekonomisinde,
ülkelerin gelişmiş ülke kategorisine yükselmeleri ve ‘küresel güç’ konumuna gelmeleri, artık
demir-çelik ve tekstil ürünleri gibi sanayi dönemi ürünlerini rakiplerinden daha ucuza üretip
ihraç ederek değil, dünyadaki bilimsel yenilikleri hızlı bir şekilde sindirerek, kendi bilimsel
yeniliklerini üreterek ve bu bilgi ve yeniliklerle, teknolojik imkânları genişleten ürünleri hayata
geçirerek mümkün olabilmektedir.
Orta gelirdeki ‘gelişen ülke’ statüsünden, son 30-40 yıldaki ekonomik atılımlarla
yüksek gelirli ‘gelişmiş ülke’ sınıfına atlayan Singapur, Güney Kore, Tayvan gibi ülkeler, ucuz
iş gücü avantajıyla değil, bilgi ve teknoloji alanındaki gelişmelerle bu başarıyı
kazanmışlardır. 21. yüzyılın bilgi temelli ekonomik ortamında, ülkelerin rakipleri arasından
sıyrılabilmeleri, teknoloji, bilgi sermayesi ve bu unsurların en önemli taşıyıcıları olan beşeri
sermayeye yaptığı yatırımlarla mümkün olmuştur.
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Sanayi Devrimi küresel zenginlik ve güç düzenini değiştirdiği için uluslararası ekonomi
politik üzerinde muazzam bir etki meydana getirmişti. Bilim ve teknolojide bugün yaşanan
devrim ondan çok daha önemli etkiler ortaya çıkarmaktadır. Çünkü Sanayi Devrimi ile
kıyaslandığında bugünkü değişiklikler çok daha geniş çaplı olup, hayatın daha fazla alanını,
çok daha hızlı bir şekilde ve küresel ölçekte etkilemektedir. Bilgiye erişimi kontrol eden birey,
şirket ve devletler, bugün açık bir biçimde dünya piyasalarında rekabet avantajı yakalamakta
ve politik ve ekonomik süreçler üzerinde hâkimiyet kurmaktadır.
Son dönemlerde bu konularda ortaya çıkan üç adet eğilimden söz etmek mümkündür:
1. Bilgi ve teknoloji, zenginlik ve gücün belirleyicileri olarak giderek önem
kazanmaktadır. Ekonomik başarı ve politik etkinlik, doğal kaynaklardan çok teknolojik
üstünlük gerektirmektedir.
2. Teknolojik değişme hızı artmıştır. Bilgisayarların ve makinelerin fiziki ömrü
artarken, ekonomik ömrü kısalmıştır. Çünkü daha kısa sürede, daha güçlü ve faydalı olanlar
mevcutların yerini almaktadır.
3. Bilgi ve teknoloji eskiye göre daha çok ve hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Bilgisayar
ve iletişim devrimi verilerin ve fikirlerin hızlı bir şekilde bütün dünyaya yayılmasını
sağlamaktadır.

14.2.2. Teknolojik Gelişme ve Yaratıcı Yıkım
Joseph Schumpeter’e göre ancak bir tekel gücüne sahip olan firmalar, riskli, pahalı ve
uzun zaman alan araştırma-geliştirme faaliyetlerine yatırım yapma istek ve kabiliyetine
sahiptirler. Bu yüzden, birçok kilit sektör tekelci bir yapıya sahip olacaktır. Ancak, zaman
içinde yeni firmalar bir zamanlar piyasaya hâkim olan firmaların yerini almaktadırlar. “Yaratıcı
yıkım” (creative destruction) rüzgârları mevcut tekelleri yıkarak yeni hâkim firmalar meydana
getirmektedir. Bu yüzden, Schumpeter’e göre piyasada asıl önemli olan rekabet, birbirinin aynı
mallar üreten firmalar arasındaki fiyat rekabeti değil, mevcut firmaların varlıklarını tehlikeye
düşüren rekabettir.
Teknolojik yeniliğin (inovasyonun) ekonomik büyüme konusundaki önemine ilk
değinen ve “yeni ürünlere dayanan rekabetin var olan ürünlerin fiyatları üzerindeki marjinal
değişikliklerden daha önemli” olduğunu vurgulayan ilk Schumpeter olmuştur.
Bu yaklaşıma göre teknolojik yenilik ekonomik gelişmenin ve ekonomideki
dalgalanmaların da ana unsurudur.
Schumpeter kapitalist sistemin işleyiş dinamizmini ortaya çıkarmak amacı ile kapitalist
ekonomik gelişmenin büyük ölçekli analizini yapmış ve bu işleyişte teknolojik yeniliği merkezi
bir konuma yerleştirmiştir.
Schumpeter’ın yaklaşımında teknolojik yenilik sürekliliği olmayan, mevcut
teknolojiden bir kopuş ifade eden, radikal bir değişikliktir. Yeni bir malın, yeni bir üretim
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metodunun sunulması, yeni bir pazarın açılması, yeni bir ham madde kaynağının bulunması ya
da piyasada yeni bir pazar örgütlenmesini de kapsar.
Müteşebbis ortaya çıkardığı teknolojik yenilik sayesinde normalin üstünde bir kâr marjı
sağlar ve monopol konumuna gelir. Bu yeniliğin zamanla diğer firmalarca da adapte
edilmesiyle beraber kâr normal düzeye iner ve bu durum başka bir müteşebbis tarafından başka
bir teknolojik yenilik yaratılana kadar devam eder. Bu da ekonomide iş çevrimlerine (business
cycles) sebep olur. Dolayısıyla, girişimcilerin olağanüstü gayretleri ile ortaya çıkan teknolojik
yenilik, ekonominin içsel bir unsuru olarak, ekonomik gelişmenin dinamiğini sağlayan en
önemli faktör konumuna yerleşir.
“Yaratıcı yıkım” kavramına göre teknolojik değişim süreci yenilikler tarafından
sürdürülen “yaratıcı” bir süreçtir, fakat bu süreç aynı zamanda “yıkıcıdır” çünkü bu süreç
kaynakların firmalar, meslekler, sanayiler ve hatta ülkeler arasında yeniden dağılımını
öngörür. Bu sürece ayak uyduramayanlar yok olacaktır.

14.3.
kapitalizm

Kapitalizm

Çeşitleniyor:

Bireyci

Kapitalizm-Komünal

Lester Thurow'un "Kıran Kırana" başlıklı kitabında "kapitalizm" şöyle çeşitlendiriliyor:
"Komünizmle kapitalizm arasındaki ekonomik rekabet artık sona erdi, ancak şimdi
kapitalizmin iki ayrı biçimi arasındaki yeni bir yarış ufukta göründü.
İlk kez Harvard Business School profesörlerinden George C. Lodge'un gündeme
getirdiği kavramlarla, bireyci Anglo-Sakson İngiliz-Amerikan kapitalizmi, Alman ve
Japonlar'ın komüncü kapitalizm anlayışıyla karşı karşıya kalacaktır."
Thurow “bireyci kapitalizm” ile “komünal kapitalizmi” de örneklerle tanımlar:
“Amerika ve İngiltere, bireyci değerleri yüceltir: parlak işadamları, Nobel ödülü
sahipleri, ayrıcalıklı ücretler, bireysel sorumluluk, işten atma ve işten ayrılma kolaylığı, kâr
artışı, şirketler arasında düşmanca birleşmeler ve devralmalar; onların kahramanı 'yalnız
kovboy'dur.
Buna karşılık Almanya ve Japonya, komüncü değerleri yüceltir: iş grupları, sosyal
sorumluluk, ekip çalışması, mutlak sadakat, endüstri stratejileri ve büyümeyi teşvik eden etkin
sanayi politikaları.
Anglo-Sakson firmaları kâr artışı gözetir; Japon firmaları 'stratejik yarış' diye bilinen
oyunu oynarlar.
Amerikalılar 'tüketim ekonomisine' inanır; Japonlar 'üretim ekonomisine'...”
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Bugüne dönersek, şimdi bu iki modelden ilkinin galip duruma geçmekte olduğunu 3
sebepten ötürü görüyoruz çünkü;
1. Uluslararası rekabetin artması.
2. Hükümetin ekonomideki rolünün iyice azalması.
3. Bireysel yatırımcıların sosyal güvenlik ağındaki küçülmeyi telafi etme ihtiyacı.
Anglosakson ekolü bireyci kapitalizm karşısında bir Alman ekolü olan ve sosyal piyasa
ekonomisini benimseyen komünal kapitalizminin (ren kapitalizmi) geçmesine neden olarak
Birinci ve İkinci Dünya Savaşı’nda almış olduğu ağır yenilgiler sonucunda Almanların daha
toplumcu bir yapıya gitmesini gösterebiliriz.
Savaşlar, Almanya’nın sosyal ve iktisadi yapısını fazlasıyla etkilemiştir. Anglosakson
kültürü ve ahlakıyla şekillendirilen bireyci kapitalizmde tüketicilerin ihtiyaçlarının rekabet
yoluyla karşılanması beklenirken, Alman geleneği olan komünal kapitalizmde toplumun genel
ihtiyacı önceliklidir ve ticaretin amacı bu toplumsal ihtiyaçların iş birliği, dayanışma ve ortak
sorumluluklarla giderilmesidir.
Anglosakson kapitalizminin tersine komünal kapitalizm, piyasayı sosyal ve siyasal bir
çerçevenin, bir sosyal politika çerçevesinin, çoğunlukla da sosyal güvenlik politikasının
içerisine oturtmaktadır.
Komünal kapitalizm ayrıca kapitalizmdeki tekelleşme ve büyük eşitsizliklere karşı
öncülük eden eşitlikçi eğilimler üzerine daha fazla vurgu yapar.
Komünal kapitalizmde devlet eliyle gelir farklılıklarının dengelenmesi büyük önem arz
eder. Komünal kapitalizmde işverenle müşterek çalışan güçlü işçi örgütlerinden, ortak başarıyı
önceleyen ve hükümet politikalarını şiddetli bir şekilde etkileyebilen topluluklardan
bahsedebiliriz.
Komünal kapitalizmde ekonomik olarak gösterilen bu toplumsal davranış siyasi düzeni
de paralel şekilde etkilemektedir. Kamusal yaşam ve aktif sosyal vatandaşlık bunlara örnek
verilebilir. Bu kapitalizmin uygulandığı ülkelerde seçimlere katılımın hayli yüksek olması da
bu argümanları destekler nitelikte bir örnektir.
Komünal kapitalizmde yine Anglosakson kapitalizminin aksine fakirlik ve işsizlik
mücadele edilmesi gereken sosyal bir güdü olarak benimsenir ve sosyal düzen, toplumsal başarı
ve uzun vadeli mali kazancı hedefler. Zira Alman komünal kapitalizminin işçiye bakış açısı
İngiliz bireysel kapitalizminden oldukça farklıdır. Anglosakson ülkelerde işçi üretim
faktörlerinden bir tanesi olup üretim sürecinde kiralanıp süreç sonucunda işten çıkarılabilir.
Alman komünal kapitalist sisteminde ise işçilerin kuruma, üretime ve üretim sürecine ait olduğu
düşünülür ve bu aidiyet çeşitli sosyal güvenlik uygulamaları ile işçiye de hissettirilir. Hatta kimi
zaman işçilerin çalıştıkları kurumda karar alma sürecine dahil edildiği gözlemlenmiştir.
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Teorik çerçevede komünal kapitalizm ve bireysel kapitalizm aynı şeyi hedeflemektedir;
ancak, hedefe ulaşırken kullanılan yol ve yöntemler farklıdır. Komünal kapitalizmde daha
eşitlikçi bir tutumla devlet müdahalesi vardır ve bu müdahale ekonomik anlamda işleyişin
garantörü niteliğindedir. Yani aristokratik sınıftan ziyade eğitimli, yetenekli meritokratik bir
elit grup oluşturma çabası vardır. Bunun ön koşulu ise ülkede sosyal akışkanlığın bulunmasıdır.
Almanya’da nitelik eşitliğinin sağlanmasıyla, performans eşitliğinin de sağlanabileceği
düşünce hâkimdir. Bu anlayışta, fırsat eşitliği büyük oranda eğitimde eşitliğin olmasına
bağlıdır.
Küreselleşme ve küresel krizlerin toplum üzerinde ve piyasada yarattığı sonuçlar
iktisatçıları sistemde yenilik ve değişiklere güdülemiş ve mevcut kapitalist sistemin dönüşümü
için çalışmalar yapmaya itmiştir. Bireyci kapitalizmin başarısı ve komünal kapitalizmin bireyi
tembelliğe ittiği düşüncesi Avrupa Birliği’nin lokomotifi konumundaki Almanya’yı piyasa
sistemini değiştirmeye itmiştir. Artık değişen kapitalist sistemlerde birey ve toplum, özgürlük
ve eşitlik, risk ve güvence arasında yaratılan yapay zıtlıklar aşılmaktadır.

14.4. İnsani Kapitalizm
Kapitalizmin insancıl olmaktan uzak olduğunun düşünülmesinin temel noktası mülkiyet
hakkının yaşama hakkından önde tutulmasıdır. Basit bir örnek üzerinde açıklamaya çalışırsak;
açlıktan ölme riski taşıyan bir insan yiyecek çaldığında hırsızlıkla suçlanır, yaşama hakkını
kullandığı düşünülmez. Aynı insanın yiyecek çalmasını engelleyen kişi de o insanın yaşama
hakkını ortadan kaldırmakla suçlanmaz, aksine mülkiyet hakkını koruduğu için onaylanır. Bu
durum her ne kadar bir ekonomik sistem olarak kapitalizmin suçu olarak değerlendirilmese de;
onun olmazsa olmazı olan mülkiyet hakkını koruma altına alan kurallar ve değerler sisteminin
bir sonucudur.
Bir diğer eleştiri de kapitalizmin doğası gereği sadece sermaye birikimine odaklanmış
olması, bütün kurum ve kurallarıyla bunu gerçekleştirmeye çalışmasıdır. Sermaye; üretim
sürecine bu amaçla dahil olmakta ve süreç sonucu elde edilen artı değerden en büyük payı
almak istemektedir. Bu da diğer bir üretim faktörü olan ve daha çok sayıda insanı ilgilendiren
‘emek’ aleyhine bir durumdur. Zira sermayenin bölüşümden alacağı payın artması, emeğin
payının azalması demektir. Bu durum ‘uzlaşmaz emek-sermaye çelişkisi’ diye açıklanmaktadır.
Ancak, üretimin sürdürülebilir olması için tüketimin gerçekleşmesi zorunludur. Yani
üretilenler satılmalıdır. Bu da tüketebilecek satın alma gücüne sahip insanlarla mümkündür.
Kapitalizm tarihsel süreçte girdiği krizlerden bir şeyler öğrenerek çıkmıştır. Emek faktörünü
oluşturan insanların aynı zamanda kendi ürünleri için müşteri olduğunu fark ettikten sonra,
refahın topluma yayılmasının kendi varlığını sürdürebilmesinin temel koşulu olduğunu
anlamıştır. Kapitalizmin ilk dönemlerindeki ‘vahşi kapitalizm’den, görece daha ‘insancıl
kapitalizm’e dönüşme zorunluluğunun temel gerekçesi budur.
Küreselleşen dünyada şirketlerin daha rekabet edebilir olabilmesi ve ekonomik
potansiyellerini arttırabilmesi için organizasyonlarında bazı değişiklikler yapması şart
olmuştur. Almanya, İngiltere ve Amerika’daki düşük ücretli endüstrilerin sağlamış olduğu
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istihdam artışını yakalayamamış ve hizmet sektörü piyasada olması gerektiği yerde
olamamıştır. Bu durum Almanya’yı uygulamış olduğu komüncü sistem üzerinde yeniden
düşünmeye itmektedir.
Almanya’da işçilik masraflarının ve toplam maliyetlerin birçok ülkenin üzerinde olması
Alman şirketlerini Anglosakson şirketleriyle rekabet edemez hâle getirmekte, Almanya’yı
sistematik bir değişime itmektedir. Bu sistematik değişimde hizmet sektörü, dış kaynaklı alım
ve taşeronlaşma gibi terimler sıkça kullanılmaktadır ve çalışma koşulları daha da esnemektedir.
Üretim ekonomisi, yerini bilgi ekonomilerine bırakmakta, hizmet sektörünün
piyasadaki rolü günden güne büyümektedir. Almanya tam da hedeflediği gibi düşük ücretli
endüstrileri ülkesine çekerek hizmet hacmini büyütmek istemekte ve maliyeti düşük, kârı
yüksek iş gücü yaratmaya çalışmaktadır. Almanya, artık çalışma şartlarında esnemedikçe,
birçok yatırımcının ülkesinden uzak duracağını kavramıştır. Bu bağlamda Almanya’nın bireyci
politikalar benimsemesi hem mali sağlıkta istikrar sağlayacak hem de ekonomik riskleri
minimize edecektir. Ancak bireysel kapitalizmde sosyal refah politikalarının uygulanmasında
zorunluluk olmadığı için Almanya gibi bir sosyal refah devletinin temel amacından sapmaların
olması kaçınılmazdır.
İnsancıl Kapitalizm
İnsancıl kapitalizm kavramı 2008 yılında Davos Zirvesi’nde Bill Gates tarafından
kullanılmıştır. Zirvede artan petrol fiyatları, Ortadoğu’daki istikrarsızlık ve yaşanan ekonomik
durağanlık konuşulurken, Bill Gates’in, kapitalizmin yaratıcı yönlerini ele aldığı konuşması
ekonomi dünyasında bir çözüm yolu olarak görülmeye başlandı. İnsancıl kapitalizmin olağan
kapitalizmden farkı daha insani, daha hayırsever ve daha müşfik oluşudur.
Tüm dünyada geçerli ekonomik sistem kapitalizmdir ve bu ekonomik sistem, insan
emeğini hiçe sayarak bir sömürü mekanizması şeklinde işlemektedir düşünce si yaygın kanaat
olarak görülmektedir. Kapitalizmi ikame edebilecek bir ekonomik sistemin mevcut olmaması
ve bu sistemin önümüzdeki yüzyılda da devam edeceği öngörüsü, sosyal sorunların kapitalizm
üzerinden çözülmesi fikrini topluma aşılamıştır.
Bu fikrin ne derece iyi niyetle yapıldığı tartışılır ancak şu gerçek de unutulmamalıdır ki
özellikle Afrika ülkelerinin büyük bir kısmında insanlar günlük 1 Dolar’ın altında kazançla, zor
şartlar altında çalışmaktadırlar. Dünyada günde 1 doların altında gelir elde eden insan sayısının
1.2 milyar olduğu söylenmektedir. Yine dünyada her yıl 20 milyon çocuk açlıktan ölmektedir.
Şu an dünyada 1,4 milyar aç insan bulunmaktadır. İşte insancıl kapitalizmin temel dayanak
noktası, günde 1$’a çalışan insanların refaha kolay erişebilmesini sağlamak, dünyadan fakirlik
terimini silmek olmalıdır.
Dünya artık kıtlığın, yokluğun, yoksulluğun, savaşların ve kavgaların dünyası
olmamalıdır. Refah, yeryüzü üzerindeki her topluma ulaşmalı, zenginlik tüm insanlar için
erişilebilir olmalıdır. Bu bağlamda dünyada fakir kalmış toplumlar da kapitalizmin
nimetlerinden faydalandırılmalı ve bir an önce müreffeh seviyeye getirilmelidir. Tıpkı klasik
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Fordizm akımında olduğu gibi insanlar ürettikleri ürünleri satın alabilmelidir. Yani tekeller, dar
gelirli kesimlere de hizmet etmelidir. Bu işin kazananı hem halk hem de şirketler olacaktır.
Tekelleşen sektörlerin yaptığı yardımsever hizmetler şirketin itibarını artırarak müşteri
kazanmasını sağlayacak ve dolaylı yollarla kazanç artışını tetikleyecektir.
Bill Gates’e göre dünya yaşanabilirlik adına daha iyiye doğru gitmektedir. Yoksul
insanların sayısı düşerken, sermaye hareketliliği sayesinde, zenginlik küresel dünyada daha çok
bölgeye sirayet edebilmektedir. Malın, hizmetin ve sermayenin hareketliliği, üretimin bir
noktada toplanmasını engellemekte ve dünyanın birçok noktasına dağılmasını
kolaylaştırmaktadır.
İnsancıl kapitalizm, yaratıcı bir olgu olup refahın maksimize edilmesi ve dağıtılması
hususunda önemli bir rol oynamaktadır. Her ne kadar dünyanın büyük bir kısmında adil ve
efektif bir şekilde uygulanmasa da refah devletinin sorunlarının çözümüne yönelik alternatif bir
yöntem olabilir. Kapitalizmin kaçınılmaz ve vazgeçilmez bir ekonomik sistem olduğu ortadadır
ancak kapitalizm artık ezici yanlarıyla gündeme gelmemektedir. Kapitalizmi yalnızca vahşi
sıfatıyla nitelendirmek, sosyalizmi pürü pak bir üslupla açıklamak refahın gelişimini hiçe
saymak olur. Şu apaçık ortadadır ki, artık sermayeyi elinde bulunduran kapitalistler de, üretim
yaptıkları coğrafyada yaşayan halkın da zenginleşmesini, daha fazla para kazanmasını isterler.
Çünkü o halkın zenginleşmesi, üretilen malın aynı halk tarafından alınabilme ihtimalini
yükseltecektir. Bu sistem basit bir sabun ticaretidir. Satıcının, alıcıya sabun satabilmesi için
alıcının ellerini yıkaması, duş alması gerekir. Bu durum da kötü bir sonuç değildir. Bu basit
örnek üzerinden değerlendirme yaptığımızda kapitalistler artık Afrika’ya da bilgisayar, tablet,
akıllı telefon satmak istiyorlar. Afrikalıların bu aygıtları satın alabilmesi için parasının olması
gerekiyor ve neticede Afrikalılar da kazanıyor. İnsancıl kapitalizmin sistemi de bu şekilde
yürümektedir.
Bill Gates’in ortaya attığı “yaratıcı kapitalizm” kavramıyla anlatmak istediklerini
özetlersek:
• “Hem kâr yaratacak hem de dünyadaki eşitsizliklere çözüm olacak bir sistem
mümkündür.”
• "Kapitalizmin zengin insanlara olduğu kadar yoksul insanlara da hizmet
etmesinin bir yolunu bulmalıyız".
• “Refah içinde olan insanlara hizmet eden kapitalizmi, fakirlere de hizmet eder
hâle getirmeliyiz.”
• “Kapitalizmin ardındaki bencillik 20. yüzyılda birçok yeni fikir ve icatların
oluşmasına katkıda bulundu. Fakat 21'inci yüzyıl kapitalizmi bu fikir ve icatları tüm
insanların yararına kullanmak, piyasa güçlerinden yarar sağlayamayan kişilerin
hayatlarını da geliştirmek zorunda”.
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Bill Gates elbette yoksulların belli bir refah düzeyine ulaşmasını sadece altın kalpli bir
işadamı olduğu için istemiyor.
• Bir, bu soruna yaratıcı çözümler bulmazsak, refah seviyesindeki uçurumdan dolayı
giderek sıkışan kapitalizm bir gün bizlere de dar gelecek diyor.
• İki, bugünün fakirini yarının müşterisi yapmayı öneriyor. Bu yüzden de büyük
şirketler sivil toplum örgütleri ve kamu ile el ele vererek, kısa dönemli karlar beklemeden
dünyadaki eşitsizlikleri yumuşatmak için harekete geçmeli diyor.

14.5. 2008 Krizi ve Kapitalizmin Sonu
Dünyayı kuşatan son büyük küresel kriz olan 2008 krizi kimi yerde etkisini kaybederek,
kimi yerde hâlâ hükmünü icra ederek sürse de; kriz tartışmaları, özellikle de “kapitalizmin
ömrünü tamamladığı” noktasında epeydir tartışılagelmiştir.
Ancak bu tartışmalar yapılırken “kapitalizmin çöktüğünü” savunanların ne yüzyıl
önceki Kontradiev’den ne de elli yıl önceki Schumpeter’den haberdar görünmemeleri
tartışmaların ciddiyetini de gölgelemiştir. Çünkü her iki iktisatçı da yaklaşık olarak;
• “Krizlerin kapitalist düzenin doğal ekonomik sonucu” olduğunu söylüyor;
• “Teknolojik
yenilikler”in
ekonomik
gelişmenin
dalgalanmaların ana unsuru olduğunu ve bu teknolojik
uyduramayanların yıkılacağının” altını çiziyordu.

ve
ekonomideki
gelişmelere ayak

“Yaratıcı yıkım” olarak bildiğimiz Schumpeter’in ortaya attığı bu kavramın anlamı da
gayet açıktı: Kapitalist gelişim süreci teknolojinin ürettiği “yeniliğe” atfen “yaratıcı”, eskide
kalanları tasfiye ettiği için de “yıkıcı”ydı.
“Teknolojik yenilik” kapitalist ekonomik sistemin belkemiğini oluşturunca, hâliyle onu
üretenler varlığını koruyor, üretemeyenler ise piyasadan “gözünün yaşına, yaşının büyüklüğüne
bakmadan” siliniyordu.
Örneğin, ismi, fotoğrafçılıkla birlikte anılacak kadar, 132 yıllık bir maziye sahip olan
Amerikan şirketi Kodak, çağa ayak uyduramaması nedeniyle tıpkı bir zamanların telefon devi
Nokia ve yıllarca tüm dünya pazarını elinde tutan Japon elektronik devleri gibi…
Küreselleşme, teknolojik gelişme, uluslararası rekabet ve hız ile harmanlanan 21.
yüzyılda ulusların ekonomik sistemini, geçirdikleri evrimi, geldijkleri noktayı anlamaya
çalışmak, çok da kolay gözükmemektedir.
ABD Hazine Bakanlığı’nın bir zamanlar “cerrahi müdahale” benzeri hızlı bir iflas
sürecine teşvik ettiği, verimli ve karlı varlıklarını satmasını önerdiği, ABD Başkanı Obama’nın
bizzat mesaj göndererek CEO’sunun görevi bırakmasını istediği ABD’li otomobil üreticisi
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General Motors (GM), 2008 Krizi sonrası vergi mükelleflerinin sağladığı 52 milyar dolarlık
kurtarma kredisiyle iflastan kurtulmuştu.
General Motors’u iflasa götüren süreç de tıpkı Kodak gibi Nokia gibi çağın gerisinde
kalması, yenilikleri takip edememesiydi. O dönemde GM’ye yöneltilen eleştiriler, “yenilikçi
olmayan bir ticaret kültürü, vizyondan yoksun yönetim ve aşırı cömert iş sözleşmeleri” olarak
özetleniyor, bunun sonucu olarak da GM’nin sadece çok miktarda benzin tüketen arazi arabaları
ve kamyonlardan para kazanabildiği bir duruma geldiği, bu nedenle de “yakıt verimliliği,
üretkenlik ve tasarım konusundaki yenilikçilikten para kazanmak yerine GM’nin enerjisinin
büyük bir kısmını lobicilik ve çok miktarda benzin tüketen araçlarını korumak için
manevralarla geçirdiği” eleştirileri yapılıyordu.
Bu eleştirilere karşın GM, içinde bulunduğu mali krizden kurtulmak için acil federal
yardım talep ettiği Kongre üyelerini ikna etmek için hazırladığı eylem planında, işçi, fabrika ve
marka sayısını azaltma ve yöneticilerin maaşlarında kesinti yapma sözü vermiş, hatta başkanı
maaşını bir dolara düşürmüştü.
“Yeniden yapılanan” General Motors, 2009 Temmuzu itibariyle iflas korumadan
çıktığını açıklamış, bunu ise 13 tesisini kapatıp, 27 bin kişi daha az çalıştırıp, sadece dört marka
ile üretime devam edip, diğer markaları elinden çıkararak yapmıştı.
“İşçileri, sektörü ve domino etkilerini düşünerek, çağa ayak uyduramayan, yenilik
üretemeyen, özetle iyi yönetilemeyen şirketleri vergi mükelleflerinin parasını kullanarak
kurtaracaksak nerede kaldı kapitalizm, nerede kaldı onun dinamosu rekabet” diye sorulabilir.
Ayrıca kaynakları kötü kullananları kurtararak onları cesaretlendirmek bir yana, ekonomi
bilimine yapılan ihanet de söz konusuydu. Ancak burada, kapitalizmin Kâbe’sinde olan şey,
yeni çağın gereğiydi.
Son krizle birlikte kapitalizmin daha fazla ayakta kalamayacağını düşünenler hayli
fazlayken, bugün ise kapitalizmin küllerinden her defasında yeniden doğacağını düşünenler
haklı çıktı, üstelik de küresel işgal eylemleri, gösteriler ve grevlerle çalkalanan ekonomilere
“devlet elinin” değmesinin elzem olduğu kanaatiniyle. 2014 yılının 3. çeyreğinde yüzde 5
büyüyen bir ABD ekonomisi de bunun kanıtı.
Kapitalizm krizler üretiyorsa, bu krizlere dayanamayanlar çıkıyorsa, devletin
yönlendiriciliği, düzenleyiciliği, denetleyiciliği, hatta GM örneğinde olduğu gibi zaman zaman
üreticiliği de hâliyle toplumun tüm kesimlerinden talep görebilmekteyse artık 21. yüzyılda
piyasa mekanizmasından vazgeçmeden kapitalizmin dönüşmesini tartışmak; karına değil ama
zararına toplumu ortak etmeyi düşünen bir anlayışı, karından vazgeçmeden de vicdanlı
olabileceği bir noktaya taşımak gerekiyor. Dolayısıyla kapitalizm de vicdanlı, sorumlu, insanı
bir yapıya kavuşabiliyor.
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Bölüm Soruları
1)
ilgilidir?

Açık ve entegre bir dünya ekonomisi yaratmak, küreselleşmenin hangi yönüyle

a)

Uluslararasılaşma

b)

Evrenselleşme

c)

Batılılaşma

d)

Yurtsuzlaşma

e)

Liberalleşme

2)
Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyle birlikte ortaya çıkan ve ulus devletlerin
üzerinde otoriteye sahip kurumlardan birisi değildir?
a)

AİHM

b)

IMF

c)

DTÖ

d)

Birleşmiş Milletler

e)

NASA

3)

“Yaratıcı yıkım” kavramını ortaya atan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Keynes

b)

M. Friedman

c)

P. Samuelson

d)

F. List

e)

J. Schumpeter

4)
Aşağıdaki ülkelerden hangisinde “komünal kapitalizm” denilen kapitalizmin
günümüzde uygulanış biçimini görmek mümkündür?
a)

ABD

b)

İngiltere

c)

Fransa

d)

İtalya

e)

Almanya
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5)

“İnsancıl kapitalizm” kavramı ilk defa kim tarafından ortaya atılmıştır?

a)

Kontradiev

b)

Keynes

c)

Schumpeter

d)

Steve Jobs

e)

Bill Gates

6) Aşağıdakilerden hangisi J. Schumpeter tarafından ortaya atılmış kavramlardan
birisidir?
a)

Bireyci kapitalizm

b)

Komünal kapitalizm

c)

İnsancıl kapitalizm

d)

Yaratıcı kapitalizm

e)

Yaratıcı yıkım

7)
Kapitalizm, Almanya’da uygulanış biçimiyle aşağıdakilerden hangisiyle
anılmaktadır?
a)

Bireyci kapitalizm

b)

Anglo-Sakson kapitalizmi

c)

İnsancıl kapitalizm

d)

Yaratıcı kapitalizm

e)

Komünal kapitalizm

8)
birisidir?

Aşağıdakilerden hangisi Bill Gates tarafından ortaya atılmış kavramlardan

a)

Bireyci kapitalizm

b)

Komünal kapitalizm

c)

Yaratıcı yıkım

d)

Yaratıcı kapitalizm

e)

İnsancıl kapitalizm
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9) Ülkelerarası ilişkilerin yoğunlaşması ve karşılıklı bağımlılıkların artması,
küreselleşmenin hangi yönüyle ilgilidir?
a)

Liberalleşme

b)

Evrenselleşme

c)

Batılılaşma

d)

Yurtsuzlaşma

e)

Uluslararasılaşma

10) Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin ortaya çıkardığı kavramlardan birisi
değildir?
a)

Liberalleşme

b)

Evrenselleşme

c)

Batılılaşma

d)

Yurtsuzlaşma

e)

Ulusallaşma

11) Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme süreci ile birlikte ortaya çıkan aktörlerden
birisi değildir?
a)

Çok uluslu şirketler

b)

Uluslararası kuruluşlar

c)

Sivil toplum örgütleri

d)

Uluslararası yardım kuruluşları

e)

Bankacılık kesimi

12) Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin ortaya çıkardığı yeni özelliklerden birisi
değildir?
a)

Yeni piyasalar

b)

Yeni aletler

c)

Yeni aktörler

d)

Yeni kurallar

e)

Yeni ülkeler
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13) Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme süreci ile birlikte ortaya çıkan yeni
aktörlerden birisi değildir?
a)

IMF

b)

Dünya Bankası

c)

Birleşmiş Milletler

d)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

e)

Anayasa Mahkemesi

14) Dev bir yolcu uçağının her bir parçasının dünyanın çeşitli yerlerindeki 50 farklı
tedarikçiden gelerek tek bir fabrikada birleştirilmesi, küreselleşmenin hangi yönüyle ilgilidir?
a)

Uluslararası bağımlılık

b)

Teknolojinin küreselleşmesi

c)

Ticaretin küreselleşmesi

d)

Sanayinin küreselleşmesi

e)

Üretimin küreselleşmesi

15) Teknolojik gelişmeler sayesinde ortaya çıkan devrim niteliğindeki ekonomik, siyasi
ve sosyal içerikli gelişmelerin; artık başka bir dünyada yaşadığımızın da ipuçlarını verdiği bir
örneği olan ve ‘insanın kutsallığı’nı vurgulayan bir ulus-üstü örgütlenme aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

NAFTA

b)

COMECON

c)

Birleşmiş Milletler

d)

Dünya Sağlık Örgütü

e)

Avrupa Birliği

Cevaplar:
1) e, 2) e, 3) e, 4) e, 5) e, 6) e, 7) e, 8) e, 9) e, 10) e, 11) e, 12) e, 13) e, 14) e, 15) e.
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