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1.1. Küreselleşme
Küreselleşme ekonomik, finansal, toplumsal ve kültürel ilişkilerin dünya ölçeğinde
yaygınlaşması süreci olarak ele alınabilir. 1990’lı yıllardan sonra yaygın olarak kullanılmaya
başlanılan “küreselleşme” kavramı dünyada ortaya çıkan yeni değişim ve dönüşümleri
açıklamak için kullanılmaktadır.
Küreselleşme; sosyal, iktisadi ve siyasi hayatın aktörleri tarafından 1980’li yıllardan
sonra yaşadıkları sorunların gerekçelendirilmesinde, gelecek dönemlere yönelik
projeksiyonların yapılmasında vb. durumlarda “sebep”, “sonuç” veya “belirleyici faktör” olarak
dikkate alınan bir referans olmuştur.
Küreselleşme, geniş anlamda dünyanın bir ucunda, bizden çok uzakta, meydana gelen
olayların ve verilen kararların bizim yaşantımızı etkilemesi süreci olarak tanımlanabilir. Bütün
bu gelişmeler ışığında, coğrafi mesafelerin ve ulus-devletlerarasındaki ülke sınırlarının
öneminin azalması küreselleşmenin temel özelliği olarak vurgulanmaktadır.
Dünyanın, küreselleşme sayesinde bir “küresel köy”e dönüştüğü ileri sürülmektedir.
Nitekim, “küresel köy” (global village) kavramı ilk kez 1960’lı yıllarda sosyoloji profesörü
“Marshall McLuhan” tarafından kullanılmıştır.
Küreselleşme, kültürden ekonomiye yeryüzünün neredeyse her alanındaki değişimi
ifade etmek için kullanılan klişe bir sözcük durumuna gelmiştir. “Zygmunt Bauman” da herkes
tarafından sıklıkla kullanılan küreselleşme kavramının, geçmiş ve gelecek tüm gizlerin
kapılarını açacak bir anahtara, bir parolaya, bir sihirli sözcüğe hızlı şekilde dönüştüğüne dikkat
çekmiş ve küreselleşmeyi bazılarımız için onsuz mutlu olamayacağımız şey; bazılarımız içinse
mutsuzluğumuzun nedeni olan şey olarak ifade etmiştir.
“Anthony Giddens” ise küreselleşmeyi, bugün kimsenin yok sayamayacağı bir
gerçeklik olarak, geleceğe yönelik bütün okumalara yön veren bir süreç olarak
değerlendirmekte; hiç kimsenin tam anlamadığı ancak herkesin etkilerini üzerinde hissettiği
yeni bir düzenin adı olarak ifade etmektedir. Giddens açısından küreselleşme, karmaşık
süreçlerin bir araya geldiği, çelişkili ve birbirine zıt etkenlerin devreye girdiği bir süreçtir.
Dünya Bankası’nın eski başkan yardımcısı “Joseph Stiglitz” ise küreselleşmeyi, temelde
ülkelerin ve dünya halklarının bütünleşmesi, iletişim ve ulaşım maliyetlerinin inanılmaz ölçüde
azalması, mallar, hizmetler, sermaye, bilgi ve insanların ülke sınırlarını aşmalarına engel olan
yapay sınırların kaldırılması olarak tanımlamaktadır. Ancak sermayenin, yapay sınırlardan
kurtularak kazandığı hareket serbestisinin, insanların hareket serbestisinden çok daha fazla
olduğuna da dikkat çekmektedir.
Öniş ve Aysan ise günümüzde dünya ekonomisindeki hâkim eğilimin “neo-liberal
küreselleşme” olduğunu söylemekte; ticaretin ve sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesine
yönelik yoğun çabalara dikkat çekmektedirler. Öniş ve Aysan, çokuluslu şirketlerin üretim ve
dağıtım stratejilerinin giderek uluslararasılaştığını, mal ve hizmetlerin uluslararası ticaretinin
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önündeki ve sermayenin olağanüstü artan hareketliliği önündeki engellerin teknolojik
değişimlerdeki artış ile birlikte büyük bir hızla ortadan kalktığını vurgulamaktadırlar.
Küreselleşme, sosyal, kültürel ve siyasal boyutları da dikkate almaktadır, ancak esas
olarak ekonomik bütünleşmeye yönelmektedir. Ekonomik bakış açısıyla küreselleşme, ulusal
ekonomilerin dünya piyasalarına eklemlenmesi ve bütün iktisadi karar süreçlerinin giderek
dünya kapitalizminin sermaye birikimine yönelik dinamikleriyle belirlenmesi şeklinde
tanımlanabilmektedir.
Nitekim Amartya Sen de kapitalizmin küreselleşmesinin, genellikle savunulduğu üzere
demokrasinin kurulması, sosyal hakların ve temel eğitimin yaygınlaşması, toplumun zayıf ve
güçsüz olan kesimleri için sosyal fırsatların yaratılmasından daha çok piyasa ilişkileri alanının
genişlemesiyle ilişkili olduğunu ifade etmektedir.
Küreselleşme, kapitalizmin geldiği yeni aşamayı, yeni sermaye birikim sürecini
açıklamak için de kullanılmaktadır. Küresel kapitalizmin, bütün dünyada hem üretim hem de
tüketim ideolojisi ile hâkimiyetini kurmuş olduğu ileri sürülmektedir.
“Sermayenin küreselleşmesi” veya “neo-liberal küreselleşme” olarak da adlandırılan
küreselleşme süreci, “Kapitalizmin Altın Çağı”nın sonlarına doğru, gelişmiş kapitalist
ülkelerde ortaya çıkan sermaye birikimi krizinin aşılması için gerekli olan kapitalist yeniden
yapılanma aşaması olarak da değerlendirilmektedir.
“İzzettin Önder”, küreselleşme olgusuyla gerçekte yaşanan fiili durumun hâkim merkez
sermayenin sıkışan kâr hadlerini yükseltebilmek için, kendisine yeni üretim ve tüketim
merkezleri oluşturabilmek amacıyla yeryüzünü kaplaması hadisesi olduğunu vurgulamaktadır.
“Tülay Arın” da 1970’li yıllarda kriz içinde bulunan kapitalizmin yeniden yapılanma
çabalarını “(1) uluslararası pazarı genişletme, ihracatı arttırma, (2) artık değeri yükseltmek
üzere ucuz işgücü bölgeleri bulma, (3) emek sürecinde verimliliği arttıracak yeni örgütlenme
biçimleri ve teknolojik değişiklikler, yeni üretim dalları bulma” çabaları olmak üzere üç başlık
altında toplamaktadır.
Küreselleşmeyi, üretim faktörlerinin uluslararasılaşması, sermaye birikim süreci gibi
kapitalist gelişmenin günümüzdeki dinamikleriyle açıklayan yaklaşımlar daha kapsamlı
analizler sunmaktadır.
Küreselleşmeyi, kapitalist sermaye birikimi süreciyle bağlantıları kurularak,
“kazananları ve kaybedenleri olan bir süreç” olarak değerlendirmek yerine; küreselleşmeyi
sadece teknolojik gelişmenin kaçınılmaz ve doğal bir sonucu olarak göstermek,
küreselleşmeyle ilgili tartışmaların sağlam olmayan bir temel üzerinde gelişmesine yol
açmaktadır.
Küreselleşmenin teknolojik gelişmenin sonucu olarak değerlendirilmesi, küreselleşme
sürecinin önünde durulması mümkün olmayan bir süreç olduğu görüşüne temel teşkil
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etmektedir. İşte o zamanda temel kaygı, bu kaçınılmaz ve önlenemez olduğu iddia edilen yeni
yapılanmaya nasıl en iyi şekilde eklemlenebileceği olmaktadır.
Yeni teknolojilerin dünya ekonomisinin bütünleşmesini olanaklı kılması
yadsınmamaktadır, ancak bu bütünleşmenin neo-liberal doğrultuda ve piyasa temelli olduğunun
ise dikkatlerden kaçmaması gerektiği sıkça vurgulanmaktadır.
Sosyal bilimlerde toplumsal, politik, kültürel ve ekonomik dönüşümler ile bunların
açığa çıkardığı yapılanmaların tümünü tanımlamada başvurulan küreselleşme, bir dizi
karmaşıklığa ve çeşitliliğe neden olmaktadır.
Küreselleşmenin nasıl tanımlandığını ve temel öğelerinin neler olduğunu ana hatlarıyla
özetleyecek olursak, küreselleşme;
-mal, hizmet, para, bilgi, kültür ve insanların sınır ötesi dolaşımının artması ve
hızlanması;
-farklı yerelliklerin birbirine bağlanması ve aralarındaki etkileşimin artmasıyla,
küresel karşılıklı bağımlılığın genişlemesi ve derinleşmesi;
-bilginin temel bir üretim unsuru haline gelmesi
-teknolojinin ulus-ötesileşmesi ve bilgi temelli endüstrilere olan bağımlılığın
artması;
-finans sermayesinin küresel ölçekte bağımsız bir güç kazanması;
-çok uluslu şirketlerin, ulus devletlerin ve ulusal ekonomilerin ötesinde çok etkili
bir güç oluşturması;
-küresel kurumların etki gücünün artması;
-kapitalizmin dünya ölçeğinde yayılması vb. olarak ifade edilmektedir.

1.2. Küreselleşmeye Yönelik Yaklaşımlar
Günümüzde yaşanan küreselleşme sürecini desteklemekle birlikte söz konusu sürecin
olumsuz yönlerini eleştiren yaklaşımlar olduğu gibi, günümüzde yaşanan küreselleşme sürecine
karşı çıkanlar arasında da bu sürecin olumsuz sonuçlarının ortadan kaldıracak şekilde
dönüştürülebileceğini öne süren yaklaşımlar da bulunmaktadır.
Nitekim literatürde küreselleşmeye yönelik yaklaşımların, Held ve McGrew’ın
çalışmasında sunduğu üçlü gruplandırma esas alınarak, üç ana başlık altında çoğunlukla
toplanmasının benimsendiği görülmektedir. Söz konusu üç ana yaklaşım şunlardır:
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* Aşırı Küreselleşmeci Yaklaşım (hyperglobalist)
* Kuşkucu Yaklaşım (skeptical)
* Dönüşümsel Yaklaşım (transformationalist)

1.2.1. Aşırı Küreselleşmeci Yaklaşım
Aşırı küreselleşmeci yaklaşıma göre; küreselleşme “yeni bir çağın” adıdır. Söz konusu
“yeni çağın” belirgin özellikleri olarak; mal, hizmet ve sermaye hareketlerinin daha önce hiçbir
dönemde gerçekleşmediği ölçüde hem hacimsel olarak artması, hem de bütün dünya ülkelerini
kapsayacak şekilde bir ağ oluşturması; ulus devletin önemini kaybetmesi ve bilgi-enformasyon
teknolojisindeki gelişme ile haberleşme ve ulaşımın hızlanması ön plana çıkmaktadır.
Ulus devlet önemini kaybederken, uluslararası mal, hizmet ve sermaye hareketlerinin
sürekliliğini ve istikrarını sağlayacak piyasa düzenleyici kuralların uluslararası örgütler
tarafından belirlenmesi; ekonomik hayatla ilgili piyasa kurallarına yönelik ulusal hukukun
yerini uluslararası hukukun alması yönünde bir değişim yaşanmıştır.
Kısaca, ulus devlet ekonomik hayatla ilgili yetki ve otorite alanlarının önemli bir kısmını
uluslararası hukuka bırakmakla kalmamış, kendi ulusal kurallarını da uluslararası hukuka
uygun olarak düzenlemeye başlamıştır.
Ancak aşırı küreselleşmeci grup içinde küreselleşme sürecine olumlu yaklaşan ve
sürecin herkesin refahını artıracağını ileri sürenlerin yanında, söz konusu bu yeni düzenin
“herkes için değil, elit bir azınlığın yararına olduğunu” ileri sürenler de bulunmaktadır.
Özetleyecek olursak, aşırı küreselleşmecilere göre küreselleşme, insanlık tarihinde
geleneksel ulus devletlerin sahip oldukları özelliklerini kaybettiği ve küresel ekonomi
içerisinde işlevsiz bir hale geldiği yeni bir çağı ifade etmektedir. Aşırı küreselleşmecilere göre,
piyasalar artık devletlerden daha güçlü konumdadır. Artık dünya toplumunun, geleneksel ulus
devletlerin yerini almakta olduğunu ve yeni toplumsal örgütlenme şekillerinin belirmeye
başladığını düşünmektedirler. Fakat bu grubun içinde yer alanların, yukarıda da vurgulandığı
üzere homojen olmadıkları da gözlenmektedir.

1.2.2. Kuşkucu Yaklaşım
Küreselleşme sürecine temkinli yaklaşan kuşkucular, küreselleşmenin ekonomik boyutu
üzerinde yoğunlaşmakta ve bu açıdan günümüzde yaşanan sürecin yeni olmadığını, söz konusu
sürecin Birinci Dünya Savaşı öncesi dönemle benzerlik gösterdiğini ileri sürmektedirler.
Bu yaklaşıma göre, 1890-1914 yılları arasındaki dönemde dünya, bugün olduğundan
daha açık ve bütünleşmiş bir ekonomik yapıya sahiptir.
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Kuşkucular, küreselleşmenin ekonomik bakımdan bütün ülkeleri kapsayan dünya
çapında bütünleştirici bir sonuç doğurmadığını ileri sürmektedir. Ekonomik faaliyetler belirli
ülkeler ve ülke gruplarından oluşan bölgelerde yoğunlaşmıştır. Nitekim dünya ekonomisinin
çok büyük kısmına 35 üyesi bulunan İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD ülkeleri)
hâkim durumdadır.
Kuşkucuların, küreselleşme sürecine yönelik eleştirel görüşlerinin kaynağını, sürecin
ülkeler arasında olduğu kadar ülkelerin kendi içerisinde de toplumsal sınıflar arasında
eşitsizlikleri arttırması oluşturmaktadır.
Kuşkuculara göre, küreselleşme, olumsuz sosyal sonuçlar yaratmasının yanı sıra ulus
devlet ve ulus devletin geliştirdiği “sosyal devleti de zayıflatmaktadır”. Sosyal devletin
zayıflaması sürece ideolojik bir boyut kazandırmaktadır.
Küreselleşme sürecine daha çok taraflı ve dengeli bir bakış açısına sahip olan
dönüşümcüler, küreselleşmeyi nimetleri ve külfetleri; fırsatları ve tehditleri; olumlu ve olumsuz
sonuçları ile birlikte değerlendirmek gerektiğini ileri sürmektedirler.
Küreselleşmeye, kaçınılmaz teslim olunması gereken bir süreç olarak değil, ortaya
çıkaracağı olumsuz sonuçların giderilebilmesi için müdahale edilmesi, yönlendirilmesi ve
yönetilmesi gereken bir süreç olarak bakmaktadırlar.
Küreselleşmeyi yalnızca mal, hizmet ve sermaye hareketlerindeki istatistiki
büyüklüklerle değil, insani boyutları ile de değerlendirmek gerektiğini vurgulamaktadırlar.

1.2.3. Dönüşümsel Yaklaşım
Küreselleşme sürecine daha çok taraflı ve dengeli bir bakış açısına sahip olan
dönüşümcüler, küreselleşmeyi nimetleri ve külfetleri; fırsatları ve tehditleri; olumlu ve olumsuz
sonuçları ile birlikte değerlendirmek gerektiğini ileri sürmektedirler.
Küreselleşmeye, kaçınılmaz teslim olunması gereken bir süreç olarak değil, ortaya
çıkaracağı olumsuz sonuçların giderilebilmesi için müdahale edilmesi, yönlendirilmesi ve
yönetilmesi gereken bir süreç olarak bakmaktadırlar.
Küreselleşmeyi yalnızca mal, hizmet ve sermaye hareketlerindeki istatistiki
büyüklüklerle değil, insani boyutları ile de değerlendirmek gerektiğini vurgulamaktadırlar.
Ulus devleti ve sosyal devletin ortadan kaldırılmasını değil, ulus devletin küreselleşme
sürecinin dinamiklerine daha iyi cevap verecek ve sorunlarını çözebilecek yeni bir yapıya
kavuşturulması gerektiğini ileri sürmektedirler.
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2.1. Çokuluslu Şirketler
Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlaşması/Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası (ulus-üstü) kurumlar ile Çokuluslu Şirketler
küreselleşme sürecinin önemli ve güçlü aktörleridir.
Uluslararası kurumların son derece etkin oldukları günümüzde özellikle çokuluslu
şirketler daha fazla ön plana çıkmaktadır.
Çokuluslu şirketlerin hareketleri, 1980 yılından önce ulus-devletlerin yoğun denetimi
altındayken, günümüzde küreselleşme süreci sonucunda bu denetimler hızla ortadan
kalkmaktadır.
Post-Fordist üretim tarzının da üretim sürecinde sağladığı esneklik ve verimlilik artışı
ile bu şirketlerin eline çok büyük bir güç geçmiştir. Artık, muazzam büyüklüklere ulaşmış olan
çokuluslu şirketler kâr maksimizasyonuna yönelik olarak planlarını küresel boyutta
yapabilmektedirler.
Çokuluslu şirketler, üretimlerinin farklı aşamalarını ayrı ayrı ülkelerde
gerçekleştirebilmektedirler. Çokuluslu şirketler, üretimin tamamını veya birkaç aşamasının
yapılacağı ülkenin seçiminde üretimin ne kadar emek veya sermaye yoğun olduğuna, göreli
emek/sermaye fiyatına, üretimin hammaddesinin kaynağına yakın olunup olunmadığına,
doğayı koruma kanunlarının durumuna, işçilerin sosyal haklarının kısıtlı olmasına, vergi
oranlarının düşüklüğüne bakarak karar vermektedirler.
Ellerinde ulus-devletlerin birçoğundan daha fazla güç bulunduran ve küreselleşmenin
itici gücü hâline gelen çokuluslu şirketler, küresel ölçekte kârlarını artırma planları yaparken,
verecekleri kararların toplumsal, çevresel ve ekonomik sonuçlarını dikkate almamaktadırlar.
Küresel düzeyde çokuluslu şirketler arasındaki artan küresel rekabet sonucunda “şirket
birleşmeleri ve şirket ele geçirmeleri (şirket satın almaları)” önemli ölçüde artış gösterir. Ciddi
bir “tekelleşme eğiliminin” olduğu rahatlıkla görülebilmektedir.
Çünkü şirket birleşmeleri ve şirket ele geçirmeleri yoluyla yaşanan şirket büyümeleri,
belirli sektörlerdeki mevcut çokuluslu şirketlerin sayısını azaltarak, bir tekelleşme sürecinin
yaşanmasına yol açmaktadır. Yaşanılan tekelleşmenin sonucunda ise rekabetin ortadan
kalkacağı açık şekilde gözükmektedir.

2.2. Uluslararası Para Fonu
1 Temmuz 1944 tarihinde ABD’nin New Hampshire eyaletinin Bretton Woods
kasabasında 44 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) Para
ve Maliye Konferansı’nın sonucunda “Uluslararası Para Fonu (IMF)” ve “Dünya Bankası
(DB)” kurulur. Bu iki kurumun kurulmasındaki amaç dünya çapında çıkabilecek ekonomik
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krizlerin engellenebilmesi için ülkelere finansman sağlanması ve II. Dünya Savaşı’yla büyük
bir yıkım yaşayan Avrupa’nın yeniden inşasıdır.
Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) amacı, savaşın yıkımından ve ekonomik bunalımdan
yeni çıkmış olan dünyaya istikrar kazandırmaktır.
Başlıca görevleri, Bretton Woods para sistemi olan sabit döviz kuru sistemini
denetlemek yoluyla ülkelerin ticarette rekabet üstünlüğü elde etmek için ulusal paralarını
devalüe etmelerini engellemek, dövizlerin konvertibilitesini geliştirmek yoluyla uluslararası
ticaretin gerçekleştiği durumlarda döviz değişiminin rahatça gerçekleşmesini sağlayarak, dünya
ticaretinin gelişimine katkıda bulunmak ve kısa vadeli nakit sıkıntısına düşüp, krize girme
potansiyeli beliren ülkelere acil durum kredisi sağlayarak, o ülke içinde yaşanan likidite
sorunlarını azaltmak ve esas olarak dış ödemeler dengesini rahatlatmaktır.
IMF üyesi olan her ülke, kuruma üye ülkenin gayri safi milli hasılası (GSMH), dış
ticareti ve sermaye hareketlerinin büyüklüğüyle belirlenen ve her beş senede bir yeniden gözden
geçirilerek yenilenen “kota” denilen bir payla katılır. Üye ülkeler kendi kotalarının
büyüklüğüyle doğru orantılı olarak oy hakkına sahip olmaktadırlar.

2.3. Dünya Bankası
“Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD)” ismiyle kurulan Dünya Bankası, II.
Dünya Savaşı sonucunda ekonomileri ve altyapıları zarar görmüş ülkelere yardım amacını
taşmaktadır. Yapılacak olan projelere krediler vererek bu ülkelerin kalkınmasına destek olmayı
amaçlar.
Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’nın Avrupa’nın yeniden inşası döneminde
verdiği orta ve uzun vadeli krediler yanında, ABD de hibe niteliğinde olan Marshall Yardım
Planı’nı devreye sokmuştur.
1950’li yıllara gelindiğinde ise Avrupa’da savaşın yaralarının sarılmasından sonra,
Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’nın ilgisi Üçüncü Dünya’da sömürgelikten yeni
kurtulup, bağımsızlıklarını kazanan yeni ulus-devletlere yönelir. Bu gelişmeyle birlikte artık bu
kurum “Dünya Bankası” olarak anılmaya başlanır.
Dünya
Bankası’nın
kalkınmakta
olan
ülkelere
altyapı
yatırımlarını
gerçekleştirebilmeleri için düşük faizli krediler vermesi, bu ülkelerde piyasanın altyapısının
oluşması ve piyasanın gelişmesine yöneliktir.
IMF genişletici ekonomi politikalar yerine ekonomiyi daraltıcı politikaları, “destekleme
anlaşması” (stand-by) imzaladığı ülkelere şart koşar. Artık, krize giren ülkelerden bütçe
açıklarını kapatması, vergileri artırması veya faiz oranlarını yükseltmesi istenmektedir. IMF ve
Dünya Bankası bundan böyle, kendilerine kredi için başvuran borç yükü fazla olan çevre
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ülkelere, serbest piyasa ekonomisine geçmelerini, sermaye piyasalarını serbestleştirmelerini
şart koşmaktadır.
Bretton Woods ikizleri olarak da anılan bu iki kurum, ilk kuruldukları yıllarda
programlarını birbirlerinden daha bağımsız olarak yürütürlerken, 1970’li yılların son
çeyreğinden itibaren, uluslararası bankalardan aldıkları petro-dolarları ödeyememe durumuna
gelen azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere karşı bir politika değişikliğine gitmişlerdir.
Bu iki kurum, çevre ülkelere karşı ortak hareket etmeye başlarlar. Örneğin; Dünya
Bankası adı geçen ülkelere kredi vermek için bu ülkelerin IMF ile stand-by anlaşması yapıp
yapmadıklarına, anlaşma yapılmışsa da yapılan anlaşmanın gereklerini yerine getirip
getirmediklerine bakmaya başlamıştır.
IMF ve Dünya Bankası, kendiliğinden işleyen bir serbest piyasa mekanizmasının
dünyada yaşanan her türlü kısa ve uzun vadeli iktisadi, sosyal ve siyasi sorunların çözümü
olacağını savunmakta ve serbest piyasa mekanizmasının küresel ölçekte örgütlenmesini ve
ilerlemesini sağlamaya çalışmaktadır.

2.4. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması / Dünya Ticaret
Örgütü
1947 yılında 23 ülkenin katılımı ile imzalanan Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlaşması’nın (GATT) amacı “felaket yılları” olarak adlandırılan iki dünya savaşı arasındaki
dönemde yoğun şekilde kullanılan rekabetçi ticaret politikalarının yeniden yaşanmasının önüne
geçmektir. Bu anlaşma ile devletlerin aralarında yapacakları ticaretlerde esas almaları gereken
bazı kurallar belirlenmiştir.
Bretton Woods Konferansı sonrasında IMF ve Dünya Bankası’nın yanında ABD, bir de
uluslararası ticareti düzenleyecek örgüt olarak Uluslararası Ticaret Örgütü’nün (ITO)
kurulmasını amaçlar. Ancak, bu örgütün kuruluşu gerçekleşmez ve GATT dünya ticaretine yön
veren tek oluşum olarak kalır.
1947 yılında 23 ülkenin katılımı ile imzalanan Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlaşması’nın (GATT) amacı “felaket yılları” olarak adlandırılan iki dünya savaşı arasındaki
dönemde yoğun şekilde kullanılan rekabetçi ticaret politikalarının yeniden yaşanmasının önüne
geçmektir. Bu anlaşma ile devletlerin aralarında yapacakları ticaretlerde esas almaları gereken
bazı kurallar belirlenmiştir.
GATT’daki amaç, yukarıda da değinildiği üzere, 1929 Büyük Bunalımı’nın
yayılmasında ve ağırlaşmasında büyük etkisi olduğuna inanılan, ülkelerin kendilerini krizden
kurtarmak için komşu ülkelerin ekonomilerini kötüleştirme pahasına gümrük tarifelerini
artırdığı “ ‘komşunu fakirleştir’ ticaret politikalarını” gümrük tarifelerini indirmek ve ticarete
konan diğer ayırımcı engelleri zamanla azaltmak suretiyle engellemektir.
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GATT yoluyla gümrük tarifelerinde önemli azalmalar gerçekleşir, “en çok kayrılan ülke
kuralı” GATT’ın temel ilkelerinden biri olur, ancak ülkeler ticarette korumacı başka önlemleri
bulmakta gecikmezler. Oranları düşürülen gümrük tariflerinin yerini ithalat kotaları, gönüllü
ihracat kısıtlamaları, sağlık ve teknik konulara ilişkin ürün standartları, anti-damping vergileri
vb. pek çok uygulamayı içeren tarife dışı engeller almaya başlar.
1

1973-1979 yılları arasında gerçekleşen GATT’ın “Tokyo Turu” ile de bu tarife dışı
engellerin azaltılmasına yönelik çalışmalara başlanır.

Dünya Ticaret Örgütü’ne Geçiş
GATT çerçevesinde yapılan son ticaret turu 1986 yılında Uruguay’ın Punto del Este
şehrinde başlar ve 1993 yılında uzlaşmaya varılması ile son bulur.
Uruguay Turu olarak adlandırılan bu görüşmelerin sonunda alınan kararlar 1994 yılında
Fas’ın Marakeş şehrinde Uruguay Turu Nihai Senedi’ne geçirilir ve 1 Ocak 1995 tarihinde
yürürlüğe girer. Nihai Senet ile, 1947 yılından bu yana geçici statü ile faaliyet gösteren
GATT’ın yerine, resmi statülü uluslararası (uluslarüstü) bir kurum olan “Dünya Ticaret
Örgütü’nün kurulması” kabul edilir.
Dünya Ticaret Örgütü, Nihai Senet’teki kararların ve ticareti serbestleştirmek için
şimdiye kadar GATT aracılığıyla kabul edilen ilkelerin devamlılığını sağlamakla yükümlüdür.
Dört yıl sürmesi planlanan Uruguay Turu görüşmelerinin, yedi yıl sürmesinin başlıca
sebebi merkez ülkeler arasında yaşanan yoğun çekişmedir. Özellikle ABD ile AB arasında
tarımsal sübvansiyonların kaldırılması konusunda önemli gerilimler yaşanır. AB ülkelerinden
özellikle Fransa, tarımda devlet sübvansiyonlarını savunurken; ABD bu sübvansiyonların
kaldırılmasını istemektedir.
Ayrıca merkez ülkeler, çevre ülkelerin ucuz emek sayesinde sağladığı maliyet
avantajlarının önüne geçmek amacıyla “sosyal şart” konusu üzerinde de özellikle
durmaktadırlar. Sosyal şartın gündeme getirilmesinin esas amacının, çevre ülkelerde bu
şartların uygulanmasını sağlayarak çevredeki ucuz emeği pahalılaştırmak olduğunu ileri
sürenler bulunmaktadır.
Dünya Ticaret Örgütü’nün serbest ticaret adına getirdiğini ileri sürdüğü bir diğer yenilik
ise “Anlaşmazlıkların Çözümü Mekanizması”dır. Dünya Ticaret Örgütü’nün bu konuda sert
ticari yaptırımlar uygulama yetkisi mevcuttur. Bu mekanizma sayesinde, çıkarları sözkonusu
olan bir şirket adına harekete geçen üye ülkelerden biri, diğer bir ülkenin yasa ve
düzenlemelerini Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uymadığı gerekçesiyle, anlaşmazlıkların
çözümü için Dünya Ticaret Örgütü’ne başvurabilmektedir.
En çok kayrılan ülke kuralı, GATT’a üye olan her ülkenin, tüm taraflara aynı gümrük tarifesi oranını
uygulaması zorunluluğunu getiren kuraldır.
1
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IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü’nde seslerini fazla duyurma imkânı
bulamayan çevre ülkeler açısından Birleşmiş Milletler’in (BM) önemi çok büyüktür.
Çünkü diğer uluslararası (uluslarüstü) kurumlarda her ülkenin oy ağırlığı farklı iken,
BM’de her ülkenin tek oy hakkı bulunmaktadır. Bu sayede çevre ülkelerin BM çatısı altında
seslerini duyurabilme şansları çok daha fazladır. BM’nin birçok yan kurumu da mevcuttur.
Bunlardan bazıları Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünya kültürüyle ilgilenen Birleşmiş
Milletler Eğitimsel, Bilimsel ve Kültürel Örgütü (UNESCO), Birleşmiş Milletler Ticaret ve
Kalkınma Konferansı (UNCTAD)’dır.

2.5. Birleşmiş Milletler
Çevre ülkeleri, bir grup olarak hareket etmeleri durumunda, BM kurullarında çıkacak
olan kararları etkileyebilme gücüne sahiptirler. Özellikle UNCTAD’da, çevre ülkeler seslerini
önemli ölçüde duyurabilmektedirler. Zaten, küreselleşme sürecinin çevre ülkelerde yol açtığı
sorunlara da UNCTAD yayınlarında ağırlıklı olarak yer verilmektedir.

26

Uygulamalar

27

Uygulama Soruları

28

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

29

Bölüm Soruları
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

30

3. KÜRESELLEŞME SÜRECİNDEKİ TEMEL EKONOMİ
POLİTİKALARI

31

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.
3.2.
3.3.

32

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

33

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

34

Anahtar Kavramlar

35

Giriş

36

3.1. Özelleştirme
Özelleştirmeler, “dar anlamda özelleştirme” ve “geniş anlamda özelleştirme” olarak
tanımlanmaktadır. Dar anlamda özelleştirmenin tanımı, kamu mülkiyetinde olan ekonomik
kuruluşların (kamu iktisadi teşebbüslerinin) mülkiyet ve yönetimlerinin özel sektöre
devredilmesi, bir diğer ifadeyle kısmen veya tamamen özel sektöre satılmasıdır.
Bu noktada özelleştirme için gerekli şart, kamu iktisadi teşebbüslerinin sermayesinin en
az %51’inin özel sektöre devridir. Böylelikle mülkiyetin %50’sinden fazlasına sahip olan özel
sektöre, yönetim de devredilmiş olmaktadır.
Geniş anlamda özelleştirmenin tanımı ise, serbest piyasa ekonomisini güçlendirmek
üzere, genel ekonomi içinde devletin ekonomik faaliyetlerinin en aza indirilmesi veya tamamen
ortadan kaldırılması hedefiyle kamu sektörünün denetiminde bulunan ekonomik kuruluşların
özel sektöre devredilmesidir. Bir diğer ifadeyle, söz konusu hedefe yönelik olarak yapılan
düzenleme ve uygulamalar geniş anlamda özelleştirme olarak değerlendirilmektedir.
Özelleştirmeler sonucunda kamu tekelleri, özel tekellere dönüştürülmekte ve kamu
yararı göz ardı edilmektedir.
Özelleştirme uygulamalarının, zenginliğin yaygınlaştırılması amacına da hizmet
edeceği sıkça ileri sürülmektedir. Bu nedenle, kamu iktisadi teşebbüslerinin özelleştirilmesinde
pay senetlerinin belirli bir kısmının çalışanlara verilmesi, halka arz gibi yöntemler de
uygulanmaktadır. Fakat halka arz yöntemiyle özelleştirmenin daha güç olması ve istenilen
geliri sağlamaktan uzak olması nedeniyle; özelleştirmelerin büyük çoğunluğu blok satış
yöntemiyle gerçekleştirilmektedir.
Blok satış yönteminde ise özelleştirilecek olan iktisadi kuruluşun hisseleri bir bütün
olarak belirli bir sermaye grubuna devredilmektedir. Bu yüzden, günümüzde gerçekleştirilen
özelleştirme uygulamalarının zenginliğin tabana yayılması gibi bir amaca hizmet ettikleri
söylenemez. Zaten Türkiye’nin de dâhil olduğu birçok ülkede özelleştirmeler, ağırlıklı olarak
blok satış yöntemi ile gerçekleştirilmektedir. Bir diğer ifadeyle, günümüzde gerçekleştirilen
özelleştirmeler ekonomik zenginliğin yayılmasını değil, tam aksine söz konusu zenginliğin
belirli ellerde yoğunlaşmasını sağlamaktadır.
Birçok neo-liberal politikanın uygulanmasında öncülük eden Margaret Thatcher,
özelleştirme politikası konusunda da ilkleri gerçekleştirmiştir. İngiltere’de 1979 yılının Mayıs
ayında, Margaret Thatcher’ın başkanı olduğu Muhafazakâr Parti’nin seçimleri kazanması
sonucunda neo-liberal politikalar İngiltere’de yoğun bir şekilde uygulanmaya başlanmıştır.
1984 yılında telekomünikasyon alanında British Telecom’un özelleştirilmesiyle
başlayan özelleştirme kampanyası; gaz, elektrik, su ve demiryollarının satışlarıyla devam
etmiştir.
Özelleştirmeler sonucunda, devletin sanayiye müdahalesinin geriletilmesi, kamu
varlıklarının satılmasıyla birlikte kamu kesimi borçlanma gereğinin (KKBG) azaltılması ve
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sendikaların kamu kesimi ücret görüşmelerinde güç kaybetmesinin sağlanması da
amaçlanmıştır.
İngiltere’deki özelleştirmelerin istihdam üzerindeki etkileri ise son derece çarpıcıdır:
kamu kuruluşları istihdamı 1981 yılında 1.867.000’dur; ancak bu rakam 1991 yılında 599.000’e
ve 2002 yılında ise 379.000’e gerilemiştir.
Özelleştirmeler yoluyla devletin malvarlıklarının satılmasının, kamunun borçlarının
sürdürülebilmesi, borçların ödenebilmesi için kaynak oluşturacağı görüşü de IMF ve Dünya
Bankası tarafından vurgulanmaktadır. Uluslararası sermaye, yerli sermaye ile işbirliğine girerek
özelleştirme ihalelerini kazanmaktadır. Kamu işletmesinin satışı sonucunda ülkeye giren
dövizin büyük bir kısmı borç ödemelerine, geri kalan kısmı ise ithalat artışına gitmektedir.
Özelleştirme politikalarıyla amaçlanan kamu sektörünün ekonomi içindeki payının
azaltılması, kamu sektörünün elindeki alanların özel sektör için yeni pazarlara, yeni kâr
alanlarına dönüşmesi ve yüksek işçi ücretlerinin baş sorumlusu olarak gösterilen işçi
sendikalarının etkisizleştirilmesidir.

3.2. Deregülasyon (Kuralsızlaştırma)
Deregülasyon kavramı, devletin ekonomiye etkin bir biçimde müdahale etmesini ve
ekonomide düzenlemeler yapmasını öngören regülasyon kavramına karşı geliştirilmiştir.
Deregülasyon politikasıyla amaçlanan, piyasa mekanizmasının işleyişinin ve sermayenin
önünde engel oluşturan her türlü kısıtlamanın ve düzenlemenin ortadan kaldırılmasıdır.
Neo-liberalizm, hem “emek piyasalarının deregülasyonunu”, hem de “finansal
piyasaların deregülasyonunu” şart koşmaktadır:
Emek piyasalarının deregülasyonuyla, Kapitalizmin Altın Çağı süresince, işçilerin
yoğun mücadeleler sonucunda elde ettikleri önemli sosyal hakların ellerinden alınmasına
çalışılmaktadır. Örneğin, işçilerin sendikal haklarının kısıtlanması, işverene hem işe alma hem
de işten çıkarma süreçlerinde büyük kolaylıkların sağlanması yoluyla istihdam güvencesinin
azaltılması, çalışma saatleri üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması, işyerinin güvenliği ve işçi
sağlığıyla ilgili standartların aşağı çekilmesi, reel ücretlerin baskılanması yaygın uygulamalar
haline gelmektedir. Emek piyasalarındaki bu kuralsızlaştırmaların sonucunda gelir ve servet
dağılımı eşitsizliği artış göstermektedir.
Finansal piyasaların deregülasyonunda ise bankaların ve şirketlerin yurtdışından
istedikleri gibi borçlanmaları sağlanmaktadır ve devletin denetimi olmadan yurtdışına yatırım
yapma serbestliği tanınmaktadır. Ancak iletişim teknolojisinin gelişmişliği sayesinde, dünya
çapında hareket hızı iyice artan sermaye üzerindeki, sermaye kontrollerinin kaldırılması
özellikle yükselen piyasalar için büyük finansal riskler yaratmaktadır.
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3.3. Dış Ticaretin Serbestleştirilmesi
Dış ticaretin önündeki sınırlamaların kaldırılması konusunda GATT, daha sonra ise
DTÖ yoğun çaba harcamıştır. 1980’lerin başından itibaren ise IMF, çevre ülkelere vereceği
desteği, dış ticaretin serbestleştirilmesi koşuluna bağlamıştır.
Dünya borç krizinin yaşandığı yıllarda, yoğun borç yükü altında olan çevre ülkelerin
borçlarını ödeyebilmeleri, bir diğer ifadeyle iflas etme riski taşıyan uluslararası bankaların ve
merkez ülkelerin alacaklarını tahsil edebilmeleri, çevre ülkelerin döviz gelirlerini artırmalarını
gerektirmiştir.
Bu yüzden, söz konusu çevre ülkeler, IMF ve Dünya Bankası’nın yoğun telkinleriyle
ülkenin üretim altyapısının ihracata yönlendirildiği “ihracata dayalı kalkınma modelini”
benimsemiştir.
Dış ticaretin serbestleştirilmesi sürecinde, tüm ülkelerden tarife ve tarife dışı engelleri
azaltmaları beklenmektedir. Ancak, esas baskı çevre ülkelerin üzerindedir. Dış borçlarını
ödeyebilmek için ihracatlarını artırmak zorunda olan bu ülkelerde, serbest ticarete ve yabancı
sermaye akımlarına çok fazla olumlu misyonlar yüklenmektedir.
İhracata dayalı kalkınma modelini benimseyen çevre ülkelerde dış pazarlar birincil, iç
pazar ise ikincil önemdedir. Çevre ülkelerin, küresel pazardaki payını arttırabilmesi için
acımasız uluslararası rekabet sürecinde geri kalmaması gerekmektedir. Uluslararası rekabette
de geri kalmamanın temel koşulu ise mal ve hizmetlerin birim maliyetlerini düşürmekten
geçmektedir. Maliyetleri azaltmak için, emek verimliliği artırılırken, istihdam ve reel ücretler
düşürülmektedir.

39

Kalkınma uzmanı Ha-Joon Chang, çevre ülkelere, merkez ülkeler ve uluslararası
kurumlar tarafından “doğru politika” ve “doğru kurum”u benimsemeleri için büyük baskı
uygulandığına dikkat çekmektedir.
Chang, ayrıca “bugün kalkınmakta olan ülkelere tavsiye edilen politika ve kurumların
kalkınmış ülkelerin kalkınmakta iken benimsedikleri politikalar ve kurumlar olduğu”nun doğru
olup olmadığını; merkez ülkelerin gerçekte nasıl zenginleştiklerini sorgulamaktadır. Yanıt
olarak ise, günümüzün kalkınmış ülkelerinin bulundukları gelişmişlik düzeyine, bugün
kendilerinin kalkınmakta olan ülkelere önerdiği politikalar ve kurumlarla gelmediklerine dikkat
çekmektedir.
Chang, örnek olarak bebek sanayi koruması ve ihracat teşvikleri gibi, DTÖ tarafından
“yanlış” olarak adlandırılan veya yasaklanan politikaların, günümüzün kalkınmış ülkeleri
tarafından kalkınma süreçlerinde etkin bir şekilde kullanılmış olmasını göstermektedir. Açıktır
ki, kalkınmakta olan ülkelerin kendi “doğru politikaları” yerine, kalkınmış ülkeler ve
uluslararası kurumlar tarafından empoze edilen “doğru politikaları” uygulamaları, kalkınmakta
olan ülkelerin iktisadi kalkınmayı sağlama kapasitelerini ciddi şekilde kısıtlamaktadır.
Chang, çevre ülkelere “eşit koşullarda rekabet” edilmesinin nimetlerinin zorla
dayatılmasına, serbest ticaret ve serbest yatırım rejiminin, güçlü patent korumasının şart
koşulmasına karşı çıkmaktadır.
Çevre ülkelerin düzenlemelerde bulunmasının, korumacılık uygulamasının ve
sübvansiyonlar vermesinin engellenmesini bir spor metaforuyla eleştirmektedir: Boksta,
güreşte veya halterdeki gibi yaşa, cinsiyete, ağırlığa göre sınıflandırmalar yapıldıktan sonra eşit
koşullarda rekabet edilmesi kabul edilebilir, aksi halde ABD ile Honduras’ı, İsviçre ile
Svaziland’ı rekabete sokmanın, hafif sıklet boksörünü ağır sıklet boksörünün karşısına dikmeye
benzeyeceği son derece açıktır.
List, 1841 yılında yayımlanan kitabında “merdiveni itme” kavramına yer vermiştir:
“Birinin, büyüklüğünün zirvesine ulaştığında diğerlerinin kendisinden
sonra tırmanmasını engellemek için, oraya tırmanmakta kullandığı
merdiveni itmesi çok sık rastlanan, zekice bir hiledir. (…)
Denizciliğine koruyucu gümrük vergisi ve kısıtlamalar uygulamış olan
bir ulus, imalat gücünü ve denizciliğini kendisiyle diğer hiçbir
ulusun
serbest rekabet edemeyeceği öyle bir gelişmişlik düzeyine yükseltir
ki,
kendisini büyüklüğe götüren merdiveni itmekten, diğer
ülkelere
serbest
ticaretin yararlarını övmekten, şimdiye dek yanlışlar
yaptığını ve ilk kez
doğruyu bulduğunu tövbekâr bir tonla
açıklamaktan daha akıllıca bir şey
yapamaz.”
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Chang’in de sıkça dile getirdiği “merdiveni itme” konusu, merkez ülkeler tarafından
çevre ülkelere tavsiye edilen/dayatılan kalkınma reçetelerinin, merkez ülkelerin kendi
kalkınmaları için kullandıkları reçeteler olmadığını; günümüzde çevre ülkelere önerilen
reçetelerin çevre ülkelerin ekonomilerinden çok, merkez ülkelerin ekonomisine yararlı
olduğunu ifade ederken kullanılmaktadır.
Ancak buradan ülke ekonomisinin tamamen dışa kapalı ve otarşik bir yapıya bürünmesi
gerektiği sonucu çıkarılmamalıdır. Bu tür bir politika ülke ekonomisinin çökmesine yol açabilir.
Fakat, ülke ekonomisinin tamamen, kontrolsüz bir şekilde dışa açılmasının da son derece ciddi
zararları olacaktır. O sebeple denetimli dışa açılış modelleri kullanılabilir.
Günümüzde neo-liberalizmin uluslararası ticaret kuramını eleştirenler, dünya
üzerindeki açlığın, yoksulluğun azaltılmasını sağlayacak dış ticaret rejiminin gerekliliğini dile
getirmekte ve serbest ticaret kavramı yerine “adil ticaret” (fair trade) kavramını savunmaktadır.
Ayrıca ülkelerin para ve maliye politikalarının, finansal sermayenin talepleri yerine; istihdam
ve büyüme hedeflerine öncelik vermesi gerekmektedir.

3.4. Sermaye Hareketlerinin Serbestleştirilmesi
Neo-liberalizm, finansal ve ticari serbestleşme sonucunda merkez ülkelerden, çevre
ülkelere doğru bir sermaye akımının meydana geleceğini ve bu sermaye akımının çevre
ülkelerin tasarruf ve sermaye yetersizliği problemini çözeceğini iddia etmektedir. Bu nedenle
çevre ülkelerin tasarruf eksikliklerinin ve dolayısıyla sermaye birikimlerindeki
yetersizliklerinin aşılabilmesi için, finansal ve ticari serbestleşmenin gerçekleştirilmesinin
önemi üzerinde sıklıkla durulmaktadır.
Çokuluslu şirketlerin, farklı ülkelere sabit yatırımlar yapmak için geldiği, üretim ve
istihdamı arttıran, yerli şirketlerin ara malları için talep yaratan “yeşil alan yatırımları”na
(greenfield investments) günümüzde az rastlanmaktadır. Doğrudan yabancı yatırımlar,
günümüzde bankacılık öncelikli olmak üzere hizmetler sektörüne, teknolojik altyapının yeterli
olduğu ve insan sermayesinin de gelişmiş olduğu ülkelere yönelmektedir.
1980’li yıllardan itibaren ise hizmet sektörünün ekonomi içindeki payının artmasıyla,
doğrudan yabancı yatırımların yönü bankacılık, sigortacılık, turizm gibi kâr marjı yüksek olan
hizmet sektörüne yönelmektedir. Magdoff da bu noktaya vurgu yapmakta ve doğrudan yabancı
yatırımların, tüm dünyada hammadde ve imalat üretimi yapan sektörlerden; finans, sigortacılık
ve gayrimenkul gibi hizmet sektörlerine doğru yöneldiğine dikkat çekmektedir.
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCTAD), doğrudan yabancı
yatırımlarla ilgili verileri incelendiğinde; doğrudan yabancı yatırımlarının hammadde ve imalat
sanayi sektörlerindeki payının düşmekte, hizmetler sektöründeki payının ise yükselmekte
olduğu görülmektedir. Bu gelişmede doğrudan yabancı yatırımların bankacılık sektörüne
yönelmesinin, özelleştirme veya şirket satın alma/birleşme yönünde hareket etmesinin etkisi
büyüktür.
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Doğrudan yabancı yatırımların akış yönünün azgelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerdense, gelişmiş ülkelere doğru olduğu açıkça görülmektedir. Gelişmiş ülkelere giriş
yapan doğrudan yabancı yatırımların ise, toplam içindeki yüzde payı 1967 yılında %69,4 iken,
1989 yılında %80,8’e, 2000 yılında ise %89,4’e yükselmiştir. 2007 yılında ise yüzde pay
%75,6’dır.
Bir diğer ifadeyle, doğrudan yabancı yatırımların yapıldığı ülkeler incelendiğinde, bu
yatırımların çok büyük bölümünün gelişmiş ülkelere giriş yaptığı görülmektedir. 2007 yılında
toplam doğrudan yabancı yatırımların dörtte üçü gelişmiş ülkelere, sadece dörtte biri ise
azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yapılmıştır.
Portföy yatırımlarının2, istediği ülkeye rahatlıkla girip-çıkabilmesi için; ülkelerin para
ve sermaye piyasalarını geliştirmelerinin, paralarının konvertibilitesini sağlamalarının, sermaye
hareketleri üzerindeki tüm kontrolleri kaldırmalarının, vergisel düzenlemeler yapmalarının
gerekliliği üzerinde önemle durulmaktadır.
Yerli tasarrufların az olduğu durumlarda, yabancı tasarrufların yerli yatırımların
yapılması ve büyümenin sağlanması açısından önemli bir kaynak olduğu; sermaye
hareketlerinin serbestleştirilmesi sonucunda ise tasarrufların, sermaye yetersizliği içinde
bulunan ülkelere yöneleceği vurgulanmaktadır.
Süreç şu şekilde işlemektedir; hedefledikleri büyüme hızına ulaşabilmek için yurtiçi
tasarruf oranları yetersiz kalan gelişmekte olan ülkeler, tasarruf fazlası olan ülkelerdeki
tasarrufları kendi ülkelerine çekmek amacıyla faiz oranlarını yükseltmektedir. Bu durum
gelişmekte olan ülkelerdeki faiz oranları, uluslararası faiz oranı düzeyine indiği vakte kadar
sürecektir. Bu yaklaşım, finansal piyasaların etkin çalıştığını, finansal serbestleştirmenin dünya
ölçeğinde tasarrufların dağılımını düzenleyeceğini ve ülkeler arasındaki faiz oranlarını
eşitleyeceğini varsaymaktadır.

Portföy yatırımları, yabancı ülkelerdeki kamu kurumları veya özel kurumlar tarafından satılan hazine
bonosu, devlet tahvili ve hisse senetlerini satın alarak, belirli bir faiz ve/veya kâr payı elde etmeye yönelik yapılan
yatırımlardır. Sektörler veya ülkeler arasındaki faiz ve kâr getiri oranlarındaki farklar, sermayeyi harekete
geçirmektedir ve sermaye, faiz ve kâr oranlarının yüksek olduğu ülkelere/sektörlere yönelmektedir.
2
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4.1. Küreselleşme Sürecinin Bileşenleri
Küreselleşme sürecinin iki bileşeni bulunmaktadır. Bunlardan ilki teknolojik gelişmeler,
diğeri ise “sermaye birikimine ilişkin olarak ticaretin ve sermaye hareketlerinin serbestleşmesi,
yoğunluğunun ve hızının artmasıdır”.
20. yüzyılın son çeyreğinde çok önemli teknolojik gelişmeler yaşanmıştır. “Üçüncü
Sanayi Devrimi” olarak nitelenen bu büyük teknolojik değişimin sosyo-ekonomik birçok etkisi
olmuştur. “Mikro-elektronik alanında yaşanan teknolojik gelişmeler” sonucunda (entegre
devrelerin ve yarı-iletken maddelerin bulunuşu vb.) iletişim ve bilişim alanlarında önemli
ilerlemeler kaydedilmiştir. İletişim devrimi sayesinde (bilgisayar ve internet kullanımının
yaygınlaşması sonucunda), haberleşmek ve bilgiye ulaşmak kolaylaşmış, aynı zamanda bu
yapılan faaliyetlerin maliyetleri de düşmüştür.
Bilişim devrimi sonucunda da “üretim sürecinde önemli verimlilik artışları sağlanmış”
ve ulaşım sektöründe yaşanan gelişmeler sayesinde ise, ulaşım sektörü hızla gelişmiş ve
taşımacılık maliyetleri çok büyük ölçüde düşmüştür.
Üçüncü Sanayi Devrimi’nde “bilgi ve bilginin iletimi” önem kazanmıştır. Bilginin
iletilmesinin, toplanmasının ve uygulanmasının otomatikleştirilmesi üretim, yönetim ve karar
verme sürecine sokulmuş, bunun sonucunda da üretim, dağıtım, ulaşım ve yönetim süreçleri
radikal bir biçimde değişmiştir.
Bilişim, iletişim ve ulaşım alanlarında yaşanan teknolojik gelişmeler üretimin ve
ticaretin küreselleşmesinde, uluslararası sermaye hareketlerinin artmasında önemli rol
oynamıştır.
Haberleşmede yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde, özellikle “kısa vadeli sermaye
hareketleri” son derece hızlı ve kolay şekilde dünyanın bir ucundan diğer ucuna ulaşabilir hâle
gelmiştir. Artık milyarlarca dolar tutarındaki fonlar kolayca bir yerden diğerine transfer
edilebilmektedir.
Çok kısa vadeli sermaye hareketleri, spekülatif amaçlı olmasından dolayı, “sıcak para”
olarak da adlandırılmaktadır.
Bu sıcak para, bilgi aktarımı, ticaret, kara para aklanması vb. birçok işlemin
gerçekleştiği “siber-mekânlar (cyper-space)” sayesinde, 24 saat boyunca işlem yapabilme
imkânına kavuşarak, süreklilik kazanmaktadır. Artık, yaşanan teknolojik gelişme sayesinde
zaman ve mekân sınırlamaları azalmıştır.
“Sermayenin hareketinin hızlanmasının” kapitalizm için önemini vurgulayan David
Harvey, kapitalizmin tarihinde sermayenin önündeki mekânsal engellerin kaldırılabilmesi
yönündeki değişim hedefinin yeri üzerinde durmaktadır. Amaç, mekânın kuşatılması ve
mekânın zaman aracılığıyla ortadan kaldırılmasıdır. Harvey, “zaman-mekân sıkışması” olarak
adlandırdığı bu eğilimi şöyle açıklamaktadır:
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David Harvey:
“(…) mekân ve zamanın nesnel niteliklerinde öylesine devrimci
değişimler olur ki, dünyayı görüş tarzımızı, bazen çok köklü biçimlerde,
değiştirmek zorunda kalırız. “Sıkışma” terimini kullanıyorum, çünkü bir yandan
kapitalizmin tarihine hayatın hızının artışı damgasını vururken, bir yandan da
mekânsal engellerin, dünya sanki üzerimize çökecekmişçesine aşıldığını sağlam
biçimde iddia etmenin mümkün olduğunu düşünüyorum. Mekânı katetmenin
aldığı zaman ve bu gerçeği olağan olarak gösterim tarzımız sözünü ettiğim
türden olguların yararlı bir göstergesidir. (…)”
Yaşanan teknolojik gelişmeler ile hem dolaysız (doğrudan) yatırımlar
hem de kısa vadeli sermaye hareketlerinde artış gerçekleşir. Fakat burada tabii
ki “teknolojik gelişme yeter şart değil, bir gerek şarttır; teknolojik gelişme ve
devletlerin sermaye üzerindeki denetimlerini kaldırmaları sonucunda” sermaye
hareketleri hızlanmakta ve maliyetleri düşmektedir.

Ancak bu noktada en çok dikkati çekmesi gereken konu ise malî sermayenin, üretken
(sınai) sermaye ile olan bağının kopmaya başlamasıdır.
Kısa vadeli spekülatif nitelikteki sermaye hareketleri muazzam derecede artar; en
yüksek getiriyi sağlamak için farklı ülkelerin malî piyasalarına kısa süreli olarak girip çıkarlar,
tabii ki çıkarken de arkalarında krizlerle mücadele etmeye çalışan birçok ülke bırakırlar.

4.2. Küreselleşme Evreleri
Küreselleşmenin yeni, daha önce hiç yaşanmamış bir olgu olduğunu ileri sürenlere
karşı; günümüzde yaşanan gelişmelerin tamamen yeni, daha önce hiç gerçekleşmemiş
gelişmeler olduğunu kabul etmeyenler, kapitalizmin tarihinde birebir olmasa da bugün
yaşanılan süreçle benzerlikler gösteren bir dönemin daha yaşandığını vurgulamakta ve
küreselleşmenin iki evresinin bulunduğunu öne sürmektedirler.
Hatta bugün yaşanan küreselleşmenin üçüncü küreselleşme olduğu, birinci
küreselleşmenin coğrafi keşiflerle başladığı bile vurgulanmaktadır.
Fakat birinci küreselleşmenin, diğer ikisinden farkının Batı Avrupa’da altyapı olarak
kapitalizmin yeni gelişiyor olduğu bir döneme rastlaması, ikinci ve üçüncü küreselleşme
evrelerinde ise artık altyapının kapitalizm olması olduğu vurgulanmaktadır.
“Daralma-genişleme” ve “büyüme-kriz salınımlarıyla” bezenmiş olan kapitalizmin
tarihinin son iki yüz yılı incelendiğinde, iki tane küreselleşme evresi göze çarpmaktadır.
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Nitekim bu dersimizde de sermayenin küreselleşmesi temelinde, küreselleşme iki ana
evre olarak ele alınacaktır. “Birinci küreselleşme evresi” olarak 1870 ile 1914 tarihleri
arasındaki zaman dilimi, “ikinci küreselleşme evresi” olarak da 1970-sonrasından günümüze
kadar olan zaman dilimi ele alınacaktır.

4.2.1. Birinci Küreselleşme Evresi (1870-1914)
Buhar makinesinin 18. yüzyılın sonunda İngiltere’de sanayide uygulanması ile Birinci
Sanayi Devrimi başlamıştır. Birinci Sanayi Devrimi sonucunda buhar makinesinin ulaşım
sektöründe (demiryolları ve denizyolları) yol açtığı ilerlemeler, 19. yüzyılın ortalarında bir
dünya pazarının oluşmasını sağlamıştır.
Birinci küreselleşme evresinde, 1870’lerden 1914’e kadar kapitalizmde önemli
ilerlemeler gözlenir. Sadece 1870-1890 arasında, dünya sanayi üretimi üç kat artar. Elektrik
enerjisinin, dinamonun bulunması, enerji naklinin olanaklı hâle gelmesi, petrolün enerji
kaynağı olarak devreye girmesi gibi gelişmeler yaşanır. Demir-çelik üretimi ve işlemesi
alanındaki yeni gelişmeler, gemi yapımcılığını ve demiryolları yapımını kolaylaştırır ve
hızlandırır.
1870 sonrasında hızlanan bütün bu teknolojik gelişmelerin işletmelere uygulanması ve
yeni buluşların kullanılması için çok büyük miktarda sermayeye sahip olunması gerekmektedir.
Bu sermayeye ise üretim kapasitesi yüksek olan büyük işyerleri sahiptirler.
1870’li yıllarda yaşanan ekonomik krizle birlikte, büyük işletmeler teknolojiye uyum
sağlayamayıp hâlen eski teknikle çalışan ve üretim kapasitesi dar olan işletmeleri ele geçirmeye
başlarlar. Bu yaşanan “sermayenin merkezileşmesi” ve “yoğunlaşması süreci” sonucunda,
tekeller elde ettikleri büyük rekabet güçleri ve yüksek kâr hadleriyle ekonomide öne çıkarlar.
19. yüzyılın sonlarında ekonomiye tekelci bir yapı hâkim olur ve bu döneme de “tekelci
kapitalizm” adı verilir.
Özetleyecek olursak, birinci küreselleşme evresi olarak adlandırılan 1870-1914
döneminde dünyada ticaret ve finans alanlarında var olan serbestliğin bugünkünden daha az
olmadığı dikkat çekmektedir. 18. yy Sanayi Devrimi’nin özgül koşulları altında gerçekleşen
söz konusu küreselleşme evresi, özellikle ulaşım alanındaki teknolojik gelişmelerin sağladığı
olanaklarla ticaret ve sermaye hareketlerinde önemli artışların yaşandığı bir dönem olmuştur.

4.2.2. İkinci Küreselleşme Evresi (1970-Sonrası)
1970-sonrası dönemde, ülkelerin piyasalarının kısıtlamalardan arındırılarak bir dünya
pazarının yaratılması, bu sayede rahatlıkla mal ve hizmet ticaretinin gerçekleşmesi, sermaye
hareketlerinin hızlanması ve yoğunlaşması gerçekleşmiştir. 1980 sonrasında hız kazanan ikinci
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küreselleşme evresinin zamanının 1970-sonrası olarak alınmasının sebebi bu evreyi hazırlayan
koşulların çoğunlukla 1970’lerde ortaya çıkmasıdır.
Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere, dünya genelinde hızlı bir ekonomik büyümenin
yaşandığı “Kapitalizmin Altın Çağı”; gelişmiş ülkeler açısından sürekli teknolojik gelişme,
satın alma gücündeki artış, refah sisteminin gelişmesi ve düşük işsizlik oranlarını
hatırlatmaktadır. Bu dönemki kapitalist şekillenmeden “Keynesçi uzlaşma” diye
bahsedilmektedir. Ancak Kapitalizmin Altın Çağı, 1960’lı yılların sonlarına doğru son
bulmuştur.
“Kâr oranlarının düşmesinin ardından”, kapitalizm yeniden “yapısal bir kriz”le karşı
karşıya kalmıştır. Ekonomik büyüme oranları ile istihdam oranlarındaki düşüşler ve enflasyon
oranlarındaki artışlar, bu seferki yapısal krizin ana yönleri olmuştur. Bu krize yönelik, neoliberal çözümler öneren “neo-liberalizm”, öncelikle İngiltere ve ABD başta olmak üzere
gelişmiş (merkez) ülkelerde hâkimiyetini kurmuş ve ondan sonra ise çevre ülkelere ihraç
edilmiştir.
II. Dünya Savaşı sonrası istikrarlı bir büyüme ve sermaye birikim döneminin ardından
kapitalist üretim ilişkilerinin yeni alanlara yayılma gereksiniminin artması sürecin temel
belirleyicisi olmuştur. İletişim ve ulaşım altyapısının ciddi şekilde gelişmesinin etkisiyle mal,
hizmet ve para hareketleri çok büyük ölçekte artmıştır.
Söz konusu dönemde, uluslararası sermaye hareketleri sadece nicelik olarak artmakla
kalmamış, niteliğinde de önemli farklılıklar gerçekleşmiştir. Sermaye akımları, “kısa vadeli,
ülkelerarası arbitraj kârları elde edebilecek ölçüde akışkan ve spekülatif nitelik”
göstermektedir. Ayrıca bu dönemde finansal mühendislik ile oldukça çeşitlendirilmiş finansal
araçlarda dikkat çekmektedir. Bütün bu gelişmelerde iletişim ve bilişim alanlarındaki devrim
niteliğindeki gelişmelerin olanaklı kıldığı iletişim ve ulaşım maliyetlerinin düşmesinin ve
bunların küresel ölçekte yaygınlaşmasının payı büyük olmuştur.
Ancak, kuşkusuz ki bu evrede küresel bütünleşmeyi sağlayan dünyanın gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerinde 1970’li ve 1980’li yıllarda gerçekleştirilmeye başlanılan ticaret ve
özellikle de finansal serbestleştirmeye (liberalizasyona) yönelik uygulamalar olmuştur.
Mal, hizmet ve sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi, sermaye kontrollerinin büyük
ölçüde kaldırılması, finansal sistem üzerindeki devlet kontrollerinin minimize edilmesi ve
piyasaların gelişimi için gerekli altyapıların oluşturulması söz konusu uygulamalara örnek
olarak verilebilir.
Nitekim bu uygulamalar sonucunda para ve finansal piyasalar hızlı şekilde büyümüş ve
günlük döviz piyasası işlem hacmi 4 trilyon dolara kadar ulaşmıştır. Bu durum, 1970 öncesi
geçerli para ve maliye politikalarının uygulanmasını güçleştirmiş ve etkinliğini azaltmıştır.

56

4.2.3. İki Küreselleşme Evresinin Karşılaştırılması
“Küreselleşme tamamen yeni bir olgu mu, yeni bir süreç mi?” sorularının cevabının
daha net verilebilmesi için bu iki evrenin benzerlik ve farklılıklarının üzerinde durulması önem
arz etmektedir.
Birinci küreselleşme evresinde, tekelleşme özellikle “enerji, finans, ulaşım ve
haberleşme sektörlerinde” yaşanırken, günümüzde de bu sektörlerde tekelleşme yoğun olarak
görülmektedir. Günümüzde tüm hızıyla devam eden “şirket birleşmeleri”, yaşanan
tekelleşmenin boyutlarını da açıkça göstermektedir.
Para sistemi olarak ‘altın standardının’ kullanıldığı, birinci küreselleşme evresinde, malî
sermayenin (finans kapital) dolaşımı serbesttir. Avrupa ile Amerika arasına döşenen denizaltı
telgraf hattı, haberleşmeye büyük hız kazandırmıştır.
O dönemde de malî sermayenin üretimden kopup, spekülatif bir karaktere bürünmesi ve
devletlere ciddi şekilde müdahale girişimlerinde bulunması durumu mevcutken, günümüze
gelindiğinde ise, malî sermayenin üretken sermayeden kopukluğu hâlen geçerliliğini korumakta
ve kısa vadeli spekülatif sermaye hareketleri son derece yoğunluk göstermektedir. Ulusdevletlerin politikalarını ciddi şekilde etkileyen bir uluslararası malî sermayenin mevcudiyeti
de söz konusudur.
Birinci küreselleşme evresinde, dünya ticareti hızlı bir artış göstermiştir. Artan
ekonomik bütünleşmenin en belirgin göstergelerinden biri olan dış ticaret, küreselleşme evreleri
arasındaki karşılaştırmalarda her zaman yer almıştır.
20. yüzyılın başında dünya ekonomisinin bugünkünden daha kapalı olmadığı, o yıllarda
ticaretin yoğun olduğu vurgulanırken, üzerinde durulan bir diğer nokta ise o dönemde,
günümüzle kıyaslanmayacak ölçüde, insanların göç etmeleri önündeki engellerin azlığıdır. O
dönemde sermaye serbest hareket ederken, insanlarda büyük ölçüde serbestçe hareket
edebilmektedir ve göç oranları da yüksek düzeylerdedir.
Günümüzde ise Gülten Kazgan’ın ifadesiyle “insanların, özellikle de vasıfsız insanların
küreselleşmesi yasaklanmış” durumdadır.
Uluslararası sermaye hareketlerinin teknolojik gelişmenin de etkisiyle hızının artması
her iki küreselleşme evresinin belirleyici özelliği olarak nitelenebilir. İçinde bulunduğumuz
ikinci küreselleşme evresinde uluslararası malî sermayenin akışkanlığını düzenleyen finansal
araçların artan çeşitliliği de dikkat çekmektedir.
İkinci küreselleşme evresinin, birinci küreselleşme evresiyle olan benzerlikleri dışında,
finansal araçların artan çeşitliliğinin de dahil olduğu bazı yeni sayılabilecek dönüşümleri
içerdiği yukarıda değinildiği üzere gözden kaçırılmamalıdır. Öncelikle ikinci küreselleşme
evresinde, bazı kuruluş ve örgütlenmelerin (Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Dünya
Ticaret Örgütü, Grup 7 (G-7) toplantıları vb.) kapitalist sistemi tamamen kapsayacak üst yapılar
biçiminde roller üstlenmesi önemli bir dönüşümdür.
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Özet olarak, 1870-1914 tarihleri arasının birinci küreselleşme aşaması olarak
alınmasının sebebi, küreselleşmenin tamamen yeni bir süreç olmadığını, daha önce de bugünkü
yaşanan sürece benzer bir sürecin yaşandığına dikkat çekmektir.
Ayrıca iki küreselleşme evresi arasındaki dönemde, önemli teknolojik gelişmelerin
yaşanmasına rağmen özellikle de “felaket yılları” (1914-1945) olarak adlandırılan dönemde
gümrük duvarlarının yükseltilmesi, ülke sınırlarının göç hareketlerine karşı kapatılması ve
sermaye hareketlerinin sıkı kontrol altına alınması sonucunda küreselleşmenin durakladığına
değinilerek, “teknolojik gelişmelerin” küreselleşme için yeter şart değil, sadece gerek şart
olduğu vurgulanmaktadır.
İki küreselleşme evresinin “ortak özelliği” olarak uluslararası sermaye hareketlerinin
akışkanlığında meydana gelen artış ön plana çıkmaktadır. Ancak söz konusu iki evre arasındaki
“en önemli niteliksel farklılık” ise, uluslararası finansal sermayenin akışkanlığını düzenleyen
finansal araçların çeşitliliğinde görülen artış ve spekülatif faaliyetlerin ciddi şekilde artmasıdır.
Birinci küreselleşme ve ikinci küreselleşme evrelerinde yaşanan sermaye hareketleri
arasındaki en önemli fark, ikinci küreselleşme evresinde ulusal paraların nominal birer
büyüklük olmasından dolayı, “ulusal paraların değişim hadlerinde belirsizliklerin ortaya
çıkmasıdır”.
Söz konusu belirsizliklerin iki etkisi bulunmaktadır: İlki finansal sistemin işleyişi
açısından büyük riskler yaratması, ikincisi ise spekülatif nitelikli kazançları özendirerek
finansal sermayenin akışkanlığını uyarmasıdır.
Burada vurgulanması gereken bir diğer nokta ise, artan finansal hareketliliğin, “dünya
reel mal ticaretini finanse etmekten, reel üretim ve fiziksel sermayenin yatırım gereklerinden
kopmuş” olmasıdır.
İkinci küreselleşme evresinde, uluslararası kısa vadeli sermaye hareketlerinin artan
akışkanlığı ve artan spekülatif niteliği sonucunda, “kalkınmacı devletlerin bağımsız stratejiler
yaratma özgürlükleri kısıtlanmıştır, ayrıca söz konusu ülkelerin ulusal finans piyasaları
spekülatif saldırılara açık duruma gelmiştir”; yaşanan tüm bu gelişmeler ekonomideki
belirsizlikleri ve riskleri ciddi biçimde artırmıştır.
Söz konusu belirsizlik ve risk ortamı, “Merkez Bankalarını daha yüksek oranlarda döviz
rezervi tutmaya” zorlamaktadır. Bir diğer ifadeyle, yüksek reel faizler verilerek gelişmekte olan
ülkelere çekilen yabancı sermaye (dış kaynak), reel yatırımlarda kullanılmak yerine, Merkez
Bankalarında rezerv olarak tutulmaktadır.
Buradaki amaç, finansal spekülasyonların yıkıcı tehditleri karşısında, Merkez
Bankasının döviz rezervlerinin yüksek olmasının yatırımcılara güvence olarak sunulmasıdır.
Duménil ve Lévy de, küreselleşmeyi yeni bir süreç olarak görmemekte; fakat,
günümüzde yaşanan küreselleşme sürecinin ayırt edici özellikleri olarak ise; sermayenin
uluslararası hareketliliğini, döviz işlemlerinin artmasını, çokuluslu şirketlerin yayılmasını,
58

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve DünyaTicaret Örgütü (DTÖ) gibi uluslararası
kurumların rollerini göstermektedirler.
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5.1. Modern Devletin Doğuşu
15. yüzyıldan itibaren “Rönesans ve Reform hareketleriyle” başlayan ve daha sonra 17.
ve 18. yüzyıllardaki “Aydınlanma Çağı” ile devam eden süreç, başta Batı Avrupa olmak üzere
zaman içinde tüm dünyada çok önemli değişikliklere yol açmıştır. “Hümanizm, bireycilik ve
şüphecilik akımları” Rönesans felsefesinin temelini oluştururken, “akla dayanılması” ve
“güvenilmesi görüşü” de Aydınlanma felsefesinin temelini oluşturur.
“Aklın egemenliğinin” ön plana çıkarılması çok önemli bir değişimdir. Artık toplumsal
ve siyasal düzenin “dinsel ilkeler” yerine “akla uygun olması gerektiği” savunulmaktadır.
Bilimde yaşanan önemli gelişmeler sonucunda, teknolojide de önemli atılımlar gerçekleştirilir.
Bütün bu yaşanan gelişmeler, ekonomik ve toplumsal yapıda köklü değişimlere sebep
olmuştur. Toplumsal yaşam ile ilgili her kurum ve süreci etkileyen bu değişimler, devleti de
etkilemiştir ve insanlık tarihindeki bu en önemli değişimin siyasal düzene yansıması olarak
“modern devlet” doğmuştur.
İspanya ile Hollanda (Felemenk) arasındaki, “Seksen Yıl Savaşı”nın (1568-1648) ve
“Otuz Yıl Savaşları”nın (1618-1648) ardından “1648 yılında” imzalanan “Westphalia
(Vestfalya) Antlaşması” “modern devletin doğuş tarihi” olarak genel kabul görmüştür.
Westphalia Antlaşması ile İspanya, Hollanda’nın bağımsızlığını tanımıştır. Böylelikle
Hollandalılar’ın, İspanya’ya karşı verdikleri bağımsızlık mücadelesi başarıya ulaşmıştır.
Westphalia Antlaşması ile devletler karşılıklı olarak birbirlerinin içişlerine karışmamayı
garanti ederler. Artık her devlet kendi içişlerinde bağımsızdır.
Devlet, kendi halkı üzerinde tek yetkili kılınır ve dışarıdakiler tarafından da, bütün
bireyleri temsilen sadece devlet muhatap olarak kabul edilir.
Devletler kendi aralarındaki ilişkileri sürdürmek amacıyla devletin tüzel kişiliğini özne
olarak kabul eden bir devletlerarası hukuk geliştireceklerdir. Bu devletlerarası hukukun
temelini ise, devletlerin kendi arzularıyla katıldıkları antlaşmalar oluşturacaktır.
Modern devlet, belirlenmiş bir toprak parçası üzerinde fiziksel güç ve şiddetin meşru
kullanımını tekelinde bulundurma iddiasındadır.
Feodal yapının çözülmesiyle birlikte, Avrupa’da feodal parçalanmışlığın “coğrafi” ve
“siyasi merkezileşmenin sağlanması yoluyla” aşılması sonucu ortaya çıkan modern devlet,
kendinden önceki devlet tiplerini ortadan kaldırmıştır. Ancak, modern devlete, 16. yüzyıl ile
18. yüzyıl arasındaki dönemde mutlakiyetçi bir iktidar yapısı hâkim olmuştur.
“Mutlakiyetçi (mutlak) monarşi”, modern devletin ilk şekli olarak kabul edilmektedir.
Mutlakiyetçi monarşilerin en belirleyici özelliği kural koyan ve bu kuralları uygulatan tekelci
güç olmalarıdır.
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Piyasa mekanizmasının gelişimi, meta üretiminin yaygınlaşması ve sermaye birikimi
için mutlakiyetçi monarşi formundaki modern devlet, “güvenli bir pazar oluşturmak hedefiyle”
iç barışı ve kural birliğini sağlamaya çalışmıştır.
Piyasanın işleyişi önünde bir engel olan yerel güç odaklarını şiddet kullanılarak
güçsüzleştirip, denetim altına alarak, güçlü siyasal yapı içinde eriterek “yasa ve düzenin
sağlanması” mutlakiyetçi monarşinin temel işlevlerindendir.
Bir diğer temel işlevi ise profesyonelleşmiş sürekli bir ordu ve etkin bir yargı için gerekli
olan kamu finansmanını sağlamaktır. Ayrıca, mutlakiyetçi monarşiler kendi ulusal tüccarlarını
desteklemek amacıyla her türlü korumacı ekonomik önlemleri ve askeri düzenlemeleri de
yapmaktadır.
Ulus-devlet olarak da tanımlanan modern devletin en temel öğelerinden ikisi “ulus” ve
“egemenlik” kavramlarıdır:
* Ulus, ortak bir geçmişe ve gelecek duygusuna sahip, kendi kendini yönetme
iddiasında bulunan, belirli bir toprak parçası ile sınırlı, ortak bir kültürü ve değerleri paylaşan,
kendilerinin topluluk oluşturduklarını hisseden insan grubudur.
* Egemenlik ise bağımsız bir devlet için geçerli olan mutlak iktidara sahip olma veya
bir devletin içinde daha üst merciye hesap vermeden kanun yapma ve uygulama, harcama
yapma, vergi toplama, diğer devletlerle antlaşma yapma vb. haklarına hâkim olma durumudur.
Modern devlet, sınırları belirli bir mekânda egemenliğin tek sahibidir. Ulus ise devletin
egemenliğinin meşruiyet dayanağıdır.

5.2. Sosyal Sözleşmeci Devlet Anlayışı
Yeniçağ’ın toplum ve devlet öğretileri “toplum sözleşmesi kuramına” dayanmaktadır.
Toplum sözleşmesi kuramı’nda, devletin temeli olarak bir toplum sözleşmesi varsayımından
yola çıkılmaktadır.
Toplum sözleşmesinin varoluş nedenini de “doğa durumu” dedikleri başka bir
varsayıma dayandırmaktadırlar.
Devletin ve egemenliğin kaynağı Ortaçağ’da tanrıdır; ancak Yeniçağ’da toplum
sözleşmeci filozoflar, devlet ve egemenliğin tanrısal kaynaklı olmadığını, söz konusu kaynağın
“toplumun kendisi” olduğunu ifade ederler. Devletin ve egemenliğin zorunlu değil, yapay
olduğunu bir diğer ifadeyle “insan iradesinin ürünü” olduğunu ileri sürerler.
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5.2.1. Thomas Hobbes
İngiliz filozofu Thomas Hobbes (1588-1679), “Leviathan” adlı yapıtında devleti doğal
olmayan yapma bir cisim olarak belirler. Hobbes’a göre devletin egemenliği mutlak olmalıdır.
Hobbes’a göre devlet varlığı zorunlu olan ve insanların bir araya gelmesinden oluşan doğal
olmayan, yapma bir cisimdir.
Thomas Hobbes, devletin bu zorunlu varlığını temellendirmek için “doğa durumu
varsayımından” hareket etmektedir. Hobbes’a göre doğa durumu bir savaş durumudur.
Leviathan’da 3 Hobbes doğa durumundaki insanların sınırsız erklerini bir kişi ya da kurula
devretmelerinin nedenlerini ortaya koyar.
Hobbes devletin varlığını anlayabilmek için önce insanı anlamak gerektiğinden söz eder
ve insan anlayışından hareketle devlet görüşünü biçimlendirir.
İnsanın doğal olarak sahip olduğu özelliklerinden ilki de durmak bilmez olan ve ancak
ölümle sona eren bir güç arzusudur.
Thomas Hobbes’un doğa durumu varsayımı, hiçbir üst yetkenin ve doğa yasaları dışında
yasaların bulunmadığı, bütün insanların her şey üzerinde sınırsız bir özgürlükle hakkının
olduğu ve bu “sınırsız özgürlük” yüzünden de “insanların sürekli bir güvensizlik içinde
yaşadıkları” durumdur.

(HOMO HOMİNİ LUPUS → İNSAN İNSANIN KURDUDUR)

Hobbes, doğa durumundaki herkesin herkese karşı savaşı durumunu yukarıdaki Latince
sözleriyle diler getirir. Bunun sonucu olarak da doğa ya da savaş durumunda “Hep şiddetli ölüm
korkusu ve tehlikesi vardır ve insan hayatı, yalnız, yoksul, kötü, vahşi ve kısa sürer.”
Thomas Hobbes’a göre barış için, insanın kendi can ve mal güvenliği için, yani insanın
kendi iyiliği için, karşılarındakiler de aynı şeye razı olduklarından, herkesin her şey üzerindeki
hakkından kendi isteğiyle vazgeçmeye razı olması gerekir. Çünkü her insan her istediğini
yapma hakkını elinde tuttukça tüm insanlar savaş durumunda olacaklardır.
Dolayısıyla doğa durumu insanın varlığını sürdürme isteğine aykırı ve tehlikeli,
güvensiz bir durum olduğundan, insan herkesin güvenliğini sağlayan, herkesin kendi varlığını
sürdürmesini güvence altına alan bir düzen arar.

Hobbes yapıtının adını İncil’de geçen Leviathan isimli bir devden almış ve devlet denilen varlığı ona
benzetmiştir.
3
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Hobbes’a göre böyle bir düzen arayışı insanları aralarında sözleşme yapmaya götürür.
Hobbes’a göre böyle bir sözleşme yurttaşlar arasında yapılan bir “yurttaşlık sözleşmesidir” ve
toplum haline geçmek için yapılır.
Doğa durumunda güvensizlik içinde yaşayan bireylerin güvenliklerini sağlamak üzere
yaptıkları bu sözleşme toplumsal düzenin temeli olması dolayısıyla “toplum sözleşmesi” olarak
adlandırılır.
Hobbes’a göre tek tek her insanın herkesle yaptığı bir anlaşma olan bu sözleşmeyle
bireyler doğal haklarını bütün gücü ellinde bulunduran Leviathan’a (devlete) bırakırlar. Bu
sözleşmeyle bireyler kendilerini koruma hakkı dışında bütün haklarından vazgeçerler. Bu
sözleşmeyle doğa durumundan çıkılır ve toplum haline geçilir.
Thomas Hobbes’a göre devlet, bireylerin bir sözleşmeyle haklarını ve güçlerini
devrettikleri, bütün insanların istençlerini kendinde toplayan ve onlar adına karar verme
yetkisini elinde bulunduran mutlak güçtür.
Hobbes, devlete sınırsız haklar tanıyan bu anlayışı yüzünden “mutlakçı devlet” tasarımı
ortaya koymuş bir filozof olarak görülmüştür.

5.2.2. John Locke
Hobbes’un mutlakçılığı karşısında İngiliz filozof John Locke’un (1632-1704) liberal
anlayışını buluruz. Locke, “Yönetim (Hükümet) Üzerine İkinci İnceleme” adlı yapıtında
devletin kökeni ve meşruluğu sorunlarına değinmektedir.
Locke da Hobbes gibi egemenlik hakkını insanların aralarında yapacakları bir
sözleşmeye dayandırır. Bu yüzden de devleti yapma bir kurum olarak görür. Dolayısıyla siyasal
yetke olan devletin kökenini açıklamak için bir doğa durumu varsayımından hareket eder.
Locke’a göre doğa durumu bir özgürlük durumudur ve devletin kökeni de bireylerin
özgür ve eşit oldukları doğa durumundan çıkmak için yapılmış bir sözleşmedir.
İnsanların doğa durumundaki özgürlüklerinden vazgeçerek bir gücün egemenliği altına
girme nedeni sahip olduklarını koruma isteğidir.
Locke’a göre uygar toplumu oluşturmak üzere insanların bir araya gelmelerinin amacı
da “mülkiyetin korunmasıdır”. Mülkiyet, hem yaşam hakkını hem özgürlük hakkını hem de
mülk edinme hakkını kapsar.
Locke, insanın doğa durumunda özgür olduğu, kendi kendisinin efendisi olduğu ve hiç
kimseye bağımlı olmadığı halde niçin bu egemenlik ve özgürlük hakkından vazgeçtiğini ve
başka bir gücün egemenliği altına girdiğini sorar.
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Bu sorunun yanıtı, doğa durumunda insanın her ne kadar her şeye hakları olsa da bu
haklarından yararlanabileceğinin kesin olmamasıdır. Bu haklar başkaları tarafından sürekli
saldırıya uğrayabilir. Doğa durumu her an bir savaş durumuna dönüşebilir. İnsanları sürekli
korku dolu ve sürekli tehlike içinde oldukları bu durumdan çıkmaya zorlayan işte budur.
Locke’a göre insanların bir toplum oluşturma peşinde olmaları, “yaşamlarını,
özgürlüklerini ve mallarını korumak amacıyla” bir bütün oluşturmak üzere bir araya gelmeleri
boşuna değildir.
Locke burada sözü geçen yaşam, özgürlük ve malların hepsini sahip olunanlar, yani
mülkiyetin nesneleri olarak belirler ve insanların doğa durumundaki özgürlüklerinden
vazgeçerek bir gücün egemenliği altına girme nedenini de insanların sahip olduklarını, mülkiyet
haklarını koruma isteği olduğunu belirtir.
Locke’a göre toplum durumuna geçilince, insanın kendisini ve başkalarını korumak için
uygun gördüğü her şeyi yapma yetkisinden, “bu yetki toplum yasalarıyla kullanılsın” diye
vazgeçilir. Bu yüzden toplum yasaları insanın doğa durumunda sahip olduğu özgürlüğü birçok
bakımdan kısıtlar.
Bununla birlikte bir topluma girenler, doğa durumunda sahip oldukları özgürlük ve
gücü, yasama yetkisinin bunları toplumun iyiliği uğrunda kendisinin uygun bulduğu biçimde
kullanabilmesi için toplumun ellerine teslim ederler.
Bu amaçla kurulmuş toplum ve ortaya çıkmış egemen güç, yasama yetkisini kamu
yararının istediği sınırların ötesinde kullanamaz. Bu yetki toplumun bütününün yararı uğruna
kullanılmalıdır. Bu yüzden de bir topluluğun yasama yetkisini ya da egemen gücü elinde tutan
her kim olursa olsun, yönetimi aklına estiği gibi keyfi olarak değil, halk tarafından tanınan
yasalara göre yürütmek zorundadır. Bütün bunları yaparken de yurttaşlardan oluşan toplumun
güvenliğinden ve iyiliğinden başka bir şey düşünemez.
Locke’un siyaset görüşündeki önemli nokta kendinden öncekilerin hep övdüğü bir
yönetim biçimi olan monarşinin eleştirisidir. Locke’a göre mutlak monarşi uygar toplumla
bağdaşmaz ve uygar bir yönetim biçimi olarak görülmemelidir.
Özetleyecek olursak, Locke’a göre egemen güç yasama yetkisini bütün toplumun iyiliği
uğruna yasalara uygun bir biçimde kullanmak zorundadır. Yasama yetkisini elinde bulunduran
güç bu yetkiyi keyfi olarak kullanamaz.
Locke’un toplumun kuruluşunu dayandırdığı mülkiyet hakkı en temel insan hakkıdır.
İnsanın emeğini de insanın mülkiyet hakkının temeli olarak görmektedir.
Locke, “liberal devlet anlayışının gelişiminde” öncü bir rol oynamıştır.
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5.2.3. Jean-Jacques Rousseau
18.yy filozoflarından Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), halk egemenliğini toplum
sözleşmesine dayandıran düşünürdür. Toplum sözleşmesini egemen güce bir boyun eğme
ilişkisine değil, ortaklık anlaşmasına dönüştürerek hükümdarın egemenliğini halkın istencine
bırakmıştır.
“İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı ve Toplum Sözleşmesi” isimli kitaplarında
toplum ve devlet görüşünü “özgürlük ve eşitlik kavramlarından” hareketle ortaya koymuştur.
Düşünürün devlet öğretisi “doğal hukuk kavramına” dayanmaktadır.
Rousseau’ya göre ilk insan, doğa durumunda tam bir eşitlik ve özgürlük durumunda
mutlu bir şekilde yaşamıştır. Bu özgürlük ve eşitlik durumu toplumun kuruluşuna kadar devam
etmiştir. Rousseau “doğa durumunun sona ermesini mülkiyetin ortaya çıkmasına ve eşitliğin
ortadan kalkmasına” bağlar.

“Bir toprak parçasının etrafını çitle çevirip ‘bu bana aittir’ diyebilen,
buna inanacak kadar saf insanlar bulabilen ilk insan, uygar toplumun kurucusu
oldu.” J.J. Rousseau

Özel mülkiyetin doğuşu, böylece doğal eşitliğin, dolayısıyla da doğa durumunun sona
ermesine neden olmuştur. Doğal eşitliğin ortadan kalması ise insanları bir sözleşmeyle bir araya
gelmeye zorlamıştır ve “uygar toplum” ortaya çıkmıştır. Ama toplum, sözleşmeyle bir kez
kurulunca özgürlük de tamamen ortadan kalkmıştır. Bu sözleşmeyle mülkiyet ve eşitsizlik
sonsuz olarak pekişmiştir.
Bir diğer ifadeyle, Rousseau’ya göre doğa durumunda insanlar tam bir eşitlik halinde
özgür olarak yaşarlarken, mülkiyetin ortaya çıkışı bu doğal eşitliği de ortadan kaldırmıştır.
Her bir kişi kendi varlığını ve tüm gücünü genel istence bırakır. Bu durumda her üye
bütünün bölünmez parçasıdır. Rousseau’ya göre böyle bir sözleşmeyle ortaya çıkan bu kamusal
kişiye politik bütün ya da devlet denir. Bu ortaklık anlaşmasını yapan ortakların toplu adı ise
halktır.
Rousseau’ya göre genel istenç toplumun bir kısmının değil bütününün istencini yansıtır.
Genel istenç bütün toplumun tam istencidir ve gücünü sözleşmeden almaktadır. Her kim genel
istence itaat etmezse, bütün topluluk bu bireyi genel istence boyun eğmeye zorlayacaktır.
Toplumun ortaya çıkışıyla ve toplumsal düzenin kurulmasıyla inşa edilen devlet, genel
istencin otoritesini yansıtmaktadır. Bu yüzden egemenlik kayıtsız şartsız halka aittir ve hiçbir
kimseye veya hiçbir kuruma da devredilemez.
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Özetleyecek olursak; Rousseau, özel mülkiyetin ortaya çıkışının doğa durumunu geri
dönülemez biçimde dönüştürdüğünü, artık yapılması gerekenin insanın özgürlüğünü ve
eşitliğini güvence altına alacak bir toplumsal düzen oluşturmak olduğunu düşünmüştür. Buna
göre toplum sözleşmesi toplumsal düzenin ve devletin temelidir.
Toplum sözleşmesi kuramları toplumsal düzenin ve devletin kökeni sorununa bir
açıklama getirebilmek için ortaya konmuşlardır.
Bu kuramların dile getirdiği egemen varlığın, devletin gücünün ve meşruluğunun
dayanağının toplum sözleşmesi olduğudur.
İnsanlar kendi istençleriyle bütün hak ve özgürlüklerini egemen bir varlığa devrederek
bir toplumsal düzen inşa etmiş ve devleti kurmuşlardır.
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6.1. Merkantilizm
Batı Avrupa’da, Ortaçağın bitimi ile Sanayi Devrimi arasındaki döneme, “merkantilist
dönem” adı verilmektedir. Bu dönemde, Batı Avrupa ülkelerinde “feodalizmin yıkılışı” ve
“güçlü merkezi devletlerin kuruluşu” aşamaları yaşanmıştır.
Merkantilist dönemde deniz yollarının bulunması, Amerika kıtasının keşfi, ulusdevletlerin kurulması, iç ve dış ticaretin sınırlarının durmaksızın genişlemesi, ekonominin
gittikçe artan bir şekilde para ekonomisine dönmesi gibi olayların yaşanması sonucunda, Batı
Avrupa’da bir “ticaret burjuvazisi” güçlenmeye başlamıştır. Ticaret burjuvazisi gelişip
güçlenirken, feodal düzenin önde gelen sınıfları da ilk kez “ekonomik üstünlüklerini” ve buna
bağlı olarak da “siyasal egemenliklerini” artık kaybetmeye başlamıştır.
Bu dönem, iktisadi anlamda, sermaye birikimi ve piyasa ekonomisi koşullarını
hazırlayan ticari kapitalizmin geliştiği bir zaman dilimi olmuştur. Bu yüzden merkantilizm,
“ticari kapitalizm dönemi” olarak da adlandırılmaktadır. Çünkü, merkantilizm, yeni ticari
kapitalist sınıfın ideolojisini yansıtmaktadır.
Merkantilist düşünce, zaman içinde ve ülkeden ülkeye bazı farklılıklar göstermesine
rağmen (İngiliz Merkantilizmi, Fransız Merkantilizmi4, Alman Merkantilizmi5 vb.), bir bütün
olarak görülmesini sağlayan bazı temel özelliklere sahiptir. Söz konusu özellikleri ana
hatlarıyla şu şekilde özetleyebiliriz:
- Değerli madenleri ele geçirmek zenginlik sağlar (Bulyonizm).
- Devletin ekonomik yaşama aktif olarak girmesi gerekir.
- Dış ticaret kısıtlamaları ile ülke içinde üretimin teşvik edilmesi ve
ülkeden değerli maden çıkışının sınırlanması gerekir.
- Hızlı nüfus artışı ülkenin lehinedir. İşgücü artarken, ücretlerin düşmesi
ihracatı artırır.

Merkantilizmin önde gelen temsilcileri “Thomas Mun”, “Gerard de Malynes” ve
“Edward Misselden”dir.

Fransız merkantilizmine Colbertizm de denir. Bu isim, Fransa Kralı 13. Loui’nin Maliye Bakanı olan
Jean Baptist Colbert’in adından gelmektedir. Colbert, Fransa’yı ticaretin serbestçe yapılabildiği büyük bir ulusal
pazar haline getirmek ister ve bunun için de iç gümrükleri kaldırarak, sanayi kuruluşlarını destekleyici önlemler
alır. Ülkenin maliye sistemi yeniden düzenlenir, üretim faaliyetinin hemen her yönü devlet gözetimi altına alınır.
Meslek loncalarında patron ile çalışanlar arasındaki ilişkilerden, sanayide üretim metodlarına ve kalite kontrolüne
kadar her şey devletin gözetiminde olur.
5
Alman merkantilizmine Kameralizm de denir. Kameralistler, devletin ekonomiye geniş bir şekilde
müdahale etmesini, gümrük tarifelerinin ve vergilerin yoğun biçimde kullanılmasını, değerli madenlerin ülke
içinde biriktirilmesi yoluyla ulusal zenginliğin arttırılmasını savunmuşturlar.
4
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Merkantilistlere göre, “altın ve gümüş gibi değerli madenler” zenginliğin esas
kaynağıdır. Bir ülkedeki değerli maden birikiminin fazla olması, o ülkenin zenginliğinin
göstergesidir. Ülkedeki değerli maden miktarını artırmanın yolu ise, eğer değerli madenler ülke
içinde üretilemiyorsa, “daha çok ihracat ve daha az ithalat yaparak” ülkeden değerli maden
çıkışını mümkün olduğunca azaltıp, ülkeye değerli maden girişini artırmaktır.
Dış ticaret fazlasının sağlanması için, devletin her türlü tedbiri alması ve uygulaması
başlıca görevlerindendir. Dış pazarlardan gelecek mallara karşı “iç pazarların korunması” ve
dış pazarlara ihraç edilmek üzere de “ucuz ve kaliteli malların üretilmesi” üzerinde
durulmuştur.
Dış ticarette korumacılık, merkantilist dönemde devletin uyguladığı dış ticaret
politikası olmuştur. Devlet, ithalatı azaltmak için yabancı mallara gümrük tarifeleri
uygulayarak ve ihracatı arttırmak içinde yerli malların üretimine malî destek vererek piyasaya
geniş ölçüde müdahale etmiştir. Devlet, ülke içinde ekonomik hayatı denetim altında tutmakta;
çeşitli tedbirler alarak ve yardımlarda bulunarak çeşitli sektörleri teşvik etmektedir.
Devletin ağırlığının yoğun şekilde hissedildiği merkantilizmde, “nüfusun kalabalık
olması” önemlidir. “Nüfus artışını özendirirler”; çünkü merkantilistler için kalabalık nüfus,
“bol ve ucuz işgücü için vazgeçilmez bir kaynak” olarak görülmektedir.
Emek-yoğun üretimin hâkim olduğu bu dönemde daha fazla ucuz mal üretip, ihracat
fazlası sağlanması için düşük ücretlerle çalıştırılacak işgücüne ihtiyaç bulunmaktadır. Ayrıca,
ulus-devletlerin “güçlü ordulara sahip olması gerekliliği” de göz önüne alınınca, bu kalabalık
nüfusun ordu için de önemli bir insan kaynağı durumunda olduğu görülmektedir.
Merkantilistlere göre, devletin gücü, uzun savaşlara dayanabilmesi, yeni ülkeleri
keşfetmesi ve kolonilere sahip olmasına bağlıdır. “Yeni kıtaların keşfi” ve “kolonilerin
artırılması” ise ülkeler arasındaki savaşları ve buna bağlı olarak da “askeri masrafları”
artırmıştır. Bu yüzden merkezi devletin güçlenmesi ve hükümdarın hazinesinin büyümesi
önemlidir.
Merkantilistler için “ucuz işgücü” çok önemlidir. İhracat fazlasının sağlanabilmesi
düşük ücretlerle işçi çalıştırılmasına bağlanmıştır. İhracat fazlası sayesinde ülkeye girecek olan
değerli madenler, ülkenin zenginliğini artıracaktır.
“Sonuç olarak”, kapitalizmin bu ilk sermaye birikimi aşaması olan merkantilist
dönemdeki ticari sermaye birikiminde, “devletin ekonomiye müdahalesi” önemli bir rol
oynamıştır. 17. yüzyılın sonuna doğru değerli madenlerin önemi azalırken, zenginliğin kaynağı
olarak bu madenlerin yerini “yerli sanayiler” almaya başlamıştır. Bu gelişme, ticari
kapitalizmden sanayi kapitalizmine geçiş için atılan önemli bir adımdır.
Ticari sermayeyi yaratmak için devletin kontrolünün esas olduğu merkantilist dönem,
sermayenin her türlü yoldan yalnız biriktiği değil, aynı zamanda sermayenin daha da büyük
kârlara ulaşmak hedefiyle “toplumun sosyal ve ekonomik yapısını değişikliklere uğrattığı”, bu
yolla da sanayi kapitalizminin koşullarının hazırlanıp olgunlaştırıldığı bir dönem olmuştur.
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Merkantilist dönemde “ticareti kolaylaştıracak” ve “ihracatı teşvik edecek her türlü
kamu harcaması” teşvik edilmiş ve kamu harcamaları artırılmıştır. Bu dönemde en önemli kamu
geliri “mülk gelirleri” olmuştur. “Vergiler” ise kamu harcamalarının karşılanmasında önemli
bir gelir kaynağı olmamakla beraber, “devletin vatandaşlarına sağladığı can ve mal
güvenliğinin bir karşılığı olarak alınmaları” meşru kılınmıştır.
Ticari kapitalizmin hâkim olduğu bir süreci temsil etmekte olan merkantilizmde, ticareti
geliştirmek, teşvik etmek ve korumak için “her türlü devlet müdahalesi gerekli görülmüş” ve
“devletin ekonomideki gücü” ön plana çıkarılmıştır.
Ancak “ticari kapitalizm” içinde gelişen “sanayi kapitalizmi” “bırakınız yapsınlar”
görüşünü gerekli kılmış ve “sanayi kapitalizminin gelişmesi” ile Merkantilist öğreti önemini
yitirmiştir.

6.2. Fizyokrasi
1760-1770 yılları arasında popüler olan fizyokrasi, Fransa’da “Francois Quesnay”
öncülüğünde gelişmiştir. Fransa’da iktisadi hayatta 16. ve 17. yüzyılda görülen dinamizmin,
18. yüzyılda sona ermesi bir takım değişimlerin başlamasına sebep olmuştur. Fransa’da bulunan
aydınlar, ekonomik, sosyal ve siyasi alanda devlet müdahaleciliğine karşı direnç hareketlerine
girişmişlerdir.
Merkantilistlere göre bir ülkenin zenginliği, o ülkenin ticaret yoluyla elde ettiği değerli
madenlerle ölçülürken; fizyokratlara göre, bir ülkede zenginliği yaratan ticaret değildir.
Fizyokratlara göre, zenginlik yaratan tek iktisadi faaliyet, yeni değer üreten tek sektör
olan “tarım”dır. Fizyokratlar, merkantilistlerin devlete verdiği müdahaleci role karşı, “laissezfaire, laissez-passer” görüşünü (bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler-dünya kendi kendine
yürür) savunurlar.
Devlet, sosyal ve ekonomik hayata mümkün olduğu kadar az müdahale etmelidir.
Toplum hayatının, doğal düzen kurallarına göre işlediğine inanırlar. Bu düzeninde düzgün
işleyebilmesi için devlet müdahalesine karşıdırlar.
Fakat devlet, “mülkiyeti” ve “özgürlüğü koruyucu tedbirler” almalı; toplum için faydalı
olup, bireylerin kendilerinin girişmekte yarar görmedikleri işleri yerine getirmelidir. Bunların
dışında ise devlet, ekonomiye herhangi bir müdahalede bulunmamalıdır.
Nitekim, Fizyokrat okulun kurucusu olarak kabul edilen ve tıp doktoru olan Dr.
Quesnay ise 1758 yılında yayınladığı Tableau Economique (Ekonomik Tablo) adlı eserinde,
servetin doğuşu ve birikimi için gerekli artığın ortaya çıkışını ve toplumdaki sınıflar arasındaki
dağılışını açıklamaya çalışmıştır.
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Quesnay, ayrıca Merkantilist politikaların yanlışlığına ve iktisadi organlara keyfi
müdahalelerin yarattığı sonuçlara dikkat çekerek, piyasa mekanizması içinde iktisadi hayata
müdahalenin ters tepki yaratacağını belirten bir teori geliştirmiştir.
Fizyokratlar, merkantilistlerin karmaşık vergi sistemlerine karşı “tek vergi”yi
savunmuşlardır. Çünkü bütün vergiler sonuçta sektörden sektöre aktarılacak ve “net ürün elde
edilen tarımdan” alınmış olacaktır.
İhracat ve ticarete müdahale ederek ekonomiyi düzenleme gayretlerinin, tarıma getirilen
ek yük olduğunu ve söz konusu yükün de ulusun toplam refahına zarar vereceğini ifade
etmişlerdir.
Klasik iktisadın öncüsü olan Adam Smith’in “Ulusların Zenginliği” adlı kitabının 1776
yılında yayımlanması ile fizyokrasinin etkisi son bulmuştur.

6.3. Klasik İktisat
Adam Smith’in (1723-1790), 1776 yılında yayımlanan “Ulusların Zenginliğinin Niteliği
ve Nedenleri Hakkında Bir Araştırma” (An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of
Nations) isimli kitabıyla klasik iktisadın temellerinin atıldığı kabul edilmektedir. Klasik iktisat,
yaklaşık olarak bir yüzyıl boyunca öğreti olarak egemenliğini sürdürmüştür.
18. yüzyılın sonu ve 19. yüzyılın başında, İngiltere ve diğer batı ülkelerinde, iktisadi ve
politik değişmelerin yaşandığı ve sanayi uygulamalarının hızlı geliştiği bir döneme girilmiştir.
Özellikle İngiltere’de yaşanan bu dönem, “Sanayi Devrimi” olarak nitelendirilmiştir.
16. yüzyılda gelişen “ticari kapitalizm”, Merkantilizmi ve 18. yüzyılın ortalarında
“Fransa’da tarımın kapitalistleşmesi” Fizyokrasiyi doğurduğu gibi, Sanayi Devrimi de, Klasik
İktisat okulunun kurulmasını sağlamıştır.
Liberal iktisadi öğreti, “yeni gelişen sanayi kapitalizminin” savunucusu olmuştur. Yeni
yükselen bu girişimci sınıf, toplumda kendisini sınırlayacak bütün engellere karşıdır.
Merkantilizmin tekellerine, devletin ekonomiye müdahalesine, devlet tarafından sağlanan
ayrıcalıklara karşıdır. Dünya görüşü olarak “iktisadi liberalizm” benimsenmiştir. “Laissezfaire” görüşü iktisat politikalarının temelini oluşturmuştur.
İktisadi liberalizmdeki, laissez-faire deyiminde
“doğal düzen”e olan inanç
vurgulanmaktadır. Doğal düzene uyulduğu sürece, toplum düzeninin de doğal bir uyum
içerisinde olacağı öne sürülmektedir. Doğal düzenin, piyasa ekonomisinin serbestçe
uygulanmasıyla sağlanabileceği vurgulanmaktadır.
Toplumun işleyişindeki amacın, toplumun refahını en üst düzeye çıkarmak olduğu
üzerinde durulmaktadır. Bu amacın gerçekleşebilmesiyse toplumun, piyasa ekonomisinin
kanunları (kuralları) yoluyla kendiliğinden optimal şartları yaratması ile mümkündür.
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“Özel mülkiyet, bireysel girişim” ve “serbest rekabete dayanan”, doğal uyum içindeki
toplum, kendiliğinden maksimum refaha ulaşabilecektir.
Fakat piyasa ekonomisinin işleyişine kesinlikle bir müdahale olmamalıdır, zaten
yapılacak müdahaleler de faydasızdır; çünkü “yapılacak müdahaleler sonucunda piyasanın
işleyişi bozulacağı”; işleyişi bozulan piyasanın ise kendiliğinden optimal şartları
gerçekleştirmesinin beklenemeyeceği özellikle vurgulanmaktadır.
Böyle bir devlet müdahalesinin olmaması için de iktisat politikasının “laissez-faire”
olması gerektiği ifade edilmiştir. “Laissez-faire” görüşünden anlaşılan, “devletin piyasanın en
iyi şekilde işleyişini sağlayacak hukuk sistemini kurmak dışında piyasaya müdahale etmemesi,
sadece piyasa kanunlarının serbest işlemesini sağlamakla yetinmesidir”.
Klasik iktisat okulunun kurucularından olan ve liberal iktisat görüşünü sistemleştiren
Adam Smith, meşhur kitabında, liberal politikaları ve piyasa ekonomisinin kendi kendine
işleyişini açıklamıştır.
Adam Smith, merkantilist dönemin bazı firmaları kollayıp ayrıcalıklar tanıyan, ticarette
tekel yaratan, piyasaya müdahale ederek piyasanın işleyişini bozan, dış ticaret fazlası elde
etmek amacıyla dış ticareti gerileten devletine karşı çıkmıştır; ayrıcalıkların ve tekellerin
kaldırılmasını, serbest rekabetin sağlanmasını istemiştir.
Smith’e göre, devletin görevi piyasaya müdahale etmek değildir. Devlet, iktisadi hayata
karışmayıp, piyasayı kendi işleyişine bırakmalıdır. Çünkü her birey özgürce kendi refahını
iyileştirmek için çalışırken, toplum refahını da en üst düzeyde iyileştirecektir.
Bu görüş, bireylerin kendi çıkarları peşinde koşarken “görünmeyen bir el” tarafından,
kendi dileği olmaksızın toplum yararına da hizmet etmelerinin sağlanması sonucunda
gerçekleşmektedir. Hatta bireyin doğrudan toplum yararını korumak amacıyla davrandığı
zamana oranla, daha büyük bir toplumsal yararın gerçekleşmesinin sağlandığını ileri sürer.
Adam Smith, girişimcilik özgürlüğünü öne çıkarır. Çünkü bireysel girişimi doğal hak
olarak görür. Doğal düzende, “her birey yasaları çiğnememesi koşuluyla”, kendi çıkarını
özgürce sağlamakta ve diğer bireylerle rekabet etmekte tamamen serbest bırakılır.
Piyasa düzeninin sağlanmasında “görünmez el” kavramı ön plana çıkarılmış ve
piyasanın kendi kendisine dengeye geleceği temel görüş haline gelmiştir.
Piyasa ekonomisini, kendi kendine dengeye getirecek mekanizma ise “faiz, ücret ve
fiyatların esnekliği” varsayımına dayandırılarak açıklanmıştır.
Esnek faiz hadleri, tasarruf arzı ile yatırımların talebini eşitleyerek sermaye
piyasalarını, esnek ücretler emek arz ve talebini eşitleyerek emek piyasasını, esnek fiyatlar
ise toplam arz ve talebi eşitleyerek mal piyasasını kendiliğinden dengeye getirecektir.
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Bu durumda devletin ekonomiye müdahalesi, işleyen mekanizmayı bozacak ve
ekonominin kötüye gitmesine neden olacaktır.
Adam Smith’e göre doğal düzende devletin üç önemli görevi bulunmaktadır:
1) Ulusal Savunma ve Diplomasi: Devlet, toplumun her üyesini, dış tehlikelerden
(başka ülkelerin saldırılarından) korumalıdır. Devletin görevi saldırı değil, savunmadır. Saldırı
ise yalnız ülkenin toprak bütünlüğünün riske girdiği zamanlarda gündeme gelir.
2) Adalet ve Yönetim: Bireylerin birbirlerine yapabilecekleri adaletsizlikleri
engellemek için iyi bir hukuk düzeni kurulmalıdır. Çünkü ancak iyi bir hukuk düzeni sayesinde
bireyler birbirinden korunabilir, böylece ülke içi huzur ve asayiş sağlanmış olur.
3) Kârlı olmadığı için birey tarafından yapılmayacak, fakat toplum ihtiyaçlarının
karşılanması için gerekli olan işlerin yapılması: Toplumsal yarar sağlamasına rağmen,
kişilere doğrudan yarar sağlamayan bazı işlerin yapılması devletin görevidir. Eğitim gibi sosyal
alt yapı yatırımları ile yol, liman, köprü vb. ekonomik alt yapı yatırımları devlete bırakılmalıdır.

Fakat Smith, devlet tarafından verilecek eğitimin asgari düzeyde (sadece temel eğitimi
içerecek şekilde) olması gerektiğini ve devlet tarafından yapılan alt yapı hizmetlerinin
işletilmesinin de ticari mantıkla yapılması gerektiğini vurgular.
Devletin sıralanan hizmetleri “tarafsız bir kurum” olarak gerçekleştirmesi istenir.
Devletin bireye karşı zor kullanması için son derece meşru bir nedeninin olmasının gerektiği
üzerinde durulur.
Örneğin devlet, seçim özgürlüğüne, girişimcilik özgürlüğüne sahip bireylerin seçim ve
faaliyetlerini kısıtlamamalı, bunları kısıtlamaya çalışanlara karşı da zor kullanma hakkına sahip
olmalıdır. Çünkü devletin işlevi, özel girişimciliğin serbest olarak işlemesi için gerekli koşulları
sağlamaktır.
Özetleyecek olursak, devletin işlevi, özel mülkiyeti korumak, rekabeti yaygınlaştırmak,
adaleti, güven ve istikrarı sağlamaktır.
Devlet gelirlerini de ayrıntılı bir şekilde inceleyen Adam Smith, kamu harcamalarının
en büyük kısmının vergilerle karşılanmasını savunmuştur. Modern maliye açısından önemle
üzerinde durulan belirlilik, eşitlik, uygunluk ve iktisadilik gibi vergileme ilkeleri de Adam
Smith tarafından ortaya koyulmuştur.
Klasik İktisat Okulunun diğer bir düşünürü, David Ricardo (1772-1823) ise 1817
yılında yayımlanan “Politik İktisadın ve Vergilemenin İlkeleri Üzerine” (On the Principles of
Political Economy and Taxation) isimli kitabında devletin ekonomideki varlığını “zorunlu
kötülük” olarak niteleyip kamu faaliyetlerinin mümkün olan en düşük seviyede tutulmasının
gerekli olduğunu savunmuştur.
92

Devletin zorunlu kötülük olarak nitelendirilmesindeki temel düşünce ise vergilerin
sermaye birikimini olumsuz etkileyeceğidir.
Çünkü toplumda tasarruf yapan kesim sermaye sahipleridir ve devlet tarafından
yapılacak olan harcamaların finansmanında vergilerin kullanılması, kapitalist sermaye
birikimini olumsuz etkileyecektir.
Liberal bakış açısı ile devletin ekonomi içindeki yerini belirleyen Klasik iktisatçılar,
ekonomide devlet müdahalesine karşıdırlar. Bunun yanı sıra bazı alanlarda devlet
müdahalesinin gerekli olduğunu ancak kamu faaliyetlerinin sınırlı olması gerektiğini
savunurlar.
Klasik iktisatçıların mali alandaki görüşlerini ve devlet müdahalesine bakışlarını dört
ilke ile özetlemek mümkündür:
* Kamu harcamaları mümkün olduğunca düşük ve sınırlı olmalıdır: Çünkü devlet
israfçıdır, bu nedenle devletin faaliyet alanı daraltılmalı ve sıkı bir şekilde denetlenmelidir.
* Vergiler tarafsız olmalıdır: Vergiler ekonominin işleyişini bozmamalıdır. Yani
vergiler, kişilerin ve firmaların kararlarını etkilememeli, ekonomik ilişkileri ve faaliyetleri
değiştirmemelidir. Bu bağlamda klasikler vergilerin iktisat politikası aracı olarak
kullanılmasına karşıdırlar.
Ekonomideki tasarruf ve yatırım kararlarını değiştirmeyecek bir vergi türü ararlar ve
herkesten aynı oranda alınan baş vergisini en uygun vergi olarak gösterirler.
* Devlet bütçesi denk olmalıdır: Kamu gelir ve giderleri bir bütçe dönemi sonunda
birbirine eşit olmalıdır. Denk bütçe ilkesi uygulandığı takdirde, kamu harcamaları
toplanabilecek olan vergi miktarı ile zorunlu olarak kısıtlanmış olacaktır.
* Borçlanma sadece verimli yatırımlar için kullanılmalıdır: Devlet kamu
harcamalarını borçlanma ile karşılarsa, borçların faiz ve anapara ödeme masrafları, gelecek
yıllarda kamu harcamalarını daha çok artıracaktır. Bu nedenle klasik iktisatçılar borçlanmayı
zorunlu hallerde ve verimli yatırımlarda kullanmak üzere öngörmektedir.

6.4. Neoklasik İktisat
Neoklasik iktisat, 1870-1920 yılları arasında Batı Avrupa’da yetişen iktisatçıların
(Gossen, Menger, Jevons, Edgeworth, Marshall, Pigou, Wicksell, Walras, Pareto vd.)
oluşturduğu iktisadi bir akımdır.
Analizlerinde marjinal yönteme yer verdikleri için bu okul mensuplarına marjinalistler
de denilmektedir.
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Marjinalizmin temeli faydacı felsefeye dayanmaktadır. İktisat bilimine getirdikleri en
büyük yenilik, değeri marjinal faydaya indirgemeleridir. Böylece Marjinalistler, klasik iktisadın
emek değer kavramı yerine, fayda değer kavramını geliştirmiştir.
Neoklasik iktisatçıların piyasa ekonomisine bakış açıları ve Laissez–Faire’e bağlılıkları,
Klasik okulun ideolojik devamı niteliğindedir; bir diğer ifadeyle liberal görüşü sürdüren iktisat
kuramı olarak bilinmektedir.
Klasik iktisadi düşünceye önemli bir katkı olarak kabul edilen Neoklasik iktisat teorisi,
Klasik iktisattan farklı olarak, piyasa mekanizmasının tek başına optimum koşulları
sağlamaktan uzak olduğunu ve bu nedenle kamu ekonomisinin gerekliliğini açıklamaya
çalışmıştır.
Neoklasik iktisatçıların yaptığı tüm analizler çerçevesinde ortaya çıkan sonuç; piyasada
tam rekabet koşullarının sağlandığı bir durumda, tüm tüketici ve üreticilerin rasyonel
davrandığı varsayımı altında, piyasa dengeye gelecektir.
Marjinalistler olarak da adlandırılan neoklasik iktisatçıların temel görüşleri şu şekilde
özetlenebilir: Neoklasikler, klasik iktisadın toplumsal sınıf düşüncesini bırakıp, “birey”i ön
plana çıkarırlar ve toplumu bireyler topluluğu olarak nitelerler.
Bireyi hareket noktası olarak alıp, toplumsal ve ekonomik dengeye ulaşmaya çalışırlar.
Kısacası klasik iktisatta farklı sınıflardan oluşan bir sosyal varlık olarak görülen toplum,
neoklasik iktisatta ise davranışlarıyla birbirlerine benzeyen bireylerden meydana gelen bir
bütün olarak kabul edilir.
Bu sebeple, farklı sınıfların mevcut olması, neoklasik iktisatçılar tarafından ekonomik
olayları etkileyen bir etken olarak görülmez.
Bireyler, üretim ile ilgili karar aldıklarında üretici; tüketim ile ilgili karar aldıklarında
ise tüketici olarak ortaya çıkarlar. Görüldüğü üzere, ekonomi politikteki analiz birimi olan
sınıflar ve üretim kesimlerinin yerini neoklasik iktisatta üretici-tüketici ayrımı ile bireysel
tüketim ve üretim kararları almıştır.
Analizin biriminin birey olması ile birlikte doğal olarak analizlerde bireyin davranışları
üzerinde durulur. Bireyin, rasyonel davranan bir varlık olduğu (Homo Economicus) ileri
sürülür. Ekonomide tüketicilerin “fayda maksimizasyonu”nu, üreticilerin ise “kâr
maksimizasyonu”nu hedeflediği vurgulanır.
Kaynak dağılımının optimal olması, bireylerin rasyonel davranışları sonucunda
hedefledikleri tüketici faydası ile üretici kârını maksimuma çıkaran dağılımdır. Mal ve hizmet
piyasalarında tüketicinin marjinal faydası ile üreticinin marjinal maliyetinin eşit olduğu noktada
oluşan fiyatlar, piyasada tüketici tercihleri yönünde kaynak dağılımını sağlayacaktır.
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Piyasadaki fiyatın marjinal hasılata ve onun da marjinal maliyete eşitlendiği böyle bir
ortamda üreticiler kâr, tüketiciler ise faydalarını maksimize etmiş olacaklardır. Herkesin
çıkarını ya da karını maksimize etmeye çalıştığı bir toplumda refah da maksimize olacaktır.
Ancak piyasada tam rekabetin ve optimallik koşullarının sağlandığı bu durumun gerçek
hayatta oluşması çok zordur. Bu nedenle bu koşulların soyut bir varsayımdan öteye
gidemeyeceği bilinmektedir.
19. yüzyılda sanayileşmenin ilerlemesi ve sermaye yoğun teknolojilerin kullanımı
sonucunda ortaya çıkan piyasa başarısızlıkları da bu durumu doğrulamıştır.
Piyasa ekonomisini başarısızlığa uğratan başlıca faktörler:
-Tam rekabetin gerçekleştirilememesi
-Dışsallıkların varlığı
-Kamusal malların üretilme zorunluluğu
-Doğal tekellerin varlığı

Piyasa ekonomisinin tek başına optimumu sağlamaktan uzak olduğu bu durumda, kamu
ekonomisinin piyasanın eksik olduğu alanlara müdahale etmesi gereklidir.
Neoklasik iktisatçılara göre, piyasa mekanizmasının yeniden işlerliğini kazanması için,
aksak rekabetin olumsuz sonuçlarının ortadan kaldırılması, pozitif dışsallığın bulunduğu
alanlardaki faaliyetlerin devletçe desteklenmesi, negatif dışsallığın bulunduğu faaliyetlerin ise
ya devletçe yapılması ya da bu faaliyetleri yapan özel birimlerin düzenleyici vergiler gibi
kurallara tabi tutulmaları gereklidir.
Tam kamusal mallar dışında yarı kamusal mallar ve erdemli malların da kısmen devletçe
üretilmesi ve doğal tekellere devlet müdahalesi, piyasadaki aksaklıkların giderilmesi için uygun
görülmüştür.
Neoklasik iktisadi düşünce ile ortaya çıkan devletin varlık nedeni Neoklasik Paradigma
olarak ifade edilebilir. Neoklasik paradigmada devlet, piyasa aksaklıklarını düzeltme görevi
alan iyiliksever bir devlettir.
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7.1. Keynesyen İktisat
Ekonominin sürekli tam istihdam dengesinde olacağını varsayan Klasik ve Neoklasik
görüşlerin ağırlıkta olduğu dönemlerde yaşanan krizler, ekonomideki geçici sapmalar olarak
nitelendirilmiştir.
Ancak bu krizlerin giderek kronikleşmesi ve 1929 yılına gelindiğinde dünya genelinde
yaşanan büyük durgunluk iktisadi alanda yeni bir dönüşümü gerekli kılmıştır. Bu sürece klasik
iktisatçıların görüşlerinin çözüm bulamaması, iktisatçıları yeni çözüm önerileri bulmaya
itmiştir.
Keynesyen iktisat, 1929 Büyük Dünya Krizi’ni oluşturan depresyonun ortaya çıkardığı
işsizlik ve toplam talepteki yetersizlikleri gidermek amacıyla geliştirilmiştir.
1929 Büyük Bunalımı ile bütün sanayi ülkelerinde kronik işsizlik ve durgunluk baş
gösterdiğinde, piyasa ekonomisinin başarısızlığa uğradı yaygın şekilde kabul görmüştür.
Normal piyasa güçlerinin yaşanan büyük ölçekli ve kalıcı işsizliği engelleyemeyeceği
anlaşılmış; devletin iktisadi ve sosyal alanlarda tam bir tarafsızlığa sahip olamayacağı kabul
edilmiştir.
Böylece, devlet anlayışında da önemli değişiklikler ortaya çıkmış; 20. yüzyılda,
özellikle 1930’lardan sonra, liberal yaklaşımın “tarafsız (gece bekçisi) devlet” görüşünün yerini
yeni bir devlet anlayışı olan, “müdahaleci devlet” almıştır. Bu müdahaleci devlet anlayışı da
etkisini neo-liberalizm’in hâkim duruma geldiği 1970’li yıllara kadar sürdürmüştür.
Bu dönemde, John Maynard Keynes’in (1883-1946), 1936 yılında yayımladığı ve
kapitalist ekonomilerin içinde bulundukları bunalıma düşüş nedenlerini açıklayıp, bunların
kapitalist sistem içinde nasıl çözümlenebileceğini açıkladığı “İstihdam, Faiz ve Paranın Genel
Teorisi” (The General Theory of Employment, Interest and Money) isimli eseri ile müdahaleci
devlet anlayışı iyice güçlenmiştir.
Keynes’in eseri yayımlanmadan önce ise bazı ülkeler içinde bulundukları krizlerden
çıkmak amacıyla ekonomide devlet müdahalesine başvurmuşlardır.
Örneğin, 1933 yılından itibaren Almanya’da ve yine aynı yıl içerisinde Amerika
Birleşik Devletleri (ABD) Başkanlığına yeni seçilen Franklin D. Roosevelt’in yürürlüğe
koyduğu “New Deal (Yeni Düzen) Planı” ile ABD’de devlet ekonomiye müdahale etmeye
başlamış; devlet yatırım alanlarına el atmış, kamu harcamalarını artırmış, toplumun satın alma
gücünü yükseltecek faaliyetlerde bulunmuştur.
Keynes, devletin ekonomiye müdahalesinin gerekli olduğunu savunduğu eseriyle,
geleneksel iktisadın “tek iktisat” (mono-iktisat) savının geçersizliğini göstermiş ve müdahale
söylemini esas alan farklı anlayışlara sahip bazı kuramlara da öncülük etmiştir.
Keynes, eserinde “laissez-faire” felsefesine karşı çıkarak, kendiliğinden işleyen piyasa
mekanizmasının ekonomiyi otomatik olarak dengeye getiremeyeceğini, tam istihdamın
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kendiliğinden gerçekleşmeyeceğini vurgulamıştır. Fiyat ve faiz esnekliği sayesinde, arz ile
talep dengesizliklerinin ortadan kalkıp, ekonomide istikrarın sağlanamayacağını göstermiştir.
Krizin geçici bir aksaklık değil, yapısal bir aksaklık olduğu üzerinde durmuştur.
Keynes’e göre yeterli ve sürekli bir talep akışı olmadan beklenen düzeyde bir istihdam
yaratılamaz ve eğer mevcut durgunluğun nedeni özel kesimin tüketim eğilimindeki yetersizlik
ise kamu harcamaları ile bir çözüm aranması gereklidir.
Bu durumda durgunluktan kurtulmak için devletin ekonomiye aktif olarak müdahale
etmesi gerekir. Keynes’in bu eseri ile talep yönlü iktisadın temelleri atılmış ve devletin
genişletici maliye ve para politikalarını kullanarak, depresyonu sonlandıracağı ön plana
çıkarılmıştır.
Keynes’in bu görüşü ile “Klasik iktisatçıların ileri sürdükleri, mal ve faktör
piyasalarının tam istihdam dengesinde olduğu ve piyasalarda eksik istihdam meydana
geldiğinde, her arzın kendi talebini yaratarak piyasaların tekrar dengeye geleceği görüşü”,
sorgulanmaya başlamıştır.
Durgunluk dönemlerinde, klasik iktisatçıların ücretler ve fiyatların tam istihdamı
sağlamak üzere düşeceği görüşüne, Keynes katılmaz. Özellikle ücret düzeylerinin aşağı doğru
esnek olmadıklarını vurgulamıştır.
İnsanların gelirlerinin bastırılmasının, harcamaların yeniden canlanmasına engel
oluşturacağına dikkat çekmiştir. Bu yüzden, Keynes dolaysız devlet müdahalesinin toplam
harcamaları arttırmada gerekli olduğunu, piyasaların kendi başına ekonomideki yapısal
aksaklıkları gideremeyeceğini, sistemin devamlılığını sağlamak için, devletin özellikle maliye
politikaları yoluyla ekonomiye doğrudan, aktif bir şekilde müdahale etmesi gerektiğini
savunmuştur.
Liberal iktisatçılara göre, ekonomideki işsizlik gönüllü ya da geçicidir. Liberal
iktisatçılar, çalışmak isteyen herkesin piyasada geçerli olan cari ücreti kabul etmesi durumunda,
kesinlikle iş bulacağını iddia ederler. İşsiz kalanların ise kendi tercihleri doğrultusunda
(tembellik vb.), ya da geçici olarak konjonktürel sebeplerden dolayı işsiz kaldıklarını öne
sürerler.
Keynes bu görüşü de eleştirmiş; en azından kısa vadede, ekonomideki işsizliğin ortadan
kalkmadığını, ekonomide gönüllü olmayan işsizliğin bulunduğunu ileri sürmüş ve sosyal
adaletin bu koşullar altında gerçekleşemeyeceğini vurgulamıştır.
Keynes, klasik iktisatçılardan Jean-Baptiste Say’in (1767-1832) “her arz kendi talebini
yaratır” görüşüne de katılmamış, toplam talebi ön plana çıkararak talebin arzı etkilediğini ileri
sürmüştür. İktisadi sorunların kaynağı olarak da “toplam talep yetersizliğini” görmüştür.
Piyasanın kendi başına işleyişi yetersiz toplam talep yaratarak, işsizliğe yol açar ve
istihdam dengesinin kurulmasını engeller. Keynes’e göre, milli gelir düzeyini istihdam düzeyi,
istihdam düzeyini ise üretim düzeyi belirler, üretim düzeyi ise toplam talep düzeyine bağlıdır.
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Dolayısıyla, toplam talepteki duraklama veya azalma milli gelir seviyesini olumsuz etkiler ve
deflasyonist bir açığın ortaya çıkmasına sebep olur.
Bu deflasyonist açık sonucunda istihdam düzeyi geriler. İstihdam seviyesini yükseltmek
ve milli geliri artırmak için deflasyonist açığı kapatmak gereklidir. Bu açığı kapatıp, tam
istihdama ulaşmak için de toplam talebin artırılması hedeflenir.
Fakat bunu piyasa, kendi iç dinamikleri ile gerçekleştiremediği için, burada devletin
müdahalesi gereklidir. Toplam harcamaları artırmak için müdahalede bulunan devletin
ekonomideki payı da kaçınılmaz olarak artar.
Keynes’in Klasik iktisadi düşüncenin temel ilkelerine yönelik eleştirilerinden bazıları
şunlardır:
* Keynes’e göre, Klasik iktisadın varsaydığı ücretlerin aşağıya doğru esnekliği ve
yatırım tasarruf eşitliği sonucu ulaşılan tam istihdam denge düzeyi genel bir durumda değil,
arızi bir durum olarak meydana gelmektedir. Ekonomide meydana gelen işsizliğe bağlı olarak,
ücret düzeyleri düşse bile, ekonomideki talep düzeyi de gelire bağlı olarak düşecek ve yine tam
istihdam denge düzeyine ulaşılamayacaktır.
* Ekonomi kendiliğinden ve daima tam istihdam düzeyinde dengede değildir. Ekonomi
için aşırı istihdam, tam istihdam ve eksik istihdam dengelerinden biri söz konusu olabilir.
* Klasik düşünceye göre, yatırım tasarruf eşitliğini sağlayan temel unsur faiz oranıdır.
Faiz oranındaki değişikliğe bağlı olarak yatırım ve tasarruflar dengeye gelebilir. Keynes’e göre,
yatırım tasarruf dengesini belirleyen tek etken faiz oranı değildir, gelir düzeyi, yatırımların
marjinal verimliliği ve gelecek döneme bağlı beklentiler de etkili olmaktadır.
* Buna bağlı olarak, faiz oranı ne kadar düşük olursa olsun, diğer etkenler olumlu
olmadıkça yatırım tasarruf dengesinin sağlanması mümkün olmayacak ve ekonomide yeterli
talebin sağlanamaması deflasyonla sonuçlanacaktır.

Keynesyen teoriye göre durgunluk sürecinde kamu harcamaları bütçe açıkları ile
finanse edilmelidir.
Durgunluk sürecinde ekonomide atıl kalan üretim kaynakları olduğu için açık
finansman ekonomiyi canlandıracak en iyi politikadır. Kamu açıklarındaki bir artış, ekonomide
ilave talep yaratarak gelir ve istihdamda bir artışa neden olacaktır.
Diğer yandan; durgunluk dönemlerinde uygulanan genişletici maliye politikası, kamu
harcamalarının artması ile birlikte ekonomi üzerinde uyarıcı etki yaparak vergi gelirlerinin
artmasını sağlayacak ve ekonomi iyileşme aşamasına geldiğinde daraltıcı maliye politikaları
ile bütçe fazlası vererek bütçe dengesi yeniden sağlanacaktır.
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İşsizlik ve eşitsizlik, ortadan kaldırılması gereken önemli bozukluklardır. Ekonomik
krizden kurtulmak için devletin ekonomiye aktif bir şekilde müdahale etmesi gereklidir.
Ancak, Keynes devletin varlığını irdelemez ve sadece devletin işlevleri üzerinde
durmuştur. Keynesyen iktisatta devletin ekonomiye hangi yönde müdahale edeceği bellidir.
Ama bu müdahalenin derecesi belli değildir.
Bu dereceler için ekonominin o anki durumuna bakılmaktadır. Devlet, ekonomiyi
istikrara kavuşturmak için özellikle kamu harcamaları ve vergilemeyi kullanmaktadır.
Örneğin, özel harcamaların yetersiz olduğu ve bir durgunluğun söz konusu olduğu
zamanlarda, devlet kamu harcamalarını artırmakta, vergileri düşürmektedir. Özel harcamaların
oldukça fazla olduğu durumlarda ve enflasyonist bir ortamın oluşması ihtimali karşısında ise,
devlet bu kez de, kamu harcamalarını azaltma ve vergileri yükseltme yoluna gitmektedir.
Keynes, mevcut iktisadi sistemin yıkılmasını önlemek, bireysel girişimin başarılı
işlemesinin ön koşulu olarak “devletin işlevlerinin genişlemesinin gerekliliği”ni savunmuştur.
Devletin buradaki işlevi, tüketim eğilimi ile yatırım dürtüsünün birbirlerine uyarlanmasını
sağlamaktır ve böylece işsizliği önleyerek ekonomiyi tam istihdam gelir düzeyine getirmektir.
İktisadi işleyiş sonucunda eksik talep sorunu ortaya çıkıyorsa, devlet çeşitli politikalar
uygulayarak eksik talebi önleme ya da yeni talep yaratıcı işlevleri yerine getirmelidir. Talep
yönetiminde daha etkin olan, devlet harcamaları ve bütçe politikalarının kullanılması esastır.
Devlet, milli gelirin daha büyük bir kısmını, harcanmayan gelirleri vergi ve borçlanma yoluyla
tekrar tüketime ve yatırıma yönlendirmektedir.
İktisadi işleyiş sonucunda eksik talep sorunu ortaya çıkıyorsa, devlet çeşitli politikalar
uygulayarak eksik talebi önleme ya da yeni talep yaratıcı işlevleri yerine getirmelidir. Talep
yönetiminde daha etkin olan, devlet harcamaları ve bütçe politikalarının kullanılması esastır.
Devlet, milli gelirin daha büyük bir kısmını, harcanmayan gelirleri vergi ve borçlanma yoluyla
tekrar tüketime ve yatırıma yönlendirmektedir.

Fonksiyonel Maliye Teorisi
Keynesyen iktisadın mali alandaki bu görüş ve önerileri daha sonra fonksiyonel maliye
olarak adlandırılan ekol içinde gelişme göstermiştir. Abba P. Lerner ve Alvin Hansen
fonksiyonel maliye teorisini geliştiren iktisatçılardır. Lerner ve Hansen, klasik maliyecilerin
tarafsız devlet anlayışını eleştirerek, ekonomide yaşanan istikrarsızlıkların devletin mali
araçlarının fonksiyonel kullanımı ile çözümlenebileceğini savunmuşlardır.
Kamu harcamalarının artırılmasının ve artan harcamaların finansmanının vergiler ve
vergi dışı kaynaklar ile karşılanmasının hiçbir sakıncasının olmadığını ifade etmişlerdir.
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Fonksiyonel maliyeciler, “devri bütçe” adını verdikleri bütçe teorisini esas almışlardır.
Fonksiyonel maliyecilerin savundukları bu teoriye göre bütçe yıllık olarak açık
verebilmektedir. Önemli olan konjonktüre paralel bir bütçe politikası izlemektir.
Konjonktürün depresyon dönemlerinde açık bütçe uygulaması sakıncalı değil, aksine
ekonomik denge için yararlıdır.
Buna karşın depresyondan ekonomik dengeye doğru ulaşıldığında bütçe denkliği
sağlanmalı ve eğer bütçe fazlası oluşursa bu fazlalıklar bazı fonlar oluşturularak kriz, savaş ya
da doğal afet gibi dönemlerde kullanılmalıdır.
Fonksiyonel maliyecilerin devri bütçe görüşü ile bütçe denkliğinin yıllık olarak değil,
belirli bir konjonktür dönemi içerisinde ele alınması gerektiği görüşü savunulmuştur.
Keynes’in ortaya çıkardığı ve pek çok iktisatçının katkıları ile gelişen “Müdahaleci
Devlet Anlayışı”, 1950’li ve 1960’lı yıllarda hâkim iktisadi düşünce akımı olmuştur.
Maliye politikası kavramı da iktisat literatürüne Keynes’ten sonra girmiştir. Kamu
harcamalarının artması için uygun bir ortam hazırlayan Keynesci maliye politikası, uzun yıllar
uygulanmış, istihdam ve iktisadi büyümenin sağlanmasında etkili olmuştur.
Ancak 1970’li yılların başından itibaren gerçekleşen iktisadi olaylar sonucunda
(Bretton Woods Para Sisteminin çöküp; sabit kur sisteminden dalgalı kur sistemine geçilmesi,
I. ve II. Petrol Şokları, stagflasyon, ödemeler dengesi problemleri, verimlilik artış hızlarındaki
yavaşlamalar ve düşen büyüme hızları) Keynesyen politikalara olan güven yitirilmiştir.
Keynesyen politikalar, enflasyon ve ödemeler dengesi üzerinde olumlu etki
gösterememiştir. Bu nedenle 1970’li yıllarla birlikte bu yaklaşıma yöneltilen eleştiriler giderek
artmıştır. Çünkü kapitalizmin içine düştüğü stagflasyon krizine Keynesyen politikalar bir çare
bulamamıştır.

7.2. Stagflasyon Krizi ve Yeni Makro Ekonomik Modeller
7.2.1. Stagflasyon Krizi
Keynesyen görüş doğrultusunda, ekonomik istikrarın sağlanması için devletin
ekonomiye müdahalesi, 1970’li yıllara kadar ekonomi politikası olarak pek çok ülkede kabul
görmüş ve uygulanmıştır.
Ancak Keynesyen politikalarla ön plana çıkan müdahaleci devlet anlayışı, büyük bütçe
açıklarının oluşmasına ve buna bağlı olarak finansman sorunlarının artmasına neden
olmuştur. Emisyon ve borçlanma ile açık finansman politikalarının uygulanması ise
enflasyon rakamlarını yükseltmiştir.
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1970’lere gelindiğinde, fiyatlar genel düzeyi yükselirken aynı zamanda ekonomik
durgunluk ve işsizliğin yaşanması yeni bir ekonomik sorunu ortaya çıkarmıştır. Enflasyon ile
işsizliğin bir arada görüldüğü stagflasyon, Keynesyen politikaların sorgulanmasına neden
olmuş ve Keynesyen görüşün varsayımlarına dayanılarak uygulanan toplam talep yönlü
politikaların, ekonomik istikrarın sağlanması için yetersiz kalması, maliye politikasının
uygulanmasına yönelik eleştirileri artırmıştır. Bu eleştiriler doğrultusunda çeşitli makro
ekonomik model ve yaklaşımlar ortaya çıkmıştır.
Stagflasyon, hem ekonomik durgunluğun, hem de enflasyonun aynı anda yaşandığı bir
durumdur. Bu tür bir kriz, kapitalizm tarihinde ilk defa yaşanmaktadır. 1970’li yıllara kadar
fiyatlar genel düzeyi ve istihdam hacminde meydana gelen kısa dönemli istikrarsızlıkları
gidermekte başarılı olan Keynesyen politikalar, stagflasyon krizinin atlatılmasında başarısız
olmuştur, çünkü işsizlik ile enflasyon aynı anda Keynesyen analize katılmamıştır.
Keynesyen analizde ya enflasyona ya da işsizliğe karşı çözüm vardır. Enflasyonist
dönemlerde kamu harcamalarını kısarak ve vergileri artırarak çözüm elde edilmeye çalışılırken,
işsizliğin arttığı dönemlerde ise kamu harcamaları artışı ve vergi indirimleri yoluyla toplam
talep artışı sağlanarak çözüm bulunmaya çalışılmıştır.
Fakat ilk kez karşılaşılan, hem yüksek bir enflasyonu hem de işsizliği içeren
stagflasyonist dönemde yaşanan krize Keynesyen politikalar bir çözüm sağlayamaz.
Krizin sebebi olarak Keynesyen politikalar gösterilir; uygulanan istikrar sağlamaya
yönelik politikaların bizzat kendisinin istikrarsızlıkların kaynağı olduğu görüşü dile getirilir ve
devletin ekonomiye müdahalesi daha fazla sorgulanmaya başlanır. Keynes’i ve sosyal devleti
ağır şekilde eleştiren, serbest piyasa ekonomisini savunan neo-liberal düşünce akımı bu
ortamda hızla yayılır.
Neo-liberalizmin önde gelen teorisyenleri, serbest piyasa iktisatçıları olan Freidrich
August von Hayek ve Milton Friedman’dır. Hayek, 1930 yıllardan itibaren, Friedman ise
1950’li ve 60’lı yıllardan itibaren görüşlerini dile getirmelerine rağmen, Batı ülkelerinin, otuz
muhteşem yılı yaşadıkları dönem içerisinde, devlet müdahaleciliğine karşı olan görüşlerinin
popüler olması mümkün değildir.6
Ancak, 1970’li yıllarda kapitalizmin yeniden yapısal bir krize girmesiyle birlikte,
krizden devlet müdahalelerini sorumlu tutan neo-liberal görüşler popüler hâle gelmiştir.

7.2.2. Monetarist Yaklaşım
Chicago Okulu iktisatçılarından olan Milton Friedman (1912-2006), monetarizmin
(parasalcılık) kurucusu sayılır. 1950’li ve 1960’lı yıllardan başlayarak Keynesci teoriye ağır
Refah devletine karşı görüşleri ile öne çıkan, Hayek’in de kurucuları arasında olduğu, neo-liberal tezler
öne süren Mont Pélerin Topluluğu 1947 yılında oluşturulmuştur. Ancak, kapitalizmin savaş sonrası genişleme
döneminde bu topluluk tarafından savunulan neo-liberal tezler fazla rağbet görmemiştir.
6
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eleştiriler yönelten Friedman, devletin, serbest piyasa ekonomisine müdahale etmemesi
gerektiğini ve yaşanan istikrarsızlıkların sebebinin devletin müdahalesi olduğunu
vurgulamıştır.
Başlıca eserleri, 1962 yılında yayımlanan “Kapitalizm ve Özgürlük” (Capitalism and
Freedom) ve 1980 yılında yayımlanan, eşi Rose Friedman ile birlikte yazdığı, “Seçme
Özgürlüğü” (Free to Choose) isimli kitaplarıdır.
Monetarist iktisatçılara göre, ekonomi esasında istikrarlıdır ve ekonomi kendi hâline
bırakıldığında yaygın bir işsizlik ve enflasyon gibi istikrarsızlıklar yaşanmaz. Ekonomide
istikrarın bozulmasının sebebi olarak ekonomiye maliye ve para politikası şeklinde dışarıdan
yapılan müdahaleler görülür.
Ciddi ekonomik durgunlukların olduğu dönemlerde, Keynesyen teori para politikasının
etkisinin fazla olmadığını, çünkü toplam talebin para politikası ile her zaman artırılamayacağını
savunur. Bu yüzden de ekonomideki işsizliğin giderilmesi için toplam talebin, daha etkili
olduğuna inandıkları, maliye politikaları yoluyla artırılmasını savunmuştur. Friedman ise,
yukarıda da değinildiği üzere, para ve maliye politikalarını istikrar aracı olmaktan çok,
istikrarsızlık kaynağı olarak görmüştür.
Özellikle de maliye politikasını güçlü ve esnek bir araç olarak görmez, aktif maliye
politikalarını, özel sektör açısından “dışlama etkisi” (crowding-out effect) yarattığı için
eleştirir. Ayrıca, kamu kesiminin etkinliğinin düşük olduğunu da özellikle vurgular.
Friedman, toplam talebi artırmak amacıyla kullanılan maliye ve para politikalarının,
işsizliği ancak geçici olarak kısa vadede azaltabileceğini; uzun vadede ise işsizliğin doğal
işsizlik düzeyine döneceğini, fakat bu arada enflasyonun da yükselmiş olacağını söyler. Sonuç
olarak, toplam talebi artırmaya yönelik uygulanan bu ekonomi politikalarının işsizliği azaltmak
gibi bir yarar sağlamadığını, bunun yanında bir de uzun dönemde enflasyon yarattığını ileri
sürer. Keynesyen politikaları, kalıcı yüksek enflasyon yaratarak büyümeyi engellediği için ise
eleştirir.
Monetarizmin 1970’li yılların ortasından itibaren yükselişe geçmesi ile birlikte, Keynes
tarafından ileri sürülen işsizliğin azaltılmasının öncelikli ekonomik hedef olması görüşü
değişikliğe uğrar, artık yeni öncelikli ekonomik hedef enflasyonun kontrol edilmesidir.
Enflasyonun “her zaman ve her yerde parasal bir olgu” olduğu üzerinde duran Friedman, bu
görüşü doğrultusunda enflasyonla mücadelede para arzına önemle vurgu yapar.
Devlet, fiyat düzeyini istikrara kavuşturmak için para arzını kontrol etmeli ve bu para
arzı da genel olarak GSMH’daki artış ile orantılı olarak artırılmalıdır.
Kısacası monetarist iktisatçılar, ekonomik istikrar için aktif iktisat politikaları
doğrultusunda uygulanan değişken bir para arzı yerine istikrarlı bir para arzını savunurlar.
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Monetaristler, Keynesyen ekonominin devletin ekonomiye aktif olarak katılmasını
savunan görüşlerine karşı çıkarken, büyük ölçüde Klasik iktisat teorisine dayalı düşünceler
geliştirmişlerdir.
Ancak Klasik iktisatçıların paranın yalnızca mallar üzerine örtülmüş bir tülden
(peçeden) ibaret olduğunu ileri sürmesine ve asıl olarak reel sorunlarla ilgilenmesine karşılık;
Monetaristler paranın ekonomik yaşamda en önemli olgu olduğunu ve ekonomik
istikrarsızlıkların çözümlenmesinde, para arzının denetlenmesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir.
Monetarist görüşün teorik yapısını şu şekilde özetleyebiliriz:
* Ekonomik yaşamı etkileyen temel faktör parasal değişmelerdir. Bu
görüşe göre toplam talebi, dolayısıyla üretimi, istihdam ve genel fiyat seviyesini
belirleyen temel unsur para arzında meydana gelen değişmelerdir.
* Ekonominin istikrarını bozan etkenlerin çoğu, hükümetlerin izlediği
maliye politikasından ve para otoritelerinin firmalar ve kişiler arasında farklılık
yaratıcı iradi uygulamalarından kaynaklanır.
* Ekonomi esas itibari ile istikrarlıdır. Kendi haline bırakıldığında
işsizlik ve enflasyon gibi istikrarsızlıklar oluşmaz. Ekonomideki istikrarsızlığın
nedeni, ekonomiye dışarıdan yapılan müdahalelerdir.

Monetaristler enflasyonun nedenini para arzının gereğinden fazla artırılmasına
bağlamışlardır. Friedman’a göre “enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir olgudur”.
Enflasyonla mücadele için para arzının çok dikkatli bir şekilde kontrol altına alınması, başka
bir deyişle istikrarlı bir para politikasının (sıkı para politikası) uygulanması gerekir. Para arzı,
hiçbir zaman ekonomideki toplam mal ve hizmet arzından yani üretimden, daha hızlı
artmamalıdır.
Monetarist iktisatçılarca, meydana gelecek olan istikrarsızlıktan kaçınmanın yolu, para
arzının belli bir oranda istikrarlı bir şekilde artırılması ile ilişkilendirilmiştir. Benzer şekilde
maliye politikası da uzun ve belirsiz bir şekilde etkilerini ortaya koyar ve bu etkiler para
politikasına göre daha zayıftır. Çünkü maliye politikası faiz oranlarını yükseltip özel sektör
yatırımlarının azalmasına yol açar.

7.2.3. Arz Yanlı İktisat
1970’li yıllarda Keynesci iktisadı eleştiren bir diğer yaklaşım da arz yanlı iktisattır.
Arthur Laffer’in öncülüğünü yaptığı arz yanlı iktisat, 1980’li yıllarda özellikle ABD’de Başkan
Reagan’ın seçim propagandasının temelini oluşturmuş ve Reagan yönetiminin ilk yıllarında
büyük ilgiyle karşılanmıştır.
113

Arz yanlı iktisat, Keynesci iktisadın toplam talep üzerinde yoğunlaşıp, ekonominin arz
yönünü ihmal ettiğini vurgulamıştır. Krizden çıkabilmek için ekonominin toplam arz yönüne
önem verilmesi gerektiği ileri sürülürken, kamu harcamalarının azaltılması, para arzındaki
artışların yavaşlatılması ve sermaye birikimi ile tasarrufları olumsuz yönde etkileyen vergi
yüklerinin hafifletilmesi istenmiştir. Vergi oranlarının düşürülmesi yoluyla üretime yönelik
dürtülerin artırılmasına önem verilmiştir.
Arz yanlı iktisatçılara göre devletin ekonomiye müdahalesi sonucunda zarar gören
serbest piyasa güçlerinin yeniden canlandırılması gereklidir. Bunun için de öncelikle devletin
ekonomideki rolünün azaltılması hedeflenir.
Tasarruf ve sermaye birikimini olumsuz yönde etkileyen yüksek vergi oranlarının
düşürülerek vergi yüklerinin hafifletilmesi ve kamusal denetimin azaltılması yoluyla
bireylerin daha fazla çalışmaya, şirketlerin daha fazla tasarruf ve daha fazla yatırım yapmaya
teşvik edilmesinin gerekliliği üzerinde durulur.
Refah devletinin yaygın sosyal harcamalarının azaltılması, bunun sonucu olarak da,
“gönüllü” işsizlerin piyasada geçerli olan cari ücretleri kabul edip çalışmaları beklenir.
Arz yanlı iktisat yaklaşımında, iktisadi soruna talep cephesinden yaklaşan Keynesçi
modelin aksine, ekonominin arz yönüne ağırlık verilmekte ve üretimin özellikle vergi
indirimleri yoluyla teşvik edilmesi önerilmektedir. Düşük üretim düzeyi ve düşük büyüme hızı
şeklinde yaşanan ekonomik durgunluğun nedeni; enflasyon nedeniyle yüksek gelir
dilimlerinden vergi ödeyenlerin sayısının artması ve dolayısıyla çalışma gayretlerinin olumsuz
etkilenmesine bağlanmıştır.
Bu bağlamda, arz yanlı iktisatçıların temel politika aracı vergi oranlarıdır. Vergi
oranlarının, vergi hasılatı üzerindeki etkisi, Arthur Laffer tarafından Laffer eğrisi ile
açıklanmaya çalışılmıştır.

Laffer Eğrisi
1975 yılında Arthur Laffer isimli iktisatçının vergi oranları ile vergi hasılatı arasındaki
ilişkiyi ifade ettiği “Laffer Eğrisi” ile birlikte vergi oranlarının düşürülmesi gerektiği düşüncesi
arz yanlı iktisat politikalarının temelini oluşturmaya başlamıştır. Vergi oranlarının düşmesi ile
ekonominin canlanacağı, böylece milli gelirin ve vergi gelirlerinin de artacağı ileri sürülür.
Laffer eğrisi, fertlerin vergi sonrası ücretleri artarsa daha çok çalışacakları veya vergi
sonrası kârları artarsa daha çok yatırım yapacakları varsayımına dayanır. Bu varsayım
geçerliyse, vergi oranları azaltılınca vergi hasılatının artması doğaldır.
* Laffer eğrisine göre ortalama vergi oranının % 0 olduğu durumda hiç vergi geliri
yoktur.
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* Vergi oranının %100 olduğu durumlarda kişiler bir üretimde bulunmaz ve hiçbir gelir
sağlanmaz.
* t vergi oranında vergi gelirleri en yüksek noktaya çıkacaktır. M noktası vergi
gelirlerinin maksimum olduğu vergileme oranını, yani vergi optimumunu gösterir. M
noktasından sonra vergi oranlarının arttırılmaya devam edilmesi vergi hasılatını azaltacaktır.

Ayrıca arz yanlı iktisatçılar vergi oranları ile yeraltı ekonomisinin nisbi büyüklüğünün
doğru orantılı olduğunu da söylerler. Yeraltı ekonomisinin büyümesinin, devletin vergi
gelirlerini azaltmak dışında birçok başka olumsuzluklara da sebep olacağını vurgulayıp,
devletin vergi oranlarını ekonominin yeraltına kaymasını çekici kılmayacak boyutlara
indirmesini isterler.
Özetleyecek olursak arz yanlı iktisatçılar da refah devleti politikalarının sona
erdirilmesini isterler. Devletin ekonomiye müdahalesinin piyasadaki nisbi fiyatları etkilemek
yoluyla, kaynak dağılımını bozduğunu ileri sürerler. Devletin temel işlevinin, serbest rekabetin
korunması için gerekli önlemleri alarak serbest piyasa mekanizmasının etkin şekilde
çalışmasını sağlamak olduğunu söylerler.

7.2.4. Rasyonel Beklentiler Teorisi ve Yeni Klasik İktisat
Rasyonel Beklentiler Teorisi ve bu teoriye dayalı olarak oluşturulan Yeni Klasik Makro
teori, Keynesyen teoriye yapılan eleştirilere dayanmaktadır.
Rasyonel beklentiler teorisi ilk defa 1961 yılında John F. Muth’un yayınlanan iki
makalesi ile ortaya atılmış ve 1970’li yıllarda Robert E. Lucas ve Thomas J. Sargent tarafından
geliştirilmiştir.
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Yeni Klasik iktisatçıları oluşturan bu grubun görüşlerine göre; “ekonomide yaşanan bu
sorunlar, modası geçmiş sayılan sıkı para ve dengeli bütçe gibi klasik ilkelerin bir sonucu olarak
değil, aksine Modern Keynesyen doktrinin, geniş bütçe açıkları ve yüksek oranlı parasal
genişleme politikaları sonucunda oluşmuştur.”
Yaptıkları bu eleştiriye dayanarak, Keynesyen politikaların yerine, rasyonel beklentilere
dayalı makro teorilerin ve modellerin gerçek dünya koşullarını ve iktisat politikası sonuçlarını
daha iyi yansıtacağını, ileri sürmüşlerdir.
Bu kurama göre, bireyler rasyonel yani akılcıdır, piyasa göstergelerini yakından izlerler,
gelecekle ilgili rasyonel beklentiler içindedirler ve bu nedenle iktisat politikaları karşısında
hemen aktif bir tavır takınıp iktisat politikasını tamamen etkisiz hale getirebilirler.
Bu durumda, maliye politikası değişkenleri ile üretim hacmini, para arzı ile faiz oranını
etkilemek ve faiz oranını belli bir seviyede tutmak için sistematik politikalar uygulamak etkili
olmayacaktır.
Bu görüşe dayanarak; devletin ekonomiye müdahalesinin, ekonomideki üretici ve
tüketicilerin kendilerini korumak amacıyla geliştirecekleri davranışlar ile etkisiz hale geleceğini
ve böylece üretim ve fiyat düzeyi üzerinde beklenen sonucu vermeyeceğini kabul eder. Sonuç
olarak yeni klasik iktisatçılar, devletin ekonomiye müdahale etmemesi gerektiğini
savunurlar.

7.2.5. Kamusal Seçiş Teorisi ve Anayasal İktisat
Kamusal seçiş teorisinin kurucusu kabul edilen James Buchanan’a göre, Kamusal seçiş
teorisi, ekonomi bilimi ile politika bilimi arasında bağ oluşturmaya çalışan ve pozitif yönü ağır
basan yeni disiplindir.
Kamusal seçiş teorisi, Klasik ve Keynesyen teorilerin ekonomik faaliyetlerle
ilgilendikleri ve siyasal alana karşı ilgisiz kaldıkları yönünde eleştiri getirmektedir. Geleneksel
maliye teorisi, piyasa aksaklıklarına bağlı olarak ekonomideki kaynak dağılımının nasıl
bozulduğunu ve bunun için devletin nasıl müdahale etmesi gerektiğini incelerken, kamusal
seçiş teorisi, devletin nasıl aksadığını ve bunun önlenmesi için ne yapılması gerektiğini
açıklamaktadır.
Kamusal Seçiş teorisinde kaynak dağılımı, siyasal süreç içinde faaliyette bulunan
bireylerin tercihlerine bağlı olarak incelenmektedir. Bu teoride piyasa sürecinin yerini politik
karar alma süreci, piyasa aktörlerinin yerini ise politik sürecin aktörleri olan seçmenler,
bürokratlar, politikacılar ve baskı grupları almaktadır.
Buchanan’a göre kolektif karar alma sürecinde yer alan bu aktörlerin siyasi gücü arttıkça
kendi çıkarları da artmaktadır. Siyasi piyasada karşı karşıya kalan bu gruplar kendi çıkarlarını
ön planda tutan kararlar alarak, kaynakların yanlış dağılımına neden olurlar. Neoklasik
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iktisatçıların iddia ettikleri piyasa başarısızlıkları, Kamusal Seçiş teorisinde devletin
başarısızlığı olarak ortaya çıkar.
Buchanan’a göre kamu ekonomisinin başarısızlığının temelinde devletin aşırı bir
şekilde büyümüş olmasının etkisi vardır. Buchanan bu aşırı büyümeyi temelde iki önemli
sebebe dayandırmaktadır. Bunlar; politik süreç içerisinde kendi çıkarını kollamak adına iktisadi
adam kimliği ile rasyonel bir davranış sergilediğini düşünen bireyler ve Keynesyen
yaklaşımlardır.
Kamusal Seçiş teorisi siyasi karar mekanizmasının sorunlarını ortaya koymakla birlikte,
bu durumun ortadan kaldırılması için de çözüm arar. En uygun çözüm piyasanın yeniden
işlerliğini sağlaması için devletin alanının daraltılmasıdır. Ayrıca politikacılar ve
bürokratların toplumun kaynaklarını kullanmasına daha fazla izin verilmemelidir.
Bu gelişmeler Anayasal İktisat adı verilen yeni bir araştırma programının doğmasına
yol açmıştır. Anayasal İktisat Teorisi “devletin gücü ve yetkilerinin nasıl sınırlandırılabileceğini
ve nasıl sınırlandırılması gerektiğini” inceleyen normatif bir disiplindir.
Devletin başarısızlıklarının gidermek için gerekli olan bu yeniden yapılanma süreci
anayasal çerçevenin yeniden düzenlenmesi ile mümkündür. Buradaki temel amaç iktidarın
ne gibi yasal, kurumsal ve anayasal sınırlarla belirlenmesi gerektiğini tespit etmektir.
Sonuç olarak; kamusal seçiş teorisi, siyaset bilimi ile ekonominin bir kesişim noktasıdır.
Devleti de bütünüyle reddetmez ve devletin görevlerinin “sosyal sözleşmeyi” temsil eden
anayasal normlar ile belirlenmesi ve sınırlandırılması gerektiğinin öncülüğünü yapar.

7.3. Radikal Yaklaşım
Radikal yaklaşımın devlete bakış açısı, liberal yaklaşımınkinden çok farklıdır. Öncelikle
bu yaklaşımda, kapitalist bir toplumda devletin ekonomide nasıl davranması ve ne zaman
ekonomiye müdahale etmesi gerektiğine ilişkin değil, esas olarak kapitalist devletin nasıl
davrandığına ilişkin eleştirel analizler yer alır.
Liberal yaklaşımda, piyasa mekanizmasının işlememesi durumunda devlet
müdahalesinin meşru sayılacağına, devletin toplumu oluşturan bireylerin amaçlarından başka
bir amacı olamayacağına, devletin bütün bireylerin istediği kararları alacağına vurgu yapılırken,
toplumsal sınıflar arasında çıkar çatışması olabileceğine değinilmez.
Radikal yaklaşımda ise devlet, sınıflara ayrılmış bir toplumda tüm bireylerin değil,
sadece iktidarı elinde tutan sınıfın çıkarını koruyan bir mekanizma olarak görülür ve toplumun
sınıf karakterine özellikle vurgu yapılır. Bir diğer ifadeyle, kapitalist sistem içindeki devlet;
sermaye sınıfının ideolojisini ve çıkarlarını koruyan bir varlık olarak tanımlanır.
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Toplumu oluşturan her ekonomik ve sosyal sınıf devletten kendilerine yönelik daha
fazla harcama yapılmasını isterken, bu harcamaların finansmanı için ise yeni vergiler ya da
oranları artırılmış eski vergileri ödemek istemezler. Kamu harcamalarının büyüklüğü ve içeriği,
vergi yükünün dağılımı piyasa kuralları tarafından değil, toplumdaki sınıflar ve gruplar
arasındaki sosyal ve ekonomik çatışmalar sonucunda belirlenir.
Karl Marx ve Friedrich Engels, tarihin itici gücünü sınıflar arasındaki çatışmanın
oluşturduğu düşüncesinden hareketle, devleti yeni bir yorumla ele almışlardır.
Marx ve Engels’e göre feodalizmden bu yana her zaman bütün topluma ait bir kurum
olarak görülmüş olan devlet, aslında her dönemde egemen sınıfın baskı ve denetim aygıtı
olmuştur.
Var olan üretim biçiminin ve üretim ilişkilerinin sürmesini sağlamakla yükümlü olan
devlet, sınıflar arası çatışmaları egemen sınıf lehine sonuçlandırmaya çalışan bir araçtır. Devlet,
çalışan kesimin sömürülmesine yol açan ve kapitalist sınıfın çıkarlarını koruyan bir yapıdadır.
Marx, kapitalizmi eleştirerek, kapitalist sistemin dengesiz iç dinamikleri nedeniyle uzun
süre devamlılık sağlayamayacağını savunmuştur.
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8.1. Kapitalist Sistemde Sermaye Birikimi Sürecinin Önemi
Kapitalist ekonomilerde sistemin kendini sürdürebilmesi, yeniden üretebilmesi için
kapitalistlerin ürettikleri malları satabilmesi ve elde ettikleri kârların ise büyük bir kısmını
sermayeye dönüştürebilmesi gerekmektedir.
Kapitalistler bulundukları konumu koruyabilmek için, diğer kapitalistlerle rekabet
etmek ve sermayelerini sürekli olarak artırmak zorunluluğundadırlar. Bu sebeple
kapitalist sistemde her zaman, ekonominin ortalama kâr haddinin üzerinde bir kâr elde etmeye
çalışacak kapitalistler olacaktır.
Sınırları belirli bir piyasada, aynı malları üreten kapitalistlerin daha fazla kâr elde etmesi
için üretim maliyetlerini düşürmeleri gereklidir. Bunu da üretilen malın birim başına harcanan
emek/zaman miktarını düşürerek, bir diğer deyişle emeğin üretkenliğini artırarak
sağlayabilirler.
Yeni teknolojilerin üretime uygulanması ile sağlanan maliyet düşüşlerine uyum
sağlayamayıp, düşük maliyetlerle mal üretemeyen bazı kapitalistler ise ortalama kâr haddinin
altında kalacaklarından iflas edeceklerdir. Yeni teknolojileri kullanan diğer kapitalistler ise
rekabet koşulları altında, yine ortalama kâr haddinin üzerinde kâr elde etmeye çalışacaklardır.
Sermaye birikimini sürdürebilmek için kâr hadlerini yükseltme, üretimi artırma vb.
çabalara rağmen sermaye birikimi bazı dönemlerde aksamaktadır. Kâr hadlerinin düşmesi
eğilimi, tüketim yetersizliği vb. sebeplerden dolayı sermaye birikiminin aksadığı zamanlarda,
kapitalist sistem krize girmektedir.
Kapitalizm, yaşanan tüm bu krizleri her seferinde yeniden yapılanarak aşmaya
çalışmaktadır. Yaşanan krizler, kapitalist sistemdeki rekabete ayak uyduramayan şirketlerin de
iflas etmesine yol açtığından, bu dönemler kapitalist sistem için bir yenilenme fırsatı olarak
görülebilir.
Bu sebeple kapitalizmin tarihsel gelişimine bakıldığında, kapitalizmin gelişim sürecini
“kriz-yeniden yapılanma-kriz” döngüsü etrafında değerlendirmek yerinde olacaktır. Joseph
Schumpeter (1883-1950), kapitalizmin her krizden yeniden yapılanarak çıkması özelliğini
“yaratıcı yıkıcılık” (creative destruction) olarak adlandırmıştır. İnsel ise kapitalizmin kriz
dinamiğini şu şekilde değerlendirmektedir:
“Kapitalizm, hep daha fazla sermaye, daha fazla teknoloji, daha fazla üretim ve tüketim
sarmalı içinde gelişti. Schumpeter, kapitalizmin yaratıcı bir yıkıcılıktan güç aldığını, bu
anlamda devrimci olduğunu iddia eder. Marx ve Max Weber de benzer biçimde kapitalizmi
değerlendirirler. Kapitalizm, sürekli bir hareketten, pazarın sürekli genişlemesinden, yeninin
hızla eskimesi ve yerini yeni yeniler getirilmesinden, “daha fazla”dan beslenen bir gerginlikten
can alır. Bu gerginliğin gevşemesi, sürekli daha fazlaya dayanan dinamiğin çözülmesine,
kapitalizmin durağan bir sürece girmesine yol açar (…)”
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8.2. Kriz-Yeniden Yapılanma Ve Küreselleşme
Nitekim, 1970’li yıllarda kâr hadlerindeki düşme eğilimi (kâr hadlerinin sıkışması)
sonucunda ortaya çıkan sermaye birikim krizini aşmak için kapitalist sistem, bir yeniden
yapılanma süreci içine girmiştir. Bu yeniden yapılanma sürecinin ilk hedefi ise, birikim
krizinin, kâr hadlerinin yükseltilmesi yoluyla aşılmasıdır.
Kâr hadlerinin yükseltilebilmesi için, öncelikle krizde önemli payı olan verimlilik artış
hızındaki yavaşlamanın engellenmesi amacıyla üretim sürecinin değiştirilerek (kitlesel
üretimden esnek üretime geçiş) ortalama verimliliğin artırılması hedeflenmiştir.
Ayrıca, kâr hadlerinin yükselmesi için pazarların nicel ve nitel olarak genişlemesi, yeni
pazarların açılması da hayati önemdedir. İkinci olarak, krizden sorumlu tutulan, pazarın
işleyişini bozmakla itham edilen ancak bir zamanlar sermaye birikimine katkı sağlayan refah
devletinin küçültülmesi ve sendikaların etkisizleştirilmesi de amaçlanmaktadır.
Bu yeniden yapılanma sürecinin düşünsel alt yapısını neo-liberalizm oluşturmaktadır.
İngiltere’de Thatcher, Amerika Birleşik Devletleri’nde ise Reagan tarafından uygulamaya
konulan neo-liberal politikalar sonucunda devletin müdahaleci kimliğinin ortadan
kaldırılması, şirketlerin maliyetlerinin aşağıya çekilmesi ve yatırımcıların kazançlarının en üst
düzeye çıkarılması için yatırım faaliyetlerinin serbest bırakılması öncelikli hedeflerdendir.
Ulusal refahın, serbest ticaret, yatırımların önündeki engellerin kaldırılması,
deregülasyon, denk bütçe, düşük enflasyon ve kamuya ait işletmelerin özelleştirilmesi yoluyla
sağlanabileceği üzerinde ağırlıklı şekilde durulmaktadır.
1989 yılında Berlin Duvarı’nın yıkılışı ve 1991 yılında reel sosyalizmin çöküşü ile
birlikte “tarihin sonu”* söylemleri özellikle vurgulanmaya başlanmıştır.
Her ne kadar 1970’lerin sonlarından itibaren neo-liberalizm etkin olmaya başlamışsa da,
1989 ve 1991 yıllarında yaşanan gelişmeler önemli dönüm noktaları olarak kabul görmektedir.7
İçinde yaşadığımız süreci hazırlayan etkenlerin daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle
kapitalizmin altın çağı’nın yaşandığı dönemin en önemli unsurlarından olan “refah devleti”
uygulamasının üzerinde durulması önem arz etmektedir.
II. Dünya Savaşı sonrasında, kapitalizmin yeniden yapılanma sürecinin temel öğeleri
refah devleti ve sosyal demokrasi olmuştur. Refah devleti, devletin sanayileşme sonucu ortaya
çıkan toplumsal eşitsizlikleri yumuşatarak, daha adil ve daha eşitlikçi bir toplum düzeni
yaratmak amacıyla sosyal ve ekonomik yaşama müdahale etmesidir.

*“Tarihin sonu” söylemi, siyaset bilimci Francis Fukuyama’nın 1992 yılında yayımlanan “Tarihin
Sonu ve Son İnsan” (The End of History and The Last Man) isimli kitabı ile gündeme gelmiştir.
7
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Devlet, sosyal politikalar* uygulayarak, sosyal güvenlik sistemleri kurarak,
kamulaştırmalar yaparak, gerektiğinde bizzat kendisi üretimde bulunarak bu müdahaleleri
gerçekleştirir.
“Kapitalizmin altın çağı” olarak da nitelendirilen bu yeniden yapılanmaya eşlik eden
büyüme süreci, Avrupa’daki sosyal demokrat partilere sosyal politikaları uygulamak için geniş
bir imkân tanımıştır. Asgari ücret, toplu pazarlık ve sosyal güvenlik gibi uygulamalar refah
devletinin getirdiği önemli kazanımlar olmuştur.8
Bu dönemde, Fordist üretim tarzının etkisiyle artan kitlesel üretimin devamlılığını
sağlamak için iç pazarın genişletilmesi de gereklidir. Pazar genişlemesinin sağlanması, o
mallara olan talebin artırılmasını gerektirmektedir. Bu yüzden işçi sınıfının, işsizlerin, hatta
muhtaçların alım gücünü artıracak bir politika izlemek, kamu harcamalarını artırmak
gereklidir. Dolayısıyla, refah devletinin esas hedefinin kitlesel olarak üretilen malların, kitlesel
tüketimi için uygun bir ortam yaratmak olduğu söylenebilir.
Fordist üretim tarzında çok sayıda işçinin tek ve geniş bir mekanda bulunması
sonucunda işçilerin mücadelesinin artması, Avrupa’da işçi hareketlerinin önemli boyutlara
ulaşmasını ve sendikaların güç kazanmasını sağlamıştır.
Bütün bu gelişmeler ışığında, refah devleti aracılığıyla “kapitalizmin insancıllaşması”
ve “piyasanın sosyalleşmesi” gerçekleşmiştir. O dönemde, Fordist üretim tarzının sağladığı
yüksek verimlilik sayesinde, refah devleti politikalarının uygulanabilirliği için sistemin pay
verme marjı da uygun durumda olmuştur. Refah devletinin, kapitalist sistemi yumuşatma
özelliği dile getirilirken, özel sermaye birikimine yönelik sağladığı katkılar da göz ardı
edilmemelidir.
Kapitalist sistemin mantığı içerisinde, bölüşümün piyasa mekanizması tarafından
yapılması gerekirken, 19. yüzyılda yaşananlar bölüşümün piyasa mekanizması tarafından
yapılmasının toplumsal gerilimleri azaltmadığını, aksine artırdığını göstermiştir.
II. Dünya Savaşı sonrası gelişmiş ülkelerde refah devletinin doğuşu, sermaye sınıfı,
çalışan sınıf ve devlet arasında varılan uzlaşmaya dayanmaktadır. Bu uzlaşmaya göre
bölüşümün piyasa mekanizmasına göre değil, siyasal tercihlere göre yapılanması da kabul
görmüştür. Sosyal demokrasi de bu uzlaşma sayesinde gelişmiş ve sosyal-demokrat partiler
kazandıkları siyasi güç ile bölüşüm sürecine ciddi müdahalelerde bulunmuşlardır.
Bu uzlaşma sonucunda devlet, sosyal kaygılara duyarlı hâle getirilmiş; hem çalışan
kesimleri hem de korunmaya muhtaç kesimleri gözetir bir yapıya kavuşturulmuştur. Bu süreçte
işçi sınıfı önemli kazanımlar elde etmiştir, ancak bu kazanımların kapitalist sistem içerisinde
nihai kazanımlar olarak değerlendirilmemesi de gerekmektedir.

*Bir ülkede devletin ülke insanının sağlığı, beslenmesi, güvenliği, eğitimi, korunması, barınması ve
istihdamının sağlanması yönünde almış olduğu, bir diğer ifadeyle ülke insanının refahına yönelik aldığı kararlar
ve uygulamalar bütünü sosyal politika olarak tanımlanmaktadır.
8
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Özellikle çalışan kesimler için refah ve güvence sağlayıcı işlevleri yerine getiren refah
devleti, kapitalizmin çaresiz bıraktığı bireyi korumaya yönelik önlemleri yaşama geçirmiştir.
Bir diğer ifadeyle, kapitalist sistemin doğası gereği yol açtığı bireyin sorunları ve yaşayacağı
riskler refah devleti tarafından karşılanarak sistemin sürekliliği sağlanmaya çalışılmıştır.
Refah devleti bireyi korumaya yönelik faaliyetlerinin finansmanını önemli ölçüde
çalışan kesimin ödediği vergiler ve sosyal güvenlik payları ile sağlamıştır.
Her türlü sermaye hareketinin denetim altına alındığı, sermayenin üretken yatırımlara
yönelerek kâr edebildiği bir sürece sokulduğu refah devleti uygulaması sayesinde, ekonomik
bunalım son bulmuştur.
Yaşanan büyüme ve bu büyümenin sağladığı kâr hadlerindeki yeniden yükselme
sayesinde, sermaye birikimi krizi aşılmıştır. Ancak, 1970’lerde “kapitalizmin altın çağı”nın
sonuna gelinmiştir. Ekonomik büyümenin duraklayabileceğine dair sinyaller, 1960’ların
sonlarında kendini hissettirmeye başlamıştır.
Verimlilik artış hızlarının ve kâr hadlerinin düşmesi sonucunda sermaye birikiminin
yavaşlamasıyla kapitalist sistemde yaşanan kriz, sosyal politikalar ile birlikte sosyal
demokrasinin de hızla gerilemesine yol açmıştır. O dönemde yaşanan önemli gelişmeleri ana
hatlarıyla aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:
-Bretton Woods Para Sisteminin Çöküşü: II. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’nın
sanayileşmiş ülkelerinin ekonomileri büyük bir yıkım yaşarken, ABD bu savaştan ekonomisi
güçlenerek çıkmayı başarmıştır ve 1945 sonrası dünyanın yeniden inşasındaki hakimiyetini
Bretton Woods Konferansı’ndaki etkinliğiyle ve Avrupa ülkelerine yaptığı Marshall
Yardımı’yla da göstermiştir.
1944 yılının Temmuz ayında yapılan Bretton Woods konferansında sabit bir döviz kuru
sistemi uygulanmasına karar verilmiş ve Amerikan doları, uluslararası para olarak kabul
edilmiştir. Dolar, altına bağlanmış ve 1 ons (28 gr.) altının fiyatı 35 dolara sabitlenmiştir. Bu
gelişme, aynı zamanda ABD’nin gücünün de önemli bir göstergesi olmuştur.
Ancak, 1960’lı yıllara gelindiğinde ABD, dünya ticaretindeki üstünlüğünü kaybetmiş,
ayrıca Vietnam Savaşı sebebiyle hem savaş giderlerinin karşılanması, hem de stratejik olarak
büyük önem arz eden ülkelerin askeri güçlerinin kuvvetlendirilmesi amacıyla bu ülkelere
verilen askeri hibe ve krediler sonucunda ABD’nin ödemeler dengesi olumsuz etkilenmiştir.
ABD’nin dış ticaret açıkları, ülke dışında önemli ölçüde dolar birikmesine yol açmıştır.
Dış ticaret açıkları yanında, yaşanan bütçe açıklarının da etkisiyle, Nixon yönetimi 1971
yılında doların altına karşı konvertibilitesini tek taraflı olarak kaldırmış ve doları devalüe
etmiştir. Bu gelişme, Bretton Woods Para Sistemi’nin çökmesine sebep olmuştur. Çöken sabit
döviz kuru yerine, dalgalı döviz kuru sistemine geçilmiştir.
-Yaşanan Petrol Şokları: 1970’lerde yaşanan bir diğer gelişme ise 1973-1974 yıllarında
yaşanan I. Petrol Şoku ile 1979-1980 yıllarında yaşanan II. Petrol Şokudur. Petrol İhraç Eden
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Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) petrol fiyatlarını üç kat artırmaları sonucunda enerji fiyatları ve
ürün maliyetleri büyük bir hızla yükselmiştir. Petrol fiyatlarındaki artışlar 1972-1977 yılları
arasında OPEC ülkelerine 310 milyar dolar kazanç sağlamıştır. Bu paralar “petro-dolar”
olarak da adlandırılmıştır.

-Stagflasyon: Bretton Woods Para Sistemi’nin çökmesi ve Petrol Şoku sonrasında,
bütün ekonomik göstergeler olumsuz bir seyir izlemiş, verimlilik artış hızlarındaki düşüşlerden
dolayı da (Fordizmin krizi) sermayenin kâr hadleri hızla düşmüştür.
Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere, dünya ekonomisi 1970’li yılların ortalarından
itibaren stagflasyon problemi ile karşı karşıya kalmıştır. Stagflasyon, hem durgunluğun hem de
enflasyonun aynı anda yaşandığı bir krizdir. Petrol fiyatlarındaki artışlardan dolayı OPEC
ülkelerine, petrol ithal eden ülkelerden önemli gelir transferleri yaşanmıştır. Petrol ithalatçısı
ülkelerde sanayi üretiminde önemli düşüşler gerçekleşmiş, yaşanan yoğun durgunluğa fiyat
artışları da eşlik etmiş ve stagflasyon ortaya çıkmıştır.

-Dış Borç Krizi: OPEC ülkelerinin ellerinde tuttukları “petro-dolar”lar merkez ülkelerin
uluslararası bankalarına yönelmiştir.
Durgunluğun hakim olduğu Batı ekonomilerinde, borç vermenin zorlaşması sebebiyle,
merkez ülkelerin bankaları ellerindeki petro-dolar mevduatlarını kredi olarak artan petrol
fiyatlarını ödeyebilmek ve iddialı kalkınma hedeflerini finanse etmek için parasal yönden sıkıntı
çeken, petrol üreticisi olmayan azgelişmiş ülkelere (AGÜ) ve gelişmekte olan ülkelere (GOÜ)
verirler. Böylelikle 1982 yılında Meksika’nın moratoryum ilan etmesi ile başlayacak olan dış
borç krizinin de ilk tohumları atılmış olur.
-Devletin Malî Krizi: Bütün bu gelişmeler dışında üzerinde durulması gereken bir diğer
konu ise “devletin malî krizi” olarak adlandırılan durumdur.
Devlet ekonomiye müdahale edip, toplumdaki farklı kesimlere kaynak aktarımına
başlayınca, toplumun her kesimi devletten talepte bulunmaya başlar.
Büyük şirketler devletin kapsamlı altyapı yatırımları yapmasını, finans çevreleri kredi
limitlerinin yükseltilmesini, küçük işletmeler veya köylüler kendilerine sübvansiyon
verilmesini, örgütlü işçi sınıfı daha fazla sosyal güvenlik hizmeti verilmesini, şehirlerde
yaşayan yoksullar ise ucuz konut sağlanmasını ve yeterli sağlık hizmetleri vb. verilmesini talep
edeceklerdir.
Toplumun bütün kesimlerinin devletten giderek artan bir şekilde hizmet talep etmesi
sonucunda, giderek artan kamu harcamalarının finansman problemlerinin belirmesiyle
birlikte devletin malî krizi ortaya çıkar.
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Böylelikle bir taraftan sermaye birikiminin devamı için gerekli koşulları sağlayan, diğer
taraftan da sosyal dengeyi sağlayan refah devleti uygulaması çözülmeye başlamıştır.
1970’li yıllarda yaşanan tüm bu gelişmeler sonucunda, refah devleti uygulaması yoğun
tartışmalara konu olmuştur. Yaşanan krizin nedeninin, refah devletinin ekonomiye müdahalesi,
üretken olmayan kamu harcamalarının artması, artan kamu harcamalarının finansmanı için
yüksek oranlı vergilerin toplanması ve işçi sendikalarının güçlerinin giderek artması olduğu
iddia edilmiştir.
Devletin para arzını artırmasının katı bir sınırının olmaması eleştirilmiş ve bu durum
enflasyonun sebeplerinden biri olarak gösterilmiştir. İşsizliğin sebebi olarak ise özellikle
işçilerin yüksek ücret almasında önemli etkisi olan dönemin işçi sendikaları suçlanmıştır.
Sermaye birikimi imkânlarının sürmesi için devletin ve sendikaların piyasaya yaptıkları
müdahalelerin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

Monetaristler, para arzındaki artışların ekonomiyi suni şekilde şişirmesine izin
verilmemesi gerektiğini, arz-yanlı iktisatçılar da özellikle sermaye üzerindeki yüksek olan
vergi yükünün düşürülmesi gerektiğini söylerler. Uluslararası alanda ise, tüm dünya çapında
mal, hizmet, para ve sermaye akımlarının önündeki engellerin ortadan kaldırılması gerekliliğini
vurgularlar.
1970’lerin sonu ve 1980’lerin başından itibaren neo-liberal politikalar uygulanmaya
başlanmıştır. Thatcher’ın başbakan olması ile birlikte, İngiltere’de devletin ekonomiye
müdahalesinin azaltılması ve toplam para arzında çok sıkı kontrollerle enflasyonun
düşürülmesine çalışılmış, kamu teşebbüslerinin özelleştirilmesi, başta sosyal yardımlar olmak
üzere kamu harcamalarının kısıtlanması, vergilerin düşürülmesi ve sendikaların haklarının
kısıtlanması yönünde politikalar uygulanmıştır.
Başkan Reagan ise benzer neo-liberal politikaları ABD’de uygulamış, fakat devletin
ekonomideki payının küçültülmesinin hedeflenmesine rağmen, ABD soğuk savaştan ötürü
askeri harcamalarını artırma yoluna gitmiştir.
Yüksek gelir gruplarına ve şirketlere tanınan önemli vergi indirimleri yanında
görülmemiş miktarlarda yapılan askeri harcamaların, aslında içinde bulunulan krizden devlet
eli ile çıkmanın yolu olarak görüldüğü de ileri sürülebilir. Ancak, ABD’de yaşanan vergi
indirimleri ile birlikte artan askeri harcamalar sonucunda 1980’li yıllarda büyük bütçe açıkları
ortaya çıkmıştır.
Refah devletinin tasfiye edilmesi yönündeki faaliyetlerden en çok toplumun düşük
gelir grupları etkilenmektedir, çünkü sosyal güvenlik harcamalarının azalması toplumun
ayrıcalıksız kesimlerine yapılan kaynak aktarımının son bulmasına sebep olmaktadır. İşsizlik
sigortası, ücretsiz eğitim ve sağlık gibi hizmetlere en çok bu gruptaki insanların ihtiyacı
bulunmaktadır.
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Artık, refah devletinin ortadan kaldırılmasının, işçi sendikalarının zayıflatılmasının,
çokuluslu şirketlerin önündeki tüm yasal ve diğer engellerin kaldırılmasının, uluslararası
sermaye için yeni kâr alanlarının açılmasının esas amaç olduğu küreselleşme sürecinde,
piyasanın mutlak hakimiyeti geçerli kılınmaya çalışılmaktadır. Ayrıca mevcut düzenin başka
hiçbir alternatifinin bulunmadığı görüşü ise özellikle sık sık tekrarlanmaktadır.
Dünya ekonomisinde finansal piyasaların bütünleşmesi sonucunda kısa vadeli sermaye
hareketlerinin yükselen piyasalara yönelmesi, GOÜ’ler için olumlu net kaynak transferi olarak
gözükmesine rağmen, kısa vadeli sermayenin gelmesini sağlayan yüksek faiz oranları, ülke
dışına büyük boyutlarda kaynak aktarımına yol açabilmektedir.
Çünkü, GOÜ’nün cari işlemler bilançoları, spekülatif sermaye girişlerine bağımlı
duruma geldikleri andan itibaren, yükselen piyasalar, finansal canlılık / finansal kriz /
sermaye kaçışı çevrimini sürekli yaşar hâle gelirler, işte bu vakitlerde net kaynak aktarımı
çevreden merkeze doğru gerçekleşmektedir.
Kısa vadeli spekülatif sermaye hareketlerinin mikro-elektronik devriminin etkisiyle
hızının artması ve sermaye hareketlerinin önündeki engellerin kaldırılması sonucunda hacmi
çok genişlemiştir. Döviz kurları ile faiz hadleri, kamu denetiminden arındırıldıktan sonra kısa
vadeli spekülatif sermaye hareketleri bunlar üzerinde rahatlıkla etkili olabilmektedir.
Artık döviz piyasaları ile para ve sermaye piyasaları arasında akışkan fonların daha
fazla kâr elde etmek için ve risklerden kaçınma dürtüsüyle serbestçe hareket etmesi sonucunda
“istikrarsızlık” günümüz ekonomileri için kaçınılmaz bir hâl almıştır.
Kısa vadeli sermaye hareketlerinin bu denli spekülatif nitelik kazandığı günümüzde,
ülkeye giren sıcak para, girdiği ülkede veya başka bir ülkede gerçekleşen herhangi bir değişim
sonucunda riskin daha düşük, getirinin ise daha yüksek olduğu yerlere yönelmektedir.
Görüldüğü üzere, daha fazla kâr hedefiyle yükselen piyasalara yönelen malî sermaye,
“yükselen piyasa riski”nin gerçekleşeceğine inandığı vakit, çok büyük miktarlarda sıcak para
ülke dışına kaçmaya başlar. Bu yaşanan kaçışın sonucunda ise ülkenin tüm malî sistemi
derinden sarsılır.

1980’lerden itibaren, malî sermaye ile üretken sermaye birbirinden kopmaya ve malî
sermaye tamamen bağımsız hareket etmeye başlar. Paradan para kazanmayı hedefleyen (mal
ve hizmet ticareti, üretim, sabit yatırımlar ile herhangi bir bağı olmayan) kısa vadeli spekülatif
sermaye hareketleri, üretken yatırımların önüne geçer ve uluslararası yatırım akışının da önemli
bir bileşeni olur.
Günümüzde yaşanan rant ekonomisi “kumarhane kapitalizmi”(casino capitalism)
olarak da adlandırılmaktadır. Özellikle çevre ülkelerin ekonomilerinin spekülatif saldırılara son
derece açık olduğu ve bu spekülatif saldırıların artık sadece çevre ülkeleri değil, ciddi şekilde
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merkez ülkeleri de tehdit ettiği bir dönemde, kısa vadeli spekülatif sermaye hareketlerinin
ekonomileri birer kumarhaneye çevirdiği görülmektedir.
Keynes, 1936 yılında yayımlanan kitabında spekülatörlere ilişkin görüşlerini şöyle ifade
etmiştir:
“Spekülatörler istikrarlı bir işletme nehrindeki kabarcıklar olduklarında zararsız
olabilirler, ancak işletme, bir spekülasyon girdabındaki kabarcığa dönüştüğünde durum
ciddidir.”
Boratav’ın da dile getirdiği üzere “kısa vadeli finans kapital; yerli parayla yüksek
faiz, düşük kur ve tam serbesti” talep etmektedir. Ancak bu talep edilenlerin, ülkedeki üretken
sermaye açısından önemli olumsuzluk taşıdığı ise bir gerçektir. Çünkü, yüksek faiz sonucunda
ulusal yatırımlar düşük düzeylerde kalmaktadır.
Ayrıca yüksek faizlerden sadece yabancı malî sermaye değil, ülkenin kendi içindeki
malî sermayede, bir diğer ifadeyle ulusal ekonomi içindeki bankalar sistemi de büyük kazanç
sağlamaktadır. Ülke içindeki üretken sermaye de üretimden koparak, spekülatif bir kimliğe
bürünüp; yüksek faiz ortamından sonuna kadar faydalanmaya çalışmaktadır.
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9.1. Ulus-Devletin Değişen Konumu
İçinde bulunduğumuz küreselleşme sürecinde, neo-liberalizmin yaygınlaşması
sonucunda serbest piyasa ekonomisi her yönüyle yüceltilmekte, bir dünya piyasasının
oluşturulabilmesi için ulusal sınırlar hızla aşındırılmaktadır.
Server Tanilli, günümüz kapitalizminin kazandığı gücü şu sözlerle ifade etmektedir:
“(…) Kapitalizm, bütün yeryüzünde, iktidarını bu kadar tam, mutlak, evrensel ve
sınırsız kurmamıştı. Geçmişte hiçbir zaman, kurallarını, politikalarını, dogmalarını, bütün
dünya uluslarına bugün olduğu kadar dayatmamıştı. Uluslararası malî sermaye ve çokuluslu
girişimler, devletlerin ve halkların denetiminden hiçbir zaman böylesine kaçmamıştı.
Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası kurumlar
şebekesi, insanlığın yaşamını serbest kapitalist piyasanın ve kapitalist kazancın sert kurallarına
göre yönlendirip denetlemekte, hiç bu denli sıkı olmamıştı. Son olarak, hiçbir dönemde, insan
yaşamının bütün alanları (…) sermayeye, bu kadar tam bağımlı olmamıştı (…)”
Malî sermayenin büyük güç kazandığı günümüzdeki sürece ilişkin Robert Brenner ise
düşüncelerini şu sözlerle dile getirmektedir:
“Özellikle 1970’lerin sonlarından bu yana tanıklık ettiğimiz ana eğilim, malî
sermayenin artan tahakkümüdür. Bu nedenle, neo-liberal politikaların temel amacı, malî
sermaye ve çokuluslu şirketler için kâr elde etme alanlarının güvence altına alınması, korunması
ve genişletilmesi olmuştur. Fakat malî sermayenin çıkarlarının güvence altına alınması için
gereken politikalar, genel olarak temel ekonomilerin, özel olarak da işçi sınıfının zararına
olagelmiştir.”
20. yüzyılın son çeyreğinde yaşanan değişimlerden bir toplumsal kurum olarak ulusdevlet de yoğun bir şekilde etkilenmiştir. Küreselleşme süreci ile birlikte ulusal sınırların,
özellikle sermaye açısından, bir engel olmaktan çıkması; çokuluslu şirketler ve uluslararası
malî sermayenin büyük güç kazanması karşısında ulus-devletlerin manevra alanları
daralmıştır.
1970’li yılların sonundan itibaren, refah devletince uygulanan sosyal politikalar,
vatandaşlara verilmiş olan çeşitli sosyal haklar, sermaye sınıfı tarafından yoğun şekilde
eleştiriye maruz kalmış; ekonomik ve sosyal yaşamın içinde müdahaleci ve düzenlemeci bir
kimlikle yer alan devletin, bu işlevlerini bırakması yönünde baskılar artmıştır.
Kapitalist devlet, kapitalist sermaye birikiminin tıkandığı noktalarda, sermaye
birikiminin önünü açıcı işlevler yüklenmektedir. Ancak yaşanan değişimlerle birlikte, bir
zamanlar eski sermaye birikiminin önünü açmakta önemli katkısı olan devletin işlevleri; yeni
sermaye birikiminin önünde engel oluşturabilir. O zaman ise, devletin işlevlerinde önemli
değişikliklerin gerçekleşmesi kaçınılmaz olur.
İzzettin Önder, ulus-devlete ilişkin görüşlerini şu şekilde aktarmaktadır:
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“Ulus-devlet, çağdaş görüntüsü ile, kapitalizmin bir ürünüdür. Sermaye için gerekli
üretim faktörlerinin bir bölgede tutulması, bir pazar ortamının oluşturulması, müşterek hukuk
düzeninin ve iletişim araçlarının kurulması çabaları ulus-devleti ortaya çıkarmıştır. Ulus-devlet
çatısı altında, sermayenin çıkarları hem dışarıdan gelebilecek rekabetçi saldırılara, hem de
içeride oluşabilecek kalkışmalara [hareketlere] karşı korunmuştur. (…)”
Bir kurum olarak ulus-devlet, ülke sınırları içindeki vatandaşlarının dışarıdan gelecek
saldırılara karşı korunması, ülke içinde ise bireylerin, toplumsal sınıfların veya etnik ya da
dinsel temelli alt grupların birbirleriyle hukuksal eşitliğinin, adalet ve güvenliğinin sağlanması
işlevlerini yerine getirmektedir.
Ulus-devletin, en önemli ekonomik işlevleri arasında ise sermaye için güvenli bir
pazar ve ekonomik büyümenin sağlanması amacıyla uygun ortamın yaratılması yer
almaktadır.
Para arzının ve para kurumlarının düzenlenmesi, iktisat politikalarının uygulanması,
gerektiğinde üretimin bizzat yapılması yoluyla makro-istikrarın sağlanması
hedeflenmektedir.
Ayrıca, ulus-devletin benimsediği refah devleti kimliğine uygun olarak vatandaşlarına
çalışma imkânları ve asgari refah sağlar, eğitim ve sağlık düzeylerinin yükselmesini güvence
altına alır. Bütün bu sayılan işlevler, küreselleşme sürecinin başlamasından önce, ulus-devletin
temel işlevleri arasında yer almaktadır.

9.2. Ulus-Devletin Çift Yönlü Aşınması
Ulus-devletin iki temel öğesi olarak değinilen “ulus” ve “egemenlik” kavramları,
günümüzde yıpranmaktadır. Ulus-devletlerin birçok yönden egemenlik (hükümranlık) alanları
daralmakta, ulus kimliği çözülmekte; bunun sonucunda da ulus-devletler zayıflamaktadır.
Artık, sınırları belirli mekanda iktidarın tek kullanıcısı olma, bir diğer ifadeyle otoriter olma,
özelliğini ulus-devletler günümüzde kaybetmektedirler.
Küreselleşme süreci ile birlikte ulus-devletlerin ekonomi alanındaki manevra
imkânlarının ve kullandığı araçların azaldığı gözlemlenir. Ulus-devletler böylelikle, iktisat
politikası araçlarının büyük bir bölümünü kaybederler.
Ulus-devlet, gittikçe ekonomik, siyasal ve hukuki alanlarda “temel aktör” olma
özelliğini yitirmektedir. Küreselleşme sürecinin sonucunda ulus-devletler bir taraftan 1648
Westphalia Antlaşması’nda öngörülen dışarıya karşı egemenliklerini, diğer taraftan da ülke
içindeki egemenliklerini yitirmektedirler.
Ulus-devletin egemenliği, yukarıdan ve aşağıdan olmak üzere iki ayrı yönden
aşındırılmaktadır. Şöyle ki, ulus-üstü kurumlar (örgütler), yukarıdan gerçekleştirdikleri
müdahalelerle; ulus-altı birimler ise aşağıdan gerçekleştirdikleri özerklik talepleriyle ulusdevletlerin egemenliğine ortak olmaya çalışmaktadırlar.
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Artık, belirli coğrafi sınırlar içinde, tek başına karar alma gücü etkisizleşen ulus-devlet,
karar alma, uygulama ve denetleme gücünü bir taraftan ulus-üstü kurumlarla paylaşılırken,
diğer taraftan ise ulus-altı birimleri de karar alma ve uygulama süreçlerine ortak etmek
durumunda kalır.
Daniel Bell de küreselleşme sürecinde ulus-devletin “büyük yaşam sorunları için çok
küçük; küçük yaşam sorunları içinse çok büyük” durumda olduğunu vurgulamaktadır.

9.2.1. Ulus-Devletin Egemenliğinin Ulus-Üstü Kurumlara Devri
Ulus-devletin egemenliğinin ulus-üstü kurumlara (örgütlere) devri iki yolla gerçekleşir.
Birincisi ulus-üstü kurumlarda alınan kararlar, ikincisi ise bölgesel işbirliği anlaşmaları
yoluyla.
II. Dünya Savaşı sonrasında, kapitalist bloğun işleyiş kurallarını belirleyecek
uluslararası kurumlar olarak kurulan, ancak küreselleşme süreci ile birlikte gittikçe güçlenen
(fakat her geçen gün daha fazla eleştiri almaya başlayan) ve ulus-üstü bir nitelik kazanmaya
başlayan bu kurumların, ulus-devletler üzerinde önemli etkilerinin olduğu açıktır. Uluslararası
Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) ulusüstü oluşumlarda öne çıkan kurumlardır.
Uruguay Turu sonrasında GATT’ın, denetim ve yargılama gücüne sahip olan Dünya
Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) dönüşmesi sonucunda, ulus-üstü kurumların ulus-devletler
üzerindeki gücü daha da fazla artmıştır. 164 ülkenin üye olduğu ve önemli bir yaptırım gücüne
sahip bulunan DTÖ, uluslararası mal ve hizmet ticareti dışında, giderek karmaşıklaşan küresel
ekonominin yeni yönlerini de kurala bağlayan ve bu kuralları denetleyen bir kurum
durumundadır.
Ulus-üstü kurumlar tarafından alınan kararlar, ulus-devletlerin karar alma süreçlerini
belirleme ve sınırlama yönünde işlevler görür. Başta IMF ve Dünya Bankası olmak üzere, DTÖ
ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi küresel kurumların ulusal ekonomilere ve politikalara
müdahale gücüne sahip bulunması, artık egemenliğin sadece devlete ait olmadığının bir
göstergesidir.
Küreselleşme sürecinde, hız kazanan diğer önemli bir gelişme ise bölgeselleşme
hareketleridir. Küreselleşme ile bölgeselleşme arasındaki bağlantıya ilişkin çok net bir görüş
birliği bulunmamaktadır.
Artan bölgeselleşme hareketi, kimilerine göre küreselleşme süreci ile çelişik bir süreç,
kimilerine göre
ise de küreselleşme yolunda atılmış önemli bir adım olarak
değerlendirilmektedir. Özellikle komşu ve coğrafi yönden yakın olan devletler arasındaki
işbirliği sonucunda ortaya çıkan, başlangıçta bölgesel bir karaktere sahip olan bu hareketler,
küresel aktörler ile ulus-devletler arasındaki ilişkileri idare edebilirler ve bu bölgelerin küresel
ekonomiye entegrasyonunu sağlayabilirler.
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Fakat bu bölgeselleşme hareketleri, küreselleşmeye karşı direnen bir biçime dönüşerek,
karşı-küresel (counter-global) bir eğilim sergileme ihtimalini de taşımaktadırlar.
Çoğunlukla serbest ticaret ve sermaye hareketleri temelinde ekonomik bloklar
oluşturmaya yönelik olan bölgeselleşme hareketlerinin en önde gelenleri Kuzey Amerika
Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA)*, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC)**, Arjantin,
Brezilya, Paraguay ve Uruguay’ın oluşturduğu Latin Amerika’nın en büyük ticaret bloğu olan
Güney Amerika Ortak Pazarı’dır (MERCOSUR). 9 Avrupa Birliği (AB) ise serbest ticaretin
ötesinde bir siyasal bütünleşmeyi ifade eden; ortak sosyal ve iktisadi politikalar uygulamayı
hedefleyen bir bölgesel oluşumdur.10
Bölgesel işbirliği anlaşmaları sonucunda da ulus-devletin karar alma, uygulama ve
denetleme gücü önemli ölçüde aşınmaktadır. Gülten Kazgan bütün bu gelişmeleri şu şekilde
yorumlamaktadır:
“Küreselleşme sürecinde bir kısım yetkilerini ulus-üstü dünya kurumlarına bırakan
ulus-devlet, bölgeselleşmede bunları ulus-üstü bölgesel oluşuma bırakmakta. Ancak bu ikincisi
yoluyla [bölgeselleşme], birinciden yansıyan etkilere direnç kazanma beklentisi de var.”
Küreselleşme süreciyle birlikte, ulusal ekonomilerin diğer ülkelerin uyguladıkları
politikalara ve diğer ülkelerde yaşanan gelişmelere karşı duyarlılığı ciddi şekilde artmıştır.
Bundan dolayı, ülkelerin artık bağımsız iktisat politikası belirleme ve uygulama imkânları ciddi
şekilde kısıtlanır. Bütün bu gelişmeler sonucunda, çoğunlukla belirli bir bölgede bulunan
ülkeler arasında gerçekleşen, iktisat politikalarında uyum sağlama ve bölge dışından gelecek
olan olumsuz etkilere karşı dirençlerini artırma amacına da dayalı bölgesel anlaşmalar ile
ekonomik bloklar oluşturulmaya başlanmıştır.

9.2.2. Ulus-Devletin Egemenliğinin Ulus-Altı Birimlere Devri
Ulus-devletin elinde bulunan imkânlar, yetki ve sorumluluklar kendi içindeki alt
birimlere de devredilir. Bütün bu gelişmeler sonucunda yerel yönetimler hem malî, hem de idari
bakımdan özerkleşir; böylelikle yerel yönetimlerin merkezi devlete olan bağlılıkları da azalır.
Artık, yerel yönetimlerin doğrudan küresel pazarla diyalog kurma imkânları doğmuştur; ancak
boyutları ufak olan ve direnme güçleri fazla olmayan yerel yönetimlerin, güçlü uluslararası
sermayeden gelecek taleplere karşı koyması ise mümkün görünmemektedir.
Gaye Yılmaz da burada amaçlananın uluslararası sermayenin “kapitalist sermaye
birikim sürecini hızlandırmak amacıyla koruma altına alınan ulusal sistemlere sorunsuz ve
engelsiz bir şekilde girebilmesi” olduğunu vurgulamaktadır.

9

Bu anlaşmanın tarafları Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada ve Meksika’dır.

1989 yılında oluşturulan APEC, Kanada, Çin, Japonya, Avusturalya ve ABD’nin de dahil olduğu 21
ülkeyi kapsamaktadır.
10
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9.3. Ulus-Devletin Ulus Üst-Kimliğinin Aşınması
Ulus-devletin iki önemli öğesinden biri olan ulus-devletin egemenliğinin aşınmakta
olduğuna dikkat çekilmişti. Ulus-devletin diğer önemli öğesi olan ulus kimliğinin, diğer bir
ifadeyle ulus üst-kimliğinin çözülmesi ise ulus-devletin aşınmasının, işlevlerini yerine
getirememesinin önemli bir göstergesidir.
Zamanında alt-kimlikleri barışçı yollarla (gönüllü) olduğu kadar, yoğun şiddet
kullanarak da bastıran ulus-devletler, bu bastırılan alt-kimlikleri bir ulus üst-kimlik etrafında
toplamayı başarmıştır. Günümüzde ise ulus-devletler alt-kimlikleri, ulus üst-kimliği etrafında
tutmakta zorlanmaktadırlar, çünkü artık ulus-devletin farklı alt-kimlikleri tutan yapıştırıcı işlevi
ortadan kalkmaktadır.
Ulus-devlet içinde etnik ve bölgesel politikaların yükselişe geçmesi sonucunda
üzerindeki baskılar artan ve her geçen gün egemenliği aşınan ulus-devletin, bu yükselen altkimlikler karşısında anlamlı bir kolektif kimlik veya bir sosyal aidiyet üzerine kurulu olan ulus
üst-kimliğini koruması artık çok güçleşmiştir.
Barışçı yollarla ulus üst-kimliğini kabullenen alt-kimlikler, refahın paylaşımından
kendilerini tatmin edecek pay aldıkları veya pay alacaklarına inandıkları ölçüde ulus üstkimliğine bağlı kalırlar. Ancak ulusal pazarın varlığı ve refahı güvence altına alan devlet
tarafından sağlanan hizmetler tehlikeye girdiği vakit, ulus-devletin içerisinde etnik veya dinsel
temelli alt-kimlikler ortaya çıkmaya başlar.
Bir başka ifadeyle, ulus-devletin işlevlerini yerine getirememesi, yoksulluk ve
dışlanmanın artması sonucunda ortaya çıkan dayanışma ihtiyacı alt-kimliklerin yeniden su
yüzüne çıkmasında etkili olur.
İş, eğitim, sağlık ve emeklilik gibi alanlarda vatandaşlarına asgari düzeyde de olsa bir
sosyal güvenlik sağlayan ulus-devletin bu işlevlerini günümüzde tam olarak
gerçekleştirememesi sonucunda, yeni dayanışma ilişkileri ortaya çıkmaya başlar. Çünkü
küreselleşme süreci sonucunda artan riskler ve belirsizliklere karşı bireylerin korunma
ihtiyaçları artar.
Devlet tarafından sağlanmayan veya yetersiz sağlanabilen sosyal korumaların bireyi
koruyamaması durumunda bireyler alt-kimlikler aracılığıyla sağlanan dayanışma ilişkileri
yoluyla korunma ihtiyaçlarını gidermeye çalışırlar.
İnsel, ulus-devlet içerisinde refahın bölüşümünün alt-kimliklerin etkin şekilde ortaya
çıkıp çıkmaması üzerindeki etkisini aşağıdaki şekilde dile getirmektedir:
“(…) Ulus-devletin baskı ile kurulduğu dönemlerde bile, iktisadi canlılık baskıdan daha
güçlü bir kaynaşma mekanizması oluşturdu. (…)
Ulusal pazarların büyümesine dayalı klâsik iktisadi büyüme dinamiklerinin tıkanması
ve iktisadi yapıların küreselleşmesiyle birlikte, ulus-devlet aslî işlevini yerine getirememeye
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başladı. Ulus-devletin can damarı olan ulusal pazar ve onunla bağlantılı bölüşüm
mekanizmaları, tıkanmaya başladılar. Ulus-devletler kendi alt ve orta sınıflarının refah
seviyelerini koruyamaz hale geldiler. (…)”
Söz konusu ekonomik gelişmeler dışında ulusal kimliğin aşınmasında etkili olan bir
diğer etken ise ulusal kültürün çözülmesi ile ortaya çıkmıştır. İletişim ve bilişim
teknolojilerinde yaşanan önemli gelişmelerin bu çözülmede büyük etkisi vardır. Çünkü iletişim
ve bilişim alanlarında yaşanan gelişmeler sonucunda ulus-devletlerin kendi toprakları üzerinde
kültürel kontrolü sağlama ve homojenleştirme gücü azalır.
Bilginin iletimini denetlemekte zorlanan ulus-devletlerin kültürel homojenliği koruması
zorlaşır. Dolayısıyla da kültürel homojenliğin önemli bir yer teşkil ettiği ulus üst-kimliğinin
çözülmesi engellenemez.
Çağlar Keyder de kültürel homojenleştirmenin geleceğine ilişkin şu görüşleri ileri
sürmektedir:
“(…) devletin ulusal kültürü inşa ve dayatma çabası, yani ulusal düzeyde belirgin ve
diğer ulusal kültürlerden ayrıştırıcı bir kültür inşa etme çabası globalleşme ile birlikte sona
ermeye mecbur gibi görülüyor. Bu yüzden de globalleşmenin kültürel düzeydeki esas farklılığı
ulus-devletin türdeşleştirme, tek bir ulusal kültür ve tek bir ulusal kimlik inşa etme çabalarına
devam etmesinin imkansızlığı olarak anlatılıyor.”
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10.1. Ulus-Devletin Ekonomik İşlevlerinde Yaşanan Daralma
Ulus-devletin daralan ekonomik işlevleri sonucunda, devletin ekonomik büyümeye
yönelik olarak politikalar uygulaması son derece güçleşir. Özellikle de tasarruf-yatırım
oranlarının düşük, sermaye birikiminin az olduğu, makroekonomik istikrarsızlıkların yoğun
olarak yaşandığı, devletin “kalkınmacı devlet” kimliğine büründüğü çevre ülkelerde durum
daha da ciddidir.
Korkut Boratav, çevre ülkelerde ulus-devletin durumunu şu sözlerle ifade etmektedir:
“(…) Üçüncü dünya devletlerinin pek çoğu ekonomik ve sosyal politikalar alanlarında
artık tam anlamıyla hükümran sayılamazlar. Geleneksel politika araçları giderek felce
uğramakta; siyasi iktidarlar ulusal düzlemde sosyal ve ekonomik politikaları hayata geçirme
çabasından vazgeçmektedirler. Bu dönüşüm, ikinci dünya savaşını izleyen otuz yıl boyunca
ulusal ekonomilerin işleyişini belirlemiş olan düzenleme biçiminin terk edilmesi anlamına gelir.
(…)”
Devlet, bir taraftan gerçekleştirilen özelleştirmeler ile kamu mülkiyeti payının
azaltılmasıyla, diğer taraftan da bağımsız para politikası, maliye politikası ve dış ticaret
politikası uygulama imkânlarının kısıtlanmasıyla karşı karşıya kalmıştır.

10.1.1. Kamu Mülkiyetinin Payının Azaltılması: Özelleştirme
Neo-liberal politikalar içinde en gözde olanlardan birisi özelleştirme politikasıdır.
Devlete ait varlıkların yönetim veya mülkiyetinin kamu sektöründen çıkarak, özel sektörün
eline geçmesi olarak tanımlanabilecek olan özelleştirme, hem devletin ekonomideki müdahaleci
rolünün engellenmesi, hem de özel sektör için yepyeni piyasa alanlarının yaratılmasını
sağladığından; neo-liberal iktisatçılar açısından çok büyük önem taşımaktadır.
Neo-liberal iktisatçılar tarafından kamu sektörünün verimsiz çalıştığı, bu sebeple
elindeki kaynakları israf ettiği, devletin işletmeci kimliğinin olmasının rekabeti olumsuz
etkilediği özellikle vurgulanmış; bu işlerin özel sektör tarafından yapılması gerekliliği üzerinde
durulmuştur. 1980’lerin başından itibaren hem merkez hem de çevre ülkelerde birçok kamu
işletmesi özelleştirilmiştir.
Merkez ülkelerde yaygınlaşan, sonradan “yapısal uyum programları” ile de çevre
ülkelere uygulatılmaya başlanan özelleştirme programları sonucunda, sürekli zarar etmesi
sebebiyle devlete yük olan kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) özelleştirileceği ileri sürülerek
toplum desteğinin alınmasına çalışılmıştır. Ancak uluslararası ve ulusal sermayenin ilgisi
ağırlıklı olarak doğal tekel konumunda olan, kârlı durumda bulunan KİT’lerin
özelleştirilmesindedir.
Haberleşme-ulaştırma, enerji vb. sektörlerde doğal tekel konumunda bulunan kamu
işletmelerinin özelleştirilmesi sermayenin kâr haddinin yükselmesinde etkili olmuştur.
Çünkü, bilişim ve iletişimin büyük önem kazandığı günümüzde, bu sektörlerin kâr marjları
yüksektir ve ayrıca bu sektörlerin stratejik önemi çok fazladır.
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Özel sektör, doğal tekellerden elde edilecek tekel kârlarının ele geçirilmesini
amaçlamaktadır. Devlete ait olan azalan maliyetli tekeller, çoğunlukla ellerindeki tekel
imkânlarından faydalanarak tekel fiyatı uygulama yoluna gitmezler. Bunun sebeplerinden
birisi de özel sektöre ucuz girdi sağlamaktır. Tekel fiyatı uygulamadıkları için bu tekellerin
kârları çok yüksek gözükmez.
Bu kamu işletmelerini özellikle ülkelerin ekonomik krizlere girdikleri dönemlerde hem
ucuz fiyata alan, hem de özel tekele dönüşmesi durumunda tekel fiyatı uygulayacak olan özel
sektör açısından özelleştirme uygulamaları çok önemli bir imkândır.
Fakat, özelleştirme hedefleri bu alanlarla sınırlı kalmayıp, kamunun iki temel işlevi olan
eğitim ve sağlık alanlarını da içermeye başlamıştır. Dışsal faydaları son derece yüksek olan
bu iki alanın özelleştirilmesi fırsat eşitliğini bozacağı, toplumsal dengenin bozulmasına sebep
olacağı için büyük sorunlara yol açacaktır.

Ücretsiz eğitim, toplumun alt gelir grubunda bulunan insanların toplumun üst gelir
grubuna yükselebilmeleri için yegane fırsattır. Artık, yasal zorunlu eğitimden sonraki
aşamaların ve sağlık alanlarının özelleştirilmesi, ücretsiz sağlanan eğitim ve sağlık
hizmetlerinin paralı hâle getirilmesi ve dolayısıyla bu alanların sermayenin kâr alanlarına
dönüştürülmesi yönünde yoğun çaba gösterilmektedir.

10.1.2. Para Politikası Araçlarının Kullanımının Kısıtlanması
IMF ve Dünya Bankası, çevre ülkelerden ulusal kambiyo rejimlerini
serbestleştirmelerini istemektedir. Artık bu ülkelerde de bağımsız para, faiz ve döviz kuru
politikaları izleme imkânları ortadan kalkmaktadır. Bunun sonucunda ise bu ülkelerin özgün
kalkınma hedeflerini gerçekleştirme imkânları büyük ölçüde azalmıştır.
Küreselleşme sürecinde ulusal paraların konvertibilitesinin sağlanması, ülkenin malî
piyasalarının geliştirilip, serbestleştirilmesi dünya piyasalarına eklemlenmesi sonucunda ulusdevletler, ellerindeki para politikası araçlarını herhangi bir kısıtlamayla karşılaşmaksızın
kullanamaz duruma gelirler.
Gülten Kazgan, bütün bu gelişmeleri şu şekilde ifade etmektedir:
“(…) sermaye giriş çıkışlarının döviz rezervleri ve bu yoldan para arzına etkileri
hükümetlerin para politikaları üzerindeki egemenliğini iyice törpülüyor; faiz haddi ve döviz
kuru ülkenin büyüme ve istikrar hedeflerine göre değil, sermayenin uluslararası kâr
beklentilerine göre giriş/çıkışları tarafından ayarlanıyor. Ulus-devlet para miktarının
büyüklüğünü ve bununla yakından bağlantılı faiz haddi ve döviz kuru gibi fiyatları
vatandaşlarının yaşamını, refahını gözeterek ayarlama gücünü neredeyse yitirdi. (…)”
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Herhangi bir ulus-devletin, IMF ile yaptığı stand-by anlaşması doğrultusunda para
kurulu (currency board) uygulamasını kabul etmesi sonucunda, artık o devlet para arzı
üzerindeki kontrolünü büyük ölçüde kaybetmiş olur.
Söz konusu uygulamada, Merkez Bankası bir para kurulu olarak işlev görmeye başlar;
parasal taban sadece net dış varlıklar kaleminde (döviz rezervlerinde) meydana gelecek artışlar
sonucunda genişler. Nitekim, 1999 yılında IMF ile imzalanan stand-by anlaşması sonucunda
Türkiye’de de para kurulu uygulanmıştır.

Bir taraftan sermayenin yurtdışına kaçması tehdidi, diğer taraftan ise ulusal paranın
ikamesi (dolarizasyon) tehdidi reel faizlerin yükselmesinde rol oynar. Ayrıca döviz kurlarının
da düşük olması gereklidir. Erinç Yeldan’ın ifadesiyle “bu süreçte artık yüksek reel faiz, düşük
kur sarmalı uluslararası piyasalarca dışsal (egzojen) olarak yönlendirilen bir malî araç hâline
dönüşmüştür”.

10.1.3. Maliye Politikası Araçlarının Kullanımının Kısıtlanması
Ulus-devletin uyguladığı maliye politikası araçlarına bakıldığında ise, devletin bu
araçları da bağımsız şekilde kullanma imkânını büyük ölçüde yitirdiği görülmektedir.
Çokuluslu şirketlerin kazandıkları muazzam ekonomik güç, esnek üretimin bu şirketlere
kazandırdığı çeşitli ülkelerde üretim yapabilme imkânı, uluslararası sermayenin ulus-devlet
sınırlarını artık rahatlıkla aşması gibi gelişmeler, ulus-devletlerin uyguladığı politikaları
yakından etkilemiş ve bu politikalar üzerinde ciddi bir baskı oluşturmuştur.
Uluslararası sermaye, bir ülkeye yönelmek için kendisine sağlanan imkânların
çokluğuna dikkat etmektedir. Kârlılığının düşmesi riskinin doğması durumunda, bulunduğu
ülkeyi terk etme tehdidini sürekli olarak kullanmaktadır.
Maliye politikası araçlarından, kamu gelirlerinin en önemli kalemini oluşturan vergi
gelirlerine bakıldığında; devletin doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki vergi yükünü
artırmasının kolay olmadığı görülmektedir. Doğrudan yabancı yatırımlar, bir ülkeden diğerine
yatırımlarını taşırken, ülkelerin vergi oranlarındaki farklılıklar önemli rol oynamaktadır.
Doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki vergi yükünün ağırlığı, bu yatırımları
caydırıcı bir özellik olarak ulus-devletin karşısına çıkmaktadır. Bu sebepten ötürü devletler,
hem yerel sermayenin başka ülkelere yatırımlarını taşımasını engellemek, hem de yabancı
yatırımları ülkeye çekebilmek için sermaye üzerindeki vergi yükünü düşürmek zorunda kalırlar.
Sermaye üzerinden alınan vergilerin yükünün düşürülmesi sonucunda, harcamaların
ve ücretlerin vergilendirilmesi yoluna daha fazla gidilmektedir. Bu gelişmenin, gelir
bölüşümü üzerinde olumsuz etkilerinin olacağı da son derece açıktır.
Vergiye karşı duyarlı olan sermayenin kendi ülkelerine gelmesinin sağlanması veya
ülke dışına çıkışının uygun koşullar yaratılarak engellenmesi için, ülkeler arasında yaşanan bu
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vergi rekabeti (tax competition) sonucunda, vergi gelirlerinde yaşanacak olan düşüşlerin,
sosyal harcamalarda da azalmalara yol açması muhtemeldir. Bu gelişmeler sonucunda gelir
bölüşümü ise olumsuz yönde etkilenmektedir.
Dani Rodrik de ulus-devletlerin vergileme imkânlarının daraldığını şu sözlerle ifade
etmektedir:
“(…) Özellikle hükümetlerin vergi toplama zemininin daraldığı açıktır. Mesela
sermayenin hareket kabiliyetinin had safhada olduğu bir zamanda, ülke içinde sermayeden
alınan vergi tamamıyla hareketsiz faktörlere kaymakta (…)
(…) hükümetler bir taraftan sermayeden aldıkları vergiyi düşürmek, öte taraftan
emekten aldıkları vergiyi yükseltmek zorunda kalacaklardır.
(…) Dışa açıklık arttıkça, sermayeden alınan vergiler azalmakta, emekten alınan
vergiler ise artmaktadır.”
Rodrik, küreselleşme sonucunda devletlerin “sosyal programlara kaynak ayırma
yeteneğinin” azaldığını, sermayenin vergilendirilmesinin zorlaştığını ve emeğin ise vergi
yükünü artan şekilde taşıdığını vurgulamıştır.
Sermaye kazançları, kâr ve faizler üzerinden alınan vergilerin artırılması ise,
yaşanabilecek sermaye kaçışlarından ötürü pek tercih edilmez. Bunun sonucunda sermaye
üzerinden elde edilen vergi gelirleri azalan ülkeler, diğer faktörler üzerinden alınan vergileri
artırırlar veya kamu harcamalarının finansmanını sağlamak üzere ülke içinden veya ülke
dışından borçlanmaya başlarlar ki, bu da gittikçe büyüyecek olan bir borç sarmalının ortaya
çıkmasına sebep olur.
Devletin bu borç sarmalına girmiş olması sonucunda, devletin fon talebinin
artmasıyla birlikte yükselen faiz hadleri malî sermayenin getirisini önemli derecede artırır. Bu
süreç, borçlu ülkelerden alacaklı ülkelere ciddi boyutlarda kaynak aktarılmasına yol
açmaktadır.
Ulus-devletin ülke dışından borçlanması sonucunda sağlanan yeni kaynak girişleri
eğer verimli yatırımlarda kullanılabilir ise ekonomi üzerinde olumlu etkiler yaratabilir. Fakat
günümüzde, özellikle de çevre ülkelerde dış borçlanma yatırımların finansmanı için değil,
artan malî işlem talebinden, bir diğer ifadeyle para ikamesi ve döviz rezervlerinin artırılması
ihtiyacından dolayı gerçekleştirilmektedir. Gelir artışı yaratmayacak olan bu borçların
ödenmesinde önemli sorunların ortaya çıkması, bir borç sarmalının oluşması kaçınılmazdır.
Ulusal malî piyasalardaki belirsizlik ve risk ortamlarının azaltılması, spekülatif
saldırılara karşı ekonominin ayakta kalmasının sağlanması amacıyla ulusal merkez bankaları
günümüzde gittikçe artan şekilde yüksek miktarlarda döviz rezervi tutmak zorunda kalırlar.
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Bunun sonucunda da dış borçlanma yoluyla, yüksek reel faizler verilerek ülkeye çekilen
sermayenin daha az miktarının fiziksel yatırımlara yönelik, daha çok miktarının ise merkez
bankası tarafından rezerv birikimine yönelik olarak kullanılması durumu ortaya çıkmaktadır.
Bu noktada, maliye politikasının diğer bir aracı olan kamu harcama politikalarındaki
kısıtlamalarla karşılaşılmaktadır. İç ve dış borçların ana para ve faiz ödemeleri, kamu
harcamaları içinde gittikçe artan bir paya sahip olmaktadır. Harcamalarının önemli bir kısmı
faiz ödemelerine giden devlet, cari harcamalarını gerçekleştirdikten sonra, yatırım
harcamalarında ve sosyal giderlerde önemli kısıntılar yapmaktadır.
Artık alınan borçlar yatırımlara değil, sadece borç ödemeye yönelik hâle gelmektedir.
Ayrıca bu borç sarmalının sonucunda ise gelir dağılımında da ciddi bozukluklar ortaya
çıkmaktadır.
William K. Tabb ise bu süreci şöyle açıklamaktadır:
“(…) Birçok ülkede yoksulluk artmaktadır, çünkü yabancı sermayedarlara yapılan borç
ödemeleri ülkenin her sene ihracat yoluyla elde ettiği gelirin büyük bir kısmını tüketmeye
devam eder; yabancı yatırımlar ihtiyaç duyulan işleri yaratmazlar; ve çokuluslu şirketlere
tanınan vergi ayrıcalıkları yerel sosyal içerikli harcama bütçelerini azaltır (…)”
IMF ve Dünya Bankası ise, bu borçlu ülkelerle yapılan stand-by anlaşmalarında bu
ülkelerin bütçelerinin mutlaka faiz dışı fazla vermesi gerektiğini vurgulamaktadırlar.
Yaratılacak olan bu faiz dışı fazla ile borçların azaltılması hedeflenmektedir. Ancak,
faiz dışı fazla vermeye yönlendirilen ulus-devletlerin herhangi bir ciddi yatırım veya sosyal
harcama yapma imkânı kalmaz. Bunun sonucunda da ekonominin daralması, işsizliğin artması
ve sosyal dengelerin bozulması kaçınılmaz bir hâl alır.
Ulus-devletin, gelir dağılımı bozukluklarını düzeltici yönde sosyal harcamalar
yapamayacak konuma gelmesinden ve refah düzeylerinin düşmesinden dolayı ülke içindeki altkimlikler daha etkin şekilde ortaya çıkmaya başlar. Bu olay, ulus-devletin alt-kimlikleri
yapıştırıcı gücünü kaybetmesinin önemli bir göstergesidir.

10.1.4. Dış Ticaret Politikası Araçlarının Kullanımının Kısıtlanması
GATT’ın gelişimi ile birlikte ulus-devletler gümrük tarifeleri oranlarında indirimlere
giderler. Fakat, azalan gümrük tarifelerinin yerini tarife dışı engeller almaya başlar. 1995
yılında DTÖ’nün kurulmasından sonra, bu örgüt içerisinde anlaşmazlıkların çözümü
mekanizması oluşturulur ve burada üye ülkeleri bağlayıcı kararlar verilmeye başlanır.
DTÖ’nün bu mekanizması, günümüzde büyük ekonomik güce ulaşmış olan çokuluslu
şirketler için çok önemli bir kazanımdır. Çünkü, çokuluslu şirketler artık “yatırım yaptıkları
ülkelerde kamu politikalarının değişmesi nedeniyle zarara uğrarlarsa” bu ülkelere karşı dava
açabilme hakkına sahiplerdir.
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Neşecan Balkan, DTÖ’nün bu yaptırım gücünün üye ülkelere etkisini şu şekilde ifade
etmektedir:
“DTÖ bu örgütleniş biçimi ve yaptırım gücü nedeniyle, uluslararası ticaretin
serbestleşmesi adına, üye ülke hükümetlerini, yurttaşların haklarını koruyan bazı kamu
politikalarını değiştirmeye/kaldırmaya zorlayabilir. (…)”
Ulus-devletler eskiden kota, ihracat teşvikleri, yüksek gümrük tarifeleri gibi dış
ticaret politikası araçlarını kullanarak ulusal pazarı dışarıya karşı kapalı tutup, ulusal pazarın
fırsatlarını ülke içindeki sermayeye açarak ulusal sermayeyi korur ve güçlendirirdi. Bunun
sonucunda da iktisadi büyümeyi gerçekleştirirdi. Gümrük vergilerini ayarlayarak ülke içindeki
bazı kesimlerin büyümesini de teşvik edebilirdi.
Ayrıca faiz hadlerini ve döviz kurlarını da kendi denetimi altında tutmak suretiyle
ekonomiyi yönlendirebilme gücüne sahip durumdaydı. Ancak, 1980’lerden sonra devletin bu
imkânları giderek kısıtlanmıştır.
DTÖ’ye üye olan ülkeler dış ticaret politikalarını DTÖ kararları yönünde oluşturmak
zorundadırlar. Ayrıca IMF ve Dünya Bankası da kendileri ile anlaşma imzalayan ülkelerin dış
ticaret politikalarına ciddi şekilde müdahalelerde bulunurlar. Büyük ticaret blokları içinde yer
alan ülkeler, yaptıkları anlaşmalar sonucunda bağımsız şekilde dış ticaret politikası uygulama
imkânlarını kısmen ulus-üstü kurumlara devretmiş olurlar.
Serbest ticaretin geliştirilmesi, ulusal piyasaların dış rekabete açılması uluslararası
sermayenin yeni piyasalara ulaşabilmesi açısından çok önemli olduğundan, tüm ülkelerin
piyasalarını dış rekabete açmaları konusunda yoğun şekilde telkinde bulunulmaktadır.
Neo-liberal iktisatçılar, serbest ticaret üzerinde toplum yararına yapılacak olan
düzenlemelere karşı çıkarlar. Çünkü, serbest ticaret önündeki engellerin, serbest ticaret üzerinde
yapılan düzenlemelerin üretim kaybına sebep olacağını, bunun sonucunda da refah kaybı
yaşanacağını ve bu kaybın ise toplumun alt gelir grupları dahil olmak üzere her kesime
yansıyacağını ileri sürerler.
Fakat neo-liberal iktisatçılar burada dış rekabete dayanamayan yerli işletmelerin
kapanması dolayısıyla, çalışan insanların işsiz kalacağına, bu insanların refahının düşeceğine
ise değinmekten kaçınmaktadırlar.
Ticaretin günümüzdeki yeni kuralları, özellikle çevre ülkelerin kendi pazarlarını koruma
imkânlarını elinden almaktadır. Merkez ülkeler arasındaki ticari rekabet ise gittikçe
sertleşmektedir. Çevre ülkelere, yabancı mal ve hizmet ticaretine sınırlarını açması için yoğun
telkinde bulunan merkez ülkeler, çevre ülkelerin veya diğer merkez ülkelerin güçlü olduğu
sektörlere ilişkin mal ve hizmetlerin ülkesine girişini engellemek için yoğun şekilde tarife dışı
engellere başvurmaktan kaçınmazlar.
Bütün bu gelişmeler sonucunda DTÖ’de çözüm bekleyen ticari anlaşmazlıkların
sayısında da önemli artışlar yaşanmıştır.
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Bütün bu gelişmeler ışığında, ulus-devletin bağımsız dış ticaret politikası uygulama
imkânı kısıtlanmış olur. Çünkü DTÖ’de veya bölgesel ticaret bloklarında ulus-devlet üstü
belirlenmiş olan kurallara devletin uymaması durumunda önemli yaptırımların uygulanması söz
konusudur.
Ayrıca ulusal paraların konvertibilitesinin sağlanması sonucunda, kur ayarlamalarının
da bir dış ticaret politikası aracı olarak kullanılması imkânı ortadan kalkmıştır. Artık, döviz
kurları sermaye hareketleri tarafından belirlenmektedir.

10.2. Küreselleşme Sürecinde Devletin Yeni İşlevi
1980’lerle birlikte serbest piyasa ekonomisine yönelik olarak ticaretin
serbestleştirilmesine, malî piyasaların geliştirilip diğer dünya piyasalarıyla bütünleştirilmesine,
üretim ilişkilerini düzenleyen önlemlerin kaldırılmasına, özelleştirmelerin gerçekleştirilmesi
yoluyla devletin, sermayenin mal ve hizmet üretiminde bulunacağı alanlardan çekilmesine
büyük öncelik verilmiştir.
Devletin yaptığı sosyal harcamaların azaltılması yönünde baskılar artmış, malî
disiplinin (bütçe denkliğinin) sağlanmasının gerekliliği üzerinde özellikle durulmuştur.
“Sosyal” ve “kamu yararı” sözcükleri artık eski önemlerini yitirmişlerdir.
Neo-liberal küreselleşme sürecinde, her geçen gün gücü artan uluslararası sermaye,
üretim ve yatırım planlarını artık küresel ölçekte tasarlayan, yeryüzündeki bütün ekonomik
kaynakları kendi kontrolü altına almaya çalışan, kural koyan ve koyduğu kurallara uymayanları
ise cezalandırma ve dışlama gücüne sahip bir konuma gelmiştir.
Uluslararası sermayenin üretimini küresel ölçekte planlayabilmesinde ulaşım ve iletişim
teknolojilerindeki gelişmelerin büyük rol oynadığı açıktır. Ayşe Buğra bu durumun “her zaman
ulus-ötesi bir nitelik taşımış olan kapitalist sistemin, coğrafi olarak gerçek anlamda
küreselleşmesine yol açtığını” vurgulamaktadır.
İletişim teknolojisinde yaşanan değişimler, malî işlemlerin hacminin ve hızının
artmasında gerekli bir koşuldur, ancak tek başına yeterli bir koşul değildir. Malî sermayenin
küreselleşmesi için gereken bir diğer koşul ise, sermaye hareketleri üzerindeki
kontrollerinin kaldırılması ve ulusal paraların konvertibilitesinin sağlanmasıdır.
Bu yapılacak düzenlemelerin, ulus-devletlerin para politikalarını bağımsız şekilde
belirleme olanaklarını ciddi şekilde sınırlandıracağından dolayı, bütün bu değişikliklerin
gerçekleşmesi için uluslararası düzeyde çok ciddi düzenleyici müdahaleler gerekmektedir.
Bütün bu gelişmelerin ışığı altında, ulus-devletin tek başına ekonomiyi yönetme
imkânının büyük ölçüde kısıtlandığı açıkça görülmektedir. Uluslararası rekabet koşullarının
öneminin artması; emek maliyetlerinin düşürülmesi, sosyal hakların göz ardı edilmesi ve
sermayeye yönelik vergi kolaylıklarının sağlanması yönünde ulus-devlet yoğun bir baskı
altında bulunmaktadır.
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Ulus-devletler, üretim ve yatırımlarını başka yerlerde de rahatlıkla gerçekleştirebilecek
olan çokuluslu şirketlere karşı kendi koşullarını ileri sürme güçlerini önemli ölçüde
yitirmiştirler.
Özellikle çevre ülkelerde, ulus-devletin bu konuma daha fazla düşmüş olmasının sebebi
ise, çoğunlukla artan borç yüklerini hafifletebilmek için yabancı sermaye girişlerine yoğun
şekilde ihtiyaç duymalarıdır, bir diğer ifadeyle, bu ülkelerin kaynak yönünden yabancı
sermayeye bağımlı hâle gelmiş/getirilmiş olmalarıdır. Artık günümüzde ulus-devletlerin borç
anapara ve faiz ödemelerinin artması sonucunda, toplumun yararına bir faaliyette bulunma
imkânları çok azalmıştır.
Devletin sosyal harcamaları kısması, sosyal sigortalar sistemini ve KİT’leri
özelleştirmesi, sosyal amaçlı fiyatlamalara son vermesi, ücretleri baskılaması ve işçi
sendikalarının güçlerini azaltması (emek piyasasının esnekleştirilmesi) gibi politikalar artık
IMF ve Dünya Bankası’nın çevre ülkelerden uygulanmasını istediği standart yapısal uyum
programlarının değişmez bileşenleri hâline gelmiştir.
Özellikle çevre ülkelerde ulus-devletler, ulus-ötesi kurumlar ile çokuluslu şirketlerin
isteklerini yerine getiren bir kurum niteliğine dönüşmüştür.
Önceleri ülke içinde gelişip, güçlenmesi için ulusal sermaye sınıfını yüksek gümrük
duvarlarıyla koruyan, bu sermaye sınıfına KİT’lerden düşük maliyetli hammadde ve altyapı
ürünleri sağlayan, ulusal pazarı koruyan, yerel girişimciye hep öncelik veren, gerektiğinde
emeği koruyan ulus-devletlerin, kapitalizmin yeniden yapılanma süreci olarak adlandırdığımız
küreselleşme süreciyle birlikte aşındığı ve işlevlerinin değiştiği de bir gerçektir.
Ulus-devletin yeni işlevini Robert Cox şu şekilde ifade etmektedir:
“Neo-liberalizm devleti dönüştürerek, dış ekonomik güçlerle, yerel ekonomi arasında
bir tampon görevi görmekten çıkarıp, yerel ekonomiyi küresel ekonominin ihtiyaçlarına adapte
etme aracı hâline getiriyor. (…) Burada temel kriter rekabet edebilirliktir ve deregülasyon,
özelleştirme, ekonomik süreçlere kamu müdahalesinin sınırlandırılması gibi evrensel
gereklerden türer.”

Ulus-devletler artık uluslararası sermayenin ihtiyaçlarına göre yeniden
yapılandırılmaya, özellikle de sosyal nitelikli bazı işlevleri ortadan kaldırılmaya
çalışılmaktadır. Merkez ülkelerdeki refah devleti uygulamalarına son verilmeye, çevre
ülkelerde ise devletin kalkınmacı niteliği ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır.
Herhangi bir kısıtlamaya tabî olmaksızın hareket serbestisi kazanan sermayeye karşı
ulus-devletler tarafından “eşitlikçi, toplumsal adalete uygun politikalar” uygulanamamakta,
ulus-devletlerin para ve maliye politikaları artık her an bir ülkeden diğer bir ülkeye
yönelebilecek olan sermayenin taleplerine göre düzenlenmektedir.
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Artık, kaynak dağılımı gerçekleştirilirken “sosyal fayda/sosyal maliyet” hesaplamaları
yerine; “kârlılık” ilkesi ön plana çıkmaktadır. Önceleri ekonomideki konjonktürel inişlereçıkışlara ve işsizlik sorununa çözüm üretmeye, kamu girişimleri yoluyla doğal tekellerin tekel
rantlarını toplayıp bu rantları topluma aktarmaya, ekonomik büyümeye ivme vermeye veya
ekonomik büyümeyi biçimlendirmeye yönelik olan işlevler üstlenen ulus-devletlerin,
günümüzde bu alanlarda bir işlevi kalmayacaktır.
Uluslararası sermayenin istekleri doğrultusunda şekillendirilen ulus-devletlerin, hem
yukarıdan hem de aşağıdan aşındırıldığı vurgulanmıştı. Ulus-devletlerin egemenliğinin
aşınması kabul görmekle beraber ulus-devletin önemini kaybedip etmediğine ilişkin olarak da
ciddi görüş ayrılıkları vardır.
Ulus-devletlerin işlevinin ve öneminin değiştiği; ulus-devletlerin ulusal ekonomik ve
sosyal süreçler üzerinde daha az kontrole sahip oldukları, kültürel homojenliği sağlamakta
zorlandıkları genel kabul görmektedir. Bazı yazarlar ulus-devletlerin görevlerini artık
“belediyelerin görevlerine” benzetirler ve ulus-devletten uluslararası sermayenin ihtiyaç
duyduğu altyapı ile kamu mallarını en düşük maliyetlerle sağlamasını beklerler.
Hirst ve Thompson ise ulus-devletlerin, günümüzde eskiye oranla daha az egemen
olduklarını kabul edip, yeni bir işlevinin ortaya çıktığına vurgu yaparlar. Bu yeni işlevin ise
“ulus-üstü ve ulus-altı yönetişim mekanizmalarının sorumluluklarını tanımlamak ve
meşrulaştırmak” olduğunu ileri sürerler.
Hirst ve Thompson, ulus-devletin, gücü yukarı doğru ulus-üstü kurumlara, aşağı doğru
ise ulus-altı birimlere dağıtması sonucunda ulus-üstü kurumlar ile ulus-altı birimler arasındaki
temel eksen olduğunu vurgularlar. Böylece ulus-devletin artık “geleneksel görünümüyle tek
egemen güç olarak değil, uluslararası yönetişim düzeyleri ve gelişmiş dünyanın eklemlenmiş
halkaları arasındaki kaçınılmaz bir bağlantı mekanizması olarak ortaya” çıktığı üzerinde
dururlar.
Kazgan da küreselleşme sürecinin hem “ekonomi düzleminde toplumların içinde ve
ülkeler arasında varolan ekonomik çelişkileri” derinleştirdiğini, hem de “bu çelişkileri giderme
işlevi olan ulus-devletin işlevleri”ni ortadan kaldırdığını; yaşanılan çelişkileri hafifletebilmek
için kullanılabilecek politika araçlarını yok ettiğini vurgulamaktadır.
Kazgan, ulus-devletin yeni işlevinin ise “uluslararası sermayeyi çekmek ve kârlılığını
geldiği pazarda artırmak için, ülkedeki belirli gelir gruplarını bastırmak” olduğunu ifade
etmektedir.
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İnsanlar yaşamlarını sürdürebilmek için çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak zorundadırlar ve
bu ihtiyaçlarını karşılamak için de çeşitli mal ve hizmetlere gereksinim duymaktadırlar. Söz
konusu ihtiyaçların karşılanmasında kullanılan maddi ya da fiziki varlıklar mal, maddi
olmayanlar ise hizmet olarak adlandırılmaktadır.
İnsanların yaşamlarını sürdürmesi için gerekli olan pek çok mal doğada hazır halde
bulunmamaktadır. Bu yüzden söz konusu malların çeşitli kaynaklar kullanılarak üretilmesi
gerekmektedir. Kaynak kullanılarak insanların tüketimine hazır hale getirilen mallar ekonomik
mallar, hizmetler ise ekonomik hizmetler olarak adlandırılmaktadır.
Ekonomik mal ve hizmetler özel olabileceği gibi, kamusal nitelikte de olabilmektedir.
Özel mal ve hizmetler, birimlere ayrılabilen, finansmanı fiyatlandırma yoluyla
sağlanabilen, insanların tüketim esnasında birbirlerine rakip oldukları mal ve hizmetlerdir. Bir
diğer ifadeyle özel mallar, tüketimde rekabetin olduğu ve mahrum bırakmanın mümkün olduğu
mallardır (ekmek, elbise, ev, kalem, otomobil, ayakkabı, buzdolabı vb.).
Piyasa ekonomisi içinde etkin biçimde sunulan malların iki temel özelliği dikkat
çekmektedir. Hem dışlanabilme hem de tüketimde rekabet özelliklerine sahip olan söz
konusu mallar, özel mal olarak adlandırılmaktadır.
Örneğin, dondurma gibi bir malda; malı arz eden kişiler, bu mal için ödeme yapmayan
kişilerin tüketimini engelleyebilirler, bir diğer ifadeyle bu mallar dışlanabilme özelliği
gösterirler. İkinci olarak, malın aynı birimi aynı anda birden fazla kişi tarafından tüketilemez,
yani tüketimde bireyler birbirine rakiptir.

Özel mallar bölünebilir ve kolay şekilde fiyatlandırılabilirler. Piyasa mekanizması
fiyatlandırma aracılığıyla insanların ihtiyaç duydukları pek çok malı ve hizmeti
sağlayabilmektedir. Ancak, dışlanabilmenin ve tüketimde rekabetin olmadığı durumlarda
piyasalar, mal ve hizmetleri etkin biçimde arz edemezler. Bu yüzden piyasada çeşitli aksaklıklar
ortaya çıkmaktadır.
Eğer üretilerek topluma sunulan bir malın tüketiminden bedel ödemeyenler
dışlanamıyorsa, bir diğer ifadeyle malın sağlamış olduğu fayda tüm topluma yayılıyorsa; ve
söz konusu maldan yararlananlar birbirlerini etkilemiyorsa, bir diğer ifadeyle insanlar
tüketimde birbirlerine rakip olmayıp bir tüketicinin tüketimi öteki tüketicilerin tüketim
miktarlarını değiştirmiyorsa o zaman bahsi geçen mal bir kamusal mal (kamu malı) olarak
adlandırılmaktadır.
Kamusal mallar, devletin ekonomiye müdahalesini açıklamak için kullanılan en temel
konulardandır. Ancak özel mallarda da dışa taşan fayda ve maliyetler söz konusu olduğunda,
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devlet toplumsal refahı artırmak üzere, bazı malların tüketimini zorunlu kılarak, bazı
malların tüketimini ise yasaklayarak ekonomiye müdahale etmektedir.

Bir kamusal malın, üretici (devlet) tarafından üretildikten sonra birimlere ayrılarak
fiyatlandırılması ve bu fiyatı ödemeyenlerin söz konusu malın tüketiminden dışlanması
mümkün olmamaktadır. Örneğin, bir ülkedeki milli savunma hizmetinden ülkedeki tüm
insanlar yararlanmaktadır. Bir kişinin milli savunma hizmetinden yararlanması, diğer kişilerin
yararlanmasını etkilememektedir. Ayrıca hizmetin finansmanına katılamayanların hizmetten
yoksun bırakılmaları da teknik olarak mümkün değildir. Hizmetin yararları tüm topluma
yayılmaktadır.
İtfaiye hizmetleri, kirliliği azaltma çalışmaları, sokak ışıklandırması, sigarayı yasaklama
programları toplumun tamamına sunulan ve dışlamanın mümkün olmadığı mallar olarak
gösterilebilir. Kamusal mal olarak nitelendirdiğimiz bu malların kendilerine ait bir takım
özellikleri bulunmaktadır:
Bu özellikleri talep yönünden değerlendirirsek, fayda ve faydanın yayılma alanını
kriter olarak alabiliriz. Bir malın faydası sadece onu tüketen kişi üzerinde kalıyorsa özel
maldan; eğer fayda belirli derecelerde tüm topluma yayılıyorsa (pozitif dışsallık) kamusal
maldan söz edilebilir.
Arz yönünden konuya bakıldığında ise, hiçbir tüketici söz konusu malı kullanmaktan
dışlanamıyorsa ve bireyler arasında tüketimde rekabet yoksa bu mal kamusal maldır.
Dışlama, bir malın bedelini ödemeyen kişinin o malı tüketmesinin mümkün olup
olmadığına ilişkindir. Kamusal mallar, bir bütün olarak toplumun tamamına ve eşit olarak
sunuldukları için bedel ödemeyenler tüketimden dışlanamazlar.
Bedel ödemeyenler dışarıda bırakılamıyorsa, söz konusu malın piyasa içinde sunumu
zaten mümkün olmamaktadır. Bu durumdan yararlanmak isteyen tüketiciler, kamusal mallar
için ödeme yapmak istemeyecekler ve bedavacılık sorunu (free riding) ortaya çıkacaktır.
Bir diğer ifadeyle özel mallardan bedel ödemeden yararlanmak mümkün değilken,
kamusal mallarda bedel ödemeden yararlanmak dışlanamamazlık özellikleri dolayısıyla
mümkündür. Bu durum ise kamusal malların talebinin bireysel olarak belirlenmesi yerine
siyasal karar alma mekanizması ile belirlenmesini zorunlu kılmaktadır.
Örneğin, milli savunma hizmetlerinden ülkedeki tüm vatandaşlar yararlanır, sokak
lambaları yoldan geçen tüm yayaları ve arabaları aydınlatır, söz konusu mallar dışlanamaz
nitelikte olduğu için bedel ödemeyenleri mahrum bırakmak mümkün değildir.
Bu durumda ödeme gücüne sahip olup da vergi ödemek istemeyenler ya da vergi
kaçıran mükellefler kamu hizmetlerinden bedava yararlanır. Bu durum kamusal malların
yeterli düzeyde sunumunu engellediğinden önemli bir sosyo-ekonomik sorun yaratmakta ve
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ülkenin refah düzeyini düşürmektedir. Bu yüzden devlete düşen görev, toplumun ödeme
stratejisini zorunlu hale getirmek ve refahı artırmak için bu malın sunumunu sağlamaktır.
Tüketimde rekabetin olmaması ise bir kişinin tüketimi sonucunda elde ettiği faydanın
diğer kişilerin faydasını azaltmayacağı şeklinde ifade edilebilir. Bir diğer ifadeyle, aynı malı
aynı anda birden fazla tüketici tüketme imkanına sahiptir.
Örneğin televizyon programları tüketimde rakipsizdir. Sizin bir programı seçme
kararınız, başka birisinin aynı programı seyretmesini engellemez. Malın kapasitesi sonsuz
olduğu sürece faydada rekabet hiçbir zaman olmayacaktır.
Faydanın yayılma alanına göre kamusal malların sınıflandırılması ise şu şekilde
olmaktadır: (1) Yerel Kamusal Mallar; (2) Ulusal Kamusal Mallar; (3) Küresel Kamusal
Mallar
Tüketimde rekabetin olmaması ise bir kişinin tüketimi sonucunda elde ettiği faydanın
diğer kişilerin faydasını azaltmayacağı şeklinde ifade edilebilir. Bir diğer ifadeyle, aynı malı
aynı anda birden fazla tüketici tüketme imkanına sahiptir.
Örneğin televizyon programları tüketimde rakipsizdir. Sizin bir programı seçme
kararınız, başka birisinin aynı programı seyretmesini engellemez. Malın kapasitesi sonsuz
olduğu sürece faydada rekabet hiçbir zaman olmayacaktır.
Faydanın yayılma alanına göre kamusal malların sınıflandırılması ise şu şekilde
olmaktadır: (1) Yerel Kamusal Mallar; (2) Ulusal Kamusal Mallar; (3) Küresel Kamusal
Mallar

11.1.1. Yerel Kamusal Mallar
Faydası belirli bir bölge ile sınırlı olan ve o bölge dışında oturanları tüketimden
dışlamanın mümkün olduğu kamusal mallar yerel kamusal mallar olarak adlandırılmaktadır.
Bu noktada önemli olan yerel kamusal malların faydasının belirli bir coğrafi bölge ile
sınırlı olması ve bu malların kullanımından o bölgede yaşayan bireyleri dışlamanın mümkün
olmamasıdır.
Örneğin itfaiye hizmetleri, parklar, şehir içi yollar, kanalizasyon ve su hizmetleri yerel
düzeyde sunumu gerçekleştirilen kamusal mallar olarak gösterilebilir. Sözkonusu hizmetler,
yerel idari birimler tarafından sunulmaktadır. Zaten, bu yerel birimlerde (belediyeler) bu
hizmetleri sunmak için örgütlenmiş birimlerdir.
Yerel kamusal malların kamu ekonomisinde yer bulmasında, 1956 yılında Tiebout’un
yayınladığı “Yerel Harcamaların Saf Bir Teorisi” isimli makale etkili olmuştur. Tiebout bu
makalesinde, hizmetlerin yerel sunumunun etkinliğini gösteren bir model kurmuştur.
Söz konusu model, hizmet tercihleri farklı olan bireylerin, kendi tercihlerini
karşılayacak olan hizmet bölgelerine yerleşmek suretiyle faydalarını maksimize ettiklerini
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vurgulamaktadır. Bu bireyler gittikleri yeni bölgede ödedikleri yerel vergilerin karşılığında
talep ettikleri hizmetleri alacaklardır.
Ancak, Tiebout’un modelinin bireylerin yerel hizmetler hakkında tam bilgiye sahip
olduğu, bölgeler arasında tam akışkanlığın olduğu, seyahat maliyetlerinin olmadığı gibi çok
fazla kısıtlayıcı varsayım içermesi söz konusu modelin uygulamada gerçekleştirilmesini
engellemiştir.
Hangi hizmetlerin yerel, hangi hizmetlerin merkezi yönetim birimleri tarafından
sunulması gerektiği ve bunların finansman kaynaklarının hangi düzeylerde karşılanacağı mali
federalizm başlığı altında incelenmektedir. Son yıllarda kamu kesiminde etkinlik
tartışmalarında yerelleşme arayışları da önemli bir yer tutmaktadır.
Yerel kamusal malların önem kazanmasındaki en etkileyici faktör, özellikle Avrupa
Birliği ülkelerinin yönetim yapılarında desantralizasyona (yerelleşme) gidilmesi olmuştur. Bir
diğer ifadeyle,artık yerel yönetim birimlerinin otoriteleri, görevleri, özerkliği ve kaynakları
arttırılmakta ve merkezi yönetimin bazı alanlardaki gücü zayıflatılmaktadır.

Toplumsal tercihlerdeki bölgesel çeşitliliği yerel yönetimlerin, merkezi yönetime göre
daha çabuk kavraması bu değişimde etkili olmuştur. Bu bağlamda yerel yönetimler, ulusal
düzeydeki faaliyetlere göre kaynakları daha etkin dağıtacak ve refah seviyesi artacaktır.
Musgrave ve Tiebout’un katlı kek modeline göre (layer cake), ekonomik istikrar ve
gelirin yeniden dağılımı fonksiyonları merkezi yönetim tarafından; kaynak dağılımı fonksiyonu
ise yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilmelidir. Yönetimin alt kademeleri, bireylerin yerel
tercihlerini en iyi yansıtan birimler olarak kaynak tahsisinde daha etkin olacaklardır.

11.1.2. Ulusal Kamusal Mallar
Faydası bir ülkenin siyasi sınırları içinde yayılan kamusal mallar ulusal kamusal mal
olarak adlandırılmaktadır. Ulusal kamusal mallarda dışlanamazlık ve tüketimde rekabetin
olmaması özellikleri sadece ülke sınırları içinde geçerlidir.
Bu tip hizmetlerin sunumu daha çok merkezi hükümet tarafından yapılmakta ve
finansmanı ise merkezi bütçe içinde yer alan kamu gelirleri ile karşılanmaktadır.
Söz konusu hizmetlerin sunumu, büyüklüğü ve finansmanına ilişkin tüm kararlar siyasi
karar mekanizması ile alınmaktadır. Ulusal düzeyde sunumu yapılan milli savunma, adalet, iç
güvenli hizmetleri, iyi bir ekonomi yönetimi bu nitelikteki mal ve hizmetlerdir.
Örneğin Türkiye’de yaşayan bir kişi, Türkiye’nin neresinde olursa olsun, gerektiği
durumda, Türkiye’deki adalet sisteminden yararlanıyor olmalıdır.

185

Günümüzde artan bir şekilde, bu tür kamusal malların ülkeler arasında yayılan
dışsallıkları ortaya çıkmaktadır. Bu gelişme sonucunda da küresel kamusal mallar adı altında
yeni bir kamusal mal tanımı yaratılmıştır.

11.1.3. Küresel Kamusal Mallar
Küresel kamusal mallar kavramı, ilk kez 1999 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı tarafından yapılan “Global Public Goods” adlı çalışma ile kapsamlı bir şekilde
gündeme gelmiş ve kalkınma faaliyetlerini de içine alan geniş kapsamlı bir küresel kamusal
mal tanımı yapılmıştır.
Bu çalışmada, küresel kamusal malların kamusal mal özellikleri yanında, sınırötesi
dışsallıklar taşıyan özellikleri de ortaya konulmuştur.
Bu tanımda küresel kamusal mallar iki kritere bağlanmıştır:
Birinci Kriter Küresel kamusal malların tüketiminde rekabet ve mahrum etme söz
konusu değildir. Bir diğer ifadeyle ülkeler arasında küresel kamusal mallar için rekabet yoktur
ve bireyler bu malları kullanmaktan mahrum edilemez.
İkinci Kriter Küresel kamusal mallar sınırötesi dışsallıklara sahiptir, bir diğer
ifadeyle faydaları ya da maliyetleri tüm dünya ülkelerine yayılmaktadır. Bir diğer ifadeyle
sadece belirli bir grup ülkeyi değil tüm ülkeleri, tüm toplumları, bugünkü ve gelecekteki tüm
nesilleri kapsamaktadır.
Günümüzde sağlık, çevre, güvenlik gibi bir çok hizmetin etkileri, ulus devlet sınırlarını
aşarak dünyada belirli bölgelere ya da tüm yerküreye yayılmaktadır. Söz konusu yayılma
sadece ülkeler arasında değil, aynı zamanda nesiller arasında da olmaktadır. Bu hizmetlerin
bugün gerçekleştirilmemesi durumunda, gelecek nesiller de bundan etkilenecektir.
Dünya Bankası'nın yaptığı tanımlama da küresel kamusal mallar, kalkınmanın
sağlanmasında ve yoksulluğun azaltılmasında önemli olan, yeterli düzeyde sunulabilmesi çok
sayıda ülkenin işbirliğine ve ortak eylemde bulunmasına bağlı olan, sınır aşan dışsallıklara
sahip olan kaynaklar ve hizmetlerdir.
Özetleyecek olursak küresel kamusal mallar aslında sınır ötesi dışsallıklara sahip olan
malları ifade etmektedir. Faydaları veya maliyetleri tüm dünyaya yayılabilen mallardır.
Küresel kamu mallarının yararlanıcıları bütün insanlık olmaktadır. Dolayısıyla küresel
bir kamu malının yararları küresel veya evrensel ölçekten sapmaya başlayınca söz konusu
mal/hizmet küresellik niteliğini kaybetmekte ve yararlanıcı sayısındaki azalmaya bağlı olarak
bölgesel veya ulusal kamu malına dönüşebilmektedir.
Küresel kamu malı, tüm insanlara, nesillere evrensel olarak yayılacak faydaları, şimdi
veya gelecekte herhangi bir nüfus grubunu veya nesli ayırmaksızın birden fazla ülke grubuna
yayılan niteliklere sahip olan mallardır.
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Örneğin sağlık, güvenlik, çevre, bilgi, yönetişim gibi pek çok hizmetin etkileri ulusal
sınırları aşarak tüm dünyaya yayılmakta böylece küresel bir boyut kazanmaktadır.

Dışsallık yaratan bu hizmetlerin bazıları dışsal faydalar yaratırken, bazıları ise küresel
kamusal kötülükler (zararlar) şeklinde ortaya çıkmaktadır. Örnek verecek olursak küresel
ısınma, salgın hastalıklar, iklim değişiklikleri, asit yağmurları, ülkelerarası savaşlar, finansal
krizler, küresel yoksulluk vb.
Bir diğer ifadeyle, küresel ölçekte oluşan negatif dışsallıklar küresel kamusal kötülükler
(zararlar) iken, bunlarla mücadele politikaları küresel kamusal mallar olarak ifade edilebilir.
Örneğin sıtma gibi salgın bir hastalığı yok etmenin, küresel bir kamu malı olduğu
açıktır. Çünkü bu hastalığın yok edilmesinden ve risklerinin azaltılmasından yeryüzündeki
herkes faydalanacaktır. Başlangıçta çoğu insan için hastalığa yakalanma riski sıfır düzeyinde
olsa da bu hastalığın yayılması dünya üzerindeki herkesi risk altına sokacaktır.
Küresel düzeyde finansal uygulamalarda küresel kamusal maldır. Dünya ekonomisi
üzerinde etkili olan bir ülkenin ekonomisinde yer alan bir ekonomik sorun, diğer ülke
ekonomilerini de etkileyebilme gücüne sahiptir. Bu yüzden finansal düzenlemelerin küresel
ölçekte uygulanarak, olası krizlerin engellenmesi küresel olarak ülkeleri krizlerden koruyacağı
görüşü sonucunda gerçekleştirilen uygulamalar, önlemler ve düzenlemeler küresel kamusal
mallara birer örnektir.
Küresel kamusal kötülükleri engellemek, onları ortadan kaldırmak için gerekli olan her
türlü politika, önlem, girişim vb. uygulamalar küresel kamusal mal sayılmaktadır. Ancak
küresel nitelikteki dışsallıkların ortaya çıkardığı sorunların çözümü karşılıklı bağımlılığı ve
ulus devletler arasındaki işbirliğini gerekli kılmaktadır. Bir diğer ifadeyle, küresel sorunların
çözümünde tek tek ülkelerin çözüm çabaları başarısız ya da yetersiz olmaktadır.
Bu yöndeki işbirliği mevcut küresel malların sürdürülebilir kalkınma amacı
doğrultusunda korunması, geliştirilmesi ve küreselleşme sonucu ortaya çıkan olumsuz
dışsallıkların (küresel çatışma ve savaşlar, küresel terör, salgın hastalıklar, yoksulluk vb.)
azaltılıp; olumlu dışsallıkların (küresel barış, finansal istikrar, serbest ticaret vd.) artırılması
için gereklidir.

11.2. Küresel Kamusal Malların Sunulma Süreci
Küresel kamusal malların sunulma süreci, ulusal düzeyde sunulan kamusal mallardan
farklıdır. Küresel kamusal malların toplam miktarı, tek tek ülkelerin ürettikleri miktarların bir
fonksiyonu olarak gösterilmektedir.
Küresel kamusal malların düzeyi ile her bir biriminin katkıları arasındaki ilişkiye
toplam sunum teknolojisi denilmektedir. Toplam sunum teknolojileri üç grup altında
incelenebilmektedir:
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1) TOPLAMA: Bu yöntemde toplam kamusal (veya kamusal zarar) miktarı, bütün
kullanıcıların katkılarının toplamına eşittir. Küresel kamusal malın en yaygın olarak sağlandığı
bu durumda katkı yapan her bir birim küresel kamusal malın düzeyini eşit miktarda
etkilemektedir.Bu yöntem daha çok çevreyle ilgili hizmetlerde ortaya çıkmaktadır.
Bir birim tarafından yapılan katkı, başka bir birimin katkısını tam olarak ikame
etmektedir. Küresel ısınma ile mücadelede bir ülkenin emisyon salınımını azaltması, başka bir
ülkenin emisyonunu artırması halinde toplam etki veya küresel ısınma düzeyi değişmeyecektir.
Burada bahsi geçen katkı, küresel malın (küresel kötünün) oluşumuna yapılan katkıdır. Bir
diğer ifadeyle, bir ülkedeki araçların çevreye saldıkları zararlı gaz salınımları ile küresel hava
kirliliğine yaptığı katkı anlaşılmaktadır.
Özetleyecek olursak, atmosfere yayılan toplam sera gazı, bütün ülkelerin yaydıkları gaz
miktarının toplamına eşittir. Aynı şekilde toplam gaz emisyonundaki azalma, her bir ülkenin
bu emisyonu kısma miktarlarının toplamına eşit olacaktır.Toplam miktar değişmemek üzere,
bir ülkenin emisyonundaki artış, bir diğerindeki azalış ile telafi edilebilir.
2) EN İYİ VURUŞ: Bu yönteme göre toplam küresel kamusal malın düzeyi, en yüksek
katkıyı yapan ülke tarafından belirlenmektedir. Bu yöntemde en iyi vuruşu yapmayan bir
birimin/ülkenin küresel kamusal mal düzeyini etkilemesi mümkün olmamaktadır. Bir diğer
ifadeyle, bu yöntemde sunulan kamu malının miktarı, bu malı en yüksek düzeyde üreten ülkenin
sunum düzeyine eşittir.
Örneğin, bilimsel araştırmalarda, toplam hizmet düzeyini belirleyen unsur, bu hizmeti
en yüksek düzeyde sunan ülkenin sunum miktarı olacaktır. Mesela kanser hastalığına çözüm
bulmak için her ülkede çeşitli düzeylerde araştırmalar yapılmaktadır. Ancak, söz konusu
hastalığın kesin tedavisini bulacak olan ülke, küresel malı üretmiş olacaktır.
Çünkü artık üretilen söz konusu küresel mal (aşı, ilaç vb.) küresel düzeyde herkese fayda
sağlar. Bu malın ortaya çıkması sürecinde farklı ülkelerde yapılan araştırmaların etkisi
bulunmaktadır, ancak nihai olarak ortaya çıkan mal sonuç oluşturmaktadır.
3) EN ZAYIF HALKA: Bu sunum tekniğinde, kamu malının sunum miktarını
belirleyen unsur, en zayıf halka, bir diğer ifadeyle en az katkıyı yapan ülkedir. Dolayısıyla bu
yöntemde, küresel kamusal malın düzeyi en az düzeyde katkı yapan ve bu yüzden de en zayıf
halka olarak nitelendirilen ülkenin sağladığı düzeye eşit olmaktadır.
Diğer ülkelerin aldıkları koruyucu önlemler hangi düzeyde olursa olsun, eğer bir ülkenin
yeterli önlemi yoksa küresel mal düzeyi en düşük önlem alan ülkenin sağladığı mal düzeyine
eşit olacaktır.
Bir salgın hastalık durumunda, bütün ülkeler ne kadar önlem alırlarsa alsınlar, eğer bir
ülke önlem almada zayıf kalırsa, diğer ülkelerin aldıkları önlemler etkisiz kalacaktır.
Dolayısıyla bütün ülkelerin gerekli önlemleri almalarına rağmen, aralarından bir ülkenin bir
küresel kötüye karşı önlem almaması durumunda söz konusu küresel kamusal kötülük önlem
almayan ülkede ortaya çıkabilir.
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Nitekim bunun sonucunda da diğer ülkelerin aldıkları önlemler küresel sorunun ortaya
çıkmasını engelleyemediğinden en zayıf halka konumundaki ülkenin aldığı önlem küresel
kamusal mal düzeyini vermektedir. O zaman, kalkınma yardımlarının en zayıf halkaya
yönelmesi, küresel kamusal mal sunumunu artıracaktır.

11.3. Küresel Kamusal Malların Sunumunda Yer Alan Aktörler
Küreselleşme sürecinde, ulusal sınırları aşan konuların artması, bu alanlarda uluslararası
işbirliği gereksinimini de artırmaktadır. Küreselleşmenin etkisiyle birçok mal ve hizmetin
faydası ve zararı ulusal sınırları aşmaktadır.
Yerel ve ulusal malların sunulduğu birimler olan yerel yönetimler ve merkezi
yönetimler ulus devlet örgütlenmesi içinde yer almaktadır, buna karşılık bölgesel ve küresel
kamusal malların sunumu için oluşturulmuş devlet benzeri bir örgüt yoktur.
Küresel kamusal malların sunumu ve finansmanında politikaların oluşturulması
konularında doğrudan veya dolaylı olarak etkili olan aktörler şu şekilde sıralanabilir:
1) Uluslararası Kuruluşlar: Birleşmiş Milletler Barış Gücü, Dünya
Örgütü gibi kuruluşlar.

Sağlık

2) Ulus Devletler: Uluslararası örgütlerden gelen yardımların
konusunda ulus devletlerin de önemli rolü vardır.

kullanılması

3) Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri: Uluslararası alanda çalışan
yardım kuruluşları.

gönüllü

4) Özel Sektörün Desteklediği ve Kâr Amacı Olmayan Kuruluşlar:
Küresel kamusal malların sunumunda, farklı kurumsal düzeylerde çok aktörlü bir yapı
bulunmaktadır. Her bir kuruluş, sağlık, yoksullukla mücadele, çevre sorunları gibi farklı
alanlarda faaliyet göstermektedir.
Ancak küresel kamusal mallar ve politikalar konusunda, gündem oluşturmak, kural
koymak ve izlemek, finansman sağlamak gibi işlevleri olan uluslararası kuruluşlar arasında en
önemlisi Birleşmiş Milletler örgütüdür.

11.4. Küresel Kamusal Mal Olarak Çevre
Sanayileşme ve hızlı teknolojik gelişmelerle birlikte üretim ve tüketimin hızla artması
sonucunda çevre ve doğal kaynaklar tahrip olmaya başlamıştır. Çevre konusunda yaratılan
negatif dışsallıkların birden fazla ülkeyi etkilemesi ise (sınırötesi bir dışsallık) bu sorunu
küresel bir boyuta taşımakta ve nesiller ötesi bir sorun haline getirmektedir.
Günümüzde, fosil yakıtların aşırı kullanımı sonucu karbon emisyonunun çok fazla
artması, ozon tabakasının delinmesine ve iklim değişikliklerine neden olmaktadır. Ayrıca
toprakların çölleşmesi, sulak alanların kuruması, plansız kentleşme gibi birçok sorun
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yeryüzündeki ekosistem üzerinde çok ciddi tahribatlara yol açmakta ve çevresel sorunların
küreselleşmesine neden olmaktadır.
Günümüzde çevre koruma bütün insanlığın ortak sorunu olmuştur. Çevreyi korumaya
yönelik yapılan çalışmalardan elde edilen faydalardan tüm insanlık ortaklaşa yararlanmaktadır.
Söz konusu çevre sorunlarının artık bir ülkenin çözebileceği aşamayı çoktan geçmiş olduğu
açıktır. Çevre sorunları artık küresel boyutta insanlığın en önemli sorunlarından biri haline
gelmiştir. Söz konusu sorunun çözümü için de küresel düzeyde işbirliği şarttır.
Nitekim bu sınırötesi dışsallıkların yayılmasında ileri düzeyde sanayileşmiş ülkelerin
payı daha büyüktür. Dolayısıyla, bu dışsallıkların önlenmesi için, başta sanayileşmiş ülkeler
olmak üzere, bütün ülkelerin katılacağı uluslararası anlaşmalar zorunludur.
Birleşmiş Milletlerin (BM), küresel düzeydeki çevre politikalarının yönetiminde ve
yönlendirilmesinde en etkili kuruluş olarak karşımıza çıkmaktadır. BM bünyesinde doğrudan
çevre ile ilgili faaliyet gösteren ve 1973 yılında kurulmuş olan Birleşmiş Milletler Çevre
Programı (UNEP), küresel çevre politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında çok önemli
bir yer tutmaktadır.
UNEP, kurulduğu günden itibaren çok sayıda çok taraflı çevre sözleşmesinin
gelişiminde kilit rol oynamıştır. Nitekim, Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Montreal
Protokolü (1987), ozon tabakasının incelmesine yol açan gazların bazılarının küresel
emisyonunda azalma sağlamayı başarmıştır.
Ancak, sera gazlarının seviyesinin kontrol edilmesi için oluşturulan Kyoto Konferansı,
bu gazların yayılmasında en büyük pay sahibi olan ABD’nin direnç göstermesi sebebiyle, aynı
başarıyı gösterememiştir. Dolayısıyla küresel düzeyde bir çevre sorunu olan iklim değişiklikleri
ciddi bir risk olarak büyümeye devam etmektedir.
Dünyada iklim değişiklikleri, daha yüksek ortalama sıcaklıklar, deniz seviyesindeki
artışlar, bazı atmosfer ve okyanus sirkülasyonlarının zayıflaması şeklinde ortaya çıkmaktadır.
Özetleyecek olursak, bir küresel kamusal mal olan iklimin, böyle bir tehditle karşı
karşıya kalması sonucunda, bu sorunun çözümünün yine küresel örgütlerle sağlanması
kaçınılmaz olmaktadır.

11.5. KÜRESEL KAMUSAL MAL OLARAK SAĞLIK
Çevresel zararlardan sonra, sınırötesi dışsallığın bir kamusal zarar (kötülük) olarak
ortaya çıktığı en belirgin durumlardan bir tanesi de sağlıktır. Küreselleşme süreci sağlığın da
küresel kamusal mal olarak tanımlanması sonucunu doğurmuştur.
Sağlık hizmeti, ulusal düzeyde özel faydaları olması, tüketimde rekabetin olması ve
dışlanabilirliğin mümkün olması özellikleri nedeniyle piyasada da üretilen bir hizmet
durumundadır. Ancak sağlığın küreselleşme süreciyle birlikte küresel düzeyde önemli
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dışsallıkları da ortaya çıkmıştır. Sağlığın küresel düzeyde yayılan dışsallığı, sağlığa küresel
kamusal mal niteliği kazandırmaktadır.
Sağlığın küresel kamusal mal olarak ele alınmasına yol açan en önemli neden bulaşıcı
hastalıkların varlığıdır. Bulaşıcı hastalıkların yayılma sürecinin günümüzde ulusal sınırlarının
ötesine geçmesi ve diğer ülkelerdeki insanları etkilemesi küresel düzeyde bir zarara açık bir
örnektir.
Günümüzde, küreselleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkan sağlık sorunlarının
nedenleri ana hatlarıyla şu şekilde sıralanabilir:
(1) Küresel ekonomik istikrarsızlık ve yoksulluk nedeniyle
ülkelerde artan hastalık ve ölüm oranları,

azgelişmiş

(2) Artan uluslararası turistik ve ticari seyahatler ile artan ülkelerarası
nedeniyle daha fazla yayılan bulaşıcı
hastalıklar,

göç

(3) Su kaynaklarının kirlenmesi veya iklim değişiklikleri gibi çevre sorunları
nedeniyle ortaya çıkan hastalıklar,
(4) Küresel pazarlama olanaklarının artmasıyla tütün,
uyuşturucu
zararlı malların dolaşımının artması ve
bunlarla ilintili hastalıkların çoğalması.

vb.

Bir kişinin/ülkenin bulaşıcı hastalıklardan korunması, diğer tüm insanlar/ülkeler için
önemli dışsal faydalar yaratacaktır. Nitekim söz konusu dışsal faydalar, diğer insanlar/ülkeler
açısından hastalık riskinin azalmasını sağlayacaktır.
Ulus devletlerin, ülke içinde yalnız veya uluslar arası kuruluşlar aracılığıyla diğer
ülkelerle birlikte tüberküloz, sıtma, AIDS vb. hastalıklarla savaşması, söz konusu hastalıkların
önlenmesi ve tedavisi için çeşitli araştırmalar yapması bütün insanlığa fayda sağlayacaktır. Bir
diğer ifadeyle, bir bulaşıcı hastalığın kontrolü ve ortadan kaldırılması başarıldığı vakit bundan
tüm ülkeler fayda sağlayacak ve faydalanmada rekabet etmeyecektir.
Sağlık hizmetlerini bir kamusal hizmet olarak değerlendirmek için iki ayrı grupta ele
alabiliriz: [1.] önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri , [2.] tedavi edici sağlık hizmetleri.
Önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri, dışsal maliyetleri önlemesi nedeniyle, faydası
sadece hizmeti alan kişiye değil, bütün topluma yayılan hizmetlerdir.
Günümüzde küreselleşme sürecinde, bu yayılma alanı ülke sınırlarını aşmaktadır. Bu
yüzden, sağlık hizmetlerinin sunumu ve finansmanı daha çok uluslararası örgütler aracılığıyla
olmaktadır. Çünkü küresel değişimlerin neden olduğu küresel sağlık sorunlarının çözümünde
ülkelerin kendi çıkarlarının ötesinde bir yaklaşımla uluslararası işbirlikleri geliştirmeleri
gerekmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi uluslararası kuruluşlar aracılığıyla diğer ülkelerle
işbirliği yaparak insan sağlığının korunması sunumda etkinliğin sağlanmasında çok önemlidir.
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Dünya Sağlık Örgütü, uluslararası düzeydeki bulaşıcı hastalıkların gözetim
faaliyetlerinin yerine getirilmesinde en yetkili uluslararası kuruluştur. Birçok vakıf, mesleki
kuruluş ve hükümet dışı kuruluş (Kızılay, Kızılhaç, Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü vb.)
bulaşıcı hastalıkların kontrolüne ve ortadan kaldırılmasına destek vermektedir.
Yoksulluk, yetersiz beslenme, olumsuz çevre ve toplum koşulları sonucunda bulaşıcı
enfeksiyonların daha yaygın olması gibi kalkınmayla ilgili sorunlar nedeniyle, söz konusu
dışsallıklar gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru yayılmaktadır; bu nedenle bu
dışsallıkların önlenmeleri için kalkınma yardımları gerekli olmaktadır.
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12.1. Küreselleşme Sürecinin Vergi Yapısı Üzerindeki Etkileri
1990’lı yıllardan itibaren büyük hız kazanan küreselleşme süreci mal, hizmet, teknoloji,
sermaye ve emek piyasalarındaki uluslararası entegrasyonu artırmıştır. Bu süreçten günümüzde
ülke içi iktisadi ve sosyal düşüncelerle şekillenmiş olan vergi politikaları da ciddi biçimde
etkilenmektedir (Akkaya, 2003: 2).
Bir diğer ifadeyle, kapalı ekonomilerde ülke içi faktörlerin etkisiyle şekillenen vergi
politikalarının üzerinde, ekonomilerin dışa açılmasıyla birlikte dışsal faktörlerin etkisi artmaya
başlamıştır. Mal ve hizmet hareketlerinin, sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi sürecinin
etkisiyle ülkelerin vergi sistemlerinde önemli değişiklikler yaşanmıştır (Akkaya, 2011: 72).
İkinci Dünya Savaşı sonrasında, ülkeler tarafından kamu harcamaları ve vergi
politikaları etkin araçlar olarak kullanılmaya başlanmıştır; bu dönemde artan oranlı
vergileme ve vergi adaleti kavramları önem kazanmış, ekonomik amaçlar için vergileme temel
bir araç olarak görülmüştür. “Yatırımların teşvik edilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi,
ekonomik büyümenin sağlanması” gibi hedefler için etkin bir araç olarak kullanılan vergi
politikası, küreselleşme sürecinde bu hedeflerinden uzaklaşmıştır. Artık günümüzde tüm ulusdevletler, küreselleşme sürecinin siyasal ve ekonomik gerçeklerine uygun şekilde vergi
sistemlerini yeniden yapılandırmaya çalışmaktadırlar (Çevik, 2004: 155-156).
Artık, ülkeler arasındaki iktisadi ilişkilerin giderek yoğunlaştığı günümüzde herhangi
bir ülkenin diğer ülkelerden bağımsız iktisat politikaları uygulaması zorlaşmıştır.
Ülkelerin arasında artan ekonomik entegrasyon sonucunda bir ülkenin vergi sistemine
ilişkin yapmış olduğu uygulamaların diğer ülkelerin vergi politikaları üzerindeki potansiyel
etkisi artmıştır. Dünya ekonomisindeki değişmeler ve diğer ülkelerde uygulanan vergi rejimleri,
diğer ülkelerin ekonomilerini ve vergi sistemlerini etkilemektedir. Bundan ötürü de,
küreselleşen dünyada ülkelerin diğer ülke ekonomilerden ve bu ülkelerin vergi sistemlerinden
bağımsız bir vergi politikası yürütmeleri de giderek zorlaşmaktadır (Çevik, 2004: 154).
Küreselleşme sürecinde sermayenin artan hareketliliği karşısında sermayeyi
vergilendirme konusunda kamu vergi otoriteleri ciddi zorluklarla karşılaşmaktadır. Sermaye
faktörü, vergi rekabeti, transfer fiyatlaması ve vergi cennetleri gibi çeşitli yollarla vergi
otoritelerinden kaçabilmekte ve bunun sonucunda da önemli miktarda kamu gelirinin elde
edilememesine yol açmaktadır. Bu gelişmelerde vergi yapısı üzerinde etkili olmakta ve vergi
bileşiminde önemli değişimlere neden olmaktadır (Balseven, 2014: 15).
Vergi sistemleri, II.Dünya Savaşı sonrası dönemde dolaysız vergi ağırlıklı iken,
günümüzde yerini dolaylı vergilerin ağırlıkta olduğu bir yapıya bırakmıştır. Küreselleşme
sürecinde sermaye faktörünü vergilemede yaşanan zorluklar, emek üzerindeki vergi yükünün
artmasına sebep olmuştur. Ayrıca dolaysız vergiler içinde de kurumlar vergisinin payı
azalmıştır. Dolaylı vergiler, vergi sisteminde temel ağırlığı oluşturmuştur. Azalan vergi
hasılatının önüne geçilebilmesi için KDV başta olmak üzere yeni dolaylı vergiler vergi
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sistemlerine dahil edilmiştir. Nitekim gelirlerinin büyük bir kısmını tüketime ayıran emek
kesimleri söz konusu vergilerin en temel ödeyicisi durumundadır (Balseven, 2014: 15).
Vergi harcaması 11 * adı altında sermayeye tanınmakta olan istisna ve muafiyetler
sonucunda vergi gelirleri aşınmaktadır. Bu süreçte özellikle de azgelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerin, kaynak yaratma zorlukları içinde oldukları ve borçlanma tarzı alternatif kaynakların
maliyetinin yüksek olduğu göz önüne alındığında, söz konusu ülkelerin çok önemli bir gelir
kaynağından vazgeçtikleri ileri sürülmektedir (Balseven, 2014: 16).
Sermayenin mobilitesinin artması, ülkeler arasında vergiye duyarlı sermayeyi kendi
ülkelerine çekebilmek yönünde bir rekabetin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Çünkü sermayenin
yöneleceği ülkenin düşük vergi rejimi uygulayan bir ülke olma ihtimali yüksektir. Sermaye
akımlarının artması ve finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler sonucunda ülkeler vergi
oranlarını indirmeye ve vergi engellerini ortadan kaldırmaya zorlanmaktadır.
Günümüzde bir ülkenin diğer ülkelerden daha yüksek vergi oranları belirlemesi imkanı
belirgin şekilde sınırlanmıştır. Sermayenin artan mobilitesi sonucunda bir yandan ülkelerin
vergi matrahları erirken, diğer yandan vergi yükü daha fazla, mobilitesi görece düşük olan
emek gibi üretim faktörleri üzerine kalmaktadır. Bu gelişme de ülkelerin vergi politikası yoluyla
yeniden dağıtıcı politikalar uygulamasını zorlaştırmaktadır. Görüldüğü üzere mobilitesi artan
sermayenin ulusal vergilere tâbi tutulması güçleşmiştir.
Vito Tanzi, ulus-devletlerin bir taraftan küresel ekonomiye entegre olurken, diğer
taraftan yoksulları koruyucu politikalar yürütmesinin zor olduğuna ve güçlü bir sosyal güvenlik
ağı için vatandaşlardan talep gelse bile küreselleşme sebebiyle ulus-devletlerin geniş sosyal
harcamaları finanse etme ve uygulama yeteneğinin aşındığına dikkati çekmektedir (Tanzi’den
aktaran Çevik, 2004: 156).
Vito Tanzi, “Küreselleşme ve Mali Termitler” başlıklı makalesinde küreselleşme
sürecinde ülkelerin vergi gelirlerinde azalmaya yol açacak, bir başka ifadeyle ülkelerin vergi
yapısını tahrip edecek sekiz mali termite (beyaz karınca) değinmiştir. Tanzi’nin değindiği mali
termitleri sırasıyla şunlardır (Tanzi, 2003: 96-99): (1) Elektronik Ticaret ve Uluslararası
İşlemler, (2) Elektronik Para, (3) Şirketiçi Ticaret, (4) Off-shore Finansal Merkezler, (5) Türev
Piyasalar ve Hedge Fonlar, (6) Finansal Sermayenin Yetersiz Vergilendirilmesi, (7) Yurtdışı
Faaliyetlerin Artması ve (8) Yurtdışı Alışverişler.
Tanzi, bir ülkedeki yüksek vergi oranlarının, vergi oranları düşük ülkelere doğru
sermaye hareketi için vergi mükelleflerini teşvik edici olacağından; uluslararası sermaye
piyasasının geliştiği günümüzde yüksek mobiliteye sahip olan sermayeyi veya uzmanlaşmış
*Vergi Harcaması: Vergi sisteminde istisna, muafiyet, vergi ertelemesi, düşük vergi
oranları vb. şekillerde ortaya çıkarak vergi kaybına neden olan uygulamalar vergi harcaması
olarak adlandırılmaktadır. Bir diğer ifadeyle vergi idaresinin vergi sistemi yoluyla vazgeçtiği
gelirdir.
11
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bireyleri yurtdışında olandan daha yüksek oranlarda vergilendirmenin çok daha zor hale
geldiğini dile getirilmiştir (Tanzi, 2003: 99).

Dış ticaretin ve sermaye piyasalarının liberalizasyonu sonucu sermayenin mobilitesinin
artması hem gelişmiş ülkelerde, hem de gelişmekte olan ülkelerde etkin vergi politikasının
uygulanmasını önemli ölçüde kısıtlamaktadır. Ancak özellikle gelişmekte olan ülkelerde sorun
daha ciddi boyutlardadır. Çünkü bu ülkelerde vergi idaresinin yetersizliği, dış ticaretin giderek
serbestleştirilmesi nedeniyle dış ticaret üzerinden alınan vergilerin iç vergilerle ikame edilmesi
gereksinimi, artan küresel ekonomik entegrasyonun şirketlerin transfer fiyatlaması
manipülasyonlarını kolaylaştırması vergi sisteminden elde edilmesi gereken vergi gelirlerini
olumsuz yönde etkilemiştir (Akkaya, 2003: 5).
Bir taraftan bütçe dengesizlikleri ve yüksek borç stoku nedeniyle vergi gelirlerine
olan ihtiyaçları, diğer taraftan ise yetersiz tasarruf-yatırım oranlarıyla yabancı sermayeye
duydukları ihtiyaçları artan gelişmekte olan ülkelerin, gelir toplama kabiliyetlerinin
sınırlandırılması sıkıntı yaratmaktadır (Çevik, 2004: 156).
Özetleyecek olursak vergi rekabetinden, transfer fiyatlamasından, vergi cennetlerinden,
elektronik ticaretin yaygınlaşmasından kaynaklanan sorunlar, kara para aklama faaliyetlerinin
hacmindeki artışlar nedeniyle sermayenin vergi otoritelerinden kaçabilmesi sonucunda
sermayenin vergilendirilmesinde yaşanan güçlükler önemli kamu gelirlerinden yoksun
kalınmasına sebep olmuştur (Balseven, 2014: 16).
Ülkelerin akışkan sermayeyi kendi sınırlarına çekmek amacıyla uyguladıkları haksız
vergi rekabeti, vergi cennetleri vb. uygulamalar dünyanın geri kalanında vergi oranlarının
düzeyini etkilemek suretiyle vergi sistemleri üzerinde çok olumsuz sonuçlara neden olmaktadır
(Balseven, 2014: 16).

12.2. Transfer Fiyatlaması
Küreselleşme
sürecinde,
ülkeler
uluslararası
sermaye
hareketlerinden
faydalanabilmek, özellikle de doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını ülkelerine çekebilmek
açısından ülke içinde uygun bir yatırım iklimi yaratmaya yönelik politikalar uygulamaktadırlar.
Diğer taraftan da etkinlikleri ülke sınırlarını aşan çokuluslu şirketlerin kendi vergi yüklerini
minimize etmeye dönük olarak uyguladıkları stratejilerle de mücadele etmektedirler. Söz
konusu mücadelenin amacı çokuluslu şirketler tarafından ülkelerinde elde edilen kârların
vergilendirilmeden çeşitli yollarla ülke dışına çıkmasını engelleyebilmektedir (Ferhatoğlu,
2014: 148).
Uluslararası transfer fiyatlandırması stratejisi, çokuluslu şirketlerin vergi yüklerini
minimize etmek için kullandıkları en önemli araçlardandır (Ferhatoğlu, 2014: 148).
Transfer fiyatlaması genel anlamda, aynı ticari, sınai veya mali organizasyon içinde yer
alan bir işletmenin farklı departmanları, bölümleri, şubeleri, bağlı ortaklıkları vb. ile diğer
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benzeri ortaklıkları arasındaki, mal ve hizmet satışında veya benzeri diğer ticari işlemlerde
uyguladıkları fiyatlama olarak tanımlanabilir (Öncel ve Öncel, 2004: 17).
Bir diğer ifadeyle, transfer fiyatlaması, aralarında ilişki bulunan şirketler arasında mal
ve hizmet alım-satımları ile finansal işlemlerde uygulanan fiyattır. Başta çokuluslu grup
şirketleri olmak üzere, işletmeler arasında gerçeğe uygun olmayan fiyat ve bedellerle yapılan
mal ve hizmet alışverişleri yoluyla, bir işletmeden diğer bir işletmeye kazanç
aktarılabilmektedir. Bir ülkeden diğer bir ülkeye gelir aktarılması durumunda milli gelir
kaybına uğrayan ülke, aynı zamanda vergi kaybına da uğramaktadır (Susam ve Oktayer,
2012: 185).
Global vergi yükünü en aza indirmeyi hedefleyen yabancı yatırımcılar, düşük vergi
oranlarının olduğu ülkeye vergi oranlarının kısa dönemde değişmeyeceği güvencesini aldıktan
sonra ya doğrudan yatırım yapacak veya vergi oranı yüksek olan ülkede elde ettiği gelirlerini
transfer fiyatlaması yoluyla bu düşük vergili ülkeye aktaracaktır (Bakkal, 2003: 95).
Görüldüğü üzere, şirketler transfer fiyatlamasındaki manipülasyonlar yoluyla vergi
yükü daha yüksek olan ülkelerden, daha düşük oranda vergileme yapan veya hiç vergi almayan
ülkelere doğru kârlarını kaydırmaktadırlar. Transfer fiyatlamasıyla şirketler, vergi yükünün
yüksek olduğu ülkedeki kârlarını en aza indirme imkanını elde etmektedirler (Öncel ve Öncel,
2004: 17).
Bu uygulama sayesinde çokuluslu şirketlerin veya uluslararası firmaların toplam
kârlarının küçük bir kısmının yüksek vergi yükünün olduğu ülkelerde, kârlarının büyük bir
kısmının ise düşük vergi yükünün olduğu ülkelerde elde edildiği izlenimi yaratılmış olur.
Böylelikle vergi yükünün yüksek olduğu ülkedeki kâr marjlarının düşük olması sağlanır
(Bakkal, 2003: 95-96).
Sonuç olarak manipülasyonlar yoluyla transfer fiyatlarının gerçeğinden farklı olarak
değiştirilmesi yoluyla, vergi mükellefiyetinin göreceli olarak yüksek olduğu ülkelerde elde
edilen kârlar ve dolayısıyla da vergi matrahları, vergi oranlarının daha düşük olduğu ülkelere
doğru kaydırılmaktadır. Transfer fiyatlaması manipülasyonlarına karşı hem İktisadi İşbirliği ve
Kalkınma Örgütü (OECD) hem de Avrupa Birliği (AB) önlemler almaya çalışmaktadır.
Ülkelerin çoğunda (ABD, vb.) ayrı bir transfer fiyatlaması yasası düzenlenmiştir. Ayrıca
ülkeler arasındaki kurumlar vergisi oranlarındaki farklılıkların azaltılması da bir diğer önlem
olarak görülmektedir (Öncel ve Öncel, 2004: 18).
Transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç aktarımının ortadan kaldırılmasına yönelik
yasal düzenlemelerin amacı “ilişkili kişilerle, mal veya hizmet alım ya da satımında bulunan
gerçek kişi ve kurumların gelirlerinin tam ve doğru olarak beyan edilmesini sağlamak ve
transfer fiyatlandırması yoluyla vergi matrahının aşındırılmasına engel olmak” şeklindedir
(Susam ve Oktayer, 2012: 185-186).
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Çokuluslu şirketler, faaliyetlerini gerçekleştirdikleri ülkelerdeki kamusal hizmetlerden
yararlanırken; transfer fiyatlaması yoluyla bu ülkelerin kamu hizmetlerinin finansmanına da
katılmamaktadırlar ki, bu da önemli bir adaletsizlik sorunudur (Çevik, 2004: 160).

12.3. Uluslararası Vergi Rekabeti
Uluslararası vergi rekabeti, devletler arasında önemli ölçüde vergi oranlarının
düşürülmesi ve avantajlar sağlanması aracılığıyla yatırımları ve işletme faaliyetlerini kendi
ülkelerine çekebilmek için yapılan yarış olarak adlandırılmaktadır (Öz, 2014: 159).
Vergi rekabeti, ekonomik entegrasyon ve her geçen gün artan finansal hareketliliğin
sonucunda ülkelerin sermaye hareketliliğini sağlamak ve şirketleri kendi piyasalarına çekmek
için düşük vergi oranlarını kullanmak yoluyla rakiplerin vergi matrahlarında aşınmaya neden
olması olarak tanımlanabilir. Ancak vergi rekabetine ilişkin olarak dikkat edilmesi gereken bir
nokta ise vergi rekabetini sadece vergi oranlarındaki değişimlere dayandırılmaması
gerektiğidir. Vergi oranlarının, yatırım ve yerleşim kararları üzerinde önemli etkileri vardır.
Fakat vergi oranları dışında başka vergi ayrıcalıkları da diğer ülkelerin vergi matrahlarında
aşınmalara yol açabilir (Giray, 2003: 126).
Vergi rekabetinin iki tipi bulunmaktadır (Bakkal, 2003: 98):
-Yatay Vergi Rekabeti
-Dikey Vergi Rekabeti
Yatay Vergi Rekabeti: Vergi rekabeti aynı düzeydeki iki veya daha fazla idare arasında
mevcut ise bu rekabete “yatay vergi rekabeti” denir. Bir diğer ifadeyle mobil bir matrahı
vergilendirmeye çalışan iki yerel veya ulusal idareden birisinin uygulayacağı vergi oranının
diğer idarenin vergi gelirlerini etkilemesi durumudur. Yatay vergi rekabetinde, idarelerin
herhangi birisindeki vergi oranı artışı, diğer idarenin vergi matrahını arttıracaktır.
Dikey Vergi Rekabeti: Vergi rekabeti farklı düzeydeki iki veya daha fazla idare arasında
mevcut ise bu rekabete “dikey vergi rekabeti” denir. Örneğin, federal bir ülkede merkezi idare
ile alt düzeydeki bir idare aynı vergi matrahını vergilendiriyorsa, idarelerden birisinin
uygulayacağı vergi oranı, diğer idarenin vergi gelirini etkileyecektir. Bu vergi rekabeti türünde
her idare aynı matrahı vergilendirdiği için idarelerden birisinin aldığı vergi diğer idarenin vergi
matrahının azalmasına yol açacaktır.
Yabancı yatırımcılar lehine vergi yükünün düşürülmesi şu şekillerde olabilmektedir:
Yabancı yatırımcıların kazandıkları gelir üzerindeki kurumlar vergisi oranını düşürmek,
yabancı yatırımlar lehine sınırlı veya sınırsız bir süre vergi ertelemesinde bulunmak, vergi dışı
özel bölgeler yaratmak, özel yatırım indirimleri yapmak vb. (Giray, 2003: 126).
Vergi rekabeti teorisi incelendiğinde ise karşımıza çıkan ilk kişi Charles Tiebout’tur.
1956 yılında Charles Tiebout “A Pure Theory of Local Expenditure” başlıklı makalesinde özel
firmalar arasındaki rekabetin özel malların etkin şekilde sunumunu sağladığına dikkati çekmiş
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ve dolayısıyla da yerel idareler arasında yaşanacak rekabetinde vatandaşlara yerel kamu
mallarının sunumunda etkinliği sağlayacağını ileri sürmüştür. Bu hipotez ise Tiebout hipotezi
(modeli) olarak adlandırılmıştır (Stiglitz, 2000: 734-735).
Tiebout, yatay yerel vergi rekabetinin Pareto etkin kaynak dağılımın sağlayacağını ileri
sürmektedir. Bireylerin ve firmaların idareler arasında tam mobiliteye sahip olduklarını
varsayan Tiebout’a göre denge durumunda söz konusu iktisat süjelerinin, seçimlerine en uygun
kamu malı ve vergi demetini sunan idareye yerleşeceklerini iddia etmektedir (Bakkal, 2003:
98).
Ancak yerel idareler arasında düşünülen bir model olan Tiebout hipotezini uluslararası
vergi rekabetine uyarlamak pek uygun olmaz. Zaten uluslararası vergi rekabeti gündeme
geldiğinde Tiebout’un hipotezi eleştiriler almıştır.
Yerel vergi rekabeti üzerinde duran Tiebout’dan sonra uluslararası vergi rekabeti
üzerinde de durulmaya başlanmış, çeşitli modeller ortaya çıkmıştır. Bu modellerde, vergi
rekabetinin kaynak dağılımı ve kaynak kullanımı üzerinde bozucu etki yaptığı ve toplam olarak
vergi hasılatını ve kamu hizmetlerinin düzeyini düşürdüğü görüşü vurgulanmıştır (Öncel ve
Öncel, 2004: 6).
Zodrow ve Mieszkowski’nin 1986 tarihli “Pigou, Tiebout, Property Taxation and
Underprovision of Local Public Goods” başlıklı makalesindeki modeli uluslararası hareketliliğe
sahip bir vergi tabanını, özellikle sermayeyi, paylaşmakta olan iki ülkeyi varsaymakta ve
sözkonusu iki ülkenin vergi politikalarının birbirine bağımlı olduğunu ileri sürmektedir (Önal
ve Temelli, 2012: 215).
Bir ülkenin vergi geliri diğer ülkenin vergi oranına bağlıdır. Her bir ülke hareketli olan
vergi tabanını diğer ülkeden kendisine çekmeye çalıştığı için, sözkonusu model, bu karşılıklı
bağımlılığın vergilemede dibe doğru bir yarışı tetikleyeceğini ifade etmektedir. Denge halinde,
her iki ülkede de vergi oranları daha düşüktür ve bu durum ise bir taraftan kamu mal ve
hizmetlerinin eksik sunumuna, diğer taraftan ise vergilerin hareketli olan sermayeden hareket
kabiliyeti az ya da hiç olmayan emek ve toprak gibi faktörlere kaymasına yol açmaktadır (Önal
ve Temelli, 2012: 215-216).
Sermaye ve yatırımları kendi ülkelerine çekmek üzere vergi rekabetine girişilmesi
sonucunda, ülkeler arasında “dibe doğru bir yarış” başlar. Bu şekildeki bir rekabet, finansal
akımların ve reel yatırımların yönünü değiştirip etkinlikten sapmalara yol açmaktadır. Bunun
dışında ülkeler arasında yaşanan bu rekabet vergi yapılarının bütünselliğini ve vergi adaletini
zayıflatmaktadır. Vergi gelirlerinde ciddi aşınmalara yol açmaktadır. Ayrıca vergi rekabeti,
vergi yükünün daha az mobil olan faktörlere (başta emek olmak üzere) kaymasına neden
olmaktadır (Çevik, 2004: 157).

Dibe doğru yarış kavramı ile ülkeler arasındaki vergi rekabeti sonucunda ülkelerin
sermaye ve diğer mobil faktörler üzerindeki vergileri daha fazla düşürecekleri ve bu artan vergi
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rekabeti sonucunda sermaye üzerindeki vergi oranlarının her ülkede sıfıra ineceği olasılığı ifade
edilmektedir.
Bu konuya ilişkin olarak Dani Rodrik, ulus-devletlerin vergileme imkânlarının
daraldığını şu sözlerle ifade etmektedir (Rodrik, 1997: 80-81):
“(…) Özellikle hükümetlerin vergi toplama zemininin daraldığı açıktır.
Mesela sermayenin hareket kabiliyetinin had safhada
olduğu bir zamanda, ülke içinde
sermayeden alınan vergi
tamamıyla hareketsiz faktörlere kaymakta (…)
(…) hükümetler bir taraftan sermayeden aldıkları vergiyi düşürmek,
taraftan emekten aldıkları vergiyi yükseltmek
zorunda kalacaklardır.

öte

(…) Dışa açıklık arttıkça, sermayeden alınan vergiler azalmakta, emekten
alınan vergiler ise artmaktadır.”
Devletin doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki vergi yükünü artırmasının kolay
olmadığı açıktır. Doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki vergi yükünün ağırlığı, bu yatırımları
caydırıcı bir özellik olarak ulus-devletlerin karşısına çıkmaktadır. Bu sebepten ötürü devletler,
sermaye üzerindeki vergi yükünü düşürmek zorunda kalırlar. Sermaye üzerinden alınan
vergilerin yükünün düşürülmesi sonucunda, harcamaların ve ücretlerin vergilendirilmesi
yoluna daha fazla gidilir. Bu gelişmenin de gelir bölüşümü üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu
açık olarak görülmektedir (Kazgan, 2000: 235).
Yaşanan küreselleşme ve artan vergi rekabeti sonucunda artan gelir eşitsizlikleri, iş
güvenliğinin azalması vatandaşların sosyal güvenliğe olan ihtiyacını daha da fazla arttırmıştır.
Ancak vatandaşlarına sosyal güvenlik hizmeti sunmaya çalışan ülkelerin vergi rekabeti
nedeniyle mali krize girmeleri ihtimali artmıştır (Akkaya, 2003: 9). Rodrik de, küreselleşme
sürecinde devletlerin sosyal programlara kaynak ayırma yeteneğinin azaldığını vurgulamıştır
(Rodrik, 1997: 92).
1980’li yıllarda sermaye kazançları ve yüksek gelir grupları üzerindeki vergi
yükünün hafifletilmesi sonucunda yaratılacak olan tasarrufun yatırımlar için gerekli kaynağı
oluşturacağı görüşü sıklıkla vurgulanmıştır (Sönmez, 2009: 32).
Bu görüşlerin de etkisiyle, 1980-1988 döneminde vergi sisteminde önemli değişiklikler
yapılmış ve kurumlar vergisinde, şirketlerin lehine çeşitli istisna ve muafiyetler getirilmiştir.
1984 yılında gelir vergisi açısından önemli bir denetleme aracı olan servet beyannamesi ise
kaldırılmış ve 1985 yılının başlarında dolaylı bir vergi türü olan katma değer vergisi kabul
edilmiştir. Katma değer vergisinin kabulüyle, Türkiye’deki vergi sistemi artan şekilde
ücretlilerin ve tüketicilerin katkılarına dayanmaya başlamıştır (Boratav, 2008: 154).
1980’li yıllardan itibaren, ülkeler uluslararası sermayeyi kendi ülkelerine çekebilmek
amacıyla girdikleri rekabette, özellikle gelir ve kurumlar vergisi oranlarında yapılan indirimler
bu alanda kullanılan önemli politika araçları olmuştur.
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1980’li yıllardan itibaren, OECD ülkelerinin büyük çoğunluğunda kurumlar vergisi
oranlarında önemli indirimlere gidilmiştir. 1981-2014 yılları arasında, OECD ülkelerinde
uygulanan ortalama kurumlar vergisi oranında hızlı bir azalış gerçekleşmiştir.

1981 yılında %47,6 düzeyinde olan OECD ülkelerindeki kurumlar vergisi ortalama
oranı, yıllar itibariyle artan bir ivme ile azalarak, 2000 yılında %33’e; 2014 yılında ise %25,3’e
kadar gerilemiştir. Bir diğer ifadeyle, 1981-2014 döneminde, OECD ortalamalarına göre
kurumlar vergisi oranının yaklaşık olarak 22,3 puan düştüğü görülmektedir. 2014 yılı itibariyle
OECD ülkeleri arasında en düşük kurumlar vergisi oranını uygulayan ülke İrlanda (%12,5)
olmuştur. En yüksek kurumlar vergisi oranları ise Amerika (%39,1), Japonya (%36,9) ve Fransa
(%34,4) tarafından uygulanmıştır.

Kurumlar vergisi oranlarındaki azalışta uluslararası vergi rekabetinin payı yüksektir.
Ülkeler, rekabeti koruyabilmek amacıyla kurumlar vergisinde indirimlere gitmişlerdir. Kişisel
gelirlerin vergilendirildiği gelir vergisinde de benzer bir süreç işlemiş ve ülkeler özellikle
uluslararası vergi rekabetinde öne çıkabilmek amacıyla gelir vergisi oranlarında indirimlere
gitmişlerdir (Öncel ve Öncel, 2004: 9).
1980 ile 2000 yılları arasında gelir vergisi oranlarında meydana gelen değişimleri
incelendiğinde OECD ortalamalarına göre kişisel gelir vergisi oranlarının 1980 yılından 2000
yılına kadar yaklaşık 20 puan düştüğü görülmektedir. 2003 ile 2014 yılları arasında ise OECD
ülkelerinde gelir vergisi oranlarında küçük ölçekte indirimlere gidilmiştir. Söz konusu yıllarda
OECD ortalaması ise yaklaşık olarak %40 ile %42 arasında dalgalı bir trend izlemiştir.

12.4. Vergi Cennetleri
Dünya ülkeleri arasındaki vergi rekabeti çerçevesinde, kurumlar vergisi oranlarında
yaşanan sözkonusu düşüş eğiliminin en uç boyutu vergi cenneti olarak da adlandırılan bazı
ülkeler tarafından gerçekleştirilmiştir. Uluslararası yatırımları kendi ülkelerine çekebilme
mücadelesi veren birçok ülke kurumlar vergisi oranlarında indirimler yaparken, vergi cenneti
olarak adlandırılan ülkeler kurumlar vergisi oranlarını tamamen sıfıra indirmişler ve
uluslararası yatırımcılara vergisel açıdan en cazip yatırım imkânı sunmuşlardır (Susam ve
Oktayer, 2012: 178)
Vergi cenneti ülkeler, çoğunlukla verginin düşük oranda uygulandığı veya verginin
olmadığı, coğrafi olarak küçük ve doğal kaynakları sınırlı olduğundan dolayı finansal hizmetler
ve portföy yatırımları açısından cazibe merkezi olmaya çalışan ülkelerdir (Öz, 2014: 165)
Bir ülkenin vergi cenneti olarak kabul edilebilmesi için o ülkenin, daha fazla yabancı
sermaye ile mali kuruluşları ve diğer hizmet sektörlerini ülkeye çekmek amacıyla belirtilen
faaliyetlerle ilgili olarak çok düşük oranda vergileme ya da genellikle hiç vergi almama
yöntemini benimsemiş olması gerekmektedir (Öncel ve Öncel, 2004: 14).
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OECD raporlarında ise vergi cennetleri, yerleşik olmayan sermayeye, yerleşik olduğu
ülkelerdeki vergi sorumluluklarından kaçabilmesi için özel ve ayrımcı vergi düzenlemeleri
sunan sistemler olarak tanımlanmaktadır (Çalıcıoğlu, 2003: 10-11).
Vergi cennetlerini tanımlayan dört temel özellik şunlardır (Giray, 2003: 131):
(1) Vergi cenneti ülkelerindeki yasal düzenlemelerin etkin bilgi değişimini
(alışverişini) engellemesi. (Diğer ülkelerin vergi idarelerine karşı katı gizlilik kuralları
uygulaması)
(2) Vergi mevzuatı, vergi yargısı ve vergi idaresine ilişkin şeffaflığın olmaması.
(3) Gelir sağlayıcı faaliyetlerin bu ülkelerde gerçekleşmemesine rağmen yükümlülerin
sadece vergisel ayrıcalıklar nedeniyle işlemlerini bu ülkelere yönlendirmeleri.
(4) Özellikle yerleşik olmayanların işlemlerinden hiç vergi alınmaması veya düşük
oranlı vergi alınması.
Hem OECD, hem de AB zararlı vergi rekabetinin önlenebilmesi için çözüm yolları
üzerinde çalışmaktadır.
OECD Mali İşler Komitesi’nin hazırladığı zararlı vergi rekabeti başlıklı raporda “zararlı
vergi rekabetinin yatırım ve finansman kararları üzerindeki saptırıcı etkilerine ve ulusal vergi
matrahları üzerindeki sonuçlarına yönelik önlemler geliştirilmesi” gerekliliğine değinilmiştir
(Çalıcıoğlu, 2003: s.9-10).
Raporda OECD ülkeleri arasında “yeknesak” vergi uygulanması öngörülmektedir.
Örneğin, bir ülke maliyetlerin indirimine izin verirse ve bazı gelirleri vergilendirmezse bu ülke
“zararlı” olarak kabul edilecektir. Aynı zamanda raporda zararlı vergi rekabetini teşvik eden
vergi cenneti olan ülkelerin faaliyetlerinin sınırlandırılması gerekliliğine dikkat çekilmiştir.
Vergi cenneti sayılan ülkelerle yapılmış mevcut anlaşmaların kaldırılması ve gelecekte bu
ülkelerle anlaşma yapılmaması tavsiye edilmiştir (Giray, 2003: 134).
Günümüzde zararlı vergi rekabetinin önlenebilmesi için bütün ülkelerin vergi
sistemlerinde harmonizasyona gitmeleri ve ülkelerin izledikleri vergi politikaları konusunda
daha yoğun ve daha kapsamlı bir uluslararası işbirliği gerçekleştirmeleri büyük önem arz
etmektedir (Akkaya, 2003: 24).
Ülkelerin vergi sistemlerinin harmonizasyonu, bir başka ifadeyle ülkelerin vergi
sistemlerinin ahenkleştirilmesi üretim faktörlerinin dünya ölçeğinde etkin dağılımını
sağlayabilir. Çünkü vergi sistemlerinin harmonizasyonu sonucunda, üretim faktörlerinin
yerleşim yeri kararlarının vergiler tarafından etkilenmesi en aza indirgenecektir, böylelikle bu
faktörlerde en verimli oldukları yerlerde kullanılabilecektir (Bakkal, 2003: 93).
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Ancak geniş kapsamlı bir vergi harmonizasyonunun gerçekleştirilebilmesi için bütün
ülkelerin bu konuda ciddi şekilde işbirliği yapmaları gerekmektedir. Ancak vergi rekabeti
açısından diğer ülkelere göre üstünlüğü olan, bir diğer ifadeyle vergi rekabetinden kazançlı
çıkan ülkeler, üstün oldukları alanlarda vergi harmonizasyonu için işbirliğinde bulunma
konusunda isteksiz davranmaktadırlar (Akkaya, 2003: 24).
Buna örnek olarak Avrupa Birliği içerisinde göreceli olarak düşük kurumlar vergisi
oranlarına sahip olan İrlanda’nın, kurumlar vergisi oranlarının uyumlaştırılmasına karşı çıkması
verilebilir.
Küreselleşme ile birlikte ülkelerin vergi gelirlerini kemiren mali termitlerin mutlaka
vergi ağı içine alınması gereklidir.
Zararlı vergi rekabeti başta olmak üzere ulus-devletlerin karşısına çıkan küresel vergi
sorunlarını ulus-devletlerin tek başlarına çözümlemeleri çok zordur. Sorunlar küresel ise,
çözümlerinde küresel olması gereklidir. Bu sebeple de küresel vergi sorunlarının çözümü için
ulus-devletlerin çok taraflı bir çaba sergilemeleri gerekmektedir.
OECD ve AB platformlarında da bu yönde önemli adımlar atılmaktadır. Vergi
sistemlerinin ahenkleştirilmesi yoluyla ülkeler arasındaki vergi oranı farklılıkları ortadan
kaldırılabilir. Bunun dışında vergi idareleri arasında güçlü bir işbirliği, şeffaf bir bilgi
alışverişi sağlanabilirse de vergi matrahlarındaki aşınmalar belirli ölçülerde engellenmiş
olur.
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13.1. Gelir Dağılımına İlişkin Temel Kavramlar
Gelir dağılımında eşitsizlik, Türkiye’nin en önemli sorunlarından birisi olma özelliğini
korumaktadır. Küreselleşme sürecinde hem ülkeler arasındaki, hem de ülkelerin kendi
içerisindeki gelir uçurumu derinleşmektedir. Gelir ve servet dağılımındaki eşitsizliklerin artışı,
kutuplaşmış dünyanın önemli bir özelliği olmuştur.
Küreselleşme sürecinde, sürece dâhil olanların kazanacağı, yaşanacak olan büyük refah
artışından herkesin faydalanacağı yönündeki iddialar, 1990’lı ve 2000’li yıllarda birbiri ardına
yaşanan iktisadi krizlerle birlikte daha fazla sorgulanmaya başlanmış ve küreselleşme sürecinin
“kazananları” ve “kaybedenleri” olan bir süreç olduğu ileri sürülmüştür.
Özelleştirme, deregülasyon, dış ticaretin serbestleştirilmesi ve sermaye hareketlerinin
serbestleştirilmesi gibi uygulamaların sonucunda sağlanacak olan ekonomik büyümenin gelir
dağılımını düzelteceği, yoksulluk sorununu çözeceği öne sürülmüştür. Ancak uygulanan neoliberal politikaların sonucunda gelir dağılımında eşitsizlikler ve yoksulluk artmıştır.
Sosyal bilimler alanında da son yıllarda, gelir dağılımı konusuna ilişkin artan bir ilgi söz
konusudur. Bu ilgi artışında ise zengin ülkelerde hanehalkları arasında gelir dağılımı
eşitsizliğinin artışı önemli bir etken olmuştur. Nitekim, 1970’li yıllardan itibaren zengin
ülkelerin birçoğunda, özellikle de ABD ve İngiltere’de gelir dağılımının bozulduğu
görülmektedir.
Gelir dağılımı konusuna ilgi gösteren birçok kişi tarafından sosyal adaletle ilgili olan
şu soru sıkça sorulmaktadır: Birçok insanın temel besine, barınmaya, giyinmeye, eğitime ve
sağlık hizmetlerine erişebilmek için çabaladığı bir ortamda toplumlar, çok az insanın zengin
şekilde yaşamasına izin vermeli midir? (Gilbert, 2015: 739).
Söz konusu sorular, özellikle de giderek sıklaşan kriz dönemlerinden sonra çok daha
yüksek sesle dile getirilmeye başlanmıştır.
Ekonomiye piyasa zorunluluklarının dayatılmasında neo-liberalizm, piyasaların serbest
olmasının iktisadi etkinliği arttıracağı yönündeki neo-klasik görüşü mantıksal gerekçe olarak
kullanmıştır. Serbest piyasaların yararına inanan neo-liberal iktisatçılar da, “aşağıya
damlama” kavramını kullanmış, gerçekleşecek ekonomik büyüme artışının toplumdaki
herkese yarar sağlayacağını; artan iktisadi fırsatların aşağıya damlamak suretiyle toplumun en
yoksul kesimlerine ulaşacağını ve milli gelir artışının tüm nüfusun yaşam standartlarını
iyileştireceğini vurgulamıştır (Johnston, 2008: 226).
Ancak zenginlerin hızlı şekilde artan gelir payları, vaat edildiği üzere aşağıya
damlamamıştır. Alt ve orta gelir gruplarındaki kişilerin toplam pastadan aldıkları pay
küçülmekle kalmamış, aynı zamanda reel gelirleri de daha önce olduğundan çok daha yavaş
artmıştır (Kotz, 2015: 86, 98).
Gelir dağılımı, bir ekonomide belirli bir dönem içerisinde (genellikle bir yıl içerisinde)
yaratılmış olan gelirin, bir diğer ifadeyle gayri safi yurtiçi hâsılanın toplumu oluşturan kişiler,
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toplumsal gruplar, bölgeler veya üretimi gerçekleştiren üretim faktörleri arasında ne şekilde
paylaşıldığını göstermektedir (Eğilmez, 2012: 212). Bir ekonomi içerisinde yaratılmış olan
kaynakların, piyasa tarafından veya merkezi siyasi karar mekanizması aracılığıyla söz konusu
kaynakları üreten üretim faktörleri arasında dağıtılması durumu da gelir dağılımı olarak
adlandırılmaktadır (Kirmanoğlu, 2014: 201).
Milli gelirin kişiler/hanehalkları, üretim faktörleri, bölgeler ve sektörler arasındaki
dağılımını temel alan başlıca dört tane gelir dağılımı türü bulunmaktadır. Söz konusu gelir
dağılımı türleri kişisel gelir dağılımı, fonksiyonel (faktörel) gelir dağılımı, bölgesel gelir
dağılımı ve sektörel gelir dağılımıdır.

13.1.1. Kişisel Gelir Dağılımı
Ekonomide belirli bir dönemde yaratılan milli gelirin kişiler, hanehalkları ya da nüfus
grupları arasındaki dağılımını kişisel gelir dağılımı göstermektedir. Bu gelir dağılımı türünde
her bir bireyin/hanehalkının toplam gelirden ne kadar pay aldığının belirlenmesi
amaçlanmaktadır (Kirmanoğlu, 2014: 204).
Kişisel gelir dağılımında, geliri elde edenlerin söz konusu geliri hangi üretim faktörü
sıfatıyla elde ettikleri dikkate alınmamakta; ücret, kâr, rant veya faiz ayrımı yapılmamaktadır.
Fakat gelir elde edenlerin ekonomik durumlarına, yaş ve cinsiyetlerine göre analizler
yapılmaktadır (Eğilmez, 2012: 212).
Bir diğer ifadeyle, kişisel gelir dağılımında, söz konusu gelirin ne şekilde elde edildiği
değil, gelirin ne kadar olduğu önem arz etmektedir. Dolayısıyla bireyin/hanehalkının ücret ve
kira şeklinde birden fazla geliri olabilir; ancak kişisel gelir dağılımında elde edilen gelirlerin
türü veya sayısı değil, bireyin/hanehalkının elde ettiği toplam gelir önemlidir (Aykaç, 2013: 5).
Boratav, sınıflar arası gelir dağılımı analizinden kişisel gelir dağılımı analizine
geçildiğini vurgulamaktadır ve kişisel gelir dağılımına ilişkin görüşlerini şu sözlerle ifade
etmektedir (Boratav, 2015: 289-290):
“(…) Bu çokluk dağılımının içerdiği eşitsizlik derecesi (bazen Gini katsayısı gibi tek
bir istatistiki göstergeyle) ölçülür ve zaman içinde gelir dağılımının hangi yönde değiştiği,
bozulup bozulmadığı belirlenir. Burada, bölüşüm analizini sınıflar ve sosyal gruplar arasında
doğrudan karşıtlık içeren bir çerçeveden, azdan çoğa doğru düzenlenen bir istatistikî
sıralama işlemine dönüştürülmüştür. Kişisel gelir dağılımı temel ve tali bölüşüm ilişkilerinden
ayrıştırılıp çözümlenmesine imkân vermeyen istatistikî bir yan üründür(…)”

13.1.2. Fonksiyonel (Faktörel) Gelir Dağılımı
Fonksiyonel gelir dağılımı, bir ekonomide yaratılan milli gelirin, onu yaratmış olan
emek sahipleri, sermaye sahipleri, toprak sahipleri ve girişimciler, bir diğer ifadeyle üretim
faktörleri arasındaki dağılımıdır. Fonksiyonel gelir dağılımında, üretim faktörlerinin elde ettiği
gelirlerin karşılaştırılması amaçlanmakta; milli gelirin ücret, faiz, rant ve kâr arasında ne
şekilde paylaşıldığı gösterilmektedir (Eğilmez, 2012: 212-213).
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Fonksiyonel gelir dağılımı, bir ülkenin sanayileşme düzeyini ve ülkede uygulanan
ekonomi politikalarının niteliğini de göstermektedir. Ücretlilik oranının sanayileşmiş ülkelerde
yüksek olması nedeniyle, milli gelir içinde ücretlerin payı da yüksek olmaktadır (Kirmanoğlu,
2014: 206).
Ancak, hem üretim faktörlerinin kendi içlerinde homojen olmaması, hem de bir
bireyin/hanehalkının birden fazla üretim faktöründen gelir elde edebilmesi gibi durumlar
sebebiyle, fonksiyonel gelir dağılımının incelenmesinde ve çıkarılan sonuçların
değerlendirilmesinde dikkatli olunması gerekmektedir. Örneğin bir çalışan hem ücret geliri hem
de rant ve/veya faiz geliri elde edebilir ki, bu durumun, özellikle vasıf düzeyi yüksek olan
çalışanlar açısından gerçekleşme ihtimali daha yüksektir (Aykaç, 2013: 6-7).
Boratav ise klasik politik iktisat geleneğinin kapitalistler, işçiler ve toprak sahiplerinden
meydana gelen temel sınıfsal analizinin, emek, sermaye, müteşebbis ve toprak öğelerinden
oluşan üretim faktörlerine dönüştürülmesi hamlesinin, toplumsal sınıflar çözümlemesini
bölüşüm karşıtlığı perspektifinden uzaklaştırdığına dikkat çekmiş; “faktörler”in terminolojik
benzerliklerine rağmen artık toplumsal sınıflar olmadığını vurgulamıştır. Çünkü her sınıfın
kendi bünyesinde farklı faktörler içermesi, onu anlamlı bir çözümleme birimi olmaktan
çıkarmıştır.
Wolff da benzer şekilde, klasik iktisatçıların gelir dağılımı analizinin “sınıflar”
(kapitalistler, işçiler ve bazı durumlarda da toprak sahipleri) üzerine odaklandığını; gelir
dağılımının sosyal sınıflar arasındaki mücadelelerin ve tarihsel güçlerin bir sonucu olarak
görüldüğünü vurgulamıştır. Fakat, iktisat teorisindeki neo-klasik devrimle birlikte gelir, bir
üretim faktörünün getirisi olarak görülmüş ve dolayısıyla gelir dağılımı da “faktör payları” ile
eşanlamlı hale gelmiştir (Wolff, 2009: 29).

13.1.3. Bölgesel Gelir Dağılımı
Bölgesel gelir dağılımı, bir ülkenin farklı bölgelerinin, o ülkenin milli gelirinden aldığı
payı ifade etmektedir. Bir ülkenin genellikle bütün bölgeleri aynı gelişmişlik düzeyine sahip
değildir. Her ülkenin farklı bölgeleri arasında ekonomik gelişmişlik farkları bulunmaktadır.
Ayrıca, bir bölgenin kendi içindeki gelir dağılımı da diğer bölgelerden farklılık göstermektedir
(Aykaç, 2013: 7).
Sanayinin belirli bölgelerde yoğunlaşma eğiliminin olması da, bölgeler arasındaki gelir
eşitsizliğine neden olmaktadır. Söz konusu yoğunlaşmada, pazarlara yakınlık, ulaştırma,
haberleşme vb. altyapı etkenleri ve ölçek ekonomilerinden faydalanma davranışı etkili
olmaktadır. Bu gelişmeler sonucunda bazı bölgelerde daha fazla istihdam yaratılırken, diğer
bölgeler gelir düzeyiyle bağlantılı olarak geri kalabilmektedir (Pınar, 2010: 309-310).
İstihdam olanaklarının sanayileşmiş bölgelerde çok daha fazla olması, nüfusun bu
bölgelerde yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Bölgeler arasındaki gelir eşitsizlikleri, kentleşme
ve sosyal yaşam standardını belirlemekte olan birçok faktörü olumsuz etkilemektedir. Bu
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yüzden, bölgeler arası gelir eşitsizliklerini azaltmaya yönelik kamu politikalarının önemi
artmaktadır (Pınar, 2010: 309-310).
Bölgesel gelir dağılımında adaletin sağlanması açısından bölgelerin gelir ve istihdam
yapıları detaylı şekilde incelenmeli ve daha sonra her bölgenin yapısal özelliklerine özgü
politikalar uygulanmalıdır (Metin, 2013: 91).

13.1.4. Sektörel Gelir Dağılımı
Sektörel gelir dağılımı, bir ekonominin farklı sektörlerinin, o ekonomide yaratılan
toplam gelirden aldığı payları ifade etmektedir. Sektörel gelir dağılımı, hem tarım, sanayi ve
hizmet sektörleri arasındaki gelir dağılımını, hem de her üretim sektörünün kendi alt sektörleri
arasındaki gelir dağılımını göstermektedir. Sektörel gelir dağılımı, bir ülkenin ekonomik
gelişmişlik düzeyi hakkında önemli bilgiler vermektedir (Aykaç, 2013: 8).
Normal koşullar altında bir ekonomi geliştikçe, sanayi ve hizmetler sektörünün toplam
gelirden aldığı payda artış, tarım sektörünün payında ise azalış beklenmektedir (Çalışkan, 2010:
94).
Aynı üretim sektöründen pay alan kişilerin farklı faktör gelirleri elde etmesi ve
dolayısıyla gelir düzeylerinin birbirinden çok farklı olması durumu da ortaya çıkmaktadır.
Sanayi sektöründe çalışmakta olan ücretli kesim arasında önemli gelir farkları olabileceği gibi,
sanayi sektöründe elde edilen kâr geliri ile ücret geliri arasında da çok önemli eşitsizlikler
görülebilmektedir (Pınar, 2010: 309).

13.1.5. Birincil ve İkincil Gelir Dağılımı
Serbest piyasa ekonomisinde, bir diğer ifadeyle devletin piyasaya hiçbir müdahalesinin
olmadığı durumda, piyasa aracılığıyla üretim sürecine katılan üretim faktörlerine, yaratılan
milli gelirin dağılımına birincil gelir dağılımı denilmektedir. Devlet tarafından, belirli bir
dönem içerisinde serbest piyasada oluşmuş olan birincil gelir dağılımına çeşitli araçlarla
müdahale edilerek, daha adil bir gelir dağılımının oluşturulması amaçlanmaktadır. İşte bu
müdahaleler sonucunda ortaya çıkan gelir dağılımı ikincil gelir dağılımı veya gelirin yeniden
dağılımı olarak tanımlanmaktadır (Kirmanoğlu, 2014: 210-211).
İkincil gelir dağılımında, devletin elinde kamu harcamaları ve kamu gelirleri olmak
üzere iki etkin mali araç bulunmaktadır:
Söz konusu araçlardan ilki olan kamu harcamalarında, devlet bazı mal ve hizmetleri
düşük gelirli vatandaşlarına ya parasız olarak ya da çok düşük bedeller karşılığında
maliyetlerinin altında sunmaktadır; ayrıca devlet, transfer harcamaları da yapmak suretiyle
piyasanın sağlayamadığı adil gelir dağılımını sağlamaya çalışmaktadır. Söz konusu araçlardan
ikincisi olan kamu gelirlerinde ise vergiler ön plana çıkmaktadır. Yüksek gelir elde edenlerden
artan oranlı tarifelerle sağlanan vergi gelirlerinin transfer harcamaları yoluyla düşük gelir
gruplarına aktarılması ve bu sayede düşük gelir gruplarının gelirlerinin yükselmesi
hedeflenmektedir. Ayrıca geliri belirli bir düzeyin altında olanların vergiden muaf tutulması
226

veya özel indirim gibi çeşitli tekniklerle daha az vergi ödemesi sağlanmaktadır. Devlet elindeki
bu mali araçlarla, piyasa mekanizmasının sağlayamamış olduğu gelir dağılımında adaleti
sağlamaya çalışmaktadır (Yılmaz, 2015: 41).
Bir diğer ifadeyle, gelirin yeniden dağılımı devlet tarafından kamu harcamaları,
vergiler, fiyat politikaları, sosyal güvenlik, işgücü piyasası ve ücret politikaları aracılığıyla
sağlanabilmektedir. Devlet tarafından yapılan tüm bu kamusal müdahaleler sonucunda ortaya
çıkan ikincil gelir dağılımının, birincil gelir dağılımına göre daha adil olmasının gerektiği
açıktır (Aykaç, 2013: 9).
Nitekim, gelir dağılımında değişiklikle sonuçlanan devletin tüm müdahalelerinde, düşük
gelirli kesimlerin dikkate alınması ve gelir eşitsizliğinin azaltılması konuları sosyal devlet
anlayışının bir gerekliliği olarak karşımıza çıkmaktadır (Çalışkan, 2010: 94).

13.2. Gelir Dağılımının Belirlenmesinde Etkili Olan Temel Faktörler
Gelir dağılımının belirlenmesinde etkili olan birçok ekonomik, siyasal ve sosyal faktör
bulunmaktadır. Fakat gelir dağılımını belirleyen faktörlerin en başında üretim araçlarının
mülkiyeti gelmektedir. Mülkiyetin eşitsiz dağılımı, gelir dağılımında eşitsizliklerin artmasına
neden olmaktır. Ayrıca ülkenin piyasalarının yapısı, kamu hizmetlerinin düzeyi, sosyal
kurumları, uygulanan sosyal politikalar ve maliye politikaları, işgücünün örgütlenme düzeyi,
işgücünün yatay ve dikey hareketliliği, ülkenin demokratikleşme düzeyi, siyasal katılım
biçimleri, nüfusun sınıfsal ve sektörel dağılımı vb. etkenler de gelir dağılımının belirlenmesinde
etkili olmaktadır (Şahin, 2002: 529).
Karluk da üretim araçları mülkiyetinin, toplumda gelir dağılımını doğrudan belirleyen
en önemli faktör olduğunu; diğer bir faktörün ise kamu hizmetlerinin dağılımı olduğunu
belirtmiştir. Sosyal güvenlik, eğitim, sağlık gibi kamu hizmetlerinin yaygınlık düzeyinin ile
vatandaşların söz konusu hizmetlerden faydalanma oranının gelir dağılımı üzerinde etkisi
bulunmaktadır (Karluk, 2005: 69).
İşgücü piyasalarının örgütlenme tarzı, sendikal hakların ve sendikal özgürlüklerin
gelişmişlik düzeyi, sendikal haklara ilişkin düzenlemeler, sendikalaşmanın yaygınlık düzeyi ve
sendikaların gücü de gelir dağılımını belirleyen önemli faktörlerdendir. Çünkü, genellikle
sendikalı çalışanların ücret/maaş ve diğer çalışma koşulları, sendikalı olmayan çalışanlara
oranla daha iyi durumda olmaktadır. Bu yüzden sendikalı olma oranının yükselmesi, gelir
dağılımının emek lehine değişmesine neden olmaktadır (Çalışkan, 2010: 95-96).
Servet dağılımındaki eşitsizlikler de, gelir dağılımında eşitsizliklere neden olmaktadır.
Gelir dağılımı ile servet arasında karşılıklı bir ilişki bulunmaktadır. Gelir getirme özelliğine
sahip bir servetin var olması ve bu servetin büyüklüğü, servet sahibi olan kişilerin gelir düzeyini
belirlemekte; gelir de servetin yaratılmasında en önemli kaynağı oluşturmakta; nitekim servet
de yeni gelirlerin kaynağı olmaktadır. Fakat servet dağılımında da ciddi eşitsizliklerin olduğu
görülmektedir (Arabacı, 2013: 174).
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Servet dağılımındaki eşitsizliklerin azaltılmasına, dolayısıyla da gelir dağılımında
adaleti sağlamaya yönelik olarak servet üzerinden, servet transferinden ve servet artışlarından
alınan servet vergileri büyük önem taşımaktadır (Yılmaz, 2015: 363).

13.3. Küresel Ölçekte Gelir Dağılımında Artan Eşitsizlik
Sermayenin ve piyasanın küresel bir boyut kazanması olarak yorumlanabilecek
küreselleşme sürecine kuşkuyla bakanlar, küreselleşme süreci ilerledikçe hem dünya hem de
ülke ölçeğinde eşitsizliklerin arttığına dikkat çekmektedirler (Koray, 2008: 279-280).
Küreselleşme sürecinde devlet, çalışma yaşamındaki kuralsızlıklara ve esnekliklere göz
yummak suretiyle sosyal devlet konumundan uzaklaşmış ve böylece ulusal devlet ile ulusal
politikaların emeği koruma işlevi büyük ölçüde azalmıştır. Küreselleşme sürecinde ulus
devletler, dünya piyasalarına eklemlenmeye ve uyum sağlamaya yönelik politikalara öncelik
vermek zorunda bırakılmış; devletin sosyal kaygıları ise büyük ölçüde unutulmuştur (Koray,
2008: 284).
Küresel rekabette geride kalma kaygısı sonucunda devlet, hem emek fiyatının
yükselmesine neden olacak koruyucu uygulamaları ve kuralları ihmal etmiş, hem de devlet
bütçesi içerisinde özellikle sosyal harcamalarda kısıntı yapmıştır. Artık “rekabet için esneklik”
görüşünün hâkim olması neticesinde sosyal haklar, sendikal haklar ve asgari çalışma
standartları bir ülkenin rekabet gücünü azaltan haklar olarak değerlendirilmeye başlanmıştır
(Koray, 2008: 284).
İşgücünün kutuplaşması, çalışma yaşamındaki kuralsızlaşma eğilimi ve esnekleştirme,
küreselleşmenin çalışma koşulları açısından sonuçları olarak karşımıza çıkmaktadır. İşgücünün
kutuplaşmasında, söz konusu olan bölünme vasıflı-vasıfsız işgücü anlamında bir bölünme
değildir; dünya genelinde küçük ve elit bir işgücü açısından çalışma koşullarının geliştiği,
geride kalan büyük bir kesimin ise işsiz kaldığı veya yoksulluktan kurtarmayan bir çalışmaya
mahkûm olduğu, bir diğer ifadeyle çalışan yoksullara dönüştüğü bir bölünmedir (Koray, 2008:
281-283).
Küreselleşme sürecinde, gelir dağılımı vasıfsız ve yarı-vasıflı işgücü aleyhine, sermaye
ve görece az sayıdaki yüksek vasıflı işgücü lehine değişmektedir. Boratav da yaşanılan sürecin
sonuçlarını şu şekilde özetlemektedir (Boratav, 2004: 145-146):
“(…) Son çeyrek yüzyıl boyunca büyüme hızının Üçüncü Dünya ülkelerinin çok büyük
bir bölümünde önceki çeyrek yüzyıla göre düştüğü ve gelir dağılımının emekçilerin aleyhine,
sermaye sınıflarının lehine dönüştüğü tüm ciddi araştırmaların ortaya koydukları olgulardır.
(…) Neoliberal politikaların bölüşüm sonuçları, işsizliğin artması, reel ücretlerin verim
artışlarının gerisinde seyretmesine, hatta çoğu kez gerilemesine yol açmış; kırsal dünyada
topraksızlık artmış; (…) köylülere dönük destekleme politikalarının kapsamı gerilemiş;
devletin sosyal alanlara dönük harcamaları daralmış; “kamu hizmeti” nitelendirilmesiyle
parasız sunulan pek çok alanda, “kullanım bedeli ödeyerek yararlanması” ilkesi
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yaygınlaşmıştır. (…) Temel (birincil) bölüşüm ilişkilerindeki dönüşümlerin nihai bilançosu,
böylece, açık seçik olarak emek aleyhine, sermaye lehine gerçekleşmiştir.”
Kirmanoğlu da küreselleşme sürecinde, sermayenin önündeki engellerin kaldırılmasının
ve sermayenin uluslararası dolaşımının serbestleştirilmesinin devam ettiği ölçüde, vergi
politikalarının sermaye gelirleri lehine olmayı sürdürdüğünü ve söz konusu durumun da gelir
dağılımının emek gelirleri aleyhine bozulmasına neden olduğuna dikkat çekmiştir
(Kirmanoğlu, 2014: 202).
Nitekim, Stockhammer da neo-liberalizmin, emek ile sermaye arasındaki gelir
dağılımının sermaye lehine yeniden düzenlenmesini sağlayarak gelir dağılımında kutuplaşmaya
neden olduğunu belirtmiş ve emekten sermayeye doğru gerçekleşen güç kaymasının ücret
gelişimlerine açıkça yansıdığını vurgulamıştır (Stockhammer, 2010: 10).
Gilbert da aynı noktaya dikkat çekmekte ve işçi sendikaları, asgari ücret düzenlemeleri,
toplu pazarlık vb. ücret belirleme kurumlarının giderek azalan etkisinin, ücret ve maaşlarda
artan eşitsizliğe neden olduğunu belirtmektedir. Söz konusu kurumların güçlü olması
durumunda, bu kurumlar işçiler açısından piyasa güçlerine karşı önemli bir kalkan görevi
görmektedir. Ancak söz konusu kurumların gücü de devlet desteğine son derece bağımlıdır ve
küreselleşme sürecinde de bu devlet desteği birçok ülkede azalmaktadır (Gilbert, 2015: 742).
Yüksek gelirli ülkeler ile düşük ve orta gelirli ülkelerdeki kişi başına düşen GSYİH’daki
değişimler, Dünya Bankası’nın verileri ışığında incelendiğinde karşımıza şu şekilde bir tablo
çıkmaktadır: Yüksek gelirli ülkelerde* kişi başına düşen GSYİH 1980 yılında 9.540 dolarken,
2000 yılında 25.523 dolara ve 2015 yılında ise 39.717 dolara yükselmiştir. Düşük ve orta gelirli
ülkelerde* ise kişi başına düşen GSYİH 1980 yılında 641 dolarken, 2000 yılında 1.180 dolara
ve 2015 yılında ise ancak 4.345 dolara kadar yükselebilmiştir. 1980 yılından 2015 yılına kadar
geçen zaman diliminde kişi başına düşen GSYİH’da, yüksek gelirli ülkelerde 30.177 dolarlık
bir mutlak artış gerçekleşmişken; düşük ve orta gelirli ülkelerde ise sadece 3.704 dolarlık bir
mutlak artış sağlanabilmiştir. 1970 yılı ile 2015 yılı arasında kişi başına düşen GSYİH
bakımından yüksek gelirli ülkeler ile düşük ve orta gelirli ülkeler arasındaki giderek büyüyen
uçurum görülebilmektedir.
1980’li yıllarda başlamış olan serbestleştirme döneminin, artan küresel mal ve para
akışının gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki kişi başına düşen milli gelir
farklılıklarını azaltmak bir yana, ciddi şekilde arttırdığı görülmektedir. Hızlı şekilde artan söz
konusu farklılık, gelişmekte olan ülkelerde hem bu ülkeler açısından hedeflere ulaşılmasını
zorlaştırmakta, hem de serbest mal ve hizmet akışının etkisiyle bu ülke toplumları üzerinde
sürekli bir tüketim baskısı yaratmaktadır. Bütün bu gelişmelerin sonucunda ise gelişmekte olan
ülkeler, tüketim baskısını azaltabilmek ve gelişmelerini sürdürebilmek için borç sarmalı içine
girmektedir. Bu sürekli borçlanma durumu ise, söz konusu ülkelerin ekonomilerine büyük
yükler getirmekte, birçok kamu harcamasının azaltılmasına neden olmakta, üretim ve tüketim
dengesini bozmakta ve gelir dağılımı eşitsizliklerini arttırmaktadır (Koray, 2008: 291).
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Küreselleşme sürecinde, küresel gelir dağılımında eşitsizlikler artmıştır. Hem ülkeler
arasında, hem de ülkelerin kendi içindeki gelir dağılımında önemli eşitsizlikler görülmektedir.
Ülkelerin kendi içindeki üst gelir gruplarının gelirden aldıkları paylar ile alt gelir gruplarının
gelirden aldıkları paylar arasındaki büyük farklılıklar karşımıza çıkmaktadır. Gelişmiş ülkelerin
kendi içindeki gelir dağılımı eşitsizlikleri, diğer ülkelerle kıyaslandığında daha azdır. Gelişmiş
ülkeler içerisinde, Gini katsayısına* göre, gelir dağılımı eşitsizliğinin en düşük olduğu ülkeler
sırasıyla Norveç, Finlandiya ve İsveç’tir. Söz konusu üç ülkede toplumun en zengin yüzde
10’luk kesiminin gelirden aldığı pay, toplumun en yoksul yüzde 10’luk kesiminin aldığı payın
yaklaşık olarak 6 katıdır. Gelişmiş ülkeler arasında ABD’de Gini katsayısının yüksek olması
ise dikkat çekicidir.
ABD’de toplumun en zengin yüzde 10’luk kesimi gelirin %30,2’sini alırken, toplumun
en yoksul yüzde 10’luk kesimi ise gelirin sadece %1,7’sini alabilmektedir. ABD’de söz konusu
yüzde 10’luk en zengin ve yüzde 10’luk en yoksul kesimlerin gelirden aldıkları paylar arasında
yaklaşık olarak 18 kat fark bulunmaktadır (2013 yılı verilerine göre).
*İtalyan istatistikçi Corrado Gini tarafından geliştirilen ve Lorenz eğrisi grafiğinden
türetilen Gini katsayısı, gelir dağılımında en yaygın kullanılan eşitsizlik göstergelerinden
birisidir. Gini katsayısının, alabileceği değerler “0” ve “1” değerleri arasında bulunmaktadır.
“1” değeri tam eşitsizlik durumunu, “0” değeri ise tam eşitlik durumunu temsil etmektedir. Gelir
dağılımları, Gini katsayısının alacağı değerin iki uç değer olan 0 ile 1’e olan yakınlığına göre
yorumlanmaktadır. Gelir dağılımındaki eşitsizliğin artması durumunda Gini katsayısının
değeri 1’e, eşitsizliğin azalması durumunda ise Gini katsayısının değeri 0’a yaklaşmaktadır
(Dağdemir, 2013: 45-46).
Kotz da, neo-liberal dönemde ABD’de gelir dağılımı eşitsizliğinin çarpıcı bir biçimde
arttığını vurgulamaktadır. ABD’de 1979 yılında toplumun en zengin yüzde 5’lik kesimi gelirin
%15,3’ünü alırken, toplumun en yoksul yüzde 20’lik kesimi ise gelirin sadece %5,4’ünü
alabilmektedir. 2007 yılında ise toplumun en zengin yüzde 5’lik kesiminin gelirden aldığı pay
%20,1’e yükselmiş, toplumun en yoksul yüzde 20’lik kesiminin gelirden aldığı pay ise %4,1’e
gerilemiştir (Kotz, 2015: 95, 97). 2015 yılı verisi incelendiğinde ise ABD’de toplumun en
zengin yüzde 5’lik kesiminin gelir payının %20,9 olduğu, toplumun en yoksul yüzde 20’lik
kesiminin gelir payının ise azalmaya devam ederek %3,7’ye kadar gerilediği görülmektedir
(U.S. Bureau of the Census).
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’ne (OECD) üye olan ülkelerin gelir dağılımı
eşitsizliğini gösteren Gini katsayıları incelendiğinde ise, 2013 yılında gelir dağılımı
eşitsizliğinin en düşük olduğu 5 ülkenin sırasıyla İzlanda, Norveç, Danimarka, Slovenya ve Çek
Cumhuriyeti olduğu görülmektedir. OECD ülkeleri içerisinde, 2013 yılı için gelir dağılımı
eşitsizliğinin en yüksek olduğu 5 ülke ise sırasıyla Şili, ABD, Türkiye, Estonya ve İsrail
olmuştur.
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OECD, 2015 yılının Mayıs ayında gelir dağılımı eşitsizliği ve yoksulluk üzerine
yayımladığı raporunda, zenginler ile yoksullar arasındaki uçurumun giderek derinleştiğini,
hatta birçok ülkede bu uçurumun son otuz yıl içerisindeki en üst seviyeye ulaştığını ileri
sürmüştür.
Söz konusu raporda, OECD ülkelerinde toplumun en zengin yüzde 10’luk kesiminin
gelir payının, toplumun en yoksul yüzde 10’luk kesimin gelir payının 1980’li yıllarda 7 katı
olduğu; bu payın 1990’larda 8 kata, 2000’lerde ise 9 kata çıktığı ifade edilmiş ve günümüzde
bu payın 9,6 kata kadar yükseldiği vurgulanmıştır.
Söz konusu raporda, artan gelir dağılımı eşitsizliğinin toplumdaki sosyal uyumu
bozmasının ötesinde uzun dönemli ekonomik büyüme açısından da olumsuz etkileri olduğu
özellikle belirtilmiştir. OECD raporunda, OECD ülkelerinin Gini katsayısı ortalamasının 0,315
olduğu ve OECD ülkeleri arasında Şili, Meksika, Türkiye ve ABD’nin Gini katsayılarının en
yüksek olduğu ifade edilmiştir (OECD, 2015: 15, 20).

13.4. Türkiye’de Gelir Dağılımında Eşitsizlik
TÜİK’in Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırmalarından elde edilen veriler incelendiğinde,
2006 yılından 2014 yılına gelindiğinde Türkiye’de gelir dağılımı eşitsizliğinde çok önemli bir
değişiklik olmadığı görülmektedir. 2006 yılında birinci yüzde 20’lik grubun gelirden aldığı pay
%5,1 iken, söz konusu pay 2014 yılında ancak %6,2’ye yükselebilmiştir. 2006-2014 döneminde
beşinci yüzde 20’lik grubun payı ise 2,5 puan düşmüştür.
Türkiye’de 2006 yılında son yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay, ilk yüzde
20’lik grubun toplam gelirden aldığı payın 9,6 katı iken, 2007 yılında 8,1 kata düşmüş, daha
sonra 2009 yılında 8,5 kata kadar yükselmiş ve 2014 yılında 7,4 kat olmuştur. Nitekim, söz
konusu dönemde Türkiye’nin Gini katsayısı da inişli çıkışlı bir seyir izlemiş; 2006 yılında 0.428
düzeyinde olan Gini katsayısı, 2014 yılında 0.391 düzeyine kadar gerilemiş; ancak 2015 ve
2016 yıllarında yükselmiştir.
Türkiye’nin Gini Katsayısı ve P80/P20 Oranı* (2006-2016):
2006 0.428 --- 9,6
2007 0.406 --- 8,1
2008 0.405 --- 8,1
2009 0.415 --- 8,5
2010 0.402 --- 7,9
2011 0.404 --- 8,0
2012 0.402 --- 8,0
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2013 0.400 --- 7,7
2014 0.391 --- 7,4
2015 0.397 --- 7,6
2016 0.404 --- 7,7
*P80/P20 Oranı: Toplumun en zengin %20’sinin gelirinin, en yoksul %20’sinin
gelirine oranı.
Türkiye’de gelir dağılımında eşitsizlik sorunu incelendiğinde, Türkiye’de en zengin
yüzde 20’lik grubun milli gelirden aldığı payın halen %50’ye yakın olduğunun ve Türkiye’nin
Gini katsayısının ise halen yüksek bir değerde olduğunun da vurgulanması gerekmektedir.
Nitekim Türkiye’nin Gini katsayısı, OECD ülkelerinin Gini katsayıları ile karşılaştırıldığı vakit
Türkiye halen son sıralarda yer almaya devam etmektedir.

Türkiye’nin gelir dağılımı eşitsizliği sorununun çözümünde, devletin gelir dağılımı
eşitsizliğini azaltmaya yönelik politikaları etkin şekilde uygulaması gerekmektedir.
Devlet tarafından sosyal politikalara ağırlık verilmesi, toplumun en alt gelir gruplarına
yönelik sosyal transferlerin artırılması, işsizliğin ve kayıtdışı sektörün azaltılması, emek
piyasalarındaki kuralsızlaştırmanın engellenmesi, eğitim ve sağlık hizmetlerinin
yaygınlaştırılması ve söz konusu hizmetlerin kalitesinin artırılması, eğitimde fırsat eşitliğinin
sağlanması, vergi sisteminde dolaylı vergiler yerine dolaysız vergilerin ağırlığının artırılması,
artan oranlı vergi tarifelerinin tercih edilmesi, verginin ücret gelirlerindense sermaye gelirleri
üzerinde yoğunlaşması, servet dağılımı eşitsizliklerinin azaltılmasına yönelik olarak da servet
üzerinden ve servet transferinden servet vergisi alınması gibi uygulamaların gerçekleştirilmesi
gelir dağılımı eşitsizliğinin azaltılmasında etkili olabilecektir.
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14.1. Aşırı Dış Borçlanma Sürecinin Borç Krizine Dönüşümü
1970 yılı ve sonrası dönemde gelişmekte olan ülkelerde yaşanan hızlı dış borç stoku
artışlarının, kısa süre içerisinde borç krizlerine dönüşmesine neden olan etkenlerin incelenmesi
önem arz etmektedir.
Durgunluk içerisindeki gelişmiş kapitalist ülkelerden, gelişmekte olan ülkelere yönelik
kredi akışını sağlayan kredi mekanizmasının, dış borçlandırma yoluyla gelişmekte olan
ülkeleri, gelişmiş ülkelerin sermaye birikimi gereksinmelerine göre yeniden yapılandırdığı ileri
sürülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin içine girdiği dış borç sarmalı, bu ülkelerden gelişmiş
kapitalist ülkelere doğru önemli düzeyde kaynak aktarımına neden olmuş ve sonuç olarak
gelişmekte olan ülkelerin dışa bağımlılığını artırmıştır.
1982 yılının Ağustos ayında Meksika’nın moratoryum ilan etmesi ile büyük bir borç
krizi açığa çıkmıştır. Meksika’nın moratoryum ilan etmesinden* sonra, borç yükü ağır olan
çeşitli ülkeler de moratoryum ilan etmiştir.
Gelişmekte olan ülkeler, 1982 yılından itibaren gelişmiş kapitalist ülkelere zorunlu
olarak net negatif kaynak transferi yapar hale gelmiştir. Özellikle IMF ve Dünya Bankası
gibi kuruluşlara da gelişmekte olan ülkelerden bir dönem net kaynak transferinin yapılmış
olması dikkat çekicidir. Bu noktada, borç veren kesimde hâkim olan ve borç krizlerinin tek
sebebi olarak gelişmekte olan ülkelerin, aldıkları dış borçları verimli alanlarda
kullanmamalarını gören anlayışında sorgulanması gerekmektedir.12
Gelişmiş ülkelerde yaşanan durgunluk nedeniyle, uluslararası ticari bankaların
ellerindeki fonlar gelişmiş ülkelerde kredi olarak değerlendirilememiştir. Uluslararası ticari
bankalardaki söz konusu atıl fonlar, başlangıçta düşük faiz oranlarıyla gelişmekte olan ülkelere
kredi olarak yönlendirilmiştir.
Gelişmiş ülkelerden, gelişmekte olan ülkelere yönelik kredi arzının hızlı bir şekilde
artması sonucunda, hem gelişmiş ülkelerin uluslararası ticari bankalarının elinde bulunan atıl
fonlar değerlendirilmiş, hem de gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere yaptıkları ihracat
miktarı artmıştır. Sermayenin ortalama kâr haddinin düştüğü söz konusu dönemde, gelişmekte
olan ülkelerin dış borçlandırılması sayesinde esas olarak gelişmiş ülke ekonomilerinin
rahatlaması sağlanmıştır.
Yaptıkları ithalatlarını, ihracat artışları ile karşılayamayan ve büyümesi de ithalata
bağımlı olan gelişmekte olan ülkeler, uluslararası ticari bankalardan borç alarak ithalatlarını
devam ettirmeye çalışmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin dış borçlanma ihtiyacının artmasında,
gelişmiş ülkeler ve uluslararası kuruluşlar tarafından gelişmekte olan ülkelere tavsiye edilen
bağımlı kalkınma modellerinin de büyük etkisi olmuştur.
*Moratoryum ilan etmek: Borçlu ülkenin ödeme gücünü kaybetmesi sonucunda var olan borçlarının
tamamını veya bir kısmını ödeyemeyeceğini ilan etmesidir. Moratoryum sonucunda borç devam etmektedir, ancak
borçlu ile alacaklılar arasındaki karşılıklı anlaşmalar sonucunda borçların yeniden yapılandırılması veya ödeme
vadelerinin ertelenmesi gerçekleşebilmektedir.
12
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Dış borç birikimi, iç tasarrufların düşük, cari işlemler açıklarının yüksek olduğu ve yerel
kaynakların arttırılması için sermaye ithaline ihtiyaç duyan, ekonomik kalkınma aşamasındaki
gelişmekte olan ülkeler için ortak bir olgudur.
1970’li yıllar başlarken, gelişmekte olan ülkelerin dış borçları incelendiğinde söz
konusu borçların resmi bir olgu olduğu, bir diğer ifadeyle alacaklıların çoğunluğunu yabancı
hükümetlerin ve Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF), bölgesel kalkınma bankaları
gibi uluslararası finansal kuruluşların oluşturduğu göze çarpmaktadır. Bu dönemde verilen
kredilerin çoğu düşük faizlidir ve kalkınma projelerinin uygulanması, sermaye malları
ithalatının genişlemesi amaçlarına yönelik olarak verilmiştir.
Gelişmekte olan ülkelere yönelik kredi arzında, başlangıçta gelişmiş ülke
hükümetleri ve uluslararası kuruluşlar tarafından verilen kredilerin payı büyüktür. Söz
konusu kredilerin vadeleri uzun, faiz oranları ise düşüktür. Ancak, 1970’li yıllardan itibaren
gelişmekte olan ülkelere yönelik toplam kredi arzının büyük bölümü uluslararası ticari
bankalar tarafından gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

Bir diğer ifadeyle, 1970’li yılların ortalarından 1980’li yılların başına kadar ki zaman
diliminde uluslararası ticari bankalar, uluslararası krediler içinde büyük pay sahibi olmaya
başlamıştır.
Bu gelişme, dış borcun vade yapısında ve faizinde önemli değişimlere neden
olmuştur. Çünkü uluslararası ticari bankalar tarafından verilen krediler kısa vadeli, yüksek ve
değişken faizlidir. Dış borç kaynak ve koşullarında yaşanan söz konusu değişimler, gelişmekte
olan ülkeler için dış borç sorununun daha da ağırlaşmasının nedenlerinden biri olmuştur.
Dış borç yükü ağır olan gelişmekte olan ülkelerin dış borç servisinde ciddi aksaklıkların
ortaya çıkması ve borcun geri ödenmemesi durumu, uluslararası ticari bankaların iflas etmesine,
dolayısıyla da uluslararası finansal sistemde büyük sarsıntıların oluşmasına neden olacaktır.
Azgelişmiş ülkelerin toplam dış borçlarına ilişkin istatistikî veriler incelendiğinde, 1970
yılında 62,45 milyar dolar olan toplam dış borç miktarının, 1982 yılında 743,52 milyar dolara,
1990 yılında ise 1242,18 milyar dolara yükseldiği görülmektedir. Bir diğer ifadeyle, azgelişmiş
ülkelerin toplam dış borçları 1970 yılından 1982 yılına kadar yaklaşık olarak oniki kat, 1990
yılına kadar ise yaklaşık olarak yirmi kat artmıştır.
Toplam dış borçlar artarken, borçların anapara ve faiz ödemelerinin toplamını ifade
eden borç servisi ödemeleri de benzer bir süreç izlemiş ve 1970 yılında 9,22 milyar dolarken,
1982 yılında yaklaşık onüç kat artarak 114,8 milyar dolara, 1990 yılında ise yaklaşık onaltı kat
artarak 144,13 milyar dolara yükselmiştir.
Azgelişmiş ülkelerin dış borçlarının sınıflandırılması uzun vadeli dış borçlar, kısa
vadeli dış borçlar ve IMF’den alınan krediler olarak yapılmaktadır. 1970 ile 1990 yılları
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arasındaki döneme ait rakamlar incelendiğinde; kısa vadeli dış borçların 1975 yılıyla birlikte
hızla artmaya başladığı görülmektedir.
Bu artışın temel nedeni, petrol fiyatlarındaki artış sonucunda azgelişmiş ülkelerin cari
işlemler bilançosu açıklarını kapamak için yoğun çaba sarf etmesidir. 1975 yılında 2,5 milyar
dolar olan kısa vadeli dış borçlar, 1977 yılında 61,4 milyar dolara, 1982 yılında 166,7 milyar
dolara ve son olarak 1990 yılında ise 184,9 milyar dolara yükselmiştir.
1982 yılında azgelişmiş ülkelerin toplam dış borcunun bölgesel dağılımı incelendiğinde
ise dış borcun %51,3’le en çok Latin Amerika’da yoğunlaştığı göze çarpmaktadır. Latin
Amerika’yı ise %26,8 ile Güney ve Doğu Asya; %11,1 ile Ortadoğu ve Kuzey Afrika; %10,8
ile de Sahraaltı Afrika izlemektedir.
Latin Amerika ülkelerinin dış borçlanmasında büyük çoğunluğu ticari banka kredileri
oluştururken, Güney Asya ve Afrika ülkelerinin dış borçlanmasında ise ağırlık devletten devlete
verilen borçlarda ve IMF, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlardan alınan borçlarda
olmuştur.
Dış borcun kaynağa göre sınıflandırılmasında üç tane kaynak bulunmaktadır: (1)
“yabancı devletlerden sağlanan dış borçlar” (iki taraflı kredi); (2) “uluslararası kuruluşlardan
sağlanan dış borçlar” (çok taraflı kredi) ve (3) “uluslararası mali piyasalardan sağlanan dış
borçlar”.
Yabancı devletlerden borçlanma, borç veren ülke ile borç alan ülke arasında yapılan
borç anlaşmasıyla gerçekleşmektedir. Çoğunlukla, gelişmiş ülkeler borç veren konumunda,
gelişmekte olan ülkeler ise borç alan konumundadır ve söz konusu dış borcun içeriğini
kalkınmanın finansmanına yönelik olan düşük faizli, uzun vadeli ve ödemesiz süresi olan proje
ve program kredileri oluşturmaktadır.
Zaten, yabancı devletlerden borçlanma, düşük faizli ve uzun vadeli nitelikleri nedeniyle
imtiyazlı borçlanma olarak da adlandırılmaktadır.
Uluslararası mali piyasalardan sağlanan borçların vadeleri ise kısa olma eğilimindedir
ve faiz oranları yüksektir, ayrıca faiz oranları çoğunlukla değişken oranlıdır. Faizin değişken
olması, faiz risklerinin kredi talebinde bulunanlara aktarılmasına yol açmaktadır. Gelişmiş
ülkelerde ortaya çıkan fon fazlalarının gelişimi ile uluslararası ticari banka kredilerinin arzının
artması arasındaki pozitif ilişki büyük önem arz etmektedir.
IMF, 1970’lerde yaşanan yoğun borçlanma dönemi sonrasında ortaya çıkan borç krizi
yıllarında giderek güç kazanmıştır. Borçlarını geri ödemekte zorlanan azgelişmiş ülkelerin borç
ertelemelerinden faydalanabilmeleri ve yeni kredi alabilmeleri için IMF’nin önerdiği istikrar
politikalarını uygulamaları şart koşulmuştur.
IMF politikalarının önerilme amacı kalkınmanın sağlanması değil, borçların geri
ödenmesinin sağlanmasıdır. Bu süreçte, finans çevrelerinin çıkarlarının, borçlu durumdaki
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çevre ülkelerin ekonomik büyümesinin yavaşlaması ve bu ülkelerde yoksulluğun artması
pahasına korunmakta olduğu ileri sürülmektedir.

14.2. Yoğun Kredi Arzının ve Yoğun Kredi Talebinin Nedenleri
Neşecan Balkan, çevre ülkelerin dış borçluluğu olgusunu, kapitalist sistemin
dinamikleriyle ilişkilendirmekte ve borçluluk olgusunun “eşitsiz ve hiyerarşik kapitalist
sistemin ürünü” olduğunu; “kimi yaklaşımların ileri sürdüğü gibi dışsal etkenlerden ve politik
hatalardan kaynaklanmayıp, bizzat kapitalist sistemin çelişkilerinin bir sonucu” olduğunu
vurgulamaktadır.
Yaşanan aşırı borçlanma süreci incelenirken, borçlanma olgusunun, kredi arzı ve kredi
talebi olmak üzere iki yönünün bulunduğu dikkatlerden kaçmamalıdır.
Yoğun Kredi Arzının Yapısal Nedeni: Kapitalizmin Krizi
Yoğun Kredi Arzının Dönemsel Nedenleri: Bretton Woods Sistemi’nin Çöküşü /
Europara Piyasasının Ortaya Çıkması / Petro-Dolarların Yeniden Dolaşıma Sokulması / Finans
Sektörünün Hızlı Büyümesi
Gelişmiş ülkelerde kâr oranının, üretim ve yatırım artış hızlarının azaldığı ve dünya
ticaretinin daraldığı, kapitalizmin uzun dalgalarının durgunluk dönemleri olan 1870’li yıllar,
1920’li yıllar ve 1970’li yıllar, gelişmiş ülkelerden azgelişmiş ülkelere yoğun sermaye ihracının
yaşandığı dönemler olarak, bir diğer ifadeyle azgelişmiş ülkelerin yoğun borçlandıkları/
borçlandırıldıkları dönemler olarak dikkat çekmektedir.
1970’li yıllarda gelişmiş kapitalist ülkelerde yaşanan krizin, kredi arzı ve kredi talebi
yönünden iki sonucu olmuştur:
*Birinci sonuç, gelişmiş kapitalist ülkelerde yeni yatırımlar için talep edilen kredi
miktarının düşmesi ve kredi talebinin düşmesi sebebiyle atıl kalan para sermayenin kredi
biçiminde azgelişmiş ülkelere yoğun şekilde arz edilmesidir.
*İkinci sonuç ise, kriz nedeniyle, azgelişmiş ülkelerin gelişmiş kapitalist ülkelere
yapacakları ihracatın azalması ve bu yüzden ortaya çıkacak olan dış finansman ihtiyaçlarının
karşılanabilmesi için kredi taleplerinin artmasıdır.
Uluslararası para sisteminde yaşanan kriz ve Bretton Woods Sistemi’nin çökmesiyle
piyasalarda ortaya çıkan dolar bolluğu, kredi olarak verilebilir fonların hızla artmasına neden
olmuştur. Böylelikle 1970’li yıllarda gelişmiş ülkelerden azgelişmiş ülkelere yönelik kredi arzı
da artış göstermiştir.
Europara (eurodolar) piyasası, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkmış olan ve
1960’lı yıllardan sonra hızlı bir şekilde gelişen bir uluslararası para piyasasıdır. Avrupa’da
bulunan büyük bankaların mevduatları dolar cinsinden kabul etme ve kredileri de dolar
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cinsinden verme işlemleri Europara (eurodolar) işlemi, bu işlemin yapıldığı piyasa ise
Europara piyasası olarak adlandırılmaktadır.
Europara piyasalarında dolar arzını gerçekleştirenler, ABD’deki çok düşük düzeydeki
faiz oranlarından kaçan Amerikan kurumları ve çokuluslu şirketleri ile döviz rezervleri dolar
cinsinden olan ülkelerin merkez bankaları olmuştur. Europara piyasalarında talebi
gerçekleştirenler ise çokuluslu şirketler ve açıklarının finansmanı için kaynak arayışındaki
ülkeler olmuştur.
Azgelişmiş ülkeler de Europara piyasasından kredi almaya başlamıştır. Ancak
azgelişmiş ülkeler, özel ticari bankalardan değişken faiz oranlarıyla borçlanabilmiştir. Değişken
faiz oranlarıyla verilen krediler, özel ticari bankaların riskini azaltırken, krediyi alan ülkenin
veya şirketin bir süre sonra daha fazla faiz ödemesi riskini arttırmıştır, bir diğer ifadeyle
değişken faiz oranları sayesinde faiz oranlarında gerçekleşecek dalgalanmaların riski, krediyi
verenlerden, krediyi alanlara doğru aktarılmıştır. Sendikasyon kredisi 13 * sisteminin
uygulanmaya başlanmasıyla kredi arzında önemli artışlar yaşanmıştır.
1973 yılında ve 1979 yılında petrol fiyatlarında yaşanan artışlar sonucunda uluslararası
gelir bölüşümünde değişiklikler olmuş ve OPEC ülkelerinin elinde biriken fonlar, bir diğer
ifadeyle petro-dolarlar, Europara piyasalarına da yönlendirilmiştir. Bu gelişmenin etkisiyle
Europara piyasasının hacmi ve arz edilebilecek kredi miktarı daha da büyümüştür.
Europara piyasaları, petrol fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş sonucunda petrol üreticisi
ülkelerin artan kazançlarının hem toplanmasında hem de finansman ihtiyacı olan ülkelere
yönlendirmesinde birincil role sahiptir. Europara piyasalarının önceleri ABD’den sermaye
ihracıyla, daha sonraları ise OPEC ülkelerinden gelen fonlarla (petro-dolarlarla) beslendiği
görülmektedir.
Ancak, petro-dolarların yeniden dolaşıma sokulmasının, bir diğer ifadeyle
devrelenmesinin uluslararası borçlanmaya ivme kazandırmıştır. Eurobankalar tarafından
yeniden dolaşıma sokulan petro-dolarlar, azgelişmiş ülkelere kredi olarak verilmiştir. Bazı
Avrupa ülkeleri de bütçe açıklarının finansmanı için Europara piyasalarına yönelmiştir.

Yoğun Kredi Talebinin Yapısal Nedeni: Azgelişmişlik ve Sermaye Yetersizliği
Yoğun Kredi Talebinin Dönemsel Nedenleri: Petrol Fiyatlarında Yaşanan Artışlar /
Faiz Oranlarının Düşük Olması
A. Gunder Frank, gelişmişliği ve azgelişmişliği aynı sürecin iki kutbu olarak
değerlendirmiş ve dünya çapında merkezde yaşanan kapitalist gelişmenin, Üçüncü Dünya’da
“azgelişmişliğin gelişmesine” neden olduğunu ileri sürmüştür.
*Sendikasyon kredisi, bir lider bankanın önderliğinde birden fazla bankanın (bankalar grubunun), borç
alacak hükümet, kurum veya kuruluşa büyük miktarlarda fon sağlamak amacıyla bir araya gelerek borç vermesidir.
13
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Frank, dünya ekonomisindeki gelişmişlik ve azgelişmişlik olgularının doğrudan
kapitalizmle bağlarını kurmuş ve kapitalizmin ürettiği hiyerarşik yapının azgelişmiş olanda
yaratılan artıkların gelişmiş olana doğru aktarımını sağladığını ifade etmiştir.
Frank, kapitalizmin, “metropol-uydu” olarak örgütlendiğini ve metropolün gelişmiş
olmasının nedeninin ekonomik artığın uydudan metropole doğru aktarılarak metropolün
gelişimi için kullanılması olduğunu, aynı zamanda uydunun azgelişmişliğinin nedeninin ise
kendi ekonomik artığını kullanamaması olduğunu vurgulamıştır.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde, gelişmiş ülkeler tarafından azgelişmiş
ülkelere önerilen kalkınma modelleri benimsendiğinde ve dış yardımlardan faydalanıldığında
kalkınmanın gerçekleşeceği ileri sürülmüştür. Azgelişmiş ülkelere yönelik olarak hazırlanan bu
kalkınma modellerinde, azgelişmiş ülkelerin azgelişmiş olmasında gelişmiş ülkelerin
oynadıkları rol dikkate alınmamıştır.
Ağırlıklı olarak azgelişmiş ülkelerin kaynak yetersizliğine dikkat çekilmiş ve bu kaynak
yetersizliğinin gelişmiş ülkelerin mali ve teknik yardımlarıyla giderilmesi amaçlanmıştır.
“Bağımlı kalkınma modelleri” olarak tanımlanan bu modeller sonucunda azgelişmiş ülkelerde
dış borçlanma eğilimi de artmıştır.
Bağımlı büyüme modellerinde üretimin sürdürülebilmesi için sürekli artan ithalatın
finansmanı için daha fazla ihracat geliri elde edilmesi ve/veya dış borçlanmaya gidilmesi bir
zorunluluktur.

Ancak, azgelişmiş ülkelerde çoğunlukla gerekli olan ihracat artışının sağlanamaması
veya sağlansa bile yeterli dövizin elde edilememesi durumlarıyla karşılaşılmaktadır. Bu
yüzden, azgelişmiş ülkelerin dış borçlanması zorunlu bir hâl almıştır ve belirli bir aşamadan
sonra azgelişmiş ülkeler “aşırı borçlanma” sürecine girdiklerinde, yeni alınan dış krediler,
ithalatın finansmanı yerine, eski borçların ödenmesi için kullanılmaya başlanmıştır.

14.3. Dış Borç Servisinin Gerçekleştirilmesini Güçleştiren Nedenler
Dış borç almış olan bir ülkenin, dış borçlarını kolay bir şekilde ödeyebilmesi için üç
öğeye ihtiyacı bulunmaktadır. Bu öğeler şu şekilde sıralanabilir:
* Borç üzerinde düşük faiz oranları,
* Yüksek ihracat fiyatları,
* Ülkenin ihraç ettiği mallar için yüksek talep.
Yukarıda yer alan öğelerden ülkenin ihracat fiyatlarının ve ülkenin ihraç ettiği mallara
yönelik talebin yüksek olması, dış borç servisi için ülkenin elinde döviz bulunmasını
sağlamaktadır. Ancak, borçların faiz oranlarının yüksek olması, azgelişmiş ülkelerin ihracat
fiyatlarının düşük olması ve söz konusu ülkelerin mallarına yönelik dış talebin de düşük olması
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durumunda, dış borcu olan azgelişmiş ülkenin dış borç ödemelerini sürdürebilmesi giderek
zorlaşmaktadır.
Dış borç servisinin gerçekleştirilmesini güçleştiren etkenler ise şu şekilde sıralanabilir:
*Azgelişmiş Ülkelerin İhracatının Azalması ve Mübadele
Azgelişmiş Ülkeler Aleyhine Gelişmesi

Hadlerinin

*Faiz Oranlarının Yükselmesi ve Doların Değerlenmesi
*Sermaye Kaçışı
*Alınan Kredilerin Kullanımında Yapılan Hatalar

ABD, İngiltere ve Almanya gibi gelişmiş ülkelerin para arzını kısıtlanması sonucunda
dünya likidite artışı azalmıştır. 1971 ile 1979 yılları arasındaki dönemde dünya likidite artışı
yıllık ortalama %10,3 iken, 1979 ile 1982 yılları arasında yıllık ortalama %6,3 olmuştur.
Ayrıca, mevduat munzam karşılık oranı yükseltilmek suretiyle bankaların kredi arzı
azaltılmıştır. Bu dönemde reel faiz oranları Almanya ve Japonya’da dört kat, ABD’de ise altı
kat artmıştır. Faiz oranlarındaki hızlı yükselişin etkisiyle ABD’ye yoğun sermaye girişi
gerçekleşmiş; söz konusu sermaye girişinin sonucunda da dolar değer kazanmıştır.
Azgelişmiş ülkelerin borçları yönünden, faiz oranlarının yükselmesinin ve doların değer
kazanmasının iki tane olumsuz sonucu olmuştur:
-Birinci olumsuz sonuç, azgelişmiş ülkelerin değişken faizli borçlarının faiz yükünün
hızla artması;
-İkinci olumsuz sonuç ise azgelişmiş ülkelerin dolar cinsinden olan borçlarının
değerinin artması olmuştur.
Sermaye Kaçışı: Sermaye kaçışı, bir ülkedeki özel kişiler tarafından, varlıklarının
büyük bir bölümünün yasal veya yasal olmayan yollar kullanılmak suretiyle yurtdışındaki
banka hesaplarına aktarılmasıyla ortaya çıkmaktadır.

Azgelişmiş ülkelerin vatandaşlarının yurtdışına sermaye çıkarmalarını, bir diğer
ifadeyle sermaye kaçışını teşvik eden en temel etken sermaye sahiplerinin dövizlerini garanti
altına almak istemeleridir. Sermaye kaçışını özendirici diğer etkenler ise ulusal paranın aşırı
değerli olduğu ülkelerde devalüasyon beklentisinin artması, ülkedeki reel faiz oranının düşük
olması, yüksek enflasyonun yol açtığı belirsizlik ve söz konusu ülkelerdeki vergi politikalarının
getirdiği yükümlülüklerden kurtulma çabası olmuştur.
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14.4. Dış Borçların Meşruiyetinin Sorgulanması: Gayrimeşru Borç
Yoksul ülkelerin borçlarının bir kısmının yolsuzluk ve rüşvetin yaygın olduğu baskı
rejimlerine bilerek verilmiş olan kredilerden oluşması, dış borçların meşruiyeti üzerine önemli
tartışmaların yaşanmasında etkili olmuştur. Bu tartışmalarda kullanılan temel kavram
“gayrimeşru borç” (odious debt) kavramıdır.
Bir borcun gayrimeşru borç olarak adlandırılabilmesi için üç şartın gerçekleşmesi
gerekmektedir:
Bu şartlardan birincisi borç alan rejimde demokratik onay mekanizmalarının var
olmaması; ikincisi bu şekilde alınan borçların ülke halkının çıkarına aykırı şekilde kullanılması;
üçüncü ve son olarak ise borç verenlerin, verdikleri borcun halkın çıkarına aykırı şekilde
kullanılacağını bilmesidir.
Gayrimeşru borç doktrini, 1927 yılında Rus hukuk profesörü Alexander Nahum Sack
tarafından teorileştirilmiştir. Sack, gayrimeşru borcu şu şekilde tanımlamıştır:
“Eğer bir despotik rejim, ülkenin ihtiyaçları ve çıkarları için değil de, kendi tiranlığını
güçlendirmek, kendisine karşı savaşan nüfusu baskı altında tutmak vb. şeyler için borç almış
ise, o borç tüm ülkenin nüfusu için gayrimeşrudur. (…) Bu borç, ulus için bir yükümlülük
değildir: bu borç bir rejimin borcudur, onu almış olan gücün kişisel borcudur ve bu yüzden bu
güç düştüğünde söz konusu borçta düşer (geçersiz olur).”
Özetlemek gerekirse, borçlu olan ülkenin halkının çıkarları aleyhinde kullanılan borçlar
gayrimeşrudur ve mevcut rejimin değişmesi durumunda, yeni gelen yetkili kişilerden bu
borçları geri ödemeleri beklenmemelidir.
Gayrimeşru borcun tarihi incelendiğinde ise 1898 yılında imzalanan Paris Barış
Anlaşması’nın önemli bir yeri olduğu görülmektedir. Çünkü gayrimeşru borç söylemi ile
borçların iptali ilk olarak Paris Barış Anlaşması’nda gerçekleşmiştir. 1898 yılında ABD ile
İspanya arasında yaşanan savaşın sonucunda Küba’nın hâkimiyeti İspanya’dan ABD’ye
geçmiştir. Fakat ABD, Küba’nın gayrimeşru borçlarını ödemek istememiştir.
ABD, alınan bu borçlardan Küba’dan daha fazla İspanyol sömürgecilerin yarar
sağladığını iddia etmiştir. Bu yüzden de, barış görüşmelerinde ABD, sömürgeci hükümdarlar
tarafından Küba halkının rızası olmadan alınmış olan ve bu halkın yararına kullanılmamış olan
borçlardan ne kendisinin ne de Küba’nın sorumlu tutulamayacağı görüşünü ileri sürmüştür.

14.5. Borç Krizinin Bir Sonucu Olarak Negatif Transferler
Borç üzerinden net transfer, bir ülkenin borçlanma şeklinde aldıkları ile anapara ve
faiz ödemeleri olarak geri ödedikleri arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır. Net transfer
değerinin negatif olması, o ülkenin aldığından daha fazla ödediğini göstermektedir, bir diğer
ifadeyle ülkeden net kaynak çıkışı olduğunu göstermektedir.
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Azgelişmiş ülkelerin 1984-1990 yılları arasındaki yedi yıllık dönemde, yılda ortalama
olarak yaklaşık 21 milyar dolar düzeyinde net negatif transferle karşılaştıkları görülmüştür. Bir
diğer ifadeyle, bu dönemde azgelişmiş ülkeler borç olarak aldıkları miktarlardan çok daha
fazlasını geri ödemiştir.
Azgelişmiş ülkelerdeki kalkınmanın finansmanını sağlamak amacıyla verildiği ileri
sürülen krediler sayesinde, gelişmiş ülkelerden azgelişmiş ülkelere doğru kaynak transferinin
gerçekleşeceği sıkça ifade edilmiştir. Ancak, yaşanan gerçeklikler bu görüşü doğrulamamıştır.
Çünkü bu yoğun borçlanma süreci sonucunda borç sarmalına girmiş olan azgelişmiş ülkelerden,
gelişmiş ülkelere doğru kaynak transferinin, bir diğer ifadeyle net negatif transferin
gerçekleştiği görülmüştür.
Balkan da azgelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru kaynak transferinin başlaması
sürecini şu sözlerle eleştirmektedir:
“(…) azgelişmiş ülkelerin belli bir yılda, eski borçlar nedeniyle yaptıkları faiz ve
anapara ödemeleri, yeni kredilerin çok üstünde olduğundan, azgelişmiş ülkelerden gelişmiş
ülkelere kaynak akışı başlar. Amaç, sermaye yetersizliği çeken azgelişmiş ülkelere kredi
yoluyla kaynak transfer etmek iken, kaynak transferinin ters yönde gerçekleşmesi kapitalist
dinamiklerin ironik bir sonucudur.(…)”

14.6. Küreselleşme Sürecinde Dış Borç Sorunu
Küreselleşme sürecinde, uygulanan neo-liberal politikalar özellikle de sermaye
hareketlerinin serbestleştirilmesi gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde ciddi
istikrarsızlıklar yaratmış, finansal krizlere yol açmış ve söz konusu ülkelerin dış borç stoklarının
artmasına neden olmuştur.
Lapavitsas da kamu harcamalarının azaltılarak (yoksullara verilen destekler de
azaltılarak) makroekonomik istikrarın sağlanması, yurtiçi piyasalara ilişkin düzenlemelerin
kaldırılması, devlet işletmelerinin özelleştirilmesi, ekonomilerinin serbest dış ticarete ve
finansa açılması yönünde, gelişmekte olan ülkelerden uygulamaları talep edilen bu neo-liberal
politikaların sonuçlarının büyüme ve kişi başına düşen gelir bağlamında 1980’li ve 1990’lı
yıllar boyunca büyük hayal kırıklığı yarattığını ve bu sonucun ise hiç de şaşırtıcı olmadığını
ifade etmiştir.
Ayrıca Lapavitsas, gelişmekte olan ülkelerde yaşanmakta olan finansal (mali) krizlerin
de artık süreklilik arz ettiğine dikkat çekmiştir.
MacEwan, kaynakların ülkenin ekonomik büyümesi ve çeşitli toplumsal programlar için
kullanılmak yerine, borçlu ülkenin borç ödemelerinin sürdürülebilmesi amacıyla alacaklılara
aktarılmasının zorunlu tutulmasını ve borçlu ülke hükümetlerine çoğunlukla alacaklı kurumlar
tarafından belirli politikaların empoze edilmesini “modern borç köleliği” olarak adlandırmıştır.
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IMF’nin borçlu ülkelere borç ertelemeleri ve yeni kredi alabilmeleri için uygulanmasını
şart koştuğu iktisat politikaları, gelişmekte olan ülkelerin serbestleşme yoluyla dış şoklara
uyum sağlamasını amaçlamaktadır. Ancak bir ekonominin dışa açıklık derecesi ne kadar
yüksek ise dış şokların o ülke ekonomisi üzerindeki etkisinin de o derece büyük olduğu yönünde
görüşler ileri sürülmekte ve dış şoklar karşısında serbestleşme ve dışa açılma stratejisi
eleştirilmektedir.
Gerçekten de ülke ekonomisinin serbestleşme ve dış dünyayla bütünleşme derecesinin
yükselmesi sonucunda hem hükümetin elinde bulunan piyasaya müdahale araçları, hem de bu
süreçte elinde kalan politika aletlerinin etkinliği azalmaktadır. Bu konumdaki ülke ekonomisi
ise, yukarıda da değinildiği üzere, dünya ekonomisinde meydana gelen genişleme, durgunluk,
istikrarsızlık gibi gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir.
Gelişmekte olan ülkelerin sermaye piyasalarının serbestleştirilmesi yoluyla söz konusu
ülkelerde portföy yatırımlarının artacağı ve borç geri ödemeleri nedeniyle ödemeler
bilançosundaki artan dengesizliklerin belirli bir kısmının giderileceği ileri sürülmüştür. Ancak,
hedefi uluslararası finans piyasasında büyük bir hızla büyüyen finansal sermayeye yeni kâr
alanları yaratmak olan söz konusu uygulama, gelişmekte olan ülkeler açısından büyük
istikrarsızlıklara neden olmuştur.
Ülkeye sermaye girişinin sağlanabilmesi için ülkedeki faiz oranlarının ve ulusal
(yerli) paranın değerinin yüksek tutulması gerekmektedir. Ancak, devalüasyon beklentisi vb.
çeşitli beklentilerin olumsuz yönde değişmesi ise ülkeye gelen sermayenin hızlı bir şekilde
ekonomiyi terk etmesine ve ilgili ülkenin ciddi finansal krizler yaşamasına yol açmaktadır.
Gelişmekte olan ülkelerden birisinde yaşanan kriz, diğer gelişmekte olan ülkelerin
yabancı piyasalardan borçlanmasını zorlaştırmakta ve söz konusu ülkelerin dış borçlanma
maliyetlerini yükseltmektedir.
IMF tarafından gelişmekte olan ülkelere empoze edilen neo-liberal politikalar, özellikle
de finansal serbestleştirme, 1990’lı yıllarda gelişmekte olan ülkelerde yoğun şekilde yaşanacak
olan dış borç krizlerinin temelini oluşturmuştur.

1990’lı yıllarla birlikte, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu orta gelirli ülkelere
yönelik portföy yatırımları hızlanmıştır. Ticari bankaların verdikleri sendikasyon kredilerinin
yerini, borsaya, hazine bonolarına, para piyasası enstrümanlarına yönelen sıcak para almıştır.
Ülkeye hızlı sermaye girişlerinin yaşanması, döviz bolluğuna neden olmakta; bu döviz
bolluğu ise ülkede ithalata dayalı tüketimi arttırmaktadır. Bu tür sermaye, olası bir devalüasyon
durumunda bulunduğu ülkedeki finansal varlıkların değeri düşeceği için, devalüasyon
olacağına ilişkin kuşku duyduğunda ani şekilde ülke dışına çıkmak amacıyla harekete
geçmektedir.
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Ülkeden toplu ve ani bir şekilde sermaye çıkışının gerçekleşmesi ise, özellikle yükselen
piyasalarda finansal krizlerin yaşanmasına yol açmaktadır. Bu sürecin sonucunda döviz kuru
krizleri doğrudan borç krizine dönüşmektedir. Ülkenin ulusal parasının devalüe olması ise, söz
konusu ülkenin dolar cinsinden veya dolara endeksli borçlarını sürdürülemez düzeye
getirmektedir.
Gelişmekte olan ülkelerin dış borçları konusunda, söz konusu ülkelerin çok büyük
miktarlarda borç ödemesi yapmalarına rağmen, dış borçlarının artmaya devam etmesi yoğun
şekilde eleştirilmekte ve gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş kapitalist ülkelere olan dış
borçlarını çoktan geri ödediği ileri sürülmektedir.
IMF’nin verileri kullanılarak yapılan bir hesaplamaya göre, 1980 yılından 2006 yılına
kadar geçen süre zarfında gelişmekte olan ülkeler dış borç servisi için birikimli (kümülatif)
olarak 7.673 milyar dolar harcamıştır. Ancak, aynı zaman diliminde (1980-2006) bu ülkelerin
borçları 618 milyar dolardan 3.150 milyar dolara yükselmiştir.
Dış borçlar içinde kamu borçlarının ağırlığı azalırken, özel sektörün borçlarının
ağırlığının hızla artması dikkat çekmektedir.
Gelişmekte olan ülkelerin, finansal piyasalar üzerindeki kontrolleri kaldırması
sonucunda, özellikle 1990’lı yılların başından itibaren gelişmekte olan ülkelerin özel şirketleri
ve bankaları gelişmiş kapitalist ülkelerin uluslararası ticari bankalarından direkt olarak
borçlanmaya başlamıştır.
Gelişmekte olan ülkelerin dış borç yükünün hesaplanmasında ve dış borç servis
kapasitesinin ölçümünde, bir diğer ifadeyle bir ülkenin ekonomisinin dış borçlar yönünden
incelenmesinde, bazı ekonomik oran (rasyo) analizleri kullanılmaktadır. Bu oranlar, dış borç
servis kapasitesinin ölçümünde, dış borç miktarındaki gelişmelerin değerlendirilmesinde ve
ülkelerarasında borçluluk yönünden çeşitli karşılaştırmalar yapılmasında kullanılmaktadır.
Ülkenin aşırı borçlu ülke olması için ilgili dış borç göstergelerinin kritik olan yüzde
değerleri (Dünya Bankası ve IMF tarafından kabul görmekte olan kriter) aşağıda verilmektedir:
*Toplam Dış Borç Stoku / GSMH > % 50
*Toplam Dış Borç Stoku / İhracat > % 275
*Dış Borç Servisi / İhracat > % 30
*Dış Borç Faiz Ödemeleri / İhracat > % 20
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