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Çağdaş iktisadi Sistemler, 1973 yılında tamamlanmış, fakat 
ancak, 1975 Haziran'm da yayımlanabilmişti. Tükenen kitabın ikin-
ci baskısı ise, 1977 yılı Ekim ayında yapılmaktadır. 

Dışımızda yer alan nedenler ile, gözden geçirilmiş ve genişle-
tilmiş bu ikinci baskıda yapmayı düşündüğümüz geliştirici katkı-
ların tümüne ulaşamadık, içinde bulunduğumuz yılın bunalımlı 
ortamında yüzen Üniversitelerimizde yoğunlaştırılmış bir eğitim 
ve öğretimin sıkışıklığına, öğrencilerimizin ivedi gereksinimi olan 
ders kitabını karşılamak da eklendi. . . 

Buna karşın, ilk baskıya görece kitap bütünü ile gözden geçi-
rilmiş, düzeltilmiş ve yer yer geliştirilmiştir, içerik ile ilgili yeni öğe-
ler arasında aşağıdaki noktalar bulunmaktadır: Çok Uluslu Şirket-
ler'in Kapitalist Sisteme verdikleri yeni biçim ve güncel Emperya-
lizm, uygulama ve kuramsal yönleri ile gün ışığına çıkmaktadır. Sos-
yalist Sistemde oluşan yeni gelişmeler, kitaba yansıtılmıştır. Sosyalist 
Enternasyonal ve Yugoslav Sosyalizmi, günümüze değin gelişti-
rilmiştir. Sovyet Sosyalizminin, Sosyalist Demokrasiyi üretememesi-
nin yapısal nedenleri, açıklanmakta, Mao'nun ölümünden sonra 
Çin'de oluşan bunalım ve gelişmeler günümüze değin getirilmektedir. 
Gelişmiş Batı Avrupa ülkelerinde oluşan Örokomünizm akımı, tüm 
yönleri ile anlatılmaktadır. Türkiye'nin bunalım geçiren iktisadî 
sistemi de, olasılı gelişim yönleri ile birlitke günümüze değin getiril-
miştir. 

ikinci baskıda gerçekleştiremediğimiz noktaların, üçüncü bas-
kıda hedefe  varması umudu ile, bu kitabı kısa bir sürede basma 
başarısmı gösteren Sevinç Matbaasının emeği geçen tüm ilgililerine 
teşekkür ederiz. 





ÜÇÜNCÜ BASKI İÇİN NOT 

îkinci baskısı 1978 yılında yayımlanan Çağdaş İktisadi Sistemler 
kitabının mevcudu, altı aylık bir zaman sonra tükendi. Buna rağmen 
üçüncü baskısının yapılması değişik güçlüklerle karşılaştı ve çok 
bekledi. 

Basılma olanağı doğduğu anda ise, yapılmasını düşündüğüm 
değişiklikler gerçekleşemedi. Çünkü öğrencilerimin ders kitabı ihti-
yacı çok ivedi idi ve geliştirici ekler için zaman çok dardı. Bu ne-
denlerle, üçüncü baskı, bir öncekinden çok farklılaşamadı.  İleride 
olanak doğarsa, düşündüğüm değişiklikler, belki dördüncü baskıya 
yansıtılacaktır. 

Kitabın yeniden basımım yüklenen Ankara Üniversitesi Basım-
evinin, emeği geçen işçi ve teknisyenlerinin tümüne teşekkürlerimi 
sunarım, düzeltme gayretlerime rağmen, beni aşan dizgi hataları 
için okuyucularımdan özür diler, hoşgörülerine sığınmak isterim. 

Ankara, Nisan. 1982 Beşir H A M Î T O Ğ U L L A R I 
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GİRİŞ 

«Bilgiler  ilerleyip  geliştikçe,  giz niteliğini  koruyan  bilinmeyenler, 
çoğalmaya başlar. Ve  eğer bu oluş devam  ederse,  sonuç olarak  sadece 
cahiller,  bir şeyler bildiklerini  iddia  edebileceklerdir».  . . 

Jacgues  MOREAU 
(Boustrophedon) 

İnsan,  düşleri,  umutlan, projelen olan yani «bazı amaçlar güden  bir 
varlıktır»(*).  Tarihsel  bir ortamı veya belli  bir dönemin  zekâsını kavraya-
bilmek  için, insanın projesine bakmak  ve ona coşkunluk  veren amaçları sapta-
mak gereklidir.  Bu noktadan  itibaren İKTİSADİ  ahlâka  bağlamak  isteyen 
çabalar, çok anlamlı  bir girişim sayılamazlar.  Gerçekte  ise, her üretim biçimi, 
kendinisi  oluşturan  iktisadi  anlayışın doğrultusunda  bir «ahlâk»  doğurmaktadır. 
Tine  EKONOMİ BÎLÎMÎNÎ, ihtiyaçlarla,  mallar  arasındaki  nedretten 
ötürü, insanı doyurmağa  yönelen araçların  bir «Praxeologie»si  (uygulamanın, 
aksiyonun bilimi), yapan ve onun nötr kalmasını  öneren görüşler  de,  ekonomi 
biliminin tümiinii kapsayamazlar. 

Eğer  ekonomi bilimi diğer  bilimler  gibi, bazı projelere  dayanıyorsa, 
beslediği  deneyimler  zorunlu olarak  politik-sosyal  olmakta  (ekonomi  yerine, 
ekonomi politik  denmesi  bundandır),  böylece asıl amacını temel yapıp İNSANCI 
olguyu çözülmesi gerekli  bir sorun olarak  ele alınca, varoluş nedenini,  daha 
iyi karşılamaktadır.  İktisat  bilimini, farklı  renkteki  ideolojilerin  aracı olmakta-
dır.  İktisat  bilimini, farklı  renkteki  ideolojilerin  aracı olmaktan  kurtarmadan, 
insanlığın emrine ve hizmetine koşmak  ve insanları daha  fazla  mutlu etmek, 
giderek  güçleşebilecektir.  Bozulmuş bir entellektüel  ortamda  oluşturulan  tek 
yanlı, yanlış ve kısır  düşünceler  üzerine, yapay kaldıraçlarla  yükseltilen  sağ-
lıksız  varsayımlar,  hiç bir sosyal sınıfa  ve gruba, hiç bir ulusa, uzun süreli ve 
hele güvenceli,  bir yarar sağlayanamayacağı  söylenebilir.  Özellikle  bazı ülke-
lerde,  gün geçtikçe  büyüyen ekonomik-sosyal  bunalımların  oluşmasında  ve tüm 

(*) J. LACROIX: L'Echec, P . U . F . , 1964, Paris, Sh: 1. 
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iktisadi  sistemlerin,  daha  çok demokratik,  daha  çok insancıl olmasını engelliyen 
davranış  ve tutumlarda,  bu öğenin ağırlığı  büyüktür. 

İnsanların,  insanca yaşamak, nesillerini  sürdürmek,  mutlu olmak  ve etmek 
için, sadece  belli  dizilerden  geçen, maddesel  gereksinmeleri  bulunmamaktadır. 
Bundan  ötürü, genişleme istidalı  çok büyük olan gereksinmeler  ile, doğal  halde, 
gerçekten  sınırlı olan mallar  arasında,  yakıcı bir tarzda  oluşan NEDRET 
sorunu, İKTİSAT  biliminin tüm peteklerini  doldurmamalıdır.  «Hangi 
malların,  kimler  için ve hangi yöntemlerle  üretileceği»  sorununda,  ekonomi-
nin organizasyonu ve işleyiş biçiminde,  NEDRETİN nedenleri,  kökenleri 
ile birlikte  ele alınmalıdır.  Bunun için İNSAN öğesi sadece  üretici ve tüketici 
yanları ile değil;  yaratıcı ve engelleyici  nitelikleri  de  dahil,  bütün boyutları 
ile ele alınması gerekmektedir.  Çünkü  deneyimlerin  de  gösterdiği  gibi nedret 
sorunu belli  tarzlarda  çözülse bile, insanların, maddesel  gereksinmelerinin 
karşılanması  ile yetinmeyecekleri,  açıktır.  Çünkü  insan, ekonomik  olduğu 
kadar,  sosyal, psikolojik  bir varlıktır.  Kısaca  insan, canlı bir uygarlıktır  da... 

Eğer  insanlık,  ÇAĞIMIZI damgalayan  bunalımları  aşmak ve daha 
insancıl bir insanlık  oluşturmak  yönünde  gelişmek  ve ilerlemek  istiyorsa, yeni 
bir düşünce  BtÇÎMİ  oluşturmak  zorunluluğundadır. 

İster  Kapitalist,  isterse Sosyalist  sistemde  olsun daha  gönençli,  daha 
insancıl ve mutlu bir toplum oluşturabilmenin  koşulları,  mal ve hizmetlerin  arz 
ve talep formasyonları  sorunlarının,  ekonomik  ve sosyal temellerden  yükselen 
bileşkelerin  göstergelerine  göre çözülmesine bağlıdır.  Arz ve talep denklemlerine, 
yalnız belli  bir satın alma gücüne sahip olanların  gereksinmeleri  ve yalnız 
üretim mekanizmalarının  etkinlik  unsurlarını  değil;  gelir  dağılımında  ada-
let  ilkesinin  ekonomik  ve sosyal strüktürleri  dengeleyebilen,  şans eşitsizliğini 
azaltabilen  iyileştirici  öğelerine  de,  yer vermek  gerekir. 

Uygulamaya  yatkın  bütün bilimler  gibi, Ekonomi  de,  MUCİZEYE 
dayanan  bütün çözüm tarzlarına  iltifat  etmemektedir.  Fakat  insanlığın,  insan-
lığını  da  geliştirebilecek  etkin  uygulama araçları,  yöntemleri  sunabilmektedir. 
Çağımızın  bilimsel  gelişmesi,  evrenin her dönem  ve ortamı için geçerli  bir 
sistem oluşturmadığını,  uyumlu ve kararlı  bir görüntünün  ötesinde,  oluş halinde 
sürekli  bir değişim  sürecinin işlemekte  bulunduğunu,  göstermektedir. 

İlkeleri  içinde  bilim ve sanat devrimcidirler.  Çünkü  kendilerine  özgü 
olan araç ve yöntemleri  ile gerçekleşmiş  bulunan somut ve sade  dünyayı  kav-
radıktan  başka ; kurulmuş  sistemlerin  ötelerinde  olanaklı  bulunan daha  yeni, 
daha  iyi dünyaların  var olabileceğini  de,  yeni biçimler aracılığı  ile ortaya 
koymaktadırlar. 
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İşte  bunlardan  birisi de  yakın yılların  bulgusu olan, strüktürel  yaklaşım 
yöntemidir; 

Dünün ekonomi öğretiminde  strüktürden  söz açılmazdı.  Oysa strüktürler 
(bünye-yapı),  her zaman mevcuttu. Fakat  strüktürleri  metodik  bir tarzda  ele 
almak  ve bir analiz aracı olarak  kullanmak,  oldukça  yeni bir gelişmedir.  Bu 
oluşum da,  ekonomik  türden  olan olaylarla,  sosyolojik  nitelikte  olan olayların 
karşılaştırılmasından  doğmuş  olmaktadır.  Düşünürlerden  bir kısmı ekonomik 
faaliyetlere  girift  dizisinde  yer veren sosyal yapıları incelerken,  anılan bu 
yapıların, ekonomik  faaliyetlerin  etkisinde  değiştiklerinin  de  farkına  vararak, 
ekonomik  ve sosyal strüktürler  arasındaki  karşılıklı  ilişkilerin  varolduğunu 
saptamışlardır. 

Sistem  ile strüktürler  ve doktrinler  arasında  ne gibi ilişkiler  bulunmakta-
dır?  Tek  sistem olduğu  sürece Kapitalizmin  içsel ve dışsal  işleyişinin incelen-
mesi, büyük bir güçlük  doğurmuyordu.  Fakat,  Sosyalist  sistem, ikinci bir sis-
tem olarak  doğup,  gelişip ve yayılınca ve hele acımasız bir rakip  olabileceği 
anlaşılınca,  Kapitalist  sistemi analiz eden  eski araçlar,  yetersiz bir hale geldi. 
Bir iktisadi  sistem kısaca, belli  bir tutarlığı  bulunan karmaşık  bir strüktürler 
bütünü olduğundan,  SİSTEM ile S T R Ü K T Ü R  kavramı,•  bir diğerini 
karşılıklı  olarak  zenginleştirmektedir.  Böylece doktrin,  sistem, rejim, strüktür, 
bu bütünü tamamlayan temel unsurlar  olarak,  tüm boyutlarıyla  aydınlığa 
çıkmaktadırlar. 

Sosyal  bir grubun belli  bir zaman ve mekân içinde  cereyan eden,  ekonomik 
faaliyetlerinin  işleyiş mekanizmalarını  aydınlatabilmek  amacı ile iktisatçı, 
gerçeğin  dağınık  karmaşıklığında  soyutlanmış fiilleri  ve yapısal unsurların 
gözlemini  sadeleştirip,  soyutlaştırmak  amacı ile bir «teori» önermektedir.  Bu 
öneriler  bir araya gelerek,  ekonomik  sistemin, doktrinini  oluşturmaktadırlar. 

Bu noktadan  itibaren, iktisat  Biliminin Sistemler  disiplini,  ulusal,  sı-
sınıfsal,  grupsal,  yararların  da  etkilerinde  karmaşık,  duyarlı  ve gerilim 
yaratabilen  niteliklere  bürünebilmektedir. 

Bir iktisadi  sistem, «stricto  sensu» (dar  anlamda),  karşılıklı  olarak  bir 
diğerine  bağlı  olan çeşitli  strüktürlerin,  oluşturduğu  tutarlı  bir bütündür, 
dedim.  İşte  bu karşılıklı  ilişkiler  ve onların bir diğeri  ile karışan,  kaynaşan 
tutarlılığı,  birlikte  kurulduğu  gibi, birlikte  bozulabilmektedır  de  . Sistemi 
oluşturan  değişik  strüktürlerin,  anlaşıldığı  üzere, doğal  dinamikleri  ve durağan-
lıkları  bulunmakta,  düzenleyici  yönde  olduğu  gibi, doğal  haline bırakıldı-
ğında  yakıcı,  yıkıcı  da,  olabilmektedirler.  Bu gözlem dıştan  düzenlemelerle 
anılan tutarsızlığı  iyileştirmenin  veya tutarlılığı  sürdümenin,  olasılığını  da, 
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ortaya koymaktır.  Buradan  strüktürü,  değişik  nitelikleri  ile tanımadan  sistem-
leri tanımanın mümkün olamayacağı gerçeği,  aydınlığa  kavuşmaktadır.  (**). 

T  ani, mevcut iki  büyük sistem dışında  (Kapitalizm  ve Sosyalizm),  bir 
üçüncüsünü, bağımsız bir nitelikte,  oluşturmak  arayışları  da,  yeni bir ekonomik 
doktrinin  ve strüktürlerin  İNŞASINI gerektirmektedir.  Çünkü  yeni ve bağım-
sız bir sistem oluşturabilmek  için her şeyden  önce, «bir sistem oluşturabilecek, 
karşılıklı  ve tutarlı  yeni ilişkiler  doğurabilecek  bağımsız bir bütün yaratmak» 
(***)  gerekmektedir. 

Bu çalışmamız iktisadi  sistemlerin  tarihini incelemeye tahsis edilmiş, 
değildir.  Daha farklı  bir yöntem izlemeyi gerektiren  böylesi bir inceleme, zaten 
kapsam olarak  da  daha  geniş olurdu. 

Çağdaş  İktisadi  Sistemleri  inceleyen çalışmamız, iktisadî  sistemlerin 
oluşma, sürme ve değişmelerinin  farklı  aşamalarını da  içeren doktrinal  ve strük-
türel  yanlarını da  kapsamağa  gayret  etmektedir.  Böyle olunca, iktisadi  dok-
trinler  ve strüktürlerin  oluşturduğu  ve onların birer göstergesi  iktisadi-sosyal 
olaylar  da,  bu karşılıklı  bağlantıların  gereği  doğrultusunda,  gerektiği  yerler-
de  inceleme alanına girmektedir.  Aynı tarzda,  iktisadi  sistemler  oluşum ve 
değişim  aşamaları içinde  ele alınınca, sistemlerin  tarihine de  kimi zaman baş 
vurmuş olmaktayım. 

Çalışmanın  ana konusu böylece, çağdaş  iktisadî  sistemlerin,  oluşum ve 
değişim  aşamalarını saptamak,  bunların zaman ve mekân içinde  oluşturdukları 
modellerin  gerçek  anlamını, mümkün ölçülerde  objektif  olarak  kavramayı 
kolaylaştıracak  öğeleri  aydınlığa  kavuşturarak;  kavram ve kapsam kargaşalı-
ğına kuşattığı  değişik  ideolojik  unsurlar  nedeni  ile, nisbeten biraz daha  açık 
olan iktisadi  sistemler  dalının  temel niteliklerini,  dünden  bugüne değin,  yan-
sıtmaktır. 

Gerçekleştiği  takdirde  ve oranlarda  böylesi bir çaba ve sunduğumuz  yeni 
yaklaşım,  hem iktisat  biliminin sistemler  dalı,  hem de  bütün insanlık  için, 
yararlar  sağlayabileceği  umut edilebilir. 

Çiinkü  unutmamakgerekir  ki,  insanları, sosyal grupları  ve ulusları  bir 
diğerine  karşı  dikilmeye  iten ve insanlığa kimi zaman onarılması güç mutsuz-

(**) Sistemler ve Strüktürler arasındaki karşılıklı ilişkileri, Doktrin, Sistem, rejim, ideo-
oloji v.b. kavramlarının buluşma noktalarını; sistemlerin oluşma, değişme ve dö-
nüşmelerini, yakınlarda yayımlanacağını umduğum "İktisadî Sistemlere Giriş" 
niteliğinde olan İktisadî Sistemlerin Temeller adlı kitabımda, ayrıntılı bir tarzda 
incelenmektedir. 

(***) W. Kula: Theorie Economique du Systeme Feodal, Mouton; Paris, 1970, Sh: 
140. 
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luklar  taşıyan çatışmaların  temelinde,  iktisadî  sistemlerin  yanlış yorumlanarak 
veya saptırılarak,  katı  ve fanatik  ideolojilere  araç yapılabilmesi  olgusunun azım-
sanamayacak bir payı bulunmaktadır.  Ayrıca, ekonomik  faaliyetlere  tam rasyonel-
liği  egemen kılabilmek,  daha  sosyalleşmelerine  olanak  vermek;  bir ekonomik 
sistemin kendi  mekanizmalarının,  eksiksiz  bir tarzda  bilincine varmış olmasına» 
(****)  bağlıdır.  Bu noktada  mevcut strüktürler  içinde,  hangi organizasyon 
ve işleyiş tipinin en iyi sonuç verebileceği  sorununa, ancak iktisadî  sistemler 
karşılık  verebilir.  Her  ülkenin  ayrı, ayrı kendi  özelliklerine  en uygun düşen 
ve mümkün olan S lSTEM modelini  oluştururken,  bu konudaki  karışıklık  Vc 
bazı karanlıkların  ve ideolojik  taassubun tehlikelerinden  kendini  kurtarmak 
olanağının,  SİSTEM konusunun aydınlığa  kavuşmadan  oluşması, her halde 
düşünülemez-

Çağdaş  ekonomik  oluşum ve değişmeler,  özellikle  bütün ülkelerde,  hükü-
metlerin  ekonomik  hayata daha  fazla  karışmasını  zorunlu bir duruma  getirmiş-
tir. Devlet  müdahaleleri  ister, sosyalist  modelleı  örneğindeki  gibi. sistemin 
TEMEL bir politikası  olarak  uygulansın,  isterse müdahaleci  kapitalist 
modellerde  sistemin, piyasa mekanizmalarının,  bazı yetersizliklerini  gidermek 
ve sosyal ekonomik  istikrarı  ve güveni (barışı),  sağlamak  amacına yönelik 
olsun, her iki  durumda  da  uygulanacakları  alanın tüm özellikleriyle  iyi bilin-
mesi, ön koşul  olmaktadır.  Tine,  yürürlükteki  yapıların aksayan yanlarını 
düzeltmek  veya eskimiş yapılar yerine daha  iyilerini yeniden  ikâme etmek  için 
de,  ilgili  yapıları,  yürürlükteki  sistemin içindeki  tüm ilişkileri,  tutarlılık  veya 
tutarsızlıkları  ile birlikte  bilmek,  gerekli  olmaktadır.  Toksa  bu konuda  yapı-
lacak  reformlardan  iyi bir sonuç elde  edilemez.  Çünkü  alman kararların  ve 
saptanan politikaların,  gerçekleşebilmesi  için, ekonominin insanların bilinçli 
ve kararlı yönetimine girmesi gerekir. Bu ön koşulun  gerçekleşmesi  ise, 
kararların  uygulanacağı  yapıları tüm boyutları  ile çok iyi bilmeye bağlıdır  ve 
bağımlıdır. 

Denilebilir  ki  iktisadî  sistemler,  politik  iktisadın  en karışık  dollarından 
biridir.  Bunun nedeni  açıktır.  Ekonomi  biliminin içerdiği  bütün disiplinlere 
ek olarak,  S T R Ü K T Ü R E L  tabanı tüm çeşitliliği ile ve doktrinal 
tavanı, bilmek  gerekir.  Dolayısıyla  da,  denilebilir  ki  bütün beşerî  bilimler, 
bu dalda  buluşmaktadırlar.  Strüktürleriyle  olanı ve doktrini  ile olması gerekeni 
kuşattığından,  toplumların  ve insanların şimdileri  ve yarınlarını  ilgilendir-
diğinden,  toplumsal,  sınıfsal,  grupsal  çıkarları  yakından  kuşattığından;  hem 
kendi  işsel niteliği  hem de  dıştan  yapılan ideolojik  etkilerin  doğrultusunda, 
kavram ve kapsam kargaşalığına,  sürekli  maruz kalmaktadırlar. 

(****) Herıri GUITTON: Les Fluctuations Economiques, Paris, 1951, Sh. 604 
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İktisadî  sistemlerin,  tekrarlanan  bu karmaşık  niteliğini,  konu olarak  eh 
alınıp sorunlarını  incelemeğe başladığım  zaman; hele oluşum ve değişimlerinin 
zamanı ve mekânı içine girdikçe  ; felsefeden,  sosyolojiye, ekonomiden,  politikaya 
değin  farklı  dallardan  gelen çeşitli  kirişleri  izledikçe  ; teoriden  pratiğe  ve pra-
tikten  teoriye uzanan yapısal bağlantıların  düğümleri  çözüldükçe,  oluşan bu 

yeni boyutların  büyüyen çapları, anılan bağımlılığın  önemini gün ışığına daha 
iyi çıkarmaktadır. 

Gerek  Kapitalist,  gerekse  Sosyalist  ülkelerde  ve özellikle  son 20 yıldan 
beri memleketimizde  de  yayınlanan değerli  kitap,  inceleme, makale  v.b., gibi 
çabalar iktisadî  sistemlerin  değişik  taraflarını  ortaya koymakta  ve aydınlat-
maktadırlar. 

. S 
Strüktürel  yaklaşım  yöntemi ise oldukça  yeniydi.  Eninde  sonunda  bir 

SİSTEM tercihi ile sonuçlanan iktisadî  doktrinlerin  oluşturdukları  ŞEMA-
LAR,  belli  strüktürlerin  ilhamı doğrultusunda  oluşup, uygulamaya ancak 
belli  bir zaman sonra intikal  ettiğinden;  değişmiş  bulduğu  yeni strüktürler 
ortamında,  arı modellerinin  geçerliliğini  yitirmektedirler.  Uygulamada  arı 
haliyle  hiç bir sisteme rastlanmamasının,  önemli bir nedeni,  burada  aydınlığa 
kavuşmaktadır.  Ama, aynı SİSTEMİN yörüngesinde  kaldığı  halde  çok farklı 
modellerin  oluşabilmiş  olması ve bu olayın her iki  sistemde  de  yayılmış bulun-
ması bir diğer  sorun varatıyordu.  Çağımızın  uygulama düzeyinde  kapitalizm 
ve Sosyalizm  dışında  bağımsız bir üçüncü sistem var mıdır?  yoksa, görülen 

farklı  modeller,  her ilgili  sistemin yörüngesinde  kalan  ve strüktürel  özellikler 
doğrultusunda  oluşan değişen,  yeni modeller  midir?  Kısaca  karşımızda  oluşan 
bu dikenli  sorunları,  yararlarına  rağmen tarihçi ve analitik  yöntemlerle  ve 
geleneksel  yaklaşımlarla  tamamen aydınlatabilmek,  günümüzde  artık  olanaklı 
görünmemektedir. 

50 yi aşkın yıldan  beri memleketimizin  uygulamakta  olduğu  ve liberalizm-
den,  devletçiliğe;  kamusal  kesime ağırlık  veren Karma  Ekonomi  tipinden, 
Özel kesime ağırlık  veren. Karma  Ekonomiye  gidip,  gelen  İKİLEMİN, 
iktisadî  yöntemlerden  yararlanarak,  biraz aydınlığa  çıkarabilmenin  olanağı 
yok muydu?  İktisadî  sistemlerin,  zaman ve mekân içindeki  evrimini, tutarlı 
bir tarzda,  hangi yöntem içerebilecektir? 

Kısaca andığım bu sorunlara, yıllar süren araştırma ve 
düşünme döneminden sonra bulabildiğim karşılık, bu kitapta 
yansımış olmaktadır. Böylece iktisadi sistemlerin, zaman 
ve mekân içindeki oluşum ve değişim aşamalarını (çeşitle-
melerini), strüktürel ve doktrinal bir yöntem ile, yakalayıp 
değerlendirmeyi denemekteyim. İktisadi sistemler alanında 
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Dünyada ilk kez Türkiye'de ve bu kitapta uygulanmış bulunan 
bu yeni denemenin, tüm sorumluluğu elbette bana aittir. 
Geliştirdiğim bu strüktürel ve doktrinal yaklaşım yöntemi, 
inanıyorum ki, iktisadi sistemleri yer ve zaman içinde, nasıl 
örüldüklerini (oluşma - değişme - gelişme - yok olama sü-
reçleri), çeşitli strüktürler ve doktrinlerin karşılıklı iliş-
kilerinin bağlamları doğrultusunda saydamlığa çıkarmak 
gibi, bu güne değin başka hiç bir yaklaşımın ulaşamadığı 
kavrayıcı,  üstün bir analiz ve bir sentez gücüne sahiptir. 
Daha da olgunlaştırılmaya elverişli olduğuna da inandığımı 
ayrıca belirtmek gerekir. Teori ile pratiği (strüktür ve dok-
trini), bir diğerine bağlayan bu yöntemin, teorisyenlerin 
reel ile iletişimlerinin koparılmasını engelleyebilmesi sa-
dece ve yalnız somut ile ilgilenip, somutu yarataran düşün-
cenin damgalayıcı etkisini uygulayıcılara ilham etmesi, 
hatırlanacak olursa; zorunlu ve yararlı olabildiği belki, daha 
kolay kabul edilebilir. Çünkü bilindiği gibi, entellektüel gerçek 
gibi, şiddet de, doktrinlerin ve ideolojilerin odaklarından 
oluşmakta, strüktürlerin belirleyiciliğinde, uygulanmak-
tadır. Bundan ötürü belli bir iktisadi sistemi öngören bir 
İ K T İ S A D Î  doktrinin, her şeyden önce, kurduğu modelde, 
tutarlı olması gerekir. Fakat bu da yetmez. Ayrıca uygula-
nacağı strüktürler ile de bir tutarlık oluşturabilecek ve strük-
türel değişmelerin seyri (dinamikleri, durağanlığı) ile de 
uzlaşacak ve onların gelişen nitelikleri doğrultusunda ayrıca 
gelişebilecek istidatta bulunmalıdır. 

İktisadî  sistemlerin  genel evrimi çerçevesinde,  bir yandan  strüktürel  te-
melleri,  diğer  yandan  doktrinal  orijinleri  (kökenleri)  ile bağlantılı  olarak 
incelemenin zorunluluğu  yanında  iki  temel yararından  ilki,  iktisadî  sistemleri, 
doktrin,  strüktür,  rejim ve diğer  karıştırıcı  yan kavramların  «tasallutundan» 
kurtarmak,  ikincisi  ise, doktrin  gibi, ekonomik  rejimlerin  de  E B E D İ bir 
niteliğin olmadığını, nisbî olduğunu  ortaya koyabilmiş  olmasıdır.  Böylece 
sistem tercihleri,  katı  doktrin  ve ideolojilerin  egemenliğinden  kurtulmakta, 
her ülkenin  S T R Ü K T Ü R E L  özelliklerinden itibaren oluşan, bilim-
sel, gerçekçi bir M İ M A R İ Y E ,  kavuşturmaktadır. Ekonomik  faaliyet-
lerin arı teorisi, tarihsel  ve monografik  kanallar  ve S T R Ü K T Ü R E L 
bağlantıları içinde, strüktürel  ve doktrinal  bu yöntemde,  iktisadî  sistemler 
konusunu aydınlığa  çıkaracak  temelleri  oluşturmuş  olmaktadır. 

Çağdaş  İktisadî  Sistemleri  hazırlarken,  sadece  sevgili  öğrencilerimin 
formasyonlarını  ve ders  kitabı  gereksinmesini  karşılamakla  yetinemezdim. 
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Denemekte  olduğum  strüktürel  ve doktrinal  yaklaşımın  doğrultusunda,  bilim 
dünyasına  ve çoklukla  bu konuda  oluşturulmuş  bulunan kavram kargaşasında, 
durumu  gerçek  yanlan ile izleyebilme olanağını  büyük ölçüde  yitirmiş bulunan 
her aydın  kişiye ve kamu oyunun tümüne seslenmeyi umut etmekteyim.  Anılan 
bu umut, bencil çıkarlar,  katılaşmış  yanılgı  ve alışkanlıkları  dağıtabilen,  aşa-
bilen ve doğrular  üreten bir ışık,  bir rehber doğurabilecek  mi? 

Süregiden  bir bağımlılık  sürecinin, bozucu, uydulaştırıcı,  uşaklaştırıcı 
yoğun girişimlerine  rağmen, sağlam ve sağlıklı  kökenleri  tümü ile yokedileme-
miş bir Türkiye'de,  büyük uygurhkların  anayurdu:  Sevgili  ve sevecen Anadolu' 
da,  her şeye rağmen umutlu olmak  için de;  önemli nedenler,  vardır. 

Bu nedenlerle  anılan bu yeni gereksinmelerin  doğrultusunda  bilimsel  ana-
lizlerle,  aydın  ve saydam  açıklamalar  gözönüne alınmış ve bir diğeri  ile bağ-
daştırılmaya  çalışılmıştır. 

Çalışmamızın  gaye ve yöntemine, kısaca değinmiş  oluyoruz• Kapsam 
hakkında  genel bir delinme  ve bir iki  noktayı  açıkladıktan  sonra, incelememizin 
özüne götüren  yolu uzatmamak  için bu kısımdaki  açıklamaları,  kısa tutacağız. 

Üç  büyük bölümden  oluşmaktadır  bu kitap.  İncelememizin  boyutları, 
«Çağdaş  İktisadî  Sistemlerle»  sınırlandığından,  Kapitalizm  öncesi dönemin 
iktisadî  sistemlerine  ve dinsel  kökenli,  Örneğin: İslam'ın  İktisadîI  SosyalI 
Siyasal  sistemine yer vermeyeceğiz. Türkiye  halkının  düşünüş  ve davranışını 
biçimlendirmesine  rağmen, tarihsel  bir yanılgı  olarak  çoklukla  yokmuşçasına 
ihmal edilen  bu zihinsel strüktür,  ayrı bir inceleme konusu edilmeye  değer. 
İlerde  bu konuyu çağdaş  analiz yöntemleri  ve gereksinmeleri  doğrultusunda 
özü ile işleyebilme fırsatını  bulabilmeyi  umut etmekteyim.  Buna karşın,  ça-
ğımızın başlıca iki  büyük sistemi olan Kapitalizm  ve Sosyalizmi,  kökenleri 
ile birlikte  günümüze değin  uzanan çeşitli  ve karmaşık  tipleri  ile ortaya koy-
maya çalışacağım. 

Çağdaş  iktisadî  sistemlerin  anlamını ve evrimini yakalamaya  gayret 
eden  çalışmamızın ilk  bölümü, Kapitalist  sisteme ayrılmıştır.  Burada,  Kapi-
talist  sistemin oluşum ve değişim  aşamaları, günümüze değin  süren uzantıları 
ve farklı  modelleri  içinde  strüktürel  ve doktrinal  bağlamları  ile incelenmektedir. 

İktinci  Bölümde,  Sosyalist  sistemin, oluşum ve değişim  aşamaları açık-
lanmakta,  oluşan farklı  modeller  değerlendirilmektedir.  Üçüncü  ve son bölüm-
de,  iktisadî  sistemlerin  Önemli bir konusu olan «Konvergens»  sorununun, bir 
senteze ulaşan başlıca teorileri,  ile Türkiye'nin  İktisadî  Sisteminin  niteliği 
kısaca açıklanıp  tartışıldıktan  sonra, bir «Sonuç, bir Bibliyografya»,  bu 
çalışmayı noktalamaktadır. 
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Kitabın,  hacmi, bir tercihyapmayı zorunlu kılıyordu.  Başlıca iki  büyük siste-
mi, oluşum ve değişim  aşamaları içinde  tümü ile yansıtabilmek  ve en gelişmiş özel 
modelleri  ayrıca tümü ile işlemek,  şu andaki  hacmi, en az iki  katına  çıkartmış 
olurdu.  İki  sistemin evrimini kısaltarak  sunmak, çalışmamızın özünü içeren 
sentezi, yaralayabilirdi.  Bunun yerine, tarihsel  gelişimi ve eskiliğini  ölçü 
olarak  ele alıp, Kapitalist  sistemi ayrıntılı  olarak  incelemeğe,  çalıştım (buna 
rağmen, Sosyal  Kapitalizmin  en gelişmiş örneği  İSVEÇ'?', ayrıntılı  değilde, 
genel niteliğini  belirtmekle  yetindim,  Fransa  ve B. Almanya ve İngiltere'nin, 
oluşturduları  ilginç Kapitalist  karma  ekonomi Örnekleri  de,  bu çalışmamızın, 
dışında  kaldı). 

Sosyalist  sistemi ama nitelikleri  ve çoğulcu modelleri  ile incelerken; 
yine hacmi büyütmemek  için sosyalist  sistem içinde,  özgün ve sosyalizmi hedef 
alan sosyalist  bir Karma  Ekonomi  modeli  oluşturan  Yugoslavya'yı,  ayrıntılı 
olarak  incelemekten  kaçındım.  Özlü ve kavrayıcı  analizlerle  yetindim. 

«Konvergens»  sorununun, en anlamlı  yönlerini, özetleyerek  işledim. 
Türkiye'mizin  Kapitalist  yörüngede  kalan  karma  ekonomisinin, bir özetini 
temel nitelikler  ve yapısal analiz yörüngesi içinde  yansıttım. Bu değinme, 
çalışmamın yöntemi ve içeriği göz önüne alınırsa, ilk  bakışta  kabarık  görünen 
hacmin, sanıldığı  kadar  büyük olmadığını  hatıırlatmak  içindir. 

Dil sorununu, Türkiye'nin  tümünü düşünerek  tutku  haline getirmedik. 
Aynı cümlede,  iki  eş anlamı içeren sözcükler  kullanmak  gerektiği  zaman, ritm 
ve okuyucuya olan saygım doğrultusunda,  ayrı sözcükler  kullanmayı  daha 
uygun gördüm. 

Dip notu ve kaynak  kullanmada  hemen, hemen konumuza değinen  eser 
ve incelemelerin  çoğuna değinmiş  olmamız, mümkün ölçülerde  objektif  kalmak 
ve erçekleri  yansıtabilmek  özlemlerimize  atfedilebilirse;  sevineceğim. Dip 
notu dizisinin  biteviye sürmesi ise, böylesi hacimli bir çalışmanın, denetim 
yönteminin bir gereği  olarak  belirmiş oldu... 





B İ R İ N C İ B Ö L Ü M 

# OLUŞUM VE DEĞİŞİM AŞAMALARI  İLE 
KAPİTALİST  SİSTEM 

* TİCARİ VE KURALCI  KAPİTALİZM, 

9 LİBERAL KAPİTALİZM, 

• MÜDAHALECİ KAPİTALİZM, 
(Güdümlü Karışıcı Kapitalizm) 

t 

0 KAPİTALİST  KARMA  EKONOMİ 

£ Ç O K ULUSLU ŞİRKETLER  VE KAPİTALİZM. 

# KAPİTALİZMİN  GÜNCEL EMPERYALİZMİ 





BİRİNCİ KESİM 

KAPİTALİST  SİSTEMİN OLUŞUM AŞAMALARI 

Kapitalist sistem, çağdaş iki büyük iktisadî sistemin en eskisi 
ve en olgunlaşmış olanıdır. Çağımızın en büyük sistemi olan kapi-
talizmi, iyice anlayabilmek, zaman ve mekân içinde değişen strük-
türel temel ve doktrinal tavanın doğrultusunda oluşan değişik tip-
lerini, sistemin sürekli olan ana felsefesi  ve mantığı ile karıştırma-
mak için, kapitalizmin evrim çizgisini kavramak gerekmektedir. 

Kapitalist sistemi tanıyabilmenin ve anlayabilmenin önde ge-
len koşullarından en önemlisi, O ' n u oluşum ve değişim aşamaları 
içinde ortaya koymaktır. Kapitalist sistemi bu yöntem içinde analiz 
edeceğim. 

I LİBERAL KAPİTALİZMİ  DOĞURTAN NEDENLER 

X V I H ' n c i yüzyıldan beri, bir iktisadî sistem olarak dünyaya 
egemen olan Kapitalizm, 1917 yılından beri de, Sosyalizm ile bir-
likte en önemli sistemlerden biri olma niteliğini sürdürmektedir. 

Antik ve Orta Çağda bir kapitalizmden söz edilebilir mi? Eğer 
kapitalizmin hukukî yönlerinden bir kısmını soyutlayacak olursak, 
bu soruya evet demek olanaklıdır, 

Nihayet Orta Çağ'ın sonlarına doğru Kapitalizm kendini 
kabul ettirir. W. Sombart, yahudi asıllı kişilerin Mali rollerinin öne-
mini aydınlığa kavuşturur (1). Max Weber ve İngiliz tarihçisi R. H. 
Tawney(2) Büyük Britanya, Hollanda ve İsviçre gibi protestan 
olan ülkelerde, Kapitalizmin ilk oluşmasına bakarak bu sistemin 
doğuşu ve gelişmesini «bu zihinsel strüktür» ile açıklamaktadırlar. 

(1) W. SOMBART: Les Juifs  et la vie Economiques, Paris, Payot, 1923, 512 sh: - W. 
SOMBART: L'Apogee du Capitalisme, [2 iiltj, Paris, Payot, 1932. 

(2) R.H. TAYVNEY:  La Religion et l'Essor du Capitalisme, Paris, Marcel Riviere, 
Paris, Alcan, 1931. 
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Bu incelemenin amacı, iktisadî sistemlerin «tarihi»(3) olma-
dığı için (ki bu hacimdeki bir çalışma, sorunun bu yanı için çok dar 
kalır), burada, kapitalist sistemin oluşması ve değişmesinin en anlamlı 
yanlarını ortaya koyup yansıtmağa çalışmakla yetineceğim. Tarihsel 
dizi, bu nitelikleri ile konumuza girecektir. 

Günümüzde, genellikle kabul edilen biçimi ile kapitalist sistem, 
M a l î - T i c a r î veya Merkantilist biçimde, X V . yüzyıl sonundan iti-
baren gelişmeye başlamıştır. Kolonyalizm ve büyük deniz ticareti-
nin sağladığı kârlar, özellikle içsel yatırımların gelişmesini besledi. 
Zeneat yerini, konutta (ikâmetgâhta) yapılan ücretli imalâta bı-
raktı. Kamusal iktidar, bu tür imalât sanayiinin gelişmesini, özen-
dirdi, destekledi. Bundan ötürü Merkantilizmin bırakılması ve eko-
nomik Liberalizmin uyanmağa başlaması ile bir sistemden, diğer 
bir sisteme geçiş söz konusu değildir. Şimdiden belirteyim ki, bu 
halkalardan geçmekte olan evrim, gelişmekte olan bir Kapitalist 
Sistemin, bir öncekine oranla daha olgunlaşmış ve daha farklı 
strüktürler aşamasına varmış olması sonucudur. V e endüstri dev-
rimi (4) sanayi kapitalizmi sayesinde sistemi, başarılarının doruk-
larına çıkacaktır. Liberal kapitalizmin başarısını sağlayan sosyo-
ekonomik, teknik ve diğer strüktürlerdeki yeni değişme ve gelişmeler 
bu kez, sistemi bu değişmiş yapılarla tutarlı olmağa davet edecek ve 
buradan da karışıcı (Müdahaleci) Kapitalizm oluşacaktır. 

Bu özet değinme çizgisinden kapitalizmin ilk büyük aşaması 
sayabileceğimiz ve Liberal Kapitalizmi doğuran Ticarî Kapitaliz-
me ve bunun doktrini olan Mekantilizme geçmek gerekmektedir. 

1 . T İ C A R İ V E K U R A L C I  K A P İ T A L İ Z M İ N  D O Ğ U Ş U 

Feodalizmin çözülmeye başladığı aşamadan, Sanayi Devriminin 
oluşturduğu döneme değin uyanan süre, Kapitalist Sistemin ilk aşa-
ması olan Ticarî ve kuralcı Model tarafından  doldurulmaktadır. 

(3) Bu konuda diğerleri yanında, ilginç bir inceleme için, Bkz: M. LAFFONMONTELS: 
Les Etapes du Capitalisme -De Hammourabi a Rockefeller  -, E. ROCHE'un önsözü 
ile., Payot, Paris, 1938. 

(4) Endüstri Devrimi konusunda yararla bakılacak eserlerden: Paul MANTOUX: 
La Revolution Industrielle Au XVIII', Siecle, Ed. Genin, Paris, 1959. 
— P, BOREL: Les Trois Revolutions du Developpement, les Ed, Ouvrieres, Paris, 

1968. 
— J. FOURASTİE; A. LALEUF: Revelution â L'OUEST, P . U . F . Paris, 1957. 
— H. PASDERMADJIAN:  La Deuxieme Revolution Industrielle, P . U . F . Paris, 

1959-
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Feodal üretim biçiminden Kapitalizmin ilk üretim biçimine geçen 
Batı Avrupa ülkelerinin izledikleri iktisadi Politikaların tümünü 
ilham edip, yönelten ve çerçeveleyen doktrin ise, merkantilizmdir. 

X I X . yüzyılın Liberal büyük Kapitalizmine doğru geçişi hazır-
layan, sistematik, tutarlı olaylar ve bir doktrin, var mı idi, ne idi? 

Liberal Kapitalizmin nasıl ve niçin oluştuğunu açıklayabilecek 
bir sorunun karşılığı T i c a r î - M a l î Kapitalizm ile onun doktrini olan 
Merkantilizmde bulunmaktadır. (Bu noktadan itibaren sadece Ticarî 
Kapitalizm diyeceğiz). 

Gerçekten X V I . yüzyılda, yeni bir iktisadî sistemi yaratacak 
nitelikte güçlü gelişmeler oluşacaktır. 

A) Orta Çağ Toplumunun Striiktüriinde tçsel Değişmeler 

X V . yüzyıl Avrupa'sında siyasal strüktiir, gelişmeye başlar. 
Siysal iktidar, bütün Avrupa'da bağımsız ve merkeziyetçi krallık-
lar halinde oluşur, iktidar kralların eline geçer. Siyasal iktidarın 
merkezileşmesi, genel güvenlik sorununu güçlü kılar. Güven verici 
bir ortam ise ekonomik faaliyetleri  özendirir, geliştiriverir. 

X I I . ve X I I I . yüzyıldan beri ticaretin gelişmesi (Şehircilik, 
Haçlı seferleri,  Fuarlar), kredi operasyonları özendiren, Medenî 
ve Dinî kanunların yapılması (hukukî ve dinî strüktür değişmesi), 
sermaye birikimini büyük ölçülerde desteklemiş olur. X V I . yüzyıl-
dan itibaren, Londra, Anvers ve Lyon gibi, merkezlerde mal ve men-
kul kıymetler üzerine ticaretin organize edilmesini kolaylaştıran 
Borsalar oluşur. Böylece karşılıklı etkiler,içinde bu süreç, Anonim 
Şirketleri doğurur. Sermaye, kâr-kazanç birikimi aracılığında, gi-
derek büyür. 

B) Orta Çağda Uluslararası Değişmeler 

Orta Çağda, uluslararası ilişkilerin strüktüründe büyük değiş-
meler meydana geldi. Büyük keşifler,  ticarî gelişmeler kısaca «ko-
lonyalizm», doğurdukları ekonomik ve politik sonuçlarla Kapitalist 
Sistemin oluşmasında, büyük bir rol oynadılar. Bu gelişmeleri en 
kalın çizgileriyle anmakla yetineceğim. 

a) Büyük Keşifler  ve Ticarî  Devrim (  Kolonyalizm) 
X I I I . yüzyıldan beri, «Doğu ülkelerinin Baharatı ve ipeği», 

Avrupa Kıt'asmda büyük bir Talep yaratabilmişti. J. İmbert 'in be-
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lirttiği gibi, «İstanbul'un 1453 yılında Türkler tarafından  fethedilme-
si ve Hristiyan tüccarlara karşı bir tutum takınması» (5), Osmanlı 
imparatorluğundan geçen ve Avrupa'ya akan malların arzını azalt-
mış oldu. Miktarı azalan bu malların, Avrupa pazarlarında çok yük-
selen fiyatları;  Avrupalıları (tüccar vb.) söz konusu bu malları, getirt-
mek yönünde yeni arayışlara doğru özendirdi. 

Bu sıralarda ve özellikle X V . y.y.'da bir serüven zevki ve bazı 
keşifler  (6), birbirini izlemeğe başladı. Marco Polo gibi, hayal 
gücü geniş denizciler, büyük denizlere ulaşım yollarını açmış ol-
dular. Yeni ülkeler ve topraklar bulunması, sayısız ulusu, etkiledi. 
Nihayet X V . yüzyılın sonlarında, deniz alemi bilgisinin gelişmesi, 
pusulanın keşfi,  haritaların düzenlemesi gibi itici güçler, «Deniz 
Ulaşımına» büyük gelişme olanakları sağladı. Yeni ülkeler tanıma 
zevki, değerli madenler elde etme gibi özendiriciler, kolonyalizme 
yollan açtı. Kısaca, teknik strüktürde bir değişme: Pusulanın bulu-
nuşu. Ekonomik Neden: Zenginleşme arayışı. Zihinsel neden: Hristi-
yanhğı yaymak. Portekiz, İspanyol ve daha sonra Fransız ve diğer 
Avrupa ülkelerinin, buluş ve toprak kazanmaları (kolonyalizm) so-
nucu, Avrupa'ya,  Asya, Afrika  ve Amerika kıt'alarının değerli ma-
denleri akmaya başladı. 

Konumuz bakımından bu gelişmelerin önemi şudur. 1492-1520 
yılları arası bu büyük buluşlar, piyasaları geliştirmiş ve eski tica-
ret merkezi olan Akdeniz, yerini Atlas Okyonusuna terketmiştir. 
Dünyanın Ticaret merkezi Doğudan Batıya kayıyor. Kapitalist eko-
nominin: Para, ticaret, sanayi gibi önemli öğeleri, bu çağın ge-
liştirici etkileri doğrultusunda büyük bir güç kazanıyorlar. 

Ekonomik ufukların  genişlemesi, ticareti daha çok özendirip 
hızlandıracak, gelişen ticaret ile Avrupa'ya altın akımını ve tüccar-

' 1ar grubunu, çoğaltacaktır. Sadece «1520 ile 1620 arası, Avrupa'daki 
altın ve gümüş para «5 misli» artacak, fiyatlar  ise «6 kat» yükselmiş 
olmaktadır (7). 

Prof.  A. Piettre, Avrupa'ya akmış bulunan bu altın ve g ü n ü ş 
paraların, biri yağma, diğeri ise Afrika'dan  ithâl edilmiş bulunan 
zenci iş gücünün, insancı olmayan biçimde kötü kullanılması, sö-
mürülmesi gibi iki kaynaktan beslenmiş olduğunu, belirtmektedir (8). 

(5) Jean IMBERT: Histoire Economique, P . U . F . Paris, 1965. sh: 260. 
(6) J.P. ROUX; Explorateur du Moyen Age, Ed; du Seuil, Paris. 
(7) G. BLARDON: Le Capitalisme, Beald-Gay, Belçika, sh: 101. 
(8) A. PİETTRE: Cours d'Economie Politique Generale, 1966-1967, La Çite du 

Droit, Paris, Sh: 55. 
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b) Parasal  Devrim 

Bu değerli madenlerin ve paraların enflasyonu  vefiyatların  yük-
selmesi, her zaman olduğu gibi, borç alan tüccar ve müteşebbislerin 
lehine işleyecektir. Açıktır ki burjuva müteşebbisleri, bir faaliyete 
girmek, girişmek için, para borçlanacaklardır. Enflasyon  ise borçlu 
kimseye, borcunu, değeri azalmış bir para ile ödeyebilmek olanağını 
vermektedir. Tersine enflasyon,  borç verenin ise aleyhine işler. Özel-
likle, toprak mülküne dayanan soylular, sabit bir rant üzerinden 
borç verdiklerinden ve dinsel savaşların da etkisinde yoksullaşmağa 
başlarlar. Fiyat artışı ise, ücretle çalışan grupları da yoksullaştırır. 
Bunlara karşı, mal üreten fabrikatörler  ve iş hacmi büyüyen tüccar-
lar ise, bu fiyat  yükselmelerinden çok yararlanırlar. 

Gelir dağılımının bozulan bu strüktürü, sosyal strüktürü etki-
leyerek, gruplar, sınıflar  arası ilişkilerin bozulmasına yol açar. 

Büyüyen kâr ve kazançlar, taşınır kıymetlerin değerini yüksel-
tir. Hisse senetlerine dayanan şiıietler oluşup gelişir. Kâr kazanç 
hedefi,  ellerinde para-sermaye biriken tüccarların en büyük amacı 
oluverir. Mal üretimi artar, daha geniş piyasaları elde etme yarışı, 
piyasa fethetme  savaşımı bu sürece yeni bir çark olarak katılıverir. 

c) Teknik  Devrim 

Ticarî burjivazinin lehine işleyen bu söz konusu, gümüş ve altın 
enflasyonu,  teknik dediğimiz bu üçüncü devrimi özendirir. 

Her şeyden önce, yeni endüstriler doğar. Kitap sanayiî, mat-
baa belirtildiği üzere, Kapitalist ortamda doğmuş oldu. Çünkü, 
sermaye ve makinaya ihtiyacı vardı: Lüks sanayiler (Lyon ve Tours'un 
ipek sanayileri) Silah sanayii (Toplu ve ateşli silahlar). 

Mekanik çalışma yayılmağa başladı. Özel teşebbüs gelişti. Şir-
kette, teşebbüste yönetim kadrosu, iş gücü çalışmasından ayrılmış 
oldu (zeneattan farklı  olarak). 

C) İdeolojik Strüktürde Değişmeler (Rönesans ve Reform) 

Zihinlerdeki değişmelerle kapitalist anlayış arasında yakın bir 
bağlantı olduğu söylenebilir. 

a) Rönesans 

Rönesans üzerinde uzun boylu durmayacağım. Sadece en önem-
li sandığım bir iki yönüne değinmekle yetmeyim. 
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İstanbul'un fethinden  sonra Bizans bilim adamları italya'ya 
göç etti. Antikiteye ve Doğaya bir dönüşü ifade  eden bu yenileştirme 
akımında, edebî, artistik ve fclsefik  bir yeniden şekillenme oluştu. 
Gelenek ve göreneklerdeki «Naturalizm», ekonomik alana zen-
ginlik arayışları tarzmda yansıdı. Bu zenginliğin aracı da daha 
fazla  üretmek ( X I X . yüzyıl kapitalizminin adeta bir ön habercisi 
gibi), hayattan daha fazla  haz almak i ç i n . . . 

Mazinin bu yeniden doğuşu, bilimsel araştırmalara eşlik 
eder ve bu alanda gerçekten yeni buluşlar belirir. Leonardo da 
Vinci (1412-1519), Copernic (1473-1543), Galile (1564-1642), 
İngiltere'de F. Bacon (19516-1626), «kudret ve bilim aynı şeyde 
yan yana bulunur» demekle bu yeni alayişi, açık bir tarzda nitelen-
dirmiş olur. Çünkü o zamana değin bilim sadece zekâ 'nm bir aracı, 
dünyayı tanımanın bir aracı olarak kabul edilmekte idi. 

Rönesans'tan sonra «Bilgi Bilim»'nin yerine «Kudret Bilimi», 
geçecektir. Entellektüel silahtan, pratik bir silah yapılmak isten-
mektedir. Bu nokta Descartes 'in düşüncesi ve özellikle, bilimden 
insanları doğaya sahip ve egemen kılmak isteyişlerini toplayan eseri 
(Discours sur la Methode = Metod Üzerine Söylevler), bunun güzel 
bir örneğini oluşturmaktadır. 

İşte bu dönemde, geçmişte hor görülen «mekanik sanatlar», 
saygınlık gürmeğe başladı (9). 

Rönesans'ın getirdiği diğer bir yenilik, sanatkârı, zeneatkâr-
dan ve özellikle sosyal strüktürü oluşturan sosyal sınıflar  ayrımını 
da getirmekte, Orta Çağın «Cenıaat» anlayışını ve atmosferini  de, 
değiştirmektedir. 

b) Reform 

Almanya'da Luther ve Fransa'da Calvin 'in dinde Reform 
yapmaları, adeta ekonomik alanda bir erdem yaratmış oldu. Çalışma 
ve sanata büyük önem verilmeğe başlandı. 

Daha önce dolayısı ile andığımız gibi, Kapitalizmi sadece, Puri-
tanizm veya Protestanizme dayatmak mümkün olmazsa bile, bu 
akımların kapitalist sistemin oluşma ve gelişmesinde büyük etki-

(9) A. PIETTRE: Les Trois Ages de l'Economie, Fayard, Paris, 1964 (III ncü bölümde, 
Chap 2 ve 3, te ilginç izahlar var).. . 
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leri bulunduğu söylenebilir. (Alman dilinde belirtildiği gibi, «Puri-
tanismus = Kapitalismus», değilse bile, etkisi yadsınamaz). 

Nihayet Orta Çağın, Mistisizmi yerine Protestanizm, maddesel 
hayatı yüceltir. Maddesel gönençte, öbür dünya ile ilgili (ilâhî) gü-
cün bir ödülünü görür. Bundan ötürü Tanrı katında makbul bir 
kişi olmak için, insanlar dünyalıklarını zenginleştirmeğe gayret 
edeceklerdir. Bu nedenle, Protestan olan ülkeler, Yahudilere geniş 
bir tarzda açık hale geleceklerdir. 

Bundan ötrü daha önce,adını andığımız Tawney: «Marx'ın 
X I X . yüzyıl proletaryasına yaptığını Calvin, X V I . yüzyıl burju-
vazisi için yapmış olmaktadır», diyecektir ( ıo). 

Dinde reformun  politik alandaki etkisi büyük oldu. İngiltere, 
Almanya ve İskandinav ülkelerinde kilisenin elinde tuttuğu geniş 
mülkler lâikleştirildi. 

Ekonomik yönden bunun etkisi ve anlamı, kilisenin hayırse-
verlik, acıma ve dilencilik «Rejimi» yerine, Kapitalizmin ücretli 
çalışma Rejimi, geçecektir. (Aynı olay Fransa'da ancak 1789 devri-
minden sonra yerleşebilecek). 

Kilisenin geniş mülkleri ve malları., Fransa'da olduğu gibi, yer 
yer imalâthanelere, fabrikalara  dönüşecek ve her durumda daha 
verimli işleyecek yeni bir oluş ve kuruluşlara dönüşecektir. Nite-
kim Cenevre, Bale, Amsterdam, Londra gibi protestan ülkelerin baş-
kentleri, ticarî kapitalizmin büyük merkezleri haline geleceklerdir. 

Calvin 'in ilkelerinin (11) ; ekonomik dengesizlik, sosyal haksız-
lık, spekülasyon, çalışma, endüstri ve ticaret, devlet müdahalesi, 
faiz  ve ödünç verme hakkındaki özgün düşünceleri ile kapitalizmin 
gelişimi üzerinde büyük etkileri olmuştur. 

D) Yeni Bir Sistem Doğuyor 

Kapitalist sistemi olgunlaştırmaya doğru götürebilecek bu ge-
lişmeler, iktisadî düzeyde kalırsak, insanları araştırmaya doğru iş 
ve çalışma hayatında başarılı olmağa yönetecektir. Önce, insan-

(10) R. H. TAWNEY:  La Religion et l'Essor du Capitalisme, a.g.e. 
(11) CALVİN'in iktisadî düşünceleri için, Bknz: 

— A. BlELER: La Pensle Economique et Sociale de CALVIN, 
Genevre, 1959. 

— J. C A R B O N N İ E R :  Revue d'Economie  Politique,  Mayıs-Haziran., 1960, sh: 557-
559 da (bu konuda iyi analiz bulunmaktadır). 
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ların düşüncelerini bilime doğru ve yaşama aşkma doğru tahrik 
edecektir. İş hayatında ve gönenç alanında başarılı ve varlıklı 
olmak, ilahî anlamda bir ödüllendirme kabul edildiğinden, iktisadî 
hayat bir dinamizm kazanacak, ekonomik öznelerin tutum davranış 
strüktürleri, üretmeye önem verecektir. 

Buraya değin, önemli noktalarına değinmekle yetindiğim bu 
gelişmeler, Orta Ç a ğ toplum yapısını, geniş anlamında değiştirecek-
tir. Oluşan bu yeni yapılar, Ticarî ve Kuralcı bir Kapitalizm, 
oluşturacaktır. 

Şimdi adını andığım bu kapitalizmin, strüktürünü kısaca be-
lirteyim. 

2. T İ C A R Î V E K U R A L C I  K A P İ T A L İ Z M İ N  S T R Ü K T Ü R Ü 

Ana çizgilerinde anlattığımız bu yeni sistem egemen ve ayı-
rıcı özellikleri dolayısı ile Ticarî ve Kuralcı kapitalizm diye 
adlandırılabilir. 

A) Genel Strüktürler 

X V I . yüzyıldan X V I I I . yüzyıla değin egemen olmuş bulu-
nan bu sistem, bir yönüyle ticarî diğer yönü ise, devlet müdahalesi 
ile damgalıdır. 

Bu dönem boyunca tüccarlar ve daha özel deyişle, dünyanın 
dört bir yanına ihtacat yapan serüvenci-satıcılar, üreticilere ege-
mendirler. Bu faaliyetlerin  güdücü gücü, bireyin kâr-kazanç tut-
kusudur (hırsıdır.) Bu üretim ve değişim sürecinin kain, giderek 
büyüyen sermayedir (özellikle taşınır kıymetler).  Yarışma ve 
geçme anlayışı yaygındır. Söz konusu bu sermayenin özel ellerde 
toplanması ve bu sermayedarların ekonomik ve sosyal hayatta oy-
nadıkları rölün giderek büyümesi gibi temel unsurlar, Kapitalist 
sistemin özelliklerini oluşturmakta, yapılarına girmektedir. 

Diğer yandan Kamusal İktidar, iktisadî büyüme ve gelişmeyi 
özendirmek ve yerine göre denetlemek için, önemli sayılacak kural-
lar, yasalar getirmekte, Müdahalelerde bulunmaktadır. Bu yönü 
dolayısıyla da, kuralcı (kaideci) bir kapitalizm karşısında bulun-
maktayız (Liberal değil henüz). 

Ana çizgileriyle «Kapitalizm» olduğu halde, bu yeni sistem, 
bütün Avrupa ülkelerinde aynı hızda yerleşmedi ve yayılmadı. Yine 
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ekonomiyi oluşturan çeşitli sektörler de, aynı seviyede «kapitalist», 
değildirler henüz. 

Buraya değin bu kapitalizmin özellikleri üç önemli noktada 
yansımaktadır: 

# Özel kesimde, ekonomik güç, serüvenci denilen satıcılar 
(Tüccar ve ihracatçılar), Ticaret Şirketleri, bankaların 
elinde bulunmaktadır. Bundan ötürü bu kapitalizm Ticarî 'dir. 

• Usta ile çırak ve ortakları arasındaki ilişkileri düzenleyen 
ve bazı keyfi  davranışlara karşı koruyan Korporatif  nitelik-
teki düzenlemeler (kaideler), çalışma hayatının «Hukukî 
yapısını» oluşturmaktadır. Kralcı düzenlemeler ve örneğin özel-
likle Colbert 'in Kararnameleri, en iyi teknikleri empoze etmeyi 
veya geliştirmeyi hedef  almakta olduğundan, bu konuda en iyi örnek 
olmaktadırlar. 

Demek oluyor ki, bu kapitalizmde, «Devlet Karışımcılığı», 
diğer önemli bir unsur olmaktadır. 

B) İktisadî Sektörlerin Strüktürü 

Bu noktada konumuz bakımından özellikle önemli nitelikler 
ortaya çıkmaktadır. 

Ticarî ve kuralcı kapitalizm bir yandan; «Sanayi ve Ticaret», 
el zeneatları (artizanal) ve meslekî (korporatif)  örgütlenmenin 
uzantısı, artığı olan sektörlerle bunun yanında, kimi zaman özel, 
kimi zaman kamusal veya bazan karma (12), nitelikteki kapitalist 
sektörlere dayanmaktadır. Daha bu aşamasında kapitalist sistemin 
farklı  strüktürlerle uyumlaşabileceği görülmektedir (13). 

a) El Z^eneatları  Kesimi 

Bir çok sanat ve meslekler, zeneatkârlar tarafından  yürütül-
meye devam eder. Burada sermaye ve işgücü halen aynı insanın 

(12) Bu konuda önemi dolayısı ile, yararla bakılabilecek eserlere örnekler: 
Henri SEE: Histoire Economique de la France, Paris, Colin, 1939, I. Cilt (5. 
ci ve 6. cı bölüm, sh: 221). 

— H. SEE: Les origines du Capitalisme Moderne, Paris, Colin, 1940. 
— A. PIETTRE: Economie Dirigee d'Hier et Aujourd'hui. Ed. de Medicis, 1948. 
— H. HAUSSSER ve A. RENAUDET: Les Döbuts de l'Age Moderne, Alcan, 1929. 
— H. HAUSSER: La Preponderance Espagnole, 9. cilt Alcan, Paris, 1933. 

(13) Ben belirtiyorum. 
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elinde bulunmaktadır. Kendi ortamlarında ve az sayıdaki işçiyle 
çalışmaktadır. Oldukça geniş bir alan işgal eden bu sektör, kapitalist 
sektörün etkisine maruzdur. O da yavaş, yavaş kâr arayışlarına girer. 

İşçiler, eski çalışma arkadaşları veya eski ustalar, bir grup oluş-
turarak dernekler halinde örgütlenir, mücadele eder veya kendi 
mensuplarını korurlar. 

Ekonomik ve sosyal alanda büyük güçlüklerle karşılaşan bu 
esnaf  loncalarında ustalarla çıraklar, işçiler arasında çatışmalar, 
çıkar, işçiler mücadele için gruplar oluşturur. Daha XVI. yüzyıl-
dan itibaren Lyon'da bir Matbaada grevler olur (14). 

Görüldüğü gibi, el zeneatları sektör varoluşuna rağmen, zayıf-
lar, değişir ve kapitalist kesimin etkisi altında, kapitalistleşmeye doğru 
ilerler. 

b) Kapitalist  Kesim 

X V I . yüzyıldan X V I I I . yüzyıla değin başlıca, yünlü doku-
ma endüstrisinde, deniz ticaretinde ve kolonyalist olan bankacılık-
ta, yeni bir örgütlenme tarzı, Kapitalist organizasyon tipi gelişmek-
tedir (15). 

Büyük sermayelere sahip olan tüccarlar X V I . yüzyıldan iti-
baren zeneatkârların atölyelerini satın almağa başlarlar. Böylece 
zeneatkârlar, evlerinde çalışan ücretliler haline dönüşmektedirler. 
Tüccarlar ilk ve diğer maddelerin sağlanması ile üretilen malların 
sürümünü sağlarlar. 

işleyen bu süreç sonunda, X V I I . yüzyılda manüfaktürler  oluş-
maya başlar. Eski zeneatkârlar, büyüyen bu atölyelerde, konut-
takine görece daha üretken ve daha rasyonel bir tarzda çalışmak 
için bir araya gelirler. 

Artan üretimin dış pazarlara sürümünü sağlamak üzere, yeni 
akit ve yeni birleşme tipleri (organizasyonları) oluşur. Özel kredi-
ler yetmeyince, anonim şirletler oluşturulur. Örneğin 1553 yılında, 
Londra'da kurulan Serüvenci Tüccarlar Şirketi, 1662 yılında Doğu 
Hindistan için oluşturulan Hollanda Şirketi vs... 

(14) Anan: J. IMBERT: Greves Ouvrieres Sous l'Ancien Regime. Rec. Hebdomad.,  Dolloz, 
Kasım, 1948. 

(15) P. BAYART:  L'Homme et la Machine Dans Nötre Civilisation Industrielle, Lille, 
Ed., Pilot, 1954. 
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İngiltere îskoçyasında X V I I . yüzyıl sonunda buna benzer 
şirketlerden 140 adet bulunmaktadır (sermayeleri ise 4.250.000 İn-
giliz Lirası). 

Bu şirketlerin oluşmasında görülen diğer önemli bir husus, 
bunlarm bazan saf  özel teşebbüs olmadıklarıdır. 

Gerçekten bu şirketlere kamu iktidarı da katılır. Böylece bu 
günkü adıyla «Karma Ekonomili Şirketler» oluşturulur. Örneğin 
Porkekiz'de 1504 yılından itibaren hükümdar, Almanların büyük te-
şebbüsü Welzer ile, bir sözleşme yapar. Baharat satın almak ve gemi-
lerin silahlandırılması için, bu şirket ile bir «Konsorsiyum yapılır» 
(16). Devlet söz konusu deniz taşımacılığında, izlenecek yol ve gön-
derilecek malları belirlemektedir. Her yolculukta, alacağı payı, 
mal ve para olarak tesbit eder. Gemilerin kaptanlarını tayin eder. 
Kişilere ise avantajlı krediler verir ve onların kârlarının paylaşımına 
katılır. Bu tarzdadır ki, yukarıda andığımız serüvenci şirkete 
İngiltere Kraliçesi Elizabet de malî katkıda bulunur. 

Bu dönemde, bir de Bankalar oluşur (17). İlk bankalar, X I I 
ve X I I I . yüzyılda (18) İtalya şehirlerinde görülür. X V . y.y. da 
mevduat ve emisyon bankaları çoğalmağa başlar. 

c) Tarımsal  Sektör 

Endüstri ve Ticaret alanlarında kapitalizmin görülmesi X V I . 
y.y. dan X V I I I . yüzyıla değin Tarım sektörünü de, etkileyecek-
tir. Her ülkenin politik ve ekonomik strüktürünün farklılığı  doğ-
rultusunda da bu etkilerin sonucu, ülkesine göre değişik olacaktır. 

İngiltere'de mülkiyetin yığışması ile, küçük işletmeler aleyhi-
ne, büyük işletmeler oluştu. Ülkenin güneyinde koyunculuk gelişti, 
buğday ekimi ise, ülkenin kuzeyinde yaygınlaştı. Bu farklılaşma  ve 
ayırım endüstrinin ihtiyacı olan ham madde ile tutarlı bir gelişmedir. 

Fransa'da ise, gelişim farklıdır.  Hareket yavaştır. Ve soylula-
rın lehine olan bir yığışma, İngiltere'ye görece daha zayıftır.  Fran-
sız Devriminden önce, toprak paylaşımı kısaca şöyledir: 

(16) J. MARCHAL:  Cours d'Economie Politique, Librr, de Medicis, Paris, 4. cü baskı, 
1964, sh: 66-67. 

(17) P. PARSIN: Cr£dit Public et Banque d'Etat en France du 16e au 17e Siecle, Paris, 
1933-

(18) Bundan sonra yüz yıl yerine, "Y. Y.", kullanılacaktır. 
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• Toprakların i / 3 ü, köylülerin en zengin veya orta halli olan-
larının mülkiyetindedir. 

• ikinci 1 / 3 ü, kentsel veya kırsal burjuvanın elinde bulun-
maktadır.Üçüncü kısım ise, senyörlerin, soyluların ve dinsel grubun 
elinde bulunmaktadır. 

• Geniş bir tarımsal «proletarya», büyük çiftliklerde  günde-
likçi çalıtığı ve sömürüldüğü için, evde tarımsal endüstri çalışma-
sına yol açmakta ve böylece teknik gelişmeyi geciktirmektedir 

(19). 

Buraya değin değinilen noktaların ışığında, Kapitalizmin, 
dört yandan kendini gösterdiği anlaşılmaktadır. Fakat henüz Liberal 
bir kapitalizm değildir. Oluşan bu yeni sistem «Orta Çağa» 
görece, maddesel ve moral olarak da kurtulmuş bulunan Ekonomi, 
bununla beraber Devletin tayin ve tesbit ettiği bir kurallar 
demetine bağımlı kalmaktadır.  Bundan ötürü bu kapitalizme 
«Ticarî ve Kuralcı», demiş olmaktayım. Zaten strüktürel ve dok-
trinal yanları ile de «Kapitalizmin doğuşu merkantilizm ile başlar» 

(20); fakat  belirttiğim üzere, ticarî- malî ve müdahaleci nitelik-
leriyle damgalı bir kapitalizm, söz konusudur. 

3. T İ C A R İ V E K U R A L C I  K A P İ T A L İ Z M İ N  D O K T R İ N İ : 
(Merkantilizm) 

Daha önce kısaca andığım nedenlerin etkisinde, Orta Ç a ğ dü-
şünürlerini uğraştıran düşünceler X V . yüzyıldan itibaren yöndeğiş-
tirmeye başladı. «Uhrevî» [öbür dünya ile ilgili] değerler, yerlerini 
«dünyevî» değerlere bıraktı. Artık insanların endişe ve ilgi merkezini, 
bir ulusun fertlerinin  nasıl zenginleşebileceği hususu, oluşturmaktadır. 

Bu devrin, siyasal, felsefî  iktisadî yapıları, ekonomi alanındaki 
doktrinlerin ilkinin oluşmasına olanak verecektir. 

(19) H. SEE: Esquisse d'une Histoire du R<5gime Agraire en Europe aux ı8eet 19e 
si^cle, Paris, Alcan, 1921. 
— A. DELEAGE: Petite Histoire de la Paysannerie Française P. U. F., 1942. 
— M. BLOCH: Les Caract^res Origieaux de l'Histoire Rurale Française, Paris, 1931. 

(20) C. TALAŞ: Ekonomik Sistemler, Sevinç Matbaası, Ankara, 1972, sh: 25. 
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«Merkantilizm» dediğimiz bu doktrin, genellikle X V - X V I I I . 
yüzyıl Avrupa'sında oluşan, gelişen inançların, kuram ve uygulama-
ların tümünü içermektedir (21). 

Gerçekten adını İtalyanca «Mercante» (tüccar) deyiminden 
alan İspanyol, İtalyan, Fransız ve İngiliz düşünürlerini bu doktrin 
etrafında  toplayan Merkantilizm, politik iktisadın değil; fakat, 
İktisat Politikasının ilk denemeleri ve Kapitalizmin de ilk 
doktrini olmaktadır. . . 

Strüktür ve doktrin ilişkilerinde, olanı incelemekle işe koyu-
lan doktrin, «olması gerekene» doğru giderek, daha mükemmele 
yönelik, tutarlı bir düşünce demeti oluşturmaktadır. 

Doktrine, sistem ile olan ilişkilerinde ilk değinmemiz olan şu 
noktada strüktürlerden, doktrinin nasıl etkilendiğini; daha açıkla-
malarımızın bu basamağında belirtmiş oluyorum. 

Gerçekten X V . yüzyıl Avrupa'sına akmağa başlayan altın ve 
gümüş döneminin düşünür ve yazarlarına (22) belli başlı temel zen-
ginliğin, ana öğesinin altın ve gümüşün (para) olduğu inancını, 
kanısını verir. Hemen belirtelim ki, Merkantilist düşünce içinde 
Paranın, günümüzde ünlü üç fonksiyonundan  sadece «Değer Mu-
hafazası»,  görevi egemendir. Gerçekten para, kişi için istediğini 
dilediği zaman kişiye sağlayan bir araçtır. Bu anlamda insanın genel-
likle çok parası olmaz (mikro ekonomik görüş). Daha sonra belirt-
tiğimiz gibi, bir ulus bakımından ise (Makro görüş), durumun farklı 

(21) R. GONNARD: Histoire des Doctrines Economiques. Libb. E. D. J., Paris, 1941. 

— A. MARCHAL:  La Conception de l'Economie National et des Rapports In-
ternationaux Chez les Mercantilistes Français et Chez Leurs Contemporains, 
Paris, Sirey, 1931. 

— J. MORİNİ; Comby: Mercantilisme et Protectionnisme, Paris, 1928, 

— A. SCHATZ et R. CAİLLEMER: Le Mercantilisme Liberal a la Fin de 17 
Siecle 1906. 

— P, DEYON: Le Mercantilisme, Flammarion, Paris, 1960. 
— G. SCHMOLLER: The Mercantile System and its Signification,  New York 

I93I-
(22) Örneğin, Fransa'da  : Jean BODIN.: Antoine de MONTSCHRESTIEN, LAFFEMES 

(Düşünürlerden)., IV cü Henri'nin, Bakam SULLY, X I V cü LOUİS'in Bakam: 
COLBERT (Doktrini uygulayan devlet adamları). İngiltere'de  Bu doktrinin en ünlü 
temsilcisi Thomas GRESHAM (şu ünlü para yasasının bulucusu: «Kötü para iyi 
parayı kovar», Burada iyi para Altın olmaktadır.) T. MUN, W. PETTY (Düşünür-
lerden)., Büyük ELISABETH, CROMVVELL  (bu politikayı uygulayanlardan...). 
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olduğu ve bu kez bir Değişim aracının bütün sonuçlarıyla söz ko-
nusu olduğu, görülmektedir. 

En sağlam ve güvenilir zenginlik kaynağının altına ve gümüşe 
malik olma olduğu X V I . ve X V I I ci yüzyıl (Avrupa) insanlarına 
egemen olunca, bunları elde etmeye olanak veren Ticaret, en ön 
sıraya geçecektir. Bu noktada «Ticarî» dedidiğimiz kapitalizm, gö-
rüldüğü üzere doktrin tarafından  da beslenmiş olmaktadır. 

A) Doktrinin Temel Nitelikleri 

Uygulama alanında bu iktisadî politika kısaca, devrin ekono-
mik gelişmesini: Ticarî açılış ve yayılışı, gümüş ve altın gibi değerli 
madenlerin ülkeye girişi, endüstriyel ilerleme, ulusal güçlen-
ve «Prensin» kudret kazanmasını hedef  almaktadır. 

Temel niteliklerini kısaca belirtmekle yerinirsek, Merkantilist 
doktrinin üç ana noktada yoğunlaştığı görülmektedir, Paraya daya-
nan «Metalist», ulusalcı (nasyonalist) ve müdahaleci (inter-
vansiyonist). 

a) Parasal-Metalist  Bir Doktrin 

Parasal temelleriyle merkantilist doktrin altın ve gümüş para-
nın, gerçek tek zenginlik olduğu, inancına dayanmaktadır. Sebeb 
ise, anılan bu değerli madenlerin bozulmaz uzun ömürlü mal olma-
larıdır. Gıda maddeleri Merkantilistler için, dayanıklı olmadıkla-
rından, yok olmağa mahkûmdurlar. Bu noktada doktrin yunanca 
deyişi ile altın istemek (chrysohedonisme), olmaktadır (23). 

b) Ulusalcı  Bir Doktrin 

Merkantilist doktrinde, liberal doktrinin tersine, bireyin değil, 
Devletin yararı araştırılmaktadır. Altın elde etmek arayışlarında, 
devletler, önlenmez bir tarzda karşı karşıya geleceklerdir. Çünkü 
bir ulusun mikdarı sabit altınlarla,zenginleşmesi, diğer bir ülke-
nin ister istemez aleyhine olacaktır. Bir ülkenin altın kazancı, diğer 
bir ülkenin altın kaybı demektir. Bu noktada, uluslararası işbirliği 
yerine, çatışma ve uluslararası savaş geçer. Kısaca, Para Savaşı... 
Ekonomik bakımdan, iktisadî bir ulusçuluk söz konusu olmaktadır (24). 

(23) Gerçekte ise, Merkantilist düşünürler daha «nuansh» idiler. Fakat bu temel düşün-
cenin büyük etkisi olduğu söylenebilir. 

(24) 1930-1945 yılları arası, Avrupa'da FAŞİZM, İtalya ve Almanya'da, bu milliyetçi 
tezlerin özlerinden yararlanacaklardır. 
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Bu ilkelerin uygulanması, ekonomiyi, Devletin gücünü çoğalta-
cak niteliklere doğru yöneltecektir. Devletin güvenliği, askerî ve 
ekonomik gücünü sağlayacak bir endüstrinin geliştirilmesine götü-
recek. Bundan ötürü Devletin ekonomiyi gütmesi ve nüfusun  ço-
ğalmasını kolaylaştırması gerekecektir. Çünkü devletin gücünü nü-
fus  çokluğu belirlemektedir (buradan Merkantilistler nüfusçu  ol-
maktadır) . 

c) Müdahaleci  Bir Doktrin 

Yukarıda değindiğim ulusalcı bir doktrin, ister istemez, dev-
leti iktisadî hayata müdahalelere davet edecektir. Her ülkenin ya-
rarı, bir diğerine karşıt olduğundan, bir ulusun yararını kollamak 
ve devletin gücünü arttırmak için, kamu iktidarının, ulusal ekono-
mik faaliyetlerin  etkisini çoğaltmak için, Devletin geniş müdahalesi 
şart olmaktadır. 

Bu durumda ekonomik faaliyetler  sadece özel faaliyetlere  bıra-
kılamamaktadır. ( 

Merkantilist doktrin özel girişimciliğe ilke olarak karşı değil-
dir. Özel mülkiyete muhalefet  etmektedir. Yalnız, Merkantilistlere 
göre, özel kişilerin koordine bir tarzda, yürümeyen dağınık faali-
yetleri, «Ulusal yararı», toptan doyuramaz. Onlara göre, bireylere 
sağlanan özgürlük, deneyimin gösterdiği gibi, ulusun aleyhine dön-
mektedir (25). 

Çünkü X V I . ve X V I I . yüzyılda her kişinin, kendi özel çıka-
rının peşinde koşmasınm kendiliğinden, genel yarara, hizmet ettiği 
yönünde, her hangi bir deney ve örnek yoktu henüz... Bundan 
ötürü Merkantilist doktrin, kişinin değil; fakat,  devletin yararı üze-
rinde duracaktır. V e zorunlu olarak Müdahaleci - Devletçi ola-
caktır. 

Devlet müdahalesi kendini özellikle parasal politikalarda, al-
tın girişini çoğaltmak ve onu korumak amacıyla, yaygınlaşacaktır. 

Endüstriyel ve tarımsal politikaların da, özellikle, Fransa'da 
Sully ve Colbert gibi devlet adamları Merkantilizmin sadık uy-
gulayıcıları olmuşlardır. 

(25) Bu konuda Bkz: 
— MÛNTCHRETİEN: Traite d'Economie Politique, Ed. Funk-Brentano, 1889, 

sh.: 37. 
— F. MELON: Essai sur le Commerce, 1734. sh: 756. 
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Dış Ticaret politikasında, bütün araçlar kullanılarak -deniz 
korsanlığı bi le- ülkenin ihracatı, ithalâtından çok daha fazla  ger-
çekleştirilecek tarzda yürütülmekte, yabancı ülkelerin açıkları, bu 
ülkeler tarafından  altın ile ödeneceğinden altın stokları zenginle-
şecektir. 

B) Merkantilıst Doktrinin Gelişmesi: 

Ticarî kapitalizm, Merkantilist doktrinin çizdiği yolda ilerle-
mektedir. Değerli madenler peşinde koşmak hükümetlerin belli 
başlı politikası olacaktır. 

Altın ve gümüş gibi değerli madenlere sahip olan ülkeler, bun-
ların ülkeyi terketmesine engel olacaklardır. Bunlara sahip olma-
yanlar ise, bunları çekmeğe çalışacaktır. 

«Dış Ödemeler Bilânçosunda», lehte bir fark  elde etmek için, 
Devletin sürekli denetimine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu nedenle gü-
dümcü politikalar oluşacaktır: Ülkelerin içlerinde, Ticaret ve En-
düstri kayıtlar ve kurallara bağlanacak, sınır kapılarında Güm-
rük denetimi oluşacak, ülkenin dışında ise piyasa arayışları, hızla 
nacaktır. 

Merkantilist doktrinin bu önemli yanları, Avrupa ülkeleri ve 
özellikle ispanya, ingiltere ve Fransa tarafından,  farklı  biçimlerde 
uygulanmıştır, ispanya ve ingiltere örneğine kısaca değinip, ken-
dine özgü önemi ve gelişimi dolayısıyla Fransız Merkantilizmi (Kol-
bertizm) üzerinde biraz duracağım. Çünkü, Liberal doktrinin, 
«Laissez-faire,  Laissez-Passer» ünlü ilkesini doğurtan, Kolbert'ın 
uyguladığı bu Devletçilik,  olmuştur. 

a) Portekiz,  İspanya,  İtalya: 

aa) Portekiz: 

Uyarıcı, önemli özelliği dolayısıyla Portekiz'den bir iki cümle 
ile söz açmakta yarar vardır. 

Portekiz, «Atlantik» ülkeleri içinde kendini, büyük denit tica-
retine veren ilk ulustur. Büyük denizciler ve askerî komutanlar 
yetiştirdiği; fakat,  Merkantilist doktrin alanında ne doktrinci, ne 
de düşünür yetiştiremediğinden, önce gönencini, sonra da bağımsız-
lığını kısım kısım kaybetmiş oldu. Bu noktada, bütün ülkeler için 
alınabilecek değerli dersler, bulunduğu kanısındayız. 
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bb) İspanya 

Merkantilist dönemde, İspanya'da düşünür ve devlet adamla-
rını uğraştıran ana düşünce; Yeni Dünya'dan kalyonların taşıdık-
ları altının büyük bir kısmını ülke içinde tutabilmekti. Bu politika 
ile, İspanya'yı zenginleştirmeyi ve bugün ne kadar paradoksal görü-
nürse görünsün, fiyatları  düşürmeyi amaçlıyorlardı (26). 

Bu politika içinde devlet, ülkeye altın girişini çoğaltacak ve çı-
kışın engelleyecek tedbirler almağa yönelecektir. Fakat açıktır ki, 
diğer ekonomik faaliyetleri  savsaklayan ve sadece değerli madene 
dayalı olan bu politika, ülkeden altın çıkışına, engel olamayacak, 
fiyatlar  yükselecektir. 

1600-1620 yılları arasında, altın bakımından yeryüzünün en 
zengin ülkesi olan İspanya, bu kaynağını, diğer ekonomik faaliyet-
leri geliştirme yolunda kullanacağına, kendini yeteri ölçüde zengin 
sanıp ne tarımı, ne de endüstriyi, geliştirmeye yönelmedi. «Rezerv» 
olarak korunan bu altın stokların baskısı altında, ihtiyaçlar gelişir; 
fakat,  ülke içinde bunları karşılayacak inallar üretilmez. Burada 
enflasyon  oluşur. Fiyatlar yükselir. İspanyollar kendilerinde bulun-
mayanı, yabancı ülkelerden satın almağa yönelir. Mevcut endüstri 
de yıkılır. Ticaret tabancaların eline geçer. Uygulanması mümkün 
olmayan sert tedbirlere rağmen, Altın İspanya'yı terkeder. Ülke 
yoksullaşmaya başlar. Bu tarihte «İspanyol halkının yarısı üretken 
değildir: % 20 si, devletten maaşını alır, % 30'u. ya «ruhban» sınıfına 
veya Kilise kaynaklarından yaşantısını sürdürür» (27). 

Sadece devlet müdahalesi ve altın biriklirmeye dayanan, İspan-
yol Devlet Mekantilizmi, iflâs  eder. Böylece X V I . yüzyıl İspan-
yasını, «Altın Efsanesi»  yok eder. 

c c ) İ t a l y a 

Bu dönemde İtalya, İspanyol Monarşisinin çok geniş olan ege-
menlik çemberi içinde bulunmaktadır. 

(26) İspanya hakkında bilgi için, Bknz: 
— ANSİEUX: «Histoire Economique de l'Espagne», Rev. Econ. Pol.,  1898. 
— A. GİRARD:  «l'Espagne a la Fin du XVII' Siecle»., Revue de Synlhese Historiçue, 
Nisan, 1913. 
— P. HARŞİN: «L'AffIux  de Metaux Preciaux au 16' S., Revue d'Hisloire  Economi-

que, 1927. 
— J. KLEİN: The Mesta a Study in Spanish Economic History, 1273-1836. 

Cambridge, 1920. 
(27) J. IMBERT: Histoire Economique, a.g.e., sh: 290. 
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Daha önce andığımız İspanyasının Merkantilist tutumuna, İs-
panyol Cezvit'i Mariana, daha 1609 yılından itibaren, çok sert 
eleştiriler yöneltmektedir. İşte hemen, hemen aynı dönemde İtalyan 
Giovanni Botero ile A. Serra, en iyi ekonomik politikanın, tarı.m 
ve özellikle endüstriyi geliştirmek, olduğunu savunmaktadırlar. Bu 
görüşlere göre, tarımsal ve endüstriyel bakımından, gelişmiş bulu-
nan bir ülke oldukça kolay altın ve gümüş sağlayabilir (28). 

Andığımız bu düşünürlerle, Merkantilist Doktrin, metalist an-
layış ve aşamadan, endüstriyel aşamaya geçmektedir. 

b) Hollanda  ve İngiltere 

aa) Hollanda: Liberal Merkantilizm 

İspanya'nın tersine. Hollanda, devlet güdümlülüğüne başvur-
mamıştır. Bireyci girişimcilik burada, daha önce andığımız, büyük 
şirketleri oluşmasını hazırlayan sağlam bir temel hazırlayacaktır 
(1602 de, Doğu ve Batı Hindistan Şirketleri). 

Kişinin özel faaliyetini  frenleyen  hiç bir devlet engeli söz ko-
nusu değildir. Sadece para değil, «Altın Külçe» ihracı bile serbest-
tir. Kredi vermek izni vardır. Bu dönemde devlet müdahalesi, şir-
ketlere ve kişilere yardım etmek ve ticareti geliştirmek ile sınırlan-
maktadır. Amsterdam Bankasının 1609 da kurulması böylesi bir ama-
cın sonucudur. Bu banka, gerçek bir ayrıcalık ve tekel olma duru-
mundan yararlandığı için, Avrupa'nın en büyük para piyasası ve 
değerli maden pazarı olmaktadır (29). 

bb) İngiltere: Ticarî Merkantilizm 

İngiltere'de ekonomik genişleme parlak fakat,  geç oldu. Eko-
nomik gelişmenin tabanında Dış Ticaret kaldıracı bulunmaktadır. 

Dış Ticareti, zenginleşmenin aracı yapan İngiltere'de, endüstri, 
yabancı ülkelere akabilecek mal üretimine yönelir. Kısaca endüstri, 
dış ticareti gütmez, tersine, dış ticaret endüstriyi belirlemiş olur. 
Ulusal endüstri ihracatı beslediği için yararlı olmaktadır. 

İngiliz ekonomi politikasının temel amacı, dış ticaret bilanço-
sunda, yabancılar aleyhine bir fazla  gerçekleştirmektir. Yabancı 

(28) Jean MARCHAL:  Cours d'Economie Politique, a.g.e.,sh: 77. 
(29) Jean IMBERT: Histoire Economique, a.g.e., sh: 290. 
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ülkeler, bu borç (açıklarını), altın ile ödeyince, İngiltere zenginleş-
miş olacaktır. 

Bu dönemde, doktrin ve uygulama alanında, ingiltere'de önemli 
ve etkin kişiler belirecektir, düşünce alanında: T. Mun, J. Child, 
W. Petty, J. Stevvart, gibi düşünürler, doktrinlerini (30) ticarete 
dayandırırlar. 

Uygulama alanmda ise, biri iş aleminde yer alan -Sir Thomas 
Gresham- diğeri, devlet adamı olan -ünlü Cromvvell- etkili ve 
belirleyici kişiler olmuşlardır. 

ijimdi bu iki kişinin etkilerine kısa bir göz atalım. 

S. T. Gresham 

Önceleri önemli ticaret mağazaları yöneten Gresham, Anvers 
şehrinde «kral tüccarı» olarak bir süre oturur. Bu ticaret hayatın-
daki gözlemleri sırasında sağlıklı paranın yararını algılar (daha 
önce andığımız Gresham kanununu, bu esinlenmelerle oluşturur.) 

İngiltere'ye dönünce, sağlam bir para yerleştirsin diye Elisa-
beth'e yardım eder; danışmanlık yapar. 1571 yılında İngiliz tüccar-
larına etkin bir araç sağlayan «Royal Exchange»ı, oluşturur. 

CromweIl 

Bu sırada, İngiliz ticareti, daha önce andığımız Hollanda'lı de-
nizcilerin egemenliği altında eziliyordu. İki ülke arasında, bu alan-
daki yarışımın doruklara ulaştığı bir zamanda, Cromvvell yönetimi, 
6 Ekim 1951 de, «Act of  Navigation», yasasını çıkarır (31). 

Bu yasa, İngiltere'nin gerek ithâl, gerekse ihraç edeceği mal-
ların, ancak İngiliz vapurları ile taşınabileceğini belirler. Kabotaj 

(30) İngiliz Merkantilizmi hakkında daha geniş bilgi için Bknz: 
— W. ASHLEY: L'Evolution Economique de l'Angleterre, 1925, (H. SEE'nin 

Fransızca çevirisi). 
— T. ROGERS: Industrial and Commercial History of  England, 2 cilt, 1902. 
— GLANCHET: Thomas Mun, 1912. 
— E.A.J.JOHNSON: PredeccorsofAdamSmith,  1937. 
— G. PIROU: La Theorie de la Valeur et des Prix Chez W. PETTY et Chez R. 

C O N T I L L O N , Revue d'Histoire  des Doctrınes Economiçues, 1911 . 
— R. ROVER  (de): Gresham on Foreign Exchange: An Essay on Early English 
Mercantilism, 1949. 

(31) J. IMBERT: Histoire Economique, a.g.e., sh: 291. 
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alanındaki bu Tekel sayesinde, İngiliz tüccarları,-gemi inşaatı sa-
nayiini geliştirmeye mecbur kalırlar. Çünkü ancak İngiliz gemileri 
ile kolonilere ihracat yapılabilecek ve oradan da mal ithâli yapıla-
bilecekti. 

Bunun dışında bu yasa, ithâl edilecek tüketim mallarından yük-
sek vergi almayı, tersine ihraç edilecek mallar için ise, vergi hafif-
letmesi getiren, bir «Gümrük Rejimi», getirmektedir. 1660 yılında 
ise ithalâta sınırlamalar getirecek ve en önemli «19 ürüne», inhisar 
edecektir. 

Geliştirilen koloniyal sistem sayesinde, koloni olan ülkelerde, 
imalât sanayinin kurulması yasaklanmakta ve ham maddelerini, 
İngiltere'ye sevketmeyi ve fabrika  mallarını İngiltere'den sağlamayı 
şart göstermektedir. 

İngiliz üretici ve tüccarlarını dünya piyasasında avantajlı du-
ruma getirmek için, faiz  fiyatının  düşük tutulması sağlanmıştır. 

1815-1947 yıllarında, bir çok düzeltmelere konu olan bu yasa, 
1850 yılına değin, 200 yıla yakm yürürlükte kalmış olur. İngiltere' 
nin çok güçlü bir ticarete sahip olmasına, dünyanın en büyük deniz 
gücünü oluşturma ve kalkınması, zenginleşmesine büyük yararları 
dokunacaktır. 

Görüldüğü gibi, doktrin sürekli Merkantilist olmakta devam 
etmekte, fakat,  giderek gelişmektedir. 

Kısaca değinmiş olduğumuz gibi, «İspanya'nın Altını», Hol-
landa'nın ticaret gemileri ve «Amsterdam Bankaları», İngiltere' 
nin güçlü bir dış ticareti ve dünya pazarları vardı, ya Fransa'nın ? 

Merkantilist doktrinin en ilginç gelişmesi Fransa'da 
oluşmuştur. «Endüstriyel Kapitalizmin» doktrini olan «Liberaliz-
mi» de oluşturmadaki büyük etkisi dolayısıyla, bu konuya, önemiyle 
uyumlu olacak bir yer ayırmak gerekir. 

4. F R A N S I Z M E R K A N T İ L İ Z M İ 

Merkantilist denilen bu dönemde, X V I I . yüzyıl Avrupa'sında, 
gerçekte etkili ve tutarlı bir politika güden iki ülke vardı. Yukarıda 
değindiğimiz İngiltere ve şimdi değineceğimiz Fransa. 

Fransa'nın ekonomik strüktürü, devrin Portekiz ve İspanya'-
sından farklıydı.  Ülkenin ne altın, ne de gümüş kaynakları yoktu. 
Üstelik, Merkantilist bir ideolojik strüktür egemendi. Fransa 
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bu değerli madenleri elde etmeliydi. Fakat söz konusu bu değerli 
madenlere sahip olmak gerekli idi, ama sadece bunları hazinede 
hapsetmek için değil. Fransa ayrıca Hollanda'nın da ticarî ve sa-
nayi baskısı altındaydı (32). 

İşte bu çeşitli strüktürler, Fransa'da X V I cı y.y. dan itibaren 
ve X V I I I ci yüzyıla kadar diğer ülkelere görece, daha esnek, daha 
tutarlı ve etkin bir Merkantilist doktrin, J. Bodin, Montchretien, 
tarafından  oluşturuldu. Melon, Dutot ve Forbonnais, açılan bu yolu 
genişlettiler (33). 

Sully, Laffemas  ve özellikle Colbert gibi devlet adamları, bu 
doktrinlerden esinlenerek etkin ve ilginç iktisadî politikalar oluş-
turabildiler (34). 

A) Fransız Merkantilist Doktrini 

Fransız doktrini, ulusal ekonomi fikri  etrafında  oluşmaktadır. 
Zenginleştirilmesi gereken özne ulustur (35). Onun gönenci ve bü-
yüklüğü gerçekleştirilmelidir. Burada yeni ve önemli olan nokta, «ülke-
leri zengin ve gönençli yapan nesnelerin altın ve gümüş gibi değerli 
madenler değil de; insan yaşayışı için zorunlu olan malların üretimi 
olmaktadır» (36). Anlaşılacağı üzere, Merkantilizmin üç önemli 
dayanağından biri olan değerli madenler bu anlayış doğrultsunda, 
mal ve hizmet üretiminde etkin bir araç haline gelmektedir. 

Bu nedenle dönemin ağırlığı olan doktrincilerinden J. Bodin, 
Amerika'dan Avrupa'ya akmakta olan değerli madenlerden bir ül-

(32) P. DEYON: Le Mercantilisme, a.ge., sh: 22. 

(33) Fransız Merkantilizmi için, yararla bakılabilecek eserler: 
— P. HARSIN: Les Doctrines Monetaires et Financieres en France du 16' au 

18' S., Paris, 1928. 
— GARESCI: Jean BODİN, 1934. 
— TURGEON: Les Idees Economiques de Sully, 1923. 
— VENE: Montchretien, 1923. 

(34) G. FAGNIEZ: L'Economie Sociale de la France Sous Henri IV., Paris, 1897. 
— J. PERMEZEL: La Politique Financere de Sully Dans la Generalite de Lyon, 

1935-
— H. HAUSSER: La Pensee et l'Action Economique du Cardinal de Richeieu, 
Paris, 1944. 

(35) A. MARCHAL:  La Conseption de l'Economie Nationale Chez les Mercantilistes 
Français, 1931, Paris. 

(36) MONTCHRETİEN: Traitö d'Economie Politique, a.g.e., ch: 241. 
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kenin mümkün ölçüde bol miktarda sahip olmasının yararlı sonuçlar 
doğuracağına, inanmakta ve bunu önermektedir. 

Bununla beraber değerli madenleri elde etmek için önerilen yol-
aşağıda görüleceği üzere yenidir: 

a) Üretim  Metodlarını  Geliştirmek 

Merkantilist dönemde, üretimi bir dizi eğitici ve geliştirici 
kurallarla düzenleme uğraşıları görülmektedir. Bu amacı gerçekleş-
tirmek için, kamu yönetimi, devrin korporasyonlarını ele alacak-
tır (37). Bu korporasyonlar çerçevesinde kalan bütün zeneatkârları 
toparlayıp onlara, teknik bakımdan en iyi olan metodlar empoze 
edilecektir, bu çaba, mevcut olan korporasyonları, yediden «örgüt-
lendirmek» ve güçlendirmek noktasında kalmaktadır. Fakat kamusal 
iktidar bununla yetinmemeli, bizzatihî Kıraliyet  imalâthaneleri 
kurmalı ve bunları, korporasyonları kayıtlayan düzenlemeler dışında 
bırakmalıdır. Bu doğrultuda, kalifiye  yabancı işçiler bile kullanıla-
caktır. Bu yöntem sayesinde her hükümdar Fransa'ya bir çok yeni 
endüstri tesisi kazandıracaktır. Daha sonra ise Devlet tarafından 
ayrılan fonlarla,  fazla  üretimi, yabancı piyasalara akıtacak ve koloni-
ler bulacak -Ticaret ve koloni- şirketleri oluşturacaktır. 

b) Etkin  ve Rasyonel Gümrük  Koruyuculuğu 

Dış ticarette kendini gösteren eğilim, «dengeli ve anlayışlı bir 
niteliktir». 

Gümrük koruyuculuğu, bütün düşünürlerce önerilmektedir. 

Yabancı kökenli ham maddelerin ülkeye girişinin özendirilme-
si, fakat,  çıkışının sınırlanması öğütlenmektedir. Örneğin J. Bodin. 
Fransa'dan dışarıya, «demir, bakır, çelik, yün iplik, ipek» gibi, ham 
madde ihracının engellenmesini ve tersine işgücü imalâtına daya-
nan, işlemiş maddelerin ihraç edilmesini, savunmaktadır. Bundan 
ötürü ithalât çeşitli sınırlamalarla engellenecek, ihracat ise özendi-
rilecek, desteklenecektir (klâsik koruyuculuk daha bu aşamada 
kendini göstermektedir). 

c) Devlet  Müdahaleciliği 
Önemli diğer bir nokta: X V I . ve X V I I . yüzyıl, Fransız Mer-

kantilist düşünürleri için özgürlük ve düzenleme, bir diğeriyle çe-

(37) Ş " n u belirtmek gerekir ki, Fransa'da bu konudaki gelenek XI. LOUIS'ye değin 
inçn bir geçmişe ve deneylere sahip bulunmaktadır. 
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üşmektedir. «Devlet ve onun yardımıyla gelişen bir faaliyet  söz 
konusudur» (38). 

Daha önce andığımız düşünürlerden Melon 'a göre: Özgürlük, 
ticaret için en gerekli bir unsurdur. Bir hükümet içinde ise, özgür-
lük, herkese yararlı sandığı şeyi yapmak iznini vermekten çok, genel 
yarara dönük olacak şeyleri yapma olanağını vermekten ibarettir (39). 

Blı noktada, devlet müdahalesi ve düzenlemesinin gerçek anlamı 
yansımaktadır. 

Bu anlayış çerçevesinde, kamu iktidarı, gayet gerçekçi bir tarzda, 
ekonomik gelişmevi engelleyen durumlara müdahale edip, onları 
düzeltecektir. Ekonomik faaliyet  alanında en yararlı sandığı yöntem-
leri zorunlu bir hale getirecek ve gerektiği yerde özel teşebbüse bıra-
kılmış olanları da sınırlayabilecek, o yerlerdeki boşluğu kamusal 
girişimcilikle dolduracaktır. 

B) Fransız Merkantilizminin Aşamaları 

Bu doktrine inanan- devlet adamları, izleyecekleri iktisadî po-
litikalarla onu uygulayarak geliştireceklerdir. 

Gerek iktisadî sistemlerin evrim çizgisinin anlamını aydınlığa 
kavuşturabilen; gerekse, memleketimizin iktisadî sisteminin anla-
mını ve yönünün de açıklanabilmesinde yararlı nitelikleri olan, bu 
uygulamanın aşamalarına değinmek gerekir. 

Yukarıda doktrinine değindiğimizde belirttiğimiz üzere, Avru-
pa'nın diğer bütün ülkelerine görece, Merkantilizmin Fransa'da en 
olgunlaşmış bir tarzda gelişmesinin tabanında, ulusal ve uluslararası 
strüktürlerin belli nitelikleri bulunmaktaydı. 

Fransa'nın içinde, yukarıda değindiğimiz, ekonomik yapıya 
ek olarak, ülkenin iç yapısı da iyi sayılmazdı. TV'ncü Henri öldürül-
müştü (1610), ciddî bir düzenlemeye gerek vardı. 

Dışta ise, Hollanda, İngiltere'nin rekabeti ve tehdidi altında 
bir Fransa vardı. Kıt 'a Avrupa'sında, nüfus  ve doğal yapısı bakı-
mından güçlü bir devlet olabilecek bir Fransa, içsel ve dışsal bu 
strüktürlerin ve devrin doktrininden gelen etkiler altında, X V I I . 

(38) R. GONNARD: Histoire des Dostrines, a.g.e., sh: 92, Paris, 1941. 
(39) Anan J. MARCHAL:  Cours d'Economie Politique, a.g.e., sh.: 78. 



BEŞİR HAMTOĞULLAR 

yüzyılda büyük bir ekonomik güç haline gelebilecek midir? Bu ne-
denle bir Para Savaşı başlayacaktır. 

a) «Kolbert'ten  Önce Kolbertizm»  (40) 

XI'nci Louis devrine kadar inen ilk merkantilist uygulamaları, 
dinî savaşlar kesmişti. Fakat kırallığın müdahaleci politikası IV'ncü 
Henri ve XIII ncü Louis devirlerinde yeniden ve genişlemiş olarak 
ortaya çıkacaktır (41). 

aa) IV'ncü Henri Dönemi (Sully ve Laffemas) 

IV'ncü Henri'nin hükümdarlığı döneminde özellikle tarıma 
yönelmiş bulunan Sully (1634), endüstri ve ticarete yönelmiş bulu-
nan B. Laffemas,  gibi devlet adamlarının merkantilist politikalar 
uyguladıkları görülmektedir. Özellikle Laffemas,  savaş sonu dur-
gunluğundan Fransa'yı kurtarabilmek için 1601 de kurulan Ticaret 
Komisyonunda, merkantilist fikirlerini  belirtecektir, ipekçilik, ha-
lıcılık gibi imalât sanayiinin kurulmasını, dış pazar bulmak ama-
cıyla büyük şirketler kurulmasını, ülkeden dışarıya, altın çıkışının 
nın engellemesini ve sanayii koruyacak şiddetli bir sistemin oluş-
masını savunacak ve uygulamağa koymağa çalışacaktır. 

IV'ncü Henri döneminde, toplanân Ticaret Genel Kuru-
lunda, 1602 yılından itibaren tüccarlar ile kamu kesimi memurları 
bir araya geliyorlardı. Oluşturdukları projeler, kral konseyine sunulu-
yordu (42). Para yokluğu, bu projelerin uygulanmasını engelliyor-
du. Bununla beraber eskiden ithâl edilen malları, üretecek imalât 
sanayii (ipek, kristal) kurulabildi. Bu doğrultuda bir iktisadî ida-
renin kurulabilmesi, liman, yol, kanal gibi alt yapıların gerçekleş-
tirilmesi ve özellikle ekonomik hızlanmayı sağlayan huzurun ülkeye 
getirilmesi, başarılabilmiştir. 

bb) XIII'üncü Louis Dönemi (Richelieu) 

Bu dönemde iktisadî politikayı uygulayan Richelieu 'dur. Bura-
da sadece büyük bir politika uygulanmaz. Richelieu ile birlikte 
«ulusal ekonomi iktidara geçmiş» (43), olmaktadır. 

(40) Belirtilmeli ki,'bu deyim, H. HAUSSER'ye  aittir. Bknz: Les Debut du Capıtalisme, 
I927> a-g-e-

(41) A. GANDILHON: La Politique Economique de Louis XI, Paris, 1940. 
(42) Bir tür, özel ve kamu kesiminin ortak toplantısı gibi görülmektedir ki, karma nite-

liğini, belirtmekle yetinelim. 
(43) H. HAUSSER: La Pensle et l'Action Economique du Cordinal de RİCHELİEU, 

Paris, 1944, sh: 48. 
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Bu devlet adamı için Para, savaşın «sinirleridir». Avrupa'ya 
ve özellikle ispanya'ya gelen değerli madenleri, Fransa'ya çekebil-
mek için çok geniş bir ticarî ve koloniyal bir plân uygular. 

Biraz yukarıda, IV'ncü Henri zamanmda yapılan projelerin, 
finanse  edilemediğini belirtmiştik. Gerçekten Richelieu, zamanmda 
örneğin, «bütün Avrupa'da dolaşım halinde olan paranın tümü, 
1929 yılında, sadece Fransız Merkez Bankası'nda korunan değerli 
madenler kadarmış» (44). Bu para yokluğu, hiç kuşkusuz diğer-
leri ile birlikte, devletin iktisadî faaliyetlere  müdahalede bulunma-
sına yol açan, nedenlerden biridir. 

«Siyasî Vesayetinde» de belirttiği gibi, Richelieu, devleti eko-
nomik yönden çok güçlü bir hale getirmek istemektedir. Fransa'da 
iç ve dış ticareti geliştirme aşkını aşılamağa, deniz ulaşımı konu-
sunda büyük şirketler oluşturmağa çalışır. 

İktisatçı Richelieu, devrinin doktrinlerini ve ticarî akımlarını 
bilir. Yeni üretimi korur, ihracata yönelik lüks endüstriyi ve bü-
tüm yararlı girişimleri destekler. Fransa'nın rakipleri olan Hollan-
da ve ingiltere ile, onların silahlarıyla, onlara karşılık verir. Kur-
duğu gemicilik sanayiine, ayrıcalık ve tekeller tanır. 

Diplomatik savaşlar, iç isyanlar ve ölümü, Richelieu'nun, çiz-
diği projelerin bitirilmesine olanak vermedi. Fakat «Hatıraları» ile 
«Siyasal Vesayeti»,  düşüncelerini açıkça ortaya koyduğundan 
Colbert, uygulamaya hazır proje bulmakta güçlük çekmeyecektir. 

b) Kolbertizm 
J. B. Golbert ( 1610- 1692), X I V ncü Louis 'nin 1662 yılında, 

Maliye Bakanı olur. Daha sonra 7-8 bakanın görevini yüklenir. 
T a m 22 yıl bu görevini sürdürür (45). 

(44) Philippe BERNARD:  «l'Etatisme d'Ancien Regime», Apres-Demain, Paris, Ocak, 
1966,sh: aı-22. 

(45) Bknz; Jean B. COLBERT (1661-1683, 22 yıllık kesintisiz yönetimi) Hakkında: 
— P. BOISSONNADE: COLBERT: Le Triomphe de l'Etatisme, la Dictature du 

Travail, Paris, 1932. 
— GOMIEN: La Politique Douani^re de Colbert, 1903. 
— L. FEBURE: «Colbert et la Manufacture.»  Annales, 1933. 
— C.J. GIGNOUX: Monsieur Colbert, Paris, 1941. 
— Ch. W. COLE: Colbert and Gentury of  Franch Mercantilism, 2 cilt, New York 

'939-
— A. PIETTRE: Economie Diriğce d'Hier et d'Aujord'hui, Colbert isme de Nötre 

Temps, Paris, 1947. 
— P. BOISSONNADE ve P. CHARLIAT:  Colbert et la Campagnie de Commerce 

du Nord, Paris, 1930. 
— J. LACAURT  - Gayet, Canu, J. GIGNOUX: Histoire du Commerce, l'Epo-

que Mercantiliste, Paris, 1950. 
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Merkantilist doktrin, Golbert ile en gelişmiş ve başarılı doruk-
lara erişmiştir. 

Colbert 'in Merkantilizm hakkındaki düşünceleri, en açık tarz-
da mektuplarında görülmektedir. 1664'te yazdığı bir mektupta: 
«bir ülkenin büyüklüğünü ve gücünü, o ülkedeki para bolluğu 
belirler. Bütün Avrupa'da dolaşan para miktarı sınırlıdır. 
Memleketimizdeki para miktarı, açıktır ki, ancak diğer 
ülkeler aleyhine arttırdabilir». Yine 1670'lerde «Maliye» üzerine 
yazdığı hatıralarında şunları belirtmektedir: «kamu ticaretindeki 
paranın miktarını, diğer ülkelerden çekecek tarzda arttırılabilmelidir. 
Bu parayı krallık içinde, çıkışını engelleyecek ve bireylere bundan 
yararlanma olanağı verilmek suretiyle korunabilmelidir. Bu sonuçları, 
sadece ve ancak Ticaret sağlayabilir» (46). «Parasal Savaş»'a doğru 
bir politika gelişmektedir. 

Böylece bir ülkenin gelişmesi, diğer ülkelerin aleyhine ancak, 
gerçekleştirebilir (47). Bu görüş tarzı dünya ticaretini statik kabul 
eden, birlikte ve beraber gelişme olanağını var saymayan düşünceler 
yansıtmaktadır. 

Colbert, 1664 yılından itibaren «Parasal Savaş» (ama yukarıda 
belirttiğimiz gibi, burada para çekerek, sadece parayı bir rezerv 
olarak korumak için değildir), üzerine verdiği söylevinde, Colbert: 
«Paranm bolluğu, bir ülkenin gönencini ve devletin gücünü, büyüt-
müyor mu»? «Kralımız lütfedip,  Fransa'nm doğal gücüne, endüstri 
ve ticaret sanatının üretebileceği gücü eklemelidir. O zaman F-
ransa'nın büyüklüğü ve gücü olağanüstü bir tarzda çoğalacaktır»(48). 

Görüldüğü gibi, geliştirilmesi gereken, ekonomik faaliyetler, 
ticaret ve endüstri olmaktadır. Ekonomiye bir düzen vermek gere-
kir. Burjuva ekonomisinin işareti sayılan: «Çalışarak ve tasarrufta 
bulunarak zenginleşiniz, sloganı», yürürlüğe girmektedir. 

Ekonomiye yeni bir yön verecek yeni kaldıraçlar getirilmek-
tedir. «Maliye ve parayı düzenleme. Fransa'da, altın ve para oranı-

(46) P, CLEMENT: Lettres et Memoires de Colbert, Paris, 1861-1862, 9. cilt., 7. 
cilt, sh: 239 ve sonrası. 

(47) P. CLEMENT: Lettres, Introduction et Mîmoires de Colbert, Cilt: 6, sh: 260 ve 
s., a.g.e. 

(48) Ticaret kurulunu, 1664'teki açış konuşmasında, Anan, A. PIETTRE: Les Trois 
Ages de l'Economie, a.g.e., sh: 224. 
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nı 15,5 olarak tesbit etmek ile, ülkede ilk kez, serbest ve meccanen 
para damgalama ilkesini ileri sürme, onun eseridir» (49). İdareyi 
düzenleme, özel kesimi düzenleme. İmalâthaneleri düzenle-
mek. Kısaca bütün Fransa, çalışmaya davet edilmektedir. 
«Krala, bu dünya için hiç bir yararı olmayan insanlar ve ahi-
ret için ise, Şeytan üreten papaz grubunun sayısını azaltacak, 

bir miras ve öteki dünya (intikal) projesi önerir.» (50). 

Ekonomiye çok yönlü müdahaleler demetinde tarım kesimi de 
savsaklanmamaktadır. Yalnız endüstri ve ticaret, ülkenin dışardan 
mal ithal etme ihtiyacmı azalttığı ve ihracatı çoğaltıp, Fransa' 
ya altın girişine olanak vereceği için, bunlara daha büyük 
bir önem verilmektedir.  Yine ekonomik gelişme için, paraya istik-
rar vermek istekleri, XIV. Louis tarafından  önlenmektedir. 

Biraz sonra değineceğimiz sorunlarda, bu noktaya değin, andık-
larımız gibi, Merkantilizmin aşıldığı görülecektir. Şimdi söz 
konusu olgunlaştırılmış Merkantilizmin bu gelişmelerini kısaca görelim. 

aa) Ülkenin İçindeki Politikalar (İmalât Sanayii) 

Devlet imalât sanayii kuracaklara yardım etmektedir. Diğer 
yandan kendisi imalâthaneler açmaktadır. Kraliyet endütrileri ta-
mamen kral tarafından  finanse  edilmektedir. Bir de ayrıcalıklı 
imalâthaneler bulunmaktadır. 

Bunlara bir de, boş-işsiz gezenler ile dilencilerin toplatılıp, ça-
lıştırıldığı atölyeleri eklemek gerekir. 

Kurulan veya yardım edilen bu sanayi imalâthaneleri, yakın 
dan korunmuş denetlenmiş ve iyi işlemesi sağlanmıştır. 

Colbert, her türlü tedbiri kullanarak Fransa'ya nitelikli ya-
bancı işçi, usta getirmeyi başarmıştır. Cam sanayimden tekstile var-
ıncaya değin, madencilik sanayii dahil, italyan, Alman, ingiliz, 
ispanyol, bütün ülkelerden, yabancı işçi getirilmiştir. Yerli işçilerin, 
yurt dışında çıkışları, kaçışları önlenmiştir. Yabancı ülkeden gelen 
işçiler bile, ülkelerine dönememektedir. Burada çalışma hayatı, 
sıkı bir tarzda kayıtlanmakta, güdülmektedir. 

Aynı zamanda, nüfus  artışını özendiren bir politika izlenmiştir. 

Diğer tedbirler arasında, kredi dağıtımı ve tekeller, görülmektedir. 

(49) A. PIETTRE: Economie Diriğce d'Hier et d'Aujord'hui Colbertisme et Dirigisme, 
a.g.e. sh: 38. 

(50) A. PIETTRE: Les Trois Ages de l'Economie, a.g.e., sh: 234. 



8 BEŞİR HAMTOĞULLAR 

Kredi ve Tekel: Başlangıçta imalât sanayiine faizsiz  kredi, 
para veya malzeme tarzmda (bina,atölye, makina), tahsisler ya-
pıldı. Üretimi başlatabilmek ve hızlandırmak amacıyla ulusal ve 
bölgesel düzeyde tekeller oluşturuldu (Venedik tipi dantel üretmek 
ve ayna üretimi için, hem malî yardım, hem de ayrıcalıklar verile-
cektir). Ayrıca bu imalâthaneler, vergi gibi yüklerden de muaf  tu-
tuldu. 

İmalâthanelerin Denetimi 

Endüstri imalâthanelerine sağlanan bu avantajlar karşısında 
Golbert, Fransa'nın ürettiği malların yüksek bir kalitede yapılma-
sını ve gerek iç, gerekse dış piyasalarda bir talep yaratmaları için, 
söz konusu teşebbüsleri sıkı bir tarzda kurallara bağlayıp onları 
yakından denetleyecektir. 

Bu amaçla hazırlanmış bulunan özel kurallar, üretimin tümüne 
uygulanacaktır. Burada teknik yöntemlerden, örneğin kumaşların 
eni ve boyuna varıncaya değin ayrıntılı bir tarzda saptanarak ya-
rarlanıldı (burada «genel bilgiler» başlığı altında toplanan 
kısım, bilimsel denilebilecek, dikkate değer bir teknik «anlaş-
ma» niteliğindedir). 

1669 yılında «Endüstri Mahkemeleri», oluşturulacaktır. Ku-
rulan sanayi müfettişliği,  bir yandan yeni düzenleyici, geliştirici ku-
rallar oluşturmakta; diğer yandan ise bu kuralları, üreticilere açık-
lamak ve uygulanmalarını izlemekle, yükümlüydüler. 

İmalâthanelerin Biçimi: Üretim dalma göre atölyelerin 
boyutlarını, sayılarım, biçimlerini ve çalışma koşullarını, 
devlet tesbit ediyordu. 

Teşebbüslerin hukukî statüsü çeşitlidir. Devlet teşebbüsleri 
gerçek tekellerdir (savunma ve savaş endüstrisi). Fakat kimi za-
man, «Günümüzün Karma Ekonomili Şirketlerine de benze-
mektedir». Böylece, Gobelins 'de mobilya ve krallığa ait olun ima-
lâthaneler, bu türe girmektedir. Devlet, 22 «Atölye Şefi»  ile belli 
bir fiyat  üzerinden anlaşarak onlara, ham madde ile, malzeme sağ-
lamakta, buna karşın, üretilecek malların tipi ve kalitesini ise, empoze 
etmektedir. İşçi sağlamak gibi fâaliyetler  ile, atölye şefleri,  uğraş-
maktadırlar. 

Özel teşebüsler, daha çok kommandit, şirketler biçimindedirler. 
Fakat X V I I . yüzyıldan itibaren, anonim şirketlere dönüşmektedirler. 
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Üretim tipi ve hukuksal biçimi de, bir tek tür oluşturmamak-
tadır. Yalnız 300 den 3000'e varan sayıdaki işçinin bir tek çalışma 
yerinde toplatılması ( X I X . y.y. atölyelerini andıran) ise, bu 
çalışma alanında bir türdeşliğin olduğunu göstermektedir, 

J. İmbert 'in belirttiğine göre, bir tek binada üstüste yığın, 
kötü barınma ve yetersiz ücret alma gibi gerçek proleterleşme, Col-
bert devrinde, istisnaî bir durumdur (51). İmalâthaneler bazı işleri, 
şehir dışındaki küçük işçilere vermekteydiler. Böylece, zeneât ile, 
ile, tarla işleri bir diğerine kavuşuyordu. İş yerlerinin bu coğrafî 
dağılımı işçilerin de işine geliyordu. 

Böylece endüstri alamda, bir zeneâta giren ve küçük sayılan 
endüstri, diğeri ise, çeşitli türden teşebbüsleri içeren, büyük endüstri 
oluşturulmuş oldu. Daha açık hale getirmek için belirelim ki, 
söz konusu bu büyük endüstri çeşitli şirketlerden oluşmaktadır: 

9 Krala ait olan imalâthaneler: Tamamen devlet te-
şebbüsleri söz konusudur. Bunların üretiminin tümünü belli 
bir fiyat  üzerinden devlet satın almaktadır. 

t Ayrıcalıklı  Teşebbüsler: > Bunlar özel teşebbüslerdir. 
Yalnız devletin her türlü yardımmdan, teşvikinden yararlanan, kralın 
verdiği ayrıcalıkları olan teşebbüslerdir. Bu teşebbüslere yabancı 
ülkelerden bile müteşebbisler getirilebilmektedir. Bunlarm ürettik-
leri malların, dışarıdan ithâli yasaklanmaktadır. Bu teşebbüslerin 
şeflerine  çeşitli yararlılık nişanları ve ödüller verilmektedir. 

Daha sonraki y.y. da, modern endüstriyi, işte bu teşebbüsler 
yaratacaklardır. Bu teşebbüslerden bir kısmı krallığa ait olmakla 
beraber, diğer bir kısmı ise, tamamen özel kişilerin elindedir. 

• İzne Bağlı Özel Teşebbüsler: Maden, basım ve yayımev-
leri v.b. g i b i . . . 

• Yukarıda anılan tiplerden, hiç birine girmeyen nitelikteki 
teşebbüsler, anılabilir. 
bb) Dıştaki Faaliyetler 

Colbert 'in Merkantilizmi, ülkenin içinde, sanayi imalâthane-
leri oluşturmakla yetinmez. Üretilen malları, dahilde yabancı kay-
naklı malların rekabetine karşı korur. Hariçte ise, bu mallara pazar 
araştırır. 

(51) J- IMBERT: Histoire Economique, a.g.e., sh: 297 v.s. 
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Bütün ihracat ve ithalât, sıkı bir tarzda kayıtlanmaktadır. 
Yalnız miktar sınırlamaları değil, ithalâttan çok yüksek vergiler alın-
makta, ihracat ise, çeşitli yöntemlerle özendirilerek desteklenmek-
tedir. 

Burada belirtilmesi gereken bir nokta, içsel tüketimin bile kayıt-
landığıdır. XIV ncü Louis 'nin bir çok «emirnamesi», «elbise, 
dantel, ziynet eşyası, mobilya» (52), gibi malların tüketimi, ülke 
dışına altın çıkışını engellemek amacıyla sınırlanmış olmaktadır. 

Dış Ticareti geliştirmek için, denizcilik büyük ilerlemeler kay-
detmektedir. Uluslararası şirketler kurulur. Marsilya limanı geliştiri-
lir. Bu dönemdeki, ticaret, denizcilik ve kolonilerin gelişmesini be-
lirtmek için, bir sayı vermekle yetinelim, 1663 yılında, Fransız 
«ticaret filosu,  20 gemiden ibaretken, 1967 yılında, 244 gemiye çı-
kacaktır» (53). 

cc) Kolbertizmin Başarısı 

Avrupa Merkantilizminin en geliştirilmiş aşaması olan Kolber-
tist uygulama sonucu, Fransa'nın endüstrileşme haritası hemen 
hemen çizilmiş oldu. Fransız endüstrisi ulaştığı ileri seviyenin avan-
tajını X V I I I . y.yılın, ikinci yarısına değin koruyacaktır. 

Bundan ötürü, Kolbert 'in ölümünden önce izlediği politikanın 
sonuçları, bütün ön tahminleri aşmaktadır. 

Kolbertizmin bir iktisadî politika olarak, iktisadî sistemler ba-
kımından önemini ve anlamını belirtmek gerekir. 

Ticarî Kapitalist sistem döneminde Kolbert, ekonomiyi sadece 
ve yalnız Devlet tarafından  gütmek düşüncesinde değildir. 
Fransa'nın ekonomik gelişmesi konusunda Devlete doğrudan bir gö-
rev ve sorumluluk yüklenmesi, çağa egemen olan Merkantilist 
doktrin ve o dönemin Fransa'sının genel strüktünün bir so-
nucudur. Çünkü, ülkenin ekonomik gelişmesi ve politik güçlenmesi 
konusunda başka bir seçeneğe sahip değildir (54). Çünkü Kolbert 

(52) XIV. LOUIS'nin, 31 Mayıs, 1664, 18 Haziran, 1663, 29 Ocak 1664, tarihli «Polis 
Kararnameleri», örneğini belirtmekle yetinelim. 
Anan: R. CATHERINE ve P. GOUSSET: l'Etat et L'Essor Industriel., Berger-
Levrault, Paris, 1965, sh: 69. 

(53) A. PIETTRE: Les Trois Ages de l'Economie, a.g.e., sh: 225. 
(54) Bu noktaya gelmişken, belirtelim  ki, 1930 yıllarında A T A T Ü R K  için de, Türkiye'nin  strük-

türleri,  DEVLET müdahalesinden başka bir seçenek bırakmıyordu. . . 
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devlet müdahalesinin yanı sıra özel girişimciliğe ve kişilerin kâr arayışı 
dinamiğine ve motörüne de inanmaktadır. Nasıl inanmazsın ki, 
bizzat kendisi uzun süren devlet memurluğu sırasında bürokrasinin 
ve özellikle «Fransız tdarî Monarşisinin» (55), bazı durumlarda 
ne ölçüde ayak bağları yaratabildiğini derinden bilmekte, yaşamış 
bulunmaktadır. 

Kanımızca, kapitalizmin bu ticarî aşamasından Kolbert'in 
güdümcülüğü, özendirici ve bizzat «kurucu» bir devletçiliktir* 
Fakat hiç kuşkusuz kapitalist bir devletçiliktir. 

Kolbert zamanında devlet, yeni ve güçlü teşebbüsler oluş-
turmasına karşm, karma ekonomili şirketler ile özel teşeb-
büsler kurulmasını, özendirmiş, desteklemiştir. Sermaye sa-
hibi patronları yakından desteklemiş, onlardan yana olmuştur 
(ayrıcalıklar vermiş, onlara, çok avantajlı koşullarla işçi sağlamış, 
yardım etmiş, vergi bağışıklığı (muafiyeti)  sağlamış, ürettikleri malları 
içte devlete satın aldırtmış, dışarda ise, onlara pazar sağlamıştır). 

Şunu belirtmek gerekir ki, Kolbertizm'in kısaca andığımız bu 
başarılarının faturasını,  işçiler ve köylüler ödemiş olmaktadır. Bu 
husus da, söz konusu devletçiliğin niteliğini, aydınlatabilecek göster-
gelerden biri olmaktadır. 

Fransa'da nitelendiği üzere bu «çalışma diktatörü» (56), işçi-
ler için çok sertti: Üretim düzenlemesi, işçinin teşebbüse katı bir 
biçimde bağlanması, imalâthanelerin işçi toplama kampları haline 
ne getirilmesi, düşük ücret v b . . . 

İşçi ve köylü dünyası Kolbert'in endişe alanına girmiyordu. 
Tarıma verilen önem, ulusun ve endüstride çalışan işçilerin ihtiya-
cını karşılayabilmesi ile orantılı ve sınırlı idi. 

Devlet karışımının bu çarkları içinde, sistemin vergi yüküm-
den başka, kötü çalışma koşulları içinde, işçilerin köylülerle, nasıl 

(55) 1610 ve 1792 Fransa'sı, IV. HENRI'nin ölümünden sonra 4 Kral ve 9 [bir nev'i] 
Başbakan (RICHELIEU, MAZARIN,  COLBERT, DUBAIS, FLEURY, CHOISE-
UL, MAUPEOU, TURGOT ve NECKER) tanıdı ki, istidadı ve değeri farklı  olan 
bu yönetici kadronun, damgaladığı dönem: «Fransız  İdari  Monarşisi»,  adıyla anılmak-
tadır.  Bu yönetsel bürokrasi, sadece temsili bir rolü olan soylular ile krala egemendir. 
Siyâsal iktidarın REFORM yapma, girişimini engeller. Onun için, monarşiye ege-
men olduğu söylenebilir. Zira devlet memurlukları, babadan oğula aktarılan bir 
sisteme bağlıdır, istediği kişiyi, hemen hepsedebilen, KOCA XIV. LOUIS, yararsız 
telakki edilen bir memuriyeti ilga edememekteydi. 

(56) A. PIETTRE: Les Trois Ages de l'Economie, a.g.e., sh: 225. 
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ezildikleri, başlangıçta Kolbertizm sayesinde ekonomik güçleri çok 
artan Burjuvalar, daha sonraları devletin artık kendileri için çok 
sıkı olmaya başlayan sınırlama ve denetiminden kurtulmak istedikleri 
zaman; işçiler ve köylülerin, devletin bu «devletçi» karışımlarını sa-
vunmak için hiç bir gerek duymamaları, açıkça ortaya koymaktadır. 

Kolbert'ten sonra, onun yerine geçenler, Kolbertizm'i 
XVIII. yüzyılın sonlarına değin uygulayacaklardır.  Böylece 
Fransa, nüfusu,  gücü, ve prestiji ile Avrupa'nın bu dönemde en önde 
gelen ülkesi olacaktır. 

5 . M E R K A N T İ L İ S T  D O K T R İ N İ N A Ş I N M A S I V E S T R Ü K -
T Ü R L E R İ N D E Ğ İ Ş M E S İ 

Şunu belirtmek gerekir ki, Merkantilist doktrin, taşıdığı 
hatalara karşın, zamanın ekonomik, siyasal, sosyal strüktür-
lerine karşılık veriyor, onlarla belli bir tutarlılık oluşturu-
yordu. 

Zaman içinde oluşan yeni ve değişen eski yapılar, Merkanti-
lizmin karışıcı politikası yerine Liberal görüşleri oluşturacaktır. 
Şimdi kısaca bunları görelim. 

A) «Uygulamada» Oluşan Aşındırmalar 

• Daha önce değinmiş olduğumuz üzere, doktrinin özelliklerin-
de biri, parasal oluşu idi. 

Altın ve gümüş madenlerinin, -zenginliği oluşturduğunu savu-
nurken doktrin, paranın değer muhafazası,  fonksiyonunu  aydınlı-
ğa çıkarıyordu. V e çoğu ülke, sadece bu nokta üzerinde durduğu 
için (Portekiz, İspanya) ekonomi/politik, iflasın  eşiğine giriyordu. 
İşte bu abartılmış anlayış, paranın bir «değişim aracı» olduğu hu-
susunu karanlıkta bırakıyordu. Bu husus, söz konusu dönemve bir 
çok ülkeyi, bir diğeri ile savaşacak bir hale getirdiği gibi, dünya 
ticaretini de, kısır durağan bir sürece itiyordu. 

Bu görüşün diğer önemli bir sakıncası, fiyat  artışları, enflas-
yonuna yol açmasıdır. 

Bu noktada doktrinin yetersizliği ve gerçeklerin analizine kar-
' şılık vermemesi, onu epey zayıflatmıştır. 

• Doktrinin ikinci özelliği ulusal oluşu idi. Bu noktada, Libe-
rallerin bazan sert ve haksız olabilen eleştirileri bir tarafa  bırakı-
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lacak olursa, Merkantilizmin ulusal ekonomilerin bütünleşmesin-
de, büyük hizmetleri olduğu kabul edilmelidir. Nitekim L. Brocard, 
Batı uygarlığının bölgesel ekonomi aşamasından; ulusal ekonomi 
aşamasına çıkmasına, Merkantilizmin büyük hizmeti olduğunu be-
lirtmektedir (57). Almanya'da ise, Merkantilizm, coşkun savunucu-
lar bulacaktır (58). 

Yalnız bunu yaparken, Merkantilist doktrin, ulusal ekonomi-
leri, çok şiddetli bir tarzda birini diğerlerine karşı karşıya getiri-
yordu. 

Doktrinin müdahaleci olduğunu belirtmiştik. Fakat, uygulayı-
cılar, ister İngiliz Merkantilizmi, isterse Fransız olsun, hepsi özel 
teşebbüse, özel çıkar, yarışım ve özgürlüğünün yararlarına 
inanıyorlardı. Yalnız devlet müdahalesinin verimli sonuçlar 
verebilmesi için, kamu iktidarının tesbit edeceği belli bir 
çerçeve içinde uygulanmasının gerekliliğine inanırlardı. Yal-
nız teori alanındaki müdahale eskil (arkaik) yapıları geliştirmede 
yararlı olacaktı; taşranın, mahallî idarelerin ve korporasyonların 

(57) L. BROCARD:  Principes d'Economie Nationale et Internationale; Paris, Sirey, 
1928, C. I, sh: 10. 

(58) Endüstrileşmesini hızlı bir tarzda bütünlemek isteyen bir Almanya için, MERKAN-
TİLİZM, büyük bir sığınaktı. ZOLLVEREIN gümrük himayeciliği zırhının geri-
sinde, Almanya sanayileşmeye kayacaktır. F. LIST, «Le Systeme d'Economie  Politique 
(1841)», adlı eserinde, ingilizlerin  «Serbest  Ticaret»  ilkelerim, ticari  bencilliğin teorik ilkesi, 
diye nitelendirmektedir.  LIST, endüstrileşme,  uluslaşma ve gelişme için devlet  müdahalesini 
gerekli görmekte ve istemektedir.  Yine  Von  H E Y K I N G  (Histoire  de la Theorie  de la Balance 
du Comerce-1880)  ile G. S C H M O L L E R (Essai  sur la Signification  Historique  du Mercan-
tilisme-1884),  için, «Merkantilizm»  ulusal birliğin gerçekleştirilmesi  sürecinde ulusun yararına 
bir ekonomi ve bir devlet  oluşturmada,  temel bir aşamadır. Merkantilizmin daha sonraları, 
Avrupa'da dirildiği görülmektedir. Bu oluşta söz konusu doktrinin başarı hanesine 
yazılmalıdır. Bilhassa, «Serbest  Ticaret'in»,  başarısızlığı ve kendiliğinden dengeleyici 
mekanizmanın işlememesi, özellikle 1918'den sonra, Merkantilizme konu olan 
eserlerin oluştuğu görülmektedir. Fransa'da KOLBERT'in aktüalitesi sürmektedir. 
İngiltere için E. L I P S O N : «Economik History  of  England The  Age of  Mercantilism, 
Londra, 1956), adlı eserinin 2. ci ve 3. cü ciltlerine:  «Merkantilist  Çağ» adını vermektedir. 
Liberal ekonominin hayranı olan: Eli F.  H E C K S H E R (1879-1952, İsveçli,  ekonomi ve 
tarih Prof.  dünyanın iQ2Qy. da başlayan ekonomik büyük bunalım geçirmekte olduğu bir sırada, 
Merkantilizm  adlı büyük eserinde (Mercantilism  London, 1935, İngilizce,  Fransızca,  İsveççe 
ve Almanca dillerinde  yayımlanmıştır),  söz konusu doktrinin, bir «iktidar sistemi», bir 
ulusal bütünleştirme politikası», tarzında nitelendirecektir. Bu politikada «Devlet, 
hem amaç, hem de araç» olmaktadır.  Böylece Merkantilizmi saygı ile anan ve onun sınır-
lılığını da gösteren HECKSCHER'in felsefi  görüşlerinde de, doktrinin tutarlı olduğunıi 
da belirtmiştik. 



BEŞİR HAMTOĞULLAR 

sömürülmesine son verecekti. Endüstrileşmede en iyi teknikleri 
getirebilecekti. Geçmiş zamanın biriktirdiği her türlü engeli ve 
rutinleri aşmakta en etkin bir araçtı. 

Fakat uygulayıcı devlet adamlarının istidadına göre değişen 
bu devlet karışımları, çoğunlukla, egemen durumlara istikrar ka-
zandırmağa yöneldi. Örneğin bütün tarihçiler Cromwell ve Col-
bert 'i övmekte ittifak  halindedirler, fakat  onların yerine geçenler 
için, aynı şeyleri tekrarlamak olanaksızdır. Merkantilist uygulamalar 
zaman geçtikçe son derece sıkıcı, gelişmeyi frenleyici,  dondurucu 
süreçler oluşturmuştur. 

Sağlanan başarıların yükü ve faturasını  ise daha çok 
işçiler ve köylüler, ödedi. Bu sonuç anılan ülkelerde, sosyal 
yapılarla, ekonomik yapılar arasında derin uçurumlar do-
ğuracak, sistemin uyumunu sarsacaktır. 

Merkantilist Doktrinin uygulamadaki aşınma ve yıpranması, 
böylece biri bizzatihî başarısından; diğeri ise, yetersizliğinden ileri 
gelmektedir. 

Uygulamanın getirdiği bu yıpratmalar, düşünsel alandaki eleş-
tirilerle büyüyecektir. 

B) Doktrinin Düşünce Düzeyinde Aşınması 

X V I I I . yüzyıla değin, egemen doktrin olan Merkantilizm, dü-
şünce alanında etki alanı değişen eleştirilerle karşılamıştır (59). 

Bu eleştirilerin en eskisi uygulama alanında hiç etkisi olma-
yan iki ünlü eserde yansımaktadır. Bunlar: Thomas Moore 'un 1516 
yılında yayınlanan l'utopie ve Campanela 'nın X V I I . y.y., başla-
rında yayınladığı «La Çite du Soleil» dir. Merkantilist anlayış ba-
kımından bu iki eserin önemi; her ikisinin de «değerli madenlerin 
gerçek zenginliği oluşturmuş olduğu ve insan faaliyetinin  başlıca 
amacı olması», fikrine  itiraz etmiş elmalarıdır. Her iki eser, buna 
karşın «son derece otoriter bir tarzda ideal bir toplumun organize 
olmasını», önermektedirler. Özel kesim, özgürlük, mülkiyet 
gibi, doğmakta olan kapitalizmin temel unsurlarını, mahkûm et-

(59) Bu konuda Bknz, A. BREMOND: Le Bienheureux Th. MOORE, 1904., 
— R. CANTILLON: Essai Sur la Nature du Commerce, 1951. 
— H. LEGRAND: Une Mercantiliste Precurseur des Physiocrates: Cantillon. 
— A. SCHATZ ve R. CAİLLEMER: Le Mercantilisme Liberal a la Fin du 17e 
Siecle, Paris, 1906. 
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mektedirler. Kısaca, geleceğe değil; geçmişe dönük doktrinler söz 
konusudur bu kitaplarda. 

X V I I . ve X V I I I . yüzyıla ait olan diğer düşünürler daha il-
ginç görüşler oluşturmakta ve «Merkantilizmi» aşındırmaktadırlar. 

Bu düşünürler, ulusun genel yararının, altın ve gümüş gibi 
değerli madenlere dayandığı görüşünü, reddetmekte ve kamu ikti-
darının iktisadî faaliyetlere  karışmasını kabul etmemektedirler. 
Bu yazarlarla X V I I I . yüzyılın sonlarında, Fransa ve ingiltere, ken-
dini göstermeğe başlayacak olan Liberalizmin, kalesi olacaklardır. 

Merkantilizmin endüstri ve ticaret ile ilgili görüşlerini reddet-
mektedirler. Bilindiği gibi ingiliz yazarlar ticaret ve endüstriyi 
savsaklamışlardı. Fakat devlet düzenlemeleri üzerine fazla  ısrar 
etmemişlerdi. Örneğin T. Mun, bundan söz açmamaktadır. J. Child, 
konuya, bu düzenlemeleri eleştirerek suretiyle girmektedir. Tica-
ret ise, ilk yazarlar tarafından  desteklenecek fakat,  daha sonraki 
düşünürler tarafından  şüphe ile karşılanacaktır. Petty, «koloniyal 
Pack'tı mahkûm edecektir. J. Tucker ise, ihtacata prim vermeyi 
önermekle beraber, dış ticarette liberal olduğunu belirtmektedir. 

Aynı eğilim Fransa'da biraz geç başlayacaktır. X V I I I . yüz-
yılın ikinci yarısında Danguel, Clicquet - Blervache, gibi yazarlar 
korporatif  rejimi ortaya çıkaracak ve endüstrinin özgürlüğe, muh-
taç olduğunu savunacaklardır. 

Merkantilizmin Tarım Hakkındaki  Görüşleri: 

Merkantilizm, ülkelerin endüstrileşmesinin gerçekleşmesinde ön-
emli bir aşama oluştururken; genelliği içinde, tarım kesimi savsak-
lanmıştır. Tasarruf  kaynaklarını endüstriye akıtan iktisadî politi-
kalar, ülkelerin içinde bir dualizm yaratmışlardır. 

Tarımı savsaklayan bu uygulama, özellikle Fransa'da büyük 
tepkiler oluşturacaktır. Gerçekten yukarıda andığımız tarımcı mer-
kantilist Sully dışında, geriye kalan politika adamlarının tümü 
endüstriye öncelik vermişlerdir. Endüstri kesiminin ise, ihracata 
yönelebilmesi için, fiyatlarının  düşük olması gerekirdi. Endüstri ürün-
lerinin fiyatını  düşük tutabilmek için ise, ücretlerin düşük düzeyi, 
adeta dondurulmuştur. Üretilen gıda ihtiyacını, çekilmez güçlük-
lerden kurtarmak için ise, tarımsal kökenli ürünler, mümkün ölçü-
lerde düşük tutulmuştur. Tarım aleyhine bir dizi tedbir alınmıştır 
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(piyasaların sert bir tarzda düzenlenmesi, tahılları stoklama yasağı, 
ihracat yasağı vb.). 

İlk reaksiyonları, Fransa'da X V I I . y. y. da, Boisguilbert gös-
terecektir. Goudar, Herbert ve «Marki de Mirabeau» (60) ise, 
X V I I I nci y.y. da, bu politikalara karşı çıkacaklardır. Adı geçen 
Boisguilbert, «gerçek zenginlik, altın ve gümüşten çok, hayata 
rahat bir olanak veren ürünlerde» bulunduğunu belirtecektir. 
Böylece tarıma çok önemli bir ağırlık kazandırılacak, çok lüks bir 
düzenleme altında ezilen bu faaliyet  alanının özellikle özgürlüğe 
muhtaç olduğu belirtilecektir (61). 

Fakat asıl «tarımcı» düşünce akımını, «Fiziyokrat Okulu» 
na mensup düşünürler güçlü bir tarzda oluşturacaklardır. Bu nokta-
da, özellikle Fiziyokratlar, tarıma dayanan «asilzadeler» ve ruhban 
sınıfının  çok kötüleşen sosyal ekonomik durumunu, ticaret ve sa-
nayi burjuvazisinin çok gelişen durumları karşısında, dengeleyebil-
mek amacıyla, tahıl ürünlerinin serbestçe ticaretini önerecek ve fi-
yatı yükselecek olan bu mallar, bunları üreten sosyal grubun eko-
nomik durumunu düzelteceğini düşünmektedirler (62). 

Gerçekten, «Grains», adlı makalesinde Fiziyokrat Okulun 
teorisyeni Quesnay, daha 1757 yılında, Merkantilizmi eleştirmekte, 
sadece dış ticaret ve imalât sanayiini düşünmekle yetindiği için, 
Kolbert'i muaheze etmektedir. Hücumlarına devam eden yazar, 
Merkantilizmin temelini hedef  almakta ve şunları ileri sürmekte-
dir. Dış ticaret dengesi teorisi, her ülkenin ticarî ve zenginlik du-
rumunu öğrenmeye olanak vermemektedir. 

Kısaca, Quesnay gibi, Dupont de Nemours, Mercier de la 
Riviere,  gibi Fiziyokratik  Okul'un diğer düşünürleri, Merkan-
tilizmi sarsacak eleştiriler formülleştirmekte,  Liberalizmin 
öncü düşüncelerinin oluşmasına hizmet etmektedirler. 

Bütün bu girişimler, biraz sonra değineceğimiz A. Smith'in 
fikirleriyle  de zenginleşip, güçlenerek Kapitalizmin yeni bir 
doktrinini oluşturacaklardır. 

(60) Hatırlatalım ki, MİRABEAU  (1715-1789), Fransa'da «l'Ami des Hommes», 1757, 
kitabıyla anılan ve «ihtilâlci» büyük hatip, MIRABEAU'nun  babası, söz konusudur. 

(61) Jean MARCHAL:  Cours d'Economie Politique, a.g.e., sh: 81. 
(62) Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için, Bknz: 

M. BERNARD:  Socıologie des Doctrines Economiques, Mouton Paris, 1963. sh: 
27 ve sonrası. 
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A. Smith in Merkantilizme karşı çıkışı: 

«Merkantilist sistem» kavramını, Fizyokratlardan ödünç 
alan Adam Smith, Merkantilizmi tamamen yanlış ve reddedilmesi 
gereken bir düşünce biçimi gibi bulmaktadır. 

Adam Smıth in eleştirileri, Fiziyokratlara görece daha radikal 
ve daha kararlıdır. 

Biraz ilerde inceleyeceğimiz «Sanayi Kapitalizminin» Liberal 
doktrinini ilk hazırlayanlardan biri olan A. Smith 'in, Merkantilizme 
yönelttiği eleştirilerin, devrin strüktür ve düşünce akımları bakı-
mından da, sağlam olmasına şaşılmamahdır. 

Milletlerin zenginliği adlı ünlü eserinin (The Wealth of  Na-
tions) ilk üç kitabında, «değişim değerinin teorisini», sermayenin 
dolaşımını, farklı  ülkelerin iktisadî kalkınma ilkelerini inceledikten 
sonra, dördüncü kitabını «Merkantil Sistem» dediği, anlayışı 
yıkmağa ayırmaktadır. 

A. Smith 'e göre, ekonomik hayata hükümetlerin, bütün müda-
haleleri serbest bırakıldığı takdirde sermayenin en verimli tarzda-
ki kullanılabilme olanaklarını bozmakta, engellemektedir. Merkan-
tilist müdahale ve düzenlemelerin amacı imalât sanayinin gelişme-
sidir. Fakat yaptıkları imalâtı geliştirmek değil, komşu ülkelerin-
kileri zayıflatarak,  bir avantaj elde etmekten ibarettir (63). Düşü-
nüre göre, tüketicinin ve toplumun yararı, üreticinin «bencil yararı» 
uğruna feda  edilmiş olmaktadır. Tekelci bir anlayıştan doğan Mer-
kantilizm, çok sömürülen durumları sürdürdü. İmalathanelerin 
ayrıcalığı ve kolonyal tekelcilik, mahkûm edilmelidir. 

«Tekeller kâr oranını yükseltir. Bu sayede tüccarlarımızın kazan-
cı artar. Fakat sermayenin doğal çoğalışını engellediği için, ülke hal-
kını eline geçen toplam gelir miktarını, çoğaltacağına azaltmak-
tadır. Sayısı sınırlı bir sınıf  insanın bir tek ülkede çıkarını kollamak 
için, diğer ülkelerde ve söz konusu ülkede bulunan geriye kalan 
bütün sosyal sınıflara  dahil insanların, yararlarını yaralamaktadır» 

(64). 

(63) A. SMİTH: La Richesse des Nations, [Fransızcaya çeviri], 1859, 463-464. 
(Belirtelim ki, bu eserin Türkçe çevirisi de, bulunmaktadır. Bknz: A. SMİTH: 
Milletlerin Zenginliği., -Çeviren: Haldun DERİN-, 4. cilt. İstanbul Millî Eğitim 
Basımevi. 1 ve 2. cilt. 1948, 3 ve 4. cilt. 1955). 

(64) A. SMİTH: a.g.e.,, 402 
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A. Smith 'ten sonra da bütün Klâsik Okul, bu düşünce sistemi-
ni tehlikeli ve anlamsız bulmuş Zenginlik konusunda, para konu-
sunda, ticaret konusunda tutarsız olduğunu öne sürmüş, sadece güç-
lü ve zengin kimselerin çıkarına işleyen müdahalesini reddetmiş-
lerdir. 

Burada, söz konusu eleştirilerin geçerliliğini araştırmak ve 
merkantilizmin değerini saptamaktan çok, gayem, iktisadî sistem-
lerin (bu noktada kapitalizmin), gelişim ve değişim aşamalarını 
saptamak olduğundan, sorunun, diğer yanlarına doğal olarak de-
ğinmeyeceğim. 

Yalnız şunu belirtelim ki Ticarî Kapitalizmin doktrini olan 
Merkantilizm, uygulama alanına girdikten sonra andığımız gibi 
sistemin gelişmesine zaman içinde ve özellikle X V I . ve X V I I . y.y. 
da meydana gelen değişme ve gelişmeler sonucunda, oluşan yeni st-
rüktürler ve değişen eski yapılar, merkantilist politikaların don-
muş, daralmış ve gerçeklere uymayan yapılarıyla uyuşmaz bir hale 
gelmiş bulunmaktadır. Ekonomik, sosyal strüktürler, uluslararası 
yapılar, bir diğeriyle çatışma halindedirler. Ticarî Kapitalizmin 
gerek düşünce, gerekse uygulama alanındaki yapıları, zorlanmakta-
dır. Sosyal alanda bir örnek anmakla yetinirsek: Fransa ve ingiltere' 
de, Ticarî Kapitalizmin gelişmesinden ve Merkantilizmin uygulan-
masından, yer yer kısaca değinmiş olduğumuz gibi, en çok Burjuva 
sınıfı  yararlanmış olmaktadır. 

Soylular, işçiler ve köylüler yoksullaşmaktadır (sosyal strük-
tür bozulması). Bu dönemde işçiler ve köylüler, henüz örgütlen-
miş değillerdir. Soylular, ise direnmektedirler, daha çok sert-
leşmekte, feodal  tepkiler göstermektedirler. Burjuvaziye sosyal hi-
yerarşide yükselme yollarını tıkamışlardır. 

Marmontel ' in belirttiği gibi burjuvalar, hiç bir zaman bu öl-
çüde prensler gibi yaşamadılar. «Yalnız burjuva, Prens gibi yaşa-
yınca, gerçek prense ne yapmak düşer» (65) 

O Çağda Fransız ekonomisinin bunalımı hakkında ilginç bir 
inceleme yapmış bulunan C . E. Labrousse, «burjuva ekonomisi, 
bağımsızlık ister. Özel faaliyetlerin  iyi gitmesi ve gelişmesi sonucun-
da devlet ile ekonomi, ayrılmağa başlar. Müteşebbisler sınıfı,  hem 

(65) Anan, A. PIETTRE: Pensee Economique et Theorie Contemporaines, Daloz, 
Paris, 1963, sh: 53. 
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sayı, hem de zenginlik olarak giderek büyür, bağımsızlık kazanır. 
Yukarılarda adını andığımız Fransız Monarşisi, bu burjuva sınıfı-
nın ekonomik ve sosyal egemenliğinin altına girer» (66). 

Avrupa'nın en güçlü burjuva sınıfı,  aşağıda kısaca anacağımız 
üç nedenle, İngiltere ve Fransa'da oluşacaktır: 

9 Para stokunun büyümesi sonucu, 1730-1775 arası süren bir 
fiyat  artışı (67). 

• Dış ticaretin özellikle kolonilerle, gelişmesi (68). 

• Tekstilde (Mekanik dokuma: 1733-1765), buharlı Makina 
(1763), gibi (kömürün yakıt ve buharın hareket yarattığı) endüst-
riyel devrimler, özellikle İngiltere'de endüstrinin görülmemiş ölçüde 
gelişmesine yol açacaktır. 

Bütün strüktürlerun değiştiği, geliştiği bu dönemde üretimi, tü-
ketimi, ticareti sınırlayan, düzenleyen sıkı kuralların, çözülmesi is-
tenecektir. 

Burjuvazinin, maddesel ve ekonomik bağımsızlığı, sosyal, siya-
sal alandaki, üretim alanındaki engelleri, aşmak isteyecektir. Eski-
den «elbise asilzadeliğine» eğilim gösteren Burjuvazi, şimdi gerçek 
burjuvaziyi bir ideal olarak benimseyecektir (69). 

Tutarlı bir tarzda, harekete geçebilmek, söz konusu strüktür-
leri içerecek bir Doktrin, aranacaktır. Sanayi kapitalizmi, anılan 
bu strüktürler üzerinde oluşmaya başlarken, Liberal Doktrin de, 
düşünce alanında oluşacaktır. Böylece 1500'lerde başlayan «Ticarî 
Kapitalizm, 1789 yılında yerini Sanayi Kapitalizmine, resmen 
bırakacaktır. 

H. LİBERAL KAPİTALİZMİN  OLUŞMASI 

Biraz sonra inceleyeceğimiz, «Laissez-faire,  Laissez-passer», 
anlayışının yansıttığı anlamla adeta özleşleşen, Liberal iktisadî 
doktrin, Ticarî Kapitalizmin, doktrini olduğunu belirttiğimiz Mer-
kantilizme karşı bir tepki olarak belirmiştir (70). 

(66) G.E. LABROUSSE: La Crise de l'Economie Française, a la Fin de l'Ancien Regime 
et au Debut de la Revolution., P . U . F . , 1944, sh: XLIX. 

(67) A. PIETTRE: Les Trois Age de l'Economie. a.g.e., sh: 223-338. 
(68) P. MANTOUX: La Revolution Industrielle en Angleterre, (1906), tezinde, ticaretin 

gelişmesi, endüstriyel gelişmeyi doğurduğunu göstermektedir. 
(69) W. SOMBART: Le Bourgeois, Payot, Paris, 1928, sh: 342. 
(70) Liberal Kaptalizm yerine, Laissez-faire'iznin  kullanıldığını belirtelim. 

Bknz, H. LASKI:  «The Rise of  Europen Liberalism» Londra, 1936 sh: 11 ve sonrası. 
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Hiç kuşkusuz, daha önceki açıklamalarımızda da, değinmiş ol-
duğumuz üzere, yeni bir iktisadî doktrinin oluşabilmesi, yeni ik-
tisadî strüktürlerin var olduğunu ve yeni bir doktrine çağrıda bu-
lunduğunu göstermektedir. 

Gerçekten daha olgun ve tutarlı sanayi aşamasına varacak st-
rüktürlere kavuşmuş bulunan Kapitalist sistemin gerçekleştirmiş 
bulunduğu büyük iktisadî potansiyelin, kanalize edilmesine' olanak 
verecek, politikalara muhtaçtır. 

İlk önce Fransa'da, bu ülkenin ekonomik yapısı gereği ege-
men bulunan tarımsal kesimin, doktrini olarak «Fiziyokratlar ta-
rafından»  oluşturulan Liberal iktisadî doktrin, aynı dönem İngil-
tere'sinde, oluşmaya başlamış bulunan sanayi devriminin de ihti-
yaç duyduğu ve dört elle sarılacağı bir doktrin halinde geliştirilip 
olgunlaştırılacaktır. 

Liberal iktisadî doktrinin ilkin Fransa'da oluşan «Tarımcı» 
temelleri ile A. Smith, aracılığıyla İngiltere'de oluşturulan sanayici 
temelli oluşumunu, az. ilerde inceleyeceğim. Şimdi, liberal doktrini 
oluşturan Avrupa'nın X V I I I . yüzyıldaki, yapı ve doktrinin en 
önemli yanlarına genel bir tarzda değinelim. 

Avrupa'da Rönesans ile başlayan dinamizm, belli bir durağan-
lığı saplandıktan sonra yeniden şahlanacaktır. X V I I I . yüzyıl Av-
rupa'sında oluşan ve Kapitalizmi, «Ticarî» aşamasından «Sanayi» 
aşamasına çıkarıp, daha fazla  olgunlaştıracak çeşitli devrimler yeni 
bir atılımdır. 

Batı Avrupa, X V I I I . yüzyılda, tarihinin belki en önemli, en 
büyük değişme ve gelişmelerine, tanık olacaktır. Gerçekten «Batı 
Uygarlığı», hem öz, hem de düşüncede de, değişecektir. 

Bunalıma girmiş bulunan Avrupa bilinci, sonsuz arayışlar için-
dedir (71), X V I I I . yüzyılın ortalarından itibaren, insan ve toplum 
hakkında yeni görüş ve düşünceler Avrupa'da oluşmağa başlaya-
caktır. İdeolojik, ekonomik ve tutum-davranış strüktürünü değiş-
tiren bu oluşu hazırlayan akımı, kronolojik sıra içinde, en belli başlı 
temsilci-düşünürler etrafında,  aşağıdaki tarzda şematize edilebilir. 

Hiç kuşku yok ki, bu dönemin en büyük eserlerini yaratan yeni 
düşünürler, söz konusu dönemin yapılarının da, bir ölçüde yankısı 

(71) Paul HAZARD:  La Crise de la Concience Europeenne (1680-1715), Paris, 1939, 
sh: 292. 
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olmaktadırlar. Burada saptanmaya değer bir ikinci nokta, döne-
min, siyasal, felsefî  ve ekonomik eserleri arasındaki paralelliktir. 
Çeşitli düşüncelerin strüktürü arasında, bir eşgüdümlük görülmek-
tedir. 

LİBERAL DOKTRİNİ  HAZIRLAYAN  DÜŞÜNCE AKIMLARI 

Yıl Düşünür Eser 

1748 MONTESQUIOU l'Esprit des Lois 

1751 L'ENCYCLOPEDIE'nin yayını . . . . . — Aydınlık Çağı — 

1972 J. J. ROUSSEAU Contrat Social 

1797 CONCORDET . . Le Tablfjau  du Progres Humain 

1830- 32 A. COMTE Cours de Philosophie Positive 

1845 RENAN . . L'Avenir de la Science 

"750 CANTILLON Essai Sur la Commerce 

1756-1758 OUESNAY . . L'Encyclopedie (içinde) 
1. (Fermiers, Grains) 
2. (Tableau Economique) 

1776 A. SMITH La Richesse dtfs  Nations 
CONDILLAC Traite sur le Commerce et le 

Gouvernement (72) 

1789 MALTHUS Essai sur la Population 

1804 J. B. SAY Traite d'Economie Politique 
(1828-1830 Dersler) 

1817 RİCARDO Principes de l'Economie et de 
l'Import 

1848 S. MILL Principes 

1850 BASTİAT Harmonie £conamiques 

Şunu belirtmek gerekir ki, X I X . y.y. ortalarında «Klasik libe-
ralizm» biri iymser (J.B. Say; Bastiat), diğeri kötümser (Malthus; 
Ricardo), olmak üzere iki akıma bölünecektir. 

Bu şema içinde, en kalın çizgileri ile yansıyan ve liberal doktri-
ni oluşturan düşünceler, Merkantilist doktrinin, artık geçerli ola-
mayacağını göstermettedir. 

(72) 1776 tarihi, aynı zamanda A.B.D.'inin ingiltere'ye karşı, başlattığı kurtuluş savaşmı 
da işaret etmektedir. 
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Turgot 'nun, üretimi son derece sıkan korporasyonların ilgası 
üzerine yazdıklarını, adlarını anamadığımız diğer düşünürlere ek-
lenirse, düşünce alanında meydana getirilmiş bulunan biri-
kimin, önemi ve anlamını hatırlamak daha kolaylaşmış olur. 

Bu yeni ortam içinde, yeni bir anlayış oluşacaktır: Liberal 
Ekonomi. 

Merkantilist doktrinin uygulanmasında, oluşan kayıtlama, dü-
zenleme, fren  ve engellerin bağımlılığı X V I I I . ve X I X . yüzyılda 
reddedilecektir. Siyasal, ekonomik, hukuksal ve sosyal strüktürler-
de, büyük değişmeler oluşacaktır. Bu gelişmelerin ekonomik alan-
daki yankısı kendi yasalarından, başka yasa kabul etmeyen bağım-
sız bir ekonomik sistemi (Liberal Kapitalizmi), oluşturmak ola-
caktır. 

Şimdi söz konusu Liberal doktrinin nasıl doğduğunu, düşünce 
ve yapısal bağlantılarına olabildiğince yer vererek, açıklamağa 
çalışalım. 

i . S T R Ü K T Ü R L E R D E  O L U Ş A N D E R İ N D E Ğ İ Ş M E L E R 

Kapitalizmin en geniş anlamı ile kendini göstermesi, «Endüstri 
Devriminden» çok daha önceki dönemlere kadar inmektedir. X I I . 
y.y. dan itibaren ve özellikle X V I . y.y. ile birlikte başlayan bü-
yük buluşlar sonucu, yeni boyutlar kazanan ticaretle gerçek bir 
gelişme göstermiş oIdü(73). Avrupa'ya akan altın, kredi işlemlerini, 
kâr ve kazanç hırsını geliştirmiş oldu. Tarımsal faaliyet  alanı dı-
şında kalan ekonomik faaliyetlerde  egemen amaç kâr olmaktan ve 
sermaye sahipleri toplumda yeni bir prestij kazanmaktadırlar. 

Bundan önce belirttiğim gibi bu, «Ticarî Kapitalizmdir», 
çağ tüccarların, çağıdır. Özgürlük saati, henüz çalmaınıştır. Zeneat-

(73) Tarihçiler, genellikle çağları bir diğerinden ayıran farklar  üzerinde haklı olarak 
ısrar ederler. (Bknz: G. SALVIOLI: II Capitalismo Antico, Roma, 1931, VIII. 
kesim). Örneğin Roma devri, ekonomisinin ne Liberal doktrini, ne de Kapitalist bir 
tekniği vardı. Buna rağmen kapitalistti. Nihayet, kapitalist açıdan, bir mekanik çalış-
ma ile veya kölece yapılan bir çalışma arasında, tabiat farkı  değil, derece farkı  vardır. 
Sistemin temel yasası, en büyük kâr-kazancı elde etmek amacıyla her hangi bir aracı 
en büyük kâr-kazancı elde etmek amacıyla kullanmak değil midir? Önemli olan 
sistemin felsefesi  olduğuna göre kullanılan üretim araçlarının farklı  olması, ayrı 
bir sistefnin  varlığından çok, aynı sistemin değişik aşamalarında bulunulduğunu 
gösterir. Bu ölçüye bakarsak, kapitalist sistemin yeni olmadığı, söylenebilir. 



ÇAĞDAŞ İKTİSADİ SİSTEMLER 

kârlar dernekler halinde gruplanmakta, usta, çırak, kalfa  arasındaki 
ilişkileri organize eden ve çoklukla üretimin kurallarını tesbit eden 
loncalara bağlı kalmaktadırlar. Üretim ve üreticiler arasındaki iliş-
kileri düzenleyen, sınırlayan kurallar, özellikle Merkantilist devlet 
müdahaleleri sonucunda, giderek, X V I I . y.y. da daha da sıkla-
şacaktır. Bu ortam içinde ekonomi krallık iktidarınca, vesayet al-
tına alınmış bulunmaktadır. Bu politikanın en belirgin örneğini 
Kolbertizm, oluşturacaktır. 

tik teknik buluşlar görünmeğe başladığı zaman, özellikle Fran-
sa'da devlet, bizzat kendisi bunları uygulamağa ve geliştirmeğe ko-
yulacaktır. Zeneatkârları geniş atölyeler halinde gruplayan büyük 
devlet müdahaleleri, bu türdendir. 

Fakat, Feodaliteden miras kalan ve X V I I . yüzyıl Mutlakiyet-
çiliğiyle yenilenen sosyal düzen anlayışı, boşuna sürdürülmek iste-
necektir. 

Başta teknik ve kısaca 1750 ile 1850 arasında gerçekleşen di-
ğer devrimler, Liberal kapitalizmin hemen doktrinini, hem de strük-
türlerini oluşturacaktır. Fakat bu noktadaki oluşmalar, tabiata ege-
men olmanın burjuvazinin iktidara geçmesinin, Laissez-faire,  La-
issez-Passer (Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler), ilkesinin doğ-
ması gibi uzun bir gelişmeyi gerçekleştirecektir. Endüstriyel nitelik-
teki gelişmeler, Batı Avrupa'ya ve Amerika Birleşik Devletlerine 
yayılmadan önce ingiltere'de oluştu. Liberal iktisadî doktrin ise, 
ingiltere ve diğer Avrupa ülkelerine geçmeden önce, Fransa'da ve 
tarımsal bir taban üzerinde doğdu. 

Liberal iktisadî doktrinin, iki aşamadan geçen oluşmasının, ilk 
temeli olan tarımcı ve ikinci temeli olan endüstriyel cephelerine 
biraz sonra döneceğim. Şimdi bu çalışmamızın strüktürel metodu-
nun tutarlılığı doğrultusunda, «Siyasal Liberalizmden», Ekonomik 
Liberalizme, geçişin önemli bağlantısına değinmemiz gerekir. 

A) Siyasal Liberalizmden Ekonomik Liberalizme Nasıl Ge-
çildi? 

Az yukarıda da Liberal iktisadî doktrini hazırlayan düşünce 
akımlarının oluşturucusu, yaygınlaştırıcısı olan, belli başlı temel 
eserleri, kalın çizgileriyle yansıtan şema dolayısiyle, siyasal ve eko-
nomik Liberalizmin paralelliğine dikkati çekmiştik. 
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Aslında, filozof,  sosyolog, tarihçi, hatta edebiyatçıların ekono-
mik sorunlarla ilgilenmeleri yeni bir olgu değildir. 

Hele iktisat, bağımsız bir bilim dalı haline gelmeden önce, eko-
nomik sorunlar ve düşünceler, bilindiği üzere ilk çağ uygurlıklarm-
dan beri filozofların,  uğraşı alanına girmektedir. 

Politik iktisat, özerkliğine kavuşmak için X V I I I . yüzyılda 
felsefeden  ayrılması gerekmiştir. Yukarıdaki şemada, andığımız 
J. J. Rousseau, sözü geçen «Ansiklopediye»,  «Politik iktisat» 
üzerine ilk makaleyi yazmış olmaktadır (74). Ekonomi biliminin kur-
cuları olan, Fiziyokratik Okulun piri Quesnay 'ın ve arkadaşlarının 
kendilerine filozof-iktisatçı  dedikleri, Adam Smith 'in ise, iktisatçı 
olmadan önce felsefe  profesörü  olduğunu, hatırlatmakla yetinelim. 

îşte arı olarak iktisatçı olmadıkları halde toplumun organizas-
yon tipi ve sorunları karşısında kaygu duyan düşünür ve yazarlar, 
doğrudan ve dolaylı olarak Liberal Kapitalizmin olgunlaşmasına 
yol açan «Siyasal Liberalzimi» oluşturmuşlardır. 

X V I I . yüzyılın başlıca «hiyerarşi», katı bir disiplin, merkezi 
kamu iktidarının güttüğü otoriter bir düzen, hayatı kesin bir tarz-
da düzenleyen kurallar, «doğmalar», damgalamaktadır. X V I I . yüz-
yıl insanlarını, böylesi bir düzen gütmektedir. 

X V I I I . yüzyıl insanını ve toplumunu, otorite ve sıkı emredici-
likte oluşan bir korku ve katı «doğmalar», rahatsız etmekte, sık-
maktadır 

X V I I . yüzyıl insanları, hristiyanlığın oluşturduğu ilahî hu-
kuka inanmakta, X V I I I . yüzyıl insanları ise doğal hukuka daha çek 
inanmaktadırlar. 

Birinciler eşit olmayan sınıflara  bölünen bir toplumda yaşa-
maktadırlar. İkinciler ise, eşitliğin özlemi ile kıvranmaktadırlar. 

Bu oluşmalara ilk alan olan Fransa'da yaşayan insanlar, belli 
bir düşünce birikiminden sonra artık bir «Bousset gibi, bir Voltaire» 
gibi, düşünmeğe başladılar. İşte bu bir «İhtilâl» idi» (75). 

(74) Değindiğimiz noktada, J.J. ROUSSEAU'nun düşüncelerini, A. SMİTH in düşün-
celeriyle karşılaştıran ve ilham veren bir inceleme için bknz: 
E. LASBAX: La Cit6 Humaine, C. I. sh: 189-214. 

(75 P, HAZAR:  La Crise de la Concience Europeenne (1860-1715) a.g.e. 
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a) Siyasal  Devrime Gidiş 

Düşüncede başlayıp maddesel yaşama doğru çok şeyi kavrayan 
bu «devrimler», Rönesans ve Reform  ile başlayan, Ticarî Kapitalizm-
le, olgunlaşan, uzun bir yürüyüşün, oluşun, olgunlaşmasıdır. Özgür-
lüğü sınırlayan, eşitsizlik ve adaletsizlik doğuran katı bir düzenle-
me ile artık iyiçe çekilmez bir hale gelen «Monarşiye» ve onun çü-
rümüş bürokrasisine karşı, kişisel ekonomik özgürlük isteyen bireysel 
«ferdiyetçi»  bir devrim patlayacaktır. 

Bu yeni bir devrimdir. Kişinin bilincinde ve bilimde, oluşan 
yeni düşüncelere tekabül etmektedir. Felsefe  bilim yapmakta, 
hukuk rejim, politik iktisat rasyonelleşmekte, özerklik ka-
zanmaktadır. Fiziyokrat Okulu oluşmakta; bu ekonomik Li-
beralizmdir . . . 

Özgürlük, bağımsızlık anlamına gelir miydi? Montesquıou 'nun 
verdiği tanıma göre «bağımsızlık, istediğini yapmaktan ibaret 
değildir», fakat  «istemeğe hakkı olam yapabilmek kudretine, 
sahip olmaktadır» (76). Uygulama Montesquiou 'yu, doğru-
layamayacaktır. Bu kez bilim tarafından  da desteklenmiş bulunan «Li-
beral Rejim», ekonomiyi, devletin bağımlılığından kurtaracaktır. 
V e ekonominin egemenliğine geçecek düzeyde hak ve özgürlük ikti-
sadî bakımdan en güçlü olanın, olanların olacaktır. 

X V I I I . y.y. gerçekten para çağıdır, ingiliz asıllı John Law ' ın, 
«para arzı fazlasının  istihdam yaratan itici gücü» vb., fikirlerine 
göre, kâğıt para basımı çok yararlı görülüyordu. Bu kâğıt para, 
«tedavüldeki altın paranın yerini alacak, altın, devlet hazinesine 
girecek, fakat  bu kâğıt paranın değerini devlet garanti edecekti». 
Fransa'da, J. Law ' ın uygulanmaya başlayan bu düşünceleri sonu-
cunda, kâğıt para doğdu. Peşinden ise. enflasyonlar  oluştu. Necker 
döneminde, sadece, şiddetli iki enflasyon  sonucunda «Para», yıkı-
lıverir (77). 

Bu ortamda, paranın düşen değerinin, bu kesimdeki konumuz 
bakımından anlamı, düne kadar ekonomiye egemen olan devletin, 
malî sıkıntı ve çıkmazların merkezi olması ve bu güçlüklerden kur-
tulmak için, paraca zengin olan burjuvaziye sığınmış olmasıdır. 

(76) MONTESQUIOU: Esprit des Lois, 3. cü kesim, a.e.g. 
(77) LAVV'IN  ilk enflasyonu,  1706 y.da basılan ve güven vermeyen kâğıt paranın sonu-

cudur. İkincisi ise, «Directoire», yönetiminde, basılan ve değeri millî mülkler temi-
natına dayanan, ilk deneyden, daha çabuk değerini yitiren, para basımıdır. 
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Devletin ve kamusal kesimin hızlanan aşınması, Fransa'da Kol-
bert'in ölümünden sonra başlar. X V . Louıs, sözde yürüttüğü 
mutlakiyetçilik, kendinden öncekilerininkini aşar. Parlamentolar sert-
leşir, ayrıcalıklar ise çoğalır. 

Merkezî iktidarın bunalımı, özel ekonomi kesiminin giderek 
güçlenen kudreti ile çatışır (siyasal ve ekonomik yapılar arası ça-
tışma-bozulma). Yapıların içsel dengeleyici güçlerini aşan bu çatış-
ma ve çelişki, 1789 Fransız devrimini yaratır. Fakat merkezi iktida-
rın bunalımı gelişmiş bulunan özel ekonomiye karşı çıkmaktadır. 

Bu devrimin, ekonomik özgürlük getirmiş olması bir rastlantı 
değildir (78). Ne kadar paradoksal görünürse görünsün, 1789 Fran-
sız devrimi, bir çoğunun yanıltıcı bir tarzda nitelendirdikleri gibi 
^yoksulluğun, halkın», devrimi olmaktan çok, varlığın ve bu zen-
ginliğe sahip olan burjuvazinin (79), devrimidir. Artık Burjuvazi 
«asilzadeliğe», özenmemekte tersine onun yerini almak, sosyal ve 
ekonomik bakımdan bağımsız, egemen bir sınıf  olmak, isteyecektir. 

Şimdi bu büyük devrimi oluşturan ana çizgilere bir göz atalım. 

b) Özgürlük  Devriminin Oluşması 

Siyasal özgürlükten, ekonomik Liberalizme giden bu oluşma-
nın ana çizgileri nelerdir? Bu sorunun karşılığını bulabilmek ve 
bir yüzyılı aşkın döneme egemen olmuş bulunan ve günümüzde 
bile, ekonomik çevrelerin çoğunda kimi zaman gıpta ile özlenen 
«Liberal Doktrini» ve onun «Ekonomik Sistemini», kavrayabilmek 
için, onu doğuran «düşünce» ve «olaylar», ortamlarını belirtmek 
gerekir. 

aa) İdeolojik Strüktürde Devrim 

Fransa'da: İlk önce düşünce yapılarında meydana gelen bu 
değişiklik, «aklın» bir isyanı gibi yansımaktadır.  Çoklukla Fran-
sa'da başlayıp oluşan ve Kartezianizm cîenilebilen bu akımı da, 
sonra gelen filozoflar,  beslemektedir. 

(78) Ünlü VV.LIPP MAN'ın,,,,, belirttiği gibi, A. SMITH'in «Milletlerin Zenginliği» adlı 
eserinin, Amerkalı ve Fransız devrimcilerinin «İnsatı  Hakları»  nı istedikleri bir 
dönemde oluşması da bir raslantı değildir. Bknz: La Çite Libre, Librr, de Medicis, 
Paris, 1946, sh: 281. 

(79) C. E. LABROUSSE: La Crise de l'Economie Français a la Fin de l'Ancien Regime 
et au Döbut de la Revolution; Paris, P.U.F., 1944, sh: XXXII ve sonrası. 
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Batı uygarlığının insancı düşüncesi, o zamana değin, olduğu gibi 
kabullenen ve üstün sanılan kurallar, dinsel doğmaların egemen-
liği altında idi. Oysa andığımız X V I I I . y.y. da, insan, artık ken-
di aklının, düşüncesinin emirlerine uymaktadır. İnsanın gerek eşya 
ile, gerekse insanlarla olan ilişkilerini, bu mantığın gücü doğrultu-
sunda, yargılamaktadır. 

Kartezien devrim denilen bu oluşumun yaratıcısı büyük Fran-
sız filozofu  Descartes (80), bununla birlikte, bu düşünce ve metodu-
nu, metafizik  alanla sınırlamakta; gelenek, alışkanlık, kurumlar ve 
dinsel alanı, «şüpheci metodunun», dışında bırakmaktadır. 

Fakat, büyük düşünürlerin kaderi, Descartes'i de çarpacak, bu 
düşüncesine karşın çizdiği yolu izleyen düşünürler, metodunu pay-
laştıkları üstadlarını, aşacaklardır. Descartes 'in oluşturduğu ve fi-
zikte, hekimlikte kullanılan araç ve yöntemler, artık mevcut ku-
rumları, siyasal inançları, sosyal ve dinsel uygulamaları, yargıla-
malarda, tartışma, konuşma araçları halinde kullanılmaktadır. Aynı 
mantıkçı yargılama, artık bu alanlara da, uygulanmaktadır. Böy-
lece bu tarz bir mantıkçılığın, açıklığın gelişmesi, Batı Rasyonaliz-
mine, dönüşecektir. 

Daha önce andığımız Montesquiou, «Kanunların Ruhu» 
adlı eserinde, bu akımı bir adım daha ileri görürecektir. Mutlakiyet 
yönetiminin, her çeşidine karşı olan düşünür, Liberalizm doğrultu-
sunda, bütün toplumlar için, hükümetlerin ve insanların «iradele-
rinden» daha üstün olan ve coğrafî,  sosyal, tarihî ortamlara bağlı 
«kanunlar», olduğunu göstermeğe çalışacaktır. Bu temel objektif 
veriler, bir diğer deyişle, «bizatihi eşyanın tabiatından gelen» 
ilişkilerdir. Doğal olan bunlar karşısında, hiç bir Monark, hiç bir 
Despot ve de hiç bir Tyran, yıldızların yasalarını değiştiremedikleri 

(80) R. DESCARTES (1596-1650); Fransız filozofu,  matematik ve fizikçisi:  Tümevarım' 
'a dayanan mantığı ile, skolastik düşüncenin, karışık karanlılığını, açık ve aydın 
düşünce ile ikâme eder. 
Metafiziğni,  şüpheci metodu ve basitten, mürekkebe giden bu «Tüme varım» 
mantığı ile kurar. 
Önemli Eserleri: 
— Principes de la Philosophie (1644). 
— Les Passions de l'Ame (1649). 
— Regles Pour la Direction de l'Esprit (1628). 
— Discours de la Methode (1637). 
— Meditations Metaphysiques (1641). 
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gibi, bunlan da değiştiremezler. Böylece siyasal yöneticilerin kap-
rislerini sınırlamak istemektedir. 

Görüldüğü gibi, Montesquiou, bu görüşleri ile çağın «Libera-
lizm» akımına bağlanmakta ve tarih ile sosyal, coğrafî  referanslar 
ve biraz da ampirizm ile, çağının rasyonalizmini biraz ılımlaştır-
maktadır. 

Voltaire, D'Alembert gibi X V I I I . y.y. filozofları  «Ansiklope-
diler» ve daha sonra «Concordet», tersine söz konusu bu rasyona-
lizmi, geliştireceklerdir. Bundan ötürü belli başlı Fransız düşünür-
lerinde bu rasyonalizm, «ekonomik»  nitelikte olacaktır, ilk kez. 

İngiltere'de: Fransa'da kısaca andığımız bu gelişmelere para-
lel oluşlar, İngiltere'de de görülecektir. Fakat şunu belirtmek ge-
rekir ki, biraz daha ampririk bir düzeyde. 

Descartes, gibi İngiliz F. Bacon (8i), bilimsel etodun kural-
larını geometri veya mantık üzerine değil, fakat  deneylerin temeli 
üzerine, formüle  etmesini gerçekleştirdi. 

Locke gibi bir diğer filozof,  «rasyonel bir felsefenin»,  kuralla-
rını açıklamaktadır. 

Bu filozoflara  Hollanda asıllı B. Spinoza'yı (1632-1637), ekle-
mek gerekir. «Tractatus Politicus», adlı kitabında, kutsal yazıları, 
eleştirmekte, kiliselerin devlet içindeki yeri dolayısıyla liberal bir 
anlayış, yansıtmaktadır. L'Etique 'de izah ettiği sistemi, sonuç ola-
rak, Panteist bir filozof  olan Spinoza'nın rasyonalizmini de yansıt-
maktadır. 

Özellikle Voltaire ve genellikle X V I I I . y.y. filozofları  üzerin-
de, yayımladığı «Dictionnaire Hıstorique et Critique (1696-
(1697), geleneksel kurumları eleştiren Fransız yazar P. Bayle 'nin 
(1647-1706), etkisi son derece büyük olacaktır. Bu noktada J. J. 
Rousseau 'yu anmak gerekir. 

(81) F. BACON (1561-1626), 
— Instaurato MAGNA, adlı eserini yazarak «Tecrübt  Metodun»,  yaratıcılarından 
biri oldu. Bilimsel araştırmaları, otorite ve istidlal metodundan bağımsız bir hale 
getirmiştir. Bilimlerin metodik bir sınıflamasını  düzenlemekte ve «.Novun  Organum», 
adlı eserinde ise, «Tümevarımın»  bir teorisini oluşturmaktadır. 
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bb) İnsan Hakkında Değişen Görüşler 

Yukarıda «aklın» isyanından söz açtık. Burada ise «Kalbin is-
yanı» (82), söz konusudur. Burada insan 'ın, beşerî doğasına güve-
nilmektedir. Yukarıda insanın aklına ve mantığına güvenen anlayış, 
şimdi de, insanın duygusal alemi için tekrarlanmış olmaktadır. 

«tnsan doğuştan iyi bir varlıktır. O'nu bozan toplumdur». 
Bundan ötürü, bu düşüncenin sahibi ve pedagojik eser «Emile»'in, 
yazarı J. J. Rousseau 'ya göre, insanı eğiten ve mükemmeleştiren de-
neydir. «Serbest bırakınız çocuğu. Kötülük yaparsa, cezasını biz-
zat çekecek ve kendi kendini düzeltecektir». Bu noktadaki iyimser-
lik, doğaldır. Bu anlayışın ekonomik alandaki yankısı şu olacaktır: 
Ekonomi, Liberal olmalıdır. Nitekim Liberal iktisatçılar da, Rous-
seau'cu anlayışı, ekonomide tekrarlarken şunu diyeceklerdir: in-
sanları, kendi hallerine «Bırakınız Yapsınlar», (Laissez-Faire) 
diledikleri gibi, üretip, tüketsinler. Yine üretim malları için, «Bırakı-
nız Geçsinler» (Laissez-Passer), önlerine engel dikmeyiniz, 
diyeceklerdir. Bu durumda eğer insanlar, eğer üreticiler, işlerini çekip 
çevirmede yanlış davranır, eksik işlem yaparlarsa, bu eylemlerinin 
hata ve cezasını kendileri çekecek, örneğin iflâs  edeceklerdir. Bun-
ların cezalandırılan hataları, onları ekonomik faaliyetlerden  elimine 
edecektir. 

Anlaşıldığı gibi, J. J. Rousseau 'nun kısaca anılan bu anlayışı, 
Batı Avrupa'da, antik çağdan beri ve hıristiyanlığm insanı, «Mü-
kemmel», kabul etmeyen koyu, katı anlayışını alt üst etmektedir. 
«İnsan doğuştan, iyidir, eğer fenalık  yapıyorsa, onu bozan 
bizatihi, toplumdur» derken Rousseau, çağındaki toplumun bozul-
muş, çürümüş olduğunu, da belirtmiş olmaktadır. 

Bu düşünce biçimi, bir «rasyonalist» tutum sayıldığından, 
«Ekonomik Liberalizm», böylece naturalist bir iyimserlik, gibi 
görünmektedir. 

Fransa'daki bu akıma, yine İngiltere'de paralel görüşler, oluş-
maktadır Bir «Essayiste» olan B. Mandevile, ünlü «Arılar Masal'-
m» da, bu böceklerin görünüşte bencil işgüdülerle hareket edip, çok 
lezzetli bir bal üretmek için, mükemmel bir toplum oluşturmakta-
dırlar. Bu doğal olguya, bakarak, insanlar için sonuçlar çıkarmak-
tadır. Sonuç olarak, insanlar için de aynı şeyi yapmak gerekir. 

(82) Daha fazla  bilgi için bknz, A. PIETTRE: Les Trois Ages de l'Economie, a.g.e., sh: 
240 ve sonrası. 
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Bu noktada, İngiltere'de Shaflesbury  (83), Hutchesoı* (84) 
daha sonra A. Smith gibi «Ahlakî Anlam» okulunu oluşturan felse-
fecileri,  anmak gerekir. «Theory of  Moral Sentiments» (1759), 
adlı eserinde, insanları bir diğerine bağlayan sempatiler üzerine, 
oldukça iyimser görüşler ileri sürmektedir. 

Burada önemli olan nokta, eski «Moralist» A. Smith 'in, iktisat-
çı olduktan sonra, teolojik alandaki doğal özgürlüğe inanma, «psi-
kolojik»  alana kayacaktır. Buradan ise düşünür, insanlar arasında 
bulunan çıkar savaşımından bile yeni bir ahengin, kaynağını bul-
muş olacaktır. Psikolojik bu temellere dayanan tahlillerden, her in-
insan kendi özel çıkarları doğrultusunda özgür olarak icra ettiği işe 
kendini verirse ve her kişiyi ve ülkeyi bir diğerine giderek, daha çok 
bağlayacak olan bu «îş Bölümleri», o zamana değin soyutlanmış 
bulunan dünyayı, geniş bir «Tüccar Cumhuriyete» dönüştürecek, 
bir dayanışma yaratacaktır. 

Montesquiou 'de kendi açısından «ticaretin doğal bir sonucu 
da, barışı getirecekti», diyordu. 

Görüldüğü gibi her şey, özgürlük için, özgürlük ise bütün iyi-
liklerin kaynağı haline gelmektedir. 

Daha sonraları yine, faydacılık  felsefesine  bağlı ve «Zevklerin 
Aritmetiği», adlı eserin sahibi J . Bentham (1748-1832) de, Liberal 

Ekonomi Okulu 'nun kurucuları arasına girecektir, 

cc) Bireyci Devrim: Bireycilik (Ferdiyetçilik) 

«Akıldan ve gönülden» geçen bir gelişim, bir özgürlük anlayışı, 
zorunlu olarak kişiyi ayaklanmaya götürmüştür. 

Rasyolizmden, insana güvenen iyimserliğe (optimizme) ve ora-
dan, ekonomik bireyciliğe (ferdiyetçiliğe)  doğru gelişerek, «Eko-
nomik Liberalizme» bütün gereklerinin tutarlılığını sağlamış ola-
caktır. 

Voltaire, Rousseau ve Diderot 'nun düşüncelerinden sonra, 
devrim ortamı tamamlanacaktır. Artık normlara, kurallara ihtiyaç 
yoktur. Fert, kendi kendine yetmektedir. Ferdiyetçilik ise, yeni 

(83) A.C. SHAFTESBURY  (1671-1713): Politikaya karışmış, Liberal görüşleri destek-
lemiş bu İngiliz filozofu,  «Psikolojide gerçek dengeyi, bencillik ve diğergamlık», 
arasındaki ilişkilerde araştırmak gerektiğini, belirtmektedir: 

(84) F. HUTCHESON (1694-1746), Glascow Üniversitesi Profesörü:  Ahlaki sorunlar 
üzerine olan analizleri ve bilhassa, A. SMITH, üzerindeki, etkisi büyüktür. 
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toplumun temeli olacaktır. Bu ferdiyetçilik,  değişik biçimlerde, te-
zahür edecektir. 

# Felsefî  alanda: Her kişi, bundan böyle gerçeğin ölçüsü ola-
caktır. Buradan kaynaklanan gerçek, sübjektif  olmaktadır. Böyle-
ce çıkah sonuç, kişi için, şu ilkeye dönüştürülebilir. Bırakınız Ko-
nuşsun, Bırakınız Düşünsün. 

tl Politik alanda: Bu gelişme bir sonuç olarak, politik alan-
da Liberalizme görülecektir. Çünkü düşünce özgürlüğüne, zorunlu 
olarak kanaat özgürlüğü tekabül edecektir. Bu noktadan itibaren 
bütün toplumlar, bir tartışma konusu yapabilecektir. Kurumlar, 
gelenekler ve o zamana değin doğal olarak kabul edilen bütün kut-
sal şeyler ve tabular, tartışılacaktır. 

# İktisadî alanda: Ferdin isyanı, ekonomik alanda da ben-
zer sonuçlar, doğuracaktır. Nasıl ki, felsefî  ve siyasî gerçekler, her 
kişinin takdirine ve hükmüne açık hale gelmişse, aynı biçimde, 
ekonomik malların değeri de, kişilerin özgür değerlendirilmesine, 
ekonomik çerçevede, açık hale geleceklerdir. 

Böylece, eskiden olduğu gibi, belli ahlakî kurallara ve diğer doğ-
malara göre değer kazanıp nitelenen mallar, artık «arzu edilme» 
derecelerine göre, iktisadî olarak, yararlılıklarına göre, bir nitelik 
kazanacaklardır. Bu andan itibaren, mallara değerlerini kazandı-
ran, tüketicilerin arzu seviyeleri olmaktadır. Böylece daha önce 
andığımız «L'Abbe de Condillac, 1776 yılında yayımlayacağı 
«Traite du Commerce», adi. eserinde, ilk kez olarak «Sübjektif 
Değer Teorisinin», temellerini atmış olacaktır. Bu teoriye göre 
«değerin, ihtiyaç ve arzudan başka bir kaynağı ve her şahsın 
değerlendirmesinden gayri, bir dayanağı» bulunmamaktadır. 
Anlaşıldığı üzere «Ekonomik Adam», Condillac'a göre «arzu-
ların» bir kompleksi, gibi görülnmektedir. . . Ferdiyetçiliğe, bundan 
daha iyi bir övgü olabilir m i ? . . . 

c) Politik  Liberalizmden  Ekonomik  Liberalizme 

Oluşan bu yeni strüktürler arasında doğan yeni bir tutarlılığın 
göstergesi olan, sıkı ilişkiler ve oranlar aracılığıyla, politik libera-
lizm, ekonomik liberalizmle birleşecektir. «Site nin» kurumları eko-
nomininkilerle bütünleşerek kapitalist sisteme, Ticarî Kapitalizme 
görece, daha olgunlaşmış ve sağlam temeller kazandıracaktır. De-
ğişik strüktürler arası, yakınlık hatta akrabalıktan dolayı, düşün-
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ce ve tutum strüktürlerine!eki Liberalleşme, politik alana ve ora-
dan ekonomik alana yayılacaktır. Nasıl ki, «Politik Liberalizm», 
hükümet seçimini, seçmenlerin serbest tercihine bırakıyor, bağlıyor-
sa, aynı biçimde «Ekonomik Liberalizm» de, ekonominin di-
reksiyonunu, tüketicilerin serbest seçimine bırakacaktır. 

Siyasal ve ekonomik strüktürler arası bir uyum gereği doğrul-
tusunda X veya Y düşüncesi nasıl ki, A veya B, hükümetlerinin 
oluşmasına yol açıyorsa, X veya Y, talebi 'de M veya N, üretimini 
belirleyecektir. Demek oluyor ki, siyasal alandaki seçmen iktida-
rına, ekonomik alanda tüketicinin ilk plâna çıkan önemi ve 
bir anlamda iktidarı ile, verilen karşılıkta, yeni bir tutarlılık 
oluşmaktadır. 

aa) Politik Çoğunluk ve Ekonomik Azınlık 

Konumuzun burasında, aynı zamanda Liberal Kapitalizmi, 
daha sonraları yıkacak bir çelişkinin, çatışmanın unsurlarının da, 
bir tür tohumlarının atılmış olduğunu ortaya koymaktadır (85). 

Belirtelim ki, Siyasal Liberalizm ile Ekonomik Liberalizm 
arasındaki tutarlılık tam değildir. V e bu eksik tutarlılık, söz ko-
nusu yapılar arasında daha sonra çatışma ve bozulmalara yol aça-
caktır. Şimdiden bu önemli noktayı belirtmeğe çalışalım. 

Gerçekten, bütün fikirlere  eşit bir değer veren Politik Libera-
lizm, her seçmene, Kültür ve gelir seviyesi ne olursa olsun, eşit bir 
hak, eşit bir iktidarı yansıtan bir oy verme imkânı, sağlamakta, 
oyların çoğunluğuna dayalı, çoğunluk iktidarı oluşmaktadır. 

Ekonomik Liberalizmde ise, tersine bir geliştirme oluşturmak-
tadır. Ekonomik üretimin direksiyonunu, taleplerin çoğunluğunun; 
fakat,  belli bir satm alma gücüne dayanan, yani doyurulabilecek 
taleplerin, emrine girince, burada çoğunluğun demokrasisi gerçek-
leşmektedir. Tersine, doyurulacak talepler, belli bir iktisadî güç, 
satın alma iktidarını gerekli kılacağından, kısaca yeterli parası ol-
anların, zenginlerin br diğer deyişle para gücünün, demokrasisi, 
tesis edilmiş olmaktadır. Bu tür iktidara sahip olanlar da, çoğun-
luğu teşkil etmediklerine göre, azınlığ'n demokrasisi oluşmuş ola-

(85) Bu çalışmamızın hedeflerinden  biri. iktisadî sistemlerin, oluşma ve değişmelerinden 
geçen EVRİMİ, mümkün mertebe açıklığa kavuşturmak olduğuna göre, sistemler 
arası, değişme ve geçişlerin eklem ve bağlantılarını, sırası geldikçe, yansıtmakta, 
metod bakımından da zorunluluk olduğunu sanmaktayım. 
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çaktır. Böylece tüketicilerin piyasadaki «oyları», genelleşen 
bir Eşitsizlikten fazla,  bir özel eşitsizlik, yansıtmaktadır. 
Bunun kaynağı ise, servet ve gelir eşitsizliğinde bulunmak-
tadır. 

Bu noktada, yapısal yönden olduğu kadar, doktrinal yönden 
de, Politik Liberalizm eşitçi, Ekonomik Liberalizm ise eşit olama-
yan bir nitelik yansıtmaktadır. Birincisi demokrasiye,  iktincisi 
ise «Plütokrasiye»,  görürmektedir. Bu noktada oluşan uyuşmazlık 
nasıl çözülecektir. 

bb) Tutarsızlığın Çözümü 

Konunun bu kesiminde, siyasal ve ekonomik strüktürler ara-
sında, açık bir tutarsızlık oluşmaktadır. Politik alanda genelleşen 
bir Liberalizm, ekonomik alanda gücü ve kudreti zenginliğe ver-
mekte, politik alandaki oya, ekonomik alanda para, tekabül etmek-
tedir. Devlet kesiminde çoğunluğun, ekonomik alanda ise, azınlı-
ğın ağırlığı egemen olacaktır. Bu noktadaki açık tutarsızlık, böyle-
si bir düzenlemeyi ve durumu olnaksız kılmaktadır veya en iyim-
ser bir kabule, çok sınırlı bir zaman ancak, sürebileceği varsayıla-
bilir. Aslında Batı denemelerinin de gösterdiği gibi, bu çelişkinin 
çözümü için iki yol bulunmaktadır. Y a Siyasal Liberalizmin de-
mokrasisini, ekonomik demokrasi ile bütünleyen bir tutarlılık sağ-
lamak veya Ekonomik Azınlığa uyan bir siyasal demokrasi tutar-
lılık, dengesini oluşturmak. Batı örneği, ikinci yolda bir tutarlılığın 
sağlandığını göstermektedir. 

Gerçekten, siyasal alanda genel oy görüntüsüne rağmen, eko-
nomik yapılara dayanan güç, siyasal iktidara geçmiştir. Temsil-
ciliğin genel görüntüsüne rağmen, seçilebilme, belli bir ekonomik 
güce dayandığından, oluşan hükümetler, tabanları ile, ekonomik 
azınlığın yankısı oluverince, siyasal strüktür ile, ekonomik strük-
tür arasında, yaşatan bir tutarlılık sağlanabilmiştir. 

Daha sonra sosyal yapılarda, oluşacak yeni güçler, başka tu-
tarlılıklar arayacaklardır. V e X I X . ile X X . yüzyıl Batı Avrupası, 
izah etmekte olduğumuz, bu Siyasal Liberalizm ile, Ekonomik Li-
beralizm arasındaki çelişkide, sosyal ve siyasal bunalımlar oluşa-
caktır. Günümüzde bile Batının, bu düzlemde oluşan çelişkilere, 
ebedvî bir çözüm bulabildiği ileri sürülemez. 
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B) Sosyal Strüktürde Devrim 

Daha önce cie belirttiğimiz gibi, X V I I I . yüzyıl, bir yanda yer 
alan kamusal iktidarın (Monarşi), soylular ve kilisenin, zayıflayan 
ve yıkılan gücü, diğer yanda, ekonomik gücü giderek artan ve yeni 
bir sosyal sınıf  olarak oluşan burjuvazinin, tutarsızlığıyla dam-
galanmaktadır. Siyasa] ve sosyal, ekonomik, yapılar arasında beliren 
bu çatışma, en güçlü sınıf  haline gelmiş buluan burjuvazinin, 
lehine çözülecektir. 

Yeni tutarlılıklar oluşturacak olan bu burjuvazinin niteliklerine 
bir göz gezdirelim. 

a) Burjuvazi Özgürlük  Arıyor 

Aslında burjuvazinin ortaya çıkışı X I . ve X I I . yüzyıla değin 
inmektedir. Fakat bir sınıf  olarak özgürlük ve siyasal iktidar iste-
mesi, ancak X V I I I . yüzyılda oluşabilecektir. Burjuvazi özgürlük 
arayacaktır. 

Burjuva sınıfının  özgürlükten yana çıkmasının, biri «Madde-
sel» diğeri «Manevî» iki temel nedeni bulunmaktadır. Bu nedenleri 
sırasıyla kısaca belirtmeğe çalışalım. 

b) Maddesel  Nedenli  Özgürlük  Arayışları 

Bu çağda özgürlüğün, maddesel araçları daha çok burjuvazi-
nin elinde toplanmaktadır. Daha önce belirttiğimiz gibi para sahi-
bi olmak, zengin olmak, dilediğinin maddesel kısım ile ilgili bütün 
yanlarını yapabilmek demektir. Dostoievsky'nin deyimi ile para, 
«hükümdarın onayından geçmiş bir özgürlük aracıdır». 

İşte X V I I I . y.y. da, burjuvazinin temeli olan parasal yapılar, 
ticaret, endüstri ve malî alanlarda, büyük bir gelişme göstermek-
tedir. 

İç Ticaret, bu dönemde patlayan nüfus  çoğalışı, ulaşım yolla-
rının iyileşmesi, yeni endüstrilerin oluşması ve kredinin genişlemesi 
ile, büyük bir gelişme göstermektedir. 

Kral , soylular ve kilise, yoksullaştıklarından giderek burjuva-
ziden borçlanmaktadırlar. 

Dış Ticaret, koloniyal temeller üzerinde, dış ticaret de büyük 
bir gelişme göstermektedir. 

Fiyat Artışları, bu ekonomik büyümeleri, yerine göre yavaş ve 
hızlı bir seyir izleyen fiyatların  artışı desteklemektedir. 
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Böylece ticarî ve malî çevreleri yararlandıran, yüksek bir kon-
jonktür oluşmaktadır. 

Özel, ticarî, malî ekonomik faaliyetlerin  çok ve kamusal ke-
simden her halde daha iyi gittiği bir dönemde, özel girişimleri, La-
brousse'in belirttiği gibi, «bu kayıtlayıcı  kanunlara ne lüzum 
var?» (86). Merkantilist uygulama, bu giderek büyüyen ve zengin-
leşen müteşebbis kapitalist sınıfı,  rahatsız etmektedir. Söz konusu 
Burjuva sınıfı,  ekonomik ve sosyal bakımından bağımsız olabilmek 
ve ağırlığını siyasal iktidara koyabilmek için, özgürlük isteyecektir. 

c) Manevî  Nedenli  Özgürlük  Arayışları 

Burjuva sınıfı,  başlangıçta örneğin X V I . yüzyılda, soylular 
sınıfının,  en geniş anlamıyla sözcüğün, yaşantısına özeniyordu. Oysa 
X V I I I . yüzyılda soylular sınıfının,  her şeyine karşı çıkıyordu. Ken-
dine özgü nitelikleri doğrultusunda, burjuva sınıfına  özgü olan 
yaşantı «stilini», sürdürmek istiyordu. Zihinsel türden olan bu 
strüktür, ekonomik strüktürleri gibi, bağımsız olma arayışları için-
dedir. Kendi kendinden memnun, kendi kendine yeten bir anlayış 
soylular sınıfı,  idealerini yitirmeğe başladığı bir sırada, Burjuva 
Sınıfı,  kendi özüne oluşan bir ideale kavuşmuş oluyordu. Yukarı-
da andığımız yaşama «Stili», «kahramandan, burjuvaya geçmiş, 
fethetme,  yaratma değerleri, konfor  arayışı, anlayışı ve değer hü-
kümleridir» (87). 

Soylu sınıf  psikolojik olarak açık, «alenî» bir yaşantı tarzına sa-
hipti. Serüven, oyunlar, turnuva, savaş, av, tiyatro, sanat, v.b. bir 
şato, açık bir yaşam ortamıdır. Fakat, bir burjuva, kendi evine ka-
panır, kendi kişiliğine, kendi şirketinde kapanır... Ticarî anlayış, 
maddesel faaliyet  ve tasarruf  niteliğiyle, çalışmaya dönüktür. 

Görüldüğü gibi Liberal Kapitalizmin, kaynağı ve temellerini 
oluşturacak anlayışlar. Soylular, para harcayan, gösterişli zevk ve 
sefa  süren «israfçı»  bir sınıftır.  Burjuva sınıfında  ise, çalışma erde-
mi, rasyonel davranış ve ekonomik «tasarruf»,  egemendir. Bundan 
ötürü burjuva bilinci, rahat bir biçinçtir (88). 

(86") LABROUSSE: La Crise de l'Economie Française a la Fin de l'Ancien Regimt, 
a.g.e. 

(87) P. RICQ_EUR: «Une Philosophie Personnaliste», Esprit,  Aralık, 1950, sh: 865. 
(88) Burjuva sınıfının  TUTUM ve DAVRANIŞ  zihniyet strüktürü hakkında daha ge-

niş bilgi için, yararla bakılabilecek kaynaklar: 
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Bu yeni düşünüş ve tutum strüktürü doğrultusunda, eskiden 
belli normlar dizisine göre biçimlenen, mal ve hizmet üretimi, şimdi 
tamamen kapitalist t i r biçim kazanacaktır. Burjuva sınıfı,  zevk 
anlayışını da empoze edecek ve her hangi bir mal ve hizmet ısmar-
lar gibi, bir sanat tablosu da ısmarlayacaktır. Üretim süreci nitel, 
aşamadan nicel aşamaya inecektir. Nitelden, nicele bu geçişi, sa-
yısal dayanıklı siyasal «ferdiyetçiliğin»  de, bir sonucudur, işte bur-
juva sınıfı  kendine özgü maddî ve manevî hayatını yaşayabilmek 
için özgürlük, isteyecektir. 

Adı anılan bu sayısal ekonomi, teknik ve «Endüstriyel Devrim» 
tarafından,  daha fazla  desteklenmiş olacaktır. 

C) Teknik Strüktürde Devrim 

Teknik strüktürdeki devrimi, daha önce andığımız, düşünce 
strüktürünün değişmesinde motör etkisi yaratmış bulunan Bacon' 
cu «Tecrübî» yöntemin, Descartes 'çı, «Rasyonel»  yönteme ek-
lenmesi sonucunda, doğan güçtür. 

Daha ilerde endüstri devrimine dönmek fırsatımız  olacak. Ko-
numuzun bu noktasında, teknik devrimin önemi iki alanda, ken-
dini duyuracaktır. 

Zanaâtkârın geleneklere dayanan ve biraz da içgüdülerin etki-
sinde oluşan aletlerin yardımcılığında ilerleyen hareketleri ve ça-
lışma biçimini, üretimi daha fazla  arttırabilmek için makina 'nın, 
bilimsel ve belli bir tarzda ayarlanmış çalışması, ikâme edecektir. 
Bilindiği gibi, aletler, insan çalışmasına yardımcı olan ve onu daha 
incelten araçlardır. Oysa makina, insan gücünü ikâme etmeğe 
yönelir. 

ikinci önemi, insancı veya hayvansal çekiş gücü yerine, doğal 
eneıjiyi ikâme etmesidir. 

Bu temeller üzerine, ilerde anacağımız gibi, bu çağın endüstri-
yel üretimini yakından ilgilendiren teknik bir dizi icadlar oluşa-
caktır. 

— B. GROETHUYSEN: Origines de l'Esprit Bourgeois en France, N.R.F., 1927. 
— AYNARD:  La Bourgeoisie Française, Perrin, 1934. 
— W. SOMBART: Le Bourgeois, a.g.e... 
— C. MORAZE: La France Bourgeoise, A. Colin, Paris. 
— Yine Burjuvazinin mutluluk ve aile samimiyeti hk. da, görüşleri için bknz: 
— R. MAUZI: l'Idöe du Bonheur au ı8£ Siöcle, A. Colin, Paris, 1960. 
— Ph. ARIES: l'Enfant  et la Vie Familiale Sous l'Ancien Rögime, Plon, Paris, 196.1 
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Bu strüktürel ve doktrinal devrimlerin sonucunda Liberal Ka-
pitalizmin, endüstriyel aşaması oluşacaktır. 

Çeşitli yapıların bir diğeriyle karşılıklı ilişkileri ve etkilerin-
den geçen tutarlılıkları, en önemli sandığımız ilmikleriyle, böy-
lece belirtmiş olduktan sonra, şimdi, bırakınız yapsınlar «Laissez 
Faire'izmi» oluşturan doktrinin iki temeline geçebiliriz. 

2. L A İ S S E Z F A İ R E ' İ Z M İ N O L U Ş M A S I (Fiziyokratik ve Liberal 
Okul) 

Buraya değin andığımız değişmeleri ve yeni özlemleri içerecek, 
değişmiş bulunan strüktürlerle uyumlaşacak bir doktrinin gereği, 
ortaya' çıkmaktadır. Liberal Doktrin, bu eseri bütünleyecektir. 

Daha önce andığımız ekonominin özgürlüğe ve devletin güdüm-
cülüğünden kurtarılmasını sağlayacak doktrinal arayışlar, bu kesi-
min baş tarafında  anılan diğer gelişmeler gibi, önce Fransa'da 
«Tarımcı» bir temel üzerinde ve ingiltere'de ise endüstriyel 
temele dayalı bir biçimde oluşacak ve «Liberal Doktrini Doğura-
caktır» Biri Fiziyokrat, diğeri klâsik, sonuncusu da Neo-Klâsik olan 
üç okul, İktisadî Liberalizmin, doğuşu ve gelişmesini sağlayaca-
caktır. 

Şimdi bu iki aşamadan geçen oluşma ve gelişmelerin ilkine 
geçebiliriz. 

A) Liberal Doktrinin Metafizikçi,  Tarımcı Tabanı: (Fizi-
yokratlar) 

iktisadî düşünce alanmda ilk okul kabul edilen ve «doğadan, 
insana doğru, bir gelişim çizgisinde, «Doğal Düzen» anlamında kul-
lanılan «Fiziyokrasi»,  X V I I I , yüzyılın ikinci kısmında, Fransa'da 
oluşmuştur, iktisadın bir bilim dalı olarak oluşup gelişmesinde, 
sistemli düşünceleriyle, «önemli bir yer almış olan Fiziyokratik 
Okul, denilebilir ki öncü rolünü, oynamıştır» (89). 

Fransız Merkantilist doktrini ve uygulamasının «Tarımsal Sek-
törü», yalnız savsaklamakla kalmamış, ticaret ve endüstri lehine, 
bu kesim fazladan,  sert düzenleme ve sınırlamalarla ezilmiştir. 
Üstelik Fransa'nın ekonomik yapısı, bu dönemde tarıma dayanı-
yordu. Böylesi bir ortamda, daha önce andığımız, diğer strüktür-

(89) Prof.  Dr. Cahit TALAŞ: Ekonomik Sistemler, a.g.e., sh: 37. 
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de meydana gelen değişmelerle birlikte, Fızyokrasi  bir tepki ve 
yeni bir tutarlılık sağlayan bir tezahür olarak belirecekti. 

Güçlenen yeni sosyal sınıf  Burzuvazi 'nin oluşturduğu sosyal 
strüktür, ekonomik doktrin alanında yankısını bulacaktı. Fiziyok-
ratlar oluşturacakları teorilerle, «Laıssez - Faire», felsefesinin  iç ve 
dış ticarete uygulanmasını ve «Doğal Yasa» felsefeleri  doğrultu-
sunda tarımın desteklenmesini isteyecek ve savunacaklardı. Döne-
min egemen sosyal sınıfları  olan soylular ve kilise mensuplarının, 
yanlış tutumlarına karşı cephe alacak, oluşturacakları «Liberal» 
Doktrin», Fransız Devrimi sonucu, iktidara geçecek olan Burjuva 
sınıfının  işini kolaylaştıracak, onlara güç verecekti. 

Çünkü hatırlatalım ki, bu döneme değin krallık, soylular, kilise 
mensupları ve burjuva sınıflarının  yarattığı, bir dengeye dayanı-
yordu. Bu üç sınıfın  ilk ikisinin gücü, giderek zayıflamakta  tersine 
ise, her geçen gün biraz daha güç kazanan burjuva sınıfı,  giderek 
çoğalan sosyal ve siyasal sorumluluk ve mevki, istiyordu. Krallık, 
bu sosyal sınıflar  arasındaki denge ve hakemlik görevini artık, ya-
pamaz bir duruma geldiği bir sırada «Quesnay'ın dehası, Monarşiyi 
kurtarabilmek ve bozulan sosyal sınıfsal  dengeyi, yeniden kurabil-
mek için, tarımsal egemenliği olan soylulann durumunu kuvvet-
lendirmekten geçtiğini görecektir» (90). Bu önemli noktayı sapta-
dıktan sonra şunu belirtmeli ki, Quesnay bu noktada, kendisini iz-
leyen düşünürlerce aşılacaktır. 

X V I I I . yüzyılın ortalarma değin, politik iktisadın temel ni-
teliği pragmatik ve normatifti]  iktisadın bilim olarak gelişmesi, 
ekonomik olayların ayrı bir niteliği olması ve eşyanın tabiatına 
bağlı, ona uyan bir düzeni bulunması gerekirdi. Bilim, tanımı gere-
ği, kanunların bir sistemi olduğuna göre, gayet açıktır ki, politik 
iktisadın bir bilim dalı olabilmesi, «doğal ekonomik yasası, anla-
yışının ortaya konulmasına bağlıydı» (91). 

Bu kavram, İngiltere'de Petty, Fransa 'da ise, daha önce andı-
ğımız ve Quesnay 'ın epey esinlendiğini sandığımız, Boisguilbert' 
te X V I I . y.y» dan beri kendini kabul ettirmeğe başlayacak. 

(90) Aslında "özellikle OUESNAY'ın bu noktadaki görüşleri, nüanslandırılmaya son de-
rece muhtaçtır. Bu konuda daha fazla  açıklık için, bknz: L. GOLDMANN: Sciences 
Humaines et Philosophie, Paris, 1952, sh: 122-127. 

(91) STRUVE: «l'Idie de Lois Naturelle Dans la Science Economique», R.E.P., -içinde-, 
Mayıs-Haziran-Temmuz, 1921. 
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Fakat, önce Quesnay 'a, sonra, Fiziyokrat Okul mensupları 
sayesindedir ki, söz konusu kavram, önemi oranında aydınlığa kavu-
şacaktır. Böylece Fiziyokrasi sayesinde, Merkantilizm gibi, ampirik 
anlayış biçimi yerine bilimsel bir ekonomi hazırlığına bırakacaktır. 

Quesnay ve Gournay gibi iki düşünür, derin gözlemleri sonu-
cu, eşyanın tabiatının, politik iktisat bilimini, işaret edip etmedi-
ğini araştırıp, aynı sonuca geleceklerdir. îktisat biliminin temelini 
oluşturacak bu araştırmalarda'asıl öncü kuşkusuz, Dr. F. Qııesnay' 
dır. Bundan ötürü, X V I I I . yüzyılın ortalarında, bir araya gelip Fi-
ziyokrat Okulu oluşturan iktisat felsefecilerinin  şefidir,  hekim 
François Quesnay (92). 

Quesnay ve ondan daha «Mutaassıp», olan izleyicileri saye-
sinde Fiziyokrasi, «Doğal Düzen» ve «Doğal Kanun» un doktrini 
haline gelecektir. Quesnay 'm düşünceleri, vulgarize eden ve onu 
hayranlıkla izleyen şahsiyetlerin en başında gelenler, Marki de Mi-
rabau, Mercier de la Riviere, Dupont de Nemours ile nisbeten 
daha bağımsız bir tutumu bulunan ve X V I ncı Louis 'nin bakanı 
Turgot 'yu, eklemek erekir. 

a) Doktrinin  Oluşma Aşamaları 

Fiziyokratik düşüncenin oluşması, şu üç aşamdan geçmektedir: 

# Quesnay 'm uygulama ile ilgili sorunları derinden inceleyen 
ve pozitif  analizler izleyen ve realiteye bağlanan tarımcı, bakış tar-
zına dayanan düşüncesi. 

9 Quesnay 'ın tarımcı anlayışını, ekonomik sistem halinde ge-
nişleten ve ekonomik sistemini, sosyolojik ve metafizik  bir doktri-
ne götüren, fakat  yine tarımcı ve pozitif  olan, Doğal Hukuk dü-
şüncesi. 

(9a) Dr. F. OUESNAY, mülk sahibi, tarımcı bir ailenin çocuğu olarak doğar (1694-
1774). Dolayısıyla tarıma yabancı sayılmaz. I752'de Kral XV. LOUIS'in doktor-
luğunu yapar. 
Tarımsal gözlemlerden, fizyolojik  araştırmalara ve oradan da politik iktisada uza-
nan ve olgunlaşan düşünce yapısı, aslında, fizyolojik  ve bilimsel eğitimin sağladığı 
metodları, tarım alanına uygulayacaktır. OUESNAY'ın bütün eserleri hakkında 
fikir  veren ONCKEN (Bern'de  Prof),  yeni baskılarla birlikte 45 eser belirtmektedir. 
Ekonomi politik alanında 23 yayın, geriye kalanlar, hekimlik, biyoloji ve genel fel-
sefe  dallarına aittir. (Bknz: ONCKEN: Reedition des Oeuvres Economiques et 
Philosophiques de OUESNAY, Paris, Frankfurt  1888). 
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i Mercier de la Rıviere  ve Dupont de Nemours, gibi 
üstadlarını, izleyen düşünürler, başlangıçta tarımcı temeli olan Fi-
ziyokratik doktrini, Liberal bir yönde geliştirip değiştirirler. Fakat 
düşünce dokusu, aynı kalır. 

Bu arada fiziyokratik  düşüncenin bağlaşığı olan ve Gournay 
tarafından  oluşturulan bir grubun, endüstri ve ticarette, özgürlük 
için yaptıkları mücadeleyi, hatırlatmakla yetinelim. Bu doktrinin 
yanında yer alan görüşleri, bir yana bırakıp, şimdi, Fiziyokratik 
düşünce üzerinde durmağa bakalım. 

iki temel teori bir diğerini bütünleyerek, Fiziyokrasi'yi oluştu-
rur : Tarımla ilgili teori ile Doğal Düzen ve özgürlük teorisi (93). 
Kısaca bu teori, bu doktrinin iki temel düşüncesini ortaya koymak-
tadır: Tarımın önceliği ve doğal yasaların varlığı. 

Görüldüğü gibi, Fiziyokratların Liberal doktrini iktisat bili-
mine, son derece değerli katkılar getiren yanları ile, iktisat politi-
kasına da, özgürlükten yana özellikler getirmektedir. Doktrinin öne-
mi, daha sonra ingiltere'de Liberal Okulun oluşturulmasında öncü 
olacak A. Smithi de etkilemiş olması ve «doğal özgürlük» anlayı-
şının doğmasına da, ilk temel olmasından kaynaklanmaktadır. 

(93) Fiziyokratik Okul hakkında, daha ayrıntılı bilgi için bknz: 
Fr. OUESNAY: 
— Essai Physique sur l'Economie Animale (1738). 
— Tableau Esonomique (1758). 
— Maximes Generale du Gouvernement d'un Royaume Agricole (bu inceleme, 
Maxime de Gouvernement Economique, ile «GRAIN» makalesini tamamlayan, 
inceleme ile karıştırılmamalıdır, 1760). 
— «Analyse du Tableau Economique» (1766—, Journal  d'Agriculture  du Commerce 
et des Finances,  -içinde-, 
— Droit Nature (1765). 
MIRABEAU: 
— Theorie de l'Impot. 
-— Philosophie Rurale (1763). 
Mercier  de la RIVİERE:  l'Ordre Naturel et Essentiel des Socötes des Politiques (1767). 
Dupont de NEMOURS: De l'Origine et des Progres d'une Science Nouvelle (1768). 
-— La Physiocratie (1768). Belirtelim ki, «Fiziyokrasi» deyimi, bu düşünüre aittir. 
A. BAUDEAU: Premiere Introductuon a la Philosophie Economique, ou Analyse 
des Etats Polices (1771). 
— BROCARD:  Les Doctrines Economiques et Sociale de Mirabeau, 1902. 
— VVEULERSS:  Le Mouvement Physiocratique (1910). 
— LABRIOLA:  Les Doctrines Economiques de Quesnay (1897). Charles GİDE 
ve Charles RIST: Histoire des Doctrines Economiques Paris, Sirey, 1947. 
R. CONNARD: Histoire des Doctrines Economiques, L . G . D . J . , Paris 1947. 
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Böylece, Fiziyokrasi, ticarî ve endüstriyel bir doktrin olan Mer-
kantilizmin yerine, temeli tarımcı olan bir doktrini ikâme et-
meğe çalışmış olacaktır. Daha önce değinmiş olduğumuz üzere, 
Qjuesnay'ın temel amacı, tarımcı strüktürün egemenliğinde 
olan devrin Fransa'sını kalkındırmak  ve dolayısıyla, zengin-
leşecek kralı, daha kuvvetlendirmekti. 

Fizyokrasi bir çırpıda oluşmadı, bunun ön hazırlıkları vardı. 
Merkantilist uygulamalar, tarımı eziyordu. Özellikle, buğday üreti-
cileri bu yükün ağırlığını çekiyordu (94). Bundan ötürü, Quesnay' 
den önce Fransa'da, Boisguilbert (95), Herbert (96), Dupont 
(97), Goudar (98), Mirabeau (99), tarımın lehinde, düşünceler 
oluşturuyorlardı. Düşünsel alanda tarım, prestij kazanmağa baş-
lanacaktı. Daha önce andığımız, Sull, izlenmeyen bir tarımcı pro-
gram oluşturmuştu. 

Anlaşıldığı üzere, Fiziyokrasi, yavaş yavaş, «Liberal Doktrini» 
hazırlardı. V e bu akımın lideri Quesnay, önce tarımcıdır, fakat  Li-
beral bir tarımcıdır. Bizi, çözümlememizin burasında, Fiziyokrat-
ların tarımcı görüşlerinden çok Liberal Doktrin doğrultusundaki, 
görüşleri ilgilendirdiğinden; bu noktaya ağırlığı vermeye çalışacak 
ve doktrinden, Liberal yanları süzerken, Liberalizmle ilgisi ölçü-
sünde, diğer düşünceleri anmış olmakla yetineceğiz. 

b) Fiziyokratik  Doktrinde  Liberalizm 

Şurası bir gerçektir ki, Fiziyokrat Okulu'nun öncüsü Dr. F. 
Quesnay, her şeyden önce tarımsal kesimden yana ve bunun bir so-
nucu olarak da Liberal idi (100). Ticarî Merkantilizmin, tarımsal 
kesimin egemen olduğu bir ortamında, tarımı savsaklayan, sınırla-
yan, hatta mağdur eden kuralcı politikaları karşısında, Liberalizm 

(94) Bknz: AFANASSIEV:  Le Commerce des Cereales en France au XVIII' Siecle; 
Ve, GAUDEMENT: L'Abbö Galiana et la Question du Commerce des Ble. 

(95) Le Detail de la France, 1696. Le Factum de la France. 1707. 
(96) Essai Sur la Poliçe Generale des Grains, 1753. 
(97) Memoire sur les Blee, 1748. 
(98) Les Interet de la France Mal Entendus, 1757. 
(99) L'Ami des Hommes, 1757 (Burada yazar; «Tarımı  seviniz ve ona onur kazandırınız» 

diyecektir. 
(100) Bununla birlikte, eğer daha başka ortamlarda bulunsaydı, QUESNAY'ın icabında 

HİMAYECİLİKTEN  yana «olabileceğini iddia edenler de bulunmaktadır. Bu 
konuda, bknz: H. TRUCHY: Le Liberalisme Economique de Q,UESNAY», 1899, 
R.E.P., -içinde-, 1904. Ve SAUVAIRE  JOURDAN: Isaac de Baccalon et les Idees 
Libre-Echangistes en France, R . E . P . , -içinde-, 1903. 
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tek çıkar yoldu. Tarımdan yana ve Doğal Düzen 'e inanan bir 
düşünürün, Liberalizmi savunması, zaten bir zorunluluktu. 

Eğer Fizyokratik doktrinde Liberalizm cephesi göz önüne 
alınırsa, de Nemours ve de la Riviere, lider Quesnay'dan daha 
çok, Fiziyokrat sayılmaktadırlar. 

Yukarıda Quesnay 'm önce «tarımcı», sonra Liberal olduğunu 
belirtmiş olduk. Şimdi tarımcı görüşten, Liberalizme götüren do-
ğal sonuca değinmek gerekir. 

Fizyokratik  anlayışta «zenginliğin kaynağı», gerçek zen-
ginlik, doğal olan tarımdadır. Diğer faaliyet  alanları kısırdır. 
Yapdan bütün masraflardan  sonra, net bir hasıla bırakan, bundan 
ötürü, zenginliği gerçekten çoğaltmaya olanak veren «fazla  bir 
değer» yaratan sadece ve yalnız tarımdır. Fiziyokratlarm tarımcı 
teorilerinin, temel dayanakları kısaca bu iki ana noktada toplan-
maktadır. Toprak ve tarımsal faaliyet,  her şeye egemendir. Çünkü 
burada tabiat, işin içine girmektedir ( ı o ı ) . 

Quesnay için ekonomik sorun, bu söz konusu «Net Hasıla' 
nın», insanlarla doğa, değişik sosyal sınıflar  arasında, hangi tarzda ve 
nasıl dolaştığını, saptamadan ibarettir. V e Quesnay daha 1758 
yılından itibaren ünlü «Ekonomik Tablosunda» bu dolaşımı 
anlatmaktadır (bilindiği gibi düşünür, bu net hasılanın dolaşımını, 
kanın küçük ve büyük dolaşımından aldığı ilhamla, benzer tarzda 
düzenlemektedir). îşte bu andan itibaren Quesnay 'de «Doğal 
Düzen» düşüncesi, belirmeğe başlar. V e işte bu noktada, Fiziyok-
ratlarm tarımcı tezleri ile, Liberal tezleri arasında önemli bir bağlantı 
olmaktadır. Kısaca tarım, doğaya, doğal düşünüş ise Liberalizme 
görürecektir. 

Çünkü fizyokrasinin  temellerinden birini oluşturan bu «Doğal 
Düzen» (102), «Quesnay» a göre, insanlar tarafından  yapay olarak 

(101) Yeniden belirtmei pahasına anımsatalım ki, çözümlememizin bu kesimlerinde, Fizi-
yokratik doktrini, ne tüm yönleriyle yansıtmak ve ne de tümüyle eleştirmek, sözko-

nusu değildir. Çabamız, söz konusu doktrinde, bulunan Liberalizmi, mümkün ölçüde, 
süzmek, arıtmaktır. Diğer konulara değinmeler, bu ana amaçla sınırlanmaktadır. 

(102) ÇJUESNAY: «Droit Naturel», A. ONCKEN, a.g.e., sh: 358-378. 
— MERCIER de la RIVIERE:  l'Ordre Naturel et Essantiel des Societes Politique, 
a.g.e. 
— DUPONT da NEMOURS'de, Fiziyokrasi: «Doğal Düzenin» bilimi tarzında 
tanımlamaktadır. 
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yaratılmış bulunan düzenlerin tümünde, daha iyidir. V e daha 
vantajlıdır. Temel düşünce böyle bir anlayışa dayanınca; ister is-
temez, liberalizm bir sonuç olarak belirecektir. Zira, insanlar için 
en iyi yöntem, onların faaliyetlerini  dışardan, keyfî  bir tarzda 
engellemeyen, onları serbest bırakan, yöntemdir. 

Daha önce andığımız «1'Analyse du Tableau Economique» 
(103), yorumunda Qjuesnay, biri «üretken», diğeri «mülk sahibi», 
üçüncüsü ise, «kısır» olan üç smıfa  indirmektedir, bütün toplumu. 
Bütün diğer sınıflar,  tarımın sağladığı bu «Net Hasıladan» yaşamlarını 
sürdürmektedirler. Böyle olunca, her şey tarımın geliştirilmesine 
bağlanmalıdır. Sonuç olarak Quesnay, «yoksul köylülerin», 
yoksul krallık ve yoksul kral», yarattıklarını ortaya atacaktır. 
Bundan ötürü bütün ülkenin zengin çiftçilerce,  meskun olması, ter-
cihe değer, (düşünüre göre). 

îşte bu amacı gerçekleştirmek için, Fiziyokratlar, geniş bir 
program hazırlayacaklardır  (104). Bu hazırlığın, Liberalizm 
açısından önemi, «bireysel mülkiyetin genelleşmesini» ön görmesi, 
tarımsal işletmelerin feodal  istismarlara karşı güvenliğinin sağlan-
ması ve özellikle üretim tarzının ve türünün serbest bırakılmasıdır. 
Her çiftçiye,  kârını ve yararını en iyi tarzda saptamak ve gerçekleş-
tirmek arayışları tanımak, üreticinin geliri, mülk sahiplerinin zorba-
lığından kurtarılmak, gerekir (104). 

Burada üretim konusunda, çiftçiye  serbesti tanıyan «Laissez-
Faire» [Bırakınız yapsmlara] ilâveten, bu tarımsal üretimin, gayet 
geniş bir tarzda satılması ve iyi bir fiyat  getirmesi, hususu da isten-
mektedir. 

Tarımsal ürünlerin sürümünü çoğaltmak için, tüketimin özen-
dirilmesini, arttırılmasını önereceklerdir. Liberalizm bakımından 
burada yer alan, önemli bir diğer nokta fiyatların,  özgürlük içinde 
oluşmuş olmasının, savunulmasıdır (105). Fiziyokratik doktrine 
göre, zenginliği sağlayan «Net Hasıla», bol ve iyi fiyata  satılabilen, 
üretim olmadan gerçekleşemez. .Böyle olunca, arzu edilen fiyatın 
teşekkülü için, özgürlük isteyeceklerdir. Böylece, özgürlük olma-

(103) QUESNAY: Oevres, sh: 300 v.s. (Ed. ONCKEN), a.g.e. 
(104) Maximes G^nerales du Gouvernement.. . Oeuvres, a.g.e., sh: 333 ve sonrası. 
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dan ne Net Hasıla, ne bolluk, ne «iyi bir fiyat»  ve ne de, zenginlik 
gerçekleştirilemez (105). 

Anlaşıldığı gibi, Fizyokratların, Liberalizme götüren bu özgür-
lük istemleri, önce tarımsal üretim türü içindir. Her çiftçi,  kendi 
tarlasında, özel uğraşlarının işlediği, toprak niteliğinin ve kendi 
özel yeteneklerinin dikte ettiği ve uygun ekim tipini seçmede ve 
uygulamada özgür olmalıdır. Genel yarar, bu noktada çıkarını ço-
ğaltmak isteyen özel yarar ile uyuşma halindedir. Bundan ötürü bu 
özgürlüğü özendirmek gerekir. 

Yalnız, üretim alanındaki bu özgürlük yetmez. Ticaretin de, 
hem içte hem de dışta serbest olması gerekir. Çhıesnay, burada «Ti-
caretin tamamen serbest bırakılmasının gerektiğini belirtmekte ve 
devam etmektedir. Çünkü «iç ve dış ticaret, en güvenilir ve en doğ-
ru polisi, ulusa ve devlete en yararı olanı, rekabetin tamamen, 
özgür bir biçimde, cereyan etmesine bırakılmış olanıdır» (106). 
demektedir. 

Yine bu doktrinin, önde gelen düşünürlerinden bir diğeri olan 
De La Riviere,  en iyi fiyatın  bir ülkede hüküm sürebilmesi, o ülke-
nin ticaretinde, mümkün olduğu kadar geniş bir ticaret özgürlü-
ğünün varolmasına bağlıdır, demektedir. Bu noktada! belirtmek ge-
rekir ki, Fiziyokratlar, bağımsız olarak ticareti, savunmaktadırlar; 
fakat  tarımsal ürünlerin, en iyi bir fiyata  satılmasına olanak verecek, 
serbest bir ticaret ve rekabet 'i (yarışımı), savunmaktadırlar (107). 

Ekonomik Liberalizmin, temel unsurlarını oluşturan, kavram-
ların önemli bir kısmı, Fiziyokratik doktrinin, bu noktada süzül-
mesinde oluşabilmektedir. 

Bütün bu görüşler, üretim, tüketim, ticaret gibi faaliyetlere, 
büyük kayıtlamalar getirmiş bulunan karışıcı - kurtarıcı Merkanti-

(105) Belirtelim ki, Q,UESNAY'da,  tarımsal üretimde bolluk ve pahallılığın, gönenci ge-
tireceği (Maximes du Gouvernement Economique, a.g.e. -Oeuvres-, sh: 246), gibi 
burada eleştirmesine girmeyeceğimiz bir görüş savunmaktadır, de la Riviere ise, 
şefinin  bu düşüncesini yorumlayıp, düzeltmekte ve «en büyük zenginlik, ancak müm-
kün olan en iyi fiyata  satılan bol bir tarımsal üretimle, sağlanabileceğini» belirt-
mektedir (Bknz: a.g.e. sh: 228, 229, 333-334). 

(106) F. ÇyjESNAY:  Maximes Generalcs, a.g.e., sh: 336. 
(107) Çünkü Fiziyokratlar, ticaret ve sanayii kısır telakki etmektedirler. Fiziyokratlar, salt 

serbest ticareti, ışıkların geçmesine olanak veren; fakat,  ışıkları üretmeyen bir pen-
cereye benzetmektedirler. Böylece serbest ticaret, en iyi fiyatın  teşekkülüne olanak 
verecek, engellerin oluşmasını sağladığı ve bol tarımsal ürünün, içte ve dışta sürü-
münü kolaylaştırdığı için İSTENMEKTEDİR. 
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list doktrine karşı olan liberal, niteliktedir. Merkantilizmin Ti-
carî sanayi, kuralcı, karışımcı (devletçi) düşüncelerine, Fiziyokrasi'-
nin, tarımcı ve özgürlükçü (Liberal-bireyci) görüşleri, tekabül 
etmektedir. 

c) Doğal Düzen Felsefesinden  Laissez - Faire'izme Gidiş 

Daha önce kısa atıfta  belirttiğim gibi, Fizyokratik doktrinin 
önde gelen kişilerinden Dupont de Nemours 51761 yılında yayımla-
dığı ve bu Okul'un adını ilk defa  kullandığı, «Fizyokrasi veya in-
san oğlu için en avantajlı hükümet» adlı kitabında(ıo8), yine 
Merci^r de la Rivtere'in 1767 de yayımladığı ve andığımız temel 
eseri olan «Doğal Düzen»'de ve gerekse Quesnay 'ın «Doğal Ka-
nun», eserinde, bir tek düşünce savunulmaktadır. İnsanlar için en 
iyi olan düzen, Merkezi ikddarın müdahaleleri sonucu, oluşan yapay 
düzen değil; tersine doğal olan düzendir. 

Quesnay'e göre «Doğal Kanun», doğanın düzeninde kolayca 
belirlenemeyecek bir tarzda bulunmaktadır. «Adalet düzeninde ise 
çalışma aracılığıyla, belirlenebilir bir hale gelmektedir». 
Yine Dupont, «insanlar arasında bulunan bütün düzenleme-
lerin, daha içlerinde doğal bir düzen bulunmaktadır. En 
mükemmel toplumun oluşmasına olanak verebilen ve doğa-
dan çıkan bu ilkeler, kendiliğinden, insana varlıklarını gös-
termektedirler: Sadece çalışkan, eğitilmiş insana değil; sade, 
yabanî insana bile». . . 

Bu kısa anmalarda da, görüldüğü gibi doğal düzen felsefesi, 
doğal durumu temsil etmekte ve beşerî her türlü müdahaleler so-
nucu oluşacak «yapay» düzenlere karşı çıkmaktadır. Bu doğal dü-
zeni bulabilmek için, insanın kendi orijinine, dönmesi gerekmek-
tedir (109). 

Yine Dupont de Nemours, «Doğal Düzen'in», «Tanrmm, 
evrene armağan ettiği fizikî  bir olgudur» (110), diyerek söz 
konusu düzenin ilahî bir gücü ve geçerliliği olduğunu da belirte-

(108) DUPONT de NEMOURS: physiocratie ou Constitution Essentielle du Gouver-
nement le Plus Avantageaux Pour le Genre Humain, (1761), Anan: Charles GİDE, 
Charles RIST, Histoire des Doctrines Economiques, Paris, Sirey, 1959, sh: 4. 

(109) Belirtelim ki, burada Merkantilizmden önce, müdahalelerin bulunmadığı dönem-
ler kastedilmektedir. 

(110) DUPONT DE NEMOURS: Introduction aux Oeuvres de QUESNAY. sh. 21 
ve sonrası. 
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çektir. İnsanla eşya arasındaki ilişkileri düzenleyecek bu doğal yasa-
lar, ilâhî olduklarından en iyi düzeni oluşturmuş olacaklardır. 

Bu «Doğal Düzen», «Doğal Kanun» felsefesi,  daha önceden de 
değindiğimiz ve biraz sonra da belirteceğimiz gibi Liberalizmin 
temeli olan «Laissez - Faire; Laissez - Passer»'ye götürecektir. 

Çünkü açıktır ki, bu anlayışı kabul ettikten sonra, ona saygılı 
olmak gerekecektir. Bu nasıl olacaktır. İlkelerini getirdikten sonra, 
iş kolaylaşmaktadır. Her fert,  kendisi için en avantajlı olan yolu ve 
davranışı, dışardan hiç bir etkin gücün arışıcılığı olmadan, zorlan-
madan, kendi kendine doğal olarak, özgür olarak bulabilecektir. 

Burada her insanın, kendi bünyesinde, taşıdığı psikolojik denge 
sonucu «mümkün olan en büyük doyumu, avantajı, en az 
masrafla  elde edecektir. Bu ekonomik davranışın mükem-
melleşmesidir» ( m ) . Görüldüğü gibi, bu noktada düşüncelerini 
andığımız F. Quesnay, daha sonra Neo - Klâsik Okul'un ilkelerin-
den biri olan «Hedonistlik» ilkesinin temellerini, atmış olmakta, 
ferdiyetçiliğin  yolunu, açmaktadır. Çünkü her kişi, böyle rasyonel 
bir tarzda davranınca, söz konusu «Doğal Düzen», alt üst olacağına; 
tam tersine, daha iyi bir güvene bağlanmış olacaktır. Bir tek kişinin 
özel çıkarının, toplumun tümünün yararından ayrılamayacağı biza-
tihi anılan düzenin, bir gereği olmaktadır. Yalnız bunun böyle 
cereyan edebilmesi için, fertlerin  özgürlük rejimi içinde bulun-
ması, gerekir. Bireylerin, kendi çıkarlarına özgür olarak, uygun 
hareket ettikleri zaman ise, her şey kendiliğinden düzenli bir biçimde 
oluşacaktır. Çünkü, insanların en iyi tercihi yapabilmeleri için, 
özgürlüğe ihtiyaçları var (112). Yine Mercier de la Riviere'e 
göre, Mülkiyet ve Hürriyet 'in bulunması, başkaca hiç bir kanuna 
ihtiyaç kalmaksızın en iyi düzenin egemen olmasına olanak vermek-
tedir (113). 

Yararlanma arzusu, bu anlayışa göre öylesine bir akım oluş-
turur ki, toplumu mümkün olan durumun en iyisine götüren bir 
sürekli eğilim doğar (114). Bu noktada şunu belirtelim ki, İngiliz 
J. Tucker, «bireysel çıkarın, ekonomik hareketliliğin motörü olduğu 
ve iş bölümüne yol açtığını» (115) belirtmekteydi, 1757 yılında. 

(111) Bknz: Les Dialogues Sur les Artisans. 
(112) F. Q,UESNAY: Droit Naturel, sh: 55. 
(113) MERCİER de la RIVIERE:  a.g.e., sh: 617. 
(114) MERCİER de la RIVIERE:  a.g.e., sh: 617. 
(115) J. TUCKER: Introductıons For Travellers, 1757 (Yazar BRISTOL'da Dekan idi 

ve Gal PRENSİ'ne sesleniyordu bu eseriyle. . .). 
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Buraya kadar değindiklerim gerçekten; özel mülkiyet, özel 
çıkar, güvenlik ve özgürlük: üretim özgürlüğü, ticaret öz-
gürlüğü, fiyat  ve rekabet özgürlüğü, temelini Doğal Düzen-
den ve Doğal Kanun'dan alan Laissez - Faire, Laissez - Passer 
(Bırakınız Yapsınlar, Bırakınız Geçsinler), teorisine götür-
mektedir (116). 

(i 16) Liberalizm  ile eş anlamda kullanılan Laissez Faire'izm'in  orijini hakkında kesin bir şey 
söylemek şimdilik olanaksızdır. Bu konuda şimdiye değin ortaya atılan iddialar başlıca 
şöyle özetlenebilir: Daha önce QUESNAY'm bile ilham aldığını belirttiğimiz 
BOISGUILBERT, Merkantilist uygulamalarda, zor kullanılarak yaptırılan değişi-
min, özellikle çifçti  üreticiyi perişan ettiğini belirtmekte ve eğer, bu ticaret işini kendi 
kendine serbest halde bıraksalar, bir diğer deyişle her şeyi doğal haline 
BIRAKSALAR,  çok daha iyi sonuç alınırdı demektedir (bknz:  Economistes  Financiers  du 
XIII  Siecle, Ed. E. Daire, Paris,  1843, sh: 281 v.s. Yine, A O N C K E N : De Maxime 
Laissez Aller, Laissez Passer, Bern, 1886. Bu iki eserde de, «Tabiatı  kendi haline bırakınız, 
Bildiği Gibi Tapsın»,  deyiminin,  B O I S G U I L B E R T ' e ait olduğu belirtilmektedir). 
Fiziyokratların çoğu, örneğin MIRABEAU  ve MERCİER de la RIVIERE,  daha 
önce adını andığımız V. GOURNAY'ın,  bunu kullandığını belirtmektedirler. 
Oysa GOURNAY'ın  yakın dostu ve fikir  arkadaşı olan T U R G O T ise; daha farklı 
bir formül  altında, KOLBERT zamanında bir tüccarın «Bırakınız bizi yapalım», 
dediğini belirtmektedir (Ch. GİDE ve Ch. RIST: a.g.e., sh: 112). «İşi tabiata bırakın, 
işi ahlâka bırakınız», gibi bir kullanım, 1647 de İspanyol asıllı, BALTHASAR 
GRACIAN'm  Fransızcaya çevrilen (Oraculo Manual) «Oracle Portatif»  adlı küçük 
eserinde kullandığı anlaşılmaktadır. Yine MONTEIGNE'nin 1588'de «DENE-
MELER», adlı eserinin, ikinci baskısı olan l'Essai  sur l'Experience  (14. cü kitap, kesim: 
X I I ) , «işinyapılmasını biraz da tabiata  bırakalım», demektedir. 

Bize öyle geliyor ki, Ekonomik Liberalizmin belirgin sloganı haline gelen «Bırakınız 
Tapsınlar,  Bırakınız Geçsinler», ilkesi, teorisyenlerin ve düşünürlerin ilgisini çekmeden 
önce, çalışan ve üreten, dolayısıyla, Merkantilist uygulamanın katı ve sıkıcı baskısı 
altında ezilen zümrelere mensup kimseler tarafından  ortaya atılmış olabileceği, daha 
gerçekçi bir olasılık gibi görünmektedir. 
Nitekim, imalât sanayiinin ve özellikle kamusal teşebbüslerin durumunu denetle-
mek için, taşraya yaptığı düzenli ve sık ziyaretlerden birinde KOLBERT, Lyon'da; 
endüstriyel gelişmeyi daha hızlandırmak ve yaymak için bir araya topladığı imalât-
çıların düşüncelerini öğrenmek ister. LEGENDRE adında bir sanayici, KOLBERT'e, 
«Bizi Serbest  Bırakınız, yararlı bulduğumuzu, bildiğimiz  gibi üretelim», der. . . Daha sonra 
bıraktığı mektuplardan (bknz: PIERRE CLEMENT: «La Correşpondence  de Colbert 
16 Ocak, 1680, tarihli  MEKTUP,  Cilt:  II,  sh: 715), birinde, Krallıkta ihdas edilmiş 
bulunan imalâthanelere verilen AYRICALIKLAR  kanunu, ticaret ve özgürlüğe 
karşı çalışmaktadır. En iyisi, insanları faaliyetlerinde  serbest bırakmak olabilir, 
çünkü en avantajlı ve uygun olanı, bir buyurgan-zorba kişi olmadan, gösteren 
bu ilkedir», demektedir. Anlaşılan merkezi yönetimin, her şeye karıştığı ve sıkı 
kurallar uyguladığı bir yönetime, adını bir damga halinde vuran KOLBERT'in, 
bu yöndeki şikâyetler ve oluşan ters sonuçlar karşısında, 1 durumu en iyi bilen 
kişilerden biri olmaktadır. 

Bundan böyle, kuvvetle muhtemeldir ki, «Laissez-Faire'ist»,  anlayış filozof  ve teoris-
yenlerin düşüncelerine sızmadan önce, onun yokluğunda oluşan güçlükleri, günde 
bir kaç kez, derinden duyan, üreticilerin  kafasında  doğmuş olsun. . . 



0 BEŞİR HAMTOĞULLAR 

Bir yandan kişiler arası, diğer yandan kişilerle toplum arası 
çıkarların ahengini belirten, Laissez Faire'izmin, temeli Doğal Dü-
zen, Doğal Kanun olan bir felsefede  bulunduğu söylenebilir (117). 

«Doğal Düzen» anlaşılmaktadır ki, Fiziyokratik doktrinin an-
layışı içinde, sıkı bir tarzda, Ekonomik özgürlüğün doğal yasasına 
bağlanmaktadır (118). Burada, açıklanması gereken iki düşünce var. 
Önce fiziksel  nitelikte ve insanlar için en yararlı bir doğal düzen 
bulunmaktadır ki, bunun üzerine «ahlâkî bir doğal düzen», in-
sana en büyük avantajı sağlayan, insanların doğal faaliyetlerinin 
kanununun kurulması gerekir. Bu «Doğal Düzen», iki deyim ile 
ifade  edilebilir: Özel Mülkiyet  ve Ekonomik özgürlük... 

iki zamanda oluştuğunu sandığım «Laissez - Faire, Laissez -
Passer»'ye, yukarıda anılan iki kavram, türevleriyle birlikte düşünü-
lürse, adeta kaynaklık etmiş olmaktadır. Aslında özgürlük istemle-
rinin tabanında, bu X V I I I . yüzyıl Fransa'sının, ekonomik, sosyal 
ve siyasal, strüktürlerinin karşılıklı çatışması bulunmaktadır. 

Daha önce kısaca anmış olduğumuz gibi, Merkantilist karışım-
cılık ve kuralcılık sonucu üretim, tüketim ve değişim strüktürle-
rini, çekilmez dar boğazlar kuşatıyordu. Bir tek örnekle durumu 
aydınlatmakla yerinirsek, tarımsal alandan buğday unsurunu, ana-
cağız. Düşünmek gerekir ki, beslenme rejiminde ekmeğin, en önemli 
bir gıda maddesi 6lduğu bir çağda, buğday üretiminden dağıtım ve 
tüketimine dek uzanan işlemlerin tümü, katı, çeşitli düzenleme ve 
bir denetim altında cereyan ediyordu. Strüktürel bozukluk ile, Fizi-
yokrasi'nin tarımcı temelinin nedenlerinden biri de, işte bu alanda 
oluşmaktaydı (119). 

Merkantilist uygulamanın kısaca, çalışma düzenine -Loncala-
rın yapısı ve işleyişi-, Üretim Düzeyine - imalâthanelerin tekelleri 

(117) Nitekim G. KAZGAN'da,  haklı olarak, « . . . Laissez - Faire deyiminde özetlenebile-
cek iktisat politikası, kaynağını Tabii  Kanun  Felsefesinden»  aldığını belirtmektedir (bknz: 
İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi, a.g.e., sh: 34. 
Ayrıca, bknz: Stephane  BAUER: Origine Utopique et Metaphorique de la Theorie 
du «Laissez Faire»  et VEquilibre  Naturel»,  R . E . P . , - içinde-, 1931, sh: 1589-1602. 
— A. SCHATZ: L'tndividualisme Economique, 1907, sh.: 33-38. 
— VVEULERSSE:  Le Mouvement Physiocratique, 1910, Cilt: II. 

(118) G. HASBACH (Kiel Üniversitesinde Prof.):  Les Fondements Philohiques de l'Eco-
nomie Politique, R . E . P . , -içinde-, 1893, sh: 769 v.s. 

(119) Bu katı müdahaleler için, bknz: 
J. ARIAU:  l'Opposition aux Physiocrats â la Fin de l'Ancien Regime, Librr, L. 
G . D . J . , Paris, 1965. 
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ve ayrıcalıkları, polis denetimi Ticaret Düzenine iç ve dış ticaret 
sınırlamaları, parasal sorunları, karşı olmak üzere ve yeni ekonomik-
sosyal strüktiirlerle de bağdaşabilecek «Bırakınız Yapsınlar - Bı-
rakınız Geçsinler» ilkesi, Ekonomik Liberalizmin temel ilkesi, 
halinde doğacaktır. 

«Laissez - Faire» ile önce, üretimin serbest bırakılması istene-
cektir. Ekonomik özgürlük ve mülkiyet temelleri üzerinde oluşan 
yeni ve ön Kapitalist üretim biçimi sonucunda, artacak olan üre-
timi, iç ve dış piyasalara akıtmak zorunluluğu, «iyi bir fiata  sata-
bilme» gereği doğrultusunda, daha önce andığımız üzere, «Fiyatla-
rın Serbest Teşekkülü»  ile «Serbest Rekabet»  oluşacak, bu strük-
türlerdeki gelişmeler ise, iç ve dış ticareti, serbest bırakmayı gerek-
tirecektir. Bundan da «Laissez - Passer» oluşacaktır. 

Kolayca anlaşılacağı üzere bu doktrin esinlenmesini, devrin 
mevcut strüktürlerinden almaktadır. Bundan ötürü, tarımcı taba-
nın görevi, önce tarımsal üretimin serbestisini sonra tahılların ve 
diğer malların, bir bölgeden diğer bölgeye serbestçe geçmesini Ti-
caret ve Sanayi'yi boğan gelişmelerini, sınırlayan, düzenlemelerin 
kaldırılması, vs. istenecektir. . . 

Buraya değin uzun tahlillerde, Fizyokrasi sayesinde ekonomik 
alanda ilk kez, derli toplu ve genellikle turarlı bir doktrin oluşmuş 
olmaktadır. 

Günümüzde bile «Ekonomik Liberalizm» veya «Bireycilik» 
denilen doktrinin, ilk oluşma aşaması olmaktadır, Fizıyokratik dok-
trin. Bundan ötürüdür ki, Fizyokratları «Ekonomik Liberaliz-
min» ilk kurucuları saymak,  yanlış olamaz sanıyoruz. Nitekim, 
Modern Liberal Okul, mensupları da, Fizyokratları, öncü kabul 
etmektedir (120). 

Gerçekten Fizyokratların ekonomik düşüncelerinde oluşan or-
ganizasyon tipinin güdücü gücü, Merkantilist doktrinin devletin 
dıştan müdahaleleri yerine; kişinin özel çıkarından gücünü alan, 
özgür, spontane içsel bir güç ikâme etmektedirler. Siyasal alanda 
ise, Kolbertizme, şiddetle karşıdırlar. Ayrıcalık ve tekeller sistemi 
ile sanayileşmeyi ön gören, politikaları reddettiler. Ticaret serbes-
tisi istediler ve tahılların serbest ticaretini engeleyen düzenleme-

(120) Bknz, Yvez GUYOT: «ÇJUESNAY et la Physiocratie» (eserine önsöz), de la Petite 
Bibliotheque ve le Dictionnaire d'Economie Politique (Physiocrates): Journal des 
Economistes, 1896, XXVII, sh: 339. 



0 BEŞİR HAMlTOĞULLAR 

lerin kaldırılmasına çalıştılar. Sonra esinlendirilmiş oldukları yeni 
hukuk düzeninin yürürlükte kalmasını sağlamak için, oluşturduk-
ları tasarılar, X V I I I . yüzyıl tarihinin en ilginç örneklerini yansıt-
maktadır (121). Quesnay 'ın daha önce andığımız, «Les Maximes 
du Gouvernement Economique», serbest yarışım (rekabet) 
ilkesini, şart koşan ve devletlerin Ticaret Politikalarım oluşturan 
(122), yalnız bir temel değil; fakat,  modern programlamanın 
da, bizce en etkin örneklerinin ilki olmaktadır. 

İktisadî Liberalizmin oluşmasında Fizyokratik doktrinin diğer 
bir önemi, sadece düşünce ve tasarı alanında kalmakla yetinme-
mesi, Liberal Kapitalist sistemi olgunlaştıracak ve hemen uygula-
nabilecek politikalar saptamış olması ve bunları siyasal iktidara 
empoze edebilmiş bulunmasıdır. Fizyokrasinin Liberal Kapitalizm 
bakımından bir diğer önemi, «Tarımsal Kapitalizmi» Fransa' 
da iyice yerleştirmiş olmasıdır. 

Fizyokrasi sayesinde, kaynağını doğal kanunlardan alan tarım-
sal temelli iktisadî Liberalizmin oluşması, İngiltere'de A. Smith'in 
öncülüğünde, endüstriyel temeller ve insan psikolojisine dayatılıp 
geliştirilecektir. Şimdi, Liberalizmin İngiltere'deki gelişimine, bir 
göz atalım. 

B) Liberal Doktrinin Endüstrici ve Psikolojik Tabanı: (İngil-
tere ). 

Fransa'da tarımsal Kapitalizm oluşurken, İngiltere'de En-
düstriyel Kapitalizm, oluşma halindeydi. 

Fransa'da Liberal İktisadî doktrinin Fiziokratlar aracılığıyla, 
ilk oluşmaları etkili bir biçimde sürdürülürken; İngiltere'de de ben-
zer bir doktrin hareketi hazırlığı vardı. Aslında bu hazırlık eko-
nomi dışı alanlarda da ceryan ediyordu. Temeli yine metafiziğe 
dayanan bir «Doğal Yasa», anlayışı İngiltere'de sürmekteydi. Özel 
mülkiyet kurumunu, feylezof  J. Lock, doğal yasaya ve özgürlüğe 
bağlıyor, böylece siyasal bireyciliğin kurucusu oluyordu. 

(121) Bknz, AFANASSIEV:  Le Commerce des Cereales en France au XVIII' Siecle. 
— L'Abbe Galliani et la Question du Commerce des BMe a la Fin du Regne de 
LOUIS XV. 

(122) Maxime X X V : Oeuvres Economiques et Philosophiques de Q,UESNAY, ONCKEN, 
1888, sh: 336 ve s. 
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a) Liberal OkuVa  Doğru: 

Fizyokratik Okui 'un başarısı çok parlak ve Schumpeter gibi 
düşünürlere göre ise, ömrü çok kısa sürdü (123). Etkileri ise uzun 
sürdü ve büyük oldu (124). Oysa A d a m Smith ' in görüşlerinden do-
ğan Liberal Okul çok daha uzun bir zaman yaşayacaktır. Yalnız 
burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta var. Liberal Okui 'un 
oluşmasında ilk aşamayı oluşturan ve biri Doğal Yasa, diğeri ta-
rımsal olan iki ana düşünceyi geliştiren de Fiziyokrasi olmaktadır. 
İlk kaynak budur. Nitekim Liberal Okui 'un gelişmesi, X I X . yüz-
yılın başından itibaren Fizyokratik doktrinin, andığımız gibi da-
yanağından, tarımcı görüşü bırakıp «doğal yasa» görüşünü benim-
seyip sürecektir. Yalnız Adam Smith ' in görüş açısı, genelliği içinde, 
hemen hemen Fizyokratik doktrinin iki dayanağını da, benimse-
mektedir. Yukarıdaki gelişme yani tarımın elimine edilmesi, ancak, 
X I X . y.y. başlarından itibaren başlamaktadır. Bu da gayet nor-
mal bir sonuçtur. Çünkü endüstrileşme hızlanıp yayılmağa baş-
lamış ve ingiltere yeni bir gelişme aşamasına çıkmıştır. 

Şimdi, İngiltere'de oluşan ve temeli endüstriyel olan ekono-
mik Liberalizme, bir göz atalım. 

b) Adam Smith'te  (1723  - 1 7 9 0 J  Liberalizm: 

Her şeyden önce A. Smith ' in eserlerinde, 1776 döneminin İn-
giltere'si sergilenmektedir. Bu tarihte İngilrere'de tarımsal devrim 
gerçekleşmiş, endüstriyel devrim ise yeni başlamaktadır. Çünkü en-
düstriyel gelişme, teknik  olmaktan daha çok henüz ekonomik ni-
telik yansıtmaktadır, 1760'lara değin. Gelişme, üretimin maddesel 
araçlarından çok çalışmanın örgütlenmesinde görülecektir. V e bu 
aşamada endüstrinin çekicisi, hazırlayıcısı, tüccarlardır. Henüz 
Maşinizmin, güdücü gücüne doğru bir eğilim, bulunmamaktadır. 
Bu gelişme daha sonra gerçekleşecek, kredi ve ticareti de ilerletecek-
tir. Sürükleyici sektör, İngiltere'de 1763 dönemine dek, ticarettir. 
Bu sayede büyük bir koloni impoaratorluğu kurulacak, Dış Ticaret 
son derece gelişecek ve sonuç olarak yeni endüstrilerin doğmasına ola-
nak verecektir. 

(123) J. SCHUMPETER: History of  Economic Analysis, Londra, 1954, sh: 228-229. 
(124) A. SMITH'i derinden etkiledikten başka, ilk Ekonomik Okul olması ve tarımsal 

özelliği dolayısıyla, çağımız geri kalmış ve tarımsal yapılı ülkelerinde, yeni bir gün-
cellik kazanmış olduğunu anımsatmakla yetinelim. 
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İşte bu dönemde A. Smith, toprak sahiplerine ve işçilere karşı 
derin bir sempati duymakta, tersine tüccar ve imalâtçılara ise, şüp-
heyle bakmaktadır. Büyük eseri, «Ulusların Zenginliği»'ni yazdığı 
1776'dan, önce gelen yıllarda, büyük değişmeler henüz başlamıştı ve 
sanayi devrimi daha önemli sonuçlarını yansıtamamıştı. 

Politik iktisadm babası sayılan A. Smith, Fizyokratların etkisi 
altındadır. Sonra, kendisinden önce gelen ve Quesnay ile olan ya-
kın ilişkilerinde, Fizyokratik görüşlerinden etkilenen ve A. Smith'i 
etkileyen David Hume 'un da, özellikle dış ticaret, uluslararası işbö-
lümü ve yarışım üzerine, ilginç eserler oluşturduğunu belirtmiş 
olalım. 

Demek oluyor ki, Liberal Okul'un ilk büyük teorisyeni A. Smith, 
memleketi olan İngiltere'nin o zamanki ekonomik ve düşünce st-
rüktürünün etkisi ile, Fransa'da oluşmuş bulunan Fiziyokratik dokt-
rinin etkileri altında düşüncelerini oluşturacaktır (125). 

Glasgow Üniversitesinde 1751 yılından beri Prof.  olan A. Smith, 
1764 yılına değin, «Ahlâkî Felsefe»  dersleri vermektedir. 
V e ünlü eseri «Ahlâkî Duygular Teorisi»ni (The Theory of  Moral 
Sentiments), 1759 yılında yayımlayacaktır. 

Bir genç prense eşlik etmek üzere, üniversiteyi bırakacak ve 
tarihçisine göre değişmek üzere 1763 veya 1764 yılında Fransa'da 
iki buçuk yıl kalacaktır (Toulouse ve Paris'te). Bu arada, devrin 
ünlü düşünürleri Fiziyokratlardan, Quesnay ve Turgot ile tanı-
şacak ve onların etkisinden kurtulamayacaktır. Bir iddiaya göre, 
1776 yılında yayımlanan ve bu kez ekonomik dalda büyük yankılar 
yaratan ve kısaltılmış adıyla «Ulusların Zenginliği», (An Inquiry 
into the Nature and Causes of  the Wealth of  Nation) eserini, Toulouse' 
ta yazmağa başlamış ve Quesnay'a ithaf  etmeyi düşünmüştür (126). 

Londra'da politik iktisat Prof'ü  olan Cannan'm 1891 yılında, 
ele geçirdiği bir «öğrenci notlarmdan» da, A. Smith 'in Fiziyok-
ratların derin etkisinde kaldığı belirtilmektedir (127). 

Aslında Fiziyokratların en büyük eserlri, A. Smith 'in Fran-
sa'da bulunduğu dönemde (1765-1766), yayınlanmış olmaktaydı. 

(125) DELATOUR: Adam SMİTH, Sa Vie, Ses Travaux, Sa Doctrine, Guillaume, 
1886, sh: 130. 
— G. H. BOUSQUET: Adam SMİTH, «Textes Choisis», Paris Dalloz, 1950. 

(126) R. GONNARD: Hoistoire des Doctrines Economiques, a.g.e., sh: 127-128. 
(127) CANAN: «Introduction a la Richesse des Nations, Ed., Coste, 1950. 
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Bütün bu hususlar, kendisi reddettiği halde, A. Smith'in, Fiziyok-
rasiden etkilendiğini ortaya çıkarabilecek niteliktedir. 

Henüz tamamen iktisatçı olmadan önce bir «ahlâk felsefecisi» 
olan A. Smith, henüz sanayi devriminin arifesinde,  eserini verir-
ken; Fizyokratların Doğal Yasa Felsefesinden  ve küçük bir ölçü-
de de tarımcı eğilimlerinden etkilenmişti (128). «Ulusların Zengin-
liği» denemesinde ise, özellikle Fransa'da geçirdiği ve Fiziyokratla-
ıın ileri gelenleriyle kurabildiği ilişkiler sonucunda, ekonomik gö-
rüşlerinden büyük ölçüde esinlendiği, onların bazı eksikliklerini ta-
mamlayarak, kendine mal edebildiği söylenebilir (129). 

Burada, özellikle A. Smith ' in, Liberalizmin gelişmesini sağ-
layan düşüncelerini saptamakla yetindiğimden, «politik iktisadın 
babası» sayılan düşünürün, diğer iktisadî görüşlerine değinmeye-
ceğim. 

Gerçekten, A. Smith 'in ekonomik felsefesinin  temelleri, daha 
önce andığımız, biri felsefik  olan «Ahlâkî Duygular Teorisi» ile, 
diğeri ekonomik nitelikte bulunan «Ulusların Zenginliği», adlı 
iki eserinde bulunmaktadır. 

Temel düşünce şudur: Bir Doğal Düzen, bir Doğal Kanun, 
bulunmaktadır. Maksimum gönenç düzeyine varmak isteyen birey'e 
düşen iş, bu düzene uymaktan ibarettir. Çünkü ferdin,  dolayısiyle 
toplumun «otomatik» olarak, maksimum yararını, bu meka-
nizmalar sağlamaktadır. Görüldüğü üzere Fiziyokratların Doğal 
Kanunu, Doğal Özgürlüğü Smith 'de savunmaktadır. Bu Doğal 
Düzene, ekonomik biçimi, Fizyokratlar vermişlerdi. Yine A. Smith 'in, 
ilginç iki eserinde bu Doğal Düzen, ahengi: «Ahlâkî Duygular 
Felsefesi»,  adlı eserinde, ahlâkî dünyada sempati ile, «Ulusların 
Zenginliği» adlı eserinde ise; ekonomik dünyada çıkar ile, gerçek-
leşmektedir. 

Psikolojik temelleri gözeten A. Smith, kişilerin, özgür olmak, 
kendi kendilerini sevmek, geleneklere uymak, çalışmak ve bir di-
ğeri ile değişime girişmek gibi, önemli duyuş ve davranışları bu-
lunmaktadır. Bundan ötürü, kişi çıkarlarının nerede olduğunu, yine 
en iyi kendisi, bilmektedir. Bundan ötürü, kişi özgür olmalıdır ki, 
çıkarını en iyi tarzda seçebilsin ve gerçekleştirebilsin. Buradan biri 

(128) Gülten KAZGAN:  İktisadî Düşünce, a.g.e., Sh: 40. 
(129) Ben belirtiyorum (özellikle değişim ve bölüşüm teorilerinde, Fiziyokratların etkisi 

olduğu açıkça görülmektedir). 
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«natüralist», diğeri «optimist» olan iki ana anlayış yan-
sımaktadır. Buradan A. Smith, bu düzen ve ahenk, müdahale-
lerin olmadığı yani, özgürlüğün hüküm sürdüğü her yerde, kendini 
gösterecektir, sonucuna gidecektir. Bu noktada A. Smith 'de, Fizi-
yokratlar kadar, metafizikçidir.  Onlardan aldığı ve bireye «l'Homo 
Economicus» niteliğini veren ve yeni olan bir psikolojik unsuru, 
işin içine katmış olmasıdır. Böylece «Doğal Düzen» anlayışı, A. 
Smith 'de, biraz daha gelişerek olgunlaşmış olmaktadır. 

Kişinin bu psikolojik tarafları  dolayısıyla her insan, kendi ha-
lini ve geleceğini, durmadan iyileştirmeye yönelmesi, genel bir ahenk 
(uyum), yaratacaktır. Örneğin, bir kişi, müteşebbis, en fazla  değeri 
olan bir malı üretmeye yönelince, onu özendiren tek güç, özel çı-
karıdır. Bu ve diğer bütün durumlarda, hiç de düşünmüş olamadığı 
bir amacı, sanki görünmeyen bir el tarafından,  gerçekleştirmiş 
olacaktır.Kendi özel proje ve çıkarım gerçekleştirmek üzere 
faaliyete  geçen kişi, çoğu kez topluma hizmet etmektedir. 
Hem de bu hizmet düşünüre göre, toplum için sosyal çalış-
malar yapanlardan daha etkin olmaktadır (burada devlet mü-
dahalesinin, ferdiyetçilikten,  topluma daha az yararlı olduğu fikri 
saklıdır) (130). 

A. Smith için bu Doğal Düzen, kendiliğinden gerçekleşmek-
tedir. Fiziyokratlar için ise, gerçekleşmesi gereken bir sistem idi. 
Bundan dolayıdır ki, yukarıda «optimist» olduğunu belirtmiştik. 

Gerçekten, doğal bir iyimserlik, A. Smith 'i Ekonomik Özgür-
lük ve Bireycilik politikası önermeye, yöneltecektir. «Ferdi teşeb-
büsü üretimin en etkin unsuru olarak ileriye süren Adam Smith, 
Ferdiyetçi ekonomik sistemin kurucusu» (131), olacaktır, özgür-
lük ve Bireycilik,  bu düşüncede oluşan iki odakta kaçınılmaz bir 
sonuç olmaktadır. En iyi, doğal ve kendiliğinden (spontane) olu-
şan, bu Doğal Düzen'in varlığı nedeniyle ve kişinin, kendi özel çı-
karının egemen, en iyi yargıcı olması sonucunda, psikolojik olarak 
en iyi yolu izleyeceği var sayımı, nedeniyle. . . Görüldüğü üzere, A. 
Smith'teki iyimserlik, doğalcılık, bireycilik gibi egemen görüşler, 
Ekonomik Liberalizme ve Liberal Okul'un kuruluşuna götüre-

(130) Zaten A. SMİTH, bu nedenlerle DEVLETİN rolünü, ulusal savunma, adalet ve ancak 
kişinin yararlı görmediğinden yapmadığı ekonomik faaliyetleri  yapmaktan ibaret 
kabul etmektedir (Bknz: «Richesse des Nations», a.g.e., V. kitap). 

(131) S. BARDA  ve E. ALKIN: Dış Ticaret Teorisi, İst., 1970 sh: 66. 
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cek niteliktedir. Nitekim oluşacak Liberal Okul 'a bu görüşlerini, 
başlangıçta aynen aktarabilecek, yalnız daha sonra ise bu görüşlerin 
özellikle Optimist kısmı, bir kenara itilecektir (elimine) edilecektir. 

Kolaylıkla  anlaşıldığı gibi, A. Smith 'de Fiziyokratlardan daha 
fazla  Laissez - Faire'izmin, savunucusudur. Politik iktisat an-
layışında bireye verdiği üstün değer ve mevki, Liberalizme götür-
mektedir (132). 

Zenginliğin kaynaklarını araştıran düşünür, bu nedeni, mal 
üretiminde ve özellikle çalışmada bulur. Bilindiği gibi Merkanti-
listler, bunu değerli madenlerde, Fizyokratlar ise toprakta bulmuş-
lardı. 

A. Smith'e göre, her ulusun yıllık çalışması, herkese, yaşam 
için zorunlu olan bütün malların üretilmesini sağlayan ilk kaynak-
tır. İsterse, yerinde tüketilsin, isterse, bu çalışmanın ürünleriyle, 
diğer ülkelerden, mal ve hizmet satm alınsın. Görüldüğü gibi, zen-
ginliğin gerçek kaynağı çalışma olmaktadir. Böyle olunca asıl ve-
rimli (prodüktif)  olan, fiziyokrasideki  gibi, sadece bir tek sınıfın 
(tarımcı) değil; fakat  bütün ulusun çalışmasıdır (133). 

Beşerî toplumlardaki bu işbirliği, kendiliğinden, fakat  iş bölü-
mü biçimi altında, gerçekleşmektedir. İşte millî gelirin yaratılma-
sında, bütün çalışan insanların işbirliği, bu iş bölümü sayesinde, 
ancak sağlanabilmektedir. Bunun dışında iş bölümü, çalışmanın 
etkinliğini istidatların gelişmesini zaman tasarrufunu  sağlamakta 
ve teknik icatları, özendirmektedir. 

Yalnız şu var ki, iş bölümünün yayılması için, bazı koşullara 
ihtiyaç vardır. Önce piyasanın genişliği ve büyüklüğü, sonra 
sermaye bolluğu, gerekmektedir. 

Buraya değin andıklarımızın, göz önünde tuttuğumuz sınırlı 
nokta bakımından anlamı ve sonucu şu olmaktadır: Mal ve hizmet 
üretimini çoğaltan, etkin bir iş bölümü için, semaye bolluğu için, 
geniş bir piyasa bulabilmek için, ekonomik özgürlüğe ihtiyaç bu-

(132) Nitekim, Merkantilizme karşı tenkitlerini içeren «Ulusların Zenginliği» eserinin 
IV. cildinde, üretim ve çalışmayı düzenleyen lonca düzenini yermekte, monopol ve 
ayrıcalıkların kaldırılmasını istemektedir. 
Yine İngiltere'de, ithâl gümrüklerini ve dış ticareti kayıtlayıcı uygulamanın kal-
dırılması için, mücadele ediyordu. 

(133) Çağımızdaki modern deyişiyle tam istihdamın ancak zenginlik getirebileceği düşün-
cesi, ilkel bir halde de olsa, A. SMITH'de görülmektedir (B. H.). 



BEŞİR HAMTOĞULLAR 

Ilınmaktadır. Buradan, çalışma serbestisi, sermaye dolaşımı ser-
bestisinin gerekliliği, ortaya çıkmaktadır. Sonra iş bölümü,çeşitli 
üretim unsurlarını serbestçe birleştirecek teşebbüse çağında bulu-
nacaktır. 

c) A. Smith  Liberalizminin Anlamı ve Sınırları 

Liberal Okul 'un kurucusu Adam Smith 'in Liberalizmi çoğu 
zaman yorumlandığı gibi, mutlak ve sınırsız ve hele anarşi anlamına 
hiç gelmemektedir. V e yanlış sonuçlara varmamak için, bu görü-
şün nüanslandırılmasında yarar vardır. Konumuz bakımından ay-
rıca, bunda bir zorunluluk da bulunmaktadır. 

Aslında A. Smith 'nin, bu tahlillerimizde, özellikle yakalamağa 
çalıştığımız Ekonomik Liberalizmi dışında kalan ekonomik güçle-
rinde, günümüzde bilimsel olarak güncel, bir taraf  kalmamış olduğu 
söylenebilir. Oysa dış ticaret serbestisi lehinde ve özellikle Liberal 
bir politikanın genelliğinde, ekonomik strüktürün, kişi çıkarını temel 
olan kendiliğinden bir örgütlenmeyi öngördüğünden, eskimiş yanları-
na karşın, günümüzde bile üzerinde durulan önemli sorunlar, oluş-
turabilmektedir. 

Ekonomik bireyciliğin kurucularından biri olan A. Smith'in 
Liberalizminde bireyin özel çıkarının etkinliği, dürtüsü, zenginlikle-
rin yaratıcısıdır. Çok basit olduğu halde, kurduğu Fiyat ve Piyasa 
teorisi, kendiliğinden ve otomatik olarak bir denge anlayışına gö-
türmektedir. Bu görüşleri ile Merkantilistlerin «aktif  para ve 
müdahaleci» tezleri ile, Fiziyokratlarm «mutlakiyetçi»  tezlerine, 
karşı çıkmaktadır. 

Değinmeğe çabaladığım kadarıyla, A. Smith 'in naturalizm ve 
optimizmine dayanan bir ekonomik özgürlük, düşünürün Libera-
lizmini oluşturmaktadır. Bununla birlikte, teorik analizinden çıka-
rılabilecek yanılgıları engellemek amacıyla, bazı noktaları «Ulus-
ların Zenginliği», eserinin IV. kitabının sonunda belirmektedir (134). 

Merkantilist ve Fiziyokratları eleştirdikten sonra, şunları yaz-
maktadır: «bütün tercihli ve kayıtlayıcı sistemler giderilmiş ol-

duğundan, doğal özgürlüğün açık ve sade sistemi, kendiliğinden olu-
şacaktır». «Her insan, adaletin yasalarını çiğnemediği sürece, özel 

(134) Buradaki açıklamalarımızda, söz konusu kitaptaki düşünceleri, göz önüne alacağız. 
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çıkarını bildiği gibi, kendine uygun geldiği üzere izlemekte, çalış-
masını ve sermayesini, diğer insanlarmkilerle yarışım halinde 
ortaya koymakta tamamen ve kesinlikle serbest, bırakılmalıdır». 
Gayet açık olduğu üzere, bu noktada liberalizm şartlı olmakladır. 
Özgürlük doğal yasaların gerekleriyle sınırlanmaktadır. Bundan 
ötürü kişinin, toplumun genel yararını optimal düzeyde ve otoma-
tik bir tarzda sağlayan özel kâr arayışları, çalışma, fiyat,  piyasa, 
ticaret, yarışım, vb. durumlara dışardan herhangi bir müdahale 
de (ne avantaj - ayrıcalık verici ve ne de sınırlayıcı) bulunulma-
mak, bu girişimlerde yapaylıktan kaçınılmalıdır. 

Bundan ötürü A. Smith, hükümet ve hükümdarlara, kişilerin 
girişim ve çalışmalarını, toplum yararı ile uyumlu bir duruma ge-
tirmek için yaptıkları ve hiç bir yarar sağlamayan müdahaleler-
den vaz geçmelerini, önermektedir. 

Görüldüğü gibi, Fiziyokratlardan sonra A. Smith 'de, onlardan 
daha geniş ve daha bilimsel sayılabilecek bir tarzda kuşkusuz, dev-
letin ekonomik alana karışmamasını istemekte (135) ve devletin, 
«niteliği gereği ekonomik faaliyetlere  yatkın olmadığını», belirtmek-
mektedir. «Hükümetlerin niteliği ile tüccarların niteliği kadar, 
bir diğerine karşıt olan az şey vardır», diyecektir (136). Bu nokta-
da tanıdığı tek ayrılık P.T.T., idaresidir. Bunun nedeni ise açıktır. 
Zira o zamana dek, devlet işletmeciliğinde en başarılı olan girişim, 
P.T.T. idi de ondan. Düşünür, devletin ekonomik alandaki yetersiz-
liğini, teker teker saymakta, savurgan ve ekonomik gerçeklerden 
vb. habersiz ve modern deyişi ile bürokrasinin, ihmâlci, sorumsuz 
ve zalimliği gibi, sayısız eksikliği üzerinde durmaktadır. 

Burada ortaya önemli bir nokta çıkmaktadır. Devlet hangi iş-
leri yapacaktır? Devlet karışımlarına bir sınır çizilebilr mi? 

A. Smith'in düşünce sisteminde, bu soruların karşılığı, 
şöyle saptanabilir; Devlet her şey en önce, kişilerin kâr-kazanç arayış 
hesaplarıyla bağdaşmayan ve ekonomik güçlerini aşan işleri yapa-
caktır. «Devlete sadece üç faaliyet  alanı tanımaktadır: Adalet, 
Ulusal savunma» (137) ve tek veya bir kısım insanın bir araya 
gelmesiyle, kendi özel çıkarlarıyla bağdaşmadığından, hiç bir zaman 
yapmayacakları,  Bayındırlık hizmetlerinin yapımı ve bakımı 

(135) A. SMİTH: Wealth of  Nations, IV. kitap, a.g.e., sh: 184. 
(136) A. SMİTH: Wealth of  Nations, I. kitap, sh: 304. 
(137) Ch. GİDE, Ch. RIST: Histoire des Doctrines Economiques, a.g.e., C. I., sh: 104. 
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gibi işler ile bazı kamusal kurumlarm işleri gibi faaliyetler 
(138) . 

Devlet müdahaleciliğine, A. Smith 'in anlayışı içinde, ancak şu 
iki alana giren durumlarda izin ve gerek vardır. 1 - Yabancı ülke-
lerin ekonomik tecavüzü söz konusu olduğu zaman, toplumu sa 
vunmak gerektiğinde (139), 2 - Bireyi toplumun diğer, kişilerinden 
gelebilecek baskı ve haksızlıklara karşı, «doğal düzeni» yeniden 
kurmak ve sürdürmek, söz konusu olduğu z a m a n . . . 

Bu değinmelerimizden çıkarılabilecek sonuç, Adam Smith 'in 
Liberalizm anlayışının, oldukça nüanslı olduğu ve «körü körüne» 
bir bireycilik, olmadığıdır. Aslında düşünürün doktrinini oluştur-
duğu zaman, İngiltere'de mevcut Piyasa - Fiyat ve Yarışım biçimi, 
düşünürün kurduğu modeli, esinlendirecek bir yapıda idi. Bundan 
ötürü bu noktada, yani devrin düşünce yapısı ile ekonomik yapısı 
arasında belli bir tutarlılıktan söz açılabilir. 

Düşünür, özel girişimciliğin, her türlü tekeline ve onlara dışar-
dan tanınacak ayrıcalıklara karşıdır. Özel teşebbüsün ancak şu iki 
koşulu yerine getirdiği takdirde, tüm topluma yararlı olabileceğini 
belirtmektedir; Müteşebbisin: 1 - Sadece kişisel kâr - kazanç elde 
etmek gibi bir özendiriciye dayanması, 2 - Kişisel çıkarla harekete 
geçmiş bulunan müteşebbisin yarışım sayesinde haklı sınırlarda 
tutulabilmesidir. Bu iki koşulun gerçekleştirilemediği hallerde top-
lum, kamusal teşebbüsten zarar gördüğü kadar, özel teşebbüslerden 
de zarar görebilir. 

Anlaşıldığı gibi A. Smith 'te, Ch. Gide ve Ch. Rist 'inde belirt-
miş oldukları üzere, devletin iktisadî yaşama karışmaması, andık-
larımıza daha da eklebilecek istisnaları bulunan genel bir ilkedir, 
yoksa «mutlak bir kuram değil» (140). Düşünür, her kuramın bir 
istisnası olduğunu unutmuş değildir. Yukarıda özet halinde de olsa, 

(138) A. SMİTH: a.g.e., II. kitap, 250 vs. 
(139) Önemli bir değinme: Ticaret serbestisinin teorisyeni olan A. SMIIH'in, devlet  yönetiminde, 

Gümrükler Genel Müdürlük  görevim kabullenmesi bir tutarsızlık  olarak nitelendirilmektedir. 
(Örneğin, bknz: A. PIETTRE: Pensee Economique... et Theorie... a.g.e., sh: 65). 
Düşüncemize göre A. SMITH'in böylesi bir görevi yüklenmesi, yukarıda belirtti-
ğimiz üzere, gerektiği zaman toplumu, dış ekonomik tecavüzlere karşı korunmak 
amacı olabilir. Eğer bu yorumumuz doğru ise, düşünür, teorik düşüncesini uygula-
mada sınamak gibi, oldukça tutarlı bir davranış göstermiş olmaktadır. 

(140) Ch. GİDE ve Ch. RIST: Hist, des Doct., Econ., a.g.e., sh: 105. 
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belirmiş olduğumuz gibi, toplum yararının gerektirdiği hal-
lerde, A. Smith devlet müdahalelerini meşru saymaktadır, 
örneğin; faiz  haddinin meşru tesbiti, postanın devlet tara-
fından  yöneltilmesi, ilk okul öğreniminin mecburi tutulması, 
güvenlik isteyen işlerle, her tür serbest mesleklere girişin 
devlet sınavına bağlanması, para ve banka ile ilgili işlemler 
v.b... 

Düşünüre göre devlete böyle müdahaleler hakkı tanımak ilk 
bakışta, doğal özgürlüğe karşı gibi görünebilir. Fakat, sınırlı kişi-
lerin bu doğal özgürlüğünün icrası, eğer bütün toplumun güvenli-
ğini tehlikeye koyuyor  yani tehdit ediyor ise; ister Liberal ister 
otoriter, her türlü hükümet tarafından  smırlanmalı ve engellenme-
lidir (141). Bu konuda andığı örnek, düşünürün anlayışını, tama-
men açıklığa kavuşturmaktadır. Yazara göre: «Nasıl ki, bir yangı-
nın çevreyi sarmasmı engellemek için, duvarlar kurmak zorunlu-
luğu, doğal özgürlüğe karşı bir eylem sayılamaz ise, işte tamamen 
aynı tarzda ticaret ve bankacılık konusunda, alınacak bu tip ted-
birler de (142) doğal özgürlüğe aykırı düşmez. Bu örnek bile kişi-
nin ve özellikle toplumun yararı için, gerektiği zaman bazı devlet 
düzenlemelerini, karışımcılığını, öngördüğünü yansıtmaktadır (143). 

Aslında A. Smith'in ferdiyetçiliği,  kişiyi çok ezmiş bulunan Mer-
kantilist politikalar ve onun oluşturduğu «iktisadî sisteme karşı, 
bir teplidir (üreticiler, tüccarlar ve işçiler, etrafında  sıkı kayıtla-
malar, engeller vardı). . . İngiltere'de çıraklığa giriş çağı 7 yaşında 
başlıyordu. Belli başlı sanayilere çırak alınması sınırlanmıştı. İşçi-
lerin serbestçe dolaşması, «yoksullar, yasası ile», engelleniyordu. 
Emek ve sermayenin iyi kullanılması, engelleniyordu. Dışta da bü-
yük engeller vardı. İrlanda ticarî yönden İngiltere'den 1 ayrı idi. Dış 
ticarette -ithalât ihracat-, büyük çıkmazlar vardı. . . 

Böylesi bir ortamda, Liberal olmamağa, Ferdiyetçi ol-
mamağa olanak var mıydı? Yalnız, buna rağmen A. Smith ' in, 

(141) A. SMİTH: a.g.e., kitap I, sh: 307 ve I). kitap, 2 kesim. 

(142) A. SMİTH: a.g.e., )). kitap, sh: 272. 
(143) Önemli bir Değinme: A. SMÎTH gibi, Liberal Okui'un kurucusunda, belli sınırlarda 

da kalsa, özel koşullar içinde de uygulanması öngörülse, DEVLETE, iktisadî hayata 
müdahale etme olanağının kabul edilmiş olması, genellikle, iktisadî sistemlerin ev-
rimi doğrultusunu ve özellikle KARMA  ekonomi, etrafında  yer alan karanlıkları, 
aydınlatabilecek önemli ışıklar taşımaktadır. 
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bu ferdiyetçiliği  sınırlıdır ve «toplum yararını, hiç bir zaman kişi 
çıkarına feda»  (144), ettiği iddia edilemez. 

d)  A. Smitih'nin  Etkisi: 

Burada da, daha önce değindiğim gibi düşünürün etkisi sadece 
ekonomik liberalizm bakımından göz önüne alınacaktır. 

Daha önce dolayısı ile, A. Smith ile geliştirilen düşüncelerin, 
Fiziyokratik doktrine oranla çok daha uzun bir süre yaşayacağını 
belirtmiştik, tngiliz Liberal Okulu'nun kuruluşu aslında 1776'da A. 
Smith'in büyük eseri «Ulusların Zenginliği» ile başlayıp ı82o'ler-
den itibaren ise Manchester Okulu biçiminde devam edecektir. 
Aslında ingiliz Klâsik Okulu denilen bu ekonomik Liberalizmin aşa-
malarını kavrayabilmek için, A. Smith'ten başlayıp, 1848 yılında 
Stuart Mill in «Politik İktisadın tikeleri», adlı eserinin yayın 
tarihine kadar çıkmak ve bu dönem dünyasını anlayabilmek, mevcut 
olan yenileştirme potansiyelini ortaya koyabilmek, düşünce, eko-
nomik ve sosyal Strüktürleri alt üst eden yoğun teknik gelişme-
leri, kavrayabilmek için, X . X . yüzyılı damgalayan Teknik ve 
Endüstri Devriminin tarihini, ortaya koymak  gerekir. 

Daha ilerde, konumuzun belirlediği çerçevede, söz konusu bu 
teknik gelişmelere değinmeğe çalışacağım. 

A. Smith 'in etkisinin boyutlarını saptayabilmek için, hem uy-
gulama hem de, iktisadî düşünceler tarihine başvurmak gerekir. 
Denilebilir ki, «İktisadî Düşünceler Tarihi, bir yüzyıl boyunca 
onun» «Ulusların Zenginliği» adlı «5» kitaptan oluşan «Eserine 
asılı kalmıştır» (145). Bu eser, gerçekten çeşitli dillere çevrilerek, 
bütün dünyaya yayılmış ve özellikle Avrupa'da kök salmıştır. 

Gerçekten, A. Smith 'in düşünceleri, Liberal Okulun temel-
lerini atarak, o dönemin kuşağını, yöneticilerini «ikna edecek ve 
gelecek kuşakları  ise, yönlendirecektir». 

Uygulama alanındaki etkisine bir İKİ örnek vermekle yetinip, 
düşünceler alanındaki etkisine geçeceğim. 

Söz konusu eserinin yayımını izleyen yıl, Smith 'in düşüncele-
rinden esinlenen iktisadî politikalar oluşacaktır, ingiltere Başba-
kanı olan Lord North, A. Smith 'in vergilerle ilgili teorilerini uygu-

(144) C. TALAŞ: Ekonomik Sistemler, Ankara, 1969, sh: 37. 
(145) Ch. GİDE, Ch. RIST: Histoire des Doct, Econ, a.g.e., sh: 122 ve 113. 
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lar. Pitt ise, iktidara gelir gelmez, Smith'in düşüncelerini uygula-
mağa yönelecek ve 1768 yılında, Liberal doğrultuda ilk ticaret 
anlaşmasını, oluşturacaktır. 

Daha önce dolayısı ile değinmiş olduğumuz gibi, Adam Smith 'in 
de, Fiziyokratlar gibi, sadece doktrin adamı değil; fakat  düşünce-
lerinin iktisadî politikalara dönüşmesi yönünde mücadele eden, bir 
aksiyon adamı, niteliği de bulunmaktadır. 

Adam Smith 'in izinde giden düşünce akımları, biri kötümser, 
diğeri iyimser olan nitelikleriyle, düşünürün etkisini sürdürecek-
lerdir. Şimdi İktisadî Liberalizmi geliştiren yönlerine ağırlığı ver-
mek şartıyla bu görüşleri, kısaca anmağa çalışalım. 

e) Kötümser  Görüşler:  Malthus  ve Ricardo 

Hemen belirtmeli ki, söz konusu bu kötümserlik görecelidir. 
İngiliz Klâsik Okulunun büyük kişilerinden, R. Malthus ve D. 
Ricardo daha önce dolayısı ile andığımız gibi, A. Smith 'in düşünce-
lerinde devam etmiş bulunan Fizyokrasi'nin toprak unsuruna da-
yanan tarımcı görüşü, tamamen elimine edeceklerdir. Diğer yan-
dan A. Smith 'in düşüncelerinden, bir kısmına karşı da şüphe du-
yacaklardır. A. Smith 'in, «yer yüzünde her şeyin en iyi tarzda yü-
rümesi için «Bırakınız Yapsınlar, Bırakınız Geçsinler», ilkesine 
uymanın yeterli olduğu ilkesine biraz kuşku ile bakacak, «özgürlük 
dünyasında», her şeyin mükemmel geçmediğine, dikkati çekecek-
lerdir. Fakat buna karşın; eğer işi düzeltmek amacıyla devlet karı-
şımcılığı kendini gösterirse, o zaman, işlerin daha da kötü-
leşeceğini de (Smith'den ayrıldıkları nokta), ilkeler yönünden çok, 
metod yönünden de belirtmişlerdir. 

Doğal Kanunlara ve Liberal Doktrine dayandıkları ve «birey-
sel» unsura inandıkları için, A. Smith'in temel düşüncesini izle-
mektedirler. (A. Smith, bilindiği üzere, metod yönünden daha 
çok tüme varımcı -Inductif-,  yöntemden yanaydı, Malthus 
ise, görünüşe karşın «aprioriste» ve «Tümdengelen» -Deduc-
tif,  yöntemini izlemiştir. D. Ricardo ise, tamamen «Tümdengelim» 
yöntemi uygulamıştır). 

Anlaşıldığı gibi yeni ekonomik, sosyal ve demografik  strüktür-
lerin yarattığı, yeni durumlar karşısında, yarı bir kötümserlik 
söz konusudur. 
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A. Smith'teki tam bir iyimserlik, Malthus ve Ricardo 'yu ne-
den, kötümserliğe götürmektedir? Çünkü insanlar ile doğa arasın-
daki, insanlar ile insanlar arasındaki ilişkiler, Smith 'in devrinde-
kilerden farklıdır.  Endüstrileşme çağına girilmiştir. Yukarıda an-
dığımız, A. Smith 'in Fiziyokratlardan «devraldığı» görüş, bu iki 
düşünür tarafından  bırakılacaktır. 

Tarımı en dezavantajlı yönleriyle ele alacaklardır. Tarımla il-
gili, İngiliz ekonomisinin yeni temel teorisi, ünlü, «toprağın azalan 
verim kanunu» olacaktır. Malthus ve Ricardo 'nun çoğu analiz 
ve sentezlerinde, bu kanunun izdüşümleri yansıyacaktır. 

Üretim unsurlarından toprak, böylece «zenginliklerin» kay-
nağı olmaktan çıkıverince, endüstriye doğru dönülecektir. Gerçekten, 
endüstri 1776 yılından beri, hızlı bir gelişme gösteriyordu. İşte ge-
lişen bu ekonomik kesimde, tarımın tersine «Çoğalan Verimler Ka-
nunu» nun egemen olduğu görülecektir. Fakat, işte şimdi asıl bu 
kesimde de, bir kötümser görüş oluşacaktır. 

A. Smith'in ekonomik yönden avantajlı diye yorumladığı tek-
nik gelişmeler, sosyal alanda artık çok üzücü sonuçlar doğurmaya 
başlayacaktır: Çalışma gücünün aşırı bir tarzda uzatılması, düşük 
ücretler, işçilerin, hiç de sağlıklı olmayan fabrikalar  ortamında top-
latılması, çocuk ve kadınların aşırı sömürüsü, insancıl değerlere 
karşı duran sefaleti..  (146). Görüldüğü gibi, bu iki liberal düşünce 
adamından, kötümserlik sadece tarımsal kesimle sınırlanmamakta-
dır. Şimdi bu iki düşünüre, biraz daha yer ayıralım. 

aa) Thomas ROBERT  - MALTHUS ( 1 7 6 6 - 1 8 3 4 ) 

Bilindiği gibi 1796'da «bunalım» adlı bir incelemesinin yayım-
lanmasına düşünürün babası engel olmuştu. 1798'de ise, Malthus 
nüfus  ilkesi üzerine deneme (Essay the Principle of  Population 
as it Affects  the Future împrovement of  Society) adlı eserini, 
imzasız olarak yayımlayacaktır.  Daha sonra gözden geçirilmiş ve ge-
nişletilmiş bu eseri imzalayarak, 1803 yılında ikinci baskısını yapa-
cak ve yazarın yaşadığı süre içinde, en sonuncusu 1826 yılında ol-
mak üzere beşinci baskısını yapmış olacaktır (147). 

(146) Bknz, MANTOUX: La Revolution Industrielle au XVIII Siecle, Ed. Genin, Paris, 

1959-
(147) R. MALTHUS'un düşünceleri için bknz: 

- l'Essai sur le Principe de la Population, Paris, 1964. 
— J. BONAR: MALT US, and his Work Londra, 1924, (2. baskı). 
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Görüldüğü gibi, Malthus 'un bu eseri ve teorileri, büyük bir 
yankı yaratacaktır. Pitt, düşünürü koruyacak ve 1805 yılında Haylei-
bury kolejinde, politik iktisat ve modern tarih dersinin profesörü 
olacaktır (İngiltere'de oluşturulan ilk politik iktisat kürsüsü 
olmaktadır). Söz konusu kolejin Doğu Hindistan kumpanyası yö-
neticileri tarafından  açılmış olması, ayrıca ilginçtir. 

Düşünürün «nüfus  ilkesi üzerine deneme» adlı ünlü eserinden 
başka rant, gıda maddelerinin artan fiyatı  hakkında, tahıllar v.s. 
üzerine olan başlıca eserlerinden, Politik İktisadın ilkeleri (1820) 
ile Politik İktisatta Tanımlar (1827), adlı olanlarını anmakla 
yetinelim. 

Bu eserlerindeki düşünceleriyle Malthus, adeta Adam Smith 'in 
«Ulusların zenginliği», adlı eserine ters yönde paralel olmak üzere 
«Ulusların Yoksulluğu»  üzerine denemeler yapmış olmaktadır. 
Belirtelim ki, klâsik düşüncede, kalkınma ve geri kalma üzerine olan 
görüşleriyle, tek örnek olmaktadır, Malthus. 

Burada düşünürün teorilerini eleştirecek değiliz. . . Yoksul sınıf-
ların sefaletini,  ahlâkın zayıflaması  ile açıkladığı ölçüde, siyasal 
bir başarı kazanıyordu, Malthus 'un tezi. Malthus, «çok az ülke var-
dır ki, orada gıda maddeleri, çoğalma eğilimi hızlı olan nüfustan 
daha hızlı artmış olsun. . . Nüfus  kendi haline bırakıldığı takdirde 
her 25 yılda bir - iki katına çıkar. Bu demektir ki, nüfus  ge-
ometrik hızla artmaktadır. Oysa bu süre zarfında  gıda mad-
deleri, sadece aritmetik bir hızla artmaktadır. Buradan, 
her şeyden önce ve modern analiz aracı strüktürel deyim ile, 
nüfus  strüktürü ile tarımsal strüktür (toprak unsurunun 
verimi) arasında, uyuşmazlık bulunmaktadır. Gıda mad-
delerinin, çoğalan nüfus  karşısındaki bu sınırlılık ve ye-
tersizliğinde varlıksız sosyal sınıfların  SEFALETİ, oluş-
maktadır. Böylece, nüfus  yoğunluğu fazla  olan bir ortamda, 
yeni doğumlara yer yoktur. Çünkü «tabiatın bu geniş sofra-
sında, yeni doğacak bu yoksul çocuk için, boş yer bulunma-
maktadır». Bundan ötürü «tabiat bu yeni gelene, doğayı ter-
ketmesini emretmektedir. Ve doğanın bu emri bizzat, söz 

— F. PASSY: Le Principc de la Population. MALTHUS et Sa Doktrine, Paris, 
1868. 
— J. STASSART:  MALTHUS et la Population Liege, 1957. 
— J. OSER: Must men Starve? The Malthusian Controversy, Londra 1956. 
— K. SMITH: The Malthusien Controversy, Londra, 195. 
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konusu kişi tarafından  uygulanacaktır». Maltlıus'un Liberal 
düşünceleri, bu noktada oluşup, nüfus  strüktürü ile, gıda 
maddeleri arasındasi bu dengesizliği çözecektirj 

Aslında düşünür için böylesi bir dengeye götürecek iki yol sa-
dece, nüfus  kesimiyle ilgilidir, tik yol, «Savaş, yokluk  ve hastalık 
gibi doğal araç ve mekanizmaların normal işleyerek, nüfusu 
kırmasını beklemek»,  ikinci ve son yol ise, «ahlâki alanda bir 
sınırlama oluşturarak (the moral restrains)». Yani özellikle, bir 
aile kuracak maddesel olanaklara sahip olmayanlar için bekâr kal-
mayı öğütlemek. Düşünür için, gıda maddeleriyle, nüfus  arasın-
daki bu dengelemeyi gerçekleştirmenin en iyi yolu, gönüllü olarak 
çocuk yapmayı engelleyen koruyucu tedbirler almaktır. Yalnız şunu 
belirtmek gerekir ki, bu tedbirler, sadece gıda maddeleri sağlamakta, 
güçlükleri olan, yoksul sınıf  içindir. 

Burada Malthus 'un kötümser teorisine karşın konumuz bakı-
mından, düşünürün sadece liberalizm çizgisinde kalan, düşüncele-
rini arıtmak ve aydınlatmak olduğundan, söz konusu doktrinin eleş-
tirisine girmeyeceğiz. 

Belirtelim ki, düşünür, söz konusu dengeyi sağlayacak ve gö-
nüllü birtakım yoksunlukların (mahrumiyetlerin) oluşturulmasın-
da, liberal doğal ve psikolojik özendirmelerden yanadır. Devlet 
müdahalesine, mensup olduğu düşünce akımı gereği, karşıdır. Çün-
kü, devletin bu alana yapacağı her türlü karışma, mevcut olan se-
faleti  artırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Çünkü, sonuç 
olarak bu karışımı, yoksulları çocuk yapmağa özendirecektir. Bun-
dan ötürü, «yoksullara»  yardım yapmayı ön gören kanunların bile, 
kaldırılmasını önerecektir. Diğer yandan, doğum sınırlamalarını, 
tamamen kişinin gönüllü ve sadece moral yollarla sağlanmasından 
yana olduğundan da, «doğal kanuna», inanmaktadır, Burada dev-
letten tek isteği, bu konuları içeren bir doktrinin özellikle yayılma-
sına yardımcı olmasıdır. 

Metod ağırlığına ve bir çok noktada oluşan fikir  farklılıkları-
na rağmen, T. R. Malthus 'un Liberalizme A. Smith'ten daha 
az inandığı savlanamaz. Tersine, çok bilinçli olarak «Mülkiyet 
ve Sosyal eşitsizliğe dayanan Liberal düzen'in», geçerlilik 
kazanmasına hizmet etmiştir (148). 

(148) Bknz, Henri DENIS: Histoire de la Pensle Economique, P .U.F . Paris, 1967. 



ÇAĞDAŞ İKTİSADİ SİSTEMLER 12 

A. Smith, özgürlüğün bir ulusun zenginliğini çoğaltacak en iyi 
araç olduğunu belirtmişti, k az belirsiz de olsa, bireylerin çoğun-
luğunun bu zenginlikten yararlanacaklarına inanmıştı. 

T. R. Malthus ise, artan zenginliğin her bireyin durumunda 
bir iyileşme yaratmadan da oluşabileceğine işaret etmektedir. 

Kuşkusuz bu düşüncesi, nüfusun,  gıda maddeleri artışından da-
ha fazla  ve hızlı olduğu durumlar için doğrudur (149). Bunu belirt-
tikten sonra yazar, Liberal rejim ile doğurduğu eşitsizliğin, hiç de-
ğilse, kişilerin bir kısmının geleceğini iyileştirdiğini belitmektedir. 
Çünkü, nüfusun  artışını bir ölçüde sınırlamaktadır. Düşünüre göre, 
halbuki, eşitçi olan bir rejim, bütün kişileri yoksulluğa, mahkûm 
eder. 

Malthus'da bireycilik, özellikle açık bir tarzda belirmektedir. 
Yalnız A. Smith 'in, bireysel özgürlüğe sınırsız övgüsü yanında, 
Malthus 'un, bireyciliğinde, şiddeti artan bir kişisel sorumluluğa 
yer vermektedir. İktisat profesörlüğüne  «Papazlıktan» gelen, T. TR. 
Malthus için, uhrevî dünyadaki, kuruluş gibi, dünyada da birey-
ciliğin insanı kurtarması olanaklıdır (150). 

bb) David RİCARDO  (1772 - 1823). 

Malthus 'un izleyicisi musevî kökenli D. Ricardo, İngiliz ban-
kacılığı ve J. Bentham 'ın faydacı  felsefesinin  etkisinde, bulunmaktadır. 

Bugün bile etkileri süren D. Ricardo'nun Para ve Dış Ticaret 
üzerine olan tezlerinden, bir kısmı ilgi çekmektedir. 

Burada düşünürün başlıca eserleri ve teorilerini anmak ve da-
ha önce izlediğimiz yolda kalarak, Liberal düşüncesine değinmekle 
yetineceğiz. Ricardo 'nun, temel ekonomik eserleri, on yıla yakın 
bir olgunlaşma döneminden geçecektir. Bunların başlıcaları, kısaca 
tarihsel sıraya göre aşağıdaki gibi yansıtılabilir: 

— 1810'da: Les Hauts Prix des Lingots, 

— 1815'te: Essai sur l'Influence  Des Bas Prix du Bld, 

(149) Belirtelim ki, nüfus  değişkenine, ilk değinen düşünür olan MALTHUS'un, nüfusun 
değişik kesimlerin egemenliğinde bulnnan ekonomiye (Tarım, Ticaret v.b.) göre, 
ilişkilerini incelediği ve bu önemli nüansın çoklukla gözden kaçtığı görülmekte-
dir. (150) 

(150) Bknz, Michel BERNARD:  Introduction a une Sociologie des Doctrines Economiques, 
MOUTON, a.g.e. 
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— 1817'de: Principes de l'ficonomie  Politique et de l 'Impot. 
(en önemli eseri budur: Politik İktisadın ve Verginin İlkeleri). 

Bunlar dışında yazarın, tarım, banka, para ile ilgili, diğer in-
celemeleri ve özellikle mektuplarının da ilginç yanları olduğunu 
belirtmekle yetin elim (151). 

Teorilerine gelince, başlıcaları «Değer - Emek» teorisidir (bu-
rada düşünür, mallara değerini veren unsur, insanın çalışmasıdır. 
Belirtelim ki, bu görüş Marksist Doktrinin Değer Fazlası anlayışının 
temeli olacaktır. Böylece Marksizm, İngiliz Klâsik Okulunun, adeta 
tinsel -manevî- mirasçısı olacaktır). 

Doğal Ücret Teorisi: Malthus 'gil tezlerden doğrudan çı-
kan bir sonuçtur. Malthus 'un yasasına göre nüfus  hızla arttığından, 
ü c r a artışı Ricardo 'ya göre, ücretlilerin aleyhine dönüşecektir. 
Çünkü ücretliyi daha fazla  çocuk yapmağa özendirecektir. Sonuç ola-
rak ücretliler arasındaki yarışım, emek piyasasını da hızlandıracaktır. 
Böylece ücretler, işçinin hayatını, sadece sürdürebileceği seviyeye indi-
recektir ki, bu da doğal ücret 'tir. . . Bundan ötürüdür ki, Ricardo 
ve onu izliyenler, bu yasadan hareket ederek (ki onlar için bir fi-
zik yasası kadar, önlenmez bir gücü vardır, bu yasanın), K a m u 
iktidarının sosyal tedbirler alıp, oluşmakta olan proleter yoksullu-
ğun hafifletilmesine  karşı çıkacaklardır. 

Rant Teorisi: Malthus'tan gelen diğer bir etki şu ünlü Rant 
teorisinde yansıyacaktır. İnsanlık her geçen gün, sayıca artacağı-
na göre tarımcıları, giderek daha fazla  masrafla,  daha az verimli 
olan toprakları işlemek zorunda bırakacaktır. Bu ise buğdayın fia-
tım giderek arttıracaktır. Buradan düşünür daha verimli veya 
daha iyi nitelikli topraklara sahip olanlar özel bir gayret harcama-
dan, fazla  bir gelir, bir ergi (nimet) elde ederler ki, işte buna Rant, 
denmektedir (belirtelim ki, Ricardo 'nun bu teorisinde mutlak bir 
rant değil, fakat  «tefazuli»  bir rant, söz konusu olmaktadır). Ya-
t ısı) Ayrıca RİCARDO  hk. da, yararla bakılabilecek bazı eserler için bknz: 

— E. HALEVY:  La Formation du Radicalisme Philosophique, Paris, 1901 - 1904. 
— P. SRAFFA:  D. RİCARDO  Works an Correspondence, 10 cilt, Cambridge, 
1954 - 1955. 
W J. H. HOLLANDER: Davıd RİCARDO,  1910. 
W M. BLAUG: Ricardien Economics, New Haven (E.U.), 1958. 
W R. L. MEEK: Studies in the Labour Theory of  Value, Londra, 1956. 
W E. CANNAN: Histoire des Theories de la Production et de Distribution dans 
l'Economie Politique Anglaise de 1776 a 1848, Paris, ıgıo. 
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zar'm gelir dağılımı hakkındaki düşünceleri bu rant, kâr ve ücret, 
teorilerine bağlı bir tarzda yansıyacaktır.  Politik İktisadın İlkeleri 
adlı kitabınm önsözünde, topraktan, sermaye ve emeğin uygulan-
ması sonucu, elde edilen hasıla, toprak sahipleri, sermaye ve emek 
gibi, toplumun üç sınıfı  arasında paylaşılır. 

Bu kısa değinmelerin gösterdiği üzere, Ricardo 'nun doktrini 
de kötümser olmaktadır. 

Ricardo, başlangıçta belirttiğimiz gibi, A. Smith ve özellikle Fi-
ziyokratların, doğanın cömertliğine ve «bedava vir ergi» 
sağlayan görüşleri yerine, teorilerini doğanın, tersine cimriliğine, 
dayandırmaktadır. Bu nokta önemlidir. Çünkü, söz konusu bu cim-
rilikten, bir ülkeyi kurtaracak en iyi yol, gümrüklerini yabancı ucuz 
buğdaylara tümü ile açmak olacaktır. Bu ilkedir ki, Ricardo'yu 
henüz koruyucu olan İngiltere için serbest ticareti, istemeye yö-
neltecektir. Tahlilimizin bu kısmında, belirtilmesi gereken diğer bir 
nokta var. Ricardo'nun izleyicilerinden, Richard Cobden 1836'da, 
Manchester'de: «Buğday üzerine çıkarılmış bulunan kanunların 
kaldırılması için» bir Cephe, oluşturur (152). Açılan mücadele so-
nunda, bunlar (corn law) kaldırırdır. (1846). V e 1850 lerde de, 
Cromvvell'in ünlü «Act of  Navigation»'u da kalkar. Endüstrisi 
güçlenen İngiltere, gümrük koruyuculuğunu kaldırır. Serbest ticarete 
geçer. (On yıl sonra, 1860'larda, Fransa bu Liberal uygulamada İn-
giltere'yi izler). Burada D. Ricardo 'nun etkisini görmemek müm-
kün müdür? Hatırlatalım ki, düşünür «Serbest Ticaretin», bunu 
uygulayan her ülke için yararlı olacağı sonucunu çıkarmamış mıydı? 
(153)-

İşte, uluslararası bu serbest değişimden, her ülkenin karşılıklı 
olarak yararlanacağını belirten doktrin, İngiltere'de serbest Tica-
ret'in lehinde kullanılan kanıtlardan biri haline gelecektir. 

Fakat, söz konusu bu doktrine, en aşırı biçimini veren de Ri-
cardo 'dur. Bilindiği gibi, bu teori «ödemeler bilançosunun oto-

(152) Belirtelim ki, İngiliz Lieral Okuluna, Manchester adının verilmesi, işte bu girişim-
den ileri gelmektedir. 

(153) Burada, Ekonomik Liberalizmi oluşturan bu düşüncelerin eleştirisine girmek, konu-
muz dışında kaldığından, Ricardo'nun andığımız bu tezinin, bir ülkenin ekonomik 
strüktürünün  değişmesi halinde; Ü R E T İ M Maliyetlerinin  de değişmesi, dolayısıyla bu önemli 
noktanın, ihmâl edildiği  için, söz konusu tezin geçerliliğinden çok şey kaybediebileceğini,  belirt-
mekle yetinelim. 
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matik dengesidir» (154). Dış Ticarette, ödemeler bilançosu kendi-
liğinden otomatik olarak dengelendiğinden Devlete, bu alana ka-
rışma görevi düşmeyecektir. Bundan ötürü, Laissez - Faire 'izm, dış 
ticarete egemen olmalıdır (belirtelim ki, bu otomatik dengenin 
Ricardo 'nun düşüncesine göre, biri fiyat  hareketleri, diğeri «para-
nın miktar teorisi», gibi iki dayanağı bulunmaktadır: eğer söz 
konusu X ülkesinde değerli madenler azalırsa, dolaşımdaki para 
miktarında azalmalar olacaktır. Fiyatlar bu durumda düşecektir. 
Malların düşen bu fiyatı,  mal ihtacatını özendirip, ithalâtı ise, azal-
tacaktır. Altın girişi çoğalan ülkede ise, aynı mekanizma, bu kez 
tersine işleyeceğinden, fiyatlar  yükselecek, ihracat azalıp ithalât 
artacaktır. Bu süreç işleyerek mal ve hizmet hacimlerinde meydana 
getireceği değişmelerle, açığı olan dış ödemeler bilançosu, kendi-
liğinden dengelenmiş olmaktadır...). 

Doktrinin bu Liberal temeli, serbest ticaret taraftarlarına: 
Yabancı ülkelerden yapay olarak ithalâtı azaltıp, değerli ma-
den çıkışını engellemenin, parasal sistemin iyi işlemesini tehlikeye 
sokacağı yönünde savlarda bulunmalarına olanak verecektir. 

Bundan ötürü de serbest ticaret, görüşü için de en iyi yol, Li-
beralizm idi. Aslında 1815 y. da sonra İngiliz endüstrisinin geliş-
miş bulunan strüktürü içinde en uygun doktrin de, buydu (155). 
Çünkü o zamana dek İngiltere, özel teşebbüslerinin kuruluşunu, 
kolonilerden taşınan kâr ve kazançlara eklenen ve yabancı kökenli 
mallardan alınan gümrük vergileri sonucunda, tamamlamıştı. En-
düstriyel gelişim, öylesi bir aşamaya varmıştı ki, serbest ticaretin 
yaygınlaşması, hem cinsleri üzerine elli yıllık bir ilerilik avantajı 
bulunan bu endüstriyel strüktüre yeni pazarlar sağlayacaktı (156). 
İngiliz mallarının bütün dünyada dolaşımı kolaylaşacak ve üstün 
yarışmı karşısında bu mallar, en büyük avantajı, sağlayacaklardı. 

Bu kısa değinmeler bile D. Ricardo 'nun Liberal doktrinin sa-
dece bir savunucusu değil; fakat,  uygulanması yönünde de çaba-

(154) Belirtelimki bu doktrine, Merkantilist, düşünürlerden İsaac GERVAIS'delerden 
itibaren, rastlanmaktadır. Bknz: J M. LETICHE: Balance of  Payments and Econo-
mie Grovvth, New York 1959, [Kesim: II]. 

(155) Sırası gelmişken, bir daha hatırlatalım ki, mevcut strüktürler, kendilerine uygun 
doktrinler oluşturur ve her ikisi arasında dokunan karşılıklı ilişkilerde, iktisadî 
sistem biçim ve renk kazanır. 

(156) Bknz, F. CLAIRMONTE: Le Liberalisme Economique et les pays Sous develop-
pes, Cenevre, 1958, sh: 87-92. 
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lar harcadığını ortaya koymaktadır. Toprak sahibi, sermaye 
sahibi ve emek sahibi, diye üç kesimde topladığı sosyal sınıflar 
arasındaki çıkar çatışmasını gördüğü halde, Liberal düşünceden, 
başkasını önermek gereğini duymamış, yaşadığı döneme damgasını 
vuran strüktürlerin etkisini aşamamıştır. Savunduğu ticarî 
özgürlük, toprak mülküne dayanan, sosyal grubun ayrıcalıklarına 
son verecekti. Parlamentoda, kötümser Ricardo, dünya pazalannı 
fethetmek  isteyen ve düşünürün serbest ticaret doktrinine inanan 
sınıfın,  sözcülüğünü yapıyordu. Böylece Ricardo'nun düşüncesi, 
sanayiciler tarafmdan  uygulama alanma giriyordu. 

Ricardo'nun etkisi, biri yukarıda yer yer işaret ettiğimiz pra-
tik, diğeri de düşünceler üzerine olmak üzere iki alanda kendini 
gösterir. 

Ricardo için yazdığı bir makalede, M. Blaug (l'Encyclopddie 
Internationle des Sciences Sociales, 13. cilt), şunları belirtmekte-
dir.: «Yarım y.y. dan fazla,  İngiliz düşüncesine egemen oldu, Ri-
cardoj Parlamento, Ricardo 'nun normatif  görüşlerini, yavaş ya-
kabul edecektir».. . 

Unutmamak gerekir ki, Ekonomik Liberalizmin kurucuların-
dan biri olarak ve özellikle, İngiltere'nin X I X . yüzyıl ortalarında 
kabul edip, 1914 yılına kadar uyguladığı serbest ticaret 'in oluştu-
rucusu olarak, Ricardo 'nun etkisi son derece büyüktür. Denilebi-
lir ki, X I X . yüzyılda evrensel çapta ekonomik üstünlüğünü kuran 
İngiltere, Ricardo 'nun öğütlerini izlemiş olmaktadır. Yalnız şunu 
belirtmek gerekir ki, Ricardo 'nun «ticaret serbestisi» reçetesini 
uygulamağa koyulduğu zaman İngiltere'nin kıt'a Avrupası'ndaki 
en gelişmiş komşu larına görece, üretimin modern tekniklerini uy-
gulamada yarım yüzyılık bir ileriliği bulunmaktaydı. Başarıyı yan-
sıtırken, gerçeği karanlıkta bırakmamak için, İngiltere'nin endüst-
riyel ve teknik alandaki bu tekelini, hatırlamak doğru olur. 

Belirtilmesi gereken bir diğer nokta, İngiliz Kapitalizminin 
büyük ve parlak gelişmesi, sadece serbest ticaret ile de açıklan-
maz. Bu başarıda koloniyal fetihlerin  ve İngiliz asıllı iktisatçıların 
Liberal görüşleri savunmalarına karşın, İngiltere'nin sağladığı ay-
rıcalıklı piyasaların da, önemli payları olduğu kabul edilebilir. 

İngiliz Kapitalizminin, X I X . y.y. daki parlak başarılarının, 
Ricardo 'nun görüşlerinin tersine devam edememiş olması ve sayı-
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sız kişiyi aşırı üretimin doğurduğu bunalımın, dönemsel yoksullu-
ğuna itmiş olması, yukarıda andığım değişkenlerin etkisinin küçüm-
senmemesi gerektiğinin, bir diğer kanıtı sayılabilir. 

Ekonomik Liberalizmin sınırlarında kalmakla yetinen bütün 
bu açıklamalar, Ricardo 'nun deası ve ekonomik analizlere kazan-
dırdığı gelişmelere karşın, Kapitalist üretim biçiminin strüktürü^ 
nü (niteliğini), anlıyamadığını açıkça ortaya çıkarmaktadır. Bunun 
başlıca nedeni, düşünürün A. Smith gibi, Ekonomik Kanunları 
doğal kanun sayması ve evrensel çapta, geçerli olduklarını 
kabul etmesidir. 

Ricardo da, kendisinden öncekiler gibi tarihi yoksayan bir tu 
tum içinde, faydacı  belsefenin,  maddesel görüş açısını uygulamış-
tır. Bundan ötürüdür ki, Ricardo 'nun politik iktisadi J. Bentham 'ın 
kurucusu olduğu ve temelinin kısaca «zevk ve zahmet» hesabına 
indirgenebileceği faydacı  felsefeye  (157) dayanak olacak, onunla 
bütünleşecektir. 

Ricardo 'yu diğer klâsiklerden ayıran önemli bir nokta var. 
İkinci sıradaki eserlerinin, özellikle para ve banka sorunları 
ile ilgili olanları, çok ilginç düşünceler taşımaktadır. Konumuzun 
özellikle bu kesiminde, ekonomik liberalizm bakımından önemi, 
para dolaşımı ve kredi konularında, müdahaleciliğe yer vermesi-
dir. Ticaretin serbest yarışıma açık olduğu hallerde, kişisel 
çıkarlarla, toplumsal yarar sürekli olarak uyum halindedir, düşün-
cesini savunan Ricardo, «para ve banka» konularında bu düşün-
celerinden ayrılmaktadır. Bu alanda düşünür, özgürlüğün iyi sonuçlar 
vereceğine inanmamaktadır. R. Gonnard'ın deyişi ile bu noktada, 
Ricardo'nun «spekiilatörlüğü, teorisyen Ricardo'ya egemen 
olmaktadır» (158). Para ve banka sorunları, görüldüğü gibi 
düşünürün Ekonomik Liberalizminde, birer ayrık (istisnaî) du-
rum, olmaktadır. 

Malthus ve Ricardo 'nun düşünceleri, birlikte oluşturdukları 
doktrin, İngiliz Klâsik Ekonomi düşüncesine uzun bir süre esin 

(157) Bilindiği gibi, Faydacı Okui'un şefi,  Jermy BENTHAM, Faydacı Felsefeye  dayanan 
bir İktisat Bilimi kurma girişiminden, RICARDO'nun  kurduğu sistemden daha 
iyisini kurmanın mümkün olmadığına inanarak, vazgeçmiştir. J. BENTHAM'ın 
fikirleri  için, bknz: Introduction  the Principles  of  Morals  and Legislation,  The  Ralionale oj 
Revard. The  Rationale of  Punishment.  Londra, 1830. 

(158) R. GONNARD: Histoire des Doctrines Economique, a.g.e., sh: 177. 
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kaynağı olacaktır. Smith 'in düşünceleriyle kıyaslandığında, bu iki 
düşünürün görüşleri, daha derin ve bir öncekine oanla daha aydın 
görünmektedir. 

Doğal kanunların, iyimser ve iyilik verici niteliklerine kuşku 
ile bakmalarına karşın, bu yasaların, dışardan hiç bir zorlayıcı ön-
leme (tedbire) başvurmadan uygulanmasını savunmuşlardır. De-
yim yerinde ise, kötümser görüşlerini bireysel özgürlük inançları 
ile (tutarlı olmamasına rağmen) birleştirmişlerdir. Aslında bu dok-
tinlerı, ingiliz -psikolojik strüktürünün- kalvenist ve püriten temel-
leri ile tutarlı olmadığı, her halde savlanamayacaktır. Aslında, çağ-
larındaki ingiliz müteşebbis, sanayici ve tüccarları katındaki büyük 
başarıları, bunun bir kanıtıdır. Böylece, ekonomik savaşımın sert-
liğinde oluşabilecek kuşkular,  bilinçte yaratılan özgürlük ile, 
giderilmiş olmaktaydı. . . 

A. Smith 'in düşünceleri, ingiltere'den fazla  Fransa'dan ve 
Jean - Babtiste Say'ın kişiliğinde, daha sadık bir temsilci bulabile-
cektir. Şimdi söz konusu Ekonomik Liberalizmin, iyimser olan 
Fransız kanadına bir göz atalım. 

f)  İyimser  Görüşler:  Say ve Bastiat: 

aa) Jean BABTlSTE SAY (1767-1832) 

Henüz Endüstriyel Devrimi gerçekleştirememiş olan Fransa-
da'da Liberalizm, iyimser görüşlere dayanacaktır. 

A. Smith 'in, düşüncelerini bir doktrin biçiminde birleştirip, 
yeniden düşünüp, metodik halde Avrupa kıtasında yayması, J. B. 
Say'ın 1803 y. da (159) yayımladığı «Traite d'Economie Politique» 
sayesinde olmuştur. Ekonomik Liberalizme ilk hizmeti, budur. A, 

Smith 'in Avrupa'da izleyicisi, olmaktadır. 1828 ile 1830 yılları ara-
sında «Cours d'Economie Politique» adlı adlı eseri, yayımlar. 
1830'daünlü «College de France» da; ilk iktisat kürsüsüne atanır. 

Önemli iktisadî görüş ve teorileri şunlardır: 

— Müteşebbis hakkındaki teorisi, 

— Mahreçler Kanunu, 

— Üretimin üç unsuru. 

(159) Belirtmeli ki, bu eserin ilk yayımı yasaklanmış ve ikinci kez, ancak 1814 yılında yeni-
den basılmıştır. Büyük bir rağbet gören nu eser, 1817, 1819 ve 1826'da yeni baskılar 
Yapmış, eser bir çok dillere çevrilerek, Avrupa aydınlarını etkilemiştir. 
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X I X . yüzyılda Fransa'nın Liberal ilk düşünürü sayılan J. B. 
Say, hem bir aksiyon, hem de bir düşünce adamıdır (bir teşebbüsün 
şefi  ve politik iktisat profesörü). 

Biraz sonra değineceğimiz «müteşebbisin rolü» hakkında, 
yeni düşünceleri ve «Mahreçler Kanunu» ile Say, Liberal Ekono-
miye «damgasını», vurmuş olmaktadır. Doğaya tanınan etkenlik 
ve iyilik, endüstrileşmenin teorisyeni Say ile bireye tanınmış ol-
maktadır (160). 

Müteşebbis Teorisi 

J. B. Say, için «Müteşebbis», üretimin ve gelir dağılımının 
«kilit şahsiyetidir». Liberal bir ekonomide', müteşebbisin motör 
rolünü Say, keşfetmiş  olmaktadır. Gerçekten, Malthus ve Ricardo, 
kapitalist ile müteşebbisi bir diğerine karıştırmışlardır. Toprak 
unsuru, Emek ve sermaye anlayışlarında, bir diğerine karşı olma, 
söz konusudur. Say 'da ise, üretimin üç unsuru dediği bunlar, «üret-
ken hizmet», kavramı içinde uzlaşacaklarına inanmaktadır. Doğanın, 
emeğin ve sermayenin, üretken hizmetlerini, birleştirmek gerekir, 
insanların tüketim ihtiyaçlarını doyurabilmek için. Düşünüre göre, 
doğa, insan ve onun araçları ile hemen, hemen sürekli bir işbirliği 
içindedir (161). Sermaye de düşünür için, insan emeği ile doğa ara-
sında, bir buluşma noktasıdır, işte üretimin bu üç temel unsurunu, 
birleştirip, mevcut talep ile oranlı bir tarzda, üretici hizmete çeviren 
müteşebbistir. Müteşebbis, her türlü üretici ve tüketici sınıflar  için 
bir aracıdır. Üretimi o yönetir, oluşturur. Görülüyor ki, müteşebbis, 
sermaye sahibinden ayrılmaktadır. Şu anlamda ki, bir sermaye 
sahibi, müteşebbis olabilir. Yalnız, sermaye sahibi olmadan da, 
müteşebbis olmak mümkündür. Kısaca müteşebbis, sermayedardan, 
tamamen ayrı bir kategoridir ve onunla özdeşleşme zorunluluğu 
bütünü ile yoktur. Müteşebbisi ayıran özellikler, girişimcilik, bece-
riklilik, düzeltme ve yönetme gibi nitelikler, insanları ve eşyayı tanı-
ma, iyi karar verme ve değerlendirme gibi hususlardır. 

J. B. Say, müteşebbisin rolünü ve önemini, böylece belirttik-
ten sonra, gelirine gelmektedir. Müteşebbisin elde ettiği kârı, ça-
lışma-emek karşılığı olarak görmektedir; yalnız nadir bulunan ve 
niteliği yüksek olan bir çalışma söz konusu olduğu ve riski de bu-

(160) Bknz, TEILHAC: Oevres Economique de J.B. SAY. Doktora tezi Bordeaux Alcan, 
1927. 

(161) J.B. SAY: Traite d. Economie Politique, sh: 72 v.s. 
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lunduğu için, seviyesi yüksek olmaktadır. Düşünür sanayi alanın-
daki müteşebbisi, üretimin ve gelir dağılımının mötörü yapmakta-
dır. Sosyal kaynakları, sosyal ihtiyaçlara göre uyumlaştıran odur. 
Üretime katılan diğer unsurlara, gelir dağıtan, yine müteşebbis 
olmaktadır. 

Görüldüğü gibi J. B. Say, mülk sahibi ve Rantım, ekonomik 
dünyanın motörü yapan Ricardo 'nun görüşünden daha üstün bir 
teori, oluşturmaktadır. Çünkü, düşünüre göre, müteşebbis sayesin-
de, ürünler için ödenen fiyatlar  üretken çeşitli hizmetler arasında 
paylaşılır. Farklı hizmetler ise endüstriler arası tüketim ihtiyacına 
göre, paylaşılır. Dağıtım teorisi, değişim ve üretim teorileriyle, ahenkli 
bir tarzda uyumlaşır. 

Mahreçler Kanunu: 

Mallar, mallara karşılık, değişmektedir. Bir mal satın almak 
için, mal gerekli. Para bir ara vasıtadan başka bir şey değildir. 
Başka bir mal elde etmek için istenir. Değişim işlemi bittikten son-
ra, yine mal karşılığında mal verilmiş olmaktadır (162). Böylece 
her mal karşılıklı olarak kendi pazarını, yaratmaktadır. Buradan 
her ülkenin, mümkün ölçülerde çok mal üretmesinin, karşılıklı ola-
rak bütün ülkelerin lehine olacağı sonucunu çıkaracaktır. Düşü-
nür, söz konusu bu «Mahreçler Teorisinin», dünya halkları ara-
sında kardeşlik bağlarını kuvvetlendireceğine inanmıştı. Bütün ser-
best ticaret politikasına, bu teori, düşünüre, göre temel ola-
caktı. 

İnsanların mal talep etme arzuları, sürekli bir doyumsuzluk 
ile damgalı olduğundan ve bir mal üretildiği andan itibaren, içer-
diği, özel değeri aracılığıyla, diğer bir mal için bir pazar oluştura-
cağından (çünkü, kendisiyle değişebileceği bir mal arayacaktır); 
fazla  üretim, genel bir bunalıma yol açmayacaktır. Görüldüğü gibi, 
J. B. Say için, fazla  üretimin, bunalım ve karışıklık yaratması söz 
konusu değildir. İlginç olan nokta bu düşüncelerin, Avrupa'da ilk 
ekonomik bunalımların oluşmağa başladığı bir döneme rastlama-
sıdır. Fakat Say, bu bunalımların geçici olduğunu, bundan ötürü, 
kuşkuya kapılmanın doğru olmayacağını belirtmektedir. Çünkü, 
yazara göre malların, toplam arz ve talebi, zorunlu olarak bir di-
ğerine eşittir; zira toplam talep, yaratılmış bulunan toplam mal 

(162) J.B. SAY: Traite d'Economie Politique., I. baskı, sh: 154. 
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yığınından başka bir şey değildir. Böyle olunca genel bir mal tıkan-
ması, söz konusu olamaz (163). Şu halde bunalımlar oluşsa bile, 
bunlar kısmî ve geçicidir. Çünkü yazara göre: «Girişim özgürlüğü», 
bunları haber vermeğe ve aşmağa yetecektir. 

Say'ın, «Müteşebbis ve Mahreçler» teorisinden ekonomik libe-
ralizmi geliştiren sonuçlar çıkaracaktır: Özel mülkiyet, serbest te-
şebbüs, serbest ticaret ve devletin ekonomik hayata karışmaması. 

«özel Mülkiyet»  yazar için. ekonomik hayatın temel bir koşulu 
ve motörüdür (164). Yalnız ekonomik gönene için değil; fakat, 
siyasal bakımdan da, ahlâkî ve siyasi yönden de, zorunludur. 

Üretimdeki, sanayileşmedeki önemli rolü dolayısıyla, müte-
şebbise verdiği motor görevi doğrultusunda, teşebbüs serbestisi 
bir zorunluluk olmaktadır. 

Malların, kendi mahreçlerini yaratabilmesi için, iç ve dış piya-
salarda serbestçe dolaşması ve Serbest Rekabet, Serbest Piyasa, 
zorunlu olacaktır. Böylece, serbest girişim, serbest üretim, serbest 
değişim ve tüketim, normal ve zorunlu bir sonuç olacaktır (165). 

Bu görüş çerçevesinde, Devlet karışımcılığına elbette bir yer 
olmayacaktır. Zira ekonomik hayatta, üretim ve tüketimi, serbest 
arz ve talep mekanizması dengelediğine göre, endüstinin hangi 
dalının gelişmesi gerektiği konusu ile ilgilenmek zorunlu olmakta-
dır. Çünkü bu özgürlük rejiminde her şey en iyi tarzda uyumlaşa-
caktır. Böylesi bir yerde ise, Devlete ekonomik alanda yer yoktur. 
Her birey, kendi özel çıkarını, kötü tüccar-kötü müteşebbis olan 
devletten, daha iyi bilmektedir. Bundan ötürü, «Devletçiliğe» kar-
şıdır. V e düşünüre göre en iyi hükümet iktisadî hayata, karışma-
yan hükümettir. Çünkü, ekonomik alana karışması iyilik getirme-
yen hükümetin, yapacağı en büyük iyilik, bu alana karışmaması-
dır. Burada, devlet karışımcılığına bazı istisnalar tanımaktadır. A. 
Smith gibi, J. B. Say 'da, bayındırlık ve eğitim-öğretim alanlarına, 
devletin karışabileceğim, bunun sadece bu alanlarda, yararlı ola-
bileceğini, kabul etmektdir. 

(163) J.B. SAY: Traite d'Economie Polit., a.g.e., sh: 175. 

(164) J.B. SAY: Cours Complets d'Economie Politique, Pratique, Edit. Guillaume, 
Cilt: II, sh: 171. 

(165) Serbest Teşebbüs sisteminin orijini hk'da daha fazla  bilgi için bknz. O. GELINIER: 
Morale de l'Entreprise et Destin de la Nation, Edit, Plon, Paris, 1965. 
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bb) Frederic BASTIAT  ( 1 8 0 1 - 1 8 5 0 ) 

Liberal Doktrinden, Ricardo 'nun düşüncelerini ayıklayıp, bir 
kenara bıraktıkları için Fransız iktisatçılarından Dunoyer, Bastiat 
ve Amerikan iktisatçısı Carey (166)'in oluşturduğu gruba, Fran-
sız-Amerikan İyimser Okulu, adı verilmektedir. Bu noktada «Klâ-
sik Manchester» teorisyer.i sayılan (167). Laissez-Faire'izmi, adı 
etrafında  simgeleştiren F. Bastiat, üzerinde durmağa çalışacağım. 

J. B. Say'ın izleyicisi olan ve Fransız ekonomik Liberalizminin 
X I X . yüzyıl ortalarında en karakteristik özelliklerini yansıtan ikti-
satçılardan biri de F. Bastiat 'dır. Bastiat ile Liberal Doktrin, Fran-
sa'da doruklara çıkmaktadır (168). 

Hukukçu olan F. Bastiat, daha sonraları iktisada karşı ilgi du-
yacaktır. A. Smith ve J. B. Say'ı iyice okuduktan sonra, ekonomik 
görüşlerini 1844 lere kadar küçük broşür ve makaleler halinde ya-
yımlamakla yetinecektir. İktisadî yazar olmağa başlayan Bastiat, 
1845 y. da «Les Sophismes Economiques», adlı ilk eserini ya-
yımlayacaktır. Daha.önce andığımız ve Manchester'de, bu adı alan 
okulun kurulmasma yol açan Cephenin kurucu R. Cobden ile, dost-
luğunu sürdürür. Fransa'da serbest ticaret akımını yaratan «Cob-
ben et la Ligue», adlı eserini yayımlar. Bu doğrultuda, sekreterli-
ğini yaptığı merkezi bir komisyon kurar. Bir program kaleme alır. 
öğrencilerle, işçiler arasında ilişki ve dayanışma kurduran 
mitingler düzenler. «Le Libre Echange» (Serbest Ticaret), 
adlı bir haftalık  dergi çıkarır. Önce kurucu meclise, sonra Yasama 
Meclisine üye olur. Sürekli yazıları ile, özel mülkiyet v.b. ekonomik 
konuları, aydınlatıp, savunur. Hayatmın sonuna doğru, en büyük 
eseri olan ve Liberalizmden, adını alan «Les Harmonies Econo-
miques»'tir. İlk cildi, I949'y- da yayımlanır. Yazar bu tarihte, vefat 
ettiğinden, ikinci cildi, gün yüzünü göremez. Düşünürün doktrini, 
andığımız bu «Ekonomik Uyumlar», adlı eserinde yer almaktadır. 

(166) DUNOYER ve CAREY  de Ekonomik Liberalizme, inanmış ve ona kazandırdıkları 
iyimser dayanaklarla, yayılması ve gelişmesine hizmet etmişlerdir. Başlıca düşünce-
leri, şu eserlerinden izleenebilir: 
— DUNOYER'nin: Traite d'Economie Sociale (1825-1830) ile Liberte du Travail 
(1845 te). 
— CAREY'in  ise: Harmony of  Interests (1850). 

(167) Bknz, E. HEIMANN: History of  Economic Doctrines, New York, 1945, sh: 124. 
(168) Belirteyim ki, aynı dönemde, İngiltere'de, «Politik  İktisadın  İlkeleri»,  adlı eseriyle (1848) 

aynı şeyi Stuart  MILL, yapacaktır, ama Liberalizmin aksıyan yanlarına değinerek. 
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Kısaca andığımız bu ekonomik faaliyetler  ile adı, Liberal eko-
nomi ile özdeşleşen F. Bastiat 'nm en önemli Liberal düşüncelerini 
kısaca özetlemekle yetinelim. 

Daha önce yazılarında: Himayecilik, Müdahalecilik, Devlet-
çilik, Tekel ve Sosyalizm, düşünürün hücum ettiği başlıca hedefler 
olmaktadır. A m a bu olumsuz eleştiriler yetmezdi. Liberalizmin 
daha etkin ve yararlı olduğunu göstermek gerekliydi. İşte 
«Harmonies Economiques», adlı eseri ile, bunu yapacaktır. 

Düşünüre göre, ailesel yararı da kavrayan bireysel çıkar, her-
kesin, toplumun genel yararma, durmadan hizmet eder. Herkes 
kendisi için çaba harcarken bu bireyciliğin, uyarılmış toplam ça-
baları, her kişiyi, bütün topluma hizmet edecek yola itmiş olur. V e 
bu her kısmî gelişim ve buluş, asıl sahibin sağladığı kazançtan mil-
yonlarca daha fazlasını,  topluma, karşılıksız  bir hizmet tarzında 
sunmuş olmaktadır. 

Görüldüğü gibi, Laissez - Faire 'izmin en büyük dayanağı 
olan bu serbest girişimin bireyci düşünüre göre İktisadî uyum, sağ-
layacaktır. Çünkü, aynı düşünce sonucunda oluşan faaliyetlerde, 
toplumu oluşturan herkesin yararı, karşılıklı olarak uyumlaşmak-
tadır. Yazara göre, yalnız ekonomik değil; fakat,  sosyal alandaki bu 
mekanizmaların doğal işleyişini sağlayan İlahî bir güç bulunmak-
tadır. 

Bu noktadan itibaren düşünürün doktrinin ilk temeli özel çı-
kar güden bireyciliğe, ikinci bir temel olan yarışımı, eklemiş olmak-
tadır. Kişi, kendisi için çalışırken, herkes için çalışmış olmaktadır. 
Kendi özel çıkarma uyan kişi bilmeden, istemeden ve aramadan genel 
yarara hizmet etmektedir. Bunun başlıca nedeni yarışmdır (169). 

Tabiatın, ancak bazı ülke ve kıt'alara bir lütûf  olarak verdiği, 
bazı nimetlerden diğer insanların da «karşılıksız»  yararlanmasına 
ancak, yarışım, olanak vermektedir. Yine düşünüre göre, temelden 
Demokratik bir Yasa olan yarışım sayesinde, yapay olarak olu-
şan eşitsizlikler, kaybolur. Kişisel çıkarı dengeleyen karşı bir güçtür 
yarışım. Bireyciliğin gerçekleşmesi ölçüsünde, gelişmeyi sağlar ve 
insanlık ailesinin emrine sokar. Ekonomik Liberalizmin doğal ya-
nının gerçekleşebilmesi için zorunludur. 

(169) Bknz, F. BASTI AT: Les Harmonies Economiques, (Ceuvres Compl&es, de BASTI-
AT, ed. Guillaume, C. VI, sh: 316). 
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İnsanların benliğine, kişisel çıkar zembereğini koyan Allah, 
sosyal düzenin sinesine de yerleştirdiği bir diğer zemberek ile, top-
lumculuk ve karşılıksızlığın yararlarını, bölüştürme olanağı vermek-
tedir. Bu zemberek yarışımdır. Nasıl ki bireysel, bencil çıkarla-
rın, önlenmezliğinde, oluşan icat, buluş ve ilerlemeler sonucu bu 
meyveleri kişiyi,, kendi özel tekeline alma yönünde bir eğilime iti-
yorsa, yarışım, bu beşerî ve önlenmez güçte, gerçekleşebildiği öl-
çülerde ilerlemeyi sağlar, doğanın bedelsiz sağladığı tüm hizmet-
leri, insanlığın emrine amade kılar. Düşünüre göre bu iki güdücü 
gücü, tek, tek ele alındıklarında tenkit etmek mümkündür. Fakat 
ikisi birlikte uygulandığı zaman, oluşturabildikleri kombinezonla-
rın işleyişi sayesinde Sosyal uyumu, sağlarlar. 

Görüldüğü gibi, bireycilik serbest ticaret, serbest piyasa, ser-
best yarışım, kısaca, ekonomik Liberaliom, Bastiat için, mücadele 
sinin en büyük konusudur. 

Koruyuculuk,  iktisadî hayata karışma, doğal dengeleyici ve ya-
rarlandırıcı mekanizmaların işlemesine olanak vermeyen engeller 
oluşturur (170). 

Yalnız şunu belirtmek gerekir ki, düşünüre göre özgürlük ve 
doğal kanunlar, insanhğm mükemmelleşmesi ve gönencine hizmet 
etmektedir. Fakat, şu varki Bastiat, insanın özgür hareket etmesi 
sonucu, bazı karışıkların çıkabileceğini öngörmektedir. Yalnız çıka-
bilecek bu karışıklıklar, sürekli olarak ve otomatik bir tarzda ege-
men olan bir uyumlaşmaya dönüşerek, ortadan kalkar. Bütün ilke-
ler, amaçlar ve tüm özendirici güçler, insanlığın hiç bir zaman ger-
çekleştiremiyeceği; fakat,  sadece ona yaklaşabileceği son bir he-
defe,  doğru götürmektedir. Bu sonuç, bütün sosyal sınıfların,  her 
geçen gün yükselen bir seviyeye yaklaşmasıdır. Bir diğer deyişle, 
«Genel bir gelişme - iyileşme çerçevesinde, kişilerin eşit-
lenmesidir» (171). 

Yine düşünürün doktrininde, nuanslandırılması gereken bir 
diğer nokta daha var. Söz konusu uyumlaşmada, bedbahtlık tama-
men giderilmiş olmamaktadır. Burada, bir diğerine ekledikleri iyi 
sonuçlarıyla değişik doğal yasaların tümü,iyilik ve mutluluğun 
payım, arttırmaktadırlar. Yalnız bu doğal yasaların, insanları bazı 

(170) Bu noktada F. BASTIAT'nın, «Güneşin Muma Rekabeti» diye anılan öyküsünü, 
hatırlatmakla yetinelim. 

(171) Harmonies, Oeuvres Completes de Bastiat -içinde-, a.g.e., Cilt: VI, sh: 126 v.s. 
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hareketleri sonucu, bazan karışabileceğim de, var saymaktadır, 
Bastiat. .. Örneğin, eğer yarışım, çalışan emekçileri, üretici nitelik-
leri sonucu rahatsız ederse, bu kez tüketici olarak ise, ondan son 
derece yararlanacaklardır. Görüldüğü üzere, söz konusu olan bir 
uyum, bir alandaki kaybı, diğer alanda telafi  edebilmektedir. 

F. Bastiat 'nın, İktisadî Liberalizmin, gerek halk arasında ya-
yılması, gerekse, hükümetler üzerinde etkili olmasında, büyük hiz-
metleri olmuştur (172). Bastiat 'nın savunduğu iktisadî Liberaliz-
min düşünce alanınaaki etkileri, «iyimser» doğrultuda, Fransa'da 
Birinci Dünya Savaşma kadar devam edecektir. 

Fransa'da F. Bastiat 'nın, ekonomik Liberalizm ve özelikle, 
özel mülkiyet  ilkesini, yerleştirip sağlamlaştırmak noktasında, bütün 
yeteneğini harekete geçirirken; İngiltere'de Stuart Mili, Sosyalizme 
ödün verecek tarzda bu ilkeyi, yavaş yavaş zayıflatıyordu. 

C) Sentezci Görüş: J. Stuart Mili (1806- 1873) 

Doğuş halinde olan reformizmin  ve müdahaleciliğin habercisi 
sayılan S. Mili üzerinde, durmakta zorunluluk varır. 

Ricardo 'dan sonra, İngiliz Klâsik Okulu düşüncesi bazı ikti-
satçıların, çok önemli sayılamayacak katkılarına karşın, J. S. Mill 'e 
kadar 20 yıla yakın adeta askıda kalır, denilebilir. 

Ricardo 'cu bir iktisatçı ve felsefeci  James Mill ' in oğlu olan 
Stuart Mili, F. Perroux 'nun belirttiği gibi, diğer iktisatçıların kar-
şısında oldukça soluk kaldığı bu güçlü düşünür, gerek iktisatçı, ge-
rekse felsefeci  olarak, yaşadığı dönem üzerinde bir tarzda entellek-
tüel diktatörlük, yürütmüştür. 

Hatırlatmak doğru olur ki, S. Mill ' in üzerinde de, J. Bentham 
ve diğer radikal felsefecilein  etkisi büyüktür. 

Düşünürün ekonomik görüşlerini, Liberal uygulamanın yarat-
tığı ve sosyalistlerin kullanmağa başlayacakları, yeni strüktürler de 
etkilemiştir kuşkusuz. 

S. Mill ' in iktisadî düşüncelerini izleyebilmek için başlıca şu 
eserlerini, incelemek gerekir: Systeme de Logique İnductive et 
Deductive (1843), Principes d'Economie Politique (1848), (aynı 
yılda komünist beyannamesinin yayımlandığı hatırlanırsa, düşünü-

(172) Belirtmeli ki, Fransa'da Serbest Ticaret Rejiminin, 1860'larda, uygulanmasında F. 
BASTIAT'nin büyük etkisi olmuştur. 
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rün Ekonomik Liberalizme, getirmek istediği Reformist  görüşlerin 
anlamı daha iyi anlaşılabilecektir). Essai sur la Liberte (1858). 
L'Utilitarisme (1861). 

Bastiat gibi, S. Mill 'de dönemin insanıdır. îkiside Liberal-
dir. Bununla birlikte, ikisinin düşünce strüktürü arasında, büyük 
bir uçurum yer alır. 

S. Mili, sosyalistlere de karşıdır. Mevcut iktisadî sistemin (Li-
beralizmin), alt üst edilmesinden yana değildir. Teknik ve iktisadî 
gelişmeden yanadır. Yalnız bunun en iyi tarzda ve etkinlikte cere-
yan etmesini isteyecektir. Bu anlamda S. Mili, ekonomik Libera-
lizme sınırlar çizmiş olmaktadır. Liberalizmin, doğal yasalarının 
en iyi yasa oldukları hususuna kuşku ile bakmaktadır. Bu anlamda, 
insanı doğaya karşı dikmektedir. S. Mill 'e göre doğanın iki an-
lamı var. Genel anlamda olan ilki, bütün olanların toplamı ve ya-
rattıkları bütün sonuçlar. Diğer anlamı, insan arzusu ve faaliyeti 
dışında oluşan ve cereyan eden her şeydir. Bu anlamda almınca do-
ğal düzen, bütün uygarlık, sanat, doğa için, bir ayıp oluvermek-
tedir, ondaki eksiklik olmaktadır ki, bunları insanın zekası ve yarat-
ma gücü oluşturmaktadır (173). 

Düşünüre göre «Doğa» öldürücüdür, zâlimdir. Açık bir tarzda, 
aynı acıyı haklı \e haksıza, dürüst ve dürüst olmayana hiç bir ayı-
rım yapmadan uygulamaktadır. Son derece «rezilâne» karışıklık-
larla doludur. Dünya bir ayırıcılık ve bir uzlaştırıcılık sistemi gibi 
görünmektedir. V e doğada haklı ve haksızlığın kurallarını aramak 
doğru olmayacaktır (174). 

Görüldüğü gibi, Liberalizmin doğal yasası, burada en iyi ve 
mükemmel olma niteliğini kaybetmektedir. Düşünürün mantığına 
göre insan üstü iyi fakat,  sınırlı bir güç bulunmakta ve insanlara 
bu yaratılışın, daha mükemmelleşmesi için ek çaba göstermeleri 
için adeta çağrıda bulunmaktadır. «Hayatın bütün nimetlerini ken-
disine borçlu olduğumuz bu görünmez varlık  ile işbirliği yapmak 
gerekir, bize yaptığı iyiliklerin karşılığını ödemiş olmak için, ihti-
yaç duyduğu yardımı ondan esirgememek gerekir. Çünkü, o her 
şeye ve mutlak tarzda egemen değildir. V e amaçlarının gerçekleş-
mesine yakınlaşabilmesi için, bu yardımı yapmak gerekir» (175). 

(173) S. MILL: Essai sur la Religion, Librr, Baillare, 1875, sh: 3,6,19 v.s. 
(174) Bknz, S. MILL: Essai sur la Religion, a.g.e. sh: 29. 
(175) Bknz, S. MILL Essai sur la Religion, a.g.e., sh: 240. 
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Eğer hayat mücadelesinde, bu yol izlenirse, en zayıf  olan insanın 
bile yardımı, diğer insanlarınkilerle birleşip, yetişmeyi besleyecek 
ve insanların iyiliği, çıkarı, kötülüklere karşı giderek daha yaygın 
laşacaktır. 

Özet halinde andığımız bu düşünceleri, kendisinden önce ge-
len Liberallerden, son derece daha ilginç görünmekte ve daha son-
ra, ekonomik Liberalizmin, geçireceği diğer evrimlerin nedenini, 
daha şimdiden aydınlatabilecek, ışıklar taşımaktadır. Doğal Yasa-
nın, Tabiat ve Tanrı anlayışları içinde, her şeyi oluruna bırakan 
bir ferdiyetçilik  anlayışı, her şeyin kendiliğinden en iyi tarzda 
yürüyeceği düşüncesini düzeltmeye yönelmektedir, S. Mili. Dü-
şünüre göre, doğal düzenin, kuşkusuz iyi tarafları  vardır. Fakat, 
bunun yanında, doğanın bir parçası olan insan unsurunun, yaratı-
cılığıyle, düzeltilebilecek eksikleri de vardır. İnsana sorumluluk verme-
yen, onun yaratıcı gücü ile tamamlanamayan bu kendi haline bırak-
ma, uygulamada, kötü sonuçlar vermektedir. İşte yazar, dinî ve 
doğal anlayışı bu «doğrultuda geliştirmek», umudundadır. Düşü-
nüre göre, her dinî anlayışın başlıca değerini oluşturan unsur, bilin-
cin en yüksek rehberi olan mükemmel bir «varlığın», ideal anlayı-
şıdır. Oysa bu ideal iyilik,  inanan insanların ortak eseri olabilir 
(176). İyilik yapan güçlerin inancında birleşmiş bulunan insan-
lar görevini, Doğanın, kendine bırakılmış akışını taklit ederek de-
ğil; fakat,  bu kendiliğinden oluşan düzeni, adaletin ve iyiliğin en 
yüksek seviyesine çıkabilmek amacıyla, sürekli gayretlerle düzelt-
mekte, Doğanın gücüne, insan gücünü eklemekle, ancak yerine 
getirebilir (177). Eğer insanın gücü doğanın, eksik taraflarını  dü-
zeltecek yönde, işin içine girerse, düşünüre göre «genel eğilim, ge-
çici ve rastlantısal bazı aykırı kurumlar (istisnalar) dışında, daha 
iti ve daha büyük bir mutluluğa doğru gelişecektir. 

Görüldüğü gibi, kötülüklerin kaynağmı, her şeyin kendi haline-
terkedildiği «doğal düzen»'in, bazı eksik işleyişlerinde gören S. 
Mil, bunları, insan unsurunun yaratıcı ve etkin faaliyetleriyle  dü-
zeltilebilecek, nitelikte gördükten sonra, iyimser olmakta ve bu doğ-
rultuda liberal kalmaktadır. Doğal yasaya, körü körüne «tapmayı», 
reddetmektedir. Çünkü zalim taraflarını  bilmekte ve bunların gi-
derilebileceğine inanmaktadır. Bütün doğal ve Sosyal Adaletsizlık-

(176) Bknz, S. MILL: Histoire de Ma Vie, Librr. Bailliere, 1874, sh: 7b. 
(177) Bknz, S. MILL: Systeme de Logique Deductive et Inductive, Paris, 1860, Cilt 

II. sh: 51a. 
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leri meşrulaştırmak isteyen bu «doğal efsaneye»,  karşı çıkmaktadır. 
Doğal düzen'in tümünü değil, kötü işleyen taraflarını,  insan gücü 
ile daha mükemmel sonuçlar verecek bir hale getirmek istemektedir. 
Burada, doğal yasa 'nm daha önce andığımız Liberallerin, 
inançlarındaki «mutlak güçlüğü ve iyiliği», yerini sınırlı bir güce 
terketmektedir. Böyle olunca, insana görev düşecektir. Bundan 
ötürü Stuart Mili, insanı, dünyada gelişmenin ajanı yapmakta ve 
insana dayalı, mantıkî bir iyimserlik taşımaktadır. 

Görüldüğü gibi, Ekonomik Liberalizmin, iki ana temeli olan 
doğal yasa ve bireycilik  anlayışları, S. Mili ile, bir düzeltim 'den 
geçmektedir. Bu noktada, bize öyle geliyor ki, S. Mili, klâsiklerin 
ve özellikle F. Bastiat 'nın içine girdikleri ideolojik tuzağın, farkı-
na varmıştır» «Doğal Yasalar» ile Beşerî Yasaları, bir diğerinden, 
her birinin hakkını vererek, açıklık ve ihtiyatla ayırmasını bilmiş-
tir. Tabiata yönelttiği, «Doğal Yasa» anlayışının «efsanevî», 
gömleğini soymuş olmaktadır. Doğal denilen her şeyin «İpso Facto», 
olarak, mutlak bir iyilik,  yararlılık değerini, mutlaka taşımadığını, 
bundan ötürü insana zorunlu olarak kabul ettirilemeyeceğini be-
lirtmektedir. 

Yukarıdaki görüşleri ekonomik alana uygulayan düşünür, eko-
nomik yasalar arasında farklılıklar  ayırt etmektedir. Üretim yasa-
ları, zenginlik ve bölüşüm yasaları, ayrı, ayrı niteliktedir. Düşünü-
re göre sadece üretim yasaları, evrensel bir niteliğe sahip bulun-
maktadır. Dcğal zenginlik ve üretimin, doğal koşullarının, sadece 
fiziksel  gerçeklik nitelikleri bulunmaktadır. Fakat aynı şeyi, zen-
ginliğin paylaşımı, için tekrarlamamaktadır. 

Düşünüre göre, gelir dağılımı ile ilgili yasaları, tamamen, in-
sancı nitelikler doğrultusunda kurumsal, isteğe bağlı ve keyfilik, 
düzenlemektedir. Mallar bir kez üretildikten sonra, insan denilen 
unsur, ister bireysel, ister kollektif  olarak bu mal ve hizmetlerin 
dağılımını, dilediği gibi paylaştırabilir. 

Görüldüğü üzere, bu dağılımın temelinde insan unsum bulun-
duğuna göre; bunları «dilediği yöntemlerle, dilediği kimselerin em-
rine, kendine en uygun düşen koşullarla, dilediği ölçülerde, ayıra-
bilir (178). Demek oluyor ki, zenginliklerin paylaşımı toplumun 
alışkanlık yasalarına bağlı kalmaktadır. Düşünüre göre «bu pay-

(178) Bknz, S. MILL: Principes d'Economie Politique, Guillaume, 1873, C. I. sh: 233 
-234-
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laşımı, tayin ve tesbit eden kurallar, toplumu güden sosyal güçlerin, 
ülkesine ve çağına göre son derece değişebilen, düşünceleri ve duy-
gularına göre oluşmaktadır» (179). 

Bu ilkeler üzerine düşüncelerini sürdüren S. Mili, özel Mülki-
yet sorununu da ortaya koymaktadır. «Mülkiyet kurumu» ilâhî 
göksel bir dayanağa değil, tamamen insancı bir anlayıştan doğ-
maktadır. Her mülkiyet kendiliğinden meşru sayılamaz. Mülkiyete 
meşruluk vermeden önce, onun kökenini araştırmak ve sağladığı 
sosyal hizmetleri göz önüne almak gerekir». Düşünüre göre, «hele 
özel toprak mülkiyetine kutsal bir anlam vermemek gerekir. Çün-
kü toprak, bir çalışma sonucunda yaratılmış değildir. Tabiatın bir 
nimeti, bir iyiliğidir. V e bir Gasp sonucu ele geçirilmektedir. Çok-
lukla şiddetin ve fetihlerin  sonucu ele geçirilmektedir. Toprağa sa-
hip olmanın tek meşruluğu onu iyileştirip, verimini arttır-
maktır. Toprak mülkünün rantı da, özellikle vergilendirilmelidir, 
çünkü bir çalışma, bir emek sonucu oluşmamaktadır. Çünkü, mülk 
sahibi, bir riskin altına girmemekte, bir tasarrufunu  işletmiş değil-
dir; uyuyarak zenginleşmektedir» (180). Düşüncelerinin özetini sun-
mağa ve yorumlamağa çalıştığım S. Mill'in eleştirilmesine girmek, 
bu noktada konumuzun dışına taşmak olur. Belirteyim ki, S. Mill ' in 
Liberal ve bireyci anlayışında, ancak bir çalışma, bir yaratma 
sonucu oluşan kazançlar, hakedilmiştir. Hakedilmemiş ka-
zançlar, düşünüre göre meşru değildir. Bireyciliğin, başarılı 
sonuçlar vermesi ve her bireyin yaşamsal yarışa eşit şartlarla aynı 
çizgiden başlaması, başlayabilmesi için miras ve geçme haklarının 
da, sınırlanmasından yanadır. Yalnız bu ve buna benzer noktalarda 
düşünür, sadece bireyciliğin, Liberalizmin daha iyi işlemesi ve daha 
mutlu sonuçlar vermesi için, bunları savunmaktadır yoksa, hiç bir 
zaman sosyalizme gitmek için değil. Bireyin hakkına ve özgürlü-
ğüne, yaratıcılığına olan güveni ve saygısı adına, bireyin adil ol-
mayan, hak edilmemiş ve eşit olmayan haklarına sınır çizmektedir. 
Özgürlük üzerine Deneme (1859), adlı eserinde, S. Mili, açıkça 
Bireyci ve Liberal görünmektedir. Çünkü özgürlük olma-
dan bireyin, yaratabilme ve geliştirebilme istidatlarının, 
meyva verebileceğine inanmamaktadır. Düşünüre göre birey 
için özgürlük, gerçek bir ihtiyâçtır. Vazgeçilmez olan gıda mad-
deleri ve giyecek maddelerinden sonra, özgürlük gelir. Özgür-

(179) S. MILL: Principes d'Econ. Polit, a.g.e., sh: 234. 
(180) S. MILL: Principes d'Econ. Polit, a.g.e., sh: 270-273. 
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lük olmadan insan hiç bir alanda, kendi yeteneklerini gösteremez ve 
geliştiremez. Düşünüre göre «özgürlük», gelişmenin karşılığı 
olmaktadır. 

Ekonomik özgürlük, siyasal 'özgürlükten ayrılmamaktadır. S. 
Mill ' in düşüncesinde ferdin  yapabilecekleri faaliyetlere  hükümetin 
karışması katiyen kabul edilmemektedir (Liberte; sh: 309). 

İnsanların, yapıcılık, yaratma yeteneklerinin gelişmesi için on-
ların faaliyetlerini  serbest bırakmak gerekir. Eğer bu faaliyetleri,  hü-
kümetler yaparsa, kişilerin bu yetenekleri körleştirilmiş olur. Ay-
rıca eğer ekonomik alanda, kişilere özgürlük tanınmazsa fertler, 
siyasal bakımdan da, hükümetin egemenliği altına girer. (Liberte; 
sh: 310). 

Buna karşın düşünür, fertlerin  yapmayacakları alt yapıdan, 
yollar, bankalar, eğitim, yöresel ve kentsel gibi kamusal niteliği 
olan hizmetleri, Devlete bırakmaktadır. Birde devlete, kişilerin öz-
gürlüklerini koruma göreviniverir. 

S. Mili için, özgürlük ve eşitlik, Liberalizmin şaşmaz dayanak-
larıdır. Buna karşın, özgürlük olmadan, eşitliğin olamayacağını 
bildiği için, özgürlüğü, eşitlikten önce, ele almaktadır. 

Bu kısa değinmelerin ortaya koyduğu gibi, S. Mill 'de, Libera-
lizm ve bireycilik, faydacı  idealist ve insana sorumluluk veren ve 
Doğal Düzenin, ancak göreceli, sınırlı bir iyilik getireceğine, da-
yanmaktadır. Mutlak Doğal Yasa sınırlanmakta, beşerî sorumlu-
luk ve faaliyetle,  düzeltilmektedir. 

Bu görüşleri ile S. Mili, Klâsik Okul'un iyimser ve kötümser 
görüşlerinin bir sentezi olmaktadır. Yine düşüncemize göre 
klâsik bireycilik ile, çağında savunulan sosyalizm arasında doğacak 
olan Reformizmin  de adeta bir sentezini yapan habercisi, olmak-
maktadır. 

D) Liberal Doktrinin Olgunlaşması 

Liberal düşüncenin ve Liberal teorilerin tümü, kendiliğinden 
dengeleyici mekanizmaları işleten serbestliğe, özgürlüğe dayan-
maktadırlar. Ekonomik düzenlilik ve düşünceye göre, herkesçe özgür 
olarak kabul edilen disipline dayalı doğal bir düzenin, sonucu ol-
maktadır. 

Liberaller, sürekli bir düzenin gerçekleşmesine çalışırlar. Fa-
kat bu düzen, disiplinsiz gerçekleştirilemez. Liberaller için bu di-
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siplin, doğal otomatikleştirici mekanizmalara özgür olarak gönüllü 
uymaktan başka bir şey değildir. Para, Fiyat, Ticaret (iç ve dış), 
Üretim v.b. gibi ekonominin bütün d a l l a r ı n d a . . . 

Ekonomik Liberalizmin temelini oluşturan bu düşüncelerle, 
teoriler doğrudan veya dolaylı olarak Piyasa Ekonomisine, serbest 
yarışımın övgüsüne götürmektedir. Piyasa mekanizması, yan, 
üst ve alt, bütünleyici türevleriyle birlikte iki temel direğin sağladığı 
kanıtlara dayanmaktadır. 

0 Ekonomik Sistem Çerçevesinde; fiyat  mekanizması-
nın serbestisi, kendiliğinden oluşma, rasyonel olma ve yine ken-
diliğinden dengeleyici olması sonucu, piyasa dengesini kendili-
ğinden sağlamaktadır. 

0 Sosyal Yapı Çerçevesinde; üstün tutma özgürlüğünü ve 
tüketicinin egemenliğini sağladığından, gerçek bir demokrasinin ara-
cı, olacaktır. Bundan ötürü Liberalizm, istikrar ve adaleti, böylece 
egemen kılacaktır. 

Maltus, Ricardo 'dan sonra, J.B. Say, Bastiat ve düzeltici 
esin ve katkıları önemli olan S. Mill 'den sonra, Liberal doktrin olgun-
laşacak ve gelişecektir. Bu noktada, Neo-Klâsiklerin, kısaca «Mar-
jinalist Okul» ile «Denge Okulu»'nun, Liberal Doktrini yaşatıcı 
ve ona bazı mekanizmalar kazandırıcı katkılarını hatırlatmakla 
yetinelim (181). 

Gerçekten, klâsik okul etrafında,  toplanan ve en önemlilerini 
tek,tek andığımız düşünürler, endüstri devriminin doğrultusun-
da oluşan yeni, sanayici kapitalist sınıf  strüktürü, düşünce strük-
türünü oluşturuyordu. Neo-Klâsiklerde, egemen olmağa başlayan 
bu sosyal sınıfın,  ekonomik alanda temsilcileri gibi görünmekte-
dirler. Laissez-Faire'izmin ideolojisini, yeni, mekanizmalar üze-
rinde, sürdüreceklerdir Bu noktayı belirttikten sonra şimdi ekono-
mik Liberalizmin oluşmasına ilk harçları koymuş olan İngiltere ve 
Fransa'da, Klâsik Okul'un, bir iki özelliğini belirtelim. 

Fransız Klâsik Okulu, özellikle J. B. Say 'dan sonra, Liberal 
doktrinin devletçiliğe karşı olan taraflarını  daha fazla  işleyecek, 

(181) Burada özellikle, Marjinalist Okul mensubu Stanley JEVONS'un, kendi özel yara-
rının doğrultusunda hareket eden «Ekonomik Adam»'dan hareketle, İKTİSADÎ 
yararlılık ve BİREYSEL MENFAATİN -mekanizmasını kabul eden- görüşleri ile, 
«Lozan Okulu mensubu» ünlü Prof.  VVALRAS'ın,  Mükemmel  Rekabet modeline 
dayanan, ekonomik denge teorisi'nin, Liberal doktrinin sürdürülmesinde, önemli 
dayanakları oluşturabildiklerini, belirtelim 
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kişiyi devlete karşı koruyacaklardır. Bu dönemde ingiltere'de ise, 
andığımız düşünürler, kişinin durumuna olumlu bir tarzda güç ka-
zandırabilmek için, gerektiğinde devletten bile yardım isteyecek-
lerdir. 

• 

Farklı olan bu davranışların nedeni açıktır. Napolyon zama-
nında Devlet, kişinin ekonomik özgürlüğünü eleştirir nitelikte gö-
rülmüştür. Say'ın izleyileri de bu korkuyu duyacaklardır. Oysa 
endüstriyel devrim içinde bulunan İngiltere'de ise, Devlet, iktisadî 
hayata karışmaktan kaçınıyor ve iktisat düşünürlerine korku ver-
miyordu. Bir diğer neden Fransa'da endüstriyel devrimin, İngilte-
re'ye görece geç başlamış olması ve Merkantilist uygulamaların daha 
fazla  katı oluşudur. 

özel Mülkiyeti  savunma kuşkusu, Fransız Liberal Okulunda 
İngiliz Liberal Okuluna görece daha egemen bulunmaktadır. An-
dığımız gibi Ricardo ve Malthus 'un izleyicilerinin en parlağı S. 
Mili, ünlü slogan olan «Liberty and property»'den, ikinciyi, 
birincisi için feda  edebilmektedir. Fransız düşünürlerde ise mülki-
yeti özgürlüğe feda  eden görüşlere rastlanmaktadır. Genellikle de-
nilebilir ki İngilizler, mülkiyeti, bireyi geliştiren bir araç olduğu 
için savunmaktadırlar ve bu niteliğini yitirdiği zaman, ondan değişen 
ölçülerde vazgeçebilmektedirler. Fransızlar ise, mülkiyeti ilke olarak 
savunmaktadırlar. Aynı şeyi serbest ticaret için de, tekrarlamak 
mümkündür. Böylece Liberal Doktrin, 1914 de kadar sürebilecek-
tir. Müdahaleci Kapitalist Sistemin, doktrini olan çağdaş Neo 
Liberal doktrini ise, ilerde açıklayacağız. Şimdi doktrinini yan-
sıtmağa çalıştığımız, Sanayici ve Liberal Kapitalizme geçebi-
liriz. 

3. S A N A Y İ  K A P İ T A L İ Z M İ N İ N  D O Ğ U Ş U 

Yukarıda dokrinini tahlil etmeye çalıştığımız "Sanayici Libe-
ral Kapitalizm, daha önce anlattığımız Ticarî - Malî Kuralcı Kapi-
talizmin yerini, düşünce, teknik ve ekonomik, sosyal strüktürlerde 
meydana gelmiş bulunan değişmeler ve yeni oluşmalar ile andığımız 
bir dizi devrim sonucu, almış olmaktadır. 

Sanayi Kapitalizminin strüktürüne daha ilerde değineceğim. 
Şimdi Ticarî ve Kuralcı Kapitalizmi, Sanayi Kapitalizmine dönüş-
türen nedenlerin en önemlilerini yansıtmak gerekir. 
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Yukarıda Liberal doktrinin oluşmasını ve gelişmesini açıklar-
ken, sanayici ve yarışımcı, Liberal Kapitalizmi doğuran spiritüel, 
düşünsel strüktüre değinmiş olduğum için, konumuzun bu ayırı-
mında, maddesel-sosyal strüktürler üzerinde durmak gerekecek. 

Piyasanın etkisi altında bulunan ve boyutları sınırlı olan, çok 
sayıdaki üretim biriminden kurulduğuna bakarak, Prof.  F. Perroux, 
bu Yarışımcı Sanayi Kapitalizmine, Atomik Kapitalizm (182) 
demektedir. Yani söz konusu bu teşebbüslerden hiç biri, tek 
başına piyasaya egemen değildir. Her teşebbüs diğer teşeb-
büsler arasında kaybolmaktadır. 

Gerçekten söz konusu teşebbüs, Ticarî ve Kuralcı Kapita'lizm 
den, başka bir strüktürün oluşturduğu kapitalizme geçildiğini gös-
termektedir. 

Ekonomik Liberalizmin, simgesi anlamında kullanılagelen Bi-
reycilik,  X V I I I . yüzyıla egemen sayılmaktadır. Düşünce alanın-
da felsefî  Liberalizm, siyasal alanda Siyasal Liberalizm, eko-
nomik alanda ise, Ekonomik Liberalizm tarzında yansıyacaktır. 
Böylece, Ekonomik Liberalizm parayı, ekonomik hayatın, temel 
yönelim ölçüsü yapacaktır. 

Ekonomik ve sosyal alana uygulanan rasyonalizm, iyimserlik 
ve bireycilik, sanayi kapitalizminin, özgürlüğüne erdemine dayalı 
doktrinin X V I I I . yüz yıl ortalarında, düşünce düzeni olacaktır. 
Y a maddesel strüktürleri? Bu alanda da büyük dönüşümler bulun-
maktadır . . . 

Her şeyden önce kapitalizm, Ticarî ve Kuralcı aşamasında, da-
ğınık ve kendi evlerinde çalışan zeneatkârlara ilk ve ilkel 
üretim mallarını sağlayan tüccar idi. Onlara ücretlerini sabit 
bir seviye üzerinden, bu tüccar ödüyordu. Bu koşullar altında, 
üretimde kullanılan araç ve gereçler, son derece basitti. El emeği, 
insan gücü, üretim tekniğinin temelini oluşturuyordu. İlk aşama 
buydu. 

(182) F. PERROUX: Cours d'Economie Politique, Cilt: I. 
Belirtelimki, Prof.  A. MARCHAL,  PERROUX'nun kullandığı bu «atomik deyime, 
atomun birleşmesi, bölünmez ve ayrılmazlığını çürüttüğünden, itiraz etmekte ve 
«Bireyci Kapitalizm» deyiminin kullanılmasını önermektedir. Yine kendisi gibi 
iktisat Prof.  olan kardeşi Jean MARCHAL'ın  da «Moleküller  Kapitalizm»  diye ad-
landırdığı bu küçük birimli kapitalizm, anlayışını da benimseyememekte, fiziksel 
dünyanın bu çok oynak kavramları yerine sosyal bilimlerin, nisbeten daha yerleşik 

j ve rahat sözcüklerinin kullanılmasını ve «Moleküller»,  yerine «işbirlikçi ve Grup» 
kapitalizmi, deyimini önermektedir. Bknz, MARCHAL:  Systemes et., a.g.e., sh: 47. 
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Daha sonraki aşamada ise, kapitalist tüccar, işçileri kendisine 
ait bulunan binalara toplayıp çalıştırmayı daha kârlı bulur. Yal-
nız burada da basit kalan alet ve araçlar, yine patrona ait bulun-
maktadır. Çekici güç, yine insan emeğine dayalıdır. 

Üçüncü bir aşamada, üretimde kullanılan araçlar, bir diğer de-
yişle, insan ile üretim ilişkilerinde büyük değişmeler meydana ge-
lir. însan emeği ve basit aletlerin yerini makına alır. İnsan emeği-
nin makinalar ile ikâmesi yığın halinde üretime olanak verir. Fa-
kat, üretilen mallar pahalıdır. İşçiler, bu malları kolaylıkla ele ge-
çiremezler. Böylece sermaye ile emek ayırımı başlar. Sermaye ve 
emeğin ayrı ellerde toplanması, daha sonraki gelişmeler doğrultu-
sunda, üretim araçlarının maliki olan kapitalist sınıf  ile, yaşamak 
için çalışma güçlerini satmaktan başka geliri olmayan işçi sınıfını 
karşı karşıya getirecektir. 

Bu özet halindeki değinmelerden de anlaşılabileceği gibi, baş-
langıçta, kapitalist sistemin egemen kişisi müteşebbis kapitalist 
tüccardır, aracıdır. Daha sonra imalâtçı olmakta ve üçüncü aşamada 
da, sanayici olarak gelişmektedir. 

Bu gelişmenin temeli, daha önce andığım ünlü kitabı ile, P. 
Mantoux 'nun, Endüstriyel Devrim dediği (183) sayısız bilim-
sel, mekanik ve teknik, icadda bulunmaktadır. Şimdi Endüstriyel Dev-
rimi oluşturup, sanayi kapitalizmini, doruklara çıkaran bu icatlara, 
bir göz atalım. 

A) Endüstriyel Devrimin Hazırlanması 

Zaman içinde, genellikle 1750 ile 1850 yılları arasına yerleşti-
rilen teknik Devrim, Liberal Kapitalizmin oluşup, yerleşmesini 
sağlayacak strüktürel ve düşünsel değişmelerin temelleri üzerinde ve 
doğrultusunda seyretmektedir. Devam edecek olan kapitalist geli-
şimin ve değişimin geçtiği aşamalardan biri olan bu devrim, insanı 
doğaya egemen kılacak, burjuvaziyi iktidara geçirecek, ekonomik 

(183) Açıklamak gerekir ki, 1845 y. da ENGELS, 1848 y. da S. MILL ve 1844 y. da, çağı-
mızın ünlü tarihçisi TOYNBEE'nin babası, Amold TOYNBEE, DEVRİM deyimini 
ekonomik türden olan olaylara, ilk uygulayanlar olmaktadır. Fakat P. MANTOUX' 
nun, 1905 y. da görülen: «La Revolution Industrielle au XVIII. Sidcle, Paris Ed, 
Genin, ilk baskı, 1905, yeni baskı, 1959, XII + 577 sahife»,  adlı ünlütezidir ki, 
bu kavrama, tarihsel alanda kullanma hakkını vermiş oldu. Britanya ansiklopedisinde, 
daha önceki kullanımları ilham ederek, bu deyimin BABALIĞINI, P. MANTOUX' 
ya vermektedir. 
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alanda da, Liberal Kapitalizmin belirgin sloganı olan «Laissez -
Faire; Laissez - Pas ser» yi, yerleştirecektir. 

Bu değişine ve endüstriyel kapitalizm, ilk kez dış ticaretin ol-
dukça gelişip, sermaye birikimini hızlandırdığı, teknik icatların ve 
yeni ekonomik buluşların doğrultusunda üretime makinayı, mo-
toru ve yeni organizasyon metodlarını uygulayan İngiltere'de gö-
rüldü. Sonra Fransa'da gerçekleşti. Batı Avrupa'yı  sardıktan sonra 
Amerika B. Devletlerine kadar yayıldı. 

Aslında endüstriyel devrim bir çırpıda oluşmadı. O n u yaratan 
teknik gelişmeler, «güdücü güçler» doğrultusunda sosyal, ekono-
mik, düşünsel gibi, çeşitli strüktürlerden meydana gelen değişme 
ve gelişmelerin, adeta bileşkesi olmaktadır. Şimdi endüstriyel dev-
rimi hazırlayan koşullara, kısaca göz atmadan önce yanlış değer-
lendirme ve yorumlara yol açabilecek nedenleri gidermek umudu 
ile, «Teknik Gelişme»'nin güdücü gücüne, değinmemiz gerekir. 

a) Teknik  Gelişmenin Geliştirici  Gücü: 
J. Akerman, A. Marchal ve M. Fanno 'nun anlayışı doğrultu-

sunda toplumsal değişme ve gelişmeleri, iktisadî sistemlerin değişme-
sini güden, çeşitli strüktürel güçlerden, söz açılabilir. J. Akerman 'ın 
«8» grupta topladığı bu «Özerk güçlerden», sadece üçünün «te-
nik, nüfus  ve düşünce akımlarını»'nın, gerçek bir güdücü güce sahip 
olan ve diğer strüktürleri güden, belirleyen, «özerk güçler» olduğu-
nu, A. Marchal belirtmektedir. Böylece söz konusu edilebilecek 
bu «8» güdücü gücün (184) bu ilk üçünü, birinci derecede etkin, 
geriye kalan «5»'şini de ikinci derecede etkin olan güçler tarzında sı-
nıflandırmak  mümkündür (185). 

Bu özerk etkin güçlerin başında gelen «Teknik Gelişme»'de, 
diğer strüktürlerden kopuk, bağımsız bir gelişme olmadığını, diğer 
strüktürler üzerinde, gerçekten güdücü, değiştirici etkiler yapan, 
bu teknik gelişme de mutlak [kesin kes], özerk değildir. Bunu 
mutlak ve bağımsız sayan görüşlerin, «monist» nitelikte, olduğunu 
ve paylaşamadığımızı, belirtelim. Çünkü yine açıklayalım ki teknik 
gelişme, topluma egemen olan amaç, sosval sistem, bilimsel gelişme 
gibi unsurlara bağlı olan, buluş ve icatların, gidiş seyrine bağlıdır. 

(184) Bu konuyu daha ayrıntılı bir tarzda strüktürel yaklaşım yöntemi çerçevesinde, lkti-t 

sadi Sistemlerin  Temelleri,  adlı yayma hazır kitabımda incelemekteyim. 
(185) Belirtelim ki, Prof.  Y. ÜLKEN'de bu güçler için, «Birinci derecede ve ikinci dere-

cede itici kuvvetler,, demektedir. Bknz: Yirminci Yüzyılda Dünya Ekonomisi, 
Ikt. Fak. Yayını 1970, s.: 13. 
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Kondratieff'in  haklı olarak belirttiği gibi, bilimsel icatların 
gerek oluşması, gerekse uygulanması rastlantısal değildir. Her şey-
den önce o zamanın koşullarına ,yani ekonomik ve sosyal gelişme-
lere bağlıdırlar. Bilimsel teknikleri icadı, çoklukla, aynı dönem-
de yaşamış olan kişiler tarafından  oluşturulmaktadır. Oysa teknik 
uygulanışları, ise gerekli olan sosyo ekonomik koşullar bir 
araya geldikken sonra; ancak başlayabilmektedir. Buluş, 
keşif  ve uygulama arasına bir zamanın girmesi bundan-
dır. 

Sadece X V I I I . y.y. sonlarına doğru ve 1776 y. dan itibaren 
icad edilen, fakat  özellikle X I X . yüzyılın ilk yarısında ancak, uy-
gulanabilen buhar makinasınm üretimde kullanılması (tekstil sa-
nayii), ulaşıma uygulaması (buharlı 'gemiler, gerçekten bir devrim 
oluşturmuş oldu. X I X . yüzyılın ikinci yarısı (1850- 1870), demir-
yolları ulaşım şebekesinin hem gelişim, hem de gerilemesine 
tanıklık edecektir. Fakat elektrik ve benzin ile çalışan motörleri 
ayrı, ayrı geliştiren diğer bir teknik devrim X X . yüzyılın ilk yarısında 
havacılığı son derece geliştirecebilecektir (1915-1920), Bir diğer tek-
nik devrim, enerji alanında, nükleer merkezlerin oluşmasıyla beli-
recek, «tepkili Uçaklar», «Atom Denizaltıları» ve «Elektronik-
ler». aracılığıyla kendini gösterecektir ( 1945- 1960). 

Yukarıda kısaca anılan ve başlıca dört devrimi işaret eden bu 
tarihler, A. Marchal ' ın da belirttiği gibi (186), ancak endüstriyel 
devrimler oluştukça, bir diğer deyişle, sanayi gelişip yeni teknik 
icatları kullanabilecek bir yapıya kavuştukça;  «Teknik Ge-
lişme» hız kazanabilmektedir.  Aslında bana kalırsa, bazı yeni 
tekniklere sanayide duyulan ihtiyaç ve özlem de, yeni icatlara doğru 
özendirmeler yaratabilmektedir. 

Yukarıda andığımız, 1776, 1850-1870, 1915-1920, 1945-1960, 
tarihleri, iktisadî gelişme, sanayinin gelişmesi, düşünsel 
gelişme ve teknik icatlar arasındaki karşılıklık  ilişkileri, 
açıkça ortaya koyabilmektedir.  Bir diğerini izleyen, söz 
konusu bu dört devrimin, yansıttığı diğer bir sonuç, endüst-
riyel gelişim temposunun hızlılığı karşısında, teknik icatların 
uygulanmak için uzun süreler bekleyeceğidir.  Bu alandaki 
istatistikler, bununla beraber, 1886-1914 dönemi arasında bir 
yavaşlama, 1850-1886 arasında ise, bir gelişme ve birinci dünya 

(186) A. MARCHAL:  Systemes et Structures Econ. a.g.e., sh: 421. 
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savaşından sonra ise, yeniden bir hızlanmanın, söz konusu olabile-
ceğini, sergilemektedir (187). 

Ekonomik alandaki bu etkisi dışında, bu teknik gelişmeler 
sosyal strüktürler üzerinde X V I I I . yüzyılın sonuna dek, büyük et-
kiler yapmıştır. V e denilebilir ki, Maşinizm. X I X . yüzyılda bazı 
sosyal sınıflar  üzerinde bir diktatörlük, sürdürmüş olmaktadır. V e 
endüstrileşmiş ülkelerdeki proleterleşmenin oluşmasında, büyük bir 
paya sahiptir. 

Bu noktayı böylece saptadıktan sonra, şimdi «Endüstriyel 
Devrimi», hazırlayan ortama bir göz atalım. 

b) Düşünsel Hazırlık: 

Bir çok yapısal değişimlerin oluşmasında büyük bir etki gös-
teren teknik icatlar daha gerçekleşmeden çok önce, birden fazla 
yüzyıla uzanan, entellektüel bir devrim sonucu, Batı Avrupa in-
sanının, hayata bakış açısını değiştiren yeni bir davranış-tutum 
strüktürü doğuracaktır. 

Endüstriyel dönem öncesi uygarlığın insanı, doğanın güçleri 
karşısında ezilmektedir, adeta. Onunla, efsane  ve dinsel güçlere 
dayanarak anlaşmağa çalışıyordu. Fakat, bu güçler insana, ancak, 
yaşamını sürdürecek bir denge sağlayabiliyordu. Bu anlayışın de-
ğişme seyri çok yavaştı. Teknik gelişme, bu kavramı geliştiren 
Hristiyanlık  ile başlar, Museviliğe bağlı kalır. Dünyaya egemen 
olmak, önce düşüncelerde oluşur, sonra maddesel düzeyde, ken-
dini gösterir. Dünyasal koşulları daha iyiye doğru geliştirmek, yavaş, 
yavaş insanların görevi olmağa başlar. Daha sonra Rönesans, do-
ğayı sembolik görüntüsünden soyarak, fethedilmesi  gereken bir 
konu haline getirir. Böylece X V I I . yüzyıl «naturalist» felsefeyi  bil-
dirmiş olur. Bu çabaların sonucu makinaya ve dünyaya insanoğ-
luğunun giderek daha fazla  egemen olabileceği yolların önündeki 
engeller, giderilir. 

Daha önce bilvesile andığımız, Hristiyanlık  alanındaki Re-
formlar  dönemi, dünyasal nimetlere karşı özendirmeler oluşturur. 
Örneğin ingiliz «püritanizmi», maddesel alandaki zenginliği, 
Allah indinde çok «geçerli» kişi olmanın bir belirtisi say-
ması, yoksulluğu mahkûm etmesi zenginliğe karşı yönelme 

(187) Leon-H. DUPRIEZ: Les Mouvement Economiquee Generaux, Louvain. 1947, 
C. I, sh: 340. 
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gücü fazla  olan özendirmeler ve çabalar oluşturacaktır. 
Biraz ilerde değineceğim teknik sermaye, tasarruf  ve zenginleşme, 
başlangıçta, Batı insanına egemen olan dinin oluşturduğu «moral» 
temellere dayanacaktır. Artık üstünlük ve güçlü olmak, nüfusa  değil; 
fakat,  zenginliğe dayatılacaktır. Daha fazla  uzatmakta yarar gör-
mediğim düşünce, alanındaki bu gelişmeler sonucunda, Batı insanı, 
rasyonel, faydacı,  «ekonomik adam» olacak ve böylece, moral ve 
entellektüel alanda doğan ve sermaye gibi üretimin en önemli mad-
desel iki kaynağına egemen olmakla, teknik gelişmenin, zorunlu 
kıldığı ortamı yaratmış oluyordu. Aklın en büyük güç kaynağı oluşu-
na inanma, Rasyonalizmi,  özgürlük fikrinin  yürütülmesi, Libe-
ralizmi, insan unsuruna onun iyilik ve yaratıcılığa güvenme, Birey-
ciliği, yaratacaktır. Her türlü frenleyici,  bağlayıcı kayıtlamalardan 
kurtulan, genellikle akla dayanan ve doğaya egemen olup maddî 
dünyasını, zenginleştirmek üzere bütün yaratıcı gücünü, harekete 
geçiren Batı insanı, Endüstriyel Devriminin tüm koşullarını 
«kişiliğinde» toplamış oluyordu. 

c) Nüfus  Patlaması: 

Andığım bu yavaş gelişme, X V I I I . y.y. da, Batı Avrupa'mn 
en önde gelen iki ülkesi olan ingiltere ve Fransa'da demografik 
alanda da, patlayan bir devrim tarzlnda oluşacaktır (188). Söz ko-
nusu nüfus  devrimi, Fransa'da: 1769-1770, ingiltere'de ise: 1750-
1760 yılları arasına Taslamaktadır. 

Görüldüğü gibi, ingiltere'de nüfus  patlaması, Fransa'dan daha 
önce oluşacaktır. Aslında, Fransa'da nüfusun  artış hızı da ingil-
tere'ye oranla daha yavaştı. Diğer nedenler arasında endüstri dev-
riminin İngiltere'de, Fransa'dan daha önce oluşmasının, bir nedeni 
de, nüfusun  bu strüktüründe bulunmuş olabilir. 

(188) Belirtmek gerekirki, nüfusta  devrim kavramı A. LANDRY  ve M. REINHARD'ın 
eserlerinde, bir diğerinden biraz farklı  anlamda da olsa ilk kez kullanılmış olmaktadır. 
A. LANDRY,  demografik  devrim kavramını, doğumu sınırlayan hareketlerin sonu-
cunda, azalma eğilimine giren nüfusu  nitelendirmek için kullanır. Bknz: «La Re-
volution Demographiçue», Paris, 1934. M. REİNHARD  demografik  devrimin, iki aşa-
madan oluştuğuna değinmektedir. İlk aşama, açlık, hastalık (veba), savaş sonucunda 
nüfuzun  kırılması, ölümün artması ve doğumların azalmasını kastetmektedir. 
İkinci aşamada ise, nüfus  artışına yol açan doğumların kontrol altına girmesi, hiji-
yen koşullarının düzelmesi, hastalıkların iyileştirilmesi sonucunda, ölüm oranının 
azalmasını, kastetmektedir. Bknz: «La Population Française, au XVIII'e Siecle», 
Population,  -içinde-, 1958, No. 4, sh: 63. 
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Aslında X X . yüzyılda, kalkınmış ülkelerin bir kısmında gö-
rülen ekonomik duraklama, özellikle, aktif  nüfustaki  duraklama 
veya azalışın, kalkınma hızı üzerine olumsuz etkilere bağlanmak-
tadır. Aktif  nüfusun  artış hızı ile millî gelirinki arasındaki karşı-
lıklı ilişkilerin saptanması yönündeki çalışmalar (189), birinci de-
ğişkenin, ikinci değişkeni «şartlandırdığı» nı, ortaya koymuş ol-
maktadır. X X . yüzyılda gelişmiş ülkelerde, nüfus  ile kalkınma ara-
sındaki ilişkileri, konu alan incelemeler; hemen hemen ittifakla 
arzın çok kuvvetli elastikiyetine dikkatleri çekmektedirler (190). 
1929 ekonomik büyük bunalımında, tarımsal üretim kapasitesinin 
kullanılamamış olması, özellikle A.B.D.'inde, endüstriyel kapasite-
nin, ondan sonraki yıllarda kullanılamamış olması, bu tezi doğru-
layan açıklamalar yansıtabilmektedir. 

Fakat bizi burada ilgilendiren, nüfus  devriminin, Endüstriyel 
Devrim» üzerindeki itici etkisi olduğundan, bu noktaya dönelim. 

Nüfus  artışının nedenleri hakkında bazan oldukça eksik bilgi-
lere rastlanmakta ve nüfus  patlaması sadece bazı bulaşıcı öldürücü 
hastalıklara karşı aşı ve ilâçların bulunmasına bağlanmaktadır. 

Oysa düşünceme göre, nüfusu  azaltan ve çoğalmasını 
engelleyen doğal (iklim, afet),  savaşlar ve hastalıklara, göreli 
bir çıkar yol arayana ve karşı durabilen davranışlara gelmede, tıbbî 
alandaki gelişmeler kadar, ekonomik gelişmelerinde önemini, birlikte, 
ele almak daha doğru olur. Çünkü hatırlamak gerekir ki, tıp ala-
nında, ölümleri engelleyebilen gelişmeler, X I X . y.y. ın ilk on yıl-
larında ancak duyarlılıkla uygulanabilecektir, örneğin; Jenner'in, 
çiçek hastalığına karşı bulmuş olduğu aşı, ancak 1976 y. da uygulan-
maya konabilecektir (191). Oysa demografik  hızlanma XVIII. 
y.y. ortalarına doğru ölüm oranlarının azalması ve doğum oran-
larının artması ile, kalkış seviyesine gelecektir. Bu oluşun temelin-
de, bilimsel gelişmelerin, tıbbî gelişmelerin ve beşerî bilinçlenme-

(189) Bknz, R. SAUVY:  Theorie Generale de la Population, II. Cilt, Paris, P.U.F., a.g.e., 
1952-1954 (özellikle II. cilt, 2 ve 3. cü Chapitre). S. KUZNETS: Gelişmiş ülkelerin, 
1900-1950 yıllarında, nüfus  artışları ile, kişi başına isabet eden millî gelir artışı ara-
sındaki, ilişkileri, saptamış bulunmaktadır. 
Bknz: «Quantitative Aspects of  the Economic Growth of  Nations, I: Levels and Va-
riability of  Rates of  Growth», Economic Development and Cultural.  CHANGE, 
-içinde-, 5. ci Cilt, No. 1, Ekim 1956, sh: 30. 

(190) Bknz, Demographic and Economic Change in Developed Countries, yayınlayan: 
National Bureau of  Economic Research, New York, 1960. 

(191) M. NIVEAU: Histoire des Faits Economiques Contemporians, P.U.F. Paris, 1966. 
sh: 19 v.s. 
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nin yanında, tarıma dayalı ekonomik gelişmelerin, büyük bir rolü 
olduğu muhakkaktır. Erken evlenmeler, meşru olmayan doğum-
lar, şehirsel gelişme ile fabrika  hayatında daha kolaylıkla iş bul-
maya, eşlik etmektedir. Fakat ölümlerin azalması ve doğumların 
artmasında, hiç kuşku yok, ki, Tarımsal Devrimin, etkisi büyüktür. 
X V I I I . yüzyıl ingiltere'sinde, gıda maddeleri üretiminin çoğal-
ması, doğum oranım arttırıp, ölüm oranının düşmesine yol açmış-
tır. Bu noktada ölüm oranındaki düşüşler, «tıbbî» yayılmanın ge-
nel bir olayı olmadan önce bol bir gıdanın, sonucu olmaktadır. 

Endüstrileşememiş toplumlarda, ekonomik unsurların demog-
rafik  çoğalışlar üzerindeki etkileri, 1950 lerden sonra yapılan ince-
lemelerde ortaya konmuş bulunmaktadır (192). Denilebilir ki, X V I I I . 
yüz yıl Avrupasında, nüfusun  genel artış eğilimi, gıda maddelerinin 
bir işlevi olarak oranlanmış oluyordu (193). Nitekim, nüfusun,  ilk 
ve önemli teorisyeni Maltus, «tıbbî neden» üzerinde, fazla  durmak 
ihtiyacını duymamıştı (194). Gerçekten, Mc Keown  ve Brown 'ın 
yapmış oldukları ve tıbbî gelişim ve bakımın, nüfus  artışı üzerindeki 
incelemenin sonucu da, daha önce andığımız Habakkuk 'un  buluş-
larına güç kazandırmaktadır (195). Vardıkları sonuç, nüfus  çoğa-
lışını etkileyen ölümlerin azalışının nedenleri çevresel koşullarda 
meydana gelen değişmeler (barınma, giyecek) ile, iyi tarımsal üre-
timin sonucu gıda maddelerinin düzelip, bollaşmasında, bulunmak-
tadır. 1715 lerde İngiltere'de alkol içkileri çok ağır olarak, vergilen-
dirilmektedir. Buna benzer etkiler birleşerek, nüfusu  çoğaltacaktır. 

Gerçekten 1745-1755 yılları, İngilteresin'de, tahılgillerin, ihra-
cat fazlası,  toplam genel kalorinin % 15 şinden daha fazlasına  kar-
şılık olmaktadır. Oysa daha önce de andığımız gibi, İngiltere'de 
nüfus  devriminin başlangıç tarihi, 1760 larda bulunmaktadır. V e 
1735-1760 yılları arasında, İngiliz demir sanayinin tüketimi % 30 

(192) Bknz, H. J. HABAKKUK:  English Population in the Eigteenth Century, Economic 
History  Revieıv, -içinde-, Aralık, 1953. 

(193) J.J. SPENGLER: Economie et Population les Doctrines Françaises Avant 1800, 
Cilt, I'de Bude a Condorcet, Paris, 1954, sh: 336. 

(194) Bknz, - Ch. GİDE, Ch. RIST: Histoire des. Doc. Econ. a.g.e. 
— G.T. GRIFFITM: Population Problems of  the Age of  Malthus, Cambridge 
1926, sh: 89-100. 

(195) T.Mc. KEOWN ve R.G. BROYVN:  «Medical Evidence Related to English Po-
pulation Changes in the Eighteen Century, Population  Studies  -içinde-, Cilt: IX, 
No. 2, Kasım, 1955. 
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arasında bir artış göstermektedir, yeni bir üretim malı olan pamuk 
ise, daha hızlı artmakta, kömür üretimi ise, 1750 lerde, 1700 lerdeki 
seviyesinin iki katına çıkmaktadır (196). Böylece, endüstrileşme 
daha doğum halinde iken, nüfus  patlaması ve tarımsal gelişimin, 
bileşkelerinde yeni itilimlere kavuşacaktır. 

Şimdi, nüfusu  artıran ve artan bu nüfusun  baskısı altında ge-
lişen ve sanayileşmenin, ilk aşamasını oluşturup Endüstriyel Devri-
me sağlam dayanaklar oluşturan «Tarımsal Devrime» geçebiliriz. 

d)  Tarımsal  Devrim: 

Başta İngilrere, Fransa, Almanya, kısaca Batı Avrupa'nın en-
düstrileşme sürecinin, ilk aşamasını «Tarımsal Devrim» (197), 
oluşturmaktadır. Endüstrileşme önce tarımsal alanda oluşmuş, sonra 
diğer alanlar'a yayılmıştır. İngiltere'de tarımsal alanda bir devrim 
gerçekleştirilememiş olsaydı, Endüstriyel Devrim, oluşamayacaktı 
(tarımsal gelişme, çünkü, sanayileşmenin en önemli koşullarından, 
biridir). Verim ve üretim artışı sonucunda tarımsal gelirlerin ar-
tışı iç piyasanın, genişlemesine, talep hacminin büyümesine yol aç-
maktadır. Sanayi kesiminin ürettiği tüketim mallarına ek olarak, 
tarımsal kesimin, demir-çelik, plastik, çimento vb. gibi, üretken-
liği arttıracak; üretim mallarına da olan talep büyür. Oysa tekstil 
sanayiin ihtiyaç duyduğu pamuk, yün, deri gibi, ham maddeleri Ve 
bu kesimde çalışan iş gücünün, gıda maddeleri ihtiyacını da tarım-
sal kesim karşılar. Böylece, bir diğerine karşılıklı olarak arz ve ta-
lep alanları oluşturan tarım ve endüstriyel kesim, yalnız ulusal değil; 
fakat,  uluslararası alanda bile, geliştirici etkilerle bağlı bulunmaktadır. 
Diğer yandan verimin artması, aktif  iş gücünün bir kısmını tarım 
dışında iter, endüstrinin ihtiyaç duyduğu, emek gücünü böyle, sağ-
lamış olur. 

P. Mantoux 'nun andığım eserinde çok güzel belirttiği üzere, 
«İngiltere'de büyük endüstri kendini gösterdiği zaman, mo-
dern tarım kurulmuş bulunmaktaydı».  Burada, tarımsal dev-
rimin, İngiltere ve Fransa'da nasıl geliştiklerine, tarımsal endüstriden 

(196) Bknz, P. BAIROCH: Revolution Industrielle et Sous-Development, S . E . D . E . S . , 
Paris, 1963. 

(197) Tarımsal gelişme ile endüstri arasındaki karşılıklı ilişkiler için, bknz, 
— B. HAMİTOĞULLARI:  «Tarımsal Devrim», Cumhuriyet Gazetesi, 8-21 
Temmuz 1971. 
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üretim malları üreten sanayiye nasıl geçildiğine değinecek değilim 
(198) . 

Yukarıda, aynı gelişim eğiliminin, Almanya, Belçika vb. gibi, 
Batı Avrupa ülkelerinde de görüldüğünü belirttik. Gerçekten, Al-
manya'da örneğin, endüstrinin oldukça yavaş gelişmekte olduğu 
X I X . yüzyıl başlarında, tarımsal gelişme oldukça hızlıydı. 1850 
lerde, endüstrileşmenin gerçekten gelişmeye başladığı dönemde, 
özellikle Almanya'nın doğusunda olmak üzere tarmsal kesimde, 
büyük gelişmeler oluşturmuş oluyordu (199). 

Kısaca, X V I I I . yüzyıl Batı Avrupa'sında eğer, tarımsal dev-
rim gerçekleşmemiş olsaydı, kısaca bir zanaat ekonomisi ortamın-
da, «Endüstriyel Devrimin», doğmasının tasavvur edilemiyeceği 
açıktır. 

Başlangıçta İngiltere'de önce oluşan, teknik ve kurumsal strük-
türleri değiştiren ve tarımcı bireycilikle yansıyan Tarımsal Devrim, 
endüstrileşme sürecinin, işleyip, hızlanmasına olanak vermiştir. 

Gerçekten Tarımsal Devrim, endüstriyel kesimin ürettiği tek-
nik mallarını kullanıp, verimi ve üretimi arttırabilecek bir duru-
ma gelince, sanayi kesimine hem üretim ham maddesi, hem tüke-
tim gıda maddesi ile birlikte, doğmuş bulunan kapitalist sınıfa  son 
derece ucuza gelen bir iş gücü de sağlamış olmaktaydı. Bu nokta-
nın sonucu olarak denilebilir ki, Tarımsal Devrim ve tarımsal bir 
fazlanın  oluşması gibi, uzun bir gelişimin yörüngesinde yer alan geliş-
meler Endüstriyel Devrimi belirleyen, destekleyen, besleyen unsur-
ları, taşımış olmaktadır. 

e) Ulaşım  Şebekeleri 

Buraya kadar anmağa çalıştığımız gelişmelerin birleşen etki-
leri, ulusal düzeyde ekonomiyi bütünleştirmek ve piyasaları bir 
diğerine bağlamak için, ulaşımın geliştirilmesi zorunlu idi. 

X V I I I . yüzyılda, iç ulaşım yolları bakımından İngiltere, 
Fransa ve diğer Batı Avrupa ülkelerine görece, biraz geri idi. Ulus-
lararası alanda, dış ticaret gelişmişti. İngiltere'nin bu durumu bir 
deniz ülkesi oluşu dolayısıyla, büyük güçlük doğurmuyordu. Çünkü, 

(198) Daha geniş bilgi için bknz, P. MANTOUX: La Revolution Industrielle, a.g.e., 
sh: 155 v.s. 

(199) Bknz, J.H. CHAMPAN: The Economie Development of  France and Germany, 
1815-1914, Cambridge, 1922, shZ 47-52. 
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deniz yoluyla bir bağlantı sağlayabiliyordu. 1859 ve 1861 dönemine 
rastlayan yıllarda, ilk ulaşım kanalı açılmış oluyordu. X V I I I . yüzyıl 
ortasında İngiltere yol ve kanallarının yapımını bütünleyebilmişti. 
Liberal Doktrin, kısmında değindiğim gibi, başlangıçta, bu işlerin 
devlet tarafından  yapılmasına, teorisyenler bile itiraz etmiyordu. 
Daha sonra «Özel Sektöre», bu yolda paralı yollar.(turnpıke road) 
yollar yapma olanağı verildi. İngiltere'de'de, örneğin Liverpool ve 
Manchester, kanalı gibi, su yolları yapımı gelişti. Kısaca İngiltere'de 
X V I I I . y.y. da 2.500 km. lik bir su yolu varken, 1835 y. da, 3.500 km. 
ve 1890'da ise, 4.000 km'ye ulaşıyordu (200) Demiryolları yapımı 
ise İngiltere'de ancak Endüstriyel Devrimden sonra gelişecektir. 

Tersine, bu dönemde Fransa'da demir yolları yapımı hız kaza-
nacaktır. 1848 y. da, 3.000 km. ye ve 1875 y. da ise, 19.357 km. ye 
çıkacaktır (201). 

Kısaca diğer Avrupa ülkeleri ile A . B . D . 'inde de alt yapı olarak 
ulaşım yolları gelişmeye başlar. Böylece ulaşım ağının kolaylaşması, 
hem ham madde, hem de işlenmiş mallarının fiyatlarını  oldukça 
düşürmeğe olanak verince, sürüm arttı. Bu yeni gelişme ise, Endüstri-
yel Devrimi özendiren bir diğer unsur oldu. 

f)  Sermaye  Birikimi: 

Daha X I I . yüzyılda Avrupa'nın başlattığı haçlı seferleri  do-
layısıyla, Doğu ile ticarî ilişkilerin temelleri atılmış oluyordu. X V . 
ve X V I . yüzyılın yeni fetihleri  sonucunda Yeni Dünya'ya ve Asya, 
Afrika'ya  yönelik deniz ticari, Avrupa'ya değerli madenlerin ak-
masını büyük ölçüde kolaylaştırdı. Latin Amerikasınm soyulması 
ile daha sonraları, X V I I I . yüzyıla doğru Meksika altın maden-
lerinin işletilmesi bu değerli maden akımını giderek besleyen, önemli-
kaynaklar oldu (202). 

(200) Bknz, M. NIVEAU: Histoire des Faits Economique Contemporains, a.g.z., sh: 
17-18. 

(201) Bknz, 
— A. de FOVILLE: La Transformation  des Moyens de Transport et ses Conse-
quences, Paris, 1890. 
— A. LEFEVRE: Les Chemins de Fer Sous le Second Empire, Paris, S.E.D. E.S., 
'951-

(202) Bu kesimdeki açıklamaların, ilk kısmında sermaye kavramı, dar anlamda yâni 
malî imkânların birikimi doğrultusunda, kullanılmış olacaktır. Çünkü açıktır ki, 
sermayenin formasyonu,  malî anlamdaki sermayeyi aşan ve gelir üretebilen malların 
stoku anlamını da içermektedir. 
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Konuya değinen Jean Bodın, sadece X V I . yüzyılda Avru-
pa'ya, Amerika'dan akan zenginliğin, Antik çağda Akdenizin fethi-
ne çıkmış bulunan Roma imparatorluğunun, eylemlerine benzet-
mektedir. Merkantilizm kısmında da izlemiş olduğumuz bu değerli 
madenlerin Avrupa'ya akması sonucu fiyatların  son derece yüksel-
diğini de belirtmiştik. Gerçekten Avrupa'ya akan bu para yığını, 
mal ve hizmet üretimini aştığından, enflasyon  yaratacak. Bunun 
sonucu arzı aşan talep, fiyat  artışlarını hızlandıracaktır. Bu fiyat 
artışından, mal ve hizmet üreten tüccarlar özellikle, tarımsal kö-
kenli gıda maddeleri üretenler, büyük ölçülerde, zenginleşecekler-
dir. 

Söz konusu fiyat  artışı, mal ve hizmet üretimini ayrıca uyara-
cak, özendirecektir. Taşınır kıymetlerin prestiji artacak, endüstri-
yerel üretime hız kazandıracak, kazanmak hırsını sonsuza doğru ge-
liştirecektir. Faiz fiyatlarının  ucuzlaması ayrıca, uzun vadeli proje-
lerin finansmanına  olanak verip, yatırımları hızlandıracaktır. 

Kolonilere yapılan mal ihracatı ve esir ticaretinin sağladığı ge-
lirler, ayrıca bu sermaye birikimini daha.fazla  çoğaltabilecektir. 

Bu noktaları belirttikten sonra, şimdi bu ticarî sermayenin 
Endüstriyel Devrimi yaratıp, yaratmadığına, bir göz atmak gerekir. 

Genellikle Endüstriyel Devrim, kısaca ana hatlarıyla anmağa 
çalıştığımız, bu ticarî-malî sermayenin sonucu gibi gösterilmek-
tedir. Bunun, gerçeği tam içermediği kanısındayım. 

Gerçekten açık olarak, Mal î Sermaye'nin Merkantilist akım 
sonucu bol miktarda toplandığı: Portekiz, İspanya, İtalya'da de-
ğilde, göreceli olarak daha az olduğu ingiltere, Fransa, Almanya' 
da Endüstri Devriminin başlamış ve devam etmiş olması, söz 
konusu süreci, bu malî sermayeyi elinde tutanların başlatmamış 
olmasının önemli bir göstergesi, sayılabilir. 

Mal î kurumları inceleyen tarihçiler, sanayileşmenin başların-
da, banka sisteminin, büyük bir rol oynamadığında da birleşmek-
tedirler. Bu gözlem İngiltere (203). Fransa (204) ve X I X . yüzyıl-

(203) Bknz, S.T. ASHTON: An Eigteenth Century İndustrialist: Peter STUBS of  YVarring-
ton 1756—1806, Manchester, 1939, sh: 116. 
— H. HAMILTON: «The Failure of  the Ayr Bank 1772» The  Economic History 
Revieıv, içinde Nisan 1956. 

(204) R. BIGO: Les Banques Françaises au Cours du XIX Siöcle, Paris, 1947. 
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da, gelişmelerine başlayan diğer ülkeler (205) için de, doğru sayıl-
maktadır. 

O halde Endüstriyel Devrimi, hazırlayan nedenlerden biri ola-
rak sermayenin kökeni, nerede bulunmaktaydı? Aslında bu soru-
nun karşılığı, devrimi yaratan sanayicilerin, hangi sosyal 
strüktürlerden gelmiş olduklerında yatmaktadır.  Bu yakla-
şım yöntemi, sanırız ki, bu noktadaki gerçeği yakalamağa daha el-
verişli olmaktadır. 

P. Montoux 'nunda desteklediği, H. Prienne'nin görüşüne bakı-
lırsa, «Batının İktisat tarihinde izlenebilecek her aşamada yer 
alan bir kapitalist grubun, bir önceki dönemin, kapitalist 
grubunun devamı olmayan, ayrı bir gruptan oluştuğu» (206) 
yönündedir. 

Örneğin, ingiltere'de tekstil sanayiini yaratanların kökeni üze-
rinde duran P. Mantoux, şu sonuca varmaktadır: «genellikle bu 
daldaki müteşebbislerin, kırsal ortamdan geldiği ve özellikle, yarı 
tarımcı ve yarı sanayici olan ve o zamana değin ingiltere'de, nüfu-
sun çoğunluğunu oluşturan kesimden» geldiklerini saptamaktadır. 
Açıklamasına devam eden P . Mantoux, eğer daha yukarılara doğru 
tırmanırsak, «hemen her zaman, bir köylü tabakasına rast 
gelineceğini» belirtmektedir (207). 

Metalürji dalı için ise, F. Mantoux'nun gözlemi farklıdır.  Bu-
rada; «sanayicilerinin çoğu yöresel seviyede oluşmuş bulunan 
küçük bir atölyeden geldiği», fakat,  incelemeyi daha yukarılara 
çıkardığında, söz konusu kesimlerin aile kökenine geldiğinde yine, 
toprağa dayalı, tarımcı bir taban, saptandığını, belirtmektedir 
(208). 

Yukarıda andığımız, ticarî ve malî sermaye 1850 1er gibi göre-
celi olarak geç bir tarihe değin inen başlangıcına karşın, çelik en-
düstrisinde bile, görünmemektdir. 

Bu kesimde yapılmış bulunan bir diğer inceleme, ingiltere'de 
çelik sanayiindeki müteşebbislerin kökenlerinin, 1875 ve 1895 dö-
nemlerinde sadece % 25'lerinin babalarının banka ve ticaretle 

(205) B. G. CHLEPNER: Le Marche Financier Belge Depuis Cent Ans, Brüksel, 1930. 
(206) H. PIRENNE: «The Stages in the Social History of  Capitalisme», American History 

Revieu), -içinde-, C: 19, sh: 494, 1914. 
(207) P. MANTOUX: a.g.e., sh: 385. 
(208) P. MANTOUX: a.g.e., sk 387-388. 
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uğraştıklarını (fakat,  söz konusu bu babaların hangi sosyal 
gruptan geldiği, beli değildir), göstermektedir (209). 

Fransa'ya gelince, aynı durumun Fransa'da nasıl seyrettiğini 
ortaya koyan ilginç bir anket bulunmaktadır. Diğer verilerden baş-
ka, Fransız sanayici grubunun, sosyal kökenini yakalamağa da ola-
nak vermektedir. Örneğin; «tekstil alanında yer alan imalâtçıların 
kökeni, çok çeşitlidir; eski tüccarlar, eski zanaâtkârlar veya bun-
ların çocukları, mücevheratçılar, işçiler, mekanisyenler, eski ima-
lâtçılar, serbest meslek sahipleri vb» (210). 

Yine Fransa için yapılmış bir diğer incelemeye göre, «tekstil 
alanındaki burjuvazinin çoğunluğu itibarıyla, tarımsal ortamla 
ilişkili bir tarzda olmak üzere, zanaat alanında yer alan eski do-
kumacılardan oluştuğunu», göstermektedir (211). 

Bu kez Fransız metalürji alanında yer alan teşebbüslerin te-
melinde de toprak mülkünden gelme sermayenin, yer almış olduğu 
belirtilmektedir (212). Bu saptamayı, destekleyen diğer bir görüş, 
Labrousse 'a aittir. Yazara göre «kâr ve kazançtan farklı  olarak, 
toprak mülkünün biriken gelirleri çoklukla, toprağa dön-
müyordu. Kişilerin absanteizmi, burada sermaye unsuruna 
da bulaşmaktadır. Bu gelirler, şehirsel alanda, ya tüketim 
için veya üretim malları alanında kullanılmaktaydı.  Üretim 
alamnda, çoklukla, sanayi ticarî teşebbüsleri gibi, o devirde 
çok kolaylaşan alanlar seçilecek veya büyük mülk sahibi, 
bizzat müteşebbis olacaktır. Maden araştırıcısı, taş kömürü 
işletmecisi, v.b. gibi, dallar seçilecek» (213). 

Andığımız örneklerin aydınlattığı üzere, Endüstriyel Devrimi 
besleyen sermaye birikimine, sanılsığının tersine ticarî ve merkan-
tilist malî sermaye doğrudan kaynaklık,  etmemektedir. Daha çok 
tarımsal kökenli sermaye, söz konusu endüstriyel faaliyetlerin  st-
rüktürüne egemen olmaktadır. Bu durum, gördüğümüz üzere sa-

(209) C. ERIGKSON: British İsdustrialist: Steal and Hosiery 1850-1950. Cambridge, 
1959. sh: 12. 

(210) A. CHABERT: Essai sur les Mouvements des Revenus et de PActivite Economique 
en France de 1798 â 1820, Paris, 1949, sh: 330 v.s. 

(211) C. FOHLEN: l'Industrie Textile au Temps du Second Empire, Paris, 1956, sh:75 
(212) P. LEON: La Naissance de la Grandc Industrie en Dauphine, Paris, 1954, sh: 226 v.s. 
(213) C. E. LABROUSSE: La Crise de l'Economie Française â la Fin de l'Ancien Regime, 

Paris, 1944, sh: 26. 
History  Reviev, -içinde-, Nisan, 1956. 
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dece İngiltere ve Fransa ile sınırlanmamakta, Almanya için (214). 
hatta Japonya için (215) ve A . B . D . ' i için de (216), geçerli olmak-
tadır. 

Görülmektedir ki, bu konuya ayrılmış bütün tarihsel ve bib-
liyografik  çalışma ve anketler, ticarî ve malî alandan gelen serma-
yenin, egemen olmadığını göstermektedir. 

Burada, endüstriyel gelişmeyi ve sermaye formasyonunu  sağ-
layan yatırımlara ve bunların mekanizmalarına değinmek söz ko-
nusu değildir. Yalnız daha sonraları kapitalizmin, değişmesine, bu 
nalımlara girmesine yol açacak bir unsura değinmekle yetinelim. 

Endüstriyel Devrimi, gerçekleştiren unsurlardan sermaye biri-
kiminde, emek kesimine ödenen ücretlerin çok düşük olduğu ve 
çocuk, kadın gibi kimselerin, bütün gün boyunca çalıştırılmasının 
da, büyük etkisi olduğunu belirtmek gerekir. 

Bununla beraber, P. Mantoux 'nunda (anılan eseri, sh: 433), 
açıkladığı gibi çocukların daha 4-5 yaşlarından itibaren, endüstri-
yel devrim önceki zanaat atölyelerinde de, doğal bir işmiş gibi ça-
lıştırılıp sömürüldüğü anlaşılmaktadır. Hiç kuşkusuz, bu durum-
ların oluşturduğu birikimlerin, Endüstriyel Devrimin gerçekleşme-
sinde etkileri olmuştur. Şimdi, aşağıdaki çizgelgeden, küçük yaş-
taki çocukların çalıştırılmasını (istihdamını) izleyelim. 

ÇİZELGE [ 1 ]: İngiltere'nin Pamuklu Sanayiinde İstihdamın Yaş Yapısı (1835 
Yılında) 

Yaş Grubu 
-Yıllar-

ERKEK KADIN Yaş Grubu 
-Yıllar- Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

8 ile 12 Yıl 
12 ile 13 " 
13 ile 18 " 
+ . . 18 " 

4.030 
9.196 

33-974 
5°-675 

% 4-6 
10.4 
27-3 
57-7 

3-073 
7.865 

29.869 
53-4io 

% 3-3 
8.4 

31.6 
56.7 

8 ile 12 Yıl 
12 ile 13 " 
13 ile 18 " 
+ . . 18 " 

87-875 100.0 94- 2 1 7 100.0 

Kaynak:  G. R. Porter: The Progress of  the Nation, Londra, 1886, Cilt: I, sh: 228. 

(214) Bknz, M. M. POSTON: «Recent Trends in the Accumulation of  Capital», The 
Economic Historic  Revieıv, -içinde-, 6. Cilt, 1 Ekim 1935. 

(215) H. J. PATRICK:  «Lessons for  Under developed Countries From the Japanese 
Experience in Economic Development», The  Indian  Eclnomic Journal,  -içinde-, Cilt:, 
No. 2, Ekim ıg6ı. 

(216) F. W. GREGORY  ve I. D. NEU: «The American Industrial Elite in the 1870», 
Men in Business, -içinde-, Harvard, 1952, sh: 202. Ve T. S. ASHTON: The 
Industrial Revolution, 1760-1830, London, 1954, sh: 98. 
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Yukarıdaki çizelgenin yansıttığı gibi, söz konusu sanayi da-
lında işçilerin yarısı 18 yaşından daha küçüktürler. 8 ile 13 yaşın-
dakiler ise, toplam işçilerin % 15 şi civarında bulunmaktadır. Hiç 
kuşku yoktur ki, bu durum, sadece ingiltere'ye özgü sayılamaz. X I X . 
yüzyılda, endüstrileşmeye başlayan bütün Batı Avrupa ülkeleri için 
de geçerlidir (217). Bu durumun düzelmesi için, X I X . yüzyılın sonunu 
beklemek gerekecektir (218). 

Küçük yaştaki çocukların çalıştırılmasının, konumuzun bu 
noktasında iki önemli sonucundan ilki, aktif  nüfusun  oranını, sa-
nayici müteşebbisler lehine çoğaltması, ikincisi ise işçilere ödenen 
ücretler seviyesinin üzerinde de baskıda bulunmak olanağını ver-
mektedir. Bu ise, müteşebbislerin kâr - kazanç oranını arttırmak-
taydı. 

Buraya kadar özetleme düzeyinde kaldığımız bu açıklamalar 
X V I I I . yüzyılın ortalarına doğru, zihinsel, demografik,  tarımsal, 
kapital ve ulaşım gibi alanlarda meydana gelen büyük gelişmeler, 
Endüstriyel Devrimi gerçekleştirecek, bütün koşulları bir araya top-
lamış olmaktaydı. 

B) Endüstriyel Devrimin Oluşması: 

Endüstriyel Devrim, teknik icatları hemen anımsatmaktadır. 
Çünkü, üretimin zanaat aşamasından, modern sanayi aşamasına 
geçişi, söz konusu bu teknik gelişmeleri, sağlamış bulunmaktadır. 
El aletleri, yavaş, yavaş yerini makinalara bırakacaktır, insan gü-
cü yerine, buharlı makinaların enerjisi geçecektir. Bu icatların tü-
mü, çalışma unsuru ile sermaye unsuru arasındaki ilişkileri, 
üretim, tüketim ilişkilerini de değiştirecektir. Sermayenin formasyo-
nu ve daha çoğalarak büyümesi, bu icatlar ile mümkün hale gele-
cek ve sanayi kapitalizmine girilecektir. Sosyal Strüktür, yaşama 
ve çalışma koşulları, alt-üst olmaktadır. 

Andığımız icatların, X V I I I . yüzyılın sonunda oluşmasının 
bir rastlantı olmadığını, tersine, bir dizi koşulun bir araya gelen, 
bir diğerini destekleyen, toplanı etkisi sonucu olduğunu, bundan 
önce belirtmiştik. Şimdi bu icadların, aşamalarına ana çizgileriyle 
değinelim. 

(217) Bknz, C. FOHLEN: «Naissance d'Une Civilisation Industrielle», Histoire  Generale 
du Travail,  Cilt: III, sh: 37-47, Paris, 1959-1961. 

(218) S. J. CHAPMAN: The Lancashire Cotton İndustry, Manchester, 1904, sh: 553-60. 
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a) Endüstriyel  Devrimin ^orunluğu 

ingiltere'de, pamuk endüstrisinde başladı devrim. X V I I I . 
yüzyılın ilk yarısı boyunca, pamuk piyasası, hızlı bir gelişim halin-
dedir. Yünsanayiinde yer alan loncalar, bu gelişimi, engellemek is-
terler. Bunu yasaklamak olanağını bulamadıklarından, bu kez, iş 
gücünü sınırlamaya kalkarlar ve ancak uzun bir çıraklıktan geç-
tikten sonra, bu alanda çalışabileceği kurallını getirirler. Bu dal-
daki iş gücünün nedreti, pamuk alanında çalışan müteşebbisleri, 
yeni teknikler araştırmaya yöneltir, zorlar. Böylece John Kay,  1733 
y. da «dokuyan mekiki», icat eder. Bunu, iplik ve dokuma tezgâh-
larının icadı izler. 

Demircilik alanındaki güçlükler, yeni araştırmaları zorlata-
cak durumdadır. Bu alanda da odun nedreti, kendini göstermek-
tedir. Maden kömürü bilinmekte, fakat  demircilik alanında kulla-
nılması, bilinmemektedir, henüz. Bu konudaki sayısız girişim, so-
nuç vermez. Fakat 1809 yılından itibaren A. Darly 'mn maden kö-
mürünü işleyememesi, kokun dökümcülükte kullanılabilmesine ola-
nak verdi. Fakat demiri çeliğe dönüştürebilmek için 1784 yılını 
beklemek gerekti. Bu işlemi içeren tekniği H. Cort, bulmuş oldu. 

Böylece demir ve çeliğin yığın halinde üretilebilmesi, eskiden 
odun enerjisini kullanan makinaların, daha kolay üretilmesini sağ-
ladı. 

Nihayet James Watt, buharlı makinayı 1769 yılında keşfetti. 
V e 1813 yılında ise, buhar çekişi gücünü dayanan ilk araba işlemeğe 
başlar. 1813 yılında Trevithıch, ray üzerinde işleyen lokomotifi 
keşfeder. 

Bununla birlikte, aolayısı ile belirtmiş olduğumuz gibi, söz 
konusu bu keşiftlerin  ve üretimin yeni yöntemlerinin, yerleşebilme-
si, gelişebilmesi, için, 1850'leri beklemek gerekmiştir. Eski ve yeni 
yöntemlerin bir arada bulunması söz konusudur. 

b) Endüstriyel  Devrimin Ana Çizgileri 

Özellikle ingiltere'de, ticaretin ve sanayiin gelişmesi, buluşla-
rın, keşiflerin  yapılmasını zorlar, araştırmaları özendirir. 

1710 ile 1780 yıllar arasında bir diğerini izleyen keşif  zinciri, 
X I X . y.y. da da sürecek ve gerçek bir teknik ve Endüstriyel Dev-
rim oluşturacaktır. 
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ÇİZELGE [a]: Endüstriyel Devrimi Oluşturan Nedenler 
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Yukarıda andıklarımı derlemek gerekirse: 

— Tekstil Alanında: 

# 1716 İpeğin bükülmesine olanak veren çıkrığın yaratıl-
ması; 

# 1733 Dokuyan mekikin yaratılması; 

9 1767 İplik eğiren tezgâhın yaratılması; 

# 1785 Dokuma tezgâhının yaratılması; 

— Metalürji Alanında: 

# 1735 Demir cevherinin kok enerjisine dayalı dökümünün 
yaratılması; 

# 1750 Hafifletilmiş  çeliğin üretilmesi ve ilk modern, çelik 
fabrikasının  yaratılması; 

# 1789 Demir ve çeliğin ocakta döküm, yoğurma ve tas-
viyesi usulunun yaratılması. 

— Enerji Alanında: 

# 1764 Buhar makinasının yaratılması J. (Watt). 

C) Siyasal ve Sosyal ve Hukuksal Strüktürlertn Değişmesi 

Eski korporasyonlar (219) rejimini yıkan 1789 Fransız Devri-
mi, bireyci Liberalizme yolları açmış bulunuyordu. Sosyal bakım-
dan ise, daha önce dolayısı ile andığımız, zengin ve mal-mülk sa-
hibi Burjuva sınıfını,  siyasal iktidara getiriyordu. 

Aslında burjuva sınıfı,  Feodal ekonomik dönemden beri, eko-
nomik ve sosyal değişmelerin hızlanmasında önemli bir rol oyna-
mış bulunmaktadır. Mülke dayalı kapalı ekonomikden, zanaat eko-
nomisine geçişte olduğu gibi, malî-ticarî kapitalizmden, sanayi ka-
pitalizmine geçişte ve bu kapitalizmin evrim çizgisinde de, önemli 
roller oynamış olmaktadır. 

Orta Çağın, «Eski Rejiminden», arta kalan anlayış içinde, her 
grubun ayrı bir işlevi vardı. Burjuvaziye diğerleri yanında vergi 
ödemek düşüyordu. Soylular grubu ise, vergi ödemezdi. Fakat, bedelsiz 

(219) Korporasyonlar hakkında bilgi edinmek için, bknz, 
E. COORNAERT:  Les Corporations En France Avant, 1789, Paris, 1941. 
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olarak adaleti sağlamak ve yükü oldukça pahalı olan askerî görev-
ler yapıyordu. Ruhban grubu ise, öğretim ve sosyal hizmetleri gö-
görüyor vergi yerine ise, dinsel duyguları yüksek olan o topluma, 
öğüt veriyor, «dua» ediyordu. 

Daha sonraki zamanlarda ise, kâr ve kazanç aravışları, hizmet 
etme anlavışının yerine geçmiş oldu. Bozulma, bütün kurumları 
saracak yaygınlıktaydı. 

X V I I I . yüzyılda soylular sınıfı,  malî yetersizlik ve gerileme-
nin içinde, çürümüştü. Yüksek ruhban sınıfı  ise dinsel erdemlik-
ten son derece uzaklaşmış bulunuyordu. Loncalar rejimi ise, çok 
katı aşılmaz kayıtlamalar içindeydi. Ayrıcalıkları  olan bu gruplar 
yanında, ayrıcalığı olmayan, fakat  ekonomik malî egemenliği eline 
geçirmiş bulunan burjuva sınıfı  yer alıyordu. Burada söz konusu, 
sosyal siyasal ve ekonomik strüktürler arasındaki bozulma kendini 
göstermektedir. Siyasal ve hukuksal, sosyal alanda, soylular ve ki-
lise mensuplarının ayrıcalıkları, bu grupların ekonomik yapılar ile, 
artık desteklenemeyecek duruma gelmiş bulunmaktadır. Oysa ter-
sine, malî durumu son derece bozulmuş bulunan bu ayrıcalıklı 
gruba, borç para verecek kadar, ekonomik güce sahip olan burjuva 
grubunun, sosyal ve siyasal strüktürleri çatışacak bir strüktür niteliği 
yansılıyordu. Bu noktadaki strüktürel çatışmada, sosyalistlerin daha 
sonra «burjuva» diyecekleri bu malikler, zenginleşen sosyal grup, 
ülkelerinin ekonomik ve siyasal yönetimini, ellerine alacaklardır. 

Bu, X V I . ve X V I I I . yüzyıl Fransa'sının, hukuksal statüsü ile 
ekonomik gerçekleri arasındaki bozukluğun yeni bir denge halinde, 
de, tutarlı olmasını sağlayacaktır. 

Ekonomik gücün temsilcisi olan burjuva sınıfında  da, çeşitli 
gruplar bulunmaktadır. X V I I . yüzyılda beliren ve X I X . yüzyıla 
da geçecek olan bu farklılaşmada,  büyük ve küçük burjuvazinin 
ekonomik rolleri ayrı ağırlıkta olacaktır. Büyük burjuvaziye, çok-
lukla, iç ve dış ticarette uzmanlaşmış büyük tüccarlar, imalâtçılar 
ve müteşebbisler, girmektedir. Küçük burjuvaziye ise genellikle, 
yine zengin, fakat  küçük tüccarlar girmektedir. Bu büyük ve küçük 
burjuvazinin, para karşılığı, çoklukla çocuklarına satın aldıkları, 
malî, hukukî, hatta siyası mevki ve rütbeler dolayısıyla, yüksek yö-
netici bir burjuva grubuna bir de, geniş topraklar satın almış bulu-
nan burjuvaları, eklemek gerekir. 
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Belirtmek gerekir ki, Endüstriyel Devrime ve sanayi kapita-
lizminin gelişmesine, büyük hizmetleri geçen burjuvalar, bu «büyük 
ve küçük», dediğimiz gruptan çıkanlardır. 

Belirtmek gerekir ki, bu dönemde, işçilerin ve köylülerin du-
rumları da çok kötüdür. Hele ekonomik ve malı durum, bunalıma 
saplanmıştır. 1789 Fransız Devrimini, bu gelişmeler oluşturmuştur. 

Biraz yukarıda bu devrimin, bir burjuva ve Liberal devrim 
olduğunu belirtmiştim. Liberal idi çünkü, üretimi çok sıkı kayıt-
lara bağlayan korporasyonlar kaldırılacak, burjuva sınıfı  lehine ol-
mak üzere, Laissez-Faire, Laissez-Passer, gerçekleştirilecektir. 

Devrim, başlangıçta «halkçı ve eşitçi» sloglanlar, benimsemiş-
ti, bu husus, 1789 dan 1792 ye kadar sürdü. 29 Eylül 1793 lerde, 
daha önce getirilmiş bulunan ticaret serbestisi yerine adeta «gü-
dümlü bir ekonomi», geçecektir. «Her mahallede belediyelerin 
fırınları  yerleşir ve ekmek dağıtımı, karne yöntemine bağ-
lanır. Toptan ticaret kalkar. Perakende ticaret ise, kurallara 
bağlanır. Yabancı ülkeler ile olan ithalât ve ihracat, «Dış 
Ticaret Komisyonunun» eline verilir» (220). 

Biraz önce belirttiğim gibi, hukuksal strüktürde değişmeler 
olur. 17 Mart 1791'de korporasyonlar kaldırılır. Bütün alanlarda 
özgürlüğü egemen kılmak için, 27 Mart 1791'de yer altı madenle-
rini, bulundukları toprak sahibine veren kanun, oylanır. Yine aynı 
yıl, sanayi alanındaki bütün eski, denetim ve sınırlamalar kalkar, 
V e yeni buluş ve yaratma haklarını ve mülkiyetini korumak bur-
juvaları araştırma ve yaratmaya yöneltecek yasalar da oluşur. İç 
piyasalarda, mal ve hizmetin, serbestçe dolaşması sağlanır. Diğer-
leri yanında 3 Ekim 1789 da, çıkarılan bir yasa ile, bütün özel kişi-
lere, belli bir faiz  fiyatı  üzerinden borç para vermek için sözleşme 
yapabilme, hakkı veriyordu (221). Hiç kuşku yok ki, borç para ve-
rebilecek durumda olanlar ise, çoklukla burjuva grubu olduğun-
dan, bu yasa, onların çıkarına hizmet etmiş oluyordu. 

1789 Fransız Devrimi, «Eski Rejim 'den» arta kalan ve sanayi 
kapitalizminin gelişmesini engelleyen tüm kuramlar ve durumları 
gidermiş ve bu yeni kapitalizmin gelişmesini ve zaferini  sağlaya-
cak, yeni bir rejim oluşturmuştu (222). 

(220) J. IMBERT: Histoire Economique, a.g.e., sh: 425-426. 
(221) J. IMBERT: Histoire Economique, a.g.e., sh: 429. 
(222) G. RIPERT: Aspects Juridiques du Capitalisme Moderne, Paris, 1911, sh: 11. 
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Sanayi kapitalizmini geliştiren tedbirler, sadece sermaye çev-
relerine güç kazandıracak alanlarda alınmakla yerinilmedi. Emek 
kesiminde, işçilerin etkinliklerine söz konusu Liberalizm ile ters 
düşen sınırlamalar getirilmiş oldu. nihayet 14 Haziran 1971 de 
Chapelier'in önerisi üzerine, işçilerin bir araya gelmeleri yasak-
landı. İşçilerin çıkarlarını savunmak için dernek kurmaları yasak-
lanmış oluyordu. Ücretlerin seviyesini, Liberal ilke, saptıyacaktı. 
Le Chapelier, her iş türü için çalışma süresini saptıyordu. 

D) Sanayi Kapitalizmi Doğuyor 

Buraya kadar yapılan analizler, sanayi kapitalizminin gelişme-
si ve başarısını sağlayacak bütün koşulların bir araya gelmiş bu-
lunduğunu göstermeğe yetmektedir. Chapelier'nin,işçilerin bir ara-
ya gelmesini engelleyen kanun, işçi kesiminin sıkı bir denetim ve 
güdümüne olanak veren, «İşçi Karnesi» uygulaması, sermaye ve 
sanayici çevrelerine, son derece sözdinler (itaatli) ve ucuz, işgücü 
sağlamış oluyor; iktisadî büyümeyi ve gelişmeyi besleyen kâr ve 
kazanç «zembereğine», yeni hızlandırıcı güç kazandırıyordu. 

Sanayileşme öncesi hukukî ve kurumsal strüktürler ile, 
teknik gelişmelerin arasındaki çatışma ve çelişki, «korpo-
rasyon» rejiminin kaldırılmasıyla, ortadan kalkıyor,  «Bıra-
kınız diledikleri gibi üretsin», «Bırakınız diledikleri gibi 
satsınlar», ilkesini getiren «Laissez - Faire'izmin», uygulan-
ması ile, ekonomik, teknik, sosyal ve siyasal strüktürler 
arası yeni bir tutarlık sağlanmış oluyordu. 

Böylece Liberal Doktrin doğrultusunda, ulusun emrine hazır 
kılınmış zenginlikleri, bireylerin ve özellikle müteşebbislerin, 
kişisel yararlarını özgür arayışlarla gerçekleştirmeğe çalışırlarken; 
genel yarara da hizmet edecek tarzda arttırabileceklerdi. 
Sanayi kapitalizmi böylece, kendi içinde son derece tutarlı, bir doktrin 
ve ekonomik, sosyo-siyasal strüktürleri gerçekleştirecek bütün en-
gelleri bertaraf  ediyor, bu yeni strüktürleri oluşmuş oluyordu. 

Zenginleşme amacının güdümünde sanayici müteşebbislerin, 
özgür faaliyetleri,  yarışımları kısaca mücadeleleri sonucu, yeni bir 
ekonomik organizasyon ve yeni bir işleyişi tarzı, doğacaktır. Libe-
ralizmi seçmiş bulunan sanayi kapitalizminin dinamizmini, girişim 
özgürlüğü, müteşebbis, kâr-kazanç, üretim araçlarının özel mül-
kiyeti ve bu kavram ile kurumların normal bir sonucu olan strük-
türler, sağlayacaktır. 
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Şimdi, daha ilerde başarı ve bunalımlarını açıklayacağımız, bu 
Sanayi Kapitalizminin strüktürlerini, belirmeğe çalışalım. 

4. S A N A Y İ  K A P İ T A L İ Z M İ N İ N  S T R Ü K T Ü R Ü 

Ekonomik strüktürler, diğer türden olan strüktürler ile, 
değişen oran Ve tarzlarda karşılıklı bir etkileşim süreci içinde bulun-
maktadırlar. Bu, ilk önemli özelliktir. İkinci özellik, bu ekonomik 
strüktürleri, içsel ve dışsal karşılıklı ilişkileriyle kavrayabilmek için 
çerçevesel ve işleyişleri, saptamak zorunludur. 

Gerçekten, hukuksal, kurumsal ve siyasal strüktürlerde ifade-
sini bulan dışsal çerçevesel strüktürler ile, belli amaçları gerçek-
leştirecek kurallara uyan içsel işleyiş strüktürleri saptamadan, her-
hangi bir sosyo-ekonomik sistemi kavramak ve anlatmak, bilimsel 
anlamda mümkün değildir. 

Bu gereğe uymak üzere, önce çerçevesel, sonra da işleyiş strük-
türlerini açıklamaya çalışacağım. Ondan önce diğer önemli bir 
noktaya değinmek gereğini duyuyorum. Tesbit ve çözümleyeceği-
miz bu strüktürler, Liberalizmin, doktrini ve uygulaması 
sonucu oluşan strüktürlerdir. V e söz konusu bu strüktürleri de, 
aydınlığa kabuşturup saptayan Fransız devrimidir. Çünkü önce 
Fransa için, hukukî vb., cepheleri saptanmış bulunan bu Liberal 
strüktürler, daha sonraları bilindiği gibi, diğer Avrupa ülkeleri 
tarafından,  kabul edilerek uygulanmış bulunmaktadır. Liberal ku-
rumları bir tek düşünce ile yansıtmak gerekir ise, özgürlüğün, 
özel mülkiyet aracılığı ile sağlamak istenmesidir, tarzında özetlene-
bilir. 

A) Çerçevesel Strüktürler 

Gerçekten «Özel Mülkiyet», Liberal düşünür ve teorisyenlere, 
özgürlük ilkesini, özlenen sonuçları ile gerçekleştirebilecek temel 
koşul gibi görünmüştür. 

Fiziyokratlar, bu düşünceyi dile getirmek için bir tek kavram 
kullanıyorlardı: «Güvenlik».  Bu ilginç kavramın geniş anlamı ile, 
özgürlüğü şaşmaz bir araç kullanan bir rejimin, kişilere ve 
mallara olduğu gibi, ticaret serbestisine de, bir güvenliği, garanti 
etmesini, anlatmak istiyorlardı. 
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İşte, daha önce anlattığımız Liberal doktrinin, ilk tabanını 
oluşturan Fiziyokratların,  daha sonraki düşüncelerle geliştirilen 
bu temel düşünceleri doğrultusunda, mal, şahıs ve sosyo-ekonomik 
ilişkilerin hukuksal strüktürleri, oluşacaktır. 

Şimdi bunlara sırasıyla, değinmeğe çalışalım. 

a) Eşya Hukuku: 

Bu dönemin kurumsal strüktürünün oluşmasını kavrayabil-
mek için, Eşya Hukuku'nun yeni niteliklerinin, bilinmesi gereklidir. 

Eşya hukukundaki ilk değişme, andığımız bu zaman dönemin-
de en yaygın olan ve zenginliğin temelim oluşturan tarımsal mül-
kiyete uygulanıyordu. 

Aslında Fransa örneğinde, bu alandaki değişme, andığımız «Ti-
carî Kapitalizminin», son zamanlarında başlamış idi. Fakat tarımsal 
alanda «Bireyci Rejimin» yerleşmesi, 1789 devrimi sonucudur. 

Orta Çağda, toprak mülkiyeti toplumsal bir nitelik taşımak-
taydı. Kişi ve toprak hiyerarşisinden geçen Feodal ve dikine bir 
hukuk ile daha sonraları, toprak malikinin haklarını sınırlayan 
birlikte işleme, ürün toplama, serbest otlatma gibi düzeyine hu-
kuk, ile nitelenmekteydi. Bir kilise etrafında  yaşayan insanların 
yararlanmasına ayırıyorlardı ki bu toprak mülkünün maliki olan 
senyör, buna uymakla yükümlü idi. Bu kullanım tarzı, bazan bir-
likte işletme (ekim-biçim, nadasa bırakma), gibi konularda, bazı 
kurallara bağlanıyordu. İşte bu toplumsal yöresel kurallar, tarım-
sal gelişmeleri önlüyor ve toprak mülküne dayalı soyluların, huku-
kunu sınırlandırıyordu. 

Bundan ötürüdür ki, X V I I I . y.y. da, yükselmekte olan Bur-
juva grubu ile yarışımcı halinde olduğunu hissedince, bu alandaki 
haklan, sınırlamaya yöneldi. Daha önce açık bir alan, tarla oluş-
turan tarımsal topraklar (openfield),  kapalı, çerçevelenmiş saha-
lar haline dönüştü (Enclosures). Adeta feodal  bir tepkiye benzi-
yen bu eylemler İngiltere, Fransa başta olmak üzere diğer Avrupa 
ülkelerinde tekrarlanacak, Liberal doğrultuda «tarımcı bireycilik» 
oluşacaktır. 

Fransız devriminden sonra özel mülkiyetin bu yeni akımı, bur-
juvazi lehinde büyüyerek sürdürülecektir. Nitekim 4 . 8 . 1 7 8 9 tari-
hinde, Feodal haklar, kaldırılacaktır.  Ve günümüzün deyimi 
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ile, kilisenin mal ve mülkü (ki, Fransa'da örneğin mevcut tarım-
sal toprakların 1 / 3 ünü oluşturuyordu), kamulaştırılacaktır. 
Bu arada, göç etmiş olanların da toprakları, aynı işleme tabi tutu-
lacaktır. V e bu topraklar köylülere, bedelsiz dağıtılacağına, para 
karşılığı satılacaktır. Bu dönemde, para daha çok burjuvalarda bu-
lunduğundan, söz konusu bu topraklar bunların eline geçecektir. 

Diğer yandan devrim, yöresel toplulukların mülklerini yer yer 
sınırladı veya kaldırdı. 

Üretim, ekim özgürlüğü getirdi. Mülkleri açık halden, kapalı 
hale, dönüştürdü. Bu mülklerden geçimini sağlayan, çiftçi  ve köy-
lüler, güç durumda kaldı. Şehirlere göç edip, çok düşük bir ücrete 
bile rıza gösterecek, hale geldiler. Aslında diğer, küçük çiftçi  ve 
zanaat sahipleri de, fabrikaların  yarışımı karşısında, güç durumda 
idiler. 

Bu tarımsal mülkiyetten hareket ederek, Mülkiyet hakkı, ge-
nellik kazanıp, diğer alanlara da yayıldı. «İnsan Hakları Beyanna-
mesi'nin 17. maddesi mülkiyeti, «kutsal ve dokunulmaz» 
bir hak olarak tanımlar. 

Böylece mülkiyet statüsünde, egemen unsur, malik kişinin hu-
kuku, olmaktadır. 

Taşınır kıymetlere, dayanan ekonomik faaliyetler,  bu dönem-
de oldukça güçlü idi. Bu alandaki gelişmeler çok geniş olarak spe-
külasyona olanak veriyordu. Fakat bu noktadaki ilginç gelişmeyi, 
herhangi bir yasanın mevcut olması değil, tersine olarak hiç bir 
yasanın bulunmaması özendirici idi. . . İşte bu alandaki sessizliğin 
kurduğu kesin bir özgürlükte, çok zengin bir taşınır kıymetler ke-
simi oluşabildi. 

Daha sonraları ise, örneğin Fransa'da 1810'larda, madenlerin 
işletilmesini özel sektöre ayrılan bir yasa ile 1867 yılında, Anonim 
Şirket için, çok önemli bir yasa oluşturacaktır. 

Böylece eşitçi bir eğilim içinde, siyasal alanda özgürlüğü ger-
çekleştiren Fransız devrimi, ekonomik alanda, özgürlük adına hak-
lar, ekonomik yönde en güçlü olanlara verilmiş oluyordu. 

Buraya kadar anmağa çalıştıklarımızla, Liberal kapitalizm, 
taşınır ve «taşınmaz malların, kurumsal strüktürünü» (223), 
oluşturmuş olmaktadır. 

(223) Bknz, G. RIPERT: Aspects Juridiques du Capitalisme Moderne, a.g.e. 
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b) Şahıs Hukuku 

Kişilere eşitlik ilkesi doğrultusunda sağlanmış bulunan ve eski 
ailesel anlayıştan ayrılan bu özgürlük anlayışı, büyük bir değişik-
liktir. 

Fransız devrimi, vatandaşlara eşitlik hakkı verir ki bu ancak 
1848 yılında işleyecek olan genel oyu doğuracaktır. 

Aile düzeyinde ise, bu kişisel özgürlük, miras ve geçme konu-
sunda eşit bir paylaşıma götürecektir. Yalnız belirtmek gerekir ki, 
o dönemin tarımsal yapılı Fransa'sında bu durum, toprakların bö-
lünüp küçülmesine ve bunu önlemek için ailelerin çoklukla, tek 
bir çocukla yetinmelerine dolayısıyla, X I X . yüzyılın ikinci yarı-
sında başlayacak olan nüfus  bunalımına götürecektir. 

Bu serbesti kuşkusuz kişilerin faaliyetlerinde,  özgür davran-
malarına görürecektir. Genel olarak, her tür iktisadî faaliyet  ser-
best olmaktadır. Bu amaçla, korporasyonlar kalıdırlmıştı. Yalnız, 
bu özgürlük işçi grubundan esirgenmektedir. Daha önce andığımız, 
«Chapelier yasası» ile «işçi karnesi» (224), örnekleri gibi. Buna 
benzer bir gelişme İngiltere'de de oluşmuştur. Korporasyonlara 
benzer kurallar, yürürlükten kalkmıştır (1803-1814). İşçilerin bir 
araya gelmesi, yasaklanmıştır (1799). Hakimlerden, ücretlere karış-
ma hakkı alınmıştır (1813). . . 

c) Sosyo-Ekonomik  İlişkilerin  Hukuku 

Eşya ve Şahıs hukukundan sonra, sosyo-ekonomik ilişkilerin 
hukuku, aynı gelişimi gösterecektir. 

«Sözleşme» yapma mutlak bir özgürlüğe kavuşmaktadır. Özel 
akitler, taraflar  için bağlayıcı, kanun kuvveti kazanmaktadır. Bu-
rada, arzular karşılıklı olarak özerklik kazanmaktadır. 

Karşılıklı rızaya dayalı olarak yapılan bu sözleşme biçimi, öz-
gür olarak yapıldığından, otomatik olarak ahlakî de, oluyordu. 

Bir diğer değişiklik, kurumsal hukuk yerine (örneğin eskiden 
bir loncaya girildimi, oradan çıkmak olanaksızdı. Evlenmede de 
boşanma yoktu), şimdi sözleşme hukuku geçmekte, artık sosyal 
gruplaşmalar aracı kuruluşlara, yer vermemektedirler. 

(224) Belirtmek gerekirdi bu işçi karneleri, işçilerin, iş bulmaları için, patronlara göster-
meleri gereken bir karne idi. Buna göre daha önceki işinde bir suç işlemiş bulunan işçi, 
buraya yazıldığından, başka bir müteşebbisin yanında iş bulamayacaktır. 
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Bu noktalardaki yükümlülük hukuku, «Bırakınız - Geçsinler 
(Laissez - Passer) ile birleşen, diğer sonuçlar doğurmaktadır. Bu 
durumda, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımını engelleyen bütün 
doğrudan ve dolaylı yasa ve uygulamalar, durumlar, giderilmek-
tedir. Fransa'da örneğin, ülkenin içinde mal dolaşımını engelleyen 
«mahalli gümrükler (1774)», de kaldırılacaktır. Dışta ise aynı Fran-
sa, 1786 y. da İngiltere ile, «Serbest Ticaret» anlaşması, imza-
layacaktır (225). Bu doğrudan değişmeler, dolaylı değişmelere eşlik 
edecektir. 

Ticaret alanında gelişimi engelleyen dolaylı durumlar da kal-
dırılacaktır. Faiz fiyatının  saptanması serbest olacaktır. Fransa'da 
Turgot, Franklin, İngiltere'de «Faydacılık Felsefecisi»  Bentham, 
bu dönemde, burjuva esprisinin temsilcileri olacaklardır. 

Aynı anlayış M a l î Mevzuata da yansıyacaktır. Eskiden kişisel 
olan vergi ödeme, genelleşti. Herkes ve her mal, vergi ödeme yü-
kümlülüğü altına girdi. 

Yine Fransız devrimi, gerçek bir para sistemi oluşturur. Prense 
bağımlı para yerine, mala bağımlı para rejimi kurulmuş olur. Böy-
lece para da bağımsızlık kazanmış olmaktadır. Bu noktada da, pa-
rasal Liberalizm yansımaktadır. 

Ana çizgileriyle değindiğimiz bu gelişmeler Liberal ka-
pitalizmin çerçevesel strüktürlerini, oluşturmuş olacaktır. 

Şimdi, söz konusu Liberalizmin işleyiş strüktürlerine 
bir göz atalım. 

B) İşleyiş Strüktürleri 

Liberal Kapitalizmin (226) ekonomisinin işleyişi başlıca, Pi-
yasa, Teşebbüs ve Tasarrufa  dayanmaktadır (devlet karışımı 
yoktur). 

(225) Belirtelimki bu anlaşmanın müzakerecilerinden biri de, Fransa'da Fiziyokrat Okulu'n-
dan DUPONT de NEMOURS, idi. .. Yine hatırlanmalıki, «Savaşlar, İhtilâller, 
«Kara  Avrupası Kuşatması»,  «Restorasyon» dönemleri, gümrük himayeciliğine götürecektir. 
Ve İngiltere'nin Serbest Ticarete yeniden dönmesi için, 1845-1850'leri beklemek 
gerekecektir.  Ve Yine Fransa ile İngiltere ancak, 1860'larda, bir ticaret anlaşması 
imzalayacaklardır. 

(226) Liberal Kapitalizm deyimi ile, sanayi kapitalizmini kastetmiş oluyoruz. Tersine sanayi 
kapitalizmi dediğimiz zamanda, yine karşılıklı olarak Liberal Kapitalizmi kastedi-
yoruz. 
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a) Piyasa Ekonomisi 

Sanayi Kapitalizmi her şeyden önce bir piyasa ekonomisidir. 
Böylece, kapitalist üretim biçiminde, piyasa, her şeydir.. Çünkü 
ekonomik faaliyetler,  piyasanın içerdiği mekanizmalar tarafından  gü-
dülmektedir. Özel Mülkiyet, özgür yarışım v.b. bu piyasayı iş-
leten aygıtlardan bir kısmıdır. 

Üretilecek malların sayısını, kalitesini ve fiyatını,  artık lonca 
kuralları veya devletin düzenlemeri, tayin ve tesbit etmemekte-
dir. Bunlar yerine sadece, Arz ve Talep 'in Serbest Piyasadaki 
ilişkileri geçmektedir. Yarışım sonucu, her daldaki üretim, tüketimle 
dengeleşecek bunalım söz konusu olmayacaktır. 

Şu veya bu malın üretimine yönelen üretici, taltif  edilmez, ay-
rıcalık veya yardım görmek gibi özendirici veya zorlayıcı tedbir-
ler sonucunda değil; fakat  kendisine daha büyük bir kâr bıraka-
bilecek falanca  daldaki yüksek talebi karşılayacak malları piyasa 
göstergesi aracılığıyla saptar. Burada, söz konusu işleyiş mekaniz-
maları yanında, kişiyi, harekete geçiren başlıca motör kâr ve ka-
zanç, nedeni olmaktadır. Bir diğer özellik, liberal ekonominin iste-
ğe bağlı olmasıdır. Tüketicinin, üretimi nasıl güttüğü, 3 nolu çizel-
gede yansımaktadır. 

Yine 3 nolu çizelgenin de yansıttığı gibi, bu sistem içinde, her 
şey mala ve paraya dönüşmektedir. Sadece maddesel ürünler de-
ğil; fakat,  beşerî hizmetler de (bu noktaa Walras ' ın: üretim pi-
yasası, hizmetler piyasası, mal piyasasını, hatırlamamak ne müm-
kün. Bu anlayış içinde, değişimde bir aracı olan para da, mal, ha-
line gelmektedir - p a r a - m a l teorisi-. Aynı şey emek için de söyle-
lenebilir. Burdanda, emek bir «mal» gibi sayılmaktadır. Bu noktayı 
biraz açalım. Hizmet gibi faaliyetler,  mal gibi sayılmaktadır. İn-
sanlar da, eşya gibi. Bu anlamda, çalışma mukavelesi (veya ücret 
akdî), sağlam iş gücünün miktar ve kalitesini, insandan bağımsız 
bir tarzda ele almaktadır, bunun bekâr, evli veya fazla  çocuk sahibi 
olması gibi unsurların, bir önemi bulunmamaktadır. Bundan örürü 
îş Akdi,  diğer mukavelelerden ayrılmamaktadır. Yeterki, taraf-
ların özgür rızasına dayansın. Çünkü, böylesi bir mukavelenin ada-
let getireceği, sanılmaktadır (kuşkusuz bu noktada, hukuk karşı-
sındaki eşitlik ile, fiyattaki  eşitsizlik, göz önüne alınmamak-
tadır. İşsizlik tehdidi altında olan bir işçi adayının, gerçek özgürlüğü 
ne ölçüdedir? Bunlar üzerinde durulmamaktadır). 
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Fakat satabilmek için üretmek gerekir. Üretebilmek için, te-
şebbüse ihtiyaç var. Bundan ötürü, bu işleyişe önemli bir çark ola-
rak girmektedir, teşebbüs. . . 

b) Teşebbüs  Ekonomisi 

Teşebbüs, belli bir ekonomik üretim için, maddesel 
ve beşerî olanakların aynı yönetim altında birleştirilmesi 
yönündeki gayretlerin tümü tarzında, tanımlanabilir. Bu 
anlamda teşebbüsün, her çağda görülmüş olduğu, söylenebilir. Antik 
Ç a ğ örnekleri. Yalnız, bu teşebbüsler özel bir statüye sahip değil-
lerdi. Sadece özel mülkiyete konu olmaları, söz konusu idi. Yalnız, 
sermaye ve emek gibi unsurlar, henüz aynı kişide birleşi-
yordu. Kısaca, Orta Çağda, teşebbüs yerine göre, şu üç niteliği 
yansıtmaktaydı:  ailesel, patriarkal ve korporatif. 

Oysa Liberal Kapitalizm ile birlikte, teşebbüs sahibinin lehine 
güçlenen özel mülkiyetle bir arada, sermaye ile iş gücünün bir di-
ğerinden ayrıldığı görülmektedir. Bir yanda işçi, bir yanda 
sermayedar. Böylece, bir üretimi genelleştirebilmek için, değişik 
üretim unsurlarım, teşebbüs içinde birleştirmek, gerekmektedir. Bu 
yeni teşebbüste, eski imalâthaneler, fabrikaya  dönüşecektir. Böylece 
bu yeni teşebbüs, adeta bir yeni kurum olmaktadır ve işçiler, buna 
bağlı ayrı bir şey olacaklardır. V e burada teşebbüs, bir müteşeb-
bisin yönetimi altında, üretimin çeşitli unsurları: Emek, sermaye 
ve doğa, bir mal yaratmak, bunları piyasada satmak ve dolaşımını 
sağlayacak hizmetleri görmek üzere birleştiği, oluştuğu bir hücre 
olmaktadır. Görüldüğü üzere, yeni bir statüye kavuşan bu teşeb-
büs, çeşitli iktisadî kaynakları, birleştirme, dönüştürme doğrultu-
sunda yaratma, yöneltme gayretleri, müteşebbisin kâr seviyesini 
yükseltmek amacına dönük olan bir mekanizma olmaktadır (227). 
Kâra dönük müteşebbisin yönetimindeki teşebbüs, üretimin 
en dinamik kurumu olmaktadır. 

c) Tasarruf  Ekonomisi 

Orta Ç a ğ ekonomisi, bir savurganlık, bir gösteri, ekonomisi-
dir. Oysa hıristiyanlığın dinsel görüşü bile, israfcı  tutumu redde-

(227) Teşebbüs hakkında, daha fazla  bilgi için bknz: 
— Ph. de WOOT Pour une Doctrine de l'Entreprise. E. du Seuil, Paris, 1968. 
— l'Entreprise et l'Economie du XX Siecle, P . U . F . Paris, 1966, Cilt I. 
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diyor, onu ihtiyatlı bir davranış olarak kabul etmiyordu. İşte, ih-
tiyatlı olmak ve ön görmek anlayışı, tasarrufa  dayanan görüşe kay-
naklık edecektir. 

Bu anlayış X V I I I . ve X I X . yüzyılda, Liberal ekonomi altında, 
genel gelenekleri etkileycektir. Paranın, para ürettiği fikri  ya-
yılacaktır. «Tasarruf  ve çalışma ile zenginleşiniz» sloganları, 
tutacak. Bu pratik tutum, bir rasyonalizm yaratacaktır.  Daha 
önce, doktrin kısmında, bu gerçeğin yansıdığını belirtmiştim. Bun-
dan dolayıdır ki A. Smith, «toprağı verimli yapan, emeği ha-
rekete geçiren sermayedir. Sermayeyi ülkeden kaçıracak 
bir vergi, gelirin bütün kaynaklarını,  kurutmağa yönelmiş 
olacaktır» (228), diyecektir. Yine St. Mili, sermayeye değinen 
eserinde, sanayi, sermayenin artışı oranında, ancak gelişe-
bilir. Sermayenin çoğalması ise, tasarrufun  büyümesine, bağlıdır 
(229), demektedir. İşte bu doktrinlerden, ilham alan kurumlar do-
ğacaktır. 

Kısaca, tasarrufu  çoğaltmak amacıyla, malî ve iktisadî 
kurumlar oluşacaktır. X I X . yüzyıl, küçük ve orta tasarrufları 
özendiren, «Tasarruf  Sandıkları», kollektif  tasarruf  araçları olan 
sigorta «Kumpanyaları ve Bankaların», taşınır kıymetler ve para pi-
yasalarının geniş ölçüde oluşmasına tanık olacaktır. V e ancak 1872 
yılında taşınır kıymetler vergilenecektir. 

Liberal kapitalizmin işleyiş strüktürlerini tamamlayabilmek 
için, ana kurumlarını yansıtmağa çalıştığımız bu yöntemde, özel-
likle devletin, durumu ve işlevine de, kısaca değinmekte zorunlu-
luk bulunmaktadır. 

d)  Liberal Kapitalizmde  Devletin Teri 

Liberal Kapitalizmin strüktürlerinin, çerçevesel ve işleyiş yan-
larının oluşturduğu temelleri, iyice yansıtabilmek için, bu ortamda 
devletin yeri ve işlevini açıklığa kavuşturmak gerekir. Şimdi bu 
noktayı, en önemli yanlarına değinerek, özetlemeğe çalışayım. 

Her şeyden önce, Liberalizm (daha önceki açıklamalarımızda 
izlediğimiz gibi), belli bir yönetici kadro ve ayrıcalıklı sosyal bir 
grup lehine ezmiş bulunan ve en belirgin örneğinin, Kolbertizm ol-

(228) A. SMİTH: a.g.e., sh: 421. 
(229) Hiç kuşkusuz; KEYNES'in Yatırımlarla ilgili Teorisi, daha sonra, bu anlayışı de-

ğiştirecektir... 
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duğunu belirttiğimiz Merkantilizme dayalı devletçiliğe karşı bir 
tepki olarak, doğmuştur. 

Liberalizm, «Bireyin, toplumun birliği olduğu hipo-
tezine dayanır» (230). Gruplar, kurumlar ve devlet, söz konusu 
bu bireyin türevi olan ve onun için varolmuş öz kurumlardır . . . Bu 
anlayış, insan niteliğine lâyık olan ve özel yüksek bir kişiliğe sahip 
bulunan, insana olan güvenden doğmaktadır. 

Belirtelim ki, Liberalizm kavramı  ilk kez, Fransız «sözlük», 
yazarı Boiste (1765-1824), tarafından,  1823 yılında anılmış olmak-
tadır. Doğuşundan beri ekonomik ve politik alanda özgürlük 
için, savaşım anlamına gelmektedir. Böylece «Liberalizm», 
sosyal inşam kurtarmak isteyen bir felsefenin  canlandırdığı 
bir düşünce akımının oluşturduğu bir mücadele ve bir dok-
trin gibi kendini göstermiş olmaktadır. En kısa bir anlatım 
ile Liberalizm, insan denilen kişinin gelişmesini ve gönencli 
olmasım, kendi özel çıkarları uğrunda engelleyen, ezen, 
siyasal iktidar ve sistemleri, ortadan kaldırmak istemiştir. 
Böylece bireyin temel haklarının garanti edilmesini sağ-
layacak sosyal düzenin kurulmasını aşan devletçi müdaha-
lelerin, bir zulüm haline dönüşen bütün aşırdıklarına, kişinin 
özgür olarak yansıyacak,  bireysel tercihlerini engelleyecek 
tutumlarına, ister dinsel, ister laik, kısaca nereden gelirse 
gelsin, bu engellerin görüldüğü yer, Liberalizm için, karşı 
durulacak bir savaşım alanı oluşturacaktır. Böylece devlet-
çilik, bütün biçimleri içinde, Liberalizmin kabul edemeye-
ceği, bir tutum olmaktadır. Liberalizmin bu savaşımı, dönemine 
ve zamanına göre. çok değişik biçimler kazanmıştır. Burada siyasal, 
ekonomik, sosyolojik ve dinsel gibi çeşitli cephelerde, Liberalizmin 
verdiği savaşı, açıklamak söz konusu değildir. Bunu belirtmekle ye-
tinmiş olalım. 

Bu noktada, belirebilecek bir soru, şu olabilir. Liberalizm, 
devleti, tamamen reddetmekte midir? Bu soruya kesinlikle, hayır, 
denilebilir. Çünkü, evet denildiği takdirde, Liberalizm değil, 
Anarşizm, belirtilmiş olmaktadır. Oysa Liberalizm, Dev-
letçilik ile Anarşizm arasında bir yer, işgal etmektedir. 
Çünkü Liberalizm, Devletii ekonomik ve siyasal alana, 
en geniş anlamı ile, insan kişiliğini ve bunun iyi sonuçlarının 

(330) L. BAUDIN: «Les Doctrines Economiques» Traite d'Eco. Pol., -içinde-, a.g.e., 
sh: 571. 
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oluşmasını enyeleyen ve onları yaralayan karışımlarım, 
onaylamamaktadır.  Fakat, Liberal toplum düzeninin normal 
işlemesini ve anarşiye dönüşmesini engellemek için de Dev-
letin varlığım kabul etmekte ve zorunlu görmekteidir. Bura-
dan, ne devletin yokolması, ne de, her şeye egemen olması, istenme-
diği ortaya çıkmaktadır. 

Bu noktaları aydınlığa kavuşturduktan sonra, şimdi Liberal 
doktrine kısaca değinerek, devlete tanınan işlevleri belirtmeğe ge-
çelim. 

Liberal doktrin, yer yer işaret ettiğimiz üzere; beşerî 
faaliyetin  başlıca motörünün, bireysel çıkar olduğu ilkesinden 
hareket ederek, serbest yarışımın tamamen egemen olmasını 
önermektedir. İnsanların ve toplumun isteklerinin en iyi tarzda 
gerçekleşebilmesi için, özel girişimciliğin serbest olarak işle-
mesini sağlamak, yeterli olacaktır. Bundan ötürü Liberalizm, 
Devletin iktisadî hayata, kişinin yerini kapabilecek her türlü 
müdahalelerine karşı çıkmaktadır. Devlete tamdığı tek işlev, 
söz konusu bu özel girişimciliğe, eksiksiz bir özgürlüğü, 
garanti etmekten, ibarettir. Bu sonuncu noktayı biraz aç-
mağa çalışalım. 

Liberalizm, bireyi boğan devlet karışımcılığmdan endişe etti-
ğinden, devletin işlevlerini sınırlamağa çalışmaktadır. Bu doktri-
nin anlayışına göre devlet, her şeyden önce, güvenlik ve adaleti, 
sağlamak görevine sahiptir (ordunun, polisin ve mahkemelerin or-
ganizasyonunu, gerçekleştirmeli). İlk Liberal düşünürler bu liste 
ye, özel kişinin, yarar bulmadığı için yapmayacağı, bazı kamusal 
nitelikli hizmetleri, örneğin bayındırlık (alt yapı), eğitim gibi gö-
revlerin de, devlet rarafından  yapılmasını öngörmektedirler. Doğal 
olarak, devletin kendi kendini, organize etmesi ve bir vergi alması 
da, normal sayılmaktadır. 

Devletin diğer önemli bir görevi, Liberalizmin, en iyi «nizam» 
kabul ettiği ve andığımız strüktürleri, gerek çerçevesel, gerekse iş-
leyiş olarak, yürümesi ve yaşamasını garanti etmelidir. Kısaca, öz-
gür olarak faaliyete  başlayan insan, gelecek için bir angajmana 
girişmiş olur. Liberalizm bir anlamda, «Mukavele Rejimdir». 
Oysa, söz konusu bu mukavelelerin, bir değer taşıyabilmesi, bunla-
rın yerine getirilmesine bağlıdır. İşte devlet, aktedilmiş bulunan 
mukavelelerin, altına atılmış imzaların, onurunu ve geçerliliğini, 
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sağlamak üzere, bu noktada, müdahale eder. Yükümlülükten kaçı-
nanı, cezalandırır ve cezalandırmalıdır. 

Bir diğer nokta şudur. İktisadî faaliyetlerin  temel özendiricisi 
olan kişisel çıkarın, boş bir çaba olmasını engellemek için bireyin, 
sahip olduğu özel mülkiyet haklarının, tümünden yararlanması ge-
reklidir. Burada devlete düşen görev, özel mülkiyeti ve ondan ya-
rarlanma özgürlüğünü, kanunla korumaktır. 

Daha önce andığımız Stuart Mili, XVIII. yüzyılın ortalarına 
doğru «Politik iktisadın tikeleri» adlı eserinde (1848), «hüküme-
tin etkisine», önemli bir yer ayırmış olmaktadır. 

Kısaca Liberalizm, öngördüğü sistemin, iyi işlemesi için Dev-
lete, bir bakım ve bir koruma görevi vermektedir.  Yalnız belirt-
mek gerekir ki, Liberal Kapitalist espri içinde kalmak şartıyla, 
ekonomik gelişme doğrultusunda, yapı ve işleyişler, kar-
maşık bir hale geldikçe, devletin karışımcılığı da çoğalmış 
olacaktır. Bu noktaya, ilerde, yeniden döneceğiz. 

5. L İ B E R A L İ Z M İ N T A N I M I 

Doktrini, strüktürlerini, anlatmağa çalıştığımız ve sık sık an-
dığımız Liberalizmin, başarılarına geçmeden önce onu tanımlamak 
gerekir. 

Liberalizm, çoğu kez «klâsisizm, endividualizm» gibi ya-
kın ilişkileri bulunduğu kavramlarla karıştırılmaktadır. Oysa Libera-
lizm anılan bu iki kavram ile eş anlamda değildir. V e hemen belirtil-
meli ki, bireye verdiği büyük öneme karşın, Liberalizm sadece bi-
reyciliğin felsefesi  ve doktrini değildir. Önce kolaylıkla bir di-
ne karıştırılan bu noktaları aydınlatmak gerekir. 

Klâsik adam, yasaları bulan ve formüle  eden bir gözlem-
cidir. Onun için birey, tartışılmaz bir veridir. Ve özgürlük 
ise, gözlemiş olduğu sosyal sistemi kendiliğinden gerçekleş-
tiren bir koşuldur. 

Liberal ise, özgürlüğü amaç edinmiş bir devrimci iktisat-
çıdır (231). Bir parçası olduğu toplumda, kişinin özgür olmağa baş-

(231) Belirteyim ki, Liberal düşünürler, kendi devirlerinde egemen olan koşulları, Libera-
lizme dönüştürmeğe çabalarken, devrimci idiler. Hatırlanmalı ki, Orta Çağ karan-
lığında, kilisenin egemenliğinde ezilen insan, asırlar süren M E R K A N T İ L İ Z M  döneminde, 
kilisenin egemenliğini ikâme eden D E V L E T İ N , boyunduruluğuna geçmektedir.  İşte Liberal-
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lamasıyla, kendiliğinden doğan bir sistemin oluşturduğunu görmek-
te ve bu sistemin, en iyi toplumsal sistem olduğuna inanmaktadır. 

Bireyci ise, insanı amaç ve öogürlüğü de, araç olarak 
ortaya koyan bir filozoftur.  Tezi, Liberalinkinden daha kar-
maşıktır ; çünkü, ekonomik alanı aşmaktadır. 

Kapitalizm ise, tarihsel olarak özel mülkiyet ve yarışım meka-
nizmalarından geçen, bir zenginleşme tekniği idi. Üretimin geliş-
mesi, bunun bir sonucu idi. Bu Lieralizme yaklaşan ve tarihsel bir 
kategori haline gelen biçim, «Liberal Kapitalizm^» dediğimiz, 
kapitalist biçimdir. 

Fakat kapitalizmi, böylece teknik anlamına indirgemek man-
tıkî bir tutum olmamaktadır. Çünkü ekonomik kalkınma aşaması 
ve durumu, araç-gereç (donatım-stok) veya para ve taşınır kıy-
metlerin büyük ölçüde kullanılmış olmasına, tekâbül etmektedir. 
Bunun için, zeneât ekonomisi, Prekapitalist ve Merkantilist dö-
nemi de, Malî - Ticarî Kapitalizm tarzında nitelendirmekte, 
isabet olduğunu sanmaktayız. 

Bundan ötürüdür ki «Kapitalizm», bir doktrin değil; fakat,  bir 
sistem olduğundan fiiliyatta,  «Liberal olabileceği gibi, devletçi 
de olabilir. Yarışımcı olabileceği gibi, tekelci de olabilir» 
(232). Fakat Liberal doktrinin öngördüğü strüktürler ve bunlardan 
özellikle, üretim araçlarının özel mülkiyeti olmayan Kapitalizm, el-
betteki tasavvur edilemez. 

Bu noktaları belirttikten sonra şimdi Liberalizme dönebilirim. 
Liberalizmin doktrinini açıklarken, biri Fransa'da, diğeri 

İngiltere'de oluşan, iki aşamadan geçtiğini belirtmiştirk. 

Fransız liberali, yani Fiziyokrat, olayları gözlemekle yetinmez. 
Bunları anlatmak istemektedir. Ona göre, bu «Doğal Düzeni», in-
san, kendi mantığının gereklerine uyarak, gerçekleştirebilir. Yani 
Liberalizm, gerçekleştirilmesi gereken, kendiliğinden gerçekleşme-
yen bir şey, olmaktadır. Görüldüğü gibi bu görüşte, bireyin önemli 
bir rolü bulunduğu için, aynı zamanda bireycidir. însan burada 
serbesttir. Bu doğal ve iyi yasaların uygulanmasına çalışabilir, ça-
lışmazsa, bunun ızdırabım o çekecektir. 

ler, sıra ile, Kilise-Devlet  nöbetleşmesinden  geçen bir diktatörlük  karşısında, feda  edilmiş 
bulunan İ N S A N I ve onun aracılığıyla toplumu, kurtarmak istemektedirler.  Bu anlamda ve or-
tamda, girişimleri,  elbette  devrimci olmaktadır. 

(232) Bkrız: L. BAUDIN: «Les Doctrines Economiques», Traite d'Economie Politique, 
a.g.e., -içinde-, sh: 570. 
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İngiltere'de ise insanı, kilisenin baskısından kurtarmak, ege-
men bir düşüncedir. Liberalizm, «Puritanizme» bağlanan genel 
kültürel bir akımın bir aşaması olarak, «düşünceyi» kurtaran bir 
ek çaba gibi görünmektedir (233). A. Smith 'te gördüğümüz üzere, 
bu en iyi doğal düzen kendiliğinden gerçekleşecektir. Burada da, 
tartışılmaz bir veri olarak, görülmektedir. V e Liberalizm, İn-
giliz versiyonunda, çoğu kez sanıldığı üzere bireyden çok, toplumsal 
çıkara hizmet eden bir doktrin olmaktadır, çünkü, sosyal bireye 
dayanmaktadır  (234). Gerçekten, ilgili yerinde belirttiği için bi-
reyciliğin savunmasını yapıyordu. 

Liberalizmi, tanımlamak, itiraf  etmeli ki, kolay bir girişim de-
ğildir. Geçici olarak en iyi tanımın, E. Mireaux 'nun belirttiği üzere, 
çoklukla, zıttıyla bir tanımlama yapma girişimi olmaktadır (235). 

Bu doğrultuda Liberalizm, güdümcülüğün, devletçiliğin, 
karşıt tezi olmaktadır. Bir tek merkezden güdümcülük (dirigisme) 
ve bizce, bu doktrinin bir iktisadî politikası oln devletçilik  (236), 
toplumun en yüksek iradesi, sosyal düzenin ta kendisi, ilke olarak 
bütün iktidarı elinde tutan ve bütün hukukun kaynağı olan dev-
letin, iktisadî faaliyetleri  en iyi yürüteceği tezlerine dayanır. Libe-
ralizm, Devletin zorunlu otoritesine itiraz etmemektedir. Yalnız, 
bu otoritenin mutlak iyi olmadığına, inanmakta bunu sınırlamak-
ta ve toplumu oluşturan her bireyin, devletin uyması gerektiği bir 
doğal özerkliği bulunduğunu belirtmektedir. İktisadî faaliyetlere 
ise, devletin karışmamasının gerektiği, bu işi özgür breylerin daha 
iyi yapacağını, savunmaktadır. 

Yukarıda yan kavramlarla ilişkisini belirtirken değindiğimiz 
üzere, Liberalizm özel olarak, bireyciliğin felsefesi  değildir. Fakat, 
elbetteki bireyciliğe dayanmaktadır. Çünkü birey, maddesel ve 
moral gelişmelerin motörü, bulma yaratma ve icat etmenin ikâme 
edilmez bir unsurdur. Fakat, burada nuanslandınİması gereken 
çok önemli bir nokta var. Liberalizm, çok inanıp güvendiği, ken-
disine verilen bu büyük yaratma haklan ve özerkliğini, «kişisel ego-

(233) A. PIETTRE: Les Trois Ages de Economie, Revue des Travaux de l'Academie des 
Sciences Morale et Politiques, 1951, sh: 72. 

(234) F. HAYEK:  İndividualisme et Ordre Economique, (Fransızca çevirisi), Paris, 1953. 
(235) Emil MIREAUX: Philosophie du Liberalisme, Ed. Flammarion, Paris, 1950 sh: 5-9. 
(236) İlerde değineceğimiz gibi teorik alanda, incelendiğinde, ilke olarak Genellikle DEV-

LETÇİLİK, merkeziyetçi,  sosyalist sistemin, bir iktisadî politikasıdır. Fakat, müda-
haleci Kapitalizmde sistemin mantığına uygun tarzda, uygulanan bir iktisadî po-
litika olarak da, Devletçilikten söz açılabilir. 
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izminin, basit bir uzantısı» yaptığı anda, bu bireyden ayrılmakta-
dır. Liberalizmde, çoklukla unutulan bu nokta, aslında çok önem-
lidir. Çünkü Liberalizmin temel amaçları (A. Smith 'in, bir 
kaç kez andığımız düşüncelerinde belirtildiği gibi), temelden top-
lumsaldır. Ve bireycilik, toplumsal çıkarı sağlayan en etkin 
yol olduğu için, yüceltilmektedir. 

Liberalizm bir diğerine, temelden sıkıca bağlı iki düşünce yan-
sıtmaktadır. Birinci düşünce, insan unsurunun son derece sosyal 
bir varlık olmasıdır. Toplum, insan tabiatının özgür geliş-
mesinden oluşan doğal bir olaydır, tşte insana, toplum halinde 
yaşama yasalarını emreden bu temel sosyal ve iç güdüdür. Doğal 
yasalar, işte bu temeldçn itibaren oluşmaktadır, ikincisi ise Doğal 
Yasa, müdahalecilikle uyuşmamaktadır. Bir gruplaşma, tekel ve 
benzerleri kararlar ve otoritelerle de bağdaşmamaktadır. Liberal 
felsefenin  temel yasası, doğaldır. Toplum gibi, aynı tarzda ve benzer 
sev iyede . . . Bu iki temel anlayış arasındaki bağlantı da, doğal olarak, 
kendiliğinden gerçekleşmektedir. Şöyle ki, Liberalizme göre, toplum-
ların bir «Doğal Düzeni» bulunmaktadır. Doğal niteliği dola-
yısıyla bu düzen, özgürlük içinde ve özgürlük aracılığında 
daha iyi gerçekleşmektedir. Bu düzeni oluşturan ilkelerin bekçisi 
olan devlet, bu «sosyal nizamın, amiri değil, hizmetkârıdır». . . 

Beşeri faaliyetlerin  büyük bir kısmını içeren, ekonomik alan-
da ise, bu «Doğal Düzen», ekonomik öznelerin özgür girişimleri, 
özel çıkar arayışları ve genel yararın oluşması ile kendiliğinden 
doğan ahenk sonucu, otomatik olarak gerçekleşir. Görüldüğü 
gibi, doktrinin temel öğesi, bireylerin özgür girişim hırsları ve yarışım, 
zorunlu olarak ve otomatik bir tarzda vede en ucuz maliyetle den-
geye ulaşmaktadır. Yani üretimin, tüketime; değişim rejimi, fiyat, 
ücret gibi unsurlar ihtiyaçların ve piyasanın, serbest güdümcülü-
ğünde, ayarlanmış o l m a k t a d ı r . . . (237). 

Bu değinmeler, Naturalizmin, Rasyonalizmin  ve Endivi-
dualizmin, Liberalizmin temel taşlarım oluşturduğunu gös-
termektedir özgürlük, eşitlik, mülkiyet ve güvenlikte,  kısaca, 
işleyişin temel çarklarını oluşturmaktadır. Bu noktaları belirt-
tikten sonra çok kısa bir tanım yapmak gerekirse Liberalizm, Bireye 
tamnmış bulunan, Özel mülkiyet, özel girişimcilik araçları 

(237) Bu kendiliğinden ayarlayıcılar arasındaki, uyuşmazlıklar için bknz: Andre VACHET: 
l'Ideologie Liberale, Ed., Anthropos, Paris, 1970. 
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ve kâr arayışları ile, özgürlüğü, ekonominin genel uyumunu ve top-
lumun genel yararını, gerçekleştirebilecek mekanizmaları işletecek 
tarzda kullanılması, olmaktadır. . . Burada beliren iki önemli nokta-
dan ilki, kişinin özel kâr arayışları ile, Liberal Kapitalizmin strüktür-
lerini işleterek, ekonominin genel dengesini sağlaması, ikincisi ise, 
bunları yaparken farkında  olsun olmasın, doğal bir sonuç halinde, 
genel yarara hizmet etmesidir . . . 

6. L İ B E R A L K A P İ T A L İ Z M İ N  D E Ğ E R L E N D İ R İ L M E S İ 

Liberal Kapitalizmin değerlendirilmesi, biri düşünce, diğeri 
uygulama olmak üzere, başlıca iki kesimde incelenebilir. 

Düşünce alanındaki değerlendirme, hiç kuşkusuz yine, Liberal 
doktrinden yana olan iktisatçılar ile karşı görüşte olan düşünürle-
rin, eleştirilerini içermesi gerekir. Daha ilerde Liberal Kapitalizmin, 
değişim aşamaları ve Müdahaleci Kapitalizm dolayısı ile, yeniden 
karşıt görüşlere değineceğimizi belirtmiş olalım. Burada Libera-
lizmin leyh ve aleyhinde oln görüşleri özetlemekle, yetineceğiz. 
Avnı vöntemi izleverek, uygulama alanında da Liberalizmin, başarı 
ve başarısızlıklarına değinmek suretiyle değerlendirme yöntemi-
mizi yürütmeğe çalışacağız. 

A) Düşünce Düzeyinde Liberalizmin Değerlendrilmesi 

İktisatçı düşünürlerin Liberalizme genel olarak tanıdıkları 
avantajları, aşağıdaki tarzda özetlemek mümkündür. 

a) Leyhte Olan Görüşler 

aa) Ekonomik Alanda Liberalizmin Yararı 

Ekonomik strüktürlerin oluşturdukları düzende, yarışıma da-
yanan bir piyasada elde edilen (oluşan) fiyat,  değişim işlemi ve 
sürecine katılan her bireye elde etmesi tasavvur edilebilecek en 
yüksek doyumu sağlama olanağı verir (kuşkusuz burada, yarışı-
mın öylesine etkin olduğu varsayımı karşısında, her bireyin, ayrı 
ayrı fiyat  üzerinde yapabileceği bir etki söz konusu değildir). Böylesi 
bir ortamda bu değişim sürecine katılanların tümü, kollektif  doyu-
mun en yüksek seviyesine varırlar. Bir diğer deyiş ile Topluma azamî 
sosyal verimi, sağlamış olurlar. Bireylerin özel çıkarlarının toplamı, 
genel yarara, eşit olmaktadır. Burada yürütülen mantık, mate-
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matiksel bir nitelik yansıtmaktadır (238). Burada yarışım ve onu 
gerçekleştiren özgürlük olgularına dayanılmaktadır. 

bb) Girişim özgürlüğünün Yararı: 

Yukarıda ekonomik alanda, hemen sağlanan yararları özetle-
dikten sonra, özel girişimin özgürlük sayesinde ve sağlayabileceği 
nimetler, toplumun geleceğini de garanti etmiş olmaktadır. 

Çünkü özgürlük, en iyilerin seçkinlerin kendilrini gösterme-
lerine, insanın beşerî yeteneklerinin gelişmesine olanak vermekte-
dir. Oluşan bu güçlü seçkinler, her alanda ve özellikle ekonomik 
alanda, yeni ve etkin organizasyonlarla, yeni buluşlar ve yaratma-
lar ile bir gelişme sürecini işletir ve sürdürürler. Otoriter sistem-
lerde bu özel girişim özgürlüğünün yokluğunda oluşan kısırlık ve 
gerilik, Liberalizmde aşılmakta ve yeni gelişen bazı güçler oluşa-
bilmektedir. 

cc) Sosyal Düzeydeki Yararlar: 

İnsanları, bir diğerine bağlayan ilişkiler, kendiliğinden doğal 
olarak doğup gelişirlerse, dışarıdan yapılacak zorlayıcı eylemler so-
nucu doğacak ilişkiler türüne oranla, daha avantajlı sonuçlar do-
ğururlar. 

Gerçek sosyal insan, topluma, kendi özel iradesinin bilinçli 
gücü doğrultusunda katılan, diğer insanlara taşıyabildiği hizmet ve 
sağlayabildiği dayanaklarla ve yine diğerlerinden gelen karşılıklı ya-
rarları olmakla, cemiyetle kaynaşan kişidir. Yoksa insanı doğal, 
duygu ve düşüncelerin yöneltici ve beşerî yardımcı taraflarını  ku-
rutan, bir diktatörün keyfî  emirleri doğrultusunda robotlaşarak, 
topluma biçimsel katılmasıyla değil. 

dd) Ahlakî Düzeydeki Yararı 

Daha önce andığımız üzere gönene ve mutluluk, çalışma gay-
reti ve tasarruf  fedakârlığı  ile, elde edilmektedir. Kısaca her-
kes, özel güç ve yetenekleri ile lâyık olduğuna kavuşmaktadır. Bu nok-
tada, serbest olan kişi, sadece kendi özel güçlerine dayanmakta, 

(238) Bknz, M. ALLAIS: A la Recherche d'une Discipline Economique, Paris, 1943, 
sh: 616, 637, 656. 
Ve M. BRODSKY:  P. ROCHER: l'Economie Politique Mathömatique, Paris, 
1949, sh: 229 v.s. 
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kendi kanatlarıyla uçmağa çalışacağından, gerçekten güçlü olmak-
tadır. Çünkü, burada ne devletin ve ne de bir diğerinin yardımına 
güvenmek söz konusu değildir. Her kes, kendi işleriyle ilgili karar-
ları, kendisi vermekte, kendi özel kişiliğini, kendisi yaratmaktadır. 

b) Aleyhte Olan Görüşler 

Liberalizme karşı yöneltilen eleştirilere ilerde de değinmek 
olanağını bulacağımızı belirtmiştik. Burada, söz konusu bu eleşti-
rilerin en ağırlarını özetlemekle yetineceğim. 

aa) Liberalizmi Bizatihi Liberal Strüktürler Yıkacaktır  (239) 

Bizatihi, gelişen mekanizmaları ve seviyeleri dolayısıyla, Libe-
ralizm, kendini yıkacak unsurlar oluşturmaktadır. Çünkü, Libera-
lizmin dayandığı yarışım, ekonomik yönden en güçlü olanın ve 
olanların zaferini  hazırlamaktadır. V e giderek büyüyen yığışmaları, 
özendirmektedir. Liberalizmin ilk döneminde, çok sayıdaki küçük 
birimlerden oluşan ve hiç biri tek başına piyasaya egemen olama-
yan bu teşebbüsler, bir diğeri ile, «bıçak elde» savaşa girecekler-
dir. Bu savaşta, fiyat  rejiminin, normal ve doğal işleyişi, bir kena-
ra bırakılarak, rakipleri piyasa dışı etmek amacıyla, bazan kaybet-
me pahasına, maliyetlerin altında satışlar yapılarak, karşı teşeb-
büslerin direnme gücü kırılacak ve iflâslar  sonu, piyasa en güçlü 
teşebbüslerin «Emri» ve «Kaprislerinin» altına girecektir. Mücade-
lenin bu türü ile yıkılamayan rakip teşebbüsler, kendi aralarında 
anlaşarak, kâr-kazançlarım sürdüreceklerdir. Böyle olunca, «Yarı-
şım, Yarışımı» ortadan kaldırmaya yönelmektedir. Bu noktada Li-
beralizm, kendini yıkacak güçlen, kendi doğurmuş olmaktadır. 

Aslında, Liberal Kapitalizm döneminde, uygulamanın sanayi 
dalı gibi bazı alanlarında oluşan bir yığışma, gözleminden esin kay-
nağım alan bu görüşler genellemesi dışında, gerçeklere uyduğu söy-
lenebilir. Bununla birlikte tarımsal, zeneât ve ticaret kesimlerinin, 
bu söz konusu yığışma akımı dışında kaldığı da diğer bir gerçek-
tir (240). Liberalizmin daha ileri aşamasında, daha hızlandığı ka-

(239) Ben belirtiyorum. Günümüzün modern deyişi ve çalışmamızın doğrultusunda kal-
mak amacı ile, yurdukarıdaki deyimi kullanıyorum. 

(240) Bknz: Saint GERMES: Les Ententes et la Concentration de la Production Indust-
rielle et Agricole, Paris, ıg4i. 

D. LYNCH: The Concentration of  Economic Power, Columbia University 
Press, 1946. 
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bul edilebilecek ve yığışmaya dayanan ve Liberalizmin yıkılacağını 
haber veren bu sav Liberalizmin, bütün X I X . yüzyıl boyunca sür-
mesine, engel olamamıştır. Yarışımı, ortadan kaldırma girişim-
lerine karşın, yarışım anlayışı canlı kalmış ve kendini yansıtmak 
için, adeta fırsat  kollamıştır (241). 

Sonra belirtmek gerekir ki, Liberal anlayışta, daha önce de-
ğindiğimiz üzere devlete tanınmış bulunan işlevlerden biri, söz ko-
nusu Liberalizmin işleyiş strüktürlerinin normal yürüemesini sağ-
lamak ve bunu güven altına almak, hususu idi. Nitekim, A . B . D . ' n i n 
tröstlere ve Almanya'nın kartellere karşı yasalar çıkarması, yarışı-
mı kaldırma isteklerinin, karşısında devleti, bulabilecekleri ger-
çeğini de ortaya koymaktadır. 

Yarışımla ilgili değerlendirmeyi yaparken, bütün yönleri ile 
sorunu göz önüne almanın doğru olduğunu sanıyorum. 

bb) Liberalizm, Bunalımlar Oluşturmaktadır 

Liberalizme karşı olan görüşler, dönemsel olarak oluşabilen 
ve insanlığa büyük sıkıntılar, felâketler  getiren bunalımlar doğur-
duğunu belirtmektedirler. 

Daha önce doktrin açıklamaları sırasında, belirttiğimiz gibi, 
Liberalizmin, ünlü denkleştirici mekanizmalarının mantığı içinde 
bunalımlara yer bulunmamaktadır. Şayet bir dengesizlik oluşuve-
rirse, zararı yok, bu durum geçicidir ve söz konusu otomatik denk-
leştirici güçlerin işlemi sonucu, hemen kaybolurlar. Onun için Li-
beral rejimin düzgün bir tarzda uygulandığı hallerde, doktrine 
göre, bunalımlara yer olmayacaktır (242). ' 

Aslında Liberalizmin, belli bir dönemin, belli bir strüktürü 
için, geçerli olabilecek bu sav, gelişen ve değişen karmaşık hale 
gelmiş bulunan strüktürlerde, geçerliliğini yitirmektedir. Nitekim 
ilerde değineceğimiz üzere, yer, yer önlenemeyen ekonomik buna-
lımlar belirecek ve J. B. Say 'ın, fazla  üretimin, «mahreçler kanu-
nu» doğrultusunda bunalımlara yer veremeyeceği görüşü, gerçek-
leşmeyecektir. V e bunlnalımlar sistemi sarsacaktır. 

(241) Bknz, L. BAUDIN: Le Mecanisme des Prix, Paris, 1940. 
(242) Bknz, J. LESCURE: Des Crises Generales et Periodiques de Surproduction, Paris, 

1938, 5. baskı, Cilt: II. 
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cc) Liberalizm, Sosyal Eşitsizlikler Yaratmaktadır. 

Yoksulluktan ve zenignlikten Liberalizmi sorumlu tutan görüş-
ler, sosyal adaletsizliklerin doğmasını da, bu anlayışa bağlamak-
tadırlar. 

Aslında bu eşitsizlikler, özgürlüğün bir sonucu olmaktadır. Li-
beralizme göre eğer, söz konusu Liberal Kapitalist sistem iyi 
işletilmiş olursa, geniş ölçüde herkese liyakâtine göre, bir olanak dağı-
tılmış olacaktı ki, bu ise oldukça adaletli bir sonuç olurdu. Çalı-
şan, kazanan ve tasarruf  eden kişi, tembel kalmış olana, tasarruf 
yapma fedakârlığına  katlanmamış bulunan kişiye nazaran, daha 
üstün bir zenginliğe sahip olacaktır. Böyle olunca, sosyal alandaki 
eşitsizlik ve adaletsizlik, doktrine göre, Liberalizmden değil; 
fakat,  bizatihi insanlar arasında doğuştan gelen, bir eşitsiz-
liğin sonucu olmaktadır. 

Gerek Liberalizm, gerekse buna karşı yöneltilen eleştirilerde, 
gerçeklere karşın, büyük abartmalar olduğu görülmektedir. Libe-
ralizmin, özel çıkar ve özgürlük ilkelerinin eşit şans koşullarında, 
uygulanmadığı kabul edilmelidir. Böyle olunca, büyük istidadı bu-
lunan fakat,  doğuştan çok elverişsiz maddesel ortamda dünyaya 
gelen bir insan, tersine az yetenekli, fakat,  zengin bir ortamda doğan 
kişiye nazaran, sahip olduğu şans eşitsizliğinde, liyakâtinin sonuç-
larını nasıl alsın?. . . Sonra, kişilere sağlanmış bulunan bu özel 
girişimcilik, özel mülkiyet ve kâr-kazanç haklarının, Liberalizmde 
tasvip etmediği «egoist dar çıkarlar», doğrultusunda sömürül-
düğü de bir gerçektir. 

Liberalizmin bir diğer eksikliği, otomatik denkleştiricilere faz-
la güvenerek, emek kesimini savsaklaması ve sosyal strüktürleri, 
ekonomik strüktürlerle uyumlaştıracak tedbirler, ön görmemiş ol-
masıdır. 

Düşünce alanında Liberalizmin değerlendirmesine, bu değin-
meden sonra, şimdi uygulamadaki değerlendirmesine geçebiliriz. 

B) Liberalizmin Uygulama Alamnda Değerlendirilmesi 

Her ekonomik sistem gibi, Liberal Kapitalizm de, sadece iyi 
nitelikte sonuçlar doğurmamaktadır. 

Bu başlık altında, Liberalizmin başarı ve başarısızlıklarını 
özetlemeğe çalışacağım. 



18 BEŞİR HAMİTOĞULLARI 

a) Liberal Kapitalizmin  Başarıları  (1850-1914) 

Daha önce andığımız Endüstriyel Devrim, Batı ülkelerinde Li-
beral Kapitalist sistemin büyüme, yayılma ve gelişmesine büyük 
dayanaklar sağlamış olmaktadır. 

Ünlü eserinde W. Sombart, «Kapitalizm geliştirici yeni-
likler rejimidir; isterse söz konusu bu yenilikleri, kendisine karşı 
yöneltilmiş bulunan yarışıma karşı koyabilmek için olsun; ister yeni 
girişimlere başlamak ve özellikle, bu yeni yöntem ve teknikleri uy-
gulayarak, verimi artırıp, kâr seviyesini yükseltmek için olsun» (243) 
yeni buluş ve geliştirme bir zorunluluktur, demektedir. 

Gerçekten Liberal Kapitalizm, sermaye birikimi sayesinde, 
girişilen sosyo-ekonomik değişmeler sonucunda Batı Toplumunu 
geliştirip, değiştirebilmiştir. Maşinizmin doğup gelişmesinden beri, 
endüstrileşmiş ülkelerin toplam üretimi, durmadan artmaktadır. 
V e bu ülkelerin strüktürleri de, aynı paralelde değişip gelişmekte-
dir. Tarımsal kesimin (I. sektör) aktif  nüfusu  giderek azalmış, endüst-
riyel kesimin (II. sektör) ve hizmetlerin (III. sektör), aktif  nüfus 
oranları, tersine çoğalmıştır. Strüktürel değişmenin, göstergeleri 
olan bu gelişmeler, Liberal Kapitalizm aşamasında, başlatıl-
mış ve yayılmıştır. 

1850 yıllarında Sosyalizmin teorisyenleri, Liberal Kapitaliz-
min, çökeceğini haber vermeğe başlamışlardır. Oysa X I X . y.y. 
sonları, Kapitalizmin büyük başarılarıyla damgalanmaktadır. Aynı 
dönemlerde K. Marks, «bir sosyal formasyon,  muktedir ol-
duğu bütün üretici güçlerini geliştirmenin son sınırlarına 
yaklaştıktan  sonra ancak, ortadan kalkabilir»,  elemiyor muydu? 
Gerçekten, Marks'ın, ünlü Komünist Beyannamesi ile Kapi-
tal, yayınlandığı dönemi izleyen bir zamanda üretim güçleri, 
öylesine bir gelişme sürecine girdiler ki, değil Kapitalizmin 
geçmişi, insanlık tariki bile, böylesi bir gelişime tanık ola-
mamış idi (244). 

Gerçekten, Liberal Kapitalizmin 1850-1914 dönemi arasında 
gerçelleştirebildiği maddesel büyüme, daha önceki dönemdekilerle 
karşılaştırılamayacak kadar yüksek bir seviyededir. 

Biraz sonra, ayrıntılarına nisbeten daha fazla  girmeğe çalışa-
cağım bu başarıların, bu noktada genel hatlarını saptamağa çalı-
şalım. 

(243) W. SOMBART: L'Apogee du Capitalisme, a.g.e., Cilt: I. sh: no. 
(244) Fritz STERNBERG: Le Confit  du Siecle, Ed du Seuil, Paris, 1956, sh: 25-26. 
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Yukarıda, Liberal Kapitalizmin hızlı bir teknik gelişmeye ve 
üretimin geniş ölçüde çoğalmasına olanak vermiştir derken iki, 
önemli noktayı belirtmiş oluyorduk. X I X . yüzyılın başlarında, 
endüstrileşmiş Liberal Kapitalist ülkelerde, dünya nüfusunun 
% ıo 'u yaşarken, yüzyılın sonlarında bu oran % 30 lara çıkmıştır. 
Ekonomik gelişme, nüfus  dışında da büyüktür. 1860-1913'yılları 
arası endüstriyel üretim, 7 misli çoğalmıştır. Demir üretimi, 
1855-1859 yılları arasında 5,1 milyon tondan 57 milyon tona 
çıkmıştır. 191 o ile, 913 yılları arasında, çelik üretimi, 0.06 
milyon tondan 53 milyon tona çıkabilmiştir. Sanayileşmenin 
hızı hakkında, sanayileştiren sanayinin, bu iki önemli üre-
tim maddesi, fikir  verebilmektedir. 

Şehircilik olgusu, Avrupa ve Kuzey Amerika'da yayılmaktadır. 
Uluslararası ticaret, 1851 lerde 997 Milyon Sterlin iken, 1913 
lerde 10,7 Milyon Sterline yükselmiştir. Hiç kuşkusuz, global 
düzeyde ücretler ve hayat seviyesi de, yükselir. 1850-1913 yılları 
arasında ortalama reel gelir artışı, % 70-100 arasındadır (245). 

Bu gelişmelerin olumlu yanlarını kalın çizgileriyle belirttim. 
Bununla birlikte, Liberal Kapitalist ülkelerin egemenliği altında 
bulunan koloniler, bu gelişmenin yükünü, içine girdikleri geniş bir 
yoksulluk  ile (246) çekmektedirler. Bunun yanında, sistemin içsel 
strüktürel bozukluk ve çelişkilerinin yarattığı bunalımları, ekono-
mik alandaki başarıları, şimdilik geçici olarak çözmekte ve Libe-
ralizmin gücünü kanıtlamak isteyenlere, dayanak olmaktadır. Şim-
di bu başarılara, biraz daha ayrıntılı değinmeğe çalışalım. 

aa) Hayat Düzeyinin Yükselmesi 

Liberal Kapitalizmden önceki Batı Avrupa halkının hayat sevi-
yesi, günümüzün, iktisaden en geri kalmış ülkelerin düşüklüğü ci-
varında idi (247).Gerçekten, Avrupa o tarihlerde geri bir kıt'a idi. 

(245) Burada yansıtmağa çalıştığımız rakamlar için Bknz: 
— F. PERROUX: Le Capitalisme, Paris, P . U . F . , 1962. 
— LESCURD ve GERARD:  Histoire Economique XIX - XX Si6cle, Paris, Col, 

Armand Colin, 1963, Cilt: I. 
— F. STERNBERG: Le Conflit  du Siecle, a.g.e. 
— J. M. ALBERTINI: Capitalismes et Socialisme a l'Epreuve, les Ed., Ouvrieres, 

Paris, 1970. 
(246) F. STERNBERG: Le Conflit  du Siecle, a.g.e., sh: 25-26-27. 
(247) J. MARCHAL:  Cours d'Economie Politique, a.g.e., sh: ıoo-ıoı. 
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Nitekim Turgot, bir yazısında: «tahılların fiyatı,  ucuz oldukları 
zamanlar da bile, bunlar halk tarafından  satın alınamayacak 
birer lüks mal durumunda idi», demektedir (248). 

Liberal sanayi kapitalizmin, yaşam düzeyini büyük ölçülerde 
yükselttiği, bir gerçektir. F. Perroux'nun belirttiği üzere: « X I I I . 
yüzyıl prensinin lüksü, orta sınıfa  mensup bir insanın yaşayabile-
ceği bir seviye haline geldi» (249). Bu gelişmeleri, hiç bir iktisatçı 
yok saymamaktadır. Hele, son eserinde kapitalizmi değerlendirirken, 
«Sosyalizme» dönüşümünün olasılığını belirten ünlü J. Schum-
peter, şayet kapitalizm, andığımız bu başarılarını 1928 y. 
dan sonra bir yarım y. yıl daha sürdürebilirse, halk yığın-
larının bütün katmanlarında yer alan yoksulluğun ortadan 
kalkabileceğini, söylemektedir  (250). 

Eğer Batı ülkelerinin tümünün yaşam düzeyi, XIV. Louis'nin, 
egemen olduğu dönemin sonunda 1,8 göstergesi ile yansıtılır-
sa 1830'larda bu hayat düzeyi 2,2 düzeyine çıkmış olmaktadır 
(251). İngiltere ve A . B . D . lerinde ortalama gelir seviyesi, büyük 
ölçülerde, artışlar göstermiştir (252). Hemen belirtmek gerekir ki, 
genel düzeyde bir iyileşme söz konusudur. 

bb) Nüfus  Artışı 

Yukarıda andığımız bu hayat seviyesindeki iyileşme ve geliş-
melerin etkisi sonucu, iyi beslenme, bakım, tıbbî gelişmeler gibi 
nedenlerin doğrultusunda, Liberal Kapitalizmin sürdüğü ülkeler-
de, nüfusun  çoğaldığı gözlenmektedir. 

Daha sonra insanı besleyebilme olanaklarının doğması ile hiji-
yen ve tıbtaki gelişmelerin sağladığı sonuçlar birleşerek, önce or-
talama ömür seviyesini uzatıp, ölüm oranlarını azaltmıştır. 

Böylece yüksek bir doğum ve ölüm oranından, orta bir doğum 
fakat  düşük bir ölüm seviyesine geçişte, demografik  patlama oluş-

(248) TURGOT: Lettre sur la Liberte du Commerce de Grains, Ed. Daire, 1770, Cilt: 
I. sh. 247 

(249) F. PERROUX: Le Capitalisme, a.g.e., sh: 63. 
(250) J. SCHUMPETER: Capitalisme, Socialisme et Democratie, a.g.e., sh: 65-66. 
(251) Bknz: J. FOURASTIE: Machinisme et Bien-Etre, Paris, 1951 Ed. Minuit, sh: 

56-73-
(252) Bknz: C. CLARK:  Economic News-Brisbane, Nisan-Haziran 1946.Bknz, S.: KUZ-

NETS: National Product Since 1869, N.B. E. R.,NewYork,  1946, sh: 52-56 ve aag. 
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muş, sanayiin üretmek ve satmak için ihtiyaç duyduğu yeterli nü-
fus  unsuru böylece oluşmuştur. 

Nüfusu  1790'larda 4 milyona yakın olan A . B . D . ' l e r i , 1914'y. da 
100 milyona çıkacaktır (1800-1924 arası Avrupa'dan A . B . D . 
lerine 60 milyon kişi göç edecektir). 

Avrupa kıt'asının ise (Rusya dahil), 1800 lerde, nüfusu  180 
milyonken 1900 lerde 400 milyona çıkacaktır (253). 

Bu nüfus  artışı, ekonomik ve teknik, endüstriyel gelişme ile 
birlikte şehirleşme olayını hızlandıracak, bu şehircilik sorunu ise, 
ilişkili noktalarda, ekonomik gelişmeyi besleyecek ve doğal olarak, 
konut yapımı, ulaşım, gıda, su, elektrik, ısınma ve psikolojik tür-
den bir yığın sorun yaratacaktır (254). 

cc) Endüstriyel Üretimin Artması 

Burada kısaca tüketim ve üretim mallarının artış hızını belirt-
meğe çalışacağım (255). 

Liberal Kapitalizmin aşaması, ekonomik gelişmede başlı başı-
na bir dönem olmaktadır. Bu dönem, aşağı yukarı 1860-1913 yılla-
rını örtmektedir. Yığın halindeki üretim, endüstriyel faaliyet  kesi-
minde aşağıdaki çizelgenin de gösterdiği gibi, daha açık bir tarzda 
görülmektedir. 

Aşağıdaki çizelge, Liberal Kapitalizmin uygulandığı ülkelerin 
başlıcalarındaki endüstriyel üretimin artışını göstermektedir. 

Bu rakamların yansıttığı gelişimin anlamı nedir? 1860 lardan 
1913 e dek, dünya sanayi üretimi, daha önce belirttiğimiz gibi, 7 
misli bir artış kaydetti. 1870'lerden sonra ise, 5 misli bir artış gös-
termektedir. Bu arada Fransa'da, bu artış 4 misli, İngiltere'de ise 

(253) Nüfus  hakkında geniş bilgi için bknz: 
—- L. CHEVALIER:  Demographie Generale, Paris, Dalloz, 1951, sh: 599. 
— REINHARD  ile ARNENGAUD:  Histoire de la Population Mondiale, de 1700 

1790 a 1960, Paris, 1961. 
— J. VIALATOUX:  Le Peuplement Humain, Paris, les E, Ouvrieres, 

Cilt, 1957, 1959. 
(254) XIX, yüzyılda şehirlerin gelişmesi hakkında, bknz, 

, — P. GEORGE: La Ville, le Fait Urbain. Paris, P . U . F . , 1952. 
— Ch. GEORGE: Les Villes, Paris, A. Colin, 1952. 

(255) Bu noktada kullanılan rakamlar, F. STENBERG'in, «Le Confilt  du Sıecle», a.g.e., 
den alınmıştır. 
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ÇİZELGE 4: Liberal Kapitalizmde Sanayi Üretimi (1860-1914) (1913 = 100) 

Yıl Almanya İngiltere Fransa Rusya İtalya A .B.D. 
Dünya 

Ortalaması 

1860 14 34 26 8 — , 8 14 
1870 18 44 34 13 17 17 26 
1800 25 53 43 17 23 '7 26 
1890 40 62 56 27 40 39 43 
1900 65 79 66 1 57 54 60 
1910 89 85 89 84 99 89 80 
1913 IÖO 100 100 100 100 100 100 

Kaynak:  F. Sternberg: Le Conflit  du Siecle, sh: 14. 

3 misli bir gelişme yansıtmaktadır. Çizelgenin yansıttığı c'iğer bir 
nokta, 1860 lardan başlayan, her on yılda, endüstriyel üretimin 
hızlanıp, büyüdüğüdür. Örneğin, A . B . D . ' l e r i n d e , 1913 yılındaki, 
sanayi üretiminin seviyesi, 1860 lara görece 12 misli, Almanya için 
ise, aynı hız 7 misli, bir artışın olduğunu göstermektedir. 

Gelişme seyrinin bu farklılığı  1813-1913 döneminde, Liberal 
Kapitalizmin egemen olduğu ülkeler arası endüstriyel gücün, sıra-
lanışını değiştirmektedir (256). Aşağıdaki çizgilge bu değişmenin 
seyrini yansıtmaktadır. 

ÇİZELGE 5. Endüstriyel Üretimde Batı Ülkelerinin Güç Sıralaması. 

Güç Sırası 1860'larda 1870 1880 1890 1900 

1. sıra İngiltere İngiltere A.B.D. A.B.D. A.B.D. 
2. sıra Fransa A.B.D. İngiltere Almanya Almanya 
3. sıra A.B.D. Fransa Almanva İngiltere İngiltere 
4. sıra Almanya Almanya Fransa Fransa Fransa 

Yukarıdaki çizelgeden de görülebileceği gibi, A . B . D . 1880'ler-
den itibaren, ingiltere'yi ikinci sıraya itip, birinci sırayı işgal ede-
cektir. 1890'larda ise, birinci gelen A . B . D . ' n i , Almanya izleyecek, 
ingiltere, üçüncü sıraya inecektir. A . B . D . ' i ile Almanya'nın büyük 
gelişmeler göstermesi, biraz ilerde değineceğimiz gibi, Liberal Kapi-
talist sistemin gelişmesi, yaşaması ve yayılmasında, günümüze dek 
süren etkiler oluşturacaktır. 

(256) Belirtmek gerekir ki, endüstrileşmiş Batı Ülkeleri arası bu gelişmenin seyri, KAPİ-
TALİST SİSTEMİN, içsel çevredeki çatışmaları ve dünyaya yayılıp, kök salması 
bakımından son derece önemli sonuçlar doğuracaktır. Ekonomik egemenliğin, İn-
giltere'den A.B.Devletlerine geçmesi, Avrupa Kapitalizmini, A.B.D.'leri kapita-
lizmin karşısına getirecektir. Günümüzün, Avrupa Ortak Pazarı denilen, A.E. 
Topluluğu, temelden Avrupa Kapitalizminin, Amerika kapitalizmi ve sosyalist 
sistem karşısında savunmak gereği ve yararına bağlı bulunmaktadır. 
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Üretim malları üreten endüstri, özellike 1860-1913 döneminde, 
son derece büyük gelişmeler göstermektedir. 

1800 ile 1860 yılları arasında sanayi kapitalizmi, özellikle tü-
ketim, tekstil ve gıda sanayiini geliştirmeğe başladı. 

1860'lardan itibaren ise, memleketimizde yaygın olan deyim-
iyle «ağır endüstri 'nin» gelişim hızı, Batının sanayileşmiş ülkelerinde 
gerek, nüfus  artışı, gerekse aktif  nüfus  oranının çok üstünde bir ge-
lişim göstermektedir (257). Metalürji ve maden kömürü gibi en-
düstri dallarında, ancak 1860'lardan itibaren başlayan gelişmenin, 
tüketim sanayiine görece gecikmesinin nedeni, 1800 ile 1850 yılları 
arasında, Batı ülkelerinde Kapitalist Üretim Biçiminin, en 
kesin kalkınma aşamasına henüz varmamış olduğuna bağlanabilir. 
Çünkii, X I X . yüzyılın, ancak ikinci yarısında Kapitalist gelişme, 
en karakteristik özelliklerini kazanacaktır. 

Sanayileşmiş ülkelerden ingiltere, Fransa, A . B . D . ve Almanya 
için, demir, çelik ve maden kömürü üretimi, aşağıdaki tarzda geli-
şecektir. 

Demir Üretimi, 11 kat artacaktır: 

1855-1859 da 5,1 Milyon ton iken; 

1910-1913 te 57,1 Milyon tona çıkacaktır. 

Çelik Üretimi; 893 kez çoğalacaktır: 

1857 Y. 'da 0,06 Milyon ton iken; 

1910-1913 Y . 'da 53,6 Milyon tona çıkacaktır. 

Maden Kömürü Üretimi, 12 kat artacaktır: 

1855-1859 Y . 'da 86 Milyon ton iken; 

1913 Y. 'da 1023,7 Milyon tona çıkacaktır. 

Yukarıdaki rakamlar, üretim malları üretiminin artışının bir 
tür göstergesi sayılan temel ürünlerin, büyük ölçülerde artmış ol-
duğunu göstermektedir. Bu tür temel malların üretimindeki artış, 
makinaların sayısını arttıracak koşulların yaratılmasını, ulaşımın 
gelişmesini, kısaca üretim, malları üretecek malların çoğalmasına 
yolları açmış bulunmaktadır. 

Aynı tarzda tüketim mallarının üretimi de gelişmektedir. 1900 
lere kadar, daha hızlı artan tüketim malları, bu tarihlerden sonra, 

(257) 1850 ile 1900 yılları arası, dünya nüfusu,  % 37 oranında artarken; endüstriyel üre-
tim, % 700, oranında çoğalacaktır. 
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hızlanan üretim malları tarafından  aşılacaklardır. Bununla bera-
ber, hem üretim, hem de tüketim mallarının üretimi bu dönemde, 
nüfus  artış oı anının üzerinde seyredecektir. Kolaylıkla  anlaşıla-
bileceği gibi, bunun anlamı, kişi başına düşen tüketim mallarının 
giderek arttığıdır. Bir diğer deyimle, aşağıdaki rakamlardan da 
izlenebileceği gibi, üretimin, nüfus  artış oranını aşması, Mill î Ge-
lirin ve kişi başına isabet eden ortalama gelirin arttığını da göster-
mektedir. 

ÇİZELGE 6. Üretim ve Tüketim Mallarının Çoğalhıası (1860-1913) 

Yıllar 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1913 

Üretim Malları 11 18 3i 50 75 100 110 

Tüketim Malları 25 32 45 61 80 98 106 

Yukarıdan beri değindiğimiz bu üretim ve tüketim mallarının 
fazlalığı,  diğer koşullarla bir araya gelince, 1929 larda, büyük bir 
ekonomik bunalıma yol açacak bir hıza varacaktır. . . 

dd) Ulaştırma Araç ve Gereçlerinde Büyük Gelişmeler 

Kara ve Deniz ulaşım yolları ve araçlarında meydana gelen 
büyük gelişmeler ve değişmeler sonucunda, söz konusu dönemdeki 
ekonomik değişmeler sonucunda, söz konusu dönemdeki ekonomik 
diğer gelişmeleri desteklemiş, beslemiş ve Endüstriyel Devrimin, 
bütünleşmesine olanak vermiştir. Diğer bir sonuç, bundan sonra 
anacağımız dünya ticaretinin gelişmesine de, büyük katkıları ol-
muştur. 

Ulaşım yollarındaki büyük gelişme, kendini önce demir yol-
larında gösterilecektir. ı85oy. da, dünya'da sadece 35.000 km. 
demiryolu varken; 1914 y. da 1.000.000 km. ye çıkacaktır. 
Buradaki artış oranı 30 mislinden fazladır. 

Batı Avrupa'da 1850-1914 döneminde, demir yolları, 10 
misli çoğalacaktır. A . B . D . ' i n d e ise, 1850-1914 dönemi içinde, 
14.500 km. den 424.000 km. ye çıkacaktır. Artış oranı yine 30 
mislidir. 

Demir yollarının bu artışı ile, lokomotif  ve hızında da büyük 
gelişmelere yol açmıştır. Doğal strüktürün ortaya çıkardığı engel-
lerin aşılmasında, özellikle tünel açmak gibi alanlarda büyük ge-
lişmeler gerçekleştirilmiştir. Demir yolları kesimi, önemli bir en-
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düstri kolu haline gelmiştir. Bir iki örnek anmakla yetinelim: 1853 
yılında Fransa'da 1 .222 lokomotif  varken;  1913 yılında; 
14.344 bine çıkmıştır. Yine 1853 yılında 26.000 vagon kul-
lanılırken ; 1913 yılında 425.000 civarına çıkmıştır, bu gelişme. 

Bu ulaşım yolunun işletilmesi, istihdam alanını, büyük ölçüde 
genişletmiş bulunmaktadır. Fransa'da, 1850'lerde 31.693 işçi, 
demir yollarında çalışmakta iken; 1914 yılında, bu sayı 360.000'ne 
çıkmış bulunmaktadır. Aynı tarihte, A . B . D . ' i n d e , bu alanda 
1.700.000 işçi çalışmaktadır, görüldüğü üzere, bu demir yolları, 
garları, makinaları, bakımı ve işletmesi, büyük bir iş gücüne çalışma 
alanı sağlamış oluyordu. 

Bu demir yollarının, ülkelerin, ekonomik bağlantılarını ve bü-
tünleşmesinde, çok olumlu bir rol oynuyor, ticaretin gelişmesini 
hızlandırıp, maliyetlerin düşürülmesine, büyük etkileri oluyordu. 
Demir yollarının ekonomik alana sağladığı bütün önemini belirt-
meğe, burada olanak yoktur. Yalnız şunu belirtelim ki, bu alan-
daki gelişmeler, mal ve hizmet ile birlikte insanların dolaşımı, çok 
kolaylaşmıştır. Iç ticareti geliştiren bu yönleri yanında, dış tica-
rette de büyük bir geliştirme etkisi olmuştur (örneğin; 1913 te Fran-
sa'ya dış ülkelerden gelen 48 milyon ton ithalâtın 18 milyonu, demir 
yolları ile yapılıyordu). Kısaca, demir yollarının bu gelişimi, Batı 
ülkelerinin, her birinin içinde, bölgesel düzeyde bir uzmanlaşmanın 
gerçekleşmesine yol açmıştır (deniz ulaştırmasının gelişmesi de, 
uluslararasında, böylesi bir uzmanlaşmaya yolları açacaktır). Bunun 
dışında, aynı ülkelerde, nüfusun,  yöresel ve sektörel dağılımını da 
kolaylaştırmış olmaktadır. 

Deniz ulaşımında da aynı tarzda büyük gelişmeler oluşmak-
tadır. X I X . yüzyılın ilk elli yılında, buharla işleyen makinalar, 
deniz ulaşımında giderek artan bir hızda uygulanacaktır. Fakat 
1850 lerde, gelişmenin temeli atılmış olmaktadır. Gemilerin boyut-
ları büyümekte, yük taşıma güçleri artmakta, hızları yükselmek-
tedir. Örneğin, Avrupa-Amerika  arasını aşmak 1830 larda 40 günde 
ancak yapılabilmekte iken, 1850 lerde bu süre 15 güne inebilmek 
tedir. Süveyş kanalının açılması, Londra'yı Bomba'ya bağlayan 
sürede % 42 oranında bir kısaltma (tasarruf)  yaptırabilmiştir. Gö-
rüldüğü gibi v gemicilik alanındaki teknik gelişmeler, karadaki ulaşım 
yolları gibi, büyük ve ekonomik alanda etkin olmuştur. 

Bu noktada, Batı ülkelerinin her birinde, meydana gelen farklı 
gelişmelere ve deniz ulaşım alanındaki şirketlerin büyümesine değin-
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mck gereğini duymuyoruz. Yalnız bu deniz ulaşımındaki büyük 
gelişmeler sonucu, 1914 yılı arefesinde,  çoğu Batı ülkelerinde bu-
lunan 20 ye yakın ve 10 milyon tonluk bir deniz trafiği  ihtiyacını 
karşılayan, büyük limanların kurulabilmiş olduğunu belirtmekle 
yetinelim. 

Daha önce belirttiğimiz gibi, deniz ulaşımındaki bu gelişmeler, 
dünya ticaretinin büyük ölçülerde artmasına hizmet edecektir (258). 
Piyasa genişlemesi, teşebbüslerin boyutlarını büyütecektir. Dünya 
pazarlarına egemen olmak için, kartel ve tröstler oluşacak, devletin 
yardımı istenecektir. 

ee) Yeni Ulaşım Araçlarının Gelişmesi 

Teknik alandaKİ gelişmeler sonucu, kara ve hava yolları ile 
ilgili alanlarda, bisiklet, otomobil ve uçak sanayiinin gelişmesi sağ-
lanmıştır. 

Örneğin, 1891'y. da Fransa'da 150.000 bisiklet var iken; 1814 
y. da 3,5 milyon bisiklet bulunacaktır. 

Fakat yeni bir döneme girişi haber veren, otomobil olmak-
tadır. Bu dönemde, uçak sanayii ise, otomobil kadar, ekonomik 
hayatta bir öneme sahip değildir. Ancak ıgog'y . 'da Beriot'nun 
Manş denizini aşmasından çok sonra, gelişmeye başlayacaktı (259). 

ff)  Dış Ticaretin Gelişmesi 

Buraya kadar değinmeğe çalıştığımız unsurların etkisinde olu-
şan ve değişen strüktürler, dış ticaret strüktürünü de gelişme yö-
nünde değiştirecektir. 

1850 ile 1913 tarihleri arasında dünya ticareti on misli bir artış 
göstermiştir. Demek oluyor ki, bu dönemde dış ticaret büyük bir 

(258) Kara ve Deniz ulaştırma konularında yararla bakılabilecek eserler: 
-•- L. M. JOUFFROY: l'Ere du Rail, Paris, A. Colin, 1958. 
— H. PEYRET: Historie des Chemins de Fer en France et Dans le Monde, Paris, 
E . E F . l . , 1949. 
— R. VERNEAUX:  l'Industrie des Transporis Martimes au XIX Siecle et au 
Commencement du XX, II. cilt, Paris, Pedone, 1903. 
— J. GODECHOT: Histoire de l'Atlantique, Paris, Bordas, 1947. 
— A. SIEGFRIED: Suez et Panama, Paris, A. Colin, 1940. 

(259) Ch. DOLLFUSS ve H. BOUCHE: Histoire de l'Aeronautique, Paris, l'Illustration, 
1942. 
— J. WOLFF: «Entreprises et Firmes: Ford et Renault, de Leurs Debuts â 1914», 

Revue Economigue, -içinde-, 1957, No: 2, sh.: 296-373 
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gelişme içine girmiş, Liberal Kapitalist yayılmanın ve oransal ola-
rak daha az gelişmiş aşamalarda bulunan ülkelerden sermaye, ham 
madde taşımanın en etkin aracı olmuştur. Böylece 1914 y. da, in-
giltere, Fransa, A . B . D . ve Almanya gibi dört ülke dünya egemen-
liğini paylaşır. 

I9i3'y. 'da sadece Almanya'nın dış ticareti, 1850'lerde dünya 
ticaretinin tümünden daha fazla  görülmektedir. Aşağıdaki çizelge, 
dünya ticaretinin bu gelişim seyrini yansıtmaktadır. 

Dünya Ticareti (1850-/913) 

Yıllar 
(1929 fiyatları  ile İngiliz 

lirası, Milyon olarak) Gösterge % 

1851 997 100 
1860 1 903 190 
1880 4.230 424 
1900 6.610 662 
1910 9-05° 907 
1913 10.710 1.074 

Kaynak:  C. Clark: The Conditions of  Economic Progress Londra, 1940 

Buraya kadar önemli noktalarını özetlemekle yetindiğimiz 
Sanayici Liberal Kapitalizmin başarıları, bütün ekonomik kesim-
lerde görülmektedir. Bu başarıları yanında, Liberal kapitalizmin, 
bunalımları da bulunmaktadır. Söz konusu bu bunalımlara geç-
meden önce, andığınızı bu başarılarının daha önce andıklarımız 
dışında kalan nedenlerine değinmek gerekir. 

b) Liberal Kapitalizmin  Başarılarının  Diğer Nedenleri 

Andığımız dönemde Liberal Kapitalizmin zaferini,  daha önce 
açıkladığımız, endüstriyel devrimin sonunda, giderek daha da ge-
lişen teknik ilerlemelere başka unsurlarda eklenerek, gelişim süre-
sini hızlandırmışlardır. Bunlardan başlıca, A . B . D . ' v e Almanya' 
nm kapitalist birer güç olarak belirmesi ile koloniyalizmden emper-
yalizme geçişin avantajlarıdır. Şimdi bu nokta üzerinde duralım. 

aa) A.B.D.'nin Ekonomik Büyümesi 

Amerika gibi bakir ve zengin topraklar üzerinde, A . B . D e v l e t -
lerinin ekonomik bir güç olarak oluşması, Kapitalist sistemin ka-
deri bakımından son derece önemli bir aşama yansıtmaktadır. Dün-
ya kapitalizmine genel düzeyde sağladığı bu yarar dışında özel-
likle, Batı Avrupa'nın Liberal Kapitalizmine de, büyük destek-
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ler sağlamıştır. Aslında, Batı Avrupa'dan beslenen, A . B . D . ri ka-
pitalizmi, bu karşılıklı ilişkiler içinde, kendisini adeta doğuran Anne 
Avrupa 'ya  da büyük yardımları olmuştur. A . B . D . r i kapitalizminin 
bu düzeydeki özelliklerine değinmekte yarar vardır. 

Önce, A.B.D.'ndeki kapitalizm, Batı Avrupa'yı  sarsan 
güçlükler aşamalarından, farklı  Strüktürleri sonucu, geç-
memiştir. Avrupa'nın ne şiddetli feodal  dönemi, ne de Mer-
kantilizmin sıkıcılığı ve Kolbertizmin katı devletçiliğini ya-
şamadan, Kapitalist aşamaya geçmiştir. Bu önemli fark, 
Amerikan Kapitalizmini Avrupa'nınkinden  ayırmaktadır. 
Kızıl derililerle olan savaş, büyük ölçüde boş sayılan, Kuzey Ame-
rikan kıt'asını değerlendirmede, kenarda kalan bir epizodtan başka 
bir şey değildir. 

A . B . D . rinin, Kuzey Amerika kıt'ası üzerinde oluşması, yayıl-
ması ve endüstrileşmesi süreçleri sırasında geniş bir iş gücüne ih-
tiyaç olacaktır. T a m bu sırada ise, gelişmeye başlayan ve nüfus 
patlamasının sonucu olan fazla  iş gücünün tümünü ememeyen 
Avrupa ülkelerinin işsizleri, A . B . D . ' i n e göç edeceklerdir. Bilhassa 
1900-1914 yılları arasında kimi zaman yılda bir milyona 
varan bu göç, 1830-1920 arasında aşağı yukarı  36 milyona 
ulaşır. Demek oluyor ki, A . B . D . rinin Avrupa kapitalizmine sağ-
ladığı (ve ondan yararlandığı) ilk yardım, işsizliğin yayılmasını 
engellemektir. 

Diğer yandan A . B . D . r i , giderek keşfedilen  yeni tarımsal alan-
ları işlemek ve endüstriyel gelişmesini hızlandırmak için, üretim 
mallarına, kısaca donatımına muhtaç bulunmaktadır. Görüldüğü 
gibi başlangıçta, bu tür malları sanayileşmiş Avrupa ürettiğinden, 
A . B . D . rindeki bu talep, Avrupa Liberal Kapitalizmi için, çok de-
ğerli bir pazar oluşturacaktır. Bu noktada, Avrupa sermayesi at-
lantiği aşıp A . B . D . rinde, üretim malları üreten, sanayi dallarının 
oluşmasına, büyük katkılar yapacaktır. Bu da söz konusu yardımın 
ikinci aşamasıdır (260). 

Yalnız A . B . D . ' i , gelişmeye başladıkça ve Avrupa'dan gelen 
nitelikli işçi sayısı göçü sınırlandıkça; bu noktadaki yetersizliği ça-
lışma yöntemlerinin yeniden organizasyonu ve teknik gelişmelerle, 
makinalaşmaya hız verilmiş ve endüstrile.me süreci hızlandırılmıştır. 

(260) Aslında, Avrupa'dan Amerika'ya akan bu sermaye, önce tekstil sanayiinin ihtiyaç-
larını karşılayacak, sonraları ise, demir yolları yapımına yönelecek ve daha sonraları 
da ağır endüstriye girecektir. 
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Bu dönemde A . B . D . ' i son derece sıkı koruyucu tedbirlerle 
millî sanayii korumuş ve geniş iç piyasasının uygun boyutları, Libe-
ralizmin sadece, «bırakınız yapsınlar» ilkesinin uygulanması 
için, uygun bir alan oluşturmuştur. Birde A . B . D . rinin doğal strük-
türlerinin zenginliği hatırlanırsa, buradaki kapitalist gelişmenin 
kolaylığı daha iyi anlaşılmış olur. Bu noktalara değinmenin zorun-
luluğu şurdan ileri gelmektedir. Bu andığımız gelişmeler, dev te-
şebbüslerin gerçek endüstriyel imparatorlukların oluşması sonu-
cunu doğuracaktır. İçe dönük ekonomik «fetihlerin»  A . B . D . ' i 
gibi geniş bir ülkede henüz bitmemiş olması, A . B . D . 'ini, bu aşamada 
dış emperyalizme yönelmekten alakoymuştur. Fakat bu uzun sür-
meyecektir. Emperyalizme, kısaca biraz ilerde değineceğimizden 
konumuza dönelim ve Avrupa'nın Liberal Kapitalizmine, andığımız 
bu üç noktada, büyük yardımı olan Amerikan Kapitalizminin nite-
liğini özetleyelim. 

Çoklukla Avrupa'nın zihinsel strüktürü farklı  ve serüven zevki, 
yiğitliği olan insanlarının göç etmesinden oluşan A . B . D . leri hal-
kının, dinamik bir girişimciliği bulunmaktadır. Doğal ve fiziksel 
strüktürler zengindir. Gelişmenin önünde, ekonomik ve sosyal st-
rüktürlerin katı direnmelerinin katı engellerini aşmak söz konusu 
değildir. Bu ortam, girişimcilerin, yaratma gücünü kolaylaştıracak 
yapılara sahiptir. Burada, A . B . D . ri kapitalizminin, Avrupa'ya 
oranla daha dinamik olduğu sonucu çıkmaktadır. Yukarda andığı-
mız zorunluluklar sonucu oluşan büyük tröstler, tekellere gidecek, 
Liberal Kapitalizmin, andığımız, işleyişini engelleyecek ve devletin 
kontrolünü davet edecektir. Kapitalizmin işlemesine devlet, iyi bek-
çilik yapacaktır. 

bb) Almanya'nın Kapitalizme Katılması 

Yukarıda belirttiğimiz gibi, 1880'lerden itibaren Almanya'da 
sanayi Kapitalizmine katılmaktadır. Almanya'nın kapitalist siste-
mi geliştiren bu katkısı yanında, bu ülkede oluşan Kapitalizmin, 
niteliklerinde de farklılıklar  bulunmaktadır. Özellikle, Alman Ka-
pitalizminde işbirliği, grup halinde hareket etme ve endüstrileş-
mede Devlet karışımlarının, büyüklüğü gibi, nitelikleri göze çarp-
maktadır. 

cc) Emperyalizmin Etkisi 

Kapitalizm, dinamik bir üretim biçimidir. Gelişiminin başlan-
gıç dönemlerinden itibaren bu dinamizm, iki sonuç doğurdu: Bi-
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rincisi, üretim metodu tekniklerini durmadan geliştirilmesi sonu-
cunda iş gücünün sürekli olarak iyileştirilmesi ve veriminin arttı-
rılması. İkincisi ise, kapitalist üretim biçiminin, kapitalist öncesi 
üretim biçimlerinin ya yıkılması veya sosyal tabakalarla birlikte, 
söz konusu bu kapitalizm öncesi üretim biçimlerinin bütünleşme-
sini sağlamak suretiyle genişletilmesi: Bu yöntem, kapitalizmin, 
hem uygulandığı ülke içinde, hem de ticarî ilişkileri bulunduğu ya-
bancı ülkeler içinde, geçerli bulunmaktadır. 

Birinci Dünya Savaşına ön gelen dönemlerde, Liberal Kapita-
lizmin andığımız büyük gelişmesi, üretim, dış ticaret, kâr, ücret, 
millî gelir, gibi dallardaki büyük başarısı, itiraf  etmek gerekir ki, 
kapitalist üretim biçiminin, o zamana dek, rastlanmamış bir tarz-
da genişlemesi sonucudur. Mil l î piyasaların boyutlarını aşan bu 
fazla  üretim zemberekleri, dış pazarlara doğru yayılmayı hayatî 
bir sorun haline getirmektedir. 

Kolonyalizmin ikinci aşaması, özellikle 1850'lerden sonra baş-
layacaktır. Başlangıçta hükümetler çekingendir. Sonra anî ve şid-
detli bir tarzda yer yüzüne egemen olma yarışına çıkacaklardır. 
Bir kaç on yıl içinde benzeri görülmemiş bir kolonyalizm oluşa-
caktır. «Sadece 1876 ile 1900 yılları arasında, kolonileştirilmiş ulus-
ların nüfusu  300 milyondan 500 milyona çıkmaktadır. Bu ülkelerin 
yüzölçümü ise, 25 mil. km 2 den 52 mil km 2 ye çıkmaktadır. Bu rakam-
larda, yarı koloni hale, indirgenmiş Çin bulunmamaktadır» (261). 

Milliyetçilik yarışının bu durumun oluşmasında büyük rolü bu-
lunmaktadır. Ekonomik yeni bir güç olarak beliren Almanya'nın kor-
kusu ,ingiltere'yi dünyanın en güçlü ülkesi olduğunu doğrulamaya sü-
rüklemektedir. Alsace - Lorraine'in kaybetme şaşkınlığı içinde bu-
lunan Fransa, Afrika  Hind-Çin' inde, giriştiği yeni fetihlerde,  psi-
kolojik telafiler,  aramaktadır. Böylece ve giderek koloniyal ya-
yılmalar, emperyalizme doğru kaymaktadır. 

Teknik gelişmelerin desteklediği endüstriyel genişlemeler ve 
büyümeler, devletin de yavaş, yavaş desteğinde her geçen gün, daha 
fazla  ham madde ve yeni pazarlar bulmayı zorunlu bir hale getir-
mektedir. Endüstrileşmiş her ülke, daha fazla  üretmek için ihtiyaç 
duyduğu ham maddeyi sağlayacak ve ürettiği fazlayı  satın alacak 
bir piyasa avına çıkmıştır. 

(261) J.M. ALBERTINI: Capitalismes et Socialismes a l'Epreuve, a.g.e., sh: 59. 
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Böylece Liberal Kapitalist ülkelerin, hem ham rrjaddc depo-
ları, hemde ürettikleri yığın halindeki mallarının pazarı olan bu 
az gelişmiş ülkeler, Batı ülkelerinin gelişmelerinde büyük bir destek 
sağlamış olmaktadırlar. 

c) Liberal Kapitalizmin  Başarısızlıkları: 

Yukarıda özetlemekle yetindiğimiz halde, söz konusu dönemde 
Liberal Kapitalizmin büyük başarılar sağladığı ortaya çıkmakta-
dır. Fakat bu geniş çaplı avantajların birde olumsuz cephesi bu-
lunmaktadır. Aslında andığımız dönemde, Liberalizmin sinesinde 
oluşan başarıların tümü ve sadece, bu sistemin doktrin ve strük-
türünün bir sonucu sayılamaz. Ekonomik büyüme ve gelişme ala-
nında gerek ülkelerin içinde, gerekse, uluslararası strüktürlerdeki, 
Liberalizmin bizatihi doğrudan bir sonucu sayılamayacak bir dizi 
olumlu unsurun faydalı  etkileri bir araya gelip, söz konusu başarı 
ortamını yaratmıştır. Bana sistemin yapısındaki oluşumlu yapısal 
değişme ve gelişmeler eklenince, bu dönemde bile doğan, ekono-
mik sosyal ve moral alanda oluşan bunalımlar, çelişkiler, örtülüle-
bilmiş, hafifletilebilmiştir. 

Olumlu yanlarına karşın Liberal Kapitalizm, ekonomik ve 
sosyal strüktürler arasındaki uyuşmazlığı, kökten çözecek, meka-
nizmalar geliştirememiştir. Hele, belli bir dönemin strüktürleri 
için ön görülen, işleyiş mekanizmaları ve ilkeleri, zaman ve me-
kân içinde, değişmeye tabi olan bu strüktürlerin, sonuçları ile bir 
araya gelince, ekonomik, sosyal ye moral yapılarda oluşacak bu-
nalımlar, Liberal kapitalizmin, müdahaleci kapitalizme doğru yol 
almasını sağlayacaklardır. 

Biraz ilerde Müdahaleci Kapitalizme geçişi hazırlayan neden-
leri toplu bir tarzda inceleyeceğimiz için, bu noktada, Liberal Ka-
pitalizmin, bunalımlarına çok kısa bir değinme ile yetineceğiz. 

Ekonomik ve sosyal bunalımlar, sözcüğün açık anlamı ile Sa-
nayi Kapitalizmi dönemini damgalayacaktır. Daha önce inceledi-
ğimiz Ticarî Kapitalizm, bir diğer deyim ile «eski rejim», açlık ve 
salgın hastalıklar oluşturuyor, ulaşım yetersizliği, bu bunalımların 
şiddetini arttırıyordu. X I X . yüzyıl ise, dönemsel olarak beliren, 
fiyat  seviyesini korkunç ölçülerde düşürerek, teşebbüsleri iflâsa 
sürükleyen ekonomik bunalımların oluşmasına tanıklık edecektir. 
Fazla üretimin besleyeceği, bu bunalımlar, sosyal bunalımlara eş-
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iik edince, kötü sonuçları büyüyecek, İngiltere ve Fransa'dan son-
ra, genelleşip yayılacaktır. Şimdi bunlara kısaca değinmeğe çalışalım. 

aa) Ekonomik Bunalımlar 

Bu bunalımların, incelediğimiz Sanayi Kapitalizmi bakımın-
dan ilki, 1815'Y. da İngiltere'de oluşacaktır. Avrupa «kıt'ası 
kuşatılması» sonucunda, dış piyasaların açılmasını, büyük bir iyim-
serlikle düşünen İngiliz müteşebbisleri, fiyatların  yükseleceği var-
sayımına dayanarak, Avrupa kıt'asının ihtiyacından çok daha fazla 
bir mal stoku, biriktirmişlerdi. Bu noktada doğan ve daha sonra-
ları da tekrarlanıp yayılacak olan bu üretim ile tüketim (arz ta-
lep), arasındaki uyuşmazlık, ekonomik bunalımları besleyecek-
tir. Bu ortamda işçiler, baş kaldıracak, kendilerini işsiz bıraktıkları 
kuruntusu ile, üretim araçlarını ve fabrikaları  tahrip edeceklerdir. 

Yine İngiltere'de 1818 y. da görülen bir ticarî bunalım, yeni-
den sosyal alanda karışıklıklara yol açacaktır. Nihayet 1825' Y . 'da 
oluşan üçüncü bir bunalım, diğer iflâslar  yanında, 70 bankada yer 
alacak ve bunun yankdarı, diğer Avrupa ülkelerine de ya-
yılacaktır.  Fiyat düşüşleri korkunçtur (pamuk için % 60, demir 
için % 27. İngiliz ticareti, 1 8 2 5 ^ 3 8 , 9 milyondan 1 8 2 6 ^ 3 1 , 5 milyon, 
İngiliz lirasına düşer). 

Bu tarihten sonra ise, sanki söz vermişçesine, her 8 yılda olmak 
üzere düzenli bir tarzda, oluşan bunalımlar, her geçen gün daha 
geniş bölgelere uzanmaktadır (262). 

Yalnız şunu belirtmek gerekir ki, bu tekrarlanan ve 1850 yıl-
larına dek süren bu bunalımlara bakarak, Kapitalist sistemin yı-
kılacağını sanan Mars gibi düşünürlere karşın, Liberal Kapi-
talizm, gerçek teknik ve sanayi de ilerlemeler gerçekleştirmektedir. O 
halde, bu bunalımlar neden? Aslında, bu ekonomik ve sosyal bunalım-
ları temamen Liberal Kapitalizme bağlamak güçtür. Diğer 
önemli nedenler, kapitalizmin geleneksel tarıma ve zeneât üzerine 
gerçekleştirilen endüstriyel başarıları ile, bu yeni üretim biçimine, 
idarî (kurumsal) ticarî-teknik nitelikteki  diğer strüktürlerin 
uyumsuzluğudur. Tarımsal alanda (İngiltere), kapalı hale gelen tarla-
lar ile yeni üretim biçim biçimi, tarımsal ve zeneât kökenli ve henüz 

(262) Bknz, J. LESCURE: Les Crises Periodiques de Surproduction, a.g.z., Paris, Sirey. 
— A. D. GAYER,  W. W. ROSTO W, A. Jacobson-SCHVVARTZ:  The Grovvth 
and Fluctuation of  the British Economy, 1970-1850, Oxford  Clarendon Press, 1953. 
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endüstrinin temamen ememiyeceği bir işsizlik ordusunu ortaya çıkar-
mıştır. 

Bu koşullar içinde, düşük ücret bir yasa haline gelmektedir. 
Bu ise, tüketimin bunalımlarını ağırlaştıracaktır. Yukarıda andı-
ğımız idarî strüktürlerin, yeni kapitalist üretim biçimi ile uyumla-
şamaması frenlemektedir.  Banka ve kredi yapıları da, bu yeni du-
ruma uymak için uzun bir zaman isteyecektir. 

Fakat Liberal Kapitalizmin, «bu dalgalanmalara göğüs gere-
bilmiş olması, global üretimin oldukça yüksek olması sonucudur» 
(263). Fakat, daha sonraları da ilerde açıklayacağımız gibi, 1873 
ten 1896 yılına değin, yine, İngiltere'de oluşan, büyük ekonomik 
çöküntülerde ve Kapitalist ülkeler arası, temeli ekonomik neden-
lere bağlı savaşlar sonucunda ve sosyal alanda oluşacak yığın ha-
lindeki işsizlik sonucu, Liberal Kapitalizmin ilkeleri, yaşama güç-
lerini yitireceklerdir. Bu gelişme, Kapitalizmi değişmeye götüre-
cektir. 

bb) Sosyal Bunalımlar 

Sanayi kapitalizminin, ilk sosyal bunalımları, İngiltere'de ta-
rımsal alanda oluşan devrim sonucu, görülecektir. Büyük tarım-
sal işletmelerin oluşması ve üretim tekniğinin gelişmesi, bu kesim-
de yığın halinde bir işsizlik yaratacaktır. Sonra endüstrileşmenin 
ilk aşamalarında, kapitalist öncesi zeneât işçilerinin, direnişi oluşa-
cak; fakat,  bu noktadaki kavga, sanayinin lehine sonuçlanacaktır. 
Bu iki alanda başlayan savaşım ve oluşan işsizlik, işçileri, kapitalist-
lere karşı duruma itecektir. 

Sosyal strüktürlerle, ekonomik strüktürler arasındaki bu uyum-
suzluk, işçi sınıfının,  özellikle X I X . yüzyılın ilk yarılarında, «İşçile-
rin yoksulluğu» tarzında, sayısız yayınlara konu olmuştur 
(264). 

Daha önce andığımız üzere, ücretlerin seviyesi son derece dü-
düşktür. Çocuk ve kadınlar, geniş ölçüde çalıştırılmaktadır. Çalış-
ma koşulları oldukça ağır, çalışma saatleri bazen günde 15 saate 
kadar çıkabilmekte; fakat,  12 saatin altına inmemektedir. M . Ni-
veau'nun belirttiği gibi, Liberal Kapitalizminin, endüstrileşme-

(263) F. PERROUX: Le Capitalisme, a.g.e., sh: 48. 
(264) Georges LASSERRE:  La Vocation de l'Europe: Socialiser Dans la Liberte, Paris, 

1941, sh: 21 v.s. 
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sinin bu ilk aşamalarında «İşçi Sefaletinin»,  tablosunu belirtmek 
için, Marksist olmak şart değildir (265). 

Gerçekten, Jean - Babtiste Say gibi, Liberalizmin öncü 
düşünür ve bizatihi müteşebbis olan bir kimse bile, 1815 
lerde İngiltere'ye yapmış olduğu bir gezinin intibalarıni 
anlatırken: «bir işçi, en büyük saygıya lâyık gayret ve çalış-
mayı gösteren bir işçi bile, harcaması gerekenin ancak 

O J 
ünü, hatta çoklukla sini bile kazanmamaktadır» 

4 2 
diyecektir.  Yine 1835 Y. da, Andrevv  Ure adında bir anketçi, 
İngiliz tekstil imalâthanelerinde çalışan 11 yaşının altında 
4.800 erkek ve 5.300 kız çocuğu saptamaktadır. Fransa'da 
1840 'larda yayınlanan, D. Villerme'nun ünlü raporu, işçi-
lerin çok güç hayat koşulları ve çocuklarının nasıl feda 
edildiğini, iyice yansıtmaktadır  (266). 

Bu çalışmamızı içeren yöntem çerçevesinde, anılan ekonomik 
strüktürlerle, sosyal strüktürler arasındaki derin bir uyuşmazlığı 
yansıtan, söz konusu «İşçi Yoksulluğunun»  temelinde iki önemli 
neden bulunmaktadır. 

Söz konusu bu genç Liberal Kapitalizmin, işçi sınıfına  karşı 
çok cimri ve kıskanç davranmasının ilk nedeni, bizatihi endüstri-
leşme sürecinin henüz olgun bir aşamaya gelememiş olması sonu-
cudur. Açıkladığımız ve XVIII. yüzyılın sonlarında kendini gös 
teren yeni buluş ve yaratışların, iyi sonuç verebilmesi için, 
geniş bir araç ve gereç donatımını oluşturmak, vazgeçil-
mez bir zorunluluktur. Madenleri işletip, üretmek, üretim 
malları üretecek fabrikalar  kurmak gerekmektedir. Dona-
tımı bütünleme doğrultusundaki bu çabaların tümü, çok 

(265) M. NIVEAU: Histoire des Faits Economiques Contemporains, a.g.e., sh: 116. 
(266) Sosyal strüktürün bu dönemde, yansıttığı büyük bozukluklar hakkında, bilgi, di-

ğerleri yanında şu eserlerde bulunabilir: 
— E. LEVESSEUR: Histoire des Classes Ouvrieres et de l'Industrie en France 
Depius 1970, Jusqu'a NOS Jours, Paris, 1903. 
— E. DOLLEANCE: Histoire du Mouvement Ouvier, 1830-1871, Cil: I, Paris, 
1938-
— C. R. FAY: Life  and Labour in the I9th Century, Cambridge, 1920. 
— P. LOUIS: La Condition Ouvriere En France Depuis Cent ans, Paris, P. U. F., 

I 9 5 1 -
— Ch. RIST: Duree du Travail Dans l'Industrie Française de 1820-1870, P. E. P., 

-içinde-, 1897, sh: 137. 
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yoğun bir sermaye birikimine bakmaktadır. Üretilen ürün-
lerin sürekli bir tarzda, büyük bir kısmını yeniden üretim 
alanına yatırmak gerekli olmaktadır. Ulusal kaynakların, 
yatırımı ile gerçekleştirilen yeni endüstrileşmenin bütün 
örneklerinde işletilen süreç budur. Çünkü sanılmaktadır ki, 
söz konusu bu endüstriyel donatım, bir kez oluşturulduktan 
sonra, ancak beşerî ihtiyaçların tümünü, yükselecek  hayat 
seviyesi doğrultusunda karşılayabilecektir  Strateji bu olunca, 
ihtiyaç duyulan bu büyük yatırımları gerçekleştirebilmek, 
ister maddesel, ister beşerî bütün üretim güçlerinin, yakın 
tüketime yönelmesini önlemek ve yatırımlara kanalize et-
mek vazgeçilmez olmaktadır. (267) Çünkü sermaye birikimi 
çoğaldıkça, sanayileşme temelinden fışkıracak  yeni ve zengin dona-
tım sonucu Kapitalizm, daha fazla  zenginleşecek ve böylece daha 
az cimri davranabilecektir. 

Kolaylıkla  anlaşıldığı üzere burada, mahrumiyete davet 
edilen işçi sınıfıdır.  Hemen değineceğimiz üzere, dönemin 
diğer strüktürleri, emek unsuruna böylesi bir politikayı 
empoze ettirecek bir durumdadır. Böylece ikinci nedene 
gelmiş olmaktayız. 

Daha önce değinmiş olduğumuz gibi, X I X . yüzyılın başla-
rında Liberal Kapitalizm ilkelerini uygularken, işçi kesiminin 
bir dernek, sendika v.b, örgütler kurması yasaklanmış, 
«Laissez - Faire'izm» egemen kılınmış ve Korporasyonlarda 
kaldırılmıştı (268). Burada belirtilmesi gereken bir nokta, üretim 
unsurlarından emek (çalışma) Liberalizm anlayışından fiilen 
yararlanamıyordu. Bu nokta, Liberalizm için bir ayrık sayılabilir. 
Böylece, işçi kesimi, çok daha varlıklı güçlü sermaye sahipleri ve mü-
teşebbisler karşısında, hukuksuz, himayesiz kalmıştır. Çalışma ko-
şulları ve ücretlerin seviyesi, serbest piyasanın, eşit koşulları ve ya-
rışımı içinde değil, fakat,  daha özgür, daha zengin, daha bilgili 
ve daha güçlü olan patronların tek taraflı  iradesine göre 

(267) Belirtelim ki, XIX. yüzyıl Liberal Kapitalizmi, örneğin, İntiltere ve Fransa, aynı 
M O D E L İ empoze ettiği gibi, Rus halkına, Sovyetlerin,  ilk kalkınma plânının endüstrileş-
meyi sağlamak için, aynı türden bir mahrumiyet yükleyeektir.  Bu bir neslin, sonra gelecek 
nesillere daha iyi bir hayat seviyesi sağlamak için, taşıdığı  F E D A K Â R L I K ,  olmaktadır. 

(268) Liberalizmi daha önce tanımlamıştık. Piyasa seviyesinde, Liberal bir ekonomi, ilke 
olarak korporatif  ve güdümlü ekonominin tersine, çalışma ve rekabet özgürlüğünün 
egemen olduğu, düzen olmaktadır. Fakat uygulamada, söz konusu bu çalışma özgürlü-
ğünden sadece sermayenin egemen olduğu kesim yararlanmış, emek kesimi için, uygulamada bir 
sınırlama getirilmiştir. 
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saptanıyordu. Hukuksal hiç bir korunma ve hak arama ola-
nağı olmayan sosyal strüktür, böylece, ekonomik strüktürün 
diktatörlüğü altına girmiş olmaktadır. İki strüktür arasın-
daki çatışma ve uyuşmazlıklar, iç dengeleyicilerle giderile-
mediğinden bilinen işçi hareketleri ve isyanları ile, yeni 
dengeler aranacaktır. Çünkü, işçinin, hak sahibi olmadığı 
bir ortamda, söz konusu donatımın mükemmelleşerek, 
sermaye birikiminin hızlanması, prodüktivitenin artması, 
otomatik olarak işçi kesiminin yoksulluğunun kalkmasını 
sağlayamaz. Çünkü çoğalan bu verim ve üretim, işçi kesimine 
belli ölçülerde kanalize edileceğine, belli bir grubun lüks 
ihtiyaçlarını karşılamağa da yönelebilir. 

Böylece işçi kesimi için tek kurtuluş olan sendikalar oluşacak 
ve çalışma piyasasında, işsizliğin ve yoksulluğun sefaletinin 
bütün ağırlığı altında, bir diğerini kıran, iş gücü yarışmasını, 
önliyecektir. Sosyal strüktürlerde meydana gelen bu değişme 
ve gelişmeler (İngiltere'de 1824'y. da sendika kurulacak, 
Fransa'da ise grev hakkı 1864'y. da, sendika hakkı ise 1884'y. da 
alınacaktır), işçi kesiminin yaşama koşullarını, düzeltecek-
tir. Fakat, sosyal strüktürlerde meydana gelen bu değişik-
lik, ilerde de değineceğimiz gibi, siyasal ve ekonomik strük-
türlerde oluşacak diğer gelişmelerle, karışımcı kapitalizme 
götürecektir (269). 

Böylece Liberal Kapitalizmin başarısı, sadece, geliştirici bir 
dizi unsuruna bağlanamaz. X I X . yüzyılın yarısından itibaren st-
rüktürlerde meydana gelen değişmeler, Kapitalizmi, başlangıç 
aşamasındaki Liberalizmden uzaklaştırmıştır. Arı ve T a m Yarışım 
yerini, teşebbüsler arası savaşım ve anlaşmaya, birleşmeye 
terketmektedir.  Rejimin başarısında rekabet ve yarışın yerine, 
organizasyon çabalarının büyük bir ağırlığı olan gayretleri olacaktır. 
Giderek, aydınlığa kavuşan bir diğer husus, serbestçe girişimde bu-
lunmak, Liberal Kapitalizmin, geçici ve ikinci derecede gelen bir 
niteliği olmaktadır. Böylece bireysel girişimlere, grup halindeki, 
birlikte faaliyetler  egemen olmaktadır. Bu tutum, Liberal Kapita-
lizmin strüktürlerinde, büyük bir değişmenin oluştuğunun göster-
gesi sayılabilir. Şimdi Liberal Kapitalizmin değişim aşamalarına 
geçebiliriz. 

(269) Burada, ahlâkî değerlerde, maddesel zenginliğin peşinde aşırı bir tarzda koşmanın 
ve paranın, ilâhlaştırılmasının sonucunda meydana gelen bozulmalara değinmeye-
yeceğiz. 



İKİNCİ KESİM 

LİBERAL KAPİTALİZMİN  DEĞİŞİM AŞAMALARI 

Batı Uygarlığında X V I I I . yüzyılın sonu ve X I X . yüzyıl bo-
yunca, fetih  savaşları ve siyasal alanda meydana gelen büyük dev-
rimlerden de daha önemli bir değişme ve gelişmeler, Endüstriyel 
Devrime, bağlanabilecek oluşlar bütünüdür. Büyük modern en-
düstrinin maşinizmi, teknik buluşlar, üretime yepyeni yollar açı-
yordu. Yüzyıllardan beri son derece zenginleşen, malî ve ticarî çev-
reler, mekanik endüstri dalında, hızlandırıcı, sürükleyici yatırım 
yapabilecek hazır sermayeye sahiptirler. 

Bu yeni güçlerin itişi doğrultusunda, eski sosyo-ekonomik 
strüktürler, bozulacaktır. Yeni üretim güçlerinin ortamı doğal ola-
rak, yeni beşerî ilişkiler, yeni sosyal ekonomik biçimler ve strük-
türlere tekabül edecektir. 

X I X . yüzyılda Liberal Kapitalizmin uygulamadaki başarı-
ları daha önce, andığımız sakıncaları ise daha sonra kendini gös-
terecektir. Liberal Kamtalizm, gerçekten maddesel ve sayısal alan-
da, büyük başarılar gösterebildi. Endüstri alanındaki, büyük mü-
teşebbisler, son derece önemli gelişmeler yaratabildiler. Tekniğin 
hızlı gelişimi, endüstrinin artsız arasız yenilenmesi, ulaşım, ticaret, 
hatta tarımsal alanda bir diğerini besleyip destekleyen büyük ge-
lişmeler gerçekleşiyor. Liberal Kapitalizm, denilebilirki, 1860-
1880 yılları arasında zenginlik, gönenç ve gelişme inancının egemen 
olduğu bir ortamda, başarılarının doruklarına erişiyordu. Doktrinal 
Liberalizm muzaffer  oluyordu. Liberal iktisatçılar, bu başarılara 
bakarak, strüktürel sorunun çözüldüğünü ve Liberal Kapitalizmin, 
evrensel ve sürekli olduğuna inanmışlardı. 

Bununla beraber, Liberal Kapitalizm bu başarılarının doruk-
larına eriştiği bir zamanda; X V I I I . yüzyıldan beri uğradığı derin 
gelişmeler sonucu, endüstriyel ülkelerde reaksiyonlar yaratıyordu. 
1873 Y.'da oluşan büyük bunalım, bu doğrultuda önemli bir 
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gösterge mahiyetindedir. Sosyal strüktürlerde, işçi sınıfının 
«Sefaletinin»,  reaksiyonunun  bizzatihi, kazançlarını arttırmak ve 
istikrara kavuşturmak için, ekonomik strüktürlerde, kapitalist teşeb-
büslerin reaksiyonu ekleniyordu. 

Özellikle 1870-1880 döneminde Liberal Kapitalizmin strük-
türlerinde derin değişmeler oluşmuştur. Üretim ile tüketim arasında, 
sosyal strüktürlerle ekonomik strüktürler arasındaki çatışmalara, 
uluslararası ticaret alanındaki uyuşmazlıklar eklenecektir. 

İşçi sınıfı  dışında, ne denli paradoksal görünürse görünsün, 
Kapitalist çevrelerin yöneticileri de, Liberal sisteme uzun bir süre 
dayanamayacaklardır. 

İşlevini, daha büyük bir kâr ile kapatmak isteyen müteşebbisler, 
Liberal Kapitalizmin temel ilkelerini ve doğal dengelerini sarsa-
caktır. Hatta denilebilir ki, Liberal Kapitalizmin bu sonuncu nok-
tada bozulmasında, Kapitalist çevrelerin Liberalizmin özüne 
karşı direnmeleri, sendikal eylemlerden daha etkin olmuş-
tur. Neo - Liberallerin düşüncesine göre «Liberal Kapitalizm, 
öldürülmedi, intihar ederek ölmüş» (270), olmaktadır. 

Kısaca andığımız strüktürel değişmelerden başka Birinci ve 
İkinci Dünya Savaşı, ekonomik bunalımlar ve özellikle Sosyalizmin 
bir iktisadî sistem olarak oluşması gibi önemli nedenler, Liberal 
Kapitalizmin egemen olduğu ülkelerde, devleti, ekonomik hayata 
karışmaya davet edecek; böylece, Karışımcı Kapitalizm 
aşamasına geçilecektir. 

Karışımcı Kapitalizmi doğuran nedenlere, doktrin ve st-
rüktürüne geçmeden önce Liberal Kapitalizm'de, meydana gelen 
değişmeleri, özetlemeğe çalışacağım. 

I. LİBERAL KAPİTALİZMİN  DEĞİŞMESİ 

Liberal Kapitalizm, daha önce de değinmiş olduğum gibi baş-
lıca şu üç temele indirgenebilir. 

• Kapitalist teşebbüs, el zeneatları teşebbüsünün yerine ikâ-
me oluyor. Üretim biçimi değişiyordu. Üretimin, maddesel ve beşerî 
unsurlarını sağlayabilecek sermaye gücüne sahip olan müteşebbis, 
hem işgücü, hemde sermayeyi bitişik bir tarzda ve ilkel 
aletlerle çalışan zanaatkarların yerine ikâme oluyordu. 

(270) G. PIROU: La Crise du Capitalisme, Sirey. Paris, 1934, ile B. LAVERGNE  Essor 
et Decadence du Capitalisme. 
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• Bu teşebbüs küçük boyutludur. Üretimin her dalında, böy-
lesi çok sayıda bir çok teşebbüs bulunmakta, piyasada karşı karşıya 
gelmektedir. Bu teşebbüsler henüz ne bir diğeriyle birleşmiş ne de 
bankalara bağımlı bir haldedirler (271). 

• Bütün bu teşebbüsler, ihtiyaç duydukları üretim unsurla-
rını kendileri sağlar ve ürettikleri malları serbest piyasalara ak-
tarırlar. 

Daha önce belirttiğimiz üzere, meslekî veya devletçi her türlü 
ekonomik karışmalar, düzenlemeler ortadan kalkmıştır. Liberal 
Kapitalizm'de devlet, kişiler ve teşebbüsler arası düzenlenen anlaş-
malara uymayı, kısaca, düzenin iyi işlemesine gözcülük etmekle 
yetinmektedir. Liberal doktrine yarışım, hem hukukî hem de 
uygulanma alanında sürmektedir. 

Demek oluyor ki, üretimin, tüketime uyumlaşması gibi, bütün 
ekonomik dallar arası uyumu, yarışım sağlayacaktır. 

Liberal Kapitalizmin işleyiş strüktürleri, daha önce belirttiği-
miz gibi, girişken müteşebbisin, kâr-kazanç motörü, malî ve beşerî 
büyük sorumluluk anlayışı ve özellikle serbest yarışım düzenle-
yicisinin, mükemmel çalışmasına dayanıyordu. Burada, alıcı ve sa-
tıcıların, kendilerine mümkün olduğu ölçülerde daha fazla  müş-
teri çekebilmek için giriştikleri serbest yarışım üzerinde de biraz 
durmak gerekir. Liberal iktisatçı düşünürlerin, yücelttikleri ve 
özellikle 20-30 yıl kadar gerçekten ekonomik gelişmelere büyük 
dayanaklar sağlayan yarışım, çok güçlü bir dengeleyici işleyişler 
oluşturmaktadır. Kısaca anmak gerekirse; 

0 Fiyat mekanizmalarının serbestçe işleyen yasaları, yarışım 
mal ve hizmet üretiminin bütün piyasalarında bir uyum sağ-
layacaktır.  Üreticiler, müşterilerini artırabilmek için, malların nite-
liklerini sürekli iyileştirecek ve fiyatları,  maliyetler civarında tutup 
sürümden kazanmaya bakacaklarından tüketiciler, bu işten son 
derece yararlı çıkacaktır. Bu noktada teşebbüsler arası yarışım, 
aşırı kârları gidereceği gibi yerini korumak için teşebbüsleri, sü-
rekli kendilerini yenilemeye, yeni gelişimleri izlemeye ve gelişmeye 
özendirmektedir. 

(271) Fakat, kuşkusuz onlarda küçük ve çok sayıda olan bankalara kredi için başvurmak-
tadırlar. 
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9 Demek ki yarışım, ekonomik ve teknik gelişmeyi güçlü bir 
tarzda özendirerek harekete geçirmektedir. Çünkü, yenileştirmeler 
sayesinde, kalitesi düzelen bir ürünün, maliyet fiyatı  da azalabil-
mektedir. Böylesi bir ürünün çekeceği fazla  müşteri kitlesi, rakip, 
diğer teşebbüsleri de, müşterisiz kalmamak için, modernleşip geliş-
meye yöneltecektir. Böylece .yenileşme ve yaratma arayışları kârları 
arttırdığından, bütün dünyada yayılıp, genelleşecektir. 

• Sonra yarışım, ekonomiye son derece güçlü bir esneklik 
kazandırmaktadır. Toplam nüfusun  bileşimlerinde, yaşama seviye-
sinde veya zevk yapısında meydana gelen değişmeler, tüketicilerin 
arzularını değiştirmektedir. Bu durumda, eski mallara doğru olu-
şan taleplerin, yeni mallara doğru gelişmesi karşısında, üreticiler 
güçlerini bu yeni talepleri karşılamağa yönelteceklerdir. Bu du-
rumda üreticiler üzerinde, zorlayıcı hiç bir tedbir uygulamağa ge-
rek yoktur. Bu iş kendiliğinden ayarlanacaktır. Görüldüğü gibi, 
Liberalizmin «Mükemmel Yarışım» anlayışı, ekonomik bütün 
uyumları sağlayan otomatik bir güç niteliğine sahiptir. 

Fakat Liberal Kapitalizmin bu teorik şeması, uygulama ala-
nında ancak belli strüktürlerde işleyebilecektir. Gerçekten, sınır-
ları kesinlikle tarihsel alanda saptanamayacak bir süre işleyen bu 
strüktürler, ekonomik gelişme ve değişmeler sonucunda, artık iş-
leyemeyecektir. Çünkü Liberal sanayi kapitalizminin, strüktürleri 
değişmiştir ve eski strüktürler için ön görülen işleyiş modelleri, bu 
yeni yapılara uygun gelmemektedir. Kısaca düşünce ile uygulama 
arasında farklılıklar  oluşmuştur. Şimdi bu değişmeleri izlemeğe ça-
lışalım. 

i - E K O N O M İ K İ Ç S E L S T R Ü K T Ü R L E R D E  D E Ğ İ Ş M E L E R : 

Liberal Kapitalizmin, ön görülen doktrinal düzeydeki ilkeleri 
doğrultusunda işleyebilemesinin, belli koşulları bulunmaktadır. Her 
şeyden önce, «her insanın, kendi düşünce ve hareketlerinde özgür 
ve sorumlu olması gerekmektedir. İnsanlar da masallar gibi, dün-
yanın bir ucundan, diğerine serbestçe dolaşabilmelidirler. Geniş 
piyasalar üzerinde bir diğeriyle yarış halinde bulunan, sayısız te-
şebbüs ve kişi arasında yarışım, eksiksiz ve serbest bir tarzda işle-
melidir. Bu mekanizmalar işlerken, toplum aleyhine işleyen bütün un-
surlar, ekonomik tercihler ve seçimler konusunda giderilsin» (272). 

(372) Louis MARLIO: «Dictature ou Liberte Le Point de Vue Economique». R . D . M . , 
15 Haziran 1939, Cilt: III., sh: 795. 
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Ekonomik özgürlük, bireyin zevk ve çıkarına göre faaliyetle-
rini yapmada tamamen serbest tercihlere sahip olmasından iba-
rettir. «Ekonomi, her kişi, sermaye ve iş gücünün, kendi sorumlu-
luğu altında, dilediği gibi, hiç kimseden emir ve izin almadan kul-
lanabilmesi halinde ancak, Liberal, sayılabilir» (273). 

Kişinin bu ekonomik girişimlerine dışardan, her karışım bu 
doğal kanunların işlemesini engellemektedir. 

Hemen bu noktada belirtelim ki, Liberalizm daha başlangıçta 
iş gücünün serbest hareketini sağlayacak ilkelere ters düşen uygu-
lamalara göz yummuştur. 

Ekonomik strüktürlerdeki değişmeler ve gelişmeler ise, gide-
rek ekonomik Liberalizmin ilkelerine ters düşen eğilimler ve or-
tamlar oluşturacaktır. Aşağıda ekonomik nitelikteki bu oluşlara 
değinmeden önce önemli bir noktayı belirtelim. 

Liberal Kapitalizmin ekonomik strüktürlerini değiştirip yarı-
şım ve çok sayıdaki teşebbüs rejiminden, yığışma ve tekellere da-
yanan egemen grupların değişmesine götüren, önemli derin neden-
ler nelerdi?. . . Başlıca üç temel neden olabilir: 

Q Ulaştırma ve haberleşme araçlarının ve olanaklarının hızla 
yayılması sonucunda, ulusal piyasalara uluslarası piyasaların ek-
lenmesi ; 

0 Bireycilik (Endividüalizm) ile Liberalizm arasında başla-
mış bulunan gizli çatışmanın, gün ışığına çıkması; 

0 Nihayet, Ekonomik Liberalizmi oluşturan Fransa ve in-
giltere'den daha farklı  gelenek ve görüşlere sahip olan A . B . D . ' i Al-
manya'nın, dünyanın egemen ekonomilerine katılıvermesi. Bu nok-
tada belirtmek gerekir ki, ekonomik Liberalizmin dış ilişkiler st-
rüktürü büyük ölçüde değişmektedir (274). 

(273) A. BUISSON: «Sur la Route du Liberalizm» R . D . M . , 1 Şubat 1935, Cilt: I., sh: 
666. 

(274) Bu konuda daha geniş bilgi için bknz: 
— HAUSSER, MAURAIN  ve BENAERTS: Du LİMralisme â l'Imp<Malisme 
(1860-1878), Coll, Halphen ve Sognac, Cilt: XVII. 
— L. POMMERY: Aperçu d'Histoire Economique Contemporaine (1890-1952), 
cilt, Paris, Medicis, 1952. 
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A) Yarışımı (Rekabeti),  öldüren Yarışım 

Liberal Kapitalizmin gelişmesi sürecinin başlangıç aşamala-
rında iki önemli unsur bulunuyor: Biri hukuksal strüktür, diğeri 
ise, psikolojik strüktür türünden olmak üzere. Hukuksal olanı Ser-
best Yarışımı, psikolojik olanı ise, kişisel çıkar, idi. 

Gerçekten, başlangıçta çok sayıdaki küçük ve çeşitli teşebbüs-
lerin, özgür olarak ve kendi çıkarlarına en uygun tarzda işlemek 
amacı ile kurucuları arasında, ekonomik bir yarış ve mücadele 
başlar. Denilebilir ki, bu mücadele, uzun bir zaman sürer. Erken 
veya geç, özellikle sanayi kesiminde, en güçlü olanın, en güçsüz 
olanlar üzerine bir egemenlik kurmasıyla sonuçlanır. Böylece te-
şebbüsler arasında, en iyi durumda olan, en iyi donatıma, yönetime 
ve yönteme sahip olanlar bu mücadelede, muzaffer  olur. Piyasala-
rını genişletir, üretim kapasitelerini çoğaltırlar. Daha güçsüz olan 
teşebbüsler piyasayı terkederler. Bu sürecin sonucu teşebbüslerin 
strüktürünü değiştirir. Rakibi ile baş edemeyen teşebbüsler, onunla 
birleşmeye veya anlaşmaya yönelirler. Buradan büyük teşebbüsler 
oluşuverir. Liberal Kapitalist ülkelerin tümünde X I . yüzyılın ikinci 
yarısında, böylesi bir yığışmanın oluştuğunu, Fransa, Almanya, 
ingiltere ve A . B . D . v.b. deki, bütün sayımlar ortaya koymaktadır. 
Bu ilk aşamadır, ikinci aşama ise, doğrudan bu ilk aşamaya bağlı 
bulunmaktadır. 

Ekonominin belli bir kesiminde, yığışmanın başlaması ile, 
Liberal Kapitalizmin, çok sayıdaki küçük teşebbüslere dayalı 
olan yapısı, şimdi, az sayıdaki, çok büyük teşebbüslere dayanmış 
olacaktır. Bu aşamada üreticiler, eğer yine bir diğerleri ile yarışıma 
devam edecek olurlarsa, bu eylemleri iki sonuç doğurabilir. 

Geliştirilmiş mekanik araç ve gereçlerle donatılmış bulunan ve 
büyük bir işgücü kullanan bu büyük teşebbüsler, üretimlerini son 
sınırlarına kadar zorlayacaklardır. Bütün bu büyük teşebbüslerin 
toplam üretimi, piyasaya sürülünce, görülecektir ki, üretilen mal-
lar yığını, ihtiyaçları, daha doğrusu, tüketicilerin satın alma gücünü 
aştığından, fazla  üretim sorunu ortaya çıkacaktır. 

Her teşebbüs ürettiği malları satabilmek için, rakiplerinin 
müşterilerini çekmeğe yönelecektir. Bunun ise en iyi yolu, fiyat-
ları kırmak olabilir. Bu fiyat  düşürmelerine, rakip teşebbüsler de, 
aynı taktik ile karşılık verecektir. Bu etki ve tepkiler sonucunda, 
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fiyatlar  genel seviyesi çökecektir. Ve hiç kimse bu çöküşün mali-
yetler seviyesinde kalacağını, garanti edemez. Çok muhtemeldir 
ki, hiç satmamak yerine, zararına satış tercih edilebilir. Bu koşullar 
ise yarışımı sürdürmenin, hiç bir üreticiye yarar sağlamayacağı 
ve tersine, bundan sadece tüketicinin yararlanacağı gerçeği ortaya 
çıkmaktadır. Bu durumun bilincine vardıkları zaman, müteşebbislerin 
kişisel çıkarları, yarışmaktan, onları alakoyacaktır. Kısaca Liberal 
Kapitalizmin, işleyiş strüktiirünün iki ana motörü olan, Yarışım 
ve Kişisel Çıkar (Menfaat)  bir diğeriyle çatışır bir hale gelmek-
tedir, Bir diğer deyimle, bireycilik, Liberalizm ile çatışır bir hale 
gelmektedir, bu yeni strüktürlerde. 

Böylece, önce endüstriyel kesimde oluşan, teşebbüs yığışma-
ları, sonra teşebbüsler arası anlaşmalar, adı ister, kartel, ister tröst, 
görünümü ne olursa olsun, daima, ekonominin bir kesiminde, yarışı 
ve rekabeti, sınırlayan veya kaldıran bir kuruluş söz, konusudur. 

Görüldüğü gibi, formülleştirildikleri  zaman, yürürlükteki çok 
sayıdaki çeşitli ve küçük teşebbüs strüktürüne dayanan strüktür-
lere uyan, Liberal Kapitalizmin, ilke ve işleviş mekanizmaları, az 
sayıdaki büyük teşebbüslerin egemen olmağa başladığı bir ekono-
mik yapıya artık uymamakta ve bu ortamda müteşebbislerin, 
kâr arayışlarını doyuramadıklarmdan, anlamlarını yitirmektedirler. 
X I X . yüzyılın ortalarında bu durumu gözleyen Proudhon'un, 
«Rekabet,  Rekabeti  öldürmektedir», ünlü sloganı gerçek-
leşecektir. 

B) Bu Değişmenin Yönü: 

Ekonomik strüktürlerin değişen bu çerçeveleri, Liberal Kapi-
talizmin, otomatik olarak denkleştiren bu uyumlaştırıcı işleyiş il-
kelerini, hangi oluşlarla kısmen veya tamamen iptal etmiştir? 

Bu alandaki değişmeleri, başlıca iki kesimde toplamak gere-
kir: Büyük birimli teşebbüslerin, yığışma sonucu oluşan Kapita-
lizm ve bunun normal sonucu olan Tekelci Kapitalizm. 

Şimdi bu iki oluşumun, Liberal Kapitalizmin otomatik denk-
leştirici mekanizmalarını nasıl işlemez hale getirdiğini ayrı, avrı 
kısaca incelemeğe çalışalım. 

C) Büyük Birimli Teşebbüslerin Oluşması 

Liberal Kapitalizm X X . yüzyıla doğru yalnız dışsal ilişkile-
rinde değil; bizatihi sistemin iç strüktürlerinde meydana gelen de-
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ğişmelerle sarsılacak ve otomatik işleyişini kaybedecektir. Bi-
zatihi kapitalizmin büyümesi ve gelişmesi sonucunda küçük teşeb-
büslere dayalı ve piyasa kanunlarına göre işleyen Liberal Kapita-
lizm bu kez, piyasaya egemen olmağa çalışan grupların oluşturduğu 
büyük büyük teşebbüslü kapitalizme yerini, bırakacaktır. 

Böylesi bir oluşma, öyle sanılmaktadır ki, «1780-1880 döne-
minde başlamış ve 1914 yılına değin yavaş, ondan sonraları ise, hızlı 
bir gelişme gösterecektir» (275). 

Oysa, Liberal Kapitalizmin, and ğımız otomatik işleyişinin ba-
zı koşulları vardı Kapitalizmin en önde gelen teorisyenlerinden 
Ricardo'nun da belirtmiş olduğu gibi, eğer ekonomi, aralarında hiç 
birinin doğrudan fiyatlar  üzerine etkili olamayacağı, küçük boyutta 
teşebbüslerden oluştuğu zaman; ancak, bu otomatik mekanizmalar 
işleyebilir. Ancak bu koşullarda, fiyat  mekanizması, ürünü, tüke-
time, tasarrufu,  üretim ile uyumlaştırabilir; sermaye ile emek un-
surlarının dağılımını güderek sistemi, en yüksek yararı gerçekleş-
tirecek dengeye kavuşturabilir. 

Küçük ve sayısız teşebbüslerin yerine, büyük ve az sayıdaki 
teşebbüsler geçince; en büyük ekonomik yararı sağlayacağı belir-
tilen bu otomatik mekanizmalar, işlemez oldu. Çünkü modern tek-
niklerin sonucu olarak, «sabit sermayenin», hareket halindeki ser-
mayeye oranla büyük bir ağırlık ve egemenlik kazanması, daha 
önce oldukça esnek olan bir üretim organizasyonu yerine; talebin 
ve zevklerin dalgalanmalarına karşı hızlı ve sürekli bir tarzda uy-
mak istidadında olmayan katı organizasyonu olan bir teşebbüs 
tipini, ikâme etmiş oldu» (276). Gerçekten ekonomik bunalım-
lar konusunda uzmanlaşmış düşünürlerin belirtmiş oldukları üzere, 
ekonomik çöküntü karşısında; sabit sermaye olarak, güçlü bir tarz-
da araç ve gereç donatımını yapmış bulunan büyük teşebbüsler, 
küçük teşebbüslere görece, bu elverişsiz olan konjonktüre karşı du-
ramazlar. Zira bu büyük teşebbüslerin sabit masraflar  yükü, nor-
mal zamanlarda, ancak, bol bir üretim sonucu çekilebilmektedir. 
Mutlak rakam olarak son derece büyük olan bu masraflar,  fazla 
üretimin, çok sayıdaki her ürün birimine bölününce, lıafiflemektdir. 
Oysa bunalımlar oluşunca, azalan satışlar doğrultusunda, üretim 

(275) J. MARCHAL:  d'Econoraie Politique, a.g.e., sh: 152. 
(276) F. PERROUX: Capitalisme et Communautc du Travail, Libr, du Receuil Sirey, 

Paris, 1938, sh: 14-17. 
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de azaltılınca, bu söz konusu sabit masraflar,  daha az ürüne bölü-
nüp yükletilince, taşınmaz bir ağırlık oluşturmaktadır. 

Demek oluyor ki, ekonomik bunalımlar sonucunda, teknik do-
natım yönünden daha zayıf  durumda bulunanlar (ki bunlarda sabit 
masraflar  seviyesi düşüktür), güç durumlara, büyük teşebbüslere 
nazaran daha kolaylıkla, karşı durabilirler. Bu konuda, özellikle 
personel ile ilgili masraflarını  azaltmak suretiyle durumlarını kur-
tarabilirler. Görüldüğü üzere, Liberal Kapitalizmin başlangıç dö-
nemlerinde en zayıf  ve en iyi işlemeyen teşebbüsler giderildikleri 
halde; söz konusu bunalımlar ortaya çıktıklarında, daha büyük ve 
modern teknik donatımına sahip olan teşebbüsler elimine edilmiş 
olmaktadır. Burada, Liberal Kapitalizmin otomatik mekanizmala-
rından biri, artık işlememektedir. 

Böylesi bunalımlar karşısında, büyük teşebbüslerin yok olma-
mak için, kendi aralarında, çok değişik yöntem ve yollarla (geniş-
leme, birleşme, iştirak yöntemleri veya, dikine-düzeyine yığışma 
biçimleri ile) yığışmaya gitmektedirler. 

Liberal ve endüstriyel kapitalizmin uygulamadaki öncüleri, 
yalnız kalan adamlardı. Çoğu teşebbüsleri tek başlarına dış yar-
dım olmadan, kurmuş oldular. V e teşebbüs tamamlandığında bir 
kaç kişiden oluşmaktaydı. Maşinizm dönemi, daha yeni başlıyor, 
üretim sınırlı bir sermaye ile yürütülebiliyordu. Dolayısı ile teşeb-
büs, piyasa üzerinde egemenlik kurabilecek büyüklükte değildi. 
Böylesi bir ortamda, tam ve mükemmel bir yarışım şeması, 
iyi işleyebiliyordu. Teşebbüsler arası yığışma istisnaî idi. 

a) Teşebbüslerin Yığışması 

X I X . yüzyılın ikinci yarısından itibaren, teşebbüsler arasında 
«ortalama büyüklüklerini yükseltme yönünde bir eğilimin oluşması» 
(277), ile yığışma olayı kendini gösterecektir. Bu oluşa, Almanya 
Krupp (278), A . B . D . de Rockefeller  (279). diğer örnekler ara-
sında, en önde gelen girişimler olarak anılabilir. 

(277) G. PIROU: Traite d'Economie Politique, Receuil Sirey, Paris, Cilt: I., sh: 136. 
(278) J. A. LESSOURD ve C. GERARD:  Histoire Economique des XIX - XXe Siecle, 

a.g.e., (Un Exemple de Cartel: KRUPP ve ALMAGNE) sh: 336. 
(279) C. AMBRASI  ve M. TACEL: Histoire Economique de Grandes Puissances, Libr, 

Delagrave, Paris, sh: 354. 
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Ekonomik ya], inin küçük teşebbüslerden, büyük teşebbüsle-
rin oluşmasına, yığışmasına doğru biçim değiştirmesi, işleyiş strük-
türlerini de, yarışımdan, tekelleşmeye doğru dönüştürecektir. Libe-
ral Kapitalizmi değiştiren bu akıma, açıkça, teşebbüslerin yığışması 
denilmektedir. 

Aslında Liberal şemada dahi, yarışmada, bireysel amaç rakibe 
karşı, başarılı olmak değilmiydi? Ekonomik teşebbüste, bu eğilim 
biraz daha büyüyüp, piyasaya egemen olmak için yarışımı, bir ta-
rafa  bırakmak yönünde gelişmektedir. 

Yarışımı önleyen «Teşebbüs Yığışmasınm» (280) çeşitli neden-
leri bulunmaktadır. Bunlar kısaca teknik, ekonomik ve hukukî ne-
denler etrafında  toplanabilir. Kısaca modern teknikler, giderek bü-
yüyen yatırımlar, karmaşık ve pahalı donatımlar gerektirmekte-
dir. Yine, modern üretimin gerekleri doğrultusunda, ekonomik 
alanda, piyasaları elde tutabilmek, şu veya bu piyasa üzerinde te-
kelci bir durum kazanmak, üretimi daha rasyonelleştirmek, fiyat-
ları düşürüp yığın halindeki üretimi gerçekleştirmek gibi neden-
ler. Hukukî alanda ise, burada üzerinde fazla  durmak gereğini duy-
madığımız anonim şirketlerin gelişmesi, yığışma olayını; büyük 
ölçüde kolaylaştıracaktır. Bu temel nedenlere hiç kuşkusuz daha 
fazla  kâr sağlamak, ekonomik güvenlik gibi, diğer nedenleri de ek-
lemek olanaklıdır. 

Burada yığışmanın çeşitli biçimlerine, ayrıntılı bir tarzda gir-
meyeceğim. Şunu belirtmekle yetinelim ki, yığışmaların çeşitli bi-
çimlerini iki temel noktada sınıflamak  olanaklıdır. Biri, teşebbüs-
lerin kullanacakları teknik ve malî sermaye bakımından genişleme-
leri, ikincisi ise, kullanılan işgücü ve üretim seviyesinin genişletil-
mesi. Bu iki temel alandaki genişleme ve gelişme, ya söz konusu te-
şebbüsün genişletilmesi veya teşebbüslerin sayısının çoğaltılması 
gibi yollarla yahut da bir grup veya birlik oluşturmak amacıyla di-
ğer teşebbüslerle, gruplaşma, anlaşma, kaynaşma yolu izlenerek 
gerçekleştirilebilmektedir (281). 

(280) Yığışmalar hakkında daha ayrıntılı bilgi için bknz: 
— Saint-GERMES: Les Ententes et la Concentration de la Production Industrielle 
et Agricole, Paris, 1941. 
— R. LIEFMAN: Cartels et Trusts, Paris. 1914. 
— E. JAMES: Les Formes d'Entreprises, Paris, 1935. 
— R. LEWINSOHN: Trust s et Cartels Dans l'Economie Mondiale, Librr de M6 
dicis, Paris, 1950. 

(281) Fransızların, ünlü Saint-Gobain teşebbüsü (ki 1665 yılma kadar çıkmaktadır) ve 
diğerleri için, bknz: 
— P. BLETON: Le Capitalisme En Pratique, Les Editions Ouvrieres, Paris, 1961. 
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Bu kısa sayılabilecek değinmelerin gösterdiği gibi, Yarışım, 
Liberal Kapitalizmin gelişmesi sonucunda, bizatihi, kapitalist 
sınıfı  kaldırmağa yönelmiş olmaktadır. 

b) Teşebbüslerin Tekeli 

Teşebbüslerin yığışması olgusu, doğal bir eğilim halinde te-
kellere yol açmaktadır. Teşebbüslerin yığışma derecesine göre, doğ-
rudan yaratacağı, ekonomik sonuçlar da değişik olacaktır (282). 
Fakat yarışımı, büyük ölçüde yaralayan teşebbüslerin yığışması ile 
Liberal Kapitalizm, tekelci kapitalizme doğru biçim değiştirerek 
sürecektir. Dev teşebbüs veya kartellerin oluşması, belli bir piyasa 
veya piyasaları, sıkı bir tarzda denetleyebilecek,bir duruma gelince; 
fiyatların  yarışımcı mekanizması yerini, bir tekelci fiyata  veya te-
kelci bir yarışım fiyatı  rejimine, kısaca tam ve mükemmel olma-
yan bir yarışıma bırakmaktadır (283). 

En iyi olasılıkla teşebbüsler konusundaki bir yığışma olayı, 
yarışımı tamamen kaldıramadığı hallerde sınırlamaktadır. Çünkü, 
kabul etmek gerekir ki, teşebbüsler arası yığışma olgusu da, sınırsız 
bir oluşma değildir. Bununla birlikte bir tekel oluşturabilmiş ol-
manın avantajlarından da yararlanmaktadır. Söz konusu bu teke-
lin gücü, her şeyden önce, teşebbüslerin global ekonomik güç sevi-
yesi ile, ekonomi içindeki hareket iktidarına bağlıdır. 

«Tekellerin gücü», konusunda ilginç bir eser vermiş bulunan, 
J. Houssieux (284), için söz konusu global bu ekonomik güç, ulu-
sal düzeyde, teşebbüsün sahip olduğu mutlak boyutların bir işlevi, 
olmaktadır. Ölçüsü de, söz konusu ulusun tümü için hesap edilen 
yığışma oranına göre, saptanabilmektedir. 

Ekonomi içideki, stratejik faaliyetine  gelince, söz konusu te-
şebbüslerin büyük çaplarından gelen üç temel noktada belirlemek-

(282) Çağımızda bu temellerin anlamı ve yönü hk'da, ilginç eserlerden bir iki örnek için 
bknız: 
— J. P. DELIEZ: Les Monopoles, Ed., Sociales Paris, 1970. 
— P. A. BARAN  ve P. M. SWEEZY: Le Capitalisme Monopoliste, F Maspero, 
Paris, 1970. 
— P. SWEEZY: Kapitalizm Nereye Gidiyor (Türkçesi: A. B. KAFAOĞLU), 
Ağaoğlu Yayınları, 1970. 

(283) Kapitalizmin «eksik bir rekabet ekonomisi» olduğunu gösteren ilginç bir çalışma için 
bknz, A. STALDER: Au de la du Capitalisme du Collectivisme et du Dirigisme, 
Coll. de la Nouvelle Ecole de Lausanne, 1950, özellikle, sh: 51 v.s. 

(284) J. HOUSSIEUX: Le Pouvoir de Monopole, Paris, Sirey, 1958. 
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tedir. Mevcut ve potansiyel halde beklemekte olan rakiplere karşı, 
gelebilme iktidarı, üretim unsurları piyasalarında bulunan teda-
rikçi ve işçilere karşı durabilmek iktidarı, uzun bir süre işletecek, 
zararına yarışmayı kaldıracak bir yaşamı sağlayan ve sonunda bir 
egemenlik kazandıran iktidar. 

Schumpeter gibi bir düşünür, tekelci uygulamaların mutlaka 
üretimi sınırlayan ve fiyatları  yükselten bir unsur olmayabileceğini 
bir olasılık olarak belirtmektedir. Yalnız bunun, gerçekten iyi so-
nuçlanabilmesinin şu önemli koşula bağlandığını da eklemektedir. 
Şayet söz konusu bu tekeller, üretim alanında, çapları ve güçleri 
dolayısıyla en üstün üretim ve organizayon metodlarını uygula-
yıp, üretimi çoğaltabildikleri takdirde, yararlar bile, sağlayabilirler 
(285). 

Uygulamada, Schumpeter 'in bu varsayımının pek görülmedi-
ği, söylenebilir. Nitekim, A. Sauvy, «tekellerin üretimi frenlediği 
ve verimi düşürdüğünü» belirtmektedir (286). 

Teşebbüslerin yığışması ve tekellerin sosyal alanda, üreticiler, 
işçiler ve tüketiciler bakımından da büyük ve önemli etkileri oldu-
ğunu, Devletin, bu söz konusu etkilerin olumsuz yanlarını, gider-
mek için, iktitasdi hayata karışmak zorunluluğunda kaldığını, be-
lirtmekle yetinelim (287). 

D) Yeni Strüktürlerin Ekonomik Sonuçları: 

Liberal Kapitalizmin X I X . yüzyılın ortalarından itibaren 
ekonomik strüktürlerinin değişip gelişmesi sonucunda, ekonomik 
hayata az sayıda büyük teşebbüsün egemen olmağa başladığı anla-
şılmaktadır. Küçük ve çok sayıdaki teşebbüslerin, otomatik işle-
yiş mekanizmaları, teşebbüsler arası oluşan yığışma ve tekelleri 
sonucunda, işlemez bir hale gelmektedir. Böylece, bu alandaki ilk 
değişme, Kapitalizmin, büyük birimlere dayanması, yığışma ve te-
kellerin saptadıkları, eksik yarışım fiyatlarının  empoze edilmesidir. 

(285) J. SCHUMPETER: Capitalisme Socialisme et Democratie, a.g.e., sh: 168-195. 
(286) A. SAUVY:  Theorie Generale de la Population, Cilt: I. Economie et Population, 

a.g.e., sh: 167. 
(287) Bknz, D. LASSEN: Private Monopoly, New York, 1945. 

— Evolution de la Structure Industrielle aux Etats-Unis, P. E. No: 436, 8. Mayıs, 
sh: 6., Les Salaires Français, Suivant la Taille des Etablissements, E. C. Mart, 

1958, Ententes et Monopoles Dans le Monde, Ducumentation Française. . . 
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Aslında burada bir noktayı, açıklığa kavuşturmak gerekir. Te-
şebbüslerin yığışması konusunda, aslında biri kendiliğinden, di-
ğeri yapay iki oluştan söz açmak mümkün. Birinci oluş, mutlaka 
tekellere dönüşmediği ve Liberal Kapitalizmin otomatik işleyiş-
lerini bozmadığı için ve fiyatları  düşürebildiğinden, tüketiciler 
yığını bakımından yararları da vardır. Burada, yarışa katılanların 
azalan sayısının, büyük bir önemi bulunmamaktadır Önemli olan, 
teşebbüsler arası yarışımın canlı ve tam işlemesidir. Soyut olarak 
bu noktada model, aynen işlemektedir. 

Fakat, yapay olan yığışma olgusunda ise işler değişmektedir. 
Çünkü bu oluşta, otomatik mekanizmalar ortaya konmaktadır. 
Tekellere gidilmekte, piyasaya, fiyatları  egemen olmaktadır. Bu 
durumda, eskiden yarışım halinde olanlar, şimdi bir araya gelmiş 
anlaşmış olmaktadırlar (288). 

Bu yığışma ve tekeller aracılığıyla üreticiler, Liberalizmin ilke-
lerine karşı gelmiş olmuyorlar mı? Fakat hangi ilke ve hangi yasa? 
Belli bir strüktürden sonra Kapitalizmin, şaşmaz yasası kâr ve 
kazanç değil midir? Adı en çok geçen kişisel motör, kaldıraç, olan, 
kâr ve kazanç olmaktadır. Böylesi bir ortamda yarışım, temel bir 
yasa olmaktan kolayca çıkabilmektedir. Sadece bir aksiyon kuralı 
olmaktadır ki, Liberal Kapitalizm uygulamada bireyin çıkarını 
sağlayan bir araç saymıştır. Fakat madem ki, kişiler özgürdür ve 
kendi çıkarlarının tek yargıcı onlardır. Liberal Kapitalizmin belli 
bir aşamasında bu kişiler, asıl menfaatlerinin  bir diğeriyle yarış-
makta değil; fakat,  tam tersine bir diğeriyle anlaşmakta olduğunu 
görmekte, anlaşmakta ve bunu yapmaktadırlar. Liberallerin bu 
noktada verecekleri doyurucu bir karşılık bulunmamaktadır. Libe-
ral Kapitalizm, yarışmadan, tekelciliğe değinen bir oluştan geçmek-
tedir. Çünkü, yarışım, bireyin kâr ve kazancını öldürtmekteydi. 
Üretici müteşebbis, kâr ve kazancını kurtarmak ve korumak için, 
bu kez yarışımı öldürdü. Bunu hangi gelişmelerle yaptığını kısaca 
anlatmış oldum. Büyük teşebbüs, yığışma ve tekeller sonucunda 
tam yarışımın kalkmadığı yerlerde bile yerini eksik yarışıma bı-
rakınca, doğal olarak, piyasa mekanizmasının otomatik düzen-
leyiciliği de bozulmaktadır. Çünkü Liberal Kapitalizmin bütün 
uyumu ve bütün dengesi tam yarışıma dayanıyordu. 

(288) Bknz, H. NOYELLE: Utopie Liberal, Chimere Socialiste, Economie Dirigiee, Librr, 
du Recuil Sirey, Paris, 1933, sh: 5 v.s. 
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Böylece başlangıçta, üretim yönteminin teknik gelişmesini 
sağlayan, ekonominin çeşitli kesimlerinde en iyi durumda ve güçlü 
olan teşebbüslerin, oransal olarak, daha zayıf  olan teşebbüsleri 
gidermelerine olanak veren Yarışım, şimdi bu güçlü teşebbüs-
lerin kendi aralarında, oluşturdukları yığışmalarla (kartel-tröst), 
ekonomiye daha egemen olmak ve kâr kazançlarını garanti edip, 
diğer arta kalan rakiplerini de yenmek için, bu kez Yarışımı ortadan 
kaldıracaklardır. 

Büyük teşebbüsler, Bankalar ile olan karşılıklı ilişkilerini de 
sürdürecekler ve bankalar, bu teşebbüslerin yönetimlerinde ve de-
netimlerinde, giderek büyüyen bir rol alacaklardır. Parasal kazanç 
arayışları, yatırılan fonlardan  daha fazla  parasal verim elde etmek 
arzusu ve tutkusu, ekonominin en önde gelen amacı olmuştur artık. 
Bu amaç doğrultusunda, fiyatı  belli bir seviyede tutmak gerektiği 
zaman bazı üretimlerin seviyesi hiç bir endişe duymadan düşürüle-
biliyordu. Bu «Ekonomik Malthusianizma», sayısız örnek veri-
lecektir (özellikle 1920 ve 1939 döneminde). 

Otomatik dengeleyiciler, teşebbüs, yarışım, bireyciliğin sorum-
luluğu gibi önemli temel kurumlarda meydana gelen bozulmalar 
sonucu, görevlerini yapamaz bir hale gelince; hele ekonomik bu-
nalımlar ve zorluklar artınca, Devlet, bunları düzeltmek için eko-
nomik faaliyetlere  karışmağa başlayacaktır. 

2. D I Ş İ L İ Ş K İ L E R S T R Ü K T Ü R Ü N D E  D E Ğ İ Ş M E L E R 

Yine X I X . yüzyılın ortalarından itibaren oluşan ekonomik 
bunalımların yumuşatılmasında, genellikle kapitalist gelişmenin ve 
özellikle Emperyalizmin, büyük etkileri olmuştur. Kapitalizmin 
sistem olarak gelişmesinde, bu iki unsurun yarattıkları tüm etki-
ler, söz konusu ekonomik bunalımlar ile, emperyalizm arasında 
bulunan karşılıklı etkileşim saptanmadan anlaşılamaz. 

Kapitalist genişleme ve bunun sağlanmasında önemli bir da-
yanak olan emperyalizm, Kapitalist sistemin kenarda kalan unsur-
ları değillerdir. Tersine bu iki unsurdur ki, dış ticaret ile iç piya-
saya güç kazandırarak, belli b̂ ir dönem, kapitalist sistemin normal 
işlemesine olanak vermişlerdir. Denilebilir ki, kapitalist büyümenin 
durması veya emperyalist akımın başarılı olmaması, Kapitalist sis-
temin tümü için çok tehlikeli sonuçlar doğurabilirdi. Nitekim, bu 
konuda Birinci ve İkinci Dünya Savaşı arasında kendini gösteren bir 
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gerileme, yukarıda belirtmeğe çalıştıklarımıza; çok açık bir kanıt 
olmaktadır. Emperyalist hareketin, Liberal Kapitalizmin gelişim 
aşamasında başarısızlıkla sonuçlanması, sadece Kapitalist sınıfın 
belli bir kesimi için aşırı kâr-kazanç, kaybı ile kalmayacak, siste-
min bu aşamasında, karşı koyamayacağı ekononomik bunalımlara 
da, yol açabilecekti. Liberal Kapitalizmin, daha gelişmiş aşamasında, 
oluşan konjonktürel bunalımlara, sistemin karşı koymasında, söz 
konusu bu emperyalist kaynaklardan gelen güçlerin, sağlayabildiği 
dayanakların önemli direnci bulunmaktadır. 

Emperyalizmin, söz konusu Liberal Kapitalizm üzerindeki 
bu önemli etkilerini kavrayabilmek için, bir diğerini izleyen aşa-
ğıdaki üç aşamaya kısaca değinmek gerekir. 

A) Emperyalizmin Nedeni 

Emperyalizm konusunda, düşüncede beliren ilk soru, kapi-
talist bazı çevrelerin, deniz aşırı ülkelere doğru yayılmaya büyük 
ölçüde önem vermelerinin ve koloniyal imparatorlukları koruma-
larının en büyük nedeni ne idi? Bu sorunun açık karşılığı, hiç kuş-
kusuz ulusal sınırlarda elde edilebilecek kâr-kazançlardan daha 
fazlasını  elde etmek umudu ve olanağıdır. Bu doğrultuda, kolonilerin 
oluşturduğu imparatorluklar, S. Mill ' in deyişi ile, «Toplumun 
en üst katlarındaki grupların fazla  üretimden dolayı doğan 
endişelerini gideren ve bu aşırı üretimi emen geniş bölgeler», 
olmaktadır. 

B) Emperyalizmin Aracı: 

İkinci aşamada kendini gösteren unsur, bu aşırı kâr ve kazanç 
isteklerinin nasıl gerçekleştiğidir. Bir diğer deyişle, bu aşırı kârlar-
dan doğrudan yararlanan bu Kapitalist grupların, Kapitalist ül-
kelerin dış politikalarını kendi özel yararları doğrultusunda işle-
tecek biçimde etkileyecek iktidarı, nasıl bulmuş olmalarıdır? Bu 
noktada beliren soruya en açık ve inandırıcı karşılığı araştırmış 
bulunan J. A. Hobson, ünlü «emperyalizm» adlı eserinde (289), 
bu kapitalist grupların, tek başlarına hiç bir zaman siyasal iktidara 
sahip olmadıkları halde, bazı askerî çevrelerle kurabildikleri sıkı 
ilişkiler sonunda, ülkelerinin dış politikalarını, kendi özel çıkarları 
yönünde nasıl biçimlendirdiklerini açıkça ortaya koyabilmektedir. 

(389) J. A. HOBSON: Imperialism, Londra, 1948. 
I 
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C ) E m p e r y a l i z m i n K a t k ı s ı 

Bu n o k t a d a , k o n u m u z b a k ı m ı n d a n ö n e m l i s a y ı l a n a ş a m a y a 

ge lmiş b u l u n u y o r u m . L i b e r a l K a p i t a l i z m i n , genel l ik le gel işmesi 

b a k ı m ı n d a n d a b u a n l a m d a k i e m p e r y a l i z m i n (290), söz k o n u s u 

kapita l is t s istemin e g e m e n o l d u ğ u B a t ı ü lke ler in in sosyal v e s iya-

sal s trüktür ler i ü z e r i n e nası l b ir etkisi o l m u ş t u r ? V e b u etki zay ı f la -

m a ğ a , d e ğ i ş m e ğ e b a ş l a d ı ğ ı z a m a n , ne g i b i s o n u ç l a r d o ğ u r m u ş t u r ? 

Asıl b u nokta lar ı a ç ı k l a m a k g e r e k m e k t e d i r . 

B u ü ç ü n c ü a ş a m a d a o l u ş a n u n s u r l a r ı n s a p t a n m a s ı , a n c a k , 

L i b e r a l K a p i t a l i z m i n be l l i b i r d ö n e m i n d e e g e m e n o l a n ikt isadi 

g ü ç l e r i n « e m p e r y a l i z m e » n e d e n y ö n e l d i k l e r i n i , a y d ı n l a t a b i l i r , E m -

p e r y a l i z m e y ö n e l m e d e n , L i b e r a l K a p i t a l i z m i n gel işerek işlemesi-

nin m ü m k ü n o l a m a y a c a ğ ı bir gerçekt i . N i t e k i m , a n ı l a n eser inde 

(290) Burada önemli bir noktayı aydınlatmak gerekir. İncelemelerimin bu noktasında 
gayem Liberal Kapitalizm'den, Müdahaleci Kapitalizme geçişin aşama ve neden-
lerine değinmekle sınırlı olduğundan, EMPERYALİZM  teorisinin  ne genel olarak ve 
ne de "Marksist  düşünce» çerçevesindeki özel oluşmasına girmiyorum. Bu konuda araştırma 
yapacaklara yararlı olabilecek eserlerden bir kısmını anmak ile yetineyim. 
Geleneksel Görüşler: 

Geleneksel ve eski görüşlere örnek olarak «Emperyalizmi en kısa bir tarzda, «Kapi-
talizmin tekelci aşaması», diye tanımlayn Lenin'in incelemesi verilebilir: 
Bknz: L'Imperialisme Stade Supreme du Capitalisme, 1916, Paris, Ed. Social. 
— Rosa Luxembourg: l'Accumulation du Capital, Paris, Maspero, 1967, iki cilt. 
— N. BOUKHARINE:  l'Economie Mondiale et l'Imperialisme, 1915, Paris, Ant-
hropos, 1967. 
— G. LABICA: «La Theorie Leniniste de l'Imperialisme», La Penste,  -içinde-, 

Ağustos, 1968. 
Modern  Görüşler: 
— John STRACHEY:  La Fin de l'Imperialisme, Paris, R. Laffont,  1961. 
— C. JULIEN: l'Empire American, Paris, Grasset, 1969. 
— A. EMMANUEL: l'Echange Inegal. Masperio, Paris, 1968. 
— A. EMMANUEL: «Demystifier  les Anthagonismes Entre les Nations», Politi-
que Aujourd'hui,  -içinde-, 1970. 
— P. A. BARAN  ve P. M. SVVEZY:  Le Capitalisme Monopoliste, a.g.e. 
— M. DOBB: Etudes sur le Developpement du Capitalisme, F. Maspero, Paris, 

1969-
— S. AMİN: L'Accumulation a l'Echelle Mondial, Anthropos, Paris, 1970. 
— E. MANDEL: Europe-America: Contradiction of  Imperalisme, New York, 
Monthly Revviev  Press, 1970. 
— Sur l'Emperalisme, Critique de l'Economie Politique, No: 4-5, Paris, Maspero, 

Temmuz-Aralık, 1971. 
— L'Imperalisme: Collogue d'Alger, 21-24 Mart, 1969., SNEDALGER, 1970, 
Cezayir. 
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J. A. Hobson, emperyalizm için yapılan harcamaların, sağlanan kâr 
ve kazançlara oranla, çok hafif  olduğunu belirtmektedir. Yine Hob-
son'un belirttiği gibi emperyalizmin sağladığı ekonomik unsurlar-
dan en önemlisinin «Özellikle İngiltere örneğinin gösterdiği gibi, 
daha yararlı yatırımlar yapmağa olanak vermiş olmasıdır» (291). 
F. Sternberg ile birlikte, saptamak gerekir ki bu önem, sadece İn-
giltere'ye özgü değildir. Nitekim Almanya, «1900'lardan sonra, 
hem üretken güçler, hemde sermaye konusundaki fazlalıktan  sı-
kıntı çekmekteydi. Bütün dünyada Alman konsolosları, yeni ticarî 
ilişkiler kurmak için, çaba gösteriyorlardı. Anadolu'da, Afrika'da, 
Çin'de v.b. ü lke lerde. . . Almanya'nın yeni dış pazarlara ihtiyacı 
vardı» (292). Biraz sonra Almanya gibi, A . B . D . i v.b. nin, İngiltere 
ve Fransa ile dünya piyasalarını paylaşma çatışmasının, Liberal 
Kapitalist sistem üzerindeki etkilerine değineceğim. Bu konuda 
özellikle yakın doğuda ve Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki etki-
lerini de, konuya değinmişken vurgulamakla yetinmiş olayım (293). 

Belirtmek gerekir ki, Batı ülkelerinde Liberal Kapitalizmin ge-
lişmesi doğrultusunda, üretim teknik ve yöntemlerinin iyileşmesi, 
teşebbüslerin yığışması sonucunda, çoğalan ve aşırılaşan toplam 
üretim ve belli sosyal strüktürlerin sonucunda, düşük ücretlerin 
sınırladığı talep arasındaki strüktürel uyumsuzlukta  oluşan bozul-
malar, dış pazar bulma ve mevcutları korumayı, vazgeçilmez bir 
hedef  haline getiriyordu. 

Batı ülkeleri, bir diğerini izleyen oluşlar tarzında endüstriyel 
devrime giriverince; kapitalist üreticiler, tüccarlar ve malî çevreler, 
iyileşen gelişen üretim yöntemleri sonucu yarattıkları üretimin sü-
rümü, bir diğer deyişle, biriken ekonomik rezervlerden çekmeyi 
umdukları kâr - kazancı, sağlamakta, güçlüklerle karşılaştılar. Bu 
güçlükler, Liberal Kapitalist devletler arasında bir gerginlik yara-
tacaktır. 

Liberal Kapitalist ülkelerin hemen hepsinde üretim güçleri-
nin, kârlı bir yatırım alanı bulmak isteyen aşırı bir fazlalığı,  stoku, 
görülmektedir. Bütün iş çevreleri, kendi ülkelerinin toplam tüke-

(291) J. A. HOBSON: Imperalisme, a.g.e., sh: 51 ve 53. 
(292) F. STERNBERG: Le Conflitdu  Si^cle, a.g.e. 
(293) Bu konuda ilginç bir inceleme için, bknz: 

— Jean BOUVIER: «A Propos des Origines de l'Imperialisme: l'Installation des 
Groupes Finansiers Au Moyen-Orient: 1880-1882», La Penste,  -içinde-, No: 

100-101, 1961 ve 1962. 
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tim hacmini aşan bir üretim fazlasının  bulunduğunu itiraf  etmek-
tedirler. Eldeki sermaye de dahilde mevcut kârlı yatırım alanların-
dan daha fazladır,  işte « . . Ekonomik dünyanın bu durumudur ki, 
emperyalizmi vazgeçilmez bir çıkar yol haline getirmektedir» (294). 

Bu durumu kısaca, belirlemek gerekirse, Liberal Kapitalist 
öncesi dönemde tüketim hacmi, üretimi aştığı için bir bunalım olu-
şuyordu. Liberal Kapitalizm döneminde ise, tersine fazla  üretim 
bunalımların nedeni oluyordu. 

Burada hiç kuşku yoktur ki, Liberal Kapitalist ülkelerde 
mevcut fiilî  talebin tümü doyurulmuş değildir. Yani talep ile arz 
arasındaki uyuşmazlık, bir diğer deyiş ile, üretim ile tüketim strük-
türleri arasındaki uyuşmazlığın büyük bir kısmı, emek kesimine, 
özellikle yapılan düşük ödemeler sonucu doğmaktadır. Daha tek-
nik deyimi ile, satın alma gücünün, adil olmayan kötü bir gelir 
dağılımı sonucunda, düşüklüğü söz konusudur. Yeterli tüketime 
olanak vermeyen dar boğaz, burada oluşmaktadır. Bu neden, ül-
keler içinde fazla  üretimin tüketilmesini, fazla  sermayenin yatı-
rımlara yönelmesini sınırlamakta ve Liberal Kapitalist ülkeleri; 
dış piyasalar aramağa zorlamaktadır. Görüldüğü üzere Liberal K a -
pitalizm, üretim ile tüketimin strüktürlerini, uyumlaştıracak gücü, 
sürdürememiştir. 

Bu önemli noktayı belirttikten sonra Liberal Kapitalizm, an-
dığımız böylesi kötü bir gelir dağılımı (ki satın alma gücünü, dü-
şük tutan bir yapıda idi), bir iktisadî politika olarak yürütünce, 
ekonomik bunalımlardan kurtulmanın tek yolu, emperyalizmin 
sağlayacağı, kurtarıcı piyasalardı. Kapitalist sosyal grubun sosyal 
strüktürlerin, temelden değişmelerine karşıt oldukları ve Devletin 
de, bu faaliyetlere  karışmadığı bir dönemde, emperyalizm vazge-
çilmez idi. 

Yalnız Liberal Kapitalizm, ilk gelişme aşamalarında, ingiltere 
ve sonra Fransa, dış piyasa bulmakta güçlük çekmiyorlardı. Hatta 
o aşamada, daha sonra bir rakip olarak belirecek olan A . B . D . ' u i 
ve Almanya bile, endüstriyel devrime daha önce girmiş bulunan, 
ingiltere'nin bir pazarı idiler, iy i bilinen ve andığımız, A . B . D . ' i 
örneği dışında, bu doğrultuda Almanya'nın durumuna kısaca değinip 
uluslararası dış ticaret ilişkileri strüktürünün değişmesinin, devle-

(394) J. A. HOBSON: a.g.e., sh: 80-81. 
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it nasıl karışmaya sürüklediği, dolayjsı ile, Müdahaleci Kapitalizme 
geçişin, nedenlerinden birinin oluşmasına değinelim. 

Endüstriyel Devrimi, evrende ilk önce gerçekleştirebilmiş olan 
ingiltere, bunun avantajlarını da, ilk gerçekleştiren ülke idi. V e 
o dönemde ingiltere, fazla  üretimi ile hemen, hemen bütün dün-
yanın ihtiyacını karşılıyordu. Bu arada, ingiltere pamuklu kumaş-
larını Almanya'ya ihraç ediyordu. Fakat sanayileşmeye yavaş yavaş 
girmeye başlayan Almanya, öyle bir dönem geldi ki, artık ingil-
tere'den pamuklu kumaşlar yerine, pamuk işleyerecek makinalar 
satın almağa başladı. Böylece Almanya, iç pazarlarının, pamuklu 
kumaş ihtiyacını kendisi sağladı, ingiltere ise, pamuklu kumaşları 
için bir pazar kaybetti ama, makina sanayii ise, yeni bir alan kazanı-
yordu. 

Fakat Almanya'nın, demir ve kömür madenleri vardı. Bir kaç 
ingiliz uzmanının satın aldığı hizmeti ile, ihtiyacı olan makinaları, 
ülkede üretmeğe başladı, ingiltere, görüldüğü üzere Almanya'ya, 
a m k ne iplik, ne kumaş ne makina satamaz oldu. Kendi üretim 
araçlarını yapabilen Almanya, fazla  üretime geçince, ingiliz fabri-
kaları ile, artık dünya pazarlarında yarışma başladı (295). 

Görülüyor ki, Liberal Kapitalizmin bu aşamasında, pazarlar 
kazanılıyor, kaybediliyor, yeni rakipler ortaya çıkıyordu. Fazla 
üretimlerine pazar bulmak için rakip haline gelen, Kapitalist ül-
keler, bir diğeriyle çatışmaya, savaşa kadar gideceklerdir. Bütün 
bu oluşlar incelemekte olduğumuz noktada, dış ticaret strüktürünün 
de, değiştiğini göstermektdir. Endüstrileşme süreci, yavaş, yavaş 
dünya ekonomisinde, güç dengesindeki ağırlıkları değiştirecektir. 
Üretimin genişlemesi ve çoğalması doğal bir sonuç olarak, sosyo-
ekonomik çevreyi de, derinden değiştirecektir. Gördüğümüz üzere, 
dünün, pazarı olan ülkeler, bir rakip haline geleceklerdir. A . B . D . ' 
nin X I X . yüzyıl sonlarında, endüstriyel üretimde, ingiltere'yi geçe-
cektir. 1870'y. da, dünya imalat sanayi üretiminin % 31,8 ini 
üreten ingiltere, yüzyılın sonunda % 19'a ve 1913 yılında % 14,1'e 
inecektir. 

(295) Bknz, T. ASHEROFT: An Cutline of  Modern Imperialism. Belirtelim ki, bu eser; 
İngiliz, Fransız, İtalyan, Alman, Japon, Rus ve Amerikan emperyalizmini incele-
mektedir. Anan. E. MÜSTECABLIOĞLU: Siyasal Bilgiler -içinde-, 1936, Sayı, 
66, sh: 54-55'. 
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Dışsal strüktürlerinin bu değişmesinin önemli bir gösterge-
sini aşağıda Liberal Kapitalist ülkelerin, uluslararası alandaki ya-
tırımlarını yansıtan çizelgeden de izlemek mümkündür. 

ÇİZELGE 7: 1914 Yılında Batı Ülkelerinin Uluslararası Yatırımları (Milyon S Olarak) 

Yatırımı Yapan Ülkeler: Yatırımların Kıtalara Dağılımı 

İngiltere 18.300 
Fransa 8.700 
Almanya 5.600 
A.B.D. 3-5°o 
Belçika, Holanda, İsviçre 5.500 
Muhtelif  2.400 
Toplam 44.000 

Avrupa 12.000 
Kuzey Amerika 10.500 
Güney ve Orta Amerika 8.500 
Asya 6.000 
Afrika  4.700 
Okyanusya 2.300 
Toplam 44.000 

Kaynak:  D . N . U . , Mouvement Internationaux de Capitaux Pendant et Entre 
Deux Guerres, 1949. 

Uluslararası ekonomik güç . strüktürünün değiştiğini göster-
mesi bakımından, yukarıdaki çizelgenin önemi büyüktür. Çünkü 
1870-1875 yılları arasında, 6 milyon doları bulan yatırımı ile, 
ingiltere yeryüzünde, en büyük ekonomik gücü elinde tutan ülke 
idi. 1914 y.'na doğru ise, bu yatırımlar 18 milyar dolara çıkmak-
tadır. V e diğer Liberal Kapitalist ülkelerin toplamı ise 44 milyar 
doları bulmaktadır, ingiltere'nin yatırımlarının % 20 si A.B.Dev-
letlerine yapılıyordu. Oysa, Birinci Dünya Savaşı, A . B . D . ' i n i , en 
büyük ekonomik güc haline getirince, İngiltere, hem önemli bir 
yatırım alanı kaybedecek  hem de, güçlü bir rakip ile karşı 
karşıya kalacaktır. 

Yine yukarıdaki çizelgenin gösterdiği gibi, Fransa, Almanya, 
Belçika-Hollanda v.b. gibi ülkeler de uluslararası alanda hem in-
giltere'ye, hemde kendi aralarında, güçlü rakipler olmaktadırlar. 
1914 ile 1919 yılları arası, Fransa, ingiltere, Almanya, yabancı ül-
kelerdeki varlıklarının % 35'şini, yaklaşık olarak 12 Milyar dolar 
(296), kaybetmiş oldular. A . B . D . ise, 1919 yılları arası dış yatırım-
larını 17 Milyar dolara çıkaracaktır. 

Bütün bu değişme ve gelişmeler, Liberal Kapitalist ülkelerde, 
diğer sosyal türden değişmelere eşlik ederek devleti, bireysel giri-
şimlere, bazı sınırlar çizmeğe davet edecektir. Daha ilerde toptan 
değineceğimiz gibi bu gelişmeler aşama, aşama müdahaleci kapi-

(296) M. NIVEAU: Histoire des Faits Economiques Contemporains, a.g.e. sh: 196, 197, 198. 
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talizme götürecektir. Uluslararası strüktürlerin değişmesi ve içsel 
bunalımlar, karşısında daha 1873 yılında Almanya'da Bısmark, 
ulusal endüstriyi koruyan gümrük rejimini uygulayarak Libera-
lizmden uzaklaşacaktır. Bu örneği Fransa 1892 y. da, A . B . D . ' i 
1890 ve 1897 yılında izleyecektir. Dış ticarette serbest değişime bu 
dönemde sadece, İngiltere sahip çıkmaktadır. Aslında, Liberalizm-
den uzaklaşmak demek olan Himayecilik,  dış pazar sağlamanın ve 
bunun korumanın arası olan Emperyalizmin de, bir sonucu olmak-
tadır. Daha sonra konuya girince değineceğim gibi, kapitalist ül-
keler arası emperyalist çatışmalar, ekonomik gücü yeniden pay-
laştıracak, Birinci Dünya Savaşına götürecektir. 

3. S O S Y A L S T R Ü K T Ü R L E R D E  D E Ğ İ Ş M E L E R 

Liberal Kapitalizmin ekonomik içsel ve dışsal strüktürlerinde 
meydana gelen değişme ve gelişmelerin damgaladıkları, ekonomik 
strüktürler arası uyuşmazlık, daha önceden andığımız gibi, özel-
likle üretici kapitalistlerin, rejime karşı gelmeleriyle sonuçlanmıştı. 
Şimdi söz konusu bu gelişmeler, sosyal strüktürler arasındaki uyuş-
mazlıkları büyütecek ve emek kesimi, bu kez Liberal Kapitaliz-
min, eziyetlerine karşı çıkacaktır. Çünkü andığım, fazla  üre-
time karşın, düşük ücret rejimi dolayısı ile yetersiz tüketimin en belli 
başlı muhatabı işçi kesimidir. Böylece söz konusu dönemde, kapi-
talistler ile işçiler, Liberalizme farklı  nedenlerle de olsa, karşı çık-
makta birleşmiş olmaktadırlar. 

X I X . yüzyılın ilk yarısında Serbest Rekabet,  ücretlerin düş-
mesinde en önemli etkenlerden biri olmuştu. Hiç kuşku yokki, 
korporasyonların kaldırılması işçilerin durumunun düzelmesine, yol 
açmadı. Çünkü ekonomik varlıkların dağılımında işçilerin olanakları 

- araç gereç satın almağa, bir teşebbüsün teknik ve ticarî yönetimini 
ise, mevcut olmayan bilgileri ile, yürütemezlerdi, Hukuksal alandaki, 
eşitlik, özgürlük, ekonomik alandaki bir eşitsizlik tarafından  iptal 
edilince; ne sermaye ne de .bilgisi olmayan işçinin, yaşamak için, 
gücünü satamaktan başka yolu yoktu. Liberal Kapitalizmin Serbest 
Yarışım ortamında ise ücreti, çalışma piyasasının arz ve talep ya-
saları saptayacaktı. Patronlar ile işçiler, eşit koşullarda değildi. 
Sendika kurmak yasaktı. Böylesi bir ortamda saptanan ücretler, 
işçileri, ancak ayakta tutabilecek bir seviyede olabilirdi. 

Üretim ile tüketim arasındaki uyuşmazlığa iyice yansıyan bu 
strüktürel bozukluk, ebediyen devam edemezdi. Bizatihi, emper-
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yalist yayılmalar karşısında uluslarası alanda, dar boğazlar 
oluşunca ekonomik yönden iç piyasaları, toplam talep hacmini bü-
yütmek suretiyle, genişletmek bir zorunluluk haline geldi. Sosyal 
alanda, bütün bu gelişmelerin yükünü çeken işçi kesiminin itiraz-
ları ve eylemleri genişleyince, 1880 lerden itibaren bütün endüst-
riyel kapitalist ülkelerde sendikacılık gelişmeye başladı. Daha önce 
ingiltere ondan sonra diğer ülkelerde, oluşan sendikalar, sosyal ve 
siyasal strüktürleri değiştiriyor, ekonomik strüktürler üzerinde 
büyük etkiler yapıyordu. 

ilerde, sosyal alandaki bu değişme ve gelişmelerin Müdahaleci 
Kapitalizme gitmedeki ağırlığına değineceğim. Fakat açıklamala-
rımın bu noktasında, sendikaların oluşması, çalışma piyasasında 
da, o zamana dek, piyasanın serbest koşullarına göre oluşan üc-
cetler, artık, patron ve işçi sendikalarının karşılıklı görüşmeleri, 
yani dıştan karışımları sonucunda saptanmağa başlayacaktır. Böy-
le olunca, Liberal Kapitalizmin, bir diğer serbest piyasası (çalışma), 
yerini organize piyasaya, terkedecektir. 

Sendikaların gücü, ücretler genel seviyesini işçiler lehine et-
kileyecek, işçilerin gerçek ihtiyaçları oransal olarak doyurulabile-
cektir. Sendikacılığın diğer önemli sonucu, devletin üzerindeki 
etkisidir. Bundan sonra devlet, işçi kesimini bunalımlara karşı 
koruyabilmek ve ekonomiyi daha istikrarlı bir tarzda geliştirebil-
mek için, iktisadî hayata karışımlara zorlayacaktır. 

Bu değinmelerimizin yansıttığı gibi, Liberal Kapitalizmin 
içsel ve dışsal strüktürlerinde meydana gelen derinliğine değişme 
ve gelişmeler sonucunda, Müdahaleci Kapitalizme doğru yol 
alacaktır. 

Büyük teşebbüslerin oluşması, yığışma, tekel (kartel-tröst) ol-
guları sonucunda üretim piayasalarına egemen olunmakta, tüke-
ticilere serbest değilde; yapay olarak saptanmış bir fiyat  aşılan-
maktadır. Artık, üretimin hem miktarını, hem de fiyatını  bu teşeb-
büsler saptamaktadır. 

Bankalar, endüstriyel büyük grupları denetlemekte ve ekono-
miyi giderek sadece kâr-kazanç aramaya doğru yöneltmektedirler. 

Çalışma piyasasında da, artık işçi ve işveren sendikalarının 
karşılaşmalarında organize edilmektedir, işçi sendikalizmi, halk 
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yığınlarının ihtiyaçlarının karşılanmasını, kâr arayışlarına karşı, 
savunacaktır. 

Dış ticarette de belirttiğimiz gibi, bütün piyasalar, aşağı yu-
karı teşebbüslerin oluşturduğu grupların egemenliği altındadır. 
İçinde güçlü grupların çatıştıkları ve buradaki teşebbüslerin ne 
piyasanın nede henüz kaıışımı etkili olmayan bir devletin plânlarına 
uymadıkları bir sistemde, iktisadî gelişmeyi dengeleyen hiç bir me-
kanizma, oluşamaz. 

Liberalizmin ilke ve işleyiş şartlarının teker, teker yıkıldığı 
böylesi bir ortamda, Devlet, oluşan bunalımlara karşı durmak ve 
strüktürler arası bozuşmayı, düzeltmek amacıyla, baskı grupları-
nında etkisinde, ekonomik faaliyetlere  karışmak zorunda kalacaktır. 
Fakat bir diğeriyle kolay uyuşmayan yararların savunucuları olan, 
sanayi grupları, işçi sendikaları, tarımsal sendikalar gibi, baskı grup-
larının etkisinde, kimi zaman çelişkili bir tarzda da olsa, devlet mü-
dahalesi oluşacaktır. 

II. KARIŞIMCI  (MÜDAHALECİ) KAPİTALİZME  DOĞRU 

Liberal Kapitalist Sistemin egemen olduğu Batı ülkelerinde 
Devlet Müdahaleleri, denilebilirki 1850'lerden itibaren bir yandan 
ekonomik bunalımların, bir yafidan,  oluşan çıkar gruplarının bas-
kısı altında, oluşacaktır. Bireyci müteşebbisin yanında, Devlet, 
bazı dengesizliklerin düzelticisi olarak, karışımlarda bulunmak-
tadır. Hükümetler politikalarını, ekonomik ve sosyal gerekler ile, 
uyumlaştırmağa çabalamaktadırlar. Serbest teşebbüse itiraz edil-
memekte; fakat;  aktif  ekonomik politikalar oluşturup uygulanmak-
tadır. Bu karışma siyasal amaçlar ve güçlü olmanın en etkin aracı 
haline gelen sanayileşme ile de doğrulanmaktadır. Bu politika, daha 
önce andığımız, ulaştırma ve haberleşme araçlarının gelişmesi ve 
malî kurumlarla uyumlaşması sonucunda, oluşmak olanağ; bula-
bilmiştir. Fakat bir çok durumda, devletin bu karışmaları ekonomik 
büyümeyi hızlandırmak ve ona eşlik etmekle yetinmektedir, Batı 
ülkelerinde. Oysa özellikle Japonya gibi ülkelerde ise, endüstrileş-
menin bizatihi yaratıcısı, devlet olmaktadır. Bu noktayı belirttikten 
sonra, bu karışımların tümüyle Karışımcı Kapitalizme dönüş-
meden önce, iki aşamadan geçtikleri söylenebilir. 1880 ile 1914 
dönemini, ilk aşama kabul edersek, 1918 oile 1929 arası da, ikinci 
aşamada kabul edilecektir. Ondan sonra başlayan ve günümüze ka-
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dar uzanan dönem ise, Müdahaleci Kapitalizmin, tümüyle bir 
sistem haline gelmesi, dönemi olacaktır. 

İktisadî faaliyetlere  devlet karışımcılığmın özellikle 1880'lerden 
sonra genişlediğini belirttik. Şimdi söz konusu ettiğimiz, bu karış-
maların iki aşamasına değinelim. 

I . B İ R Î N C l D Ü N Y A S A V A Ş I N A  D E Ğ İ N O L U Ş A N M Ü D A H A -
L E L E R 

Bir iki istisna dışında genellikle, denilebilir ki, 1914 yıllarına 
değin, kamu iktidarının iktisadî faaliyetlere  karışması, ekonomik 
strüktürlerin çerçevesini değiştirmek ve bireylerin girişimlerine bazı 
sınırlar çizmekle yetinmiştir. Sosyal strüktürleri geliştiren sosyal 
kanunlar çıkartarak, kamu iktidarı, daha önce Liberal Kapitalizm 
dolayısıyla andığımız «bireysel sözleşme», alanına bazı düzeltme-
ler getirmektedir. Örneğin, işçi ve patron çalışma koşullarını tar-
tışmaya yetkili olmaktadır; fakat  devletin belirlediği çalışma sü-
resini uzatmağa veya haftada  bir günlük dinlenmeyi kaldırmağa 
yetkileri bulunmamaktadır. 

Yine gümrük kanununu düzenlemekle kamu iktidarı, uluslar-
arası ticaret koşullarını değiştirmektedir. Bireyler yabancı malla-
rından dilediklerini ithâl edebilirle»-, yalnız bunların fiyatları,  ge-
tirilen gümrük vergisi dolayısıyla yükseltilmiş olmaktadır. 

Sosyal alanda, daha önce de andığım üzere, kanunlara X I X . 
yüzyılın başlarından itibaren rastlanmaktadır; fakat,  bunların ger-
çekten yayılması, ancak 1880'lerden sonra başlayacaktır. Yine 
gümrük korumacılığı ancak 1880'lerden itibaren gelişecektir. 

Gümrük korumacılığına dönüş işaretini veren Alman İmpara-
torluğudur. 1873 yılında, yeni devletin kabul ettiği gümrük tari-
fesi,  açıkça Liberal nitelikteydi. Fakat Bismark, serbest ticaretin, 
Almanya'nın yararlarına ve dönemin koşullarına uymadığına ka-
nidir. Bundan ötürü 1879 dan itibaren, tarımsal ve endüstriyel 
ithâl mallarından alınacak gümrük vergilerini yükseltecektir. 

Fransa'da da, 1881 yılından itibaren gümrük korumacılığı 
eğilimi belirecek, fakat  1892 y. da asıl, yeni bir gümrük rejimi kabulu-
ile, gerçek korumacılığa geçilmiş olacaktır. 

Bu eğilim, isviçre, italya, Avusturya gibi, Avrupa'nın diğer ül-
kelerine de yayılacaktır. 
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Açıklamalarımızın burasına gelmişken, Devletçiliğe, ilk değerli 
örnek olarak, daha önce andığımız «kolbertizm»den sonra, dev-
letin iktisadî hayata karışmasına ilginç diğer iki örnek oluş-
turan III. Napolyon ile, Bismark'm girişimlerine değin-
mekte yarar görmekteyim. Belirtelim ki, bu iki devlet adamının 
devletçiliği, endüstriyel kalkınmayı hızlandırmak ve ona eşlik et-
mekten ibarettir. 

A) III. Napolyon'un Devletçiliği 

III. Napolyon'un (297), «ikinci imparatorluk» dönemin-
deki politikası, kendisinden önce «Temmuz Monarşisi» dönemi-
nin Liberal Politikaları ile bağdaşmamaktadır. Çünkü III. 
Napolyon, ekonomide Devletin rolüne inanmaktadır. O n a göre: 
«Seçkin bir iktisatçının dediği g i b i , hükümet, zorunlu bir 
ülser değil; tersine, bütün sosyal organizmanın şifa  verici 
bir motorudur. Düşüncelerine devam eden III, Napolyon: «Hü-
kümetlerin göz önüne almaları gereken görevlerin ilki, müm-
kün olduğu ölçüde çok iş ve faaliyet  alanı yaratmaktır. 
Yalnız bunu yaparken, bireylerin, en az devlet kadar iyi yapa-
bilecekleri işleri devletin yapmaması gerekir» (298). 

Açıkça anlaşılmaktadır ki Devlet, bireylerin yapamadığını ya-
pacaktır. Böylesi bir karışım ise strüktürüne dokunmadan Kapi-
talizmin gelişmesini sağlamayı amaç edinmiş olmaktadır. Bu poli-
tika «İkinci imparatorluk» döneminin, altın ilkesi olacaktır. Bu 
ilke, sonraları Saint Simongil doktrinine (299), inanmış olan in-
sanlara dayanacaktır. Bu inanışa göre, teknik ve endüstrinin, üre-
timi çoğaltmak için geliştirilmedi, Fransız ekonomik kalkınması-
nın, temel bir koşuludur. 

Bu devlet karışımı sonucunda, Fransız endüstriyel gelişmesi 
en parlak dönemlerinden birini yaşayacaktır. 1860'larda İngiltere 
ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasından sonra, Fransız en-
düstrisi, kendini daha da modernleştirecektir. 

(297) Belirtmek gerekir ki, burada söz konusu olan III. NAPOLYON, Charles Louis Na-
poleon Bonapart'tır (1808-1852) imparatorluk dönemi, 1852-1870 dönemini kapsar. 

(298) J.M. ALBERTINI: Capitalisme et Socialisme a l'Epreuve, a.g.e., sh: 66. 
(2gg) Fransız filozofu  Henri Saint SIMON (1760-1825) İnsanlığı kurtaracak bir eylem 

olarak gördüğü endüstrileşmenin gerçek bir «Peygamberi» sayılmaktadır. Kurduğu 
Okul, Saint Simonizm adını aldı. Ve kendisini izleyenlerin etkisi, «İkinci  İmpara-
torluğun»  iktisadî politikası üzerinde çok büyük oldu. 
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B) Bismark'ın Devletçiliği 

Fransa'nın tersine Almanya Bismark'ın (1815-1898) ünlü ve 
onurlu hale getireceği Karışımcı bir Politikayı,  sistematik bir tarz-
da izleyecektir. 1815 ile 1820 yılları arasında, bir çok ulusal teşeb-
büsün oluşturulduğu Prusya'da, söz konusu bu politikanın başla-
dığı görülmektedir. Daha sonra «Zollverein» (300), ile birlikte 
bütün Almanya'ya yayılır. 

Güdülen askerî politikanın ekonomik alandaki yankısı, demir 
çelik sanayiinin gelişmesini harekete geçirecektir. Bilinen savaş 
sonucu, Fransa'nın Almanya'ya ödemek zorunda kaldığı ağır taz-
minatları, Bismark'ın yönetimi, uygulayacağı ekonomik politika-
nın, etkin malî kaynaklarından  biri haline getirecektir. Diğer 
yandan, sosyal alandaki bunalımları gidermek için, sosyal strüktür-
lere karışacak ve ilk tutarlı «Sosyal Mevzuatı». 1876'y'dan itibaren 
oluşturulan «sosyal sigortalar», ile gerçekleştirecektir. Daha 
sonra yaşlılık sigortası ve iş kazaları üzerine birer kanun 
çıkaracak ve ücretlileri koruyan diğer bir yasa oluşturacak-
tır (301). 

Söz konusu yüzyılın sonlarına doğru, dış pazarlar bulmak güç-
leşince, Almanya'da Devlet sadece bir gümrük koruması getirmekle 
yetinmez, ulusal ekonomiyi, dış piyasalar bulmak doğrultusunda 
organize edecektir. Bu amaç ile, çok güçlü kartellerin, kimi zaman 
kurulmasını kolaylaştırmağa, kimi zaman ise, bu kuruluşu zorunlu 
bir hale getirmektedir. Bu kartellerin dahilde yüksek fiyatlar  empoze 
etmelerini ve dış pazarlarda da düşük fiyat  uygulamalarını bizatihi 
devlet özendiriyordu. 

Kısaca anmağa çalıştığımız bu yönleri ile Alman iktisat tarihi, 
ülkenin endüstrileşmesinde Devletin önemli bir rol oynamış 

(300) Belirtmek gerekir ki, Almanya 1871'Ierde siyasal birliğini daha gerçekleştirmeden 
önce, gümrük birliği tesir etmek suretiyle, ülkenin endüstrileşmesi sürecini işlete-
bilecek «Ekonomik Birliği», gerçekleştirmiş oluyordu. (ROSTOVV'un  görüşleri açı-
sından, soruna bakılacak olursa, Almanya'nın endüstriyel KALKIŞ  süreci, böylece 
devlet müdahalesi sayesinde, oluşturuyordu), Nitekim, W. W. ROSTOVV'a  göre 
Almanya ekonomik kalkış aşamasına, 1850-1873, döneminde girmektedir. Bknz: 
Les Etapes de la croissance Economique, a.g.e., 55. 

(301) Almanya hakkında daha geniş bilgi için, bknz, J.H. CLAPNHAM: The Economic 
Development of  France and Germany, 1815-1914, a.g.e. 
— W. H. HENDERSON: The State and the Industrial Revolution iri Prussia 

1740-1870, Liverpool University Press, 1958. 

) 
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olduğunu göstermektedir. Devlet, demir yollarının yapımı, 
madenlerin, bankaların işletilmesi, sosyal sigortaların ku-
rulmasında, belirleyici ve sürekleyici bir rol oynamış olduğunu 
hatırlamak (302), yeter sanıyoruz. 

C) Diğer Devletlerde Devletçilik, Japonya örneği 

Liberal Kapitalizmin diğer ülkelerinin hepsinde Devlet, başka 
faaliyetler  yanında, özellikle, malî ve kredi müesseselerini, endüst-
riyel gelişmenin ihtiyaçları ile tutarlı bir hale getirecek yönde etkin 
karışımlar yapacaktır. Örneğin X I X . yüzyılın başından itibaren, 
İngiltere ve Fransa'da devletin, özellikle bankaları ve parasal so-
runları düzenleyen karışımlara yöneldiği görülmektedir. 

Japonya gibi diğer kapitalist ülkelerde, Devlet karışımı daha 
ilerilere gidecek ve endüstrileşmenin mimarı, bizatihi Devlet ola-
caktır. Avrupa'da ise, devletin endüstrileşmeye eşlik ettiğini belirt-
miştim. 

1854'de A . B. Devletleri tarafından  gönderilen Amiral Perry 
Hakodete ve Chimoda Limanlarım, Batı ülkelerinin ticaretine 
açıkhale getirilmesini sağladığı zaman, Japonya, temelden Feodal 
bir üretim aşamasında bulunuyordu. 

Batı ülkelerinin gücü karşısındaki zaafı,  iyileşmez sanılan Ja-
ponya'nın kolonileşeceğine, çok kişi, kesinmiş gibi bakıyordu. 

İmparator Mutsuu Hito, Batıdan gelecek bu tehlikelere karşı 
koyabilmek amacı ile, Japon toplumunu ve ekonomisini şiddetli 
bir tarzda, değiştirip güçlü kılmağa karar verir. Burada ilk ve yüce 
amaç, Kapitalizmi yerleştirmek değildir. Modern bir ordu ve 
bir silâh endüstrisi yaratmaktır. Nitekim feodal  düzen, or-
tadan kalkacak  ve Batı modeli üzerine, organize bir ordu ve 
yönetim oluşturulacaktır. 

Fakat Japonya'nın ekonomik büyümesi ve kalkınmasının zo-
runlu koşullarını 1868 Devrimi, oluşturacaktır. Bu büyük olay 
Meiji çağıdır. Bu devrim ile, hem imparatorluk iktidarı kuruluyor, 
hemde, emperyalist Batı baskısı altında,sosyal ve siyasal strüktürlercle 
bir devrim yapılıyordu. 

(302) M. NIVEAU: Histoire des Faits Economiques Coııtemporains, a.g.e., sh: 94. 
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Feodalitenin bütün kalıntıları ortadan kalktıktan ve topraklar 
dağıtıldıktan sonra, devlet saptadığı endüstriyel programını finanse 
etmek için, tarımsal kesimi, ağır bir tarzde vergiler. Çoklukla top-
rakları yeniden dağıtan bu reform  sonucunda, köylülerin büyük 
bir kısmı, aşırı nüfusun  baskısından kurtularak, kırsal çevrenin 
hızla modernleşmesi kolaylaşmış olur. Devletin faaliyetleri,  esas 
itibariyle ağır endüstri üzerinde yaygınlaşır. Fakat kamu kesimi, 
eski toprak sahibi derebeylerin, sanayici olmalarını sağlamağa ça-
lışır. Devlet yaptığı toprak reformu  sonucunda büyük toprak sa-
hiperine onlarla oylaşıma (müzakereye) girmeden, zarar ödentisi 
olarak bono verir. Fakat kamulaştırma (bedeli) karşılığı olarak 
verilen bu bonolar, sanayi yatırımlarında kullanılmak şartıyla, 
bankalardan kredi almak için, güvence olarak kullandırılacaktır. 
Fazladan 1877-1880 yılları arasında beliren ekonomik bunalım kar-
şısında bocalayan Devlet, kurduğu fabrikaları,  çok ucuz bir fiyatla 
özel kesime satarak, bazı kişilere böylece devlet, sermaye ak-
tarması sağlamış olacaktır. Bu politika sonucunda «Zaitbat-
sous» denilen para klikleri oluşacaktır. Böylece 15 kadar 
aile, zenginliklerin % 8o'inin tekelini ellerine geçirmiş ola-
caklardır. İktisadî gücün yığışması, aynı dönemde emek 
kesiminin sömürülmesi sonucunda, büyük bir oto finansman 
kapasitesi yaratacaktır  (303). 

Devletin bu karışımcılığı sonucunda Japonya, bir kaç on yıl 
içinde, geriliğini yenecek, birinci planda yer alan önemli bir en-
düstriyel güç haline gelecektir (304). 

Bu büyümede en ilginç cephelerden biri, hiç kuşkusuz, Batı-
nın özenle incelenmiş olmasıdır. Japonya, Devlet eliyle ve Kapi-

(303) Bknz, J. M. ALBERTINI: Capitalisme et Socialisme a l'Epreuve, a.g.e. 
(304) Değindiğimiz konular bakımından Japonya hakkında daha geniş bilgi aşağıdaki 

eserlerden edinilebilir: 
- A. LABROUQUERE:  Capitalisme Japonais, Paris, Librr, G . D . J . , 1939. 

H. BROCHER: Le Miracle Economique Japonais, Paris, C. Levy, 1970. 
— A. OKASAKI:  Histoire du Japon, P . U . F . , Paris, 1958. 
— P, RENOUVIN: La Ouestion l'Extreme-Orient (1840-1940), Hachette, 1946. 
— G. C. ALLEN: A Short Economic History of  Modern Japon, 1867-1937, Londra, 
1962 (bu eserin ayrıca değerli ve ayrıntılı bir bibliyografyayı  da içerdiğini haber ver-
miş olalım). 
— W. W. LOCKVVOOD:  The Economic Development of  Japon, Princeton Univer-
sity Press, 1954. 
— M. KAJINISTI:  Industrialization in Japon, Preıniere, Conference  Internatio-

onale d'Histoire Economique, Paris, Mouton, 1960. 
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talist yöntemlerle endüstrileşme sürecini oluştururken, ya-
bancı yardım ve desteğini kabul edecektir; fakat,  kendi uy-
garlığının manevî değerlerini koruyarak,  böylece millî ekran, 
geçmişe ihanet etmeyen bir endüstileşmenin gerçekleşmesine 
olanak verecektir. 

Japonya'nın oluşturduğu kapitalist model, Liberal Kapitaliz-
min, hiç değilse, ilk modelinden uzaktır. Fakat daha önce andığı-
mız gibi, Malî - Ticarî Kapitalizmin, özellikle Fransa'daki ünlü 
uygulaması olan Kolbertizm'den tek farklılığı,  bizce, aradan 
geçen zamanın kazandırdığı deney ve bilgilerden ders alına-
bilecek bir birikime dayanmış olmasıdır. 

2. 1918-1929 D Ö N E M İ N İ N K A R I Ş I M C I L I Ğ I 

Birinci Dünya Savaşından sonra, Batının kapitalist ülkelerinde, 
Devletin iktisadî faaliyetlere  karışımı, genellikle bir önceki dolaylı 
biçimleri terkedip, doğrudan olmağa başlayacaktır. 

Savaş yılları, ekonomik alanda yeni yapılar ve politikalar o-
luşturacaktır. Savaş ortamının olağanüstü koşullarında kamu ik-
tidarı, gıda maddelerinden bazılarını vergilendirecek, bazılarının 
dağılımını da, düzenleyecektir. Fransa'da yapıldığı üzere, bir üre-
tim dalının bütün sanayicileri resmen ve zorunlu olarak bir araya 

t çağrılacak, ham maddelerin ithâli ile ilgili olarak onlardan bilgi top-
lanacak ve ithâl edilen bu mallar sanayiciler, arasında dağıtılacaktır. 

Fakat savaş bitiminde, izlenmiş bulunan devletçi polidka ter-
kedilmek istenmiş, Liberalizme yeniden dönülmeğe çalışılmıştır. Bu-
rada unutulan noktalardan biri, getirilecek özgürlüğün sadece ki 
şilere ve çok sayıdaki küçük teşebbüslere değil; fakat,  aynı zaman-
da mevcut teşebbüsler grubuna ve bireylerin oluşturduğu sayısız 
derneğe de, verilmiş olacağıdır. 

Biraz ilerde anacağım 1929 ekonomik büyük bunalımından 
sonra, Kapitalist gelişmiş ülkelerin hemen hepsinde, amacı bazan 
değişen bir Devletçilik dalgası yayılacaktır  A.B.D.'nde, Ro-
osevelt'in «Nevv Deal» politikası, Almanya'da ise, Nasyonal 
Sosyalizm rejimi, İtalya'da Korporatizm, Fransa'da ise, 
iflâs  halinde olan teşebbüslere yardım edecek, üretimi düzen-
leyecek, tarımsal kökenli gıda maddelerinin fiyatını  ayar-
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Jayan sanayicilere, bazı politikaları empoze eden bir güdümcü 
karışımcılık oluşacaktır (305). 

Kolayca anlaşılmış olacağı gibi, Birinci Dünya Savaşı ve hele 
Kapitalist Sistemin, derinliğine bir strüktürel bunalımı olan 
1929 ekonomik çöküşü, ikinci Dünya Savaşının sonuçları olan yeni 
yapıların gerekleriyle bir araya gelince Liberal Kapitalizm, ye-
rini bütünü ile Müdahaleci Kapitalizme bırakacaktır (306). 

Doktrini ve strüktürlerini biraz ilerde açıklamağa çalışacağım 
Müdahaleci Kapitalizmin, buraya değin çeşitli vesileler ile, da-
ğınık bir tarzda kimi zaman değindiğimiz nedenlerine, şimdi daha 
temelli ve toplu bir halde girmenin zamanı gelmiştir. 

IH. LİBERAL DEVLETTEN - MÜDAHALECİ DEVLETE 

Müdahaleci Kapitalizminin Nedenleri 

Özgürlük, bireycilik, otomatik istikrar, Devletin iktisadî faali-
yetlere karışmaması, «Bırakınız - yapsınlar, Bırakınız - geç-
sinler», gibi sloganlar, Liberal Kapitalizmin, yüce ilkeleri idi. Devlet 
karışımı nötr, olmalıydı. X V I I I . yüzyıl teorisyenleri için, «Laissez 
- Faire'izmin» yansıttığı Liberal ekonomik doktrin, politik alanda 
Devletin ekonomiye karışmaması ilkesini içeriyordu. Yalnız bu 
ilkenin istisnaları vardı, kuşkusuz. Sadece «olağanüstü koşullar 
örneğin, savaş veya çok vahim ekonomik bunalımlar sonucunda 
doğal yokluk, ekonomik alanda Devlet karışımlarının uzun zaman 

(305) B u noktada ancak, çok kısa değinebildiğim Kapitalist Batı ülkelerinin Devletçiliği 
hakkında, aşağıdaki eserlerden, çok ayrıntılı bilgiler edinmek olanaklıdır: 
— H. NOYELLE: Les Divers Modes d'Economie Dirigee, Melange, Truchy, 

Paris, 1938. 
— H. NOYELLE: Utopie Liberal Cahimere Socialist, a.g.e. 
— F. PERROUX: Economie Organisee et Economie Diriğce, Paris, 1945. 
— A. PIETTRE: Economie Dirigee d'Hier et d'Aujoıd'hui, Paris, 1947. 
— J. LHOMME: Capitalisme et Economie Dirigee Dans la France Constemporaine, 

Paris, 1942. 
— B. V. DAMALAS:  La Grise du Capitalisme et le Probleme de l'Economie Dirigee, 
Paris, 1946. 
— H. LAUFENBURGER:  l'Intervention de l'Etat en Matirere Economique, 
Paris, 1939. 
— F. PERROUX: l'Invention de l'Etat au XX Siecle, Cours de Droit, 1945-1946. 

V 
(306) L. BAUDIN: 1 Economie Dirigee et l'Experience Americaine, Paris 1941. 

— B. NOGARO: La Crise de l'Agriculture et la Politique Agricole en France, R. 
E. In, -içinde-, 1938. 
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meşruluk kapanmalarına yol açmıştır» (307). Daha önce dolayısı ile 
belirtmiş olduğumuz gibi, başlangıçta dolaylı ve sınırlı yapılan 
Devlet karışımları, giderek dolaysız olmağa başlamıştır. Yine baş-
langıçta istisnaî olan bu karışımlar, zamanla sürekli ve sistemli bir 
nitelik kazanmışlardır. Hele Birinci Dünya Savaşından sonra, Dev-
letin ekonomik yaşama karışması ilk sınır ve niteliklerini aşıp ge-
lişerek, kimi zaman, güdümcülük, kimi zaman «devletçilik» biçim-
lerinde devam edecektir (308). Liberal Kapitalizmin en önemli or-
ganı olan ve bütün niteliklerinin yansıdığı temel organizasyonu 
bulunan özel teşebbüsün yanında, üretimin etkin bir aracı olarak 
kamu teşebbüsü oluşacaktır. Türdeş olan Liberal Kapitalizm, 
bu gelişim çizgisinde karma bir yapısı olan Müdahaleci Kapi-
talizme dönüşecektir. 

Liberal Kapitalizme, özellikle insan hayatını, bütün boyutları 
ile değiştiren, «Endüstriyel Devrimi» oluşturan Avrupa, kay-
naklık etmiştir. Fakat, teknik alandaki bu devrime, örgüt-
lenme alanında yaptığı ikinci devrim ile, A.B.D.'i Kapitalizme, 
yeni bir katkı ve yön verecektir.  Özellikle, andığım bu örgüt-
lenme devrimine dayalı «yeni üretim yöntemleri ve anlayışı, 
A.B.D.'inde, Kapitalizm ile birlikte büyük değişmelere (309), 
yol açacaktır. Gerçekten, Anonim Şirketler, sermayeyi «ka-
mulaştırmış oldular.» Kamulaştırmaların çoğunda olduğu 
gibi, bütün iktidar bir küçük yönetici grubun eline geçmiş 
oldu. 

İşte bu grubun tümü, Kapitalist ülkelerde, X X . yüzyılın ger-
çekleştirdiği devrimin temel aracı olacaktır. 

Daha önce Liberal Kapitalizmin oluşum, değişim ve gelişim aşa-
malarına değinmiş ve bu arada sistemin gelişmesi sırasında sosyal, 
ekonomik, hukuksal, politik yapılar arasında bozulma, çatışma, 
kısaca uyumsuzlukların oluştuğunu da, yer, yer belirtmeğe çalışmış 
idim. 

(307) F. DREYFUS: l'Intervention Economique, P . U . F . Paris, -Dossiers Themis- 1971, 
sh: 6. 

(308) Daha ilerde, müdahalecilik ve devletçilik kavramlarına değinmek fırsatını  bulaca-
ğız. Fakat şimdiden belirtelim ki, Devlet müdahalesi, Devletçilikten gerek ilke, ge-
rekse uygulama olarak elbetteki, farklıdır.  Yine Devletçilik de, Kapitalizm ve Sos-
yalizm dışında, özerk bir iktisadî sistem değil, bu sistemlerle uyumlaşabilecek, bir 
iktisadi politikadır. 

(309) Bknz, A. A. BERLE: Le Capital Americain et Concience du Roi (le Neo-Capıtalısme 
aux Etats-Unis), A. Colin, Paris, 1957. 
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Gerçekten Liberal Kapitalizmin gelişim aşamaları ve başarıları 
çeşitli bunalımlar oluşturmuş ekonomik ve sosyal alanda, zama-
nına göre, kapitalist sınıfın,  kimi zaman da işçi sınıfının  itiraz ve 
direnmeleriyle karşılaşmıştır. 

Başlangıçtan beri, ekonomik özgürlüğün bir çelişki taşımış 
olduğu doğrudur. Burjuvazi bu özgürlükten yararlandığı zaman, 
onu istemekte ve özgürlüğü, rakibine karşı bir silâh olarak kullan-
maktadır (organize olmamış ve mütecaviz olmayan halk yığınının 
oluşturduğu tüketici kitleye karşı). Fakat yine aynı sermaye sahibi 
bu burjuvazi, kişisel, grupsal çıkarını tehlikede görünce ve devletin 
ekonomiye karışmaması bu çıkarlarla bağdaşmayınca, andığımız 
ekonomik özgürlüğü terketmekte ve devlete karışsın diye çağrıda 
bulunmaktadır. Böylece devlet, ülkenin bütün müteşebbislerinin kâr-
kazanç düzeylerinin düşmemesi için karışacaktır. Bir düşünürün be-
lirttiği üzere «müteşebbislerin işi iyi gittiği zaman, Devletin 
karışmamasını, fakat,  kâr - kazanç durumları iyi gitmediği 
zaman ise, durumlarını kurtarmak amacıyla Devletin karış-
masını istememektedir. XIX. yüzyıl boyunca genel tutum, işte, 
bu oldu» (210). Kolaylıkla  anlaşılacağı ve daha önce de, değinmiş 
olduğum gibi, Liberal Kapitalizmin ilkelerinin düzgün işle-
mesine, her şeyden önce bu sistemin temel dayanağı olan 
kapitalist sınıf,  çıkarı dolayısıyla karşı çıkmış olmaktadır. 

1878 Fransa'sında Âlbert de Mun, Chartes'de yaptığı bir ko-
nuşmada: «Kişisel çıkar yasası, her şeyi tehdit etmektedir. 
Özgürlük, sizin özgürlüğünüz, güçlü olamn, zorlu özgürlü-
ğüdür. Bizim istediğimiz, çalışma özgürlüğü adına kaldırıl-
mış bulunan, meslekî toplanma, dernek kurma hürriyetidir», 
diyecektir  (311). Sosyal sorunların askıda kaldığı, işçi kesiminin sav-
saklandığı, burada açık bir tarzda ortaya çıkmaktadır, fşçi  sınıfının 
savsaklanması, aşırı sömürülmesi, sosyal strüktürlerle, iktisadî st-
rüktürler arasında derin uyuşmazlıklar yaratacak, işçi kesiminde is-
yanlar oluşacaktır. Eknomik strüktürlerde, işçi kesiminin aşırı sömürül-
mesi, yetersiz tüketimi, doğal olarak genel talep düzeyinin düşmesini 
ve sonuç olarak, üretim ile tüketim arasında bir uyuşmazlığa, buna-
lıma götürecektir. 

(310) C. FOHLEN: «Bourgeoise Française, Liberte Economique et l'Intervention de 
l'Etat», R. E., No: 3, 1956, -içinde-, 

(311) Bknz, J. CHASTENET: Histoire de la Troisieme Republique, Cilt: I., sh: 106 vs-
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işçi sınıfının  hareketleri ve itirazı, Liberal Kapitalizmi epey 
sarsacak olan Marksist doktrini oluşturacaktır. 

Kısaca, insanların hayatı ve «kaderi» sadece kâr-arayışları-
na dayanan bir hale getirilmiş bulunan Liberal Kapitalizmin, 
«kör mekanizmalarına» (312), terkediliyordu. Her toplum, deni-
lebilir ki, sosyal çatışmanın odağını oluşturmaktadır. 

Bireyci ekonomide, bireysel çıkarlar karşılaşarak, kesişir. Li-
berallere göre bu çıkarlar uzun sürede uyumlaşır. Bu, çatışma, de-
mektir. Belki. Fakat, şimdi zamanda, «insan, insanın kurdu» 
olmaktadır. 

Grupların egemen olduğu ekonomide, yine grupsal çıkarlar, 
karşı karşıya gelir. Buna karşın hiç kimse, bu çatışmaların ne top-
lamı ne de başarısının, uzun sürede bile genel çıkarlara, uyacağını 
savlayamaz (313). Bununla birlikte, yürürlükte olan ekonomik sis-
temi bunlar gütmekte, belirlemektedir. Bu ortamda Devlet seyirci 
kalabilir mi? Devletin hakemliği, egemen sınıflara  karşın tam ta-
rafsız  ve adil olabilir mi? Söz konusu olabilecek ideolojiler dışında, 
soruna bakılacak olursa, yürürlükteki olan strüktürlere göre objek-
tif  bir karşılık bulunabilir. 

Hiç bir yapıda, sistemde ve çağda Devlet nötr olmamış-
tır, olamaz. Çünkü bizatihi kendisi, yürürlükteki  yapıların, 
en üst katında onlardan kaynaklanan  (yapısal), bir oluşum-
dur. Mevcut sosyo - ekonomik strüktürlerin, bir yansıması-
dır. Böyle olunca, yani Devlet, strüktürler dışında bir oluş 
olmadığına göre, egemen olan güçlerin, bir aracı olmakta-
dır. Bundan ötürü de, elbette nötr olamaz. Hakemlik görevini 
yaparken de, yine yürürlükteki  yapıların (siyasal - sosyo -
ekonomik, ideolojik v.b.) denge güçleri ölçüsünde, ancak 
adil, objektif  olabilecektir 

Bu noktayı saptadıktan sonra, Liberal Kapitalizm döneminde 
Devlet, Kapitalist üretim biçiminin gelişim ve değişim aşa-
malarının gereklerine göre, iktisadî yaşama karışacaktır. 

Yukarıda andığımız çeşitli, sosyal, birey, grup ve sınıf-
lar arasındaki çatışmalara da, söz konusu bu grupların ağır-

(312) Bknz, J. RUEFF: Epitre au Dirigistes, Paris, Gallimard, 1948. 
(313) Maurice BYE: Les Pouvoirs Public Devant les Antagonisme Economiques, Chro-

nique Sociale, Lyon. 
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lığı Devlet karışımlarının nedeni, amacı ve biçimini belir-
leyecektir. 

Andığımız Liberal Kapitalizmin uzun bir döneminde Devleti, 
sınıflar  üstü bir «nötr» olgu, olarak yorumlamak, egemen sınıf 
olan Burjuvazinin son derece yararına idi. Açıktır ki, iktisadî 
faaliyetlere  karışmayan nötr bir devlet, bu alanı, sayısı sı-
nırlı, fakat  çok güçlii ve büyük teşebbüslerin tekeline bırak-
mış olacaktı. 

Daha önce andığımız gibi, en parlak dönemine, 1890'lar civa-
rında erişmiş bulunan Liberal Kapitalizm, çeşitli başkalaşımlara 
maruz kalarak, hem biçimini oluşturan yapıları, hem de işleyişini 
oluşturan strüktürleri, derinden değişmiş, yapısal çatışmaların çe-
lişkilerin güçlüklerinde, bir diğerini izleyen bunalımlar oluşmaya 
başlamıştır. Başlangıçta konjonktüre! nitelikte olan, ekonomik ni-
telikteki bunalımları sistem, diğer başarıları ile atlatabilmiştir. Fa-
kat savaşlar ve hele bunalımlar «bir diğerini aşağı yukarı belli 
düzenlilik içinde izlemeğe başlayınca, çok kişi bunları, Liberal 
Kapitalizmin bizatihi işleyişlerine, hatta sisteme bağlayacak-
tır. Çünkü bunlar, belli dönemsel bir hareket içinde ceryan edince, 
serbest piyasa ve teşebbüse bağlanacaktır (314). Hele strüktürel 
olan 1929, evrensel büyük ekonomik bunalımdan sonra, Ka-
pitalist sistemin büyük bir bunalım içinde yüzdüğünü, en 
Liberal olanlar bile kabul edeceklerdir. 

Demek oluyor ki, ekonomik alanda, derin bunalımlar Liberal 
Kapitalizmi, büyük ölçüde sarsacaktır. Liberal Kapitalizmin, en 
başarısız göründüğü sosyal alanda oluşan sendikacılık, Sosyalizm 
ve Marksist doktrin, Liberal Kapitalizm çerçevesinde, genel-
likle Kapitalist sistemi sarsmağa ve olanak bulursa, yıkmağa; 
çalışacaktır. Bu önemli iki gelişim ile yakından ilgisi olan 
I. ve II ci Dünya Savaşları da, Liberal Kapitalizmin yıkılma-
sını hızlandıracaktır. 

Böylece Liberal Kapitalizmden, Müdahaleci Kapitalizme ge-
çişi hazırlayan belli başlı oluşlar: Ekonomik bunalımlar, Sosyal 
bunalımlar ve savaşlar etrafında  toplanan ve bir diğerine 
karşılıklı olarak bağlanan aşamalardan geçmektedir. Liberal 

(314) Prof.  M. FLAMANT ve J. Sinser-KEREL: Crises et Recessions Economiques, 
P . U . F . , Ov e - Sais - Je? Paris, 1970. 
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Kapitalist sistem, bu değişme ve oluşmalarla genel bir bunalımın, 
çıkmazlarına saplanmıştır. 

Liberal Kapitalizmin geleceği hakkında, Kapitalizmden yana 
olan çağdaş iktisatçıların çoğu kuşkular içindedir. 

En parlak dönemini (315) yaşadıktan sonra, Liberal Kapita-
lizm, kendisim yıkacak  tohumları kendisi üretmektedir (316), 
gerçek bir bunalım (317), veya bir iflâs  (318), söz konusu. 
Kendini yeiıilirse, kurtarabilecek midir? (319). Eğer yıkılırsa, 
ne gibi felâketler  doğuracaktır (320). Liberal Kapitalizm, Müdaha-
leci Kapitalizme doğru, değişip ve gelişirken, bu oluşum sırasında 
ekonomi bilimi alanında (321), egemen olan kargaşa ve endişeyi 
gösteren önemli yayınlardan, bir kısmına değinmiş oluyoruz. Bütün 
bu incelemeler, Liberal Kapitalizmin yaşam süresini doldurmasına 
ve Müdahaleci Kapitalizmin doktrinini oluşturacak düşüncelerin 
olgunlaşmasına yardımcı olacaktır. Biraz ilerde karışımcı Kapitaliz-
min strüktür ve doktrinini izleyeceğiz. 

Ondan önce, Karışıcı Kapitalizmi doğurtan nedenleri analiz et-
meğe çalışalım. 

Liberal Kapitalizmin konjonktürel ve strüktürel bunalımla-
rını, dönemine göre saptayabilmek için X I X cu yüzyılın ekonomik 
tarihine bir göz atmak yeter sanıyorum. Burada ekonomik-sosyal 
bunalımlar ve savaşların tarihini açıklamaktan çok, bunların Libe-
ral Kapitalizmin değişmesini hazırlayan, ekonomik, sosyal ve si-
yasal sonuçları, bizi ilgilendirmektedir. Liberal Kapitalizmin, st-

(315) W. SOMBART: l'Apogee du Capitalisme, 1932, a.g.e., (2 cilt). 
(316) W. SOMBART: Le Bourgeois, 1926. a.g.e. 
(317) G. PIROU: La Crise du Capitalisme, 1936, a.g.e. 
(318) LUCUIS: Faillite du Capitalisme, 1931, Paris. 
(319) FRIED: La Fin du Capitalisme, 1932, Paris. 
(320) G. D'ESTAİNG: Le Capitalisme, 1931, Paris (sosyalizmdeki bütün sosyal olanı 

içerecek yeni bir kapitalizmin, oluşacağını haber vermektedir). 
— Yine, G. PIROU: N^o-Capitalisme, 1929, Paris, a.g.e. 
— Water LIPPMANN: La Çite Libre, 1938, Paris, a.g.e. 
— LUCIUS: Renovation du Capitalisme, 1933, Paris. 

(321) Yine Kapitalizmin bu döneminde, değişik endişe ve öneriler için yararla bakılabi-
lecek eserler: RUEFF: La Crise du Capitalisme, Paris, 1935. LAVERGNE:  Essor 
et Decadence du Capitalisme, 1929. FOURGEAUD: L' Homme Devant le Capi-
talisme, 1936. CORTEANO: l'Evolution de l'Etat. 1933 MARLIO: Le Şort du 
Capitalisme, 1938, Paris. L. LOUGIER: Les Mystiques Ecogomiques. 1938, Paris. 
GIRARDEAU:  Essai de Contribution a la Paix Sociale, 1944. 
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rüktürel uyuşmazlıklarını çözemeyen ve strüktürel bunalımların, 
var olacağını gösteren bir diğer unsur, sistemin en önde 
gelen sosyal dayanağı ve sahibi olan Burjuvaların, sürekli 
bir tarzda sistemi yıkacak  bir «Kızıl Hayaletten», endişe 
duymuş olmalarıdır (322). Bu endişe karşısında, sosyal ve 
ekonomik yapılar arasındaki uyuşmazlığı yeni bir tutarlılığa 
dönüştürecek, etkin tedbirler alınabilinecek midir? 

Aşağıda değineceğimiz Liberal Kapitalizmin bunalımları, uy-
gulamanın yukarıdaki soruya olumsuz karşılık verdiğini göstermek-
tedir. 

1 . E K O N O M İ K B U N A L I M L A R  V E S A V A Ş L A R I N  E T K l S l 

Daha önce dolayısı ile anmış olduğum üzere, Liberal Kapita-
lizmin. Endüstriyel Devrim ve sermaye birikimi süreçlerinden ge-
çen ekonomik ve sosyal değişmelerle, feodal  toplum tipinden, Ka-
pitalist toplum tipine geçilmiş oldu. Eski yapıların, bazan yavaş, 
bazan anî, yıkımı ve değişiminin çıkardığı sorunlar'i le, yaratılan 
yeni ve değişen, gelişen eski yapıların arasındaki tutarlılıkların sağ-
lanması, yürürlükteki sistemin, sadece doğal düzenleyiciliğine, 
terkedilmiş oluyordu. Oluşan ve büyüyen strüktürel uyuşmazlık-
ları, dışsal karışımlarla düzeltmek olanağı, Liberalizmin ilkeleri 
çerçevesinde mümkün değildi. Gerek strüktürel sınırlılık gerekse, 
Liberal Kapitalizm sırasında yapmış olduğumuz açıklamalar ile 
söz konusu bu doğal dengeleyici unsurların, özel koşulları ve sınır-
lılıklarını belirtmiş idik. Böyle olunca, çeşitli yapılar arası uyumun 
uzun bir süre devam etmesi elbette olanaksız idi. 

A) XIX'ncu Yüzyıl  Bunalımları 

Nitekim, X I X ' n c u yüzyıldan itibaren dönemsel küçük değişme-
lere karşın, her 7 yılda bir (323), hele bunalımların dönemsel dizi 
tarihini inceleyen Clement Juglar 'da (324), 8 yıllık bir ortalama 
civarında, bunalımların sıralandığını saptamaktadır. Ger-

(322) Bknz, F. BEDARIDA:  La Bourgeoisie Devant les Problemes Ouvriers Sous la III 
Republique, Paris, 1948. 

(323) Ferdinand FRIED: La Fin du Capitalisme, (D. HALEVY'nin  önsözü), Ed. Gras-
set, 2. baskı, Paris, 1932, sh': 183, a.g.e., (Belirtmek gerekir ki, F. FRIED, adı, kol-
lektif  olarak yazılmış bulunan bu eserin, yazarlarını gizleyen bir takma ad olmak-
tadır). 

(324) C. JUGLAR: Des Crises Commerciales et Leurs Retour Periodiques en France, en 
France, en Angleterre et aux Etats-Unis, ilk baskı, 1860. 
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çekten andığımız Fransız J sığlar, Amerikalı  Kitchin ve Rus 
Kondratieff'in  oluşturdukları üç dönemsel bunalımlar dizisi 
ve Schumpeter 'in (325), yararlı sınıflaması  söz konusu bunalımları, 
malî paniklerin (ürkülerin), iflâsların,  sermaye kaçışlarının, 
işsizliğin hızlı yayılmasını ve fiyatların  düşüşünü, açık bir 
tarzda ortaya koymaktadır. 

Söz konusu dönemsel bu bunalımlar dizisinin genel bir ana-
lizi yapılmadan önce, aşırı üretim ve yetersiz tüketim teorileri ile 
parasal teoriler, temel nedenler olarak gösteriliyordu. Bu bunalım-
ların temel nedenleri, dönemsel tekrarlanma incelemeleri ve tar-
tışmaları ile bu konudaki ihtilaflı  düşüncelere değinmek konumuzun 
dışında kalır. Yalnız şunu belirtelim ki, bunalımlar konusuna eğil-
miş bulunan araştırıcılardan çoğu örneğin, H. M. Hyndman (326), 
J. Lescure (327), Mitchel (328), gibi düşünürler, aşağıdaki tarih-
lerin, ekonomik bunalımları belirttiğinde birleşmektedirler. 

X I X ' n c u yüzyılda oluşan bunalımlar ve dönemleri, önce tarih-
leri analım, sonra da bunalımları, kısaca dönemleri ile belirliyelim. 

— 1810, 1818, 1825, 1837, 1848, 1857, 1866, 1873, 1882, 1890. 

— X X nci yüzyıl ise; 1900, 1907, 1920, 1929. 

Yalnız şunu belirtmek gerekir ki burada, Liberal Kapitalizm 
çerçevesinde kalan bunalımlar, ülkesine göre, elbette farklı  nite-
likler yansıtacaktır. 

Şimdi de, en kalın çizgisi ile, bu ekonomik bunalımları, dönem-
leri ile birlikte, kısaca analım (329). 

Bunalım: 1825 Dönem: l8l9-l832 
35 1836 » l832-l842 
33 1847 s j 1842-1848 
3 3 1857 s 5 l852-l86l 
3 3 1866 )S I86I-I869 
33 1873 » I865-I876 
33 1882 SJ I876-I885 
33 1890-1892 ) > I886-I896 
33 1907 >5 1879-1908 
3 3 1913 5 î 1908-1913 

(325) SCHUMPETER Business Gycles, C: I, sh: 162, a.g.e. 
(326) H. M. HYNDMAN: Commereial Crises in the Nineteenty Century 1892. 
(327) LESCURE: Des Crises Gen^rales et P£riodiques du Surproduction, a.g.e. 
(328) MITÇHELL: Busines Cyces and Unempoyment. 
(329) Burada NAPOLYON, savaşlarının yarattığı (1815-1818) bunalımını, bir tarafa 

bırakıp, İngiltere'de beliren ekonomik bunalımla başlıyoruz (bknz: A.M. IMLAHX 
Economic Elements in the Pax Britannica, Harvard University Press, 1958. 
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X I X . yüzyılda oluşan bunalımlar hakkında tarihsel kısa bir 
görüşü kronolojik dizi içinde vermenin güçlüğü ve tartışma götüren 
yanlarını itiraf  edeyim. Zaten bu noktada önemli olan husus, buna-
lımların varlığını saptamak olduğundan, konunun bu yanına ağırlık 
verdiğimizi belirtmiş olayım. 

Liberal Kapitalizmin X I X . yüzyılda doğurduğu veya içer-
diği ekonomik dalgalanmalar üç nitelik yansıtmaktadır. Çoklukla 
tarımsal kesimin oluşturduğu mevsimsel, kısa süreli dalgalanma-
lar. Endüstriyel kesimde de, böylesi kısa süreli, geçici dalgalanma-
lara rastlamak mümkün. Özellikle, dışsal koşullara bağımlılığı fazla 
olan inşaat kesimi, mevsim ve iklimin etkisindedir. Yine .fuarlar, 
bayram, neol gibi belli zamanlarda, çok artan talebin, baskısı al-
tına girmektedir. Kuşkusuz bu dalgalanmalar, tarımsal kesim dı-
şında çok önemli sonuçlar doğurmazlar. 

Buna karşı, her on yılda bir oluşan ve «cycliques» denilen 
dalgalanmalar, bir kaç aşamadan geçtiklerinden daha önemli 
sonuçlar doğurmaktadırlar. X I X . yüzyıldan itibaren, belli bir 
düzenlilik içinde oluşan bu dönemsel dalgalanmalar, bu tekrarlanan 
özellikleri ile iktisatçıların dikkatlerini çekmişlerdir. Fakat, asıl 
üzerinde durulan nokta elbetteki bu dalgalanmaların bunalım aşa-
ması idi. Oysa bilindiği gibi bu dalgalanmaların fiyat  hareketleri 
göstergesine göre belli başlı dört aşaması vardı: gelişme, bunalım, 
çöküş ve yeniden oluşma... 

Üçüncü özellik, yukarıda andığımız, onar yıllık dönemlerin iç-
lerinde oluşan ekonomik dalgalanmaları, daha uzun bir süre devam 
eden ve on yıllar arası bağlantılar halinde kendilerini gösterebil-
mektedirler. Yalnız uzun süreli olan bu dalgalanmaların düzenli 
tekrarlandıkları konusunda, bütün iktisatçılar aynı fikirde,  değil-
ler. Buna karşın, bu uzun süre dalgalanmaların fiyat  hareketlerini 
incelemiş bulunan F. Simiand, bu tarz dalgalanmaların X V I . yüz-
yıldan beri, var olduğuna inanmaktadır (330). 

Konumuz bakımından, ekonomik değişme ve gelişmeleri bü-
yük ölçüde etkileyen, bu dalgalanmalardan, yukarıdaki çizelgede 
andığımız üzere, on yıllık dönemin içeriklerinde yer alan dalga-

(330) F. SIMIAND: Recherches Anciennes et Nouvelles Sur le Mouvement General 
des Prix du XVI Siecle, Paris, 1932, Domat-Monchrestien. 
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lanmalardır. Çünkü on yıllık tekrarlanmaları içinde, bu dalgalan-
malar ekonomik hayatı, biriken etkileriyle, alt üst etmektedirler. 

Denilebilir ki, fazla  üretimin, çoklukla yarattığı bu ekonomik 
bunalımlar, Liberal Kapitalizmin gelişme biçimi ile sıkı sıkıya iliş-
kilidirler. Daha önce değinmiş olduğumuz üzere, Liberal ve bireyci 
bütün toplumlarda, doğal dengeleyici unsurların dar boğazlarında, 
ekonomik bunalımların oluşması, eııgellenememektedir. Bu temel 
yapısal unsura, Liberal Kapitalizmin uygulamada izlediği gelişme 
seyri eklenince, söz konusu ekonomik bunalımlar, dönemsel bir 
tekrarlanma tarzında oluşacaktır. Liberal Kapitalizmin, gelişme 
seyri ile, ekonomik bunalımlar arasındaki bu ilişkinin sıkılığına, 
Kapitalizmden yana olan bütün düşünürler dahil, tüm iktisatçılar 
( 3 3 0 ' birlik halindedirler. Nitekim, inanmış bir kapitalist olan 
J. Lescure'da: «İyi yılları, kötü yıllar kovalar. Sık sık anılan 
cılız ineğin, besili ineği izlediği parabolü, ön deyişinin geçer-
liliğinden, hiç bir şey yitirmemiştir. Bununla birlikte çağdaş 
toplumların Kapitalizme doğru gelişmesi, gelişme ve bu-
nalım yıllarının, bir diğeriyle nöbetleşmesi sonucu yakın-
dan ilişkili bulunmaktadır» (332). 

Çoklukla konjonktürel nitelikte olan ve Liberal Kapitalist sis-
temi sarsan bu X I X . yüzyıl ekonomik bunalımlarını (129) yıllık 
bir süre için 15 bunalım 1929 dahil) morfolojik  ve kronolojik dö-
nemleri içinde, bu çalışmamız çerçevesinde, açıklama olanağımız 
yoktur (333). Yalnız şunu belitelim ki, konjonktürel ve genellikle 
kısmî bir alanda oluşan, bir diğer deyişle, Kapitalist ülkelerin tü-
münü sarmayan bu bunalımlar, sistemin hızlı gelişen dönemlerinde 
içsel ve ışsal düzeyde sağlanan başarıların ek avantajları ve direnç 
çoğaltıcı özellikleri, ile, hafifliyebiliyordu.  Birinci Dünya Savaşına 
değin bu durum, böylece devam edebildi. Oysa, savaşın etkisi ve 
yeni strüktürler doğrultusunda oluşan 1929 büyük ekonomik buna-
lımı strüktürel ve genel nitelikleriyle, Liberal Kapitalizme son vere-
cek en önemli aşamalardan biri olacaktır. Bundan ötürü, bu buna-
lım üzerinde, durmakta zorunluk bulunmaktadır. Fakat ondan öıi.-

(331) Bknz, B. Y. DAMALAS:  La Crise du Capitalisme et le Probleme de l'Economie 
Dirigee, P . U . F . , Paris, 1946. 

(332) Mean LUSCURE: Des Crises Generales et Periodiques de Surproduction, a.g.z., 
5. ci baskı, sh: 1. 

(333) Bu konuda daha geniş bilgi için buraya değin andığımız eserlere bakılabilir. 
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ce kısaca devletleri, ekonomik hayata daha fazla  karışmaya yönelte-
cek olan, I. Dünya Savaşına değinmemiz gerekir. 

B) Birinci Dünya Savaşının Etkisi 

Liberal Kapitalizmin içerdiği ülkeler arası savaş, sistemin ge-
leceği bakımından bir dönemeç oluşturmaktadır. Bu, Liberal sis-
temin hem doktrinin, evrensel ve birleştirici önerisi ve özlemi ile, 
hem de, yapısal tutarlılığı ve savlarının uygulanmadaki iflâsı,  ol-
maktadır. . . Bu gerçek, Liberal Kapitalist sistemin en sarsıcı, strük-
türel, büyük bunalımı olan 1929 bunalımı patlayınca, daha iyi an-
laşılacaktır. Hele, 1939-1944, İkinci Dünya Savaşı ve sonuçlan, 
Müdahaleci Kapitalizmi, iyice yerleştirecektir. 

X I X . yüzyılın hiç bir savaşı ne, sebebleri ve ne de ekonomik 
sonuçları bakımından, I. Dünya Savaşı ile karşılaştırılabilecek du-
rumda değildir (334). 

Daha önce Kapitalist ülkeler arasında, özellikle Almanya ve 
A . B . Devletlerinin birer iktisadî güç olarak, sahneye çıkmalarının, 
dış piyasa bulma konusunda güçlükler yarattığını belirtmiştik. İş-
te Kapitalist ülkeler arası aşırı üretim ve yetersiz içsel tüketim so-
nucu, emperyalist çalışma ve savaşlara yol açacaktır. I. Dünya 
Savaşının nedenlerinden biri böylece, tabanı ekonomik olan, 
dışpazar bulma ihtiyacıdır. 

Birinci Dünya Savaşı, o zamana değin, görülmemiş tarzda çok 
sayıda ülkeyi, büyük ve güçlü orduları karşı karşıya getiriyor, yık-
ma gücü bakımından da görülmemiş sonuçlar, yaratıyordu. 

I. v e l i . Dünya Savaşının kapitalist sistemin gelişmesi üze-
rindeki etkisini biraz ilerde belirteceğiz. Bu noktada, I. Dünya Sa-
vaşının ekonomik etkilerini, kısaca özetlemeğe çalışalım. Her şey-
den önce savaş üretimin yapısını ve hızını değiştirdi. Örne-
ğin, Metalürji dalındaki üretim artarken, bütün gerekli-
ğine karşın, silâh altına alınan geniş köylü - çiftçi  kitlesi 
dolayısıyla, tarımsal üretim düştü. Bunun sonucunda, savaşa 
giren ülkeler, diğer tarafsız  ülkelerden, kendi içsel kaynak-
larını harekete geçirebilmek için dış yardım, borç istediler 

(334) B k n z - F - STERNBERG: Le Conflit  du Siecle, a.g.e. 
— J. A. LESSOURD ve C. GERARD:  Histoire Economique X I X - X X Siecles, 
a.g.e., Cilt: II. 
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ki, bu alandaki hareketler, uluslararası geleneksel değişimin 
seyrini değiştirdi. 

İthalâtın çoğalması ve ihracatın azalması, malî organizasyonu 
büyük ölçüde sarstı. Açıktır ki, savaş özellikle verimli olmayan har-
camaları çoğalttı ve beşerî unsurun kırılmasına yol açtı (1914-1918 
savaşında 8 milyon kişi öldürülmüştü. Osmanlı İmparatorlu-
ğunun kaybı 450.000, kişi idi. Belirtelim ki, İkinci Dünya 
Savaşından sonra ise, yapdan oranlamalar 50 milyon insanın 
yok olduğu yönündedir). 

Savaşa katılan Avrupalı ülkelerin Rusya dışında dış borcu 
1920lerde 225 milyar doları bulunuyordu (oysa, savaştan 
önce bu borç sadece 26 milyar idi). 

Fakat savaşa katılmış kapitalist ülkelerden, İsviçre, Hollanda 
ve İskandinav ülkeleri, zenginliklerini çoğalttdar. Fakat özel-
likle A . B . D . ' i başta olmak üzere, Güney Amerika, Japonya ve bazı 
koloni ülkeleri savaş halinde olan Avrupa ülkelerine, gıda maddeleri, 
ham madde ve silâh sağlıyordu. Dünyanın ekonomik egemenliğine 
sahip olan A . B . D . ' i n i n dış ticaret bilânçosu öylesine bir fazla  ile 
kapanıyordu ki, Amerika, dünya altın mevcudunun % 50 sini 
stok ediyor ve 10 milyar dolarlık bir alacağı da vardı. V e 
A . B . D . ' i n i n Mill î Geliri, 1913-1928 döneminde, 33 milyar dolar-
dan 72 milyar dolara çıkmış oluyordu. 

Kısaca 1919'da, savaşa katılmış bulunan ülkelerin hepsinde 
üretim 1 / 3 oranında bir düşüş gösterdi. Daha önceki bir bu-
nalım, böylesi bir düşüş kaydetmemişti. 

1920 ve 1929 dönemi arasında Avrupanın sanayi ülkeleri 
savaşın yarattığı yıkıntılarını onarmağa yönelecekler, A . B . D . ' r i i s e , 
Kapitalist dünyanın, sanayi ve malî merkezi haline gelmeğe başla-
yacaktır. 

Liberal Kapitalist sistem içinde bulunan Avrupa'nın en gliş-
miş üç büyük ülkesi olan, İngiltere, Fransa ve Almanya arasında, 
savaşın sonucu olarak oluşan kazanç veya kayıplar, çözüm bekle-
yen sorunları ortadan kaldırmayacak ve Liberal Kapitalizmi yıka-
cak unsurları büyütecektir. 

Az yukarıda andığımız büyük ekonomik kayıplar, Liberal Ka-
pitalizmi çok etkileyecektir (335). 1919 yılında, Avrupa, Serbest 
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Ticaret Rejimini, o zamana dek görülmemiş bir tarzda bırakacak-
tır. Doğan yeni devletlerin ilk endişesi siyasal bağımsızlıklarını 
korumak ve ekonomik bağımsızlıklarını sağlamak idi. Bu politi-
kanın ilk aracı gümrük korumacılığıdır. Avrupa'nın diğer eski ül-
keleri ise, ekonomik güçlüklerin baskısı altında, korumacılığa ka-
yacaklardır. Böylece Avrupa ülkeleri için, 1919-1929 dönemi, 
yenilenen ekonomik ve parasal bunahmların güçlükleriyle dolu bir 
dönem olmaktadır. 

Yine I. Dünya Savaşı hazırlıkları devleti, ekonomiyi hare-
kete geçirmeye zorlayacaktır. Daha önce andığımız gibi devlet, ağır 
sanayiin en büyük ilk alıcısı haline gelecektir. Para politikası alt 
üst olacaktır. Devlet müdahaleleri, savaş sonrasında, giderilmesi 
kolay olmayan strüktürler ,ve alışkanlıklar yaratacaktır. • 

Böylece I. Dünya Savaşının nedenleri ve sonuçlarının birle-
şen etkisi Liberal Kapitalizmin değişen strüktürlerini, daha da 
hızlandıracak, Müdahaleci Kapitalizme geçişin kararlı bir aşama-
sını oluşturacaktır. 1914-1918 dönemi, denilebilir ki, Liberal Ka-
pitalizmin sonunu ilân etmiş olmaktadır. 

C) 1929 Bunalımının Etkisi 

1919'dan 1939'a değin uzanan dönem, Kapitalist sistemin bü-
tün aşamaları boyunca, karşılaşmadığı en vahim strüktürel buna-
lımlarım oluşturmuştur. 

1920 ile 1929 dönemini damgalayan ve bir bunalımdan diğe-
rine geçen oluşlar, Juglair tipi, dönemsel büyük bir dalgalanma, 
niteliği taşımaktadır (336). 

Birinci Dünya Savaşı sonrasında, Avrupa ve A . B . D . ' i n d e , şid-
detli bir bunalım kendini gösterdi (ingiltere'de, sanayi üretimi 
% 20 oranında düştü (337). 1920'lere doğru ise, Batı Avrupa ve A . 
B . D . ' n d e sanayi üretimi, yeniden gelişmeye başladı. 

Bununla birlikte, savaş derin yaralar oluşturmuştu., Bunları 
şu dört ana noktada toplamak mümkündür: Dış ödemeler Bilân-

(335) konuda bknz, C. J. GIGNOUX: L'Economie Française Entre les Deux Guer-
res, Paris, 1942. 

(336) M. NIVEAU: Histoire des Faits Economiques Contemporains, P . U . F . , a.g.e., 
sh: 200. 

(337) M. FLAMANT ve J.S. KEREL: a.g.e., sh: 56. 
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çolarmı alt üst etti, tngilrere'de bir ekonomik çöküntü Al-
manya'da enflasyon  ve savaşa katılan Kapitalist ülkelerde 
savaşın yıkıntıüarını onarmak sorunlarını oluşturdu. 

Çok küçük bir örnek vermiş olmak için, savaştan en kârlı so-
nuçları sağlamış bulunan A . B . D . ' n d e , 1929 bunalımından önceki, 
yıllarda işsizliğe bir göz atalım. 1920-1929 döneminde A.B.D.'nde 
işsizlik oranı, % 5'in altına inmemektedir, aynı oran 1922 
yılında % 12,1 ve 1921 yılında ise % 15,3 düzeyindedir. Yine 
İngiltere'de işsizlik yüksek  oranlarda seyretmektedir:  1922 
de % 14,2 1923 yılında % 24,25,26,1927 de % 12,1 ve 1928 de de 
% 10,7 (338). 

Bu kısa değinmelerin gösterdiği üzere, Kapitalist sistemin (339), 
en büyük ve vahim strüktürel bunalımı olan 1929 çöküşü daha 
önceki ve özellikle I. Dünya Savaşının büyüttüğü yapısal çatışma ve 
bozulmaların sonucunda oluşmuştur. Bundan ötürü, A . B . D . ' n d e 
Ekim 1929'da patlamış bulunan bu müthiş ekonomik çöküşün, oluş-
masının ön görüntüleri teşhis edilebilir miydi? Çünkü, ekonomik 
ve sosyal strüktürler, ekonomik strüktürlerden özellikle üretim ve 
ve tüketim strüktürleri, uluslararası strüktürler arasında, derin den-
gesizlik ve uyuşmazlıklar vardır. 

150 yıldan beri, hiç bir Kapitalist ülkenin, karşılaşmadığı ağır-
lıkta bir bunalımın, bütün gelişmiş sanayi ülkelerini sarmasının 
nedenleri, neydi? Bu nedenlerin tümünü biri konjoktürel, diğeri 
strüktürel olmak üzere iki kesimde toplamak mümkündür. Bu nok-
taları kısaca belirttikten sonra, bunalımın oluşmasına ve sonuçlarına 
geçeceğim. 

a) Bunalımın Konjonktürel  Nedenleri: 

0 Avrupa'nın Kapitalist ülkeleri arasında süren savaşın yarat-
tığı elverişli ortamdan, azamî ölçülerde yararlanmaya kalkışan A. 
B. Devletlerinde spekülatif  davranışların, aşırı artışı. 

O A . B . D . ' n d e , Kredi enflasyonunun  yayılması. 

(338) F. SELLIER: l'Influence  de la «Grande Depression» sur l'Orientation de la Th^-
orie Economique, Ec. App. 1949, Cilt: II., sh: 413. 

(339) Burada Kapitalist sistem, bütün aşamaları [Liberal, Müdahaleci, Ticarî-Malî] 
için de, kullanılmış olmaktadır. 
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• Sınırlı bir sermaye ile Anonim ortaklıkların, malî çevre-
lerce «çok ısındırılmış» yaralanabilir düzenlemeler aracılığı ile 
denetleme çabaları. 

• A . B . D . 'nin yer yüzünün, adeta Kredi Bankası haline gelmiş 
olması. 

b) Bunalımın Strüktürel  Nedenleri: 

Bu kesimde yer alan nedenler Kapitalist Ekonomik sistemin ve 
onun strüktürünün, uzun sürede izlediği gelişim biçimine bağlıdır-
lar. Ana çizgilerdeki özneleri ise şunlardır: 

• A . B . D . ' i n i n Banka sisteminin zayıflığı. 

• Uluslararası mali strüktürün bozukluğu. 

• Kapitalist ülkelerde gelir dağılımının, tüketicilerin alış gü-
cünü düşüren, talep hacmini daraltan ve üretimin gelişim hızını iz-
leyemeyen bozuk ve aşırı gayri adil strüktürü. 

• A . B . D . ' i n i n , evrende ekonomik egemenliği bunalımın yay-
gınlaşmasını kolaylaştıracak yapıdadır. 

• Kapitalist ülkelerde, genellikle Liberal Kapitalizmin, ilke 
olarak kabul etmediği bu boyuttaki bunalımları, engelleyecek etkin 
karışmacı politikaların mevcut olmaması. 

Bunalımın bu genel nedenlerinin konjonktrürel ve strüktürel 
yönlerini en ana çizgileri ile saptadıktan sonra, özellikle fazla  üre-
tim ile, yetersiz tüketim arasındaki strüktürel bozukluğun, 
çatışmanın içsel ve dışsal nedenlerden, özellikle, gelir dağı-
lımı strüktürüne ve izlenmiş bulunan emperyalist politi-
kanın sonuçlarından biri olan, iktisaden geri kalmış ülke-
lerin endüstrileşmelerinin engellenmesinin, bu noktadaki 
yankılarına önemi dolayısıyla biraz ilerde, ayrı bir başlık 
altında değineceğim. Şimdi, bu değinmeden sonra, Kapi-
talist ülkelerin durumuna bir göz atalım ve bunalımın, ge-
nel nedenlerini, biraz daha aydınlığa kavuşturmağa çalı-
şalım. 

c) Avrupa Kapitalizminin  Güçlükleri 

Daha önce, 1914-1918 döneminin, Liberal Kapitalizm için bir 
dönüm noktası olmaktadır, demiştik. 1929 bunalımı patladığı za-
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man, Liberal Kapitalizmin başarısını sürdüren ve gelişmesinin ya-
rattığı sakıncaları, yer yer hafifleten,  gizleyen unsurlar ortadan 
kaybolmuştur. Bu, ulusal ve uluslararası strüktürlerin, değişme ve 
gelişmesinin doğal bir sonucudur. 

Avrupa'da nüfus  yaşlanmıştır. Aktif  nüfusun,  erkek kesiminde 
bir kanamaya yol açan savaş, Avrupa'yı,  gerçek bir demografik 
dinamizmden yoksun bırakmıştır. 

Otomobil, elektrik, havacılık dallarındaki yeni buluş ve iyileş-
tirmeler, X I X . yüzyılın, geliştiren buluş yaratmalarıyla karşılaştı-
rılacak durumda değildir. 

Uluslararası ekonomik sahneye çıkmış bulunan yeni güçler 
Avrupa'nın eski pazarlarını kapmaktadır. Japonya Asya'da, A . B. D . 'i 
ise, dahilde uyguladığı korumacılık ve Güney Amerika ile Kana-
da'daki pazarların, büyük bir kısmını eline geçirmiş bulunma 
tadır. Yabancı ülkelerdeki yatırımlarını çoğaltan A . B . D . , egemen 
ekonomik gücü ile, yaralı Avrupa karşısında, insafsız  bir Devin, 
davranışı içinde görünmeektedir. 

X I X . yüzyılda Avrupa Liberalizmin genişleme ve gelişme-
sine, hizmet etmiş bulunan A . B . D . , şimdi aleyhte işleyen unsurlar 
oluşturmaktadır. Doğu Avrupa'da oluşan sosyalist sistem, Avıu-
pa'ya, her şeyden önce önemli bir pazar kaybettirecektir 

Ekonomik yapıların yarattığı bu dar boğazları, ideolojik alan-
dan gelen unsurlar, daha da aşılmaz bir duruma getirmektedir. 

Her şeyden önce Liberal Kapitalizmin, içsel ve dışsal strük-
türlerinde meydana gelmiş bulunan değişme ve çatışmaların bi-
linci, henüz ilgili hükümetlerde uyanmamıştır. Avrupa bu dönem-
de, ekonomik politika alanında, etkin bir iyileşmeye gidecek güçte 
görünmemektedir. Bu dönemde siyaset adamlarının hemen, hemen 
hepsi Avrupa'nın, bir diğerinin düşmanı, bir diğerine rakip, küçük 
ülkeler halinde bölünmesinin, kendileri için yarattığı handikapın, 
farkında  değillerdir. Büyük Avrupa'nın oluşturulması, henüz bir 
ütopyadır. 

Bu ortamda gelişmenin tek unsuru gibi görünen (o da 
potansiyel halde), kamu harcamalarıdır. Ancak bu araçla 
Devlet, dış ve iç strüktürlerin daralttığı talep hacmini genişletebilirdi. 
Fakat, bu dönemde politika adamlarının çoğu. Devletin temel işlevi 
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olarak, sadece yönetsel güveni sağlamak ve Liberalizmin o «Güzel 
Çağına» dönmekten başka, bir hayal oluşturmamaktadırlar. 

İngiltere, İngiliz lirası için savaş öncesi Pariteye dönmeyi ar-
zulamaktadır. Savaş sonrasında ingiliz mallarının fiyatları  büyük 
ölçüde yükselmiştir. Endüstrinin dayandığı uluslararası ticaret te-
meli bakımından böylesi fiyatlar,  kuşkusuz bir handikaptır. Böy-
lesi bir durum karşısında beliren deflasyon  veya devalüasyon, ster-
linge prestijini kaybettirip, «Londra Sitesinin», dünya banka-
cılığı rolünün azalmasını engellemek isteyecektir. Güdülen bu def-
lasyonist politika, sonuç olarak bir hata olacaktır. Fiyatları düşür-
mek için, dolaşım halindeki para miktarını azaltmayı ön gören hü-
kümet, kamu harcamalarını % 40 oranında kısarak, bütçesel bir 
fazla  elde eder. Bu kısır politika, 1925 yılında altın para esasına 
dönmeğe izin verir; fakat,  fiyatlar  parasal azalışlar oranında azal-
maz. Ticarî bunalım şiddetlenir, ve işsizlik bazı kesimlerde sürek-
lilik kazanır. 

Almanya ve Fransa daha az katı bir politika izlerler. Enflâsyon 
bu iki ülkede hükümet etmenin bir arazı haline gelecektir. Alman-
ya'da endişe duymadan izlenen enflasyonist  politika, iç istikrar bor-
cunu tasfiye  etmeye hizmet eder ve ücretler aleyhine olarak yatı-
rımları özendirir, fiyatlar  büyük ölçülerde yükselir. Fransa'da hü-
kümet, Almanya'nın ödeyeceği savaş tazminatına güvenir, para 
basar, harap olmuş bölgeleri, yeniden onarır, inşa eder, tüketimi 
uyarır. Bununla birlikte, sözü geçen bu iki ülkede para istikrarı sağ-
landıktan sonra, ekonomik Liberalizmi terketme söz konusu değildir. 

A . B . D . ' n d e de Liberalizmin etkinlik ve yararlılığı yaralaya-
cak görüşleri ortaya koymağa, kimse cesaret edememektedir. O ka-
dar ki, 1929 yılında bile, iktisarçıların bir kongresinde, bunalım-
ların hafifletilmesi  tartışılacaktır (340). 

Yukarıda kısaca andıklarımız ve özellikle ideolojik dar boğazın 
oluşturduğu gecikmeler, hükümetleri ön görüntülerine karşın, oluş-
makta olan vahim bir bunalımı giderecek veya en azından hafif-
letecek etkin tedbirler yaratmaktan alakoyacaktır. 

(340) Bu konularda daha ayrıntılı bilgi için bknz: 
— Raymond PHILIPPE: Le Drame Financier de 1924-1928, Paris, 1931 (N.R.F.) 
— R. LEVVINSOHN: Histoire de l'Inflation,  Paris. 1926. 
— R. LEVVINSOHN ve F. PICK: La Bourse, Paris, Payot, 1933. 

- A. SIEGFRIED: La Grise Britannique au X X Siecle, A. Colin, Paris, 1931 
- A. C. PIGOU: Industrial Fluctions, Londra, 1933, Macmillan. 
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d)  1929 Bunalımının Oluşması ve Yayılması: 

Kapitalist sistemin, benzerine astlanmayan bu ciddî bunalımı, 
temelden Amerikalıdır. Nevv York Borsasının o zamana dek tanı-
mamış olduğu olağanüstü spekülasyonun zirveye çıkan aşırı kârla-
rına anî ve şiddetli bir son verecektir.  Borsa'da kur kredisi 
1926'da 100 iken; 1929 Eylülünde 216'ya çıkacaktır. Borsadaki 
bu yükseliş, kârların artışı ile hiç de ilişkili değildir. Yalnız 
büyük teşebbüslerin değil, halk yığnlarından büyük bir kıs-
mının da katıldığı engellenmez genel bir spekülâsyon hare-
ketinin sonucudur. Hisse senetlerinin satışını çoğaltan unsur te-
mettü paylarının artışı umudu değildir. Ekonomik bir verimin sonucu 
olmayan, parasal bir kazanç perspektifleridir.  Böylece yükselişin, 
yükselişi doğurduğu bir birikim süreci işlemeğe başlamış ve deneme-
lerin gösterdiği gibi, frenlenmesi  güç olan bir eğilim, yavaş yavaş 
patlama noktasına tırmanmıştır. Bu oluşumun durduğu 24 Ekim 
1929 günü patlama, yıkım yaratmıştır. 

1 

J.K. Galbraith'in belirttiği üzere, söz konusu spekülasyonun, 
bu aşırı sıçrayışında, bir kaç büyük firmanın  etkisi belirleyici, ke-
sindir. İş adamlarının etkin ve iyimser beyanları, söz konusu spe-
külasyonları özendirmiştir. Otomobil, radyro, çelik endüstrisinin, 
sanayici kaptanları, ekonomik faaliyet  ve kârların geleceği hak-
kındaki umutlarının çok sağlam olduğunu bildirmektedirler. Böy-
lesi cesaretlendirmeler, özellikle A . B . D . ' n i n , psikolojik örgüsünde, 
hiç kimseyi kenarda tutamaz (341). 

Başkan Hoover hatıralarında, söz konusu bu spekülasyonları 
acı ile belirtmektedir: «öldürmekten daha ağır, öylesi cürümler 
bulunmaktadır ki, bunları yapan insanları cezalandırmak 
gerekir» (342). Amerika'da herkes borsada hisse senetleri alabilmek 
için, bankadan yüksek faizle  kısa süreli krediler almakta, herkes 
spekülasyondan, alacağı kâr payını yükseltmek istemektedir. Bu 
tutum kredileri son derece genişletmektedir. Ekim 1929 ayı başına 
kadar Nevv York, Federal Rezerv Bankası Başkanı V.V. Mitchel'e 
kadar, herkes, iyimserdir. 

(341) J. K. GALBRAITH:  The Great Crash, Londra, Hamish Hamilton, 1955, sh: 
24-26 v.s. 

(342) Anan, J. K. GALBRAITH:  The Great Crash, a.g.e., sh: 27. 
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Biraz sonra 24 Ekim 1929, «Kara Perşembesine» gelmek 
üzere, burada iki noktaya değinmek gerekir. Derin nedenlerine da-
ha önce değindiğimiz bu büyük bunalımın oluşmasında, açıklama-
larımızın bu noktasında iki önemli neden, kendini göstermektedir. 

Biri, «Fazla Üretimin» bunalımı. Diğeri, «Kredi ve Borsa» 
bunalımı. Fazla üretimin bunalımı, 1920 şeması içinde, burada yayı-
lacak tarzda yeniden oluşmaktadır. 

Birinci Dünya Savaşı döneminde, A.B.D.'i ve Japonya 
gibi üretim gücü yüksek  olan ülkeler, savaş dışında kalmış 
olmanın sağladığı avantajlar içinde, çatışmakta olan ül-
kelerin ihtiyacını da karşılamak üzere, üretimi hızlandırırdı-
lar. Yine, yeni sayılan endüstrileşememiş bazı ülkeler de, Avrupa'ya 
ham ve gıda maddeleri satıp, imalât malları satın almağa alışkın 
oldukları halde, kendi ülkelerinde sanayi dalları kurmak zorunda 
kaldılar. Örneğin, Güney Amerika ve Hindistan'da pamuk veya me-
talürji fabrikaları  böylece kurulmuş oldu. 

Yeni endüstrileşmiş ve endüstrileşmekte olan ülkelerin 
arttırdıkları üretim, savaş sonrasında da hızlı bir tarzda 
devam etti. Yıkılan Avrupa endüstrisi, yerine göre yeniden 
yaratıldı veya onarılabildi. Ve 1925 yılından itibaren, kazan-
dığı üretim hızı 1914 dönemini çok aşıyordu. Oysa, andığı-
mız nedenlerle, satın alma gücünü arttıracak ve talep hac-
mini, çok genişleyen bu arz hacmi ile dengeleyecek hiç bir 
önemli tedbir alınmamış idi. Görülüyor ki, bütün bu oluş-
lar, fazla  üretimin yaratabileceği bir bunalımın bütün un-
surlarını getiriyordu. 

Yukarda andığımız gibi, kredi ve borsa alanında da bunalım 
oluşturan unsurlar birikiyordu. Savaş sırasında harap olan serma-
ye, ihtiyacını karşılamak için, malî ve nakdî yerleşikliğin egemen 
olduğu X I X . yüzyıl döneminin kredi alışkanlıklarına dönüldü. 
Fakat bu kez, kredileri daha fazla  geliştirmek suretiyle. Böylece her 
kese hatta bazan garantisiz bile borç para vermeye kadar bu işlem-
ler genişletilmiş oldu. Bu noktada asıl ağır olan konu, kredinin, eko-
nomik üretim olanakları ile uyumlaştırılmamış olmasıdır. Kredi, 
parasal bir yaratma olmaktadır. Oysa XIX. yüzyılda parasal 
artışlar ne olursa olsunlar, genellikle ekonomik faaliyetler 
ile ilişkili idi. 
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Söz konusu bu kredi artışlarının aşırılığı, özellikle A . B . D . ' d e 
çok yaygınlaştı. A . B . D . dünyanın bankası haline geldi. Savaş 
sırasında verdiği borçların ödenmesi Amerikan bankalarının pa-
rasal kaynaklarını büyük ölçüde çoğalttı. 1921-1928 yılları arası, 
A . B . D . ' n i n dış yatırımları 8,5 milyar doları buluyordu. V e borç 
alan ülkeler, bu borçlarının fazini  ödeyebilmek için, yeniden A. 
B. D . 'ne borçlanıyordu. 

A . B . D . ' n i n işlerinde sınırsız bir. kredi dağılımı, özel borçları 
son derece şişirdi. Örneğin «özel borçlar, millî gelirin % 184'ne 
tekabül ediyordu» (343). 

Bu iki noktayı belirttikten sonra, şimdi yukarıda değindiğimiz 
1929 bunalımının patlayışına dönebiliriz. 

Daha 19 Ekim 1929 da, likid paraya son derece ihtiyacı olaıı 
kimseler, artık değerlerini büyük ölçüde yitirmiş bulunan hisse se-
netlerini giderek düşen bir fiyat  üzerinden, satışa çıkaracaklardır. 
New York Borsasını saran çöküntü, 24 Ekim 1929 perşembe gü-
nü satışa çıkarılan 12.894.650 aksiyonun, hiç bir talep ile 
karşılaşmaması ile başalayacak ve iflâslar  bir diğerini 
izleyecektir. Fiyatlar çökmüştür. Bankerler, bu korkunç 
düşüşü, engellemek için karışacaklar, fakat,  güveni geri 
getirme yönündeki gayretleri, sonuç vermeyecektir.  Söz 
konusu bu kara perşembe gününün akşamında aksiyonların kuru, 
12 ile 25 nokta arasında bir düşüş kaydedecektir.  28. Ekim 
1929 pazartesi günü yeniden 9.500.000 adet aksiyon satışa 
çıkarılacaktır. Times'in yayınladığı sanayi aksiyonları endisi 
kuru, 49 nokta düşecektir. Bankerler artık sözle karışmak-
tadırlar, fakat,  satın almamaktadırlar. 

29 Ekim 1929 Salı günü ise, New York Borsasının tanıdığı 
en korkunç gün olmaktadır. 33 Milyon hisse senedi satışa 
arzedilmiş ve satış kuru, bir önceki gibi ağır düşüşler kay-
detmiştir. 

Bu ekonomik çöküşün tabanı olan 29 Ekim 1929 tarihinden, 
tavanı sayılan Temmuz 1933 yılına değin, Borsada kaydı 
olan toplam sermayenin değeri, 47 milyar dolar civarında 
bir azalma kaydedecektir.  1933 yılında A . B . D . ' n i n millî geliri 

(343) Bknz, J. A. LESSOURD et C. GERARD:  Histoire Economique X I X - X X Si£cle, 
Cilt: II., a.g.e., sh: 426. 
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40 milyar dolara (39,6) zorla erişmektedir. Oysa 1929'da 
87,4 milyar dolardı. Ve 1934'y. da ise yine yükselerek  48,6 
milyara erişecektir (344). 

A . B . D . ' n d e başlayan bu ekonomik çöküntü ve iflâslar,  1929' 
dan 1932 yılına değin sürecektir. 

Bunalım, konjonktürel ve strüktürel bağlantıların yayıcıları 
aracılığıyla, hem içte hem dışta etkilerini genişletecektir. Bunalı-
mın sonuçları, dış ticaret aracılığı ile Avrupa'ya ve dünyaya yayı-
lacaktır. 

A . B . D . ' i n d e k i etkileri, ekonomik faaliyetleri  büyük ölçüde 
yavaşlatmak tarzında görülecektir. Sanayi yatırımları % 50 den 
daha fazla  bir düşüş kaydedecektir. Yatırımlar evrensel çapta % 55 
oranında düşmüş olacaktır. 

Özel sektörün A . B . D . ' n d e , brüt yatırımları 15,8 milyar 
dolardan (Millî Gelirin % 15,4), 1932 yılında 0,9 milyara (Millî 
Gelirin % 1,5), düşecektir. 

Bankaların zincirleme iflâsı,  söz konusu yatırımların seyrini, 
daha da düşürecek durumdadır. 1929 ile 1932 yılları arasında 5096 
banka ödemelerini durdurmaktadır. Amerikan banka sisteminin 
küçük ve dağınık bankalardan oluşan yapısı, bu zincirleme iflâs-
ların önemli nedenlerinden biridir (A.B.D.'nde 24.000 küçük, ba-
ğımsız banka bulunmaktadır). Tarımsal ürünlerin düşüşü ve ban-
ka borçlarını ödeyemeyen çiftçilerin  malî güçlükleri, küçük ban-
kaların, büyük bir kısmını iflâsa  sürükleyecektir. Oysa, 1929 yılın-
dan çok önce başlamış bulunan, tarımsal fiyatların  sürekli düşüşü, 
çiftçilerin  bankalara karşı olan borç yüklerini ağırlaştırmıştı (Ör-
neğin, 1919'da tarımsal fiyatlar  endisi, 209 noktasında iken; 
1933 Y.'da 63'e inmektedir. Aynı dönem bakımından: çiftçi-
lerin hayat düzeyi 210'dan 109'a tarımsal üretim tutarı, 
1912'den, 108'e, tarım işçileri ücretleri ise, 206'dan, 8o'e düş-
mektedir). (345). 

(344) Bknz, H. U. FAULKNER:  American Economic History, 8. baskı, New York, Harper. 
1960. 
— M. N. ROTHBART:  America's Great Depression, Nevv York, 1963. 
— C. W. VVRIGHT:  Economic History of  the United States, New York, 1949. 
— Historical Statistics of  the U. S. sh: 12. 

(345) H. U. FAULKNER:  American Economic History a.g.e., sh: 267 v.s. 
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Ekim 1929'da A . B . D . ' n d e 4.600.000 kişi işsizlikten, bir 
yıl sonra 7.800.000'e çıkmaktadır.  1932 Ekim'de ise, 11.000.000 
ve 1933 de de 13 milyon kişiye çıkmaktadır, (toplam aktif 
nüfusun  % 27 si). V e A . B . D . ' i 1937 yılına dek, ne tam istihdam 
ve ne de 1929 yılı üretim düzeyine kavuşamayacaktır. 

A . B . D . ' n i saran bu ekonomik çöküşün, çok kısa olarak değin-
meğe çalıştığımız yanlarına (346), ek olarak, diğer ülkelere yayılan 
uluslararası, adeta evrensel yönü : l e , Liberal Kapitalizmi derin-
den sarsacaktır. 

Amerikan Dış Ticaret Bilânçosü fazlası,  1928'de 1440 milyon 
iken, 1933 yılında 357 milyona düşecektir. 1934 yılından itiba-
ren ise ithalât, ihracatı aşıp, 740 Milyon dolarlık bir açık yaratacak-
tır. 1935, 1936, 1937 ve 1938 yılında ise 1 milyar doları aşacaktır, bu 
açıklar. 

Bu gelişme, Batı Avrupa ülkeleri ve özellikle iktisaden geri kal-
mış ülkeleri, düşen ham madde fiyatları  dolayısıyla çok etkileye-
cektir. Macaristan, Arjantin, Paraguay, Brezilya, 1929 yılında, 
Avusturalya,  Yeni Zelanda, Venezuela ve Bolivya ise 1930 larda pa-
ralarını devalüe edeceklerdir. 

Böylece başlangıçta Amerikan olarak doğan bir bunalım, Batı 
Avrupa'da kolaylıkla yayılacak ve hazır bir ortam bularak ve diğer 
ülkeleri de etkileyecek evrensel bir nitelik kazanacaktır. 

1929'da endüstriyel üretim endisi 100 kabul edilirse, 1932 yılı 
itibariyle: 

A.B.D. için 53,8 Belçika için 69,0 
Almanya j> 53.5 Hollanda j» 84,0 
Fransa " 76,6 italya o 67,0 
İngiltere 83,5 Kanada 1) 58,0 

Kaynak:  W.A. LEWIS: Economik Survey, 1919-1939, Londra, 1950 sh: 61. 

Uluslararası ekonomik strüktürde, A . B . D . ' n i n ağırlığı bu eko-
nomik bunalımın, yayılma hızını ve ağır sonuçlarını da açıklamak-
tadır. Her şeyden önce, Amerikan sermaye ihracının durması, it-
halâtın azalması, uluslarası ticareti daraltacaktır. Daha önce an-

(346) Daha geniş bilgi için bknz. 
— R. LEWINSOHN: Histoire de la Crise, 1929-1934, Payot, Paris, 1934. 
— L. ROBBINS: La Grande Depression (1929-1934), Paris, Payot, 1935. 
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dığımız endüstriyel üretim rakamları, Almanya'nın özellikle bu bu-
nalımdan çok yararlandığını göstermektedir. Güney ve Orta Ame-
rika ülkeleri de Amerika sermayesi dolayısıyla çok sıkıntı çekecek-
lerdir. Bu sermayeden yoksun kalınca, Amerikan kökenli malları 
eskisi gibi satın alamayacakladır. A . B . D . ' i d e , bu ülkelerden satın 
aldığı ham maddeleri azaltınca, uluslararası ticaretin çoğaltan me-
kanizması, tersine işleyip, uluslararası değişimi azaltacaktır. 

Almanya'da Bunalım: A . B . D . ' n d e n sonra ekonomik bula-
lım, Avrupa'ya geçecek ve her ülkenin ekonomik strüktürlerinin niteli-
ğine göre sonuçlar doğuracaktır. Örneğin, savaştan sonra, A . B . D . 
ve ingiltere'den sağladığı kredilerle yaşayan ve parası bir ölçüde, 
fiili  üretim tarafından  garanti edilen Almanya en çok sarsılan 
Batı Avrupa ülkesi olacaktır. Andığımız kredilerin kesilmesinden 
sonra, üretim süreci duracaktır. V e 1932 yılında işsizlerin sayısı 5,5 
milyonu bulacaktır. Tüketim azalacak ve malî olanaklar Almanya' 
da para sistemi diğer ülkelere görece ekonomik faaliyetlere  bağlı 
olduğundan oldukça sınırlı kalacaklardır. Almanya'yı  yaşatan ihra-
racat çok yavaşlamıştır. Mudiler (para yatıranlar) Alman bankala-
rından tasarruflarını  çekince, Londra ve Paıis bankaları yardım 
elini uzattılar. Fakat Berlin'de «Donatbank» iflâs  etti, Avusturya'da 
da «Kredit - Anstalt» onu izledi (347). İngiltere ve Fransa, Alman-
ya'ya oranla daha az sarsılacaktır. 

İngiltere'de Bunalım: Büyük ekonomik bunalım patlayınca, 
İngiliz ekonomisi iki büyük handikap ile karşı karşıya idi. İngiliz 
Lirası aşırı değerlenmiş ve üretim strüktürü ise yaşlanmış, uluslara-
rası ticarete intibak edemiyor ve işsizlik yaratıyordu. İngilterenin 
ihracatı giderek azalıyor, ithalâtı artıyor, ücretler seviyesi nisbeten 
yüksek ve I. Dünya Savaşı, yabancı ülkelerdeki sermayesinin bir 
kısmını kaybettiriyordu. 1929-1930 arasında, işsizlerin sayısı 
400.000 kişi daka fazla  arttı. Fakat 1930 dan 1931'e kadar 

(347) Bu konuda daha fazla  bilgi için bknz: 
— G. BADIA: Histoire de l'AUemagne Contemporaine (1917-1962), 2 cilt, Paris, 
Ed. Sociales, 1962. 
— C. BETTELHEIM: L'Economie Allemande Sous le Nazisme, Paris, M. Rivere, 
1946. 
A. DAUFHIN - MEUNIER: l'Economie Allemande Contemporaine, Paris, Ed. 

Sociales, 1942. 
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işsizlik artışı, toplam işsizlerin sayısını 2,7 milyona yüksel-
tecektir (348). 

Fransa'da Bunalım: Oransal olarak daha az endüstrileşmiş 
olduğu için, daha az kredi kullanmakta ve bu ekonomik bunalım-
dan A . B . D . ' i , ingiltere ve Almanya'dan daha az zararla çıkacaktır. 
Poincare'nin parasal politikası güven vermekteydi,  ihracatı, 
ancak kısmen besleyen endüstri, 1931 yılında devalüe edilen İngiliz 
Lirasına karşın, Frangı, değeı kazanmağa başladığı bir zamanda, 
güçlüklerle karşılaşıyordu. 1932 yılında ise bankalar, Atlantik ötesi 
Genel Kumpanyası,  Citroen v.b gibi. büyük şirketler iflâs 
ediyordu. İşsizlerin sayısı da, 1932 yılında 300.000 kişi artıyor-
du (349). 

Buraya kadar değinmeye çalıştıklarım, 1929 ekonomik büyük 
çöküntüsünün, Liberal Kapitalizmin bizatihi, strüktürel olan son 
bunalımı olacaktır. Bunu iktisat biliminin, bunalımı sayanlar da 
bulunmaktadır (350). 

D) Bunalımın Liberal Kapitalizm Bakımından Sonuçları 

Buraya değin 1929 bunalımının, kısaca nedenlerine, ekonomi 
sonuçlarına değinmiş olduğumuzdan, 1930 ve 1939 yılları arasında 
izlenmiş bulunan ve Müdahaleci Kapitalizme götürecek 
iktisadî politikalara değinmemiz gerekmektedir. 

Bunalımın getirdiği ekonomik çöküntüden çıkabilmek ve de-
ğişik strüktürler arasındaki dengeyi yeniden kurabilmek için, Li-
beralizmi reddeden iktisadî politikalar, uygulamak zorunda ola-
caktır. 

A.B.D.'nde Roosevelt,  Nevv Deal (Yeni Görüş), politikası 
ile, Fransa'da Laval'ın izlediği ve ters sonuç veren Liberal 
politika, Sosyalist Halk Cephesini iktidara getirecektir. Al-

(348) Bknz, A. SIEGGKIED: La Crise Britannique au X X Siecle, Paris, Colin, 1932. 
•— M. FLAMANT ve J. S. KEREL: Crises et R^cessions Eclnomiques, Paris. Colin, 
P . U . F . a.g.e., sh: 73-75. 

(349) Fransa'nın bu dönemi için daha fazla  bilgi aşağıdaki eserlerden elde edilebilir: 
— Ch. BETTELHEIM: Bilan de l'Economie Française, Paris, P . U . F . 1946. 
— C. J. GIGNOUX: l'Economie Française Entre les Deux Guerres, Paris, S.E. 
D . E . S . , 1943. 
— Ch. RIST ve G. PIROU: De la France d'Avant-Guerre a la France d'Aujöurd' 
hui, Paris, Sirey, 1939. 

(350) G. ARDANT:  Les Crises, a.g.e., sh: 198. 
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man deflasyonunun  sosyal sonuçları, Almanya'da Hitlerı 
iktidara getirecek, Mussolini'de İtalya'da yönetime el koya-
caktır. ingiltere'de ise, Ulusal Birlik Hükümetlerinin, büyük demok-
rasisi oluşacaktır. Bütün bu oluşların, farklı  yanlarına karşın tek 
ortak noktası, Devlete, ekonomik hayata, giderek daha büyük 
bir rol vermiş olmalarıdır. 

Oluşmuş bulunan yeni strüktürler ve bozulmuş bulunan eski 
yapılar arasındaki uyuşmazlıklar karşısında, özel sektör kadar, 
bireyler ve işçi kesimi de, kendilerini saran yoksulluk içinde, her 
türlü kurtarıcı yola, hatta otoriter yöntemlere bu kayıt ve umut ile 
evet demeğe hazırdırlar. Hitler hükümetine, Leon blum ve Roose-
velt'e halkın katılması bundandır. Bu yönetim ve iktisadî politi-
kaların hepsi, Liberalizmi sınırlayacak ve güdümlü ekonomi ilke-
lerini geliştirerek başarıya götürmeğe çalışacaklardır. Şimdi bu 
politikalara kısaca değinmeye çalışalım. 

a) ingiltere'de  İktisadî  Politika  : 

A . B . D . ' i n i n uluslararası ekonomide üstünlüğü arttıkça, ingil-
tere'nin, tersine etkisi azalıyordu. Özellikle üstünlüğü, Amerika'ya 
kaptırmış olmasının ilk göstergesi dış ticarette yansıyordu. 1907 
de ihracatın, ulusal üretimdeki payı % 33'ten, 1924'te % 27'ye ve 
1938'de ise % 15'e düşmüş oldu. Daha önce belirtiğimiz gibi, in-
giliz üretim aygıtı, yaşlanmış olduğu için, andığımız işsizliğin bir 
kısmının nedenleri strüktürel olmakta ve kısa sürenin emebileceği 
bir unsur olmaktan çıkmaktadır. 

ingiltere'nin ekonomik faaliyetleri  canlandırma ve çöküntü-
den gelişmeye gitmek yönündeki Karışımcı Politikası, bu dönemde 
biri konjonktürel, diğeri strüktürel nitelik, taşımaktadır. 

Yatırımları özendirmek amacına dönük olan konjonktürel 
faaliyetlerin  temel aracı, faiz  fiyatını  düşüren bir para politikası 
olmaktadır. Fakat, üreticilerin kredilere başvurması için, faiz  se-
viyesinin düşük olması yeterli değildir, kuşkusuz. Bunun yanında 
yatırımda bulunan riski altına giren üreticilere yatırımda buluna-
bilme fırsatı  ve güvenli bir ortamın da bulunması gereklidir. Bu 
anda, bina inşaatının, ekonomik faaliyetlerin  canlandırılmasında 
büyük bir etkisi olduğu söylenebilir. Kredi politikasının ne ölçüde 
etkili olduğunu saptamak güçtür. 
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1932 yılından itibaren, İngiltere geleneksel olarak izlediği poli-
tikanın, tamamen tersine olan tedbirler almaktadır. Altın parke-
sine dönmek gibi, boşuna gayretlerden sonra, konvertibiliteyi terk-
eder ve İngiliz Lirasını devalüe eder. Aynı zamanda korumacılığı 
uygular ve 1929 yılında % 6 olan faiz  fiyatını  % 2'ye indirir. Ya-
bancı sermaye akmağa başlar. İhracatın arması, biraz gecikecek-
tir; fakat  açıklar, azalmış olan ithalât ile kapatılacaktır. Zaten de-
valüasyon özellikle içsel plânda etkiler göstermektedir, kamusal 
borcun bir kısmını ödemeğe olanak verecek ve hazinenin geriye 
kalan yükünün hafiflemesini  sağlayacaktır. 

Strüktürel politikaya gelince hükümet, özellikle ekonomik çö-
küntüye en çok maruz kalmış bölgeleri, 1934'te saptadığı «Develop-
ment and İmparovement Act», çerçevesinde geliştirmeğe yönele-
cektir. Oldukça yaralanmış bulunan: Güney Galles, Durham, 
Ecosse, kömür madenlerine, Lancashire tekstili ve bazı gemi 
yapımı alanlarına devlet el atmaktadır. Çünkü, yıkıma maruz 
kalmış bu bölgelerdeki işsizlik de 30-60 gibi bir seviye arasında 
değişmektedr (ülkenin diğer yanlarında ise % 5-8 arasındadır). 
Devlet iş gücüne de el atacaktır. Çalışma bakanlığı, iş gücünün yeni-
den sınıflanması  ve ülkeye dağılımını düzenlemektedir. 200.000'e 
yakın işçi Londra ve güneydoğu bölgesine gelip yerleşeceklerdir. 
Yerinde kalan işsizlere ise, hükümet yardım etmektedir. 

1937 yılından itibaren ise, söz konusu bu yoksullaşmış bölgelere 
gidecek özel firmalara  Devlet, malî yrdımlar yapmaktadır. Kal-
kındırılacak bu bölgelerdeki alt yapıyı da devlet üstlenerek, özel ke-
simin faaliyet  alanlarını genişletmekte, teşvik etmektedir. 

Uluslararası alanda, Commonvvealth ile İngiltere arasındaki 
ticareti geliştirmek için, devlet yine karışımlarda bulunacaktır, 
«emperyal tercih» tarifeleri  ve «bağlı-yardımlar» anlaşmaları 
düzenleyecektir (351). 

b) A.B .D ,'nde  Karışıma  Politika: 

Bunalım sonrası Batı'da izlenmiş bulunan dönemsel iktisadî 
politikaların en ilginci, hiç kuşkusuz A . B . D . ' i n d e Başkan Roose-
velt, tarafından  yaratılan Nevv Deal, politikasıdır. 

(351) İngiltere hakkında daha geniş bilgi için bknz: 
— A. J. YOUNGSON: The British Economy, 1920-1957, Londra, Ailen and Un-
win, 1960. 
— A. LEWIS: Economic Survey 1914-1939, a.g.e. 
— A. E. KAHN: Great-Britain in the VVorld Economy, Londra, Pitman, 1946. 
— A. STIEGFRIED: La Crise Britannique au X X Stecle, Paris, 1932, a.g.e. 
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!933 yılında iktidare gelen Roosevelt,  kendinden önce Başkan 
olan Hoover'in Liberal Politikasını terkeder. Kamu sektörü 
ile özel sektör arasındaki işbirliğine dayanan, Devlet Karı-
şımcılığını öğütler. V e bunu çeşidi tarzlarda uygular. Hemen 
belirtelim ki, bu iktisadî politika, karma Ekonomi tertibine, 
çok ilginç bir örnek oluşturmaktadır Roosevelt'in politikası 
yenidir. Bir yandan, yatırımı, öbür yandan tüketimi geliştir-
mek ve özel kesimin, 1929 bunalımının oluşmasına yol açan 
bazı kötü kullanmalarına, son vermeyi önermektedir, bu 
yeni politika. Berlittelim ki, ne bir sosyalist tür ve nede bir 
plânlama denemesidir b u . . . (352), New Deal'in, başlıca 
amacı, Kapitalizmi kurtarmaktadır. Bu ana amacı gerçek-
leştirmek için, Devletin iktisadî hayata karışmasına olanak 
veren araçları için, bütün halinde, A.B.D.'nde ilk defa  ortaya 
koyduğu için de, Reformcu  bir girişim, bir politikadır. Bu 
işlevi yürütmek için Başkan Roosevelt,  çoğunluğunu üniversite 
bilim adamının oluşturduğu bir «Beyin tröstü», oluştur-
muştur. 

tik amaç fiyat  düşüşünü yükseltmek  (Reflation),  yatırım-
cılara güven vermek, tüketicilerin satın alma gücünü çoğalt-
maktır. Burada alınan bütün tedbirleri, saptamağa olanak 
yoktur; belli başlılarını, anmakla yetinelim. Para, kredi ve 
banka strüktürünün bozuk yapısını düzeltecek politikalar 
izlenecektir. 

Doların devalüasyonu sayesinde, önce fiyatların  yüksel-
mesi uyarılacak, çiftçiler  ve sanayicilerin, birikmiş borç-
larının, hafifletilmesi  sağlanacaktır. 

Banking act (16 Haziran 1933) ile, bankaların borsalardaki 
spekülasyonları besleyebilecek nitelikte krediler vermesini engel-
leyecek ve mudilerin tasarruflarım  koruyacak (Fedaral Deposit 
Insurance Corporation) yönde düzelmeleri sağlayacak strüktürel 
reformlar  yapılmıştır. 1934-1936 arasında, A . B . D . , banka ve malî 
strüktürünü düzeltecek bir dizi reformlar  yapılacak ve X I X . yüz-
yıl ile 1929 dönemi arası anarşik Liberalizmi yaratan «Amerika 
Banka Organizasyonunun kötü kullanılışında oluşan panik 

(352) Başkan ROOSEVELT'in bu politikası hkda bknz: 
— EINAUDI: ROOSEVELT et la Revolution du New Deal, Paris, A. Colin, 1961. 
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[ürkü] ve tehlikelerin, yeniden oluşması engellenecektir» 

(353)-

Tarımsal alanda önemli karışımlar oluşacaktır. Tarımı düzen-
leme yönünde Başkana son derece önemli yetkiler yanınlmaktadır 
(The Agricultural Adqustment Act - 12.5.1933). 

Başkan Hoover, daha 1929 yılında, tarımsal üretimin arzını 
düzenlemek için, bu ürünleri satın almak, stoklamak ve desteklemek 
yönünde bir örgüt kurmuştu (Federal Farm Relief  Board). 

Bu stoklama politikasına Roosevelt,  ekim alanında bir sınır-
lama politikası eklemektedir. Tarımsal düzenlemenin sadece para-
sal . tedbirlerle yürütülmemesi karşısında ektikleri alanları sınırla-
yan çiftçilere,  hükümet, bir tazminat vermeği, önermiştir. Fakat, 
«Yüksek Mahkeme, Ocak, 1936'da bu tedbirin, Anayasa ile başdaş-
madığını ilân etmektedir. Hükümet bu noktadaki engel karşısında, 
bu kez topraklarının bir kısmını nadasa bırakan veya bu toprağın 
verimini çoğaltacak sebze türleri ekenlere, tazminat vermek for-
mülünü oluşturarak sorunu çözecektir. Böylece 1932-1939 döne-
minde, tarım kesimindeki aktif  nüfus  % 7 oranında buğday, mısır 
pamuk ve tütün ekimine ayrılan toprakların alanında ise, % 20 
oranında bir azalma gerçekleşir. Aynı dönemde, bu tedbirlere kar-
şın, tarımsal üretim % 11 oranında çoğaldı. V e bu kesimdeki fazla 
üretimde düşüşler olmadı. Çünkü bu tedbirler aynı dönemde, ta-
rımsal işçi başına alınan verimi % 22 oranında yükseltti. Tarımsal 
ekim alanında uygulanan bu «Malthusian» politika beklenen so-
nuçlardan sadece, tarımsal kesimde talep artışını gerçekleştirmiş 
olmakla sınırlanınca, hükümet tarımsal fiyatlar  için bir «Taban» 
saptamak zorunda kaldı. Bu fiyat,  Amerikan fiyatlarını  dünya 
kurunun üstüne çıkardı. İhracatın büyük ölçüde frenlenmiş  olma-
sını engellemek için hükümet sübvansiyon bağlamış oldu. Görül-
düğü gibi tarımsal politika, çok pahalıya mal oldu ve çiftçilerin  sa-
tın alma gücünü, yükseltme ve koruma dışında beklenen başarıları 
sağlamadı. 

Endüstri alanında da, önemli hatta devrimci tedbirler alın-
maktadır. (National Industrial Recovery  Act, kısaca N.t.R.A. 

(353) Belirtelim ki, burada anarşik hale gelmiş bulunan Liberal Kapitalizmden, ahenkli 
işlemesi umudu ile ORGANİZE KAPİTALİZME,  geçiş aşaması, oluşmaktadır. 

\ 
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16 .6 .1933 te). Bu konudaki dokumanı imzalama sırasında 
Başkan Roosevelt,  şunları söylemektedir: 

«Ana amacımız, sanayie mantikî bir kâr, ücretliye ya-
şatacak ücret sağlamak ve sadece dürüst iş adamının giriş-
imlerini başarısızlıkla sonuçlandırmakla sonuçlandırmakla 
kalmayan; fakat  aynı tarzda işçiye de zarar vermiş bulunan 
haydutluğun, her türü ve yöntemini ortadan kaldırmaktır» 

(354)-
Endüstriyel alandaki politikanın temel amacı, ekonomik faali-

yetleri, fazla  üretimi engelleyecek ve teşebbüslere yarışım oyun-
da bazı kurallara uymayı kabul ettirmek kaydıyla canlandırıp, 
geliştirmektir (355). Endüstri dalında büyük teşebbüsler arası ya-
rışımı kabul eder. 

Buna karşın, işçi ücretlerinin yükseltilmesi sağlanacak çalışma 
saatleri düşürülecek ve fiyat  yükselmesi gerçekleştirilecektir. Yeni 
sendikal haklar verilecektir. 

Diğer yandan hükümet 3,3 milyar dolara kadar, bayındırlık 
harcamaları da yapabilecektir. 

New Deal 'in endüstriyel alanda bir diğer girişimi, Tennessee, 
vadisinin hidro-elektrik bakımından geliştirilmesidir. I. Dünya 
Savaşı sırasında, hükümet, ırmak üzerinde patlayıcı maddeler imâl 
eden iki fabrika  kurmuş idi. Yapılan bu baraj da ihtiyaç duyulan 
enerjiyi sağlıyordu. Burada ortaya çıkan sorun şuydu. Devletin 
yaptığı bu eserlerin, özel sektöre devredilmesi mi, yoksa millî te-
şebbüs halinde korunması mı, daha uygundu? Ekonomiye bir yön 
vermeyi düşünen Roosevelt,  tercihini kamu teşebbüsü lehine 
yapar. 1933'te; bu vadideki fabrikaları  işletecek ve yönetecek üç 
üyeli bir kurul oluşturulur (Tennesse Valley Authority - T.V.A.). 
Amaç ulusal kalkınma ve savunma doğrultusunda tarımsal, endüst-
riyel gelişmeyi sağlamak, ırmağı ulaşıma uygun bir hale getirmek ve 
Missisipi'nin de akışını düzeltmekti T.V.A.  teşebbüsü, fabrikalar 
inşa edebilir, barajlar yapabilir, sulama ve ağaçlandırma v.b. gibi, 
büyük çalışmalara girişebilecektir. Kasaca, T.V.A.  kamusal nitelikli, 

(354) Bknz, M. N. ROTHBARD:  America's Great Depression, a.g.e. 
— EINA.UDI: Roosevelt et la Revolution du New Deal, a.g.e. 

(355) Burada gözden kaçırılmaması gereken husus, tam işlememiş bulunan yarışımın 
(rekabetin) sakıncalarını giderecek yönde düzeltilmesidir. 
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son derece büyük bir bayındırlık, programı idi. New Deal'in bu en 
büyük projesi, sayısız hücuma uğradı. Amerikan iş çevrelerinin 
Liberal duyarlılıkları, karışmaların, bu dozuna tahammül edeme-
mekteydiler. Bununla beraber, Yüksek  Mahkeme T.V.A.  yı, onay-
ladı. Roosevelt  1937 yılında, diğer bölgeleri, geliştirecek bu 
tipte «6» teşebbüs daha kurulmasını. Kongreden istediği 
halde bu istek reddedilecektir. 

1935 yılına değin, doktrinal görüşler ve grupsal çıkarlar do-
layısıyla, çok eleştirilen, bu New Deal politikasının sonuçlarını sap-
tamak elbette güçtür. Bununla beraber, ekonomik faaliyetleri  can-
landırdığı ve sosyal alana da iyileştirmeler getirdiği söylenebilir. 

1933-1939 döneminde işsizlik büsbütün ortadan kaldırılama-
yacaktır. îş çevrelerinin, hükümetin politikasına destek olmama-
ları ve A . B . D . ' i gibi çok geniş bir ülkede, kamu yatııunlarının, özel 
kesimin boş bıraktığı alanı büsbütün doldurmasının güçlüğü, bu 
politikanın daha başarılı olmasını engelleyen unsurlar olmaktadır. 

Fakat alınmış bulunan tedbirler, toplam talebi yükseltmiş 
ve ekonomik düşüşü, frenlemiştir.  Eğer kamusal yatırım, 
özel kesiminin yarattığı boşluğu kapatmaya yönelemeseydi, 
ekonomik çöküş durdurulamazdı. 

Burada unutulmaması gereken nokta New Deal 'in, Liberal 
Kapitalizmin gelişim tarihinde, konjonktür ve strüktürleri birlik-
te ele alan en büyük ve en sistematik devlet karışımının, ilk ör-
neği olmasıdır. Böylece ilk deneme olmasının ve bir plân içinde 
uygulanmış bulunmamasının, elbette izlerini taşıyacaktır. 

Yukarıda bu politikanın, sosyal alanda insancıl ve yararlı 
olduğunu belirttik. Satın alma gücünü düşürmemek için 
işsizlere yapılan yardım, ekonomik faaliyetlerin  canlanma-
sına yol açtı. Böylece, ekonomik bunalım sırasında sosyal 
ve ekonomik hedeflerin  bir diğerini desteklediği ortaya çık-
maktadır. (1933 yılından itibaren kurulan «Federal Emergency 
Relief  Administration»'a işsizlere yardım etmesi için 500 
milyon dolarlık bir fon  verecektir.  Daha önce andığımız N.I.R.A. 
1942 yılına, işsizliğin kökünü kurutuncaya dek, bayındırlık ça-
lışmalarında 13 milyar dolar harcayacak olan «Public Works 
Administration - kısaca P.W.A.»'ı oluşturacaktır. 1938 de 
P.W.A. 3.800.000 işsizi çalıştırabilmektedir (aynı yıldaki 
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işsizlerin 1/3 ü. Kamu için; 122.000 bina, 1 milyon km.'lik 
yol, 77.000 köprü, 285 hava alam, kurulmuştu. 

Böylece sonuç olarak, denilebilir ki, Roosevelt'in  bu ekonomik 
ve sosyal politikası, çökmeğe yüz tutmuş anarşik Liberal Kapita-
lizmi, getirdiği reformların  iyileştirici etkileriyle, ölümden kurtara-
caktır. Diğer yandan kamusal kesimin bu yenilikleri, özel 
kesimin kendine yeniden bir çeki düzen vermesine büyük 
hizmetleri olacaktır. 

c) Almanya'nın  Ekonomik  Politikası: 

Dayandığı ideoloji farkına  rağmen, Hitler'in 1933 yılından 
sonra uyguladığı politika, Devlet karışımları yönünden «Nevv 
Deal» politikasına yaklaşmaktadır. 

Nazi hükümeti, Ocak 1933 yılından itibaren işsizliğe ve fiyat 
düşmelerine karşı bir politika uygulamaktadır. 1933 ile 1934, ara-
sında, işsizlerin sayısı 6 milyondan 2,6 milyona inmektedir. Dev-
letin teşebbüslere yaptığı yardımlar çok büyüktür. V e 1933 yılın-
dan itibaren silâhlanma gayretleri ve toplu bir savaş için ulusal 
ekonominin seferber  edilmesi, ekonomiyi harekete geçirme çaba-
larını bütünlemektedir. 

Almanya'da Dr. Schach tarafından  uygulanan bu politika-
nın doğrultusunda, Devletçe çok kurnaz bir tarzda yürütülen bir 
denetimin sonucunda ekonomik faaliyetlerin  canlandırılması sağlan-
mıştır. Bu denetleme işi, gerçekleştirilmesi özel seköte bırakılan ve 
sovyet plânlarına görece daha esnek olan plânlarla yürütülmekte-
dir. İlk plân (1933-1936), amaç olarak büyük bayındırlık ya-
tırımları ile, mevcut işsizliği emmektir. Hükümet, ücretleri 
düşük tutarak sanayici kârlarının, yeniden yatırımlara ak-
masını programlaştırmıştır. 1937 yılında başlayan _ ikinci 
plân, harekete geçirilebilmiş bulunan ekonomiyi, silâhlan-
mada. kendi kendine yetecek tarzda, bir savaş ekonomisine 
dönüştürmeyi amaçlamaktadır. 

T a m istihdam sağlandıktan sonra, «tereyağı veya top» üre-
timi tercihinde, silâhlanma ağır basmıştır. Bu andan itiba-
ren de ücretlerin blokajı (dondurulması) ve işçi sendikala-
rının kaldırılması gelmektedir. Tüketimin sınırlanarak, karne 
usûlüne bağlanması sonucunda, ekonomik kaynakların tümü, savaşta 
kullanılacak yıkıcı malların üretimine ayrılacaktır. 
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Kısaca, 1931-1932 döneminin deflasyonist  politikasının bir 
nedeni de, 1923 yılının «hiperenflasyonudur».  Andığımız deflasyo-
nun sosyal sonuçları ise, Nazizmin, iktidara gelmesini kolaylaştı-
ran koşulları oluşturmasıdır. Kapitalizmin geçmiş biitiin tarihin-
de, Almanya örneğinde görülen bir yanlış iktisadî politika-
nın bütün insanlığa bu derece pahalı ödetildiğine ilişkin bir 
diğer uygulamaya tanık olmayacaktır  (356). 

d)  Fransa'da  İktisadî  Politika  : 

Daha önce andığımız gibi, Kapitalist diğer ülkelere oranla 
Fransa 1929 bunalımından daha az yaralanacaktır. V e ancak İngil-
tere'nin yaptığı devalüasyondan sonra, fransız  fiyatları  nisbeten, 
daha yüksek kalmaktadır. Fransa, karşısında bulunan Devalüasyon 
ve Deflasyon  seçeneğinden ikincisini uygulayacaktır. Fransa, böy-
lece 1926 yılında yapmış olduğu devalüasyondan sağladığı avantaj-
ları, yavaş yavaş yitirecektir. V e deflasyonist  politika, 1936'da oluşan 
Halk Cephesi hareketine kadar sürecektir. 

İşsizliğin yayılması, fiyatların  düşüşüne eşlik etmektedir; kâr-
lar azalmaktadır. Üretim maliyeti ücretlerin düşüşünden daha 
yavaş girmektedir. Memnuniyetsizlik, genelleşmektedir. 

Evrensel deprasyon, deflasyonist  politika ile bir araya gelince, 
kredi müesseselerini de çok güç durumda bırakmaktadır. İflâslar  bir 
diğerini kovalar. Patlayan skandallar, iş çevreleri ile politikacılar 
arasındaki bazı yakınlaşma ve ortaklıkları gün ışığına çıkarır. Re-
jime karşı olan güvensizlik büyür. Sermaye ve altın, Fransa dışına 
kaçar. Ocak 1936'da P. Laval devrilir. 

(356) Almanya ve İtalya'daki  faşist  yönetimler,  Müdahaleci  Kapitalizmin  demokratik  olmayan, 
tipine örnek oluşturmaktadır  (B.  H.) 
Faşizmin bu dönemi hk'da daha geniş bilgi için bknz: 
İtalya  hk'da: 

— P. NENNI: Vingt Ans de Fascisme, Paris, 1960. 
— R. ZANGRANDI:  Le Long Voyage a Travers du Fascisme, Paris, 1963. 
— P. PARİS: Histoire du Fascisme en İtalie, Paris, 1962. 
— D. GUERIN: Fascisme et Grand Capital, Paris, 1945. 
Almanya hk'da: 
— Ch. BETTELHEIM: l'Economie Allemande Sous le Nazizme, a.g.e., 

F. BAYLE: Psychologie et Ethique du National-Socialisme, Paris, 1953. 
— J. DELARUE: Histoire de la Gestapo, Paris, 1963. 
— M. MAZAR:  Le Phenomene Nazi, Paris, 1957. 
— A. GROSSER: Hitler, La Presse et la Naissance d'un Dictature, Paris, 1959. 
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Nisan 1936 yılında Leon Blum, Halk Cephesi Hükümetine 
başkanlık eder. Alınan iki önemli karardan biri ücretler, diğeri para 
sorununu içerir. Lock - out'u bertaraf  etmek için, işçiler greve 
girişir ve fabrikaları  işgal eder. L. Blum, işçi ve patron temsilci-
leriyle yaptığı toplantıda, önemli kararlar alınır (Matignon anlaş-
ması; 7-8 Uaziran 1936). Parlâmento 11 -12 Haziran 1936 da bun-
ları onaylar. Buna göre ücretler: % 7 - 1 5 arasında yükseltilir. Ça-
lışma süreci haftada  48 saatten, 40 saate iner. V e bütün işçiler her 
yıl 15 gün, ücretli tatil yapmak hakkına kavuşacaklardır. İşçilerin 
işe alınması veya işten çıkartılmasında, personel tarafından 
seçilmiş delegeler, patronlara yardım edeceklerdir. Çalışma 
koşullarının saptanması, zorunlu olarak, işçi ve patron tem-
silcileri arasında, ister teşebbüs ister her meslek seviyesinde 
karşılıklı görüşmelerle düzenlenecektir. 

Çalışma haftasının  kısaltılması ile birleşen bayındırlık çalış-
maları, işsizliği hafifletmeyi  amaçlamaktadır. Fakat, çok hızlı bir 
tarzda üretimin frenlenmesi  ile karşılaşacaktır. Çünkü, prodükti-
vite artışı, hızlı bir tarzda gerçekleştirilememektedir. Üretimin yük-
selen maliyeti, doğrudan ve hemen fiyatlara  yansımakta ve yükse-
len maliyetler ücretleri çok hızlı aşacaktır. Bu uyumsuzlukta, sosyal 
bunalım ve çatışmalar oluşup sürecektir. Malların yükselen fiyat-
ları, ihracatı da azaltacaktır. Fransız Frangı, 1937'de, 3. kez ve 1938 
yılında ise, dördüncü kez devalüe edilecektir. 

L. Blum un kısa süren denemesinin, üretimi çok fazla  a r t ı r -
madığı halde, tam istihdamı düzenleyebilmiş olması çok ilginçtir. 
1937 yılında aşağı yukarı, tam istihdam düzeyine yaklaşılmış olun-
duğu halde, ulusal üretim, 1929 yılı düzeyi göstergesinin, ancak 
% 8o'nine varabilmektedir. Bu oluşu açıklayan nedenler şöyle öz-
etlenebilir: demografik  durgunluk, sanayi alanındaki bazı 
aktif  nüfusun  tarım kesimine, toprağa dönmüş olması. 
Çalışma haftasının  40 saate inmesi (375). 

Buraya değin anılan sorunlar, 1929 ekonomik çöküşüne, 
gelişmiş her kapitalist ülkenin, ulusal sınırları içinde çareler ara-
mağa çabaladığını ve sorunun uluslararası cephesinin savsak-
lanmış olduğunu göstermektedir. Kapitalist ülkeler, depres-
yonun, hakkından henüz tam olarak gelememişken, II. Dünya Sa-

(357) Bknz, C. J. GIGNOUX: l'Economie Française Entre les Deux Guerre, a.g.e. 
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vaşının hazırlıkları başlamaktadır. Şimdi, bu oluşumu kısaca açık-
lamağa çalışalım ve savaşlar ile bunalımın Liberal Kapitalizmden 
Müdahaleci Kapitalizme geçiş bakımından etkilerini özetledikten 
sonra, işçi hareketlerinin etkisine geçelim. 

E) İkinci Dünya Savaşının Etkisi: 

Boyutları bakımından I. Dünya Savaşını bile çok aşan II. Dün-
ya Savaşı Temelden, Liberal Kapitalizmin oluşturduğu ve 
1929 bunalımının pekiştirdiği bir sonuç olmaktadır. 

1929 bunalımına karşı uygulanan yeni politikalara rağmen, 
uluslararası ticaret, 1939 yılına gelindiği zaman bile hiç bir an, bu-
nalımın patlak vermesinden önceki düzeyine erişemiyecektir. 

Avrupa kapitalizmi parçalanmaktadır. Dış ticaretin gelişmesi-
ni kolaylaştıran paranın, altın ile serbestçe değiştirilmesi işlemi, 
Fransa için 1914, İngiltere için 1931, A.B.D. için ise 1933'te, 
artık işlemez olacaktır. 

Avrupa ülkeleri, ihracatlarını çoğaltabilmek umudu ile, para-
larını devalüe eden politikalar izleyecek ve dış ticareti denetleye-
ceklerdir. Artık uluslararası çapta, etkin mekanizmalar mevcut de-
ğildir, her ülkenin parası, sıkı bir tarzda, artık ulusal niteliktedir. 
Bütün ülkeler iç kabuklarına çekilmişlerdir. Alman Faşizminin ya-
yılma tehlikesinin yarattığı korku karşısında, ülkeler silahlanma 
politikaları izleyeceklerdir. 1939-1945 dönemi arası, bir çok Avrupa 
ülkesi alt üst olacaktır. 

Aslında, Avrupa'nın kapitalist ülkelerinin, dünya egemenliği 
düşü ile fanatikleştirilmiş  Alman Nazizminin oluşmasında kü-
çümsenemeyecek payları bulunmaktadır. I. Dünya Savaşımn 
yıkımı ve biriken kini, 1929 bunalımının sıkıntıları, Alman-
ya'da büyük bir gerilim oluşturmuştu. Bilhassa, ekonomik 
ve sosyal bunalımlar karşısında, sosyalist ve komünistlerin, 
iktidara geçmelerinden korkan büyük kapitalistler, nazilerin 
gelişmelerine yardımcı olacaklardır. Zaten Naziler, üyelerinin 
büyük bir kısmını, işsiz kalmış işçiler ve enflasyonun  iflâs  ettirdiği 
orta sınıf  arasından toplamaktadır. Hitler'in iktidara gelmesi, 
II. Dünya Savaşının korkunç felâketini  ve onunla birlikte, 
yeni bir bunalım oluşturacaktır. 

ikinci Dünya Savaşı sonrasının, ekonomik ve politik strüktür-
leri, iki savaş arası çerçevelerden, temelden farklıdır.  Artık kapi-
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taiist sisteme dahil ülkeler arasında üstünlük, egemenlik, kavgası 
bitmiş, Kapitalist dünyanın en egemen gücü haline gelmiş bulunan 
A . B . D . ' i ile Sosyalist sistemin temsilcisi olan S . S . C . B . arasında 
cereyan edecektir. Dünyamız böylece, ekonomik, politik ve ide-
olojik olarak iki bloka bölünmüş olmaktadır. 

Konumuz bakımından bu gelişmenin önemi, Sosyalist sistemin, 
Kapitalist sistem üzerine yarattığı etkiler bakımındandır. 
Bundan böyle Kapitalist sistem, savaş ekonomisi ile gönenç 
ekonomisinden gelen iki katlı bir etkinin altında, değişip 
gelişecektir. Görünüşteki yanıltıcı yönüne rağmen, bu iki 
unsur arasında, büyük bir uyuşmazlık bulunmamaktadır, 
tersine bir diğerini desteklemektedirler. Askerî harcamalar, tam 
istihdama ve gelişmeye hizmet ederken; gönenç ekonomisi 
de, sosyal gerilimlerin zayıflamasına  yol açmaktadır. Diğer 
yandan, sosyalizmin oluşturduğu tehlike karşısında Kapi-
talist ülkeler arasındaki dayanışma artmakta ve büyük 
boyutlu ekonomik bütünler oluşmağa başlamaktadır. Bu 
noktada da Kapitalist sistem için, bir gelişme unsuru oluş-
maktadır. Fakat asıl önemli nokta, Kapitalist sistemin ken-
dini giderek düzeltmesi yönünde, Devlet karışımlarına ola-
nak vermesidir. 

F) Liberal Kapitalizmin Yıkılmasında Savaşların ve 
Bunalımın Etkileri 

H'nci Dünya Savaşı ve 1929 büyük çöküntüsü, dört unsura da-
yanmakta olan ekonomik bir sistemi yıkmış oldu. 

# Liberal Kapitalizmin üstünlüğü; 

# Dünya egemenliğinin, başlarında İngiltere'nin bulunduğu 
bir kaç ülke ve diğer rakip veya uydu ülkeyle çevrili olarak payla-
şılması ; 

# Paranın altın garantisine bağlanmış olması; 

# Üretimin, en azından uzun sürede düzenli büyümesi. 

Liberal Kapitalizmin, uzun bir süre oluşturduğu değişim ve 
gelişimlerin kurduğu yapılar bütününün uyuşmazlıkları, Birinci 
Dünya Savaşını izlîyen yaklaşık iki on yılda alt-üst oldu. Fakat 
değişen ekonomik-sosyal yapılar ile davranış-tutum, yapıları ara-
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sında yavaş ve biraz geç oluşan tutarlılık, Müdahaleci Kapitaliz-
min, Liberal Kapitalizmin yerini tamamen alması ile sağ-
lanacaktır. 

İşçi hareketleri, sendikacılık, sosyalizm ve demokrasinin, bu-
raya kadar değindiğimiz, yavaş ve ekonomik bunalımların etkile-
rini nasıl çoğaltıp, büyütüp, karışıcı güdücü Kapitalizmi oluştur-
duklarına az ilerde geleceğim. 

Açıklamalarımın bu noktasında, Liberal Kapitalizmin en 
korkunç striiktürel bunalımı olan 1929 çöküşünün, ortaya koyduğu 
uzlaşmaz strüktürel bozukluklar ve bunalarm neden olduğu Devlet 
karışımları. Liberal ekonominin sonu sayılabilir. Çünkü Liberal 
Kapitalizmin Birinci Dünya Savaşına değin oluşan ve çoklukla 
konjonktürel olan bunalımları, bir çöküş, bir bunalım ve bir yeniden 
dengelenme gibi aşamalardan geçerek, ekonomik istikrarı sağlaya-
biliyorlardı. Oysa 1929 bunalımı, bu doğal dengeleme devir-
lerinden geçemediği gibi, ekonomik ve sosyal bir dizi değiş-
melere sebep olacaktır. Ve doğurduğu strüktürel uyuşmaz-
lıklar, daha önce dolayısı ile andığımız Devlet karışmalarına 
rağmen ekonomik istikrarı sağlayamıyorlardı. 

1929 Bunalımının, bütün Liberal ekonomiler için, görülmemiş 
açıklarla kapanan bilançosu, Batı ekonomileri ve uluslararası ekono-
mik ilişkiler için de, bir yıkımdı. Ekonomik potansiyeller son de-
rece düşük bir tarzda kullanılıyor, ekonomik bağımlılığı fazla  olan 
ücretli, işçi ve küçük çiftçi  grupları perişan oluyordu. Sermaye sa-
hiplerinin de küçümsenemeyecek bir kısmı iflâs  ediyordu. 

Evrensel boyutlar kazanan yönleri ile bunalım korkunçlaşı-
yordu. İşsizlerin sayısı 30 milyon civarında dolaşıyor, «uluslara-
rası ticaret % 60 oranında azalıyor, fiyat  düşüşleri % 30'a 
kadar iniyor, borsada aksiyonlar % 70 oranına kadar düşü-
yordu» (358). 

Diğer kapitalist ülkeler üzerinde olduğu gibi, örneğin, A . B . D . ' i 
üzerinde bu bunalımın etkisi, 1929-1933 dönemi bakımından şöy-
le özetlenebilir. Sadece işsizliğin sebep olduğu kayıp  «130 mil-
yar dolar olarak tahmin edilmektedir. Bu rakam A.B.D.'inin 
1938'deki millî gelirinin, iki katına eşittir. 1925 yılında, 10 
yaşının üstündeki makinalar, % 44 oranında idi. 1940 yılında 

(358) J. BILLY: La Politique Economiques, P . U . F . Paris, Que-Sais-Je?, 1956, sh: 12. 
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ise bu oran, % 70'i buluyordu» (359). Makinaların yaşlanması ve 
teknik gelişmelerin yavaşlaması, diğerleri yanında Amerikan sanayi-
cilerinin bu dönemde, yatırıma yönelmekten çok, tasarruflarını  ko-
ruyan bir davranış strüktürü içinde bulunmuş olduklarını göstermek-
tedir. Kuşkusuz durgunluk içinde bulunan bir ekonomide kâr-
kazanç perspektifinin  kaybolmasının da bu davranışta payı olabilir. 
Belirtelim ki, A . B . D . ' n d e 1934'de işsizlik, aktif  nüfusun  % 22 
sini buluyordu. Ve 1939'da da % 17 civarında idi. New Deal 
politikasının yansıttığı, Devlet karışımlarının 6 yıllık çabası ile, 
işsizliğin kökünü kurutamamıştı. 

Liberal Kapitalizmi saran bütün bu strüktürel dengesizlikle-
rin karşısında, Devlet seyirci kalamazdı. V e Devletten başka da, 
bu büyük sorunlara çare bulacak bir ekonomik-sosyal özne de yok-
tu. Geniş Devlet karşımlarının etkin diizenlemeciliği, yaratıcı-
lığı, ekonomik diğer öznelerin, acz içinde bulunduğu bir dö-
nemde kurtarıcı, tek seçenekti. V e söz konusu bu karışımcı, 
çökmüş bulunan ekonomik istikrarın düzelmesini sağlasın diye, her-
kesten önce müteşebbisler, sermayedarlar isteyecek ve yaşam 
düzeyi çok düzen ücretliler ve işsizler de, sosyal nedenlerle 
aynı doğrultuda Devlet'in karışımım isteyeceklerdir. 

Belirtmek gerekir ki Devlet karşımı, Doğru Avrupa'da sosya-
lizmi, Batı Avrupa ile Amerika'da ise Karışımcı Kapitalizme geçişi 
hazırlayacaktır. 

Daha sonra patlayan II. Dünya Savaşı ve sonuçları, Ka-
rışımcı Kapitalizminin olduğu kadar Sosyalizmin de kök-
leşmesine hizmet edecektir. 

Liberal Kapitalizmin en başarılı dönemi sayılabilecek 1815-
1913, arası, diğer dönemlere görece daha barışçı sayılmaktadır. Bunda 
ekonomik gelişme ve istikrarın kuşkusuz büyük bir payı bulunmak-
tadır. Ekonomik ve sosyal istikrarsızlıklara Liberal Kapitalizm, bi-
linen işleyiş tarzları ile çözüm bulamayınca, bölgesel veya evren-
sel çapta savaşlar oluşacaktır. I ve II . Dünya Savaşları, bunun en 
açık örnekleri olmaktadır. Yine kuşkusuz, içsel yapısal çatışmala-
rın, dışsal bir yakısından başka bir şey olmayan bu savaşların da, 
kendilerini yaratan sistem üzerinde etkileri olacaktır. 

(359) M. FLAMANT: Ve J. Sinser-KEREL: Crises et Rdcessions Economiques, a.g.e., 
81 v.s. 
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I. ve II. Dünya Savaşından sonra bu etkiler, Devleti iktisadî 
hayata, çapı giderek büyüyen bir ölçüde karışmaya dâvet edecek-
lerdir. Çünkü gayet açıktır ki bir savaşı, Liberalizmin ilkelerine 
göre hazırlayıp uygulamak kuşkusuz olanaksızdır. Çünkü 
fiyat  mekanizması, rantabilitenin ilkelerine göre işler. Üre-
timi, tüketicilerin talep yapısı ve doğrultusu güder, yönetir. 
Müteşebbis, piyasa üzerinde satılabilme şansı olduğuna in-
andığı malları, üretir. Görüldüğü gibi, Liberal Kapitalizminin 
mekanizmaları, belli strüktürler ortamında ekonomik faaliyetleri 
ancak, doğal ve uyumlu bir tarzda düzenleyebilmektedir. 

Oysa bir savaşta, durum bütünü ile değişmektedir. Her şeyden 
önce bir savaşın hazırlanması ve uygulanması halinde üretim, 
zorunlu olarak, savaş araçları ve ulusal savunmanın gerekleri doğrul-
tusunda yapılmak gerekir. Diğer yandan savaş harcamaları, büyük 
tutarlara varır. Bundan ötürü klâsik yöntemlerle, bu büyük tutar 
ları bulmak mümkün değildir. Bu iki önemli neden Devleti, toplu 
ve sistematik tedbirler almak zorunda bırakmaktadır. Bunları baş-
lıca iki nokta etrafında  toplarsak, biri, ulusal savunma yö-
nünde üretimi uyarmak, gütmek ve diğer üretim biçim ve 
çeşitlerini yavaşlatmak;  ikincisi, savaş harcamalarını, kar-
şılayacak tarzda malî bir politika gütmek. Burada, vergi ve 
istikraz, zorunlu olan fonların  tümünü karşılayamadığı 
için, Devlet parasal enflasyon  yoluna gitmek zorunda kal-
maktadır. Bu enflasyonist  politika ise, bilindiği gibi, bütün 
sosyal gruplar için, «zorlu» bir vergiden başka bir şey değildir. 

Savaş sonrasında, eski Liberalizme dönmenin olanaksızlığı, şu 
nedenlerden doğmaktadır. Bir savaş ekonomisinde izlenmiş 
bulunan politikanın yarattığı yeni strüktürlerin elverişsizli-
ğine, savaş yıkıntılarının onarılması gereği eklenmektedir. 
Böylece savaş öncesi ve sonrasının ekonomileri, bir aşama-
dan, diğer aşamaya geçmektedir. Liberal Kapitalist ülkeler ör-
neğinde, savaş sonrası yıkımlarını onarmak ve I. Dünya Savaşından 
sonra, zaten çok bozulmuş bulunan ekonomik sosyal yapıları, geliş-
tirmek ve uyumlaştırmak ve özellikle fazla  üretiminin, doğrurabile-
leceği muhtemel bunalımları önlemek için Devlet, ekonomik hayata 
karışacaktır. Bunlara birde, savaşın ekonomik, sosyal, ahlâkî strük-
türler üzerindeki yıkıcı etkilerinin de, kaldırılması eklenmektedir. 
Sonra savaş unutulmamalıdır ki, siyasal strüktürde Devlet karışma-
ları lehine bir gelenek, alışkanlık geliştirmektedir. 
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Kısaca andığımız bu sonuçlardan Liberalizmin, ekonomik ve 
sosyal ortamı sorumlu değil miydi? O halde, ıstırap çeken insana 
ve bunalan ekonomilere daha iyi yaşayacak ve işletecek çareler, 
yöntemler bulunmalıdır. Devlet karışımları, bu soranlara en iyi 
karşılıkları vermek ve kapitalizmi yıkılmaktan kurtarmak için, 
yeni yöntemler ve tedbirler oluşturacaktır. 

Bu değinmelerden sonra, Karışıcı Kapitalizmin oluşup geliş-
mesinde, işçi hareketleri ve sosyalizmin etkisine geçebilirz. 

2. İ Ş Ç İ H A R E K E T L E R İ  V E S O S Y A L İ Z M İ N E T K İ S İ 

Liberal Kapitalizmi, Karışıcı Kapitalizme dönüşüren eko-
nomik kökenli nedenlere, buraya kadar değinmiş olmaktayım. 

Daha önceleri de Kapitalist Sistemin, Malî - Ticarî aşama-
sından başlayarak, Liberal aşamasının sonlarına değin uzanan, gelişen 
anlatımlarımda, emek kesiminin durumunu ve sosyal strüktürler-
de beliren uyuşmazlıklarını da yer, yer açıklamış bulunuyorum. 

Strüktürel yaklaşımın dinamiği sonucu iktisadî, sosyal, deği-
şik strüktürler arasında, karşılıklı etkileşim bağlarının oluşturdu-
ğu bir süreç bulunmaktadır. Bu noktada şunu belirtmek gerekirki 
ekonomik, olay ve faaliyetler,  tek başlarına soyutlanmış bulunamaz-
mazlar. Liberal Kapitalizmin, açıklamalarımızın bu kesiminde 
yansıyan önemli bir eksikliği,belli bir uygarlığın, alın yazgısının 
yalnız ekonomik gelişimin (yaklaşım tarzımız ile belirtirsek, strük-
türün), fonksiyonu  olduğunu kabul etmiş olması ve bunu, böylece 
öğretmiş olmasıdır. Oysa gayet açıktır ki her ekonomik rejim, 
yapısı ve işleyiş tarzına göre, belli sosyal strüktürler oluş-
turur ki, bu sosyal striiktür de, «etki ve tepki» ilişkileri ör-
güsünde, ekonomik strüktürleri belirlemektedirler. Böylece 
ekonomik rejimlerin yaşayabilmesi süreleri, daha önce de 
anmış olduğumuz üzere, genel olarak strüktürler arası ve 
özel olarak da, ekonomik ve sosyal strüktürler arasındaki 
tutarlılık, uyum ile sınırlanıp, belirlenmektedir. 

Oysa başlangıçtan beri, Liberal Kapitalizmin Sosyal strüktür. 
leri savsakladığı,  daha doğrusu, sosyal olgunun, ağırlık ve öne-
minin bilincine, en hafif  deyimi ile varamamış olduğu söy-
lenebilir. Aslında, biraz ilerde değineceğim gibi, Liberal Kapi-
talizmin ekonomik ve sosyal bunalımlarının temelinde bulunan «Faz-
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la-Üretim ve Eksik - Tüketim» oluşunda, emek kesimine, 
gerekil önemin verilmemiş olduğu, gerçeği bulunmaktadır. 

Liberal Kapitalizmin, teknik, ekonomik organizasyon 
gibi alanlarda, gösterdiği büyük başardarına karşın, sosyal 
strüktürlerin savsaklanması nedeni ile sosyal barışı kurtar-
mayacaktır. Sosyal ve ekonomik strüktürler arası uyuşmaz-
lıklar, işçi kesiminin, kısılan özgürlükleri sonucunda, ancak 
belli bir dönem sürdürülebilecektir. Liberal Kapitalizmin 
ekonomik başarıları, yerini ekonomik bunalımlara bırakın-
ca, sosyal ve düşünce alanındaki itirazlar, direnmeler, Libe-
ralizmi içten ve dıştan yıpratabilecektir. işçi hareketleri, 
sendikacılık, sosyalizm, uygulama alanında; Marksizm ise, 
düşünce ve doktrin alamnda Kapitalist sistemi, hırpalaya-
cak, aşındıracak ve onun değişip gelişmesine de yol açacaktır. 
Şimdi kısaca bu değişmeleri yaratan etkilere değinelim. 

A) tşçi Hareketleri ve Liberal Kapitalizmin Değişmesi 

Sosyal sınıflar  arası uyumsuzluğun, çelişmelerin kimi zaman 
çatışma ve savaşa dönüştürülmesinde Liberal Kapitalizmin önce 
gelişme biçimi, sonra yarattığı ekonomik / sosyal bunalımların payı 
büyüktür. İnsancı toplumların tümünde sosyal uyuşmazlık-
lar bulunmaktadır. Bakat toplumların bir tarafta  sermaye, 
öbür tarafta  emek unsuruna dayanan kesin ayırımı ve sos-
yal çatışma bilincinin aşırı ölçülere varmasında, sosyal 
sorunu hesaba katmadan, sömürü sınırlarını alabildiğine 
genişleten Kapitalist uygulamaların, büyük bir sorumlu-
luğu vardır. Liberal Kapitalizme, tepki olarak doğan Sosyal, 
Sosyalist ve Marksist doktrinleri de, Liberal Kapitalist uy-
gulamalar bir tepki olarak, yaratmıştır. 

Tarihsel deneyimler şunu öğretmektedir ki, işçi hareketlerinin 
etkin olabilmesi için, meslekî gruplaşmaların örgütleri ta-
rafından  sürekli güdülmesi gerekir. İşçilerin soyutlanmış 
olması ise, ne ekonomik I sosyal ve ne de, siyasal alanda hiç 
bir etki yaratmaz. 

Bundan ötürü, işçi hareketleri, bütün işçilerin dernekler içinde 
toplanmalarını gerektirir. Fakat işçilerin, haklarını alabilmeleri ve 
bunu koruyabilmeleri ve dernekler oluşturmaları, her şeyden önce 
sınıfsal  bir bilince ihtiyaç gösterir. Sınıfsal  bilincin belirebilmesi, 
emek ve sermayenin ayrılması hatta, bir diğerine karşıt olmasına 
bağlıdır. ' 
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Orta Çağ korporasyonlarında, emek ve sermaye birleştiğinden, 
meslekî gruplaşmalar ve sınıfsal  ayırımlara dayalı bir bilinç yok-
tur. Çünkü bu rejimde basit olan üretim biçimi için gerekli olan 
üretim unsurları, emek ve basit araç ve gereçler, aynı teşebbüste 
aynı insanın elinde bulunmaktadır. 

Meslekî dernekler olan sendikaların oluşabilmesi, sermaye ile 
emeğin, kesinlikle ayrılmış olması, işçi kesiminin aşırı bir tarzda 
sömürülmüş bulunması ve özgürlük rejiminin doğması sonucudur. 

a) Sömürülen  Ezilen İşçinin  Yoksulluğu 

Daha önce andığımız üzere, daha Ticarî Kapitalizmin, 
sıkı korporasyon rejiminde, işçi kesimi bunalmış bulunuyordu. Fa-
kat sosyal strüktürlerin alt-üst olması endüstrileşme sürecinin hızlı 
bir seyir izlemesi ve üretim araçları mülkiyetinin, müteşebbis veya 
kapitalistlere geçmiş olmasıyla başlar. Çünkü burada, ekonomik eşit-
sizlik ve örgütsüzlüğün yalnızlığında ve işsizlik tehdidi altında 
bulunan işçi, patronun bütünü ile egemenliği altına girmektedir. 
X V I I I . yüzyılın sonu ve X I X . yüz yılın hepsi, aşağı yukarı, işçi sı-
nıfının  çok aleyhine olan bir ortam oluşturmaktadır. Daha X V I I I . , 
y.y. da, oluşan sosyal çatışmalar, sermaye egemenliğindeki strük-
türlerin bir göstergesidir. 

Endüstriyel Devrim sonucunda, eski tarımsal strüktürler ve 
zeneat yapıları değişmekte, eski çiftçiler  ve zeneatkârlar, işsiz kal-
makta daha sonra oluşan demografik  patlama ile kırsal yörelerden 
şehirlere göç akımları, işsizlerin sayısını çoğaltmaktadır. 

Bu döemde işçilerin büyük bir kısmını, köylüler ile iflâs  etmiş 
zeneatkârlar oluşturur. Köylerini ve topraklarını terketmiş köy-
lüler, son derece kötü koşullarda yaşamaktadırlar. Zeneatkârlar da, 
eski strüktürlerini kaybederler. Mesleklerarası öylesine bir ko-
puş vardır ki, sosyal ortam, gerçek bir yetenek kısırlaştırıl-
ması ile karşı karşıya bulunmaktadır. Bütün bu insanlar, kö-
künü koparmış burjuvazinin yararlı, fakat  aynı zamanda tehlikeli 
bulduğu kimselerdir. 

Daha önce belirttiğimiz gibi, Loncaların yasak edilmesi ile, 
işçilerin dernek kurma olanağı yoktu (örneğin Fransa'da Chapelier 
yasası 16 Haziran 1791). Çalışma koşulları ağırdır. Çalışma günü 
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bazan 14-18 saate kadar çıkmaktadır  (360). Ne bayram, ne de din-
lenme tatili var. Küçük çocukların ve kadınların çalıştırılması ge-
nel bir ilkedir (361). 

İngiltere'de ve Fransa'da işçiler, sıkı bir denetim altındadır 
(çalışma karneleri). Patronu bırakıp, giden işçi hapsedilmektedir. 

P. Mantoux, andığımız çalışmasında, küçük yaşta, günde ba-
zen 14-18 saat çalıştırılan çocukların, fazladan,  çalıştırılan veya 
ustaların çok şiddetli sadizmine kurban gittiklerini, bir iki örnek 
halinde, göz önüne sermektedir. 

Endüstri devriminin başlangıcında, örneğin İngiltere'nin Man-
hester şehrinde bir iplik fabrikasında,  1923 yılında işçilere verilen 
nakdî ceza listesinden, bir iki hususu anmak, koşulların ağırlığı hak-
kında bir fikir  vermeğe yetecektir: 

— Pencereyi açan işçiye, 

—Çal ışmada pis-kirli bulunan işçi, 

—- Çalışma sırasında elini yüzünü yıkayan işçi, 

— Gazı erken yakan işçi, 

—- Çalışma sırasında ıslak çalan işçi, 

-— Son zilden sonra 5 dakika geç gelen işçi, 

— Hasta olduğu zaman, kendi yerine tatminkâr bir tarzda bir 
başka işçi bulamayan, işçiye (362), v.s., parasal ceza veri-
liyordu. 

Yine P. Mantoux 'nun belirttiğine göre fabrika  bir puritain 'in 
inanışma göre cehennemin mükemmel bir taslağım, temsil 
ediyordu (363). 

Daha önceden dolayısı ile andığımız Dr. Villerme, 1840'larda 
Fransız tekstil sanayiinde yaptığı anket sonucunda; ayakta günde 
16-17 saat çalışan çocukların durumuna değinince: «Bu bir ça-
lışma değil, fakat  6-8 yaşlarmdaki çocuklara uygulanan bir 

(360) G. DUVEAU: La Vie Ouvriere en France Sous le Second Empire, Gallimard, Paris, 
1946. 

(361) Bknz, P. MANTOUX: La Revolution Industrielle, a.g.e., sh: 430 v.s. 
(362) Bknz, J. SIMON: l'Ouvriere, Paris, Hachette, 1961, sh: 103-109. ve DOLLEANS: 

Histoire bu Mouvement Ouvrier, a.g.e., sh: 27. 
(363) Bknz, P. MANTOUX: a.g.e., 437-438. 
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eziyetır. Kötü beslenen, kötü giyinen bu çocuklar, çalıştık-
ları atölyelere, zamanında varabilmek için sabahın çok er-
ken saatlerinden itibaren yola çıkmaları ve akşam geç vakit 
dönmeleri gerekmektedir. Sonuç, çocukların ölüm oranında 
aşırı yükselmeler  (364), tarzında oluşuyordu. 

îkinci imparatorluk Fransa'sında işçilerin ve çalıştırılan ço-
cukların kaderinde bir değişiklik yapmadı, Yine aşlık ambarından, 
bir örnek vermekle yetinirsek, ipek sanayiini anacağız, fpek  sana-
yiinde «genç kızlar, sabahın saat 5'inde başladıkları işi, ak-
şamın 22-23, ünde terkediyorlardı. Tıbbî bir raporun tesbi-
tine göre bu koşullar iki yıl çalışan bir kızın, sağlığı ve güzel-
liğini, yıkmağa yetiyordu» (365). 

Batının Liberal Kapitalizmine dahil olan diğer ülkelerinde de, 
işçilerin durumu daha farklı  değildir. Ücretler, işçiyi ancak ayakta 
tutabilecek seviyededir. Çok sayıda «rapor ve anket, 1800 ve 1880 
arasında, çalışanların maddesel ve moral yoksulluğunu, ortaya 
koymaktadır» (366). 

Liberal Kapitalizmin başarıları, işçi kitlesinin, 1860'lara değin 
hayat seviyelerinin yükselmesine hizmet etmeyecektir. Aşa-
ğıdaki göstergeler, bu durumu aydınlatmaktadır. 

İşçi Ücretleri ve Hayat Pahalılığı Karşılaştırılması 
1800-1860 Arası 

Fiyatlar Endisi 
İngiltere'de (1900-100) 

Fiyatlar Endisi 
Fransaîda (1900-100) 

1809-1818 43 1800-1809 62 
1819-1928 47 1810-1819 55 
1829-1832 48 1820-1829 70 
1833-1842 51 1829-1933 68 
1849-1858 53 1833-1839 64 
1849-1858 5S 1840-1851 59 

1852-1859 55) 
Kaynaklar:  J. KUCZYNSKI:  Die Geschiste der Lage der Anbeiteı- in England, 

-Franlereinch- içinde, sh: 166. 

(364) Bknz. E. DOLLEANS: Histoire du Mouvement Ouvrier, A. Colin, Paris, 1948, 
C. I, sh: 23, a.g.e. 

(365) C. FOHLEN ve F. BEDARIDA:  Histoire Generale du Travail, Noevu. 
(366) Bknz, G. LEFRANC: Histoire du Travail et des Travailleurs, Flammarion, Paris, 

1957-
— MONTREUIL: Histoire du Mouvement Ouvrier, Paris, Aubier, 1946. 
— P. LOUİS: La Conditionne Ouvriere en France Depuis Cent Ans, P . U . F . , 

col. «Que-Sais-Je? No: 433. 
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Ücretler Endisi (Kısaca, gerçek ücretler, hayat pahalılığı ile 
fiyatlar  karşılaştırılınca işçilerin sefaleti  ortaya çıkmaktadır.) 

Liberal Kapitalizmin gerçekleşdirdiği endüstriyel devrim ve eko-
nomik büyümenin aktif  tarafındaki  başarıları, sosyal alanda işçi-
sınıfımn  yoksulluğu, acısı bir sözcük ile sömürülmesi pahasına ger-
çekleştirilmiş olmaktadır. Bir yazarın deyimi ile «on milyonlarca 
işçinin gayri insanileştirilmesi» sonucu olmaktadır (367). Daha 
önce andığımız ve bu dönemde işçilerin yaşama koşulları hakkında 
yapılan anketler (368) okunduğu, incelendiği zaman, Liberal Ka-
pitalizmin altın çağı sayılan 1815-1871 dönemi arasında pat-
layan işçi isyanlarının (369), anlamı ve sistemin en bozuk 
tarafları  ortaya çıkmaktadır. 

Sermayenin ve üretim araçlarının belli ellerde yoğınlaşması, 
işçilerin, iş bulabilen kısımlarının bile atölye, fabrika  gibi yerlerde 
«toplama kampları» tarzında çalıştırılması, gerçek bir pro-
leterleşme süreci oluşturmuştur. 

A . B . D . ' n d e k i işçiler bu dönemde Avrupa'dakilerden çok daha 
iyi durumda değillerdir, işçiler üzerinde işverenin saldırgan gü-
dücü egemenliği, aynı idi. Puritanizm, Atlantiğin iki yakasında yer 
alan ülkelerde işçileri, toplama kamplarından farklı  olmayan atöl-
yelere, kapatmayı bir politika olarak uyguluyordu. Dinsel ve otori-
ter kökenli bu paternalist tutuma bir kısa örnek verelim. 

Bir Amerikan mobilya fabrikasında,  yöneticilere 1870'lerde 
verilen yönerge, bu teşebbüsün içinde sadece, çalışma koşullarını 
saptamakla yetinmiyordu. işçilerin özel hayatlarına da karışıyor-
du. Söz konusu bu yönerge şunu belirtiyordu: «İspanya sigarası 
ve alkolünü şu veya bu tarzda içen her işçinin, saçları kökten 
kazınacaktır. Dans veya oyun evlerine giden her işçi, işvere-
ne, iyi niyeti ve erdemi hakkında hesap vermek zorundadır. 
Her işçi kiliseye ücretinin % ıo'unu (aşar), vermekle yüküm-
lüdür. Gelir seviyesi ne olursa olsun, işçinin bu ödemesi 

(367) R. COSTE: Ouel Systeme Economique, P. Lethielleux Paris, 1971. sh: 38. 

(368) P . M . S . BIGOT de MOROGUES: De la Misere des Ouvriers et de la Marche 
â Suivre Pour y Remedier, Paris, 1832. 
— VİLLERME: Tableau de l'Etat Physique et Moral des Ouvries et des Etnp-
loyes dans la Manufactures  de Laine de Soie et de Coton. Paris, Ed., Renouourd, 
1840. 

(369) Anan, H. E. GRCOS: American Economic Development, Prentice Hail, 1959. 
sh: 186. 
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yılda 25 doların altına inemez. İşçiler, haftada  bir gece ser-
best olacaklardır. Atölye'de günde 13 saat çalıştıktan sonra, 
bütün işçiler dinsel kitaplar okumak ve Allah'ın gösterdiği 
yolda, hareket etmelidirler...» 

İşsizlik, düşük ücret, çalışmanın çok ağır koşulları, iş-
çileri eziyordu. Fransa'da örneğin, 1840'larda, işe girmek istediğini 
bildiren 10.000 şehirli işçinin, çalışabilmeleri için, 9000 nin eğitilmesi 
gerekmiştir. 1847 d e > 1.328.000 kişi, Paris'te kurulmuş bulunan 
«Hayır Sever Büroları» yardımları sayesinde yaşamalarını sürdü-
rebilmektedirler. 

Andığımız dönemde yaygın olan işçi yoksulluğu, bilinen 
Marksist görüş ve doktrinin doğmasına temel oluşturmuş-
tur. Aslında işçi kesiminin, bu yalnızlığı ve aşırı sömürülmesinde, 
çalışma mevzuatının işçiye, meslekî dernekler kurma hakkını ver-
memiş olmasının da bir sonucu olmaktadır. 

b) işçi Hareketleri  ve Sendikacılığın  Oluşması 

Bütün Avrupa'yı  ve dünyayı etkileyen 1789 Fransız devrimi, 
burjuva kökenli idi. Fransa'da Liberal Kapitalizminin «başlangıç 
tarihi, 1789 devrimi, kabul» edilmektedir (370). Fransız devrimi, 
ekonomik ve siyasal alanda aradaki uyuşmazlığın bilincine vara-
madan, bireysel özgürlük ve eşitlik ilân etmiştir. Eğer bütün va-
tandaşların siyasal eşitlikten giderek yararlanmalarında büyük bir 
engel yoksa da, ekonomik alanda ise eşitliğin gerçekleşmesinin ise, 
daha güç gerçekleşen özel koşulları vardı. Çünkü burada ekono-
mik güçler arasında da bir eşitlik, gerekirdi. Örneğin patron ile 
işçi teorik olarak özgür ve eşit kabul edilebilir mi Liberal Kapita-
lizmin, andığımız koşullarında? İşçi ile çalıştırma sözleşmesini ol-
uşturan ve üretim araçlarına malik bulunan işveren, çalışmak zorun-
da olan ve hiç bir mesleki özgürü bulunmayan işçiye, istediği ko-
şulları empoze edecek bir statüye sahip bulunmaktadır. Daha önce 
dolayısı ile anmış olduğumuz üzere, teorideki bireysel eşitlik ve 
özgürlük uygulamada, ekonomik gücün eşit olmayan dağılımında, 
işçi kesimi aleyhine iptal edilmiş oluyordu. 

Açıklamalarımın bu noktasında bunun önemi, sosyal sınıfları 
bir diğerine düşman iki cephe haline getirmiş olması dolayısıyladır. 

(370) Bknz, G. PIPERT: Aspects Juridiques du Capitalisme, Paris, L.G. D.J., 1946, sh: 
9- a.g.e. 
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Kısaca, Sanayi Kapitalizminin «Liberalizmi», ekonomik ala-
na dinamik, yaratıcı bir Müteşebbis ve Kapitalist üretim biçimini 
oluşturan bir teşebbüs çıkarabilmiştir. Fakat, işçi kesimin-
den en doğal haklarım esirgeyen bir hukukî yapı ve aşırı sö-
mürüye kapılmış bir müteşebbis topluluğu, sosyal sahneye 
proleter işçiyi, çıkarmış bulunmaktadır. Emek kesiminin 
proleterleşmesi, işçilerin çok kötü hayat koşulları, büyük 
endüst rileşme döneminde, işçi sınıfını  isyana itecektir. 

Endüstrileşme döneminin daha başlarında işçiler, işsizlik ge-
tirdiğini sandıkları makinaları tahrip etmektedirler. Başarısızlıkla 
sonuçlanan eylemlerle, eski Lonca rejimine dönmeğe çabalarlar. 
Makinalara işçilerin hücumu (Luddizm) Fransa, İngiltere, Alman-
ya ve Belçika'da yayılmaktadır. 

X I X . yüzyılda işçiler, daha önce anıldığı üzere örgütlenme 
hakkına sahip değillerdir. Siyasal iktidarın ve üretim araçları mül-
kiyetini elinde bulunuduran işverenin egemenliği altında bulun-
maktadırlar. Burada insan emeği, beşerî niteliğinden soyulmuş 
olarak, arz ve talebin, kâr ve kazancın emrinde, her hangi bir 
mal gibi işlem görmektedir. X I X . yüzyılın birinci yarısında ka-
pitalizmin hızlı gelişmesi ve kapitalist sınıfın  giderek zenginleşmesi, 
sınıflar  arası dengesizlikleri daha da artıracak ve sosyal çatışmalar 
oluşturacaktır. 

Andığımız dönemin dokümanlarına açıkça yansıyan işçi sını-
fının  bu yoksulluğu, İngiltere'de XVIII. yüzyılın sonu ile XIX. 
yüzyılın başı arasında en çekilmez doruklarına çıkmaktadır. Fran-
sa'da ise benzer durum, 1820 ile 1850'ler arasında oluşmaktadır. Bu 
durum, grevler, karışıklıklar, isyanlar (Fransa'da: 1831, 1834, 
1848), kendinden son derece memnun olan burjuva sınıfına  endişe 
verir ve bir sosyal sorunun varlığını gözler önüne serer (371). 

İşçi sınıfı  1825 yılından itibaren, sendika kurmak özgürlüğünü 
isteyerek, örgütlenmeğe kendisini yoksulluğa sürükleyen koşulları 
değiştirmeğe çalışacaktır. Burjuva sınıfı,  işçi kesimine kuşku ile 
bakmaktadır (372). İşçiler üzerindeki sıkı baskı giderek şiddetlen-

(371) G. LASSERRE:  Socialiser Dans la Liberte, ag.e., sh: s ı . 
(372) Bknz, L. CHEVALIER:  Classes Laborieuses et Classes Dangereuses, Paris, Plon, 

1958. 
— G. M. TREVELYAN:  English Social History, Londra, Logmans, 1945. 
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mektedir. Fakat yeni bir işçi davranış, zihniyet strüktürü oluş-
maktadır. 1830'lardan itiberen işçiler için yeni umutlar doğmak-
tadır. Avrupa ülkelerinde, önce İngiltere'de işçilerin (373), çalış-
ma haklarını düzenleyen yasalar yavaş yavaş oluşacaktır. Fakat, 
çalışma hukukunun kıt'a Avrupasında gün görmesi için 1848 işçi 
«ihtilâlleri», gerekmiştir. 

Sendikacılığın gerek İngiltere, gerekse Avrupa'da oluşabilmesi, 
işçi hareketlernn bir sonucudur. İşçiler ilk aşamada, işçi dernek-
leri ve birlikleri kanalı ile, işçileri koruyan ve teşebbüsün fonksiyo-
nunu sınırlayan, mesleki korporasyonları savunacaklardır. G. Lef-
ranc 'in belirttiği üzere, sendikacılığı doğurtan en egemen unsur, 
teknik değişim değildir; fakat  emek ile üretim araçları 
mülkiyetinin bir diğerinden ayrılmasıdır» (374). İngiltere'de 
1827-1836 arasında, işçi örgütleri çoğalmaktadır. Çok sayıda ve za-
yıf  oldukları için, etkileri azdır. Robert Owen, işçileri bir tek sen-
dikada toplanmağa çağırmaktadır. 1834'de, «Trade ünions», bir 
kaç hafta  içinde 500.000 üye toplayabilecektir. İngiliz hükümeti, 
bunu gayri meşru ilân eder. 1838'de işçilerin derneği kurulur (Wor-
king Mens Association) «Halk yasası» ile, siyasal demokrasi 
kurup, buradan sosyalizme gitmeyi amaçlar. Sosyal demok-
rasi ile, siyasal demokrasi, birlikte yürümelidir. İşçiler bu-
rada, genel oy hakkını istemektedirler. Şartizm, denilen bu 
işçi eylemi, bazan, grev ve karışıklıklarla  sonuçlanan büyük 
toplantdar düzenler. 1848 yılında bu Şartist eylem, başarı-
sızlıkla sonuçlanır. Buna karşın, işçi hareketleri tarihinde 
önemli bir yer işgal edecektir. 

1815-1871 yılları arasında İngiliz Meslekî Sendikacılığı, 
her türlü ideolojiyi terkedecek ve Kapitalizm içinde bütünleşecek 
tarzda gelişecektir. İşçi örgütleri, üyelerinin haklarını savunmakla 
yetineceklerdir. Kapitalist sistemi devirmekten vazgeçeceçlerdir. 

Daha önce adığımız gibi X V I I I . yüzyılın sonunda, İngiltere' 
de olduğu gibi Fransa'da da, işçi örgütleri yasaklanmıştır. Fakat 
1848 yılından sonra, endüstriyel çağın Sendikalizmi doğacak-
tır. Bu oluş bir dizi isyan döneminden geçmektedir. 1848 devriminden 
sonra, 1971 ünlü Paris «Communu» sonrasında, içlerinde çocuk 
ve kadınların bile öldürülüp ezildiği insan sayısı 25.000'ni bulacak-

(373) Bknz, Sidney ve B. WEBB: History of  Trade Unionisme, Londra, 1894. 
(374) G. LEFRANC: Le Syndicaisme Dans le Monde, Que «Sais-Je», 1963, sh: 7. 
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Ur (375). Fransız ve Alman sendikacılığı Kapitalist sistemi yıkmayı 
amaç edinen çeşitli devrimci akımların etkisindedir. Fakat 1900 
lara doğru reformist  ve devrimci işçi örgütleri, siyasal eylemleri, 
sendikal eylemlerden ayırma konusunda anlaşacaklardır. 
1895 yılında Limoges 'da kurulan C.G.T. (Çalışmanın Genel 
Konfederasyonu,  veya Genel İş Kon.) 1906'y. da Birleşik 
Sosyalist Partiye, bağlanmayı reddetmektedir. Fransa, 1864 
yılında Grev hakkını,  1884 yılında ise, sendikal özgürlüğü 
kabul etmektedir. 

Almanya'da sendikacılık, 1875 yılında Gotha Kongresinden 
sonra Lassal'cı ve Marksist görüşlerin birleşmesinden oluşan 
sosyalist eğilimli bir politika güdecektir. Fakat sendikacılık, 
ancak 1881 yılından sonra tamamen serbest bir hale gelmektedir. X.X' 
ncu yüzyılın sonunda, Alman sendikacılığı, Avrupa işçileri arasın-
da, İngiltere'de en iyi ücret seviyesini sağlamış bulunan İngiliz 
«Trade Unions» örgütünün reformcu  görüşünün etkisine girecek-
tir. Böylece burada da, biri Kapitalist sisteme engegre olarak 
(reformist),  ücretlerin seviyesini yükseltmeyi,  diğeri ise, 
sistemi yıkarak  işçi diktatörlüğünü getirmek isteyen (dev-
rimci), görüşler arasında bölünecektir. 

1864 yılında Londra'da oluşturulan işçilerin ilk ulusla-
rarası derneği'de yukarıda andığım ikilem ile karşılaşacak-
tır. İngiliz sendikacılığı (Trade Unions) ile Fransıo Prudon 
gil görüşlü sendikacılşğı, işçilerin, eğitimi, karşılıklı yardımlaş-
ması ve ekonomik hak istemleri ile, kurtarılmalarını savunmaktadır. 
Fakat Kari Marks, ekonomi ile politiği, bir diğerinden ayır-
maktadır. Ve işçilerin ilk amacı, «siyasal iktidarı ele geçir-
mektir», demektedir. Marksist görüşe göre, «Toprak ve ser-
maye ağaları, siyasal ayrıcalıklarını, sürekli bir tarzda, 
ekonomik tekellerini savunarak sürdürmek ve emek kesi-
mini uzaklaştırmak, yönünde kullanmaktadırlar». Bundan 
ötürü Sendikacılık, Marksist görüşe göre, Siyasal eylemi, 
ekonomik eylemle, birleştirmektedir (376). 

(375) Belirtelim ki, Paris Communu (1871) isyanı, Sosyalist bir eylemden çok, millî niteliği 
egemen olan bir eylemdir. 

(376) E. DOLLfiAiNS  ve M. GROZIER: Mouvements Ouvriers et Socialiste, Angleterre, 
France, Allemagne, Etats-Unis, Les Ed. Ouvrieres, Paris 1951. 
— Alpanslan IŞIKLI: Sendikacılık ve Siyaset, S .B.F. Yayını, Ankara, 1972. 
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i ş ç i h a r e k e t l e r i n e d a y a n a n oluşlar ı , b i r a z ö t e d e k r o n o l o j i k d iz i 

i ç i n d e t o p t a n s a p t a m a ğ a ç a l ı ş a c a ğ ı m . Ş i m d i , şunu b e l i r t m e k gere-

kir ki , g e r e k işçi h a r e k e t l e r i n i o l u ş t u r a n , K a p i t a l i s t i n s a n l ı k dışı 
u y g u l a m a l a r , gerekse b u n l a r ı n o l u ş t u r d u ğ u sendikal poli t ika 
ve hareket ler , i s t e r d e v r i m c i , i s t e r r e f o r m i s t  g ö r ü ş l e r et-
rafında  b i r l e ş m i ş olsun, L i b e r a l K a p i t a l i s t s i s t e m i , d o ğ r u d a n 
ve d o l a y l ı etki leri ile b ü y ü k ölçüde d e ğ i ş t i r i p , g e l i ş m e s i n e 
yol a ç a c a k l a r d ı r . Ş i m d i M ü d a h a l e c i K a p i t a l i z m i n o l u ş m a s ı n a 
y o l a ç a n b u g e r ç e k l e r i t o p l u h a l d e s a p t a m a ğ a ç a l ı ş a l ı m . 

ÇİZELGE 8: işçi Hareketlerinin Başlıcaları, Kronolojik Dizi İçinde (1830-1939) 

İşçi Sendika ve Partileri İşçi Hareketleri Sonuçları 

1832 : İşçi yardımlaşma örgütlerinin 
kurulması. 

1843-1860: İngiliz Trade-Unions, işçi ör-
gütünün gelişmesi. 

1830-1870: Alman sendikacılığının doğ-
ması ve gelişmesi. 

1847 : Londra'da Komünist Inter-
nasyonalın kurulması. 

1863-1964: İşçi kuruluşlarının gelişmesi ve 
grevler 

1864 (Eylül) Londra'da Uluslararası işçi ör-
gütünün kurulması. 
(I. Enternasyonal) 

1872 (12 Mart): Enternasyonalin Fransa'da 
yasaklanması. 

1870-1876: I. Enternasyonelin yıkılması. 

1875: Gotha'da Alman sosyalist partisinin 
kurulması. 

1886: Amerikan Sendikalizminin gelişmesi 
(American Federation of  Labour-
A . F . L . ) 

1830: İşçi Umutları. 
1832: Lyon, Erkek ve Kadın Fabrika-

sında isyan. 
1834: (Nisan 9-11) Lyon'da işçilerin 

ayaklanışı ve şiddetle bastırıl-
ması. 

1834: Atelıer adlı işçi gazetesinin So-
kağı, katliamı. 

1834: Atelier adlı işçi gazetesinin Ku-
rulması. 

1834: İşçilerin toplanmasını engelley-
en yasa. 

1848 (Ocak): MarxveEngels'in 
Komünist Manifestosu. 

1848 (Haziran): İşçi ihtilali ve kanlı 
bir tarzda bastırıl-
ması. 

1852-1860: Fransa'da II ci İmpara-
torluğun otoriter dönemi. 

1860-1964: Fransa'da II. İmpara-
torluğun Liberal dönemi. 

1864 (Mayıs) :Grev hakkının kabul 
edilmesi [Fransa] 

1867: Marks, Kapital eserinin yayı-
mına başlar. 

1868 (Mayıs): İşçi sendikalarının ta-
nınması [Fransa] 

1871: (13 Mart-23 Mayıs): Paris 
Communu. 

1871: (21-28 Mayıs): Kanlı bir tarz-
da ayaklanmanın bastırılması. 

1881-1893: Almanya'da Sosyal Si-
gorta mevzuatı. 

1883: Fransız Kooperatif  Federasyo-
nunun kurulması. 

1884 (21 Mayıs): Sendika özgürlüğü 
yasası. 
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İşçi Sendika ve Partileri tşçi Hareketleri Sonuçları 

1886-1888: İngiltere'de önemli grevler. 
1889: Enternasyonal Mesleki Sekreteryanın 

kurulması (S. P. İ.) 
1889: II. Enternasyonalin Paris'te kurulması 

1890: Sosyalist Partisinin kurulması (Fr.) 

189a: tik Çalışma Borsası (Pelloutier aksi-
yonu) . 

1892: Genel Grev ilkesinin kabulü (Fr.: To-
urs Kongresi). 

1893: 50 Sosyalist Milletvekilinin Seçilmesi 
ve eylemi (Fr.) 

1895: Genel Çalışma Konfederasyonunun 
kurulması (G.G.T.Fr.) 

1905: Fransız İşçi Enternasyonali Bölümü-
nün kurulması (J. Guesde) S. F. t . O . 

1906: Politika dışı sendikacılık (Amiens 
Şartı) 

1913: Zurilıte, Uluslararası sendikal Enter-
nasyonali Federas. kurulması (F. S. I .) 

1914 ten önce: İşçi hareketleri (Fr.) ve S. 
F . Î . O . Devrimcidirler. Sa-
vaşa karşıdırlar. Milliyetçi-
ğe karşıdırlar. 

ıgi4 ten sonra ise: Millî savunmaya ka-
tılmaktadırlar. 

1915: Zimmerval Kongresi (Alman, Fransız 
Sen.) 

1917: Rus Komünist Partisinin Lenin'in yö-
netiminde iktidarı ele geçirmesi. 

1919 (Mart): Moskova'da III. Enternasyo-
nal'm kurulması (Komintern) 

1920: C . F . T . U . (Fr.) kurulması (Fransız 
Hıristiyan İşçiler Konfederasyonu). 

1920 (Ocak) Tours kongresi: Sosyalist par-
tisinin büyük bir kısmı, Fransız Komü-
nist Partisine dönüşmektedir (P. C. F.) 
Azınlık Leon Blum ile S. F. î . O. o-
larak devam eder. 

1921: Fransa'da, C.G.T. 'n in bölünmesi. 

1929: S . S . C . Biliğinde Trotsky'nin gözden 
düşmesi. 

1889 (1 Mayıs): İşçi Bayramı 

1891 (1 Mayıs): Kanlı gösteriler (Fr. 
Fourmies). 

1892 (2 Kasım): Çalışmayı denetle-
yen kanunun yayılması. 

1893: Anarşist grupların terörist ey-
lemleri. 

191 o: Çalışma hukukunun başlaması. 
1910: Demiryolu İşçi Grevini, Bri-

and'ın durdurması. 
1912: Büyük grevler, Fransa'da: Ma-

den kömürü; ingiltere'de: Ot-
omobil sanayiinde. 

1914: (Ağustos): Fr. Demokrasici 
Sosyalist Jaures'in öldürülmesi 

1919: (25 Mart): Kollektıf  görüşme 
üzerine yasa 

1919: (23 Nisan): 8 saat çalışma 
yasası. 

1919-1920: Devrimci atılım. 

1920: Ailesel ilk yardım sandığının 
kurulması. 

1928: Fransa'da sosyal sigortalar üz-
erine kanun. 

1931: Dünya'da 20 Milyon işsiz. 
1932: Fransa'da, ailesel yardım üze-

rine kanun. 
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İşçi Sendika ve Partileri İşçi Hareketleri Sonuçları 

1936: C . G . T . ile C . G . T . U . ' n u n Birleşme-
si (Toulouse kongresi) 

1936: (3 Mayıs): Fransa'da Halk Cephesinin 
kurulması (Leon Blum, hükümete 
Başkanlık ediyor). 

1939: Fransız Komünist Partisi, yasa dışı ilân 
edilir. 

1934: Genel Greve gitme ihtarı. 

1936: Grevler ve Fabrikaların işgali. 
1936: Fransa'da sosyalist L. Blum, 

çalışma haftasını  40 saat tesbit 
eder (Matignon anlaşması) 

1938: (12 Kasım): Daladier karar-
namesi 1936 da verilen işçi 
haklarını kaldırır. 

Yararlanılan Kaynaklar:  C. Chambelland: Le Sendicaüsme Ouvrier Français, 
1956. G. Lefranc:  Le syndicalisme en France, le Syndicallisme Dans le Monde, a.g.e., 
Delleans: Histoire du Mouvement Ouvrier, a.g.e., G. Lefranc:  Les Exp£riences Syndi-
cales Internationales des Origines â Nos Jours, Paris, Aubier... 

Y u k a r ı d a k i ç i z e l g e , 1830 ' lardan 1939 y ı l m a d e k , işçi h a r e k e t -

leri v e türev ler in in en ö n e m l i y a n l a r ı n ı g ö z ö n ü n e , ö z h a l i n d e s u n m a k -

tadır . B e l i r t m e k g e r e k i r k i , işçi h a r e k e t l e r i n i n a n l a m ı n ı k a v r a y a -

b i l m e k i ç i n , s e n d i k a l a r ı n v e üyelerinin i d e o l o j i k inançlarını , 
t e k t e m e l s a n m a m a k gerekir . İşçi ö r g ü t l e r i n i n ası l d u r u m u 
ve k u d r e t i , e k o n o m i k g ü ç l e r e o r a n l a y a r a k h e s a p l a n m a l ı d ı r . 

İşçi h a r e k e t l e r i n i n en etkin m ü d a h a l e s i lâh lar ın ın b a ş ı n d a grev-

ler g e l m e k t e d i r . Ş i m d i , F r a n s a , İ n g i l t e r e v e A . B . D . ' n d e , 1935 yı-

l ına d e ğ i n t o p l a m grev lere bir g ö z a t a l ı m v e işçi h a r e k e t l e r i n i n , L i b e r a l 

K a p i t a l i s t s istemi, h a n g i ö l ç ü l e r d e a ş m d ı r ı a b i l d i ğ i n e , b i r ö r n e k v e r -

miş o l a l ı m . > 

ÇİZELGE (9): Fransa, A.B.D. ve İngiltere'de Grevler (377), (1881-1936) 

Fransa Grev Sayısı A .B .D. Grev Sayısı İngiltere Grev Sayısı 

1891-1913 18.01 1881-1905 38303 1889-1913 17.870 
Ortalama 743 Ortalama ' -532 Ortalama 7i4 

1913-1935 15.010 •9I9-I936 27-933 '9I9-I935 10.215 
Ortalama 882 Ortalama 1 -55i Ortalama 600 

B u r a y a k a d a r d e ğ i n d i ğ i m i z işçi h a r e k e t l e r i , g i d e r e k , siyasal ik-

t i d a r ü z e r i n e , önce ler i d o l a y l ı , sonralar ı d o ğ r u d a n b ü y ü k etki ler 

(377) Bknz, A. MARCHAL:  l'Action Ouvri^re et la Transformation  du Regime Capita-
liste, L . G . L . J . , Paris, 1943, sh: 129-130-131 v.s. 
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yaparak, durumu çok bozulan işçi sınıfının  yoksulluğunu, yavaş, 
yavaş ortadan kaldıracaklardır. Birinci Dünya Savaşından önce ol-
duğu gibi, savaş sonrasında da ve 1929 bunalımı boyunca, işçi kesi-
minin işsizlik dahil, büyük sorunları çözülmemiştir. Bunları çöze-
bilmek için, işçi kesiminden, 2-3 kuşak, eriyerek,  kırılacaktır. 

Yukarıdaki grevler, bu kötü durumu yansıtmaktadır. Örneğin, 
1900'lerde A . B . D . ' n d e , «îstihdal edilen 29 milyon işçinin, 
4,9 milyonunun, 10 ve 15 yaşları arası çocuklar oluşturmak-
tadır» (378). işçilerin, yaşama koşulları, yalnız Batı Avrupa, Ame-
rika'da değil, fakat,  «Rusya'da da son derece kötü idi» (379). 

Aşağıdaki sayılar, bize işçi sınıfının  giderek güç kazanmakta 
olduğunu göstermektedir. Sendikalı işçilerin sayısı, milyon olarak 
aşağıda yansıtmaktadır (380). 

Sendikalı İşçi Sayısı (1906-1912) 

Yıl Almanya İngiltere A.B.D. Fransa İtalya Bütün Dünya 

1906 2,2 2,1 2,0 1,0 0,6 8,0 
1912 3.7 3,3 2,5 1,0 1,0 13,9 

Üyelerin sendikalar etrafında  toplanma oranları, büyüyecek, 
işçi örgütleri, giderek daha güçlü bir hale geleceklerdir. Yukarıdaki 
sayıların gösterdiği gibi, örgütlenme anlayışı ve işçilerin dayanış-
maları giderek büyümektedir. Liberal Kapitalizm bakımından 
bunun anlamı, sosyal ve ekonomik strüktürler arasındaki bozulma 
ve çatışmanın, giderek büyüdüğüdür. Sayılara yansıyabilen bu 
çatışmalar, Liberal Kapitalizmin yaşamasında yararı olanların, 
sayıca ve güç dengesi olarak, giderek zayıflamaları,  bu rejimden 
en büyük zararı gören işçi sınıfının  ise, giderek güçlenmesi ile bü-
yümektedir. Birinci Dünya Savaşından sonra sendika'ı işçi sayısın-
daki artışı aşağıdaki sayılardan izlemek mümkündür. 

Sendikalı İşçi Sayısı (Milyon Olarak) 

Ülkeler 1912 1920 

Almanya 3,7 13,0 
İngiltere 3,3 8,0 
A.B.D. 2,5 5,2 
Fransa 1,0 2,5 
İtalya 1,0 3,' 
Kapitalist 
Dünya Toplamı 13,9 43,0 

Kaynak  : Milletler Cemiyetinin B.I.T. yayınlarına göre, Anan : E. VARGA:  Le Capi-
talisme du XXe Si^çle a, |. e., sh: 38. 

(378) (379) (380) E. VARGA:  Le Capitalisme du X X e Siecle, Ed. du Progres, sh: 16 ve 25. 



2 BEŞİR HAMİTOĞULLARI 

Yalnız şuııu belirtmek gerekir ki, Kapitalist dünya'nın sendikalı işçi 
toplamında 3 milyon kişi, nötr durumdadır. Ya hıristiyan veya 
ideolojik yapısı olan diğer işçileri dengelemek üzere, işveren 
tarafından  yetiştirilmiş S A R I  sendika mensubudur. 

Örgütlenmiş işçiler, hükümetler üzerinde ister reformist,  ister 
devrimci görüşlü olsunlar, büyük etkiler yapmaya başladılar. 

Giderek, işçi sendikaları hükümetlerin faaliyetlerine  katıldı-
lar. Başlangıçta danışma niteliğinde bir katılım söz konusu iken, 
daha sonraları kamusal veya yarı-kamusal organlar aracılığıylza 
işçi temsilcileri, yönetimde söz konusu oldu. Bu ilk aşama idi. İk-
inci aşama, Fransa örneğinde görüldüğü gibi fiilî  alandan, huku-
kî alana geçildi. Artık her bakanlığın katında oluşturulan danış-
ma kurullarında, işçilerin de temsilcisi vardı ve düşüncesi, zorun-
lu olarak sorulmaktaydı. Örneğin, Fransa'da Çalışma Yüksek  Ku-
rulu ile Ekonomik Kurul gibi birincisi, çalışmanın organizasyonu 
diğeri, ekonomik politikayı saptayan kurulda, işçilerde temsil 
edilmekteydi. Görüldüğü gibi Fransa örneği, işçi sınıfı  temsilcileri 
kanalıyla, Birinci Dünya Savaşından sonra, - sadece Sosyal Mev. 
zuatın, esinlendiricisi haline gelmekle yetinmedi, teknisyen 
veya uygulayıcı duruma da gelebildi. Çünkü sosyal kanunları 
ve durumu, en iyi bilen işçilerdi. Bu konuda, hükümetle işçilerin en 
iyi işbirliği, günlük çalışma süresinin 1919 yılında, 8 saat olarak sap-
tanmasında ortaya çıktı (381). Böylece işçi, işveren ve hükümetler 
arasında bir işbirliği başladı. 1936 yılında, Fransa'da andığımız Halk 
Cephesi ve L. Blum hükümeti zamamnda C.G.T., hükümette 
temsil edilmektedir. Kapitalist çevrelerin amacı, işçi sınıfını  en-
tegre etmek, işçilerin amacı ise, devleti ele geçirmektir (382). Leon 
Blum zamanında, ülkenin en büyük örgütleri olan, Fransa Merkez 
Bankası millileştirilmiş fabrikalar,  demiryolları v.b. de işçi tem-
silcilerine görevler vermektedir. 

Avrupa ve Amerika'da işçiler organize olup, büyük bir güç ha-
line gelirken; Çarlık Rusyasında Ekim 1917 de Sosyalist Devrim, 
Kapitalist sistemi, şiddet yoluyla yıkar. 

(381) M. G. Scelle: «La Loi de Huit Heures, Une Evolution Remarquable de la Techni-
ques L£gislative», Revue Politique  et Parlementaire,  1920, sh: 27 v.s. 

(382) Daha önce andığımız Toulous kongresinde, 2-4 Mart 1936, işçi kesimi,bu amacını 
belirtmektedir. Bknz, M. DOLL£ANS: Histoire du Mouvement Ouvrier, a.g.e., 
Cilt: II., 390. 
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Sosyalizmin bir sistem olarak doğması, Batı'da demokrasinin 
siyasal rejim olarak, güçlenmiş bulunan işçi sınıfına,  yasamalı gö-
rev yapabilecek olanakları açmış olması, emek kesimine Liberal 
Kapitalizmin çürümüş dallarının düzeltilebilmesine fırsat  verecek-
tir. Zaten, böylesi bir güç haline gelmiş bulunan işçi sınıfını,  kendi 
başına bırakmanın tehlikeleri de ortada idi. Ekonomik durum hak-
kında, pek bilgisi olmayan ve temsil edebileceği yıkıcı gücü, değişik 
vesilelerle göstermiş bulunan işçi sınıfının,  tek başına bırakılmasının 
tehlikesini hükümetler kadar, müteşebbisler de anlamışlardı. 

Böylece hükümetler ve Kapitalist sınıf,  uzun bir süre ezilme-
lerine, sömürülmelerine göz yumdukları işçi sınıfının,  bu giderek 
büyüyen gücü karşısında, iki temel amaç saptadılar. İlk amaç, işçi 
sınıfının  üzerinde bulunan ağır baskıları hafifleterek,  zararları açık 
şiddet yollarına ve grevlere başvurmalarını engellemek. İkincisi, 
işçi sınıfını,  sahip olduğu büyük gücü, yıkıcı amaçlarla kullanma-
mak için, ona bazı sınırlarda kalan ve yapıcı bir işbirliği çerçeve-
sinde beliren kapitalizme entegre olma olanakları tanımaktır. 

Fransa'da daha önce andığımız «Çalışma Yasasının» amacı, 
buydu. Sosyal yönden işçinin, kötü kaderini, daha iyi bir duruma 
getirmek için, çalışma koşullarını iyileştirmek (çalışma süresini 
indirmek, ücretli tatil v.s.). Ücretlerin, asgarî geçim seviyesinin al-
tına inmesini engellemek v.b... Ekonomik bakımdan ise projeleri, 
biraz bulanık olmakla beraber, asıl amaçları anlaşılmaktadır. O 
zamana değin sadece meslekî sosyal organizasyonlara katılması ör-
gütlenmişti. Bu katılmanın ekonomik dallara da genişletilmesi dü-
şünülmektedir. Yalnız bu hususun gerçekleştirilmesi, işçilerin daha 
iyi eğitilmesini gerektirdiği için, biraz gecikecektir. 

Kısaca, işçi hareketleri ve biraz sonra anacağımız Sosyalizmin 
etkisi, Batının Liberal Kapitalizmini yıkamayacak,  fakat  özel-
likle işçi kesimine ödünler vererek, sosyal ve ekonomik, politik, ya-
pılarını düzelterek, uyumlaştırarak, Müdahaleci Kapitalizm tar-
zında, değişip gelişecektir. Bu oluşta, Sosyalizmin etkisine de kısaca 
değinmek gerekir, ondan sonrada işçi kesimi ve sosyalizm üzerin-
deki doğrudan ve dolaylı etkisi dolayısıyla yetersiz tüketim ve fazla 
üretim olgusunun, kapitalizmin bunalımındaki yerine değinmeğe 
çalışacağım. 

B) Sosyalizmin Etkisi: 

X I X . yüzyılın başlarında, Liberal Kapitalizmin en çok eleş-
tirilen yönü, daha önce dolayısı ile belirtmiş olduğumuz gibi, sos-
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yal sorunlara yabancı kalmış olması idi. Sosyal plânda Liberalizm, 
uygulamada insan unsurunu, kamraşık ihtiyaçlarını ve duyarlılığı-
nı unutmuş bulunuyordu. Uygulamadaki niteliğiyle tanıdığı tek 
şey diğer mallar gibi, iş gücünün fiyatını  belirleyen güç iliş-
kiler, ve oranlarıydı. Daha önce değindiğimiz gibi, üretim 
unsurlarından en önemlisi olan emek ve onun sahibi işçi, 
kendisinin de var olduğunu, ihtiyacı ve hakları bulunduğunu, 
duyurmak ve kabul ettirebilmek için, uzun bir yoksulluk 
döneminden sonra çoklukla kanlı gösteriler, çatışmalar is-
yanlardan geçmek gerekmiştir* 

a) Sosyalizm:  Liberal Kapitalizme  Karşı  Tepki: 

Ekonomik ve sosyal strüktürler arasındaki bu uyuşmaz-
lığın oluşturduğu tepkiler, eylem tarzında belirebilmek için 
işçilerin bilinçlenmesi, örgütlenebilmesini beklemiştir. Fa-
kat düşünce ve doktrin alanında, halk yığınlarının söz konusu 
bu yoksulluğu, Marks'tan, önce «Ütopik» denilen sosyalist-
lerin tepkisi ile karşılaşmıştır. (Sismondi, Saint-Simon, Fourier, 
R. Owen, L. Blanc, Buchez, Colet v.b.). 

Endüstriyel Devrimin yarattığı işsizlik ve yoksulluk «sosyal 
bir hastalık» (383). kabul edilmektedir. Endüstriyel Kapitalizmin 
bu Liberalizminin doğurduğu bunalımlar ve işçi yoksulluğu, ro-
mantik Sosyalizmden sonra «Marks'ın temsil ettiği Bilimsel 
Sosyalizmin» oluşmasına, yol açacaktır. 

Sosyalist sistemin oluşum ve değişim aşamalarına ilerde, de-
ğineceğim. Burada sadece Sosyalizmin, Liberal Kapitalizmin üze-
rine yaptığı tesire değinmekle yetieceğim. Buraya kadar Liberal 
Kapitalizmin doğurduğu strüktürlerin, Marksist dokıin ve diğer 
Sosyalist tepkileri doğurduğunu belirtmiş oluyorum. 

b) Sosyalizmin  Etki  Alanı: 
Doktrin alanında XIX. yüzyılın sonları, Markstizmin 

damgaladığı bir Sosyalist ideolojisine tanıklık edecektir. 
Daha önce andığımız işçi dünyası, yayılmakta olan Marksist dü-
şüncelerde, yüzer durur. Marksist düşüncede özellikle, ge-
lecekle ilgili görüşler daha çok dikkat çekecektir. Kapitaliz-
minişsel çelişkilerinin sistemi çökerteceği, sınıfsız  ve dev-

(383) G. LEFRANC: Histoire des Doctrines Sociales, Cilt: I., Ed. Aubier-Montaigne, 
Paris, 1966, sh: 17. 
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letsiz bir toplum, proletarya diktatörlüğünü oluşturacağı 
belirtilecektir. 

1846 yılının sonu ile 1848 yılının başı arasında, kısaca temel 
olarak 1847 y1^1 içerisinde Marks ve Engels, Kapitalist üretim bi-
çiminin, toplu ve sistematik bir halde eleştirisini ilk kez analiz 
eden dört eser, oluşturacaklardır (384). R. Aron'un belirttiği 
gibi bilimsel denilen Marksizm, her şeyden önce kapitalizmin bir 
bilimidir (385). Ve denilebilir ki, o zamana değin, tek iktisadî 
sistem olan Kapitalizmi, kapitalistlere öğreten kişi de, Marks 
olmaktadır. Böylece düşünce düzeyinde, yalnız işçileri değil, diğer 
sosyal sınıflar  üzerinde de büyük bir etkisi olduğu bir olgudur, en-
tellektüel plânda da Marksizmin büyük etkisi olduğu bir gerçektir. 
Marks ' ın görüşleri, felsefe,  tarih ve ekonomik teorinin cn-
tellektüel yönden son derece çekici bir birleşiği gibi görün-
mekteydi. 

Marksist doktrinin ve Sosyalist uygulamanın, özel olarak Li-
beral ekonomik düşünce ve genel olarak ekonomik düşünceyi et-
kilemiş olduğu görülmektedir (386). 

Prof.  D. Villey'in belirttiği gibi Sovyetlerin geçirdiği deneyim 
Liberal düşüncelere, karşı bir meydan okumadır. Çünkü 
Liberal iktisatçıların çoğuna, eğer 1913 y. 'da sorulmuş olsaydı, 
piyasa mekanizması olmadan, bir rejimin 30-40 yıl boyunca 
yaşamasının mümkün olmayacağını ve yoksullaştırmaya 
yol açacağım belirtmiş olacaklardı (387). Açıklamasına devam 
eden Prof.  Villey,  oysa tersine «S.S.C.B.'nin rejimi sürmekte 
ve Batılı ülkelere görece daha üstün bir ekonomik büymüe 
hızı gerçekleştirdiklerini»,  belirtmektedir. Genellikle kabul edi-
len fikre  göre, S . S . C . B . ' i n d e gelişme hızı, ortalama olarak, % 7, 
7, A.B.D.'nde % 5 ve I'O.C.D.E.'ye dahil Avrupa ülkelerinde 
ise % 3, oranında kabul edilmektedir (388). 

(384) E. MANDEL: La Formation de la Pensee Economique de Kari Marx, F. Maspero, 
Paris, 1970, sh: 51 v.s. 

(385) R. ARON: Trois Essai Sur l'Age Industriel, Plon, Paris, 1966, sk: 173. 
(.386) Bknz, Prof.  BERGSON (Harvard Üniversitesinde) Soviet Economic Growth. Nevv 

York, 1953. 
(387) Bknz, HAYEK  ve diğer yazarlar: l'Economie Diriğce en Regime Collectiviste, 

Etudes Critiques sur les Possibilites du Socialisme, Paris, Mddicis, 1949. 
(388) D. VİLLEY: l'Influence  des Expeıiences Communistes sur la Pensle Economique 

Liberale, Semaine d'Etudes, 27 31 Ekim, 1958, sh: 134-135, Üniversite Libre de 
Bruxelles. 
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Liberal eğilimli Prof.  D. Villey, Liberalizm, sadece prodük-
tif  r e j i m ile yetinilemiyeceğini Liberal düşünürler, Kapita-
list Ekonomiyi, Sovyetlerin tercrübeleri yönünde, göreceli-
leştirmek ve düzeltmeğe yönelmektedir İr (389). 

İktisat politikası teorisi üzerinde sosyalist uygulamanın etkisi 
başlıklı incelemesinde, Prof.  J. Tinbergen 'de, S . S . C . Birliğindeki 
uygulamaların, «İktisat politikası teorisi üzerindeki etkisini, 
aşırı bir tarzda büyütmenin doğru olmadığına dikkati çek-
tikten sonra, bu etkinin küçümsenmemesi gerektiğini de 
bildirmektedir». Her şeyden önce İktisat politikası teorisi, bazı 
iktisadı güçlerin var olduğunu öğrenmiş olmaktadır. Sonra, kalkın-
manın plânlanmasının, Ekonomik Liberal düşüncenin tersine bü-
yük avantajlar sağladığı da kabul edilmektedir (390). Yine, Belgrad 
Üniversitesi profesörlerinden  R. Uvalic, «Yugoslavya'da  yeni 
bir sosyal sistemin yaratılmasında, Marksist doktrinden | 
esinlenmiş olduklarım, belirtmektedir (391). 

Marksist doktrinin ve sosyalist uygulamaların etkisine daha 
başka örnekler vermeğe gerek olmadığını sanmaktayım. 

İşçi hareketleri Enternasyoneller, Almanya'da sosyal demok-
rat, İngiltere'de İşçi Partisi ve Fransa'da örneğin, S . F . l . O . gibi 
sosyalist partiler, halk yığınları arasında zaman zaman sağlam 
kökler salabilmişlerdir. Batı Avrupa'da sosyalist akımlar, en güçlü 
akımlardan biri haline gelebileceklerdir. 

Hele yukarıda andığımız gibi, Ekim Devrimi 1917 de, Rusya'da 
Sosyalist bir sistemin uygulanmasından sonra, üretim araçlarının 
özel mülkiyetine ve kâra dayanan Liberal Kapitalist sistem, 
daha fazla  sarsılacaktır. Her şeyden önce, Kapitalist sistem, 
geniş bir pazar kaybedecektir.  Marksist doktrine Lenin'in 
katkıları eklenerek daha fazla  yaydacak,  Kapitalizmin dı-
şında, başka organizasyon ve strüktürlerin oluşabileceği, 
yaşayabileceği düşüncesi, doğurduğu kötü sonuçlar ve verdiği 
bıkkınlıkla  Liberal Kapitalizmin karşısına, göz ve düşünce 

(389) D. VİLLEY: l'Influence  des Exp^riences. a.g.e., sh: 137. 
(39°) J- TINBERGEN: l'Influence  des Experiences Communistes sur la TMorie de la 

Politique Economique, C . E . P . E . , Institut de Sociologie Solvay, Üniversite Libre 
de Bruxelles, Ekim, 1958, sh: 37-43. 

(391) Bknz: R. UVOLIC: Le Marxisme â la Lumiere de l'Experiencc Yugoslavie, Sema-
ine d'Etudes, C . E . P . E . , a.g. yayın, sh: 9-25. 
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kamaştıran, bir seçenek olarak çıkacaktır.  O zamana değin 
tek iktisadî sistem olan Kapitalizm, şimdi Sosyalizm ile yalnız teo-
ride değil; fakat,  uygulamada da mücadele etmek durumunda 
kalacaktır. 

Kısaca andığımız bu etkilerin birikimi, Liberal Kapitalizmi, 
kendine bir çeki düzen vermeye, iyi işlemeyen çarklarım, yenile-
meye ve bozulan strüktürlerin tutarlılığım sağlamağa yöneltecektir. 
Bütün bunlar ise, Müdahaleci Kapitalizme doğru bir geliş-
meyi sağlayacaktır. 

Marksist doktrin ve Sosyalist sistemin, Liberal Kapitalizmin, 
Müdahaleci Kapitalizme dönüşmesindeki etkisini saptamakla sı-
nırlı olan açıklamalarımızın burasında, II. Dünya Savaşından, 
günümüze değin söz konusu bu Sosyalist etkinin, düzeyine ve dikine 
yayılma veya bazı alanlarda daralma ve yenilenmelerine değinme-
yeceğim. Sadece bu etkinin günümüze değin biçimi ve doğrultusu 
değişen tarzlarda geliştiği, çağdaş kapitalist sistemde de, yeni di-
rençler, yeni tertipler içinde yıkılacağını iddia edenleri, her gün 
yalanlar biçimde güçlenerek sürdüğü ve şaşırtıcı bir uyum ve karşı 
olabilecek güçleri -entegre edebildiği, gözlenebilen açık bir gerçek 
olmaktadır. 

3. A Ş I R I Ü R E T l M Î N Y A R A T T I Ğ I  B U N A L I M I N İ Ç S E L V E 
D I Ş S A L N E D E N L E R İ 

Liberal Kapitalizmin değişimini sağlayan nedenleri ve etkileri 
tamamlamak için andığımız dönemde Kapitalist ülkelerin biri iç-
sel, diğeri dışsal strüktürleri arasındaki bozulmaları gösteren iki 
temel noktaya değinmek gerekir. İlk nokta bundan önce andığı-
mız ve sosyal alanda Liberal Kapitalizme derin tepkilerin doğma-
sına neden olan yetersiz tüketim ile ilgilidir, ikinci nokta, günü-
müze dek uzanan Kapitalist oluşma ve gelişmeleri (özellikle Av-
rupa Ekonomik Topluluğu), aydınlatacak ve Müdahaleci Kapita-
lizme geçişin en önemli yönlerinden birini açıklayan, geri kalmış 
ülkelerin, aşırı sömürülmesi ve endüstrileşmemiş olması ile iglilidir. 

A) Aşırı üretim ve Yetersiz Tüketim Üyuşmazlığı: 

Sanayici Liberal Kapitalizmin üretim biçimini, Kapitalizm 
öncesi üretim biçimlerinden ayıran temel özellik, piyasa için ve belli 
bir kâr elde etmek amacıyla üretim ve tüketim mallarım, büyük 
miktarda, ve de yığın halinde üretmek idi. Daha önce belirttiğimiz 
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gibi, Kapitalizm öncesi dönemin ekonomik bunalımlarını, toplam 
arzın, toplam talebi, karşılayamayan yetersiz üretimi, oluşturu-
yordu. Oysa Endüstriyel Devrimin, güçlü Kapitalist üretim biçi-
minde ve Liberalizmin sağladığı özgürlük ortamındaki sanayici Ka-
pitalizm'de doyurabilecek (ödeme gücü) toplam içsel talepten çok 
daha fazla  mal üretebiliyordu. 

X I X . yüzyıl boyunca, Kapitalist dünyanın sanayi üretimi 
eğrisi incelenince; aşağı yukarı, hem toptan, hemde ayrı, ayrı her 
Kapitalist ülke için sürekli bir yükseliş eğilimi izlemediği görülür. 
Her yükselişin, bir duraklamadan, geçtiği, bazan gerilediği, fakat 
yeniden ilk gelişim seviyesini aştığı, görülmektedir. Bu duraklama 
ve gerilemeler, genellikle, iç veya dış piyasaların, yansıttığı bir ta-
lep darlığının sonucu olmakta ve Liberal Kapitalizmin, ekonomik 
bunalımlarına, yetersiz bir tüketim hacmi, önemli bir neden ol-
maktadır. 

Liberal Kapitalizmin en önemli gayretlerinden biri, kapitalist 
grubun aşırı sömürüsü sonucu, adaletsiz Mill î Gelir dağılımı doğ-
rultusunda çalışan geniş halk yığınlarının düşük olan ücret sevi-
yelerinin dar tuttuğu toplam talebi, ikâme edecek ve giderek ço-
ğalan mal üretimini emebilecek geniş piyasalar bulmak ve elde 
tutmak olacaktır. Bunu yaptığı ölçülerde, kapitalist üretim biçi-
minin iç çelişkisi çözülüyor ve gönenç geliyordu. Dış piyasa bula-
madığı durumlarda ise, ekonomik bunalımlar oluşuyordu. Bu çe-
lişkiyi çözme, ya mevcut üretim güçlerinin yıkımına veya 
eski piyasaların daha fazla  sömürülmesi ve yeni piyasaların 
bulunmasına bağlıdır. Kapitalizst üretim biçiminin bu sü-
recinin, önce içsel ve sonra dışsal Emperyalizme götürdüğünü, 
daha önce belirtmiştim. 

Burada, Sanayici Kapitalizmin oluşturduğu bunalımların, burjuva 
veya sosyalist açıklama biçimine girmek, konumuzun dışında 
kalır. Yalnız şunu belirteyim ki bu kunalımları, özel olaylarla anla-
tan geçici-konjonkrürel kabul eden burjuva analizleri, Marksist 
görüşlerin, ters yöndeki savlarına karşın, Birinci Dünya Sava-
şına değin bunalımları, bizatihi Liberal Kapitalizmin strüktürüne 
bağlayan sosyalist görüşler ise özellikle, bütünü ile strüktürel olan 
1929 büyük bunalımı sırasında doğrulanmış, sayılabilir. (Bilindiği 
gibi bu görüşlerden alınan esinler, Devlete ekonomik alanda etkin 
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karışımlarda bulunma işlevini verecektir). Bu noktayı belirttikten 
sonra, konumuza dönelim (392). 

Liberal Kapitalizmin, izlediği emperyalist politikanın dar ufuk-
ları -biraz sonra değineceğimiz gibi- , andığımız çelişkiyi çözemeye-
cek ve bilinen, emperyalist ülkeler arası savaşlar ve beliren ekonomik 
bunalımlar, Devlet karışımları yönünde başka seçenekler aranacak-
caktır. Böylece Liberal Kapitalizmin döneminde oluşan ekonomik 
ve sosyal bunalımların, içte ve dışta en büyük nedeni, aşın sömürü 
olmaktadır. Şimdi iç plândakine bir örnek analım. 

Batının kapitalist ülkelerinde oluşan ekonomik ve sosyal den-
gesizlikler, ürettiği fazla  malları satabilecek, bir üretim biçimi ile, 
ihtiyaç duyduğu halde, bu fiili  ihtiyaçlarını doyuracak bir satın 
alma gücüne sahip olamayan, bir tüketici kitlesinin, karşı karşıya 
bulunmasında oluşmaktadır. (Ekonomik ve sosyal strüktürler 
arasındaki aşırı bozulma - bunalım). 

İkinci Dünya Savaşından sonra da, en önemli istikrarsızlık, 
daha önceki dönemlerde olduğu gibi, bir yanda piyasada alıcı bu-
lamayan üretim ile, diğer yanda var oldukları halde doyurulama-
yan gereksinmelerin, aynı ortamı damgalayan sonuçları idi. Libe-
ral Kapitalizmin bu alımlarından, enfazla  ıstırap çekenlerin, tü-
ketim seviyesi yetersiz olan geniş kitlelerin olduğu görülmektedir. 
İhtiyaçların bir tatmin edilmezliğinde, tüketim eğilimi oldukça yük-
sek olan kitlelerin, satın alma güçlerinin yetersizliğinden ileri ge-
liyordu. Böylece ekonomik dengesizliklerden kapitalizmi so-
rumlu tutan görüşler, halk yığınlarının kolaylıkla  kabul 
edebileceği bir hale gelmiş oluyordu. Bu gelişim sonunda «Mark-
sist tez, ortaya çıkan bu olaylarla, hiç değilse görünüşte, bir doğru-
lanma olanağı kazanmış oluyordu» (393). ' 

(392) Kapitalizmin bunalımları hakkında, Marksist teörisyenlerin görüşleri için, MARX 
ve ENGELS'ten başka eserler için bknz; 
— L. LAURET: Un Systgme Qui Sombre, Paris, Bruxelles, 1932, 
— J. MOCH: Socialisme, Crise, Nationalisations, Libr, Populaire du PS, 1932. 
— J. DURET: Le Marxisme et les Cries, Galimard, 1933. 
— L. LAURET: Le Progr^s Technique Permet-il au Capitalisme d'Exister Sans 
Milieu Non Capitaliste (Revolte, Ocak, 1932). 
— L. SARTRfi:  La Surproduction en Regime Capitaliste (Critique Sociale, Eylül 

1933)-
(393) Getan PIROU: La Crise du Capitalisme, Sirey, Paris, 1934, sh: 15 v.s. 
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İşçi ücretlerinin aşırı sömürü sonucunda toplam talep seviye-
sini düşürüp, ekonomik bunalımlara sebep olduğunu gösteren ve 
Marksist olmayan B . I . T . [Uluslararası Çalışma Bürosu] nin taraf-
sız objektif  saptamalarına değinerek, ikinci noktaya geçelim. 

Gerçekten B . I . T . ' n i n yayınladığı istatistikler, son 50 yılda, 
ücret artışları yüzdesinin, üretim ve kâr - kazanç artışları yanında 
son derece düşük kaldığı görülmektedir (394). Üstelik ücretler, 
kâr ve üretim arasındaki düşük oransızlık, ekonomik dünyanın en 
güçlü kapitalist ülkesi haline gelmiş bulunan ve 1929 büyük çö-
küntüsünün oluştuğu, A . B . D . ' i n d e görülüyordu. Bu ülkede, 
«1925 ile 1929 yılları arasında imalât sanayiinde, ödenmekte 
olan global gerçek ücretler ancak % 5 oranında bir artış 
gösterirken, aynı dönemde kâr ve temettülerin genel seviye-
leri, % 86 oranında ve yeni kapital emisyonu ise, % 111 oranın-
da çoğalıyordu. 1922 ile 1929 döneminde şayet, A.B.D.'inde 
ücret, kâr ve prodüktivite uyumlu bir tarzda gelişmiş olsaydı 
ücretlilere 20 milyar dolar daha fazla  ödemek ve kapitalist-
lerden bu oranda bir tutarı almak gerekecekdir»  (395). 

1933 Ocak ayında Cenevre'de, «40 saatlik çalışma haftası  do-
lasıyla cereyan eden görüşmeler sığasında Leon Jouhaux, yukarı-
da andığımız bu 20 Milyar Dolar, eğer işçilerden zorla alınmış (gas-
bedilmiş) olmasaydı, üretim biraz azalacak ve tüketim biraz daha 
artabilirdi, sonucunu çıkarmaktadır (396). A . B . D . ' i için anılan 
somut bu örneği, diğer Batı Avrupa  ülkelerinde görmek müm-
kündür. Demek oluyor ki, işçi v köylü kesimine, biraz daha adil 
bir tarzda, ücret ödenmiş olasaydı, ekonomik bunalımlara yol açan 
yetersiz talep ve dar boğazı, büyük ölçülerde genişletilebilirdi. Liberal 
Kapitalizmin uygulamalarında bu yapılamazdı,. Bunu Karışımcı 
Kapitalizm, yapacaktır  (397). 

B) Kolonilerin Aşırı Sömürülmesi: 

t ç toplam talebinin, değindiğimiz yetersiz ücretler düzeyini dü-
şüren aşırı bir sömürü sonucu düşmesi, fazla  üretimi, dış piyasa-
lar bulmaya zorlamıştır. Fakat iç piyasalarda beliren bu dar bo-

(394) Jul*3 MOCHE: Socialisme, Crise, Nationalisation, a.g.e., sh: 181. 
(395) G. PIROU: La Crise du Capitalisme, a.g.e., sh: 16. 
(396) G. PÎROU: La Crise du..., a.g.e., sh: 17. 
(397) Ben belirtiyorum. 
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ğaz (398), emperyalist sömürülerin sonucunda oluşan güvenlik 
supapları sayesinde aşılabiliyordu. Fakat söz konusu kolonilerin 
geri kalmışlığında, aşırı sömürülmeleri ve endüstrileşmelerinin ko-
laylaştırılmamış olması, diğer nedenler yanında, bu piyasaların da 
satın alma gücünü düşürmüştür. Zaten 1929 bunalımı gibi I. ve II. 
Dünya Savaşlarının oluşması, iç piyasalardan sonra, dış piyasa-
ların da daralmış olmasının büyük ölçüde bir sonucu olmaktadır. 
Böylece Liberal Kapitalist ülkelerin içinde değindiğimiz süreç, dış 
ilişkiler alanında da tekrarlanmaktadır. 

Sorun, birazda Liberal Kapitalizmin uluslararası iş bölümü 
anlayışına dayanmaktadır. Avrupa, ürettiği mal ve hizmetleri (ser-
maye, mal, insan) bütün dünyaya ve özellikle iktisaden geri kal-
mış ülkelere gönderiyor; karşılığında ham madde ve gelir sağlıyordu. 
Bu ilişkilerde Avrupa'nın egemenliği açıktı (Teknik, ekonomik 
ve askerî bir üstünlük). 

Diğer yandan başarılı döneminde Liberal Kapitalizm, uluslar-
arası iş bölümü ve serbest ticaret ilkelerine de dayanıyordu. 

Uluslararası iş bölümü, şunu gerektirmektedir ki, doğal ola-
rak ve sonsuza dek her ülke, diğer ülkelere oranla daha avantajlı 
olduğu üretim dalına, sadece kendini verecektir. Bu noktadaki uy-
gulamadan itibaren, ülkelerin ekonomileri, bir diğerini bütünle-
yecek tarzda oluşacaktır. Açıktır ki bu noktada Liberalizm, ülke-
ler arası yarar ayrılıkları ve yarışım farklılıklarını,  unutmamakta-
dır. Ekonomik Liberalizm, kısaca ülkelerin ulusal içeriklerinde 
Serbest Yarışma ve ülkeler arasında da, her birinin, diğerlerine 
görece daha avantajlı olduğu üretim dallarında bir tekel oluştura-
caklarına inanıyordu. Şunu belirtelim ki, bu Liberalizm, sıkı bir 
tarzda ve sadece, dönemin ingiliz özel ekonomisine göre 
saptanmış bir teoridir. Endüstri Devrimini, diğer ülkelerden önce 
gerçekleştirmiş bulunan ingiltere, önce, Avrupa sonra diğer ül-
kelerin «tarımcı» kalmalarını arzulamakta ve sanayi ihti-
yaçlarını İngiltere'de sağlamayı amaçlamaktadır. Böylece 
ingiltere, ihtiyaç duyduğu ham ve gıda maddelerini, iyi koşullarla 
sağlamak olanağına kavuşmuş olacaktı. 

(398) Üretimin artan kapasitesi ile, satm alma gücünün artış seyri arasındaki oransızlık 
konusunda daha fazla  bilgi için, bknz: 
— L. MOSSĞ: Essai d'une Theorie Synthetique du Desequilibre ficonomique, 

(Annales  du Droit et des Sciences Sociales,  1933, No: 1, sh 27-34). 
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Bu düşünce akımına giren diğer Avrupa ülkeleri, aynı 
görüşü, İktisaden Az Gelişmiş Ülkelere uygulayacak ve 
tarımsal yapıların egemenliğinde olan bu ülkelerin, sanayi-
leşmelerini engelleyeceklerdir. 

Daha önce belirtmiş olduğumuz gibi kolonileşen ülkeler, he-
nüz kapitalist bir ekonominin üretim biçimine sahip değillerdir. 
Feodal el zeneatları veya Pre-kapitalist aşamalarında, bu geri kal-
mış ülkeler, Batının gelişmiş kapitalist ülkeleri için, sadece ve o da 
tek yönlü bakılan birer piyasa idiler. Batının «Ham Madde» deposu 
ve ürettiği malların emicisi. Batılılar ile eşit değişim koşulları 
içinde bulunmadıkları için (Batı'da, işçi de, işverenin karşısın-
da, iş sözleşmesini yaparken, kendine empoze edilen koşul-
ları, reddetmek gücüne sahip değildi), hem üretikleri tarım-
sal kökenli (çoklukla) malları satarken, hem de, sanayileşmiş 
ülkelerden mal ve hizmet satın alırken, aşırı ölçülerde sömürülü-
lüyordu. Fazladan, çok dar görüşlere oturtulan bu iki katlı 
emperyalizm, bu ülkelerin sanayileşmelerini de, engellemiştir 
(büyük ölçüde). Oysa, endüstrileşmiş bir ülkenin, en iyi müşterisi, 
yine endüstrileşmiş bir diğer ülke olmaktadır. İktisaden geri kalmış 
ülkeleri, aşırı sömürme ve endüstrileşmelerini engelleme, gibi tutum-
lar, bu piyasalarda da dar boğazlar oluşturmuştur. Endüstrileşemediği 
için, satacağı mallar sınırlanmış ve gelir düzeyi düşmüştür. Bir tek 
tarımsal kökenli mal ihracatı da, yine bu konudaki aşırı sömürü so-
nucunda gelir seviyelerini düşürmüştür. Bu düşük gelir seviyesi, 
talebin hem hacmini daraltmış, hem de ekonomik geriliğin ve en-
düstrileşmemiş olmanın doğrultusunda, giderek gelişen endüstriyel 
üretim mallarına ihtiyaç duyamaz olmuştur. Bu iki yönden gelen et-
k : l e r n toplamı, diğer türde olan nedenlerle birleşerek, Liberal 
Kapitalist ülkeler için, belli bir dönemden sonra, dış piyasa-
larda da dar boğazlar oluşturmuştur. Batı bu gerçeği II. Dünya 
Savaşından sonra, yavaş yavaş anlayacak, Müdahaleci Kapitalizm, 
b ; r yandan ücret seviyesini düzeltmek, diğer yandan Sosyal Sigor-
talar ve diğer sosyal mevzuat kanalı ile iç toplam talebi 
yükseltecek,  d'ğer yandan, Kap'tahst Avrupa ülkeleri, kendi ara-
larında, büyük boyutlu ( A . E . T . ) , piyasalar oluşturmağa ve bir di-
ğerlerinin hem satıcısı, hem de alıcısı, olmağa yöneleceklerdir. 

Yine uluslararası alanda, özellikle günümüzde, İktisaden Az 
Gelişmiş Ülkelerin, gelişmiş diğer Batı "ülkelerinin kalkınmalarını 
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destekleyecek bir sanayileşme biçimi uygulamaları özendirilecek-
tir (399). 

4. M Ü D A H A L E C İ K A P İ T A L İ Z M İ N  Y E R L E Ş M E S İ 

Buraya kadar değinmeğe çalıştığımız oluşmalar ve gelişmeler, 
özellikle 1929 bunalımından sonra Sanayici Kapitalizmin Libe-
ral Doktrini, değişmiş bulunan ekonomik ve sosyal strüktürlere uy-
muyor, Liberalizm yaşama gücünü yitiriyordu. Hele İkinci Dünya 
Savaşının daha da fazla  sarstığı bu strüktürler, bir de Sosyalist sis-
temin tehdidi altına girince, X I X . yüzyıl Liberalizmi, tamamen 
bırakılacak ve Devlet Müdahalesine, boyun eğecektir. 

Liberal Kapitalizmin, kendi doğal güçleri ile normal işleme ve 
yaşama kudretini yitirince, «çoklukla Ricardo İktisadının, yarı me-
tafizik  yıkıntıları üzerine gider ayak hazırlanmış bulunan görüş-
lerin, bütün bütün faturasını,  devrin yöneticileri, reddetmek duru-
munda kaldılar» (400). Kapitalizmi, sistem olarak aşmak, 
sosyalizme geçmek mi, yoksa Liberal Kapitalizmi iyileştirip 
geliştirmek mi? İkinci seçenek ağır basacaktı. 

Liberal Kapitalist sistemin, karışımcı ve çağdaş gelişimini kav-
rayabilmek için, en azından 1914 lerden beri, bir diğerini izleyen 
şu dört önemli aşamayı anlamak gerekir: 

# Daha önce oluşmuş işçi hareketleriyle birlikte, Birinci Dün-
ya Savaşı, geleneksel strüktürleri temelden değiştirmiş oldu. 

# Sonra 1929 büyük bunahmı ve onu izleyen yıllar, geleneksel 
ekonominin işleyiş tarzını, alt-üst etti. 

# Nihayet İkinci Dünya Savaşı ve sonuçları, andığımız bu çer-
çevesel strüktürler bütünü ve bunların işleyişini yeniden bozdu. 

9 Sosyalist sistemin doğması ve yaşaması, Kapitalist sistemi, 
büyük ölçüde etkileyecektir. 

(399) Bu konuda genellikle, uluslararası Batı egemenliğinde olan örgütlerin, son 5-10 yıl-
daki, öneri ve özendirmeleri ve özellikle en son yayınları ile Tibor  MENDE'in De 
l'Aide â la Recolonisation, Les Leçons d'une Eches, Ed. du Seuil, Paris, 1972), 
örnek gösterilebilir. Bu son eserinde çağımızın düşünürü, hava kirleten ve aktif  iş-
gücünün, değerli bir bölümünü masseden, bazı küçük sanayi türlerinin, İ. A. G., 
ülkelere, devredilmesini vb. önermektedir. Bknz, B. HAMİTOĞLLARI:  Çağımızın 
Dramı ve Mende'in  önerileri, Cumhuriyet, 6 Aralık 1972, sh: 2. 

(400) Ch. BETTELHEIM: «Evolution de la Pensee Economique et Transformation  du 
Capitalisme», La Revue Internationale,  1950, sh: 39. 
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A) Birinci Dünya Savaşı: 

1914-1918 savaşı, çok şey yıktı ve o kadar yeni şeyler de ge-
tirdi. Fakat kesin etkilerini en kısa tarzda özetlemek gerekirse, yık-
tıkları kısa ve uzun süre bakımından ele alınabilir. Kısa etkilerde, 
kazanılmış zenginlikleri azalttı. Uzun süreli etkileri ise, psikolojik 
ve moral alanda, örneğin tasarruf  ve eğilimini azaltmış olması ve eko-
nomik teoride, beşerî olguya, insan psikolojisine istikrarsızlık ol-
gusundan dolayı verdiği önem. 

Birinci Dünya Savaşının, katkıları konusunda ise, özet halinde 
şunlar söylenebilir: Kapitalizmin strüktürü değişir. X I X . yüzyıl 
kapitalizmi, nihayet esinlendiği Liberalizm doğrultusunda bi-
reyci idi. X X . yüzyıl kapitalizmi ise, grup kapitalizmi haline gel-
mektedir. Sermaye kesiminde tekeller, emek kesiminde dev sendi-
dikalar. Örneğin, ingiltere'de Trade Unions'nun 1890'larda, 
sendikalı 456.000 üyesi varken;  bu oran 1913 yılında 3.968.000'e 
yükselmektedir. 1950'de bu rakam, 9.235.000'e; çıkmaktaydı (401). 

Sosyal ve ekonomik strüktürlere grupların egemen olmağa 
başlaması, ekonomik düşünceyi de değiştirmektedir: «Tekel Yarı-
şım» «Mükemmel olmayan Yarışımcı» (Edward Chamberlin) 
ve «Yenileştirme» (J. Schumpeter), terorilerı, oluşacaktır. 

Birinci Dünya Savaşı, zihniyette, varlıklarda ve iktisadî 
strüktürlerde yaptığı derin değişikliklere ek olarak, Ekono-
mik - Sosyal ve Malî politikalarda da, uzun bir zaman yaşa-
yacak büyük değişmeler meydana getirdi. İktisadî ve sosyal 
politika alanında meydana gelen oluşmalar, Müdahaleci Ka-
pitalizmin, adeta başlangıcını oluşturmuştur, denilebilir. Kı-
saca özetleyelim. 

a) Ekonomik  politikada: 

Daha önce belirttiğim gibi, savaş boyunca, çatışan bütün ül-
kelerde, ekonomik faaliyetleri,  Devlet gütmeğe başladı. Savaş en-

(401) Bu konuda daha geniş bilgi için bknz: 
— A. PHILIP: Histoire des Faits Economiques et Sociaux, Paris, Aubier, 1963, 
Cilt: I. 
— Jean LHOMME: La Politique Sociale de l'Angleterre Contemporaine, P . U . F . , 
Paris, 1953. 
— F. RENAUDEAU:  Le Parti Travailliste de Grande-Bretagne, Aubier, Paris, 
1947-
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düstıisinin tümünü ve dış ticareti, artık devlet düzenliyordu. Kısaca, 
serbest ticaret ve jjiyasa mekanizmasının egemen olduğu alanlar, 
tek devletin müdahalesi ile düzenlemeğe başlandı. 

Fransa'da özellikle, bazı sosyalist denemeler yapıldı (fırınlar, 
beledî kasaplar, millî ayakkabı mağazaları, v.b.). Bu uygulamada 
sosyalist akımın büyük etkisi vardı. Çünkü 1914 Fransız Millet 
Meclisinde, o zamana dek görülmemiş bir sayıda Sosyalist «Mil-
letvekili»,  temsil ediliyordu. Bunlardan bazıları Bakan bile olmuş-
tu (örnek, Albert Thomas, Millî Savunma Bakanı olmuştu). 
Bu dönemde alınan bazı tedbirler, zamanla terkedildi ise de, Lir kısmı 
kaldı. Mali baskı örneğin, ağır basmağa başladı. 1916-1917 de ya-
pılan Malî Reform,  «Beyan üzerine vergi» (servet) kişisel alan-
da ve gelir üzerine müterakki vergi tipi, getirilmiş oldu. Sonra bina 
kiraları fiyatlar  bir düzeyde donduruldu. 

b) Sosyal  Politikada: 

Birinci Dünya Savaşından sonra, Kapitalist ülkelerin içinde 
daha önce başlamış bulunan, reformist  ve sosyalist görüşlerin ge-
liştiği görülmektedir. 

İngiltere'de daha önce de anıldığı gibi, işçi sendikaları başlan-
gıçta devrimci görüşlere bağlanmış oldukları halde daha sonraları, 
örneğin 1884 y. da oluşan «Fabian Societ» ve 1890 larda «Christian 
Social Union», işçilerin reformist  akımını yapıp hızlandıracaklar-
dır (402). 

Fransa'da ise sendikacılık hareketlerine başlangıçta, iktidarı, 
devrimci ve devirici yoldan ele geçirme, eğilimi egemendir. Ric-
helicu 'dan beri X V I ncü Louis, Colbert, jacobins 'ler ve Napol-
yon 'dan geçerek çoklukla özel çıkarlar lehine «Merkeziyetçi olan 
Devleti», dışardan ele geçirmek için politik eylemlere girişecekler-
dir. Fakat, halkçı bir imparator olmak isteyen ve İngiltere'de bir 
süre yaşamış bulunan, III cü Napolyon, işçilere «Grev» yapma 
hakkını verdikten ve yine 1844 y. da işçilere Sendika kurma hakkı 
tanıdıktan sonra, daha önce andığımız gibi 1906'da, Amiens kon-
gresi ve «Charte»'i ile Fransız sendikaları, politika dışı kaldık-
larını ilân ederler (ingiltere'nin etkisi). Fakat, belirtelim ki, yine 
Fransa'da 1905, îşçi Enternasyonali 'nin Fransız kanadı oluşturula-
caktır. (J. Guesde'in Marksist eğilimi). 

(402) Bknz, L. POMMERY: Aperçu d'Histoire Economique Contemporaine, Medicis, 
1945, sh: 42 v.s., a.g.e., 
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Fransız işçi hareketinin reformizme  kaymasında, iki nedenden 
ilki, sosyalist eğilimlerin X X . yüzyıl civarında «Birleşik Sosyalist 
Partide» bir araya gelmesi ile, J. Jaures 'in insancıl sosyalizm anla-
yışı doğrultusundaki düşüncelerin Fransa'da yayılmasıdır. İkincisi 
ise, işçilere, tanınan grev ve sendika kurma hakkı ile 1892'den iti-
baren, Markscı (Guesde) eğilimli sendikalara karşı, büyük bir 
sendika oluşturabilen «Çalışma Borsası» kurulmasıdır. Bu mer-
kez, Fernand Pelloutıer'nin kişiliğinde, Fransız sendikacılı-
ğına 1914 yılında 20 yıllık öncülük, güçlü bir sekreter bula-
caktır. 1982'de Çalışma Borsası 3287 adet sendika ve 600.000 
sendikalı işçi üyeye sahip olacaktır (403). 

Böylece Marksist eğilimli sendikacılık, reformist  eğilimli sen-
dikal hareketlerle 1914 yılına değin bu iki akım arasında bir denge 
kurmak arayışları içine girecektir. 

Belirtelim ki, grev ve sendika hakkı elde ettikten sonra, 
sendikalar güçlendikçe, haklarını normal yollardan, daha 
kolaylıkla  sağlayabildiklerinden, barışçı, demokratik olmakta 
iktidarı yıkacak  şiddetli eylemler yerine, sendikal politika-
lar gütmekle yetinmektedirler. 

Almanya ve A . B . D . ' i n d e sendikacılık, benzer eğilimlerden 
geçmektedir. 

İşte bu etkiler sonucunda, savaş sonrasında müttefik  devlet-
ler, Versay  antlaşması eklerine, çalışma süresini güııde 10 saatten 
8 saate indirmek gi&i, çok önemli bir sosyal aşama gerçekleştirmiş 
oldular. Bu İngiliz çalışma haftasına  tekabül ediyordu. Daha son-
raları 1828 yılma doğru, sosyal sigortalar rejimi kurulacaktır. 
1931 y. da örneğin Fransa'da Devletin, «Ailesel Yardım» fonları 
kurulacaktır. 

Böylece daha Birinci Dünya Savaşından önce, Liberal Kapita-
lizme sınırları çizen Devlet karışımları (çalışmanın organizasyonu 
ile ilgili yasalar, tröstlere karşı yasalar), savaş ile birlikte, daha da 
genişlemiş, sermaye ve emeğe dayanan baskı gruplarının etkisinde 
daha da derinleşmiştir. 

B) 1929 Bunalımı ve Uzantıları: 

1918 ile 1929 dönemi içinde, savaşın yıktığı eski strüktürler ve 
getirdiği yeni strüktürler doğrultusunda Liberal Kapitalist sisteme 

(403) A. PHILIPPE: Histoire des Faits Economiques et Sociaux, a.g.e., sh: 226-227, v-s-
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yapılan karışımların sonucunda, sermayeye dayanan özel iktidar-
larda büyük daralmalar meydana geldi. 

Çalışma hayatının düzenlenmesi daha ilerilere götürüldü. Da-
ha önce andığımız gibi 1928'y. da sosyal sigortalar rejimi zorunlu 
olarak uygulanmaktadır. 

1929 y. dan sonra Liberal Kapitalizmin geleneksel biçiminde 
büyük değişiklikler meydana gelmektedir. Bunları, kısaca ekonomik 
ve sosyal, parasal ve dış ticaret ile iktisadî düşüncenin teorisi üze-
rine yaptığı etkilere değinerek belirtmeğe çalışalım. 

a) Ekonomik  ve Sosyal  Alandaki  Etkileri: 

Ekonomik ve Mal î alanda, bunalımın doğurduğu korkunç çö-
küntü ve iflâslar  karşısında, Devlet karışımları o zamana dek gö-
rülmemiş boyutlar kazandı. Nihayet devlet iflasın  uçurumuna yak-
laşmış büyük şirketlere, bankalara, deniz ulaştırma alanındaki kam-
panyalara, malî yardımlar yapmak zorunda kaldı. Büyük işsizliği 
yenebilmek için ise, geniş alanda, bayındırlık işlerine girişti. 

Daha özel olarak Devlet, tarımsal kesimde fiyat  düşüşünün çok 
büyük olması karşısında, tarımsal politikayı ciddiyetle saptamağa 
koyuldu. Belirtelim ki, A . B . D . ' i n d e , durumu çok kötüleşmiş bu-
lunan çiftçiler  Roosevelt'in  başkanlığı sırasında, ayaklanmışlar ve 
Traktörleri ile yolları kapatmakla beliren, şiddet gösteri-
lerinde bulunmuşlardır (404). 

Tarımsal güdümcülük, ya asgarî fiyatları  saptamak (bunun al-
tında satmak yasaktı)  veya, üretimi sınırlamakla beliriyordu. Bu 
arada A.B.D.'i ve Kanada'da buğday, Brezilya'da kahve, üre-
timinin fazla  kısımları, fiyatları  yükseltmek  umudu ve aşırı 
stokları eritmek için, ya yakıldı veya denizlere döküldü. 

İşte bu uygulamadan sonradır ki, iktisadî Maltuziamzm'den, 
söz açılmağa başlandı. 

Sosyal alandaki mevzuat Avrupa'ya görece A . B . D . ' i n d e daha 
az gelişmiş bulunuyordu. Roosevelt'in programı doğrultusunda, 
yeni bir gelir dağılımı, politikası oluşmuş olmaktadır. 

Fransa'da ise, daha önce anıldığı gibi, Halk Cephesi olgusu ile, 
seçim sonucunda, Sosyalist bir koalisyon, Leon Blum'un başkan-

(404) A. PHILIP: Histoires des Faits Economiques et Sociaux, a.g.e. sh: 369. 
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lığında iktidara geliyordu (405). 1848'y/dan beri, Fransa ilk kez bir 
sosyalist iktidar görüyordu. Bunu, 1929 büyük bunalımı doğuruyor-
du (406). Başkan L. Blum, olayı yorumlarken bunu, «işçilerin, 
köylülerin ve orta sınıfın  ezilmesi, işsizlik, yoksulluk,  tarım-
sal fiyatların,  ücretlerin düşmesine» (407), bağlıyordu. 

Fransa'da oluşan bu iktidar değişikliği sırasında, önemli sos-
yal politika ve kararlar alındı: Ücretlerin yükseltilmesi, işçi tem-
silcilerinin Devlet teşebbüslerinde delege olarak bulunması, paralı 
tatil v.b. gibi, çalışan yığınlar lehine, bir çok tedbir alındı. 
b) Para ve Dış Ticarete  Etkisi: 

Çok yapay bir tarzda ayakta tutulan Almanya Markı dışında, 
İngiltere (1931) A . B . D . (1934), Fransa (1936) da olmak üzre bü-
tün paralar devalüe edildi, bazan bir kaç kez peş, peşe. . . 

Dış ticaret, alınmış bulunan proteksiyonist tedbirler sonucu, 
dengesizlik ve tıkanıklıklar oluşmuştur. Devletler kendi kendilerine 
yetme (autarcie) politikaları, izlemeğe başladılar. İngiltere gibi, 
Serbest Ticaretin ana yurdu olmuş İngiltere bile, 1933 Y. 'da koru-
yuculuğa başlamaktadır. 

c) İktisadî  Düşünceye Etkisi: 

1929 bunalımının yarattığı büyük sorunlar, iktisadî düşünce 
teorisinde, hatta iktisat biliminde, büyük bir yenileşmeye hatta 
bazı noktalarda «devrim» sayılabilecek gelişmelere yol açmış oldu. 

Çünkü ekonomik hayatın ve fikirlerin,  tümünü alt üst eden 
bu derin değişmeler ve sorunlardan sonra, Marksist olmayan dü-
şünce akımında, iki eğilim belirdi. Biri, Liberalizmi reddetmek ve 
onun yerine, Liberalizm ve Sosyalizm olmayan yeni bir rejimin 
Teorisini oluşturmak ötekisi, Liberalizmi, yenileştirmek (Kapita-
lizmi, düzelterek yenileştirmek) yolu yeğlenecektir. 

Çünkü, Liberal Kapitalizmin klâsik ve Neo-Klasik teorilerin, 
ileri sürdüğü otomatik, özgür işleyişler, 1929 bunalımından önce 
bile durmuştu. V e daha önce andığımız gibi, parasal konuda örne-

(405) Bknz, G. LEFRANC: Histoire du Front Populaire, Payot, Paris, 1965. 
— G. DUPEUX: Le Front Populaire et les Elections de 1936, A. Colin, Paris, 1959. 

(406) Paul REYNAUD::  Memorire II, Enverst et Contre Tous (7 Mart 1936-16 Haziran 
1940), Flammarion, Paris, 1963, sh: 39. 

(407) Leon BLUM: Devant la Cour de RlOM, Ed. de la Liberte, Paris, 1944, sh: 56. 
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ğin, Devletin karışmaları sistematik ve sürekli bir biçim almış, para 
politikaları «güdümlü» çerçeveye girmiştir. Birinci Dünya Savaşı, 
bunalım ve İkinci Dünya Savaşından sonra, andığımız Libera-
lizmin otomatik mekanizmalarının, Dumura uğradığı ve Devle-
tin, parasal-ekonomik alanlara karışmak zorunda kalması, yeni 
strüktürlerin oluşması, ekonomik doktrin ve teoriyi de, elbetteki 
etkileyecekti. 

Bütün bu değişmelerin bazı sonuçları olacaktı. Nitekim, Rus-
ya'da, Sosyalist bir sistem, Kapitalizmin yerini aldı. Almanya ve 
İtalya'da, Nasyonal Sosyalist bir doktrin egemen oldu. Batı Avrupa 
ve özellikle Anglo-Sakson dünyasında, ekonomik düşüncede büyük 
değişmeler meydana gelecekti. 

Devletin iktisadî hayata karışımları. 1920-1925 yılları arasın-
da zaten artmağa başlamıştı, fakat  klâsik türdeki, bu karışım-
lar beliren yakıcı sorunları çözemiyordu. 1929 Y. 'dan sonra özellikle 
A . B . D . , İngiltere, Fransa'da uygulanan güdümcü iktisadî politi-
ka, doyurucu sonuçlar vermiyordu. 

Devlet karışmalarının toplu, sistematik bir teorisine, duyulan 
ihtiyaç şiddetliydi. Keynes  ve onu izleyenlerin bu doğrultudaki ara-
yışları, Neo - Klâsik  ekonomiye karşı başarı kazanacak görüşleri 
oluşturacaktır. 

O zamana dek düşünceleri yayümamış bulunan İsveçli 
iktisatçı K. YVicksell  ve Mitchell'in, yaptıkları araştırmalar-
dan da, büyük ölçüde yararlanan Keynes, ekonominin bozu-
lan dengelerini düzeltmek ve Liberalizmin, değişen bu yeni 
ortamda Kapitalizmi, yıkmasına engel olmak amacıyla Dev-
lete yeni işlevler veren ünlü eserini oluşturacaktır (408). 

Prof.  D. A. Barrere 'in belirttiği gibi, «Çağdaş Kapitalizm ve 
daha doğrusu, o dönemin İngiliz Kapitalizminin doğrultu-
sunda değişmiş bulunan Kapitalizmin, geleceğini kurtarmak 
umudu ve zorunluluğu ile» andığımız eserini yayınlayacaktır  (409). 

1936'y. da, yayınlanan bu kitabında sergilenen teorileri ile 
Keynes 'in kapitalizmi, kurtarmak istediği noktasında, iktisatçıla-

(408) J. M. KEYNES: Thöorie Generale dc l'Emploi, de l'Intöret et de la Monnaie, 
Payot, Paris, 1959. 

(409) A. BARRERE:  Theorie £conomique et împulsion Keynesienne, Dalloz, Paris, 
1952, sh: 10 v.s. 
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rın çoğu ittifak  halindedir. Nitekim, biraz önce anılan Prof.  D. A. 
Barrere 'den başka, Prof.  Dr. H. Deniş de «Keynes'gil,  politik 
iktisat olgusunun. Kapitalist ülkelerin söz konusu dönemde, 
uyguladıkları iktisat politikalarındaki önemli değişmelere, 
sıkı sıkıya bağlı olduğunu» (410), belirtmektedir. Değineyim 
ki Marksist düşünürlerde, Kapitalizmi islâh eden görüşleri dola-
yısı ile, Devrimci hareketi durduran Reformizmi  doğıultusunda, 
Keynes'i tehlikeli düşünürler kategorisine ithâl ettikleri görülmek-
tedir (411). 

Keynes'i  etkileyen ekonomik olayların en büyüğü, batıyı saran 
1930 yıllarının daha da vahim bir hale getirdiği işsizlik sorunudur. 
Düşünürün hareket noktası budur. Andığımız «Genel Teori»'sinde, 
ekonomik faaliyetler  seviyesinin, bağımsız şu üç değişkene tabi ol-
duğunu belirtmektedir: tüketim eğilimi, faiz  fiyatı  ve ser-
mayenin marjinal etkenliği. Kapitalist ekonomide ise, İstih-
dam ile Milli Gelir hacmi, yukarıda andığımız üç bağımsız 
değişkenin işlevi olarak belirirler. Liberal Kapitalizmin, iş-
leyişi içinde Keynes,  yalnız izlediği işsizlikten ürkmemekte, bu so-
runun sürekli bir nitelik kazanacağından endişe etmektedir. Çünkü, 
Klâsik teorilerin tersine ücretlerin düşürülmesi olgusunun, işsizliğe 
çare olmadığını görmektedir. Ve ücret indiriminin, işçilerin 
gelirlerini daha azaltarak, mevcut işsizliği daha da tehlike-
lileştireceğine inanmaktadır. Ekonomik çöküş, kümülâtif 
teori uyarınca, bir diğerini daha da ağırlaştırarak, yatırım-
ların seviyesini düşürecek, daha doğrusu, üreticilerin yete-
rince yatırımlarda bulunmalarını engelleyecektir. Açıktırki, 
ekonomik çöküş karşısında, müteşebbisler, yeni işler açmak-
tan kaçınacaklardır O halde ekonomik çöküşlerden çıkmayı, 
bu koşullarda sadece devlet başarabilir. 

Böylece «Genel bir Teorinin» amaçlan saptanmış olmaktadır: 

# Her hangi bir ekonomide, istihdam, Ekonomik faali-
yetler ve Millî Gelir seviyeleri neye bağlıdır? 

# Modern piyasa ekonomilerinin temel nitelikleri nelerdir? 

(410) H. DENİŞ: Histoire de la Pensee £conomique, P . U . F . , Paris, 1967, sh: 656, a.ge. 
(411) Ch. BETTELHEİM: «Les Plans Capitalistes», Cahiers  Internationaux  -içinde-. Ocak, 

Mart, 1950, No: 3 ve 4. ve «Evolution de la Pensee Economique et Transformation 
du Capitalisme». a.g. in. 
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® İstihdam seviyesini yükseltecek ve millî gelirin büyümesini 
sağlayacak, nasıl bir politika uygulanabilir? 

Keynes,  işte bu sorunlara karşılık veren bir şema oluşturmuş-
tur. «Ekonomik Gelişimm Şeması», diyebileceğimiz bu eseri, 
kısaca şöyle özetlemek mümkün. 

• Tüketim ve yatırım ilişkisi, istihdam seviyesini be-
lirlemektedir. oysa bu yatırım ve tüketim ilişkileri dört 
değişkene bağlıdır: 

• i . Değişken : Tüketim eğilimi, 

• 2. " : Yatırımda bulunma elverişliliği (Sermayenin 
Marjinal etkenliği), 

# 3 . " : Likidite tercihi (faiz  fiatı). 

® 4. " Para-Banka politikası (faiz  fiatının  etkilediği, 
belirlediği için). 

İşte bağımsız denilen bu dört değişken arasındaki ilişkilerin du-
rumu, piyasa ekonomisinde, fiyat,  istihdam ve millî gelirin düzenli 
gelişmesini sağlayan istikrardan, genel istikrara gidilmekte veya 
istikrarsızlıklar (bunalımlar doğmaktadır) (412). 

Keynes,  çok kısa olarak özetlemeğe çalıştığım bu şema yardı-
mı ile, İngiliz ekonomisinin gelişmesini durduran ve istikrarsızlık 
getiren 1929 bunalımını açıklamaktadır. 

Keynes 'in bunalım ve düşük istihdam karşısındaki teşhisisi 
açıktı. Liberal Kapitalist ekonomi, ulusal plânda (İngiliz eko-
nomisi örneği), tüketim ve yatırım harcamalarının azal-
ması sonucunda toplam talep azlığından rahatsızlanmak-
tadır. Bu durum karşısında Keynes, «Kapitalizmi», içine gör-
mülmüş bulunduğu, çöküntü ve durgunluktan kurtarabilmek için, 
fiili  toplam talebi canlandırmak, yatırımlarla tüketim ara-
sında optimum bir ilişki kurabilecek ve Devletin güttüğü özel 
bir Malî ve İktisadî politika önermektedir. 

Parasal Politika. Ekonomik çöküntü karşısında, tüketimi uyar-
mak ve harekete geçirmek için, para dolaşımına, yeniden para 
eklenmelidir. Faiz fiyatını  düşük tutacak ve para arzını 

(412) Daha fazla  bilgi için bknz: 
E. JAMES: Histoire Sommaire de la Pensee Economique, 1959, a.g.e., sh: 
344 VA 
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(emisyon) çoğaltacak bu politikayı engelleyen «Altın para» 
sisteminden vazgeçilebilir. Belirtmeli ki, Keynes'e göre, 
düşük istihdam bölgesinde bulunurken, enflasyon  tehlikesi 
uzaktır. 

K a m u Yatırımı Politikası: Öze l yatırımlar boşluğunu doldura-
cak, talep hacmini büyütecek. 

Tüket im eğilimi fazla  olan yoksul halk yığınları lehine yeni bir 
gelir dağılımı politikası. Ve Dinamik Müteşebbisleri teşvik eden 
bir politika. 

Proteksiyonist Bir Politika: Ülkede üretimi artj ırmak ve 
işsizliği emebilmek için. 

Görüldüğü gibi , bu bunalım Devleti ekonomik faalitetlerin 
önemli bir ajanı yapmaktadır. Eğer Devlet, tüketim mallarının 
üretimi arttırmayacak, fakat  işsiz kitleye, hemen bir gelir sağla-
yabilecek bir yatırımlar politikası ile, tüketim eğilimini çoğal-
tırsa, diğer yandan faiz  fiatını  düşürecek bir politika ile, 
müteşebbislere kârlı perspektifler  açarsa, ekonomik buna-
lımdan çıkabilir... O halde Keynes'e göre, ekonomik bunalım-
d a n çıkabilmek için Devletin, işsizlik sorunu çözmesi ve t a m 
istihdamı sağlaması ilk koşuldur. Ve kamu iktidarının en 
büyük görevidir. 

Liberal Kapitalizm için, «full  employment» bilindiği 
gibi, ekonomik gönencin bir sonucu idi. Keynes'in bu yeni 
teorisinde ise, t a m istihdam, ekonomik gönenci gerçekleş-
leştirmenin ilk koşulu olmaktadır. Bu noktada, ekonomik 
düşüncede adeta devrim olmaktadır. Çünkü o zamana dek, 
ekonomik refahın  belirttiğimiz gibi önce işçilerin ekonomik 
t a m istihdamını sonra sosyal t a m istihdamını gerçekleştir-
mektedir. Keynes, belirttiğimiz gibi bu durumu tersine çe-
virmekte ve şunu söylemektedir: «Önce T a m İstihdamı 
gerçekleştiriniz, hemen gönenci ve ekonomik istikrarı ger-
çekleştirmiş olursunuz»; önce Sosyal, sonra Ekonomik.... 

Keynes ' in özü itibariyle değindiğimiz bu görüşleri, andığımız 
ekonomik teoıide üç önemli değişiklik yapıyordu. İçinde bulunu-
lan ekonomik çöküş ortamında, daha önce gelen tasarruf  kavramı, 
yerini, harcama ' ya bırakmaktadır (burada, harcamaları arttırmak 
için, devletin borçlanması, hatta işsizliği emmek için para basması, 
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enflasyona  bile gitmesi, önerilmektedir). İkincisi, Klâsik ve Neo-
Klâsiklerin,  dar ve kenardaki olaylar yerine, ekonomik olayları, 
bütünleri içinde ele almalarıdır (Gelir, tasarruf,  yatırım). Ekono-
mik hayat global halde ele alınınca, Liberalizmin endividü-
alist felsefesi  sonucu Mikro ekonomik analiz bırakdmış ol-
maktadır. 

Buradaki konumuz bakımından ise, en önemli değişiklik, Dev-
letin Ekonomik Faaliyetlere Karışmasıdır. O zamana dek, 
ampirik diyebileceğimiz bu karışımlar, Keynes sayesinde, siste-
matik olmaktadır. 

Diyebiliriz ki, ekonominin Devlet tarafından,  Kapitalist 
bir anlayış içinde güdiilmesi, bu görüş ile, ilk teori ve ilk 
Doktrinine kavuşmuş olmaktadır. 

Malî - Ticarî Kapitalizmden, Liberal Kapitalizme geçer-
ken görüldüğü gibi, burada da, Liberal Kapitalizmin önce 
değişen strüktürleri doğrultusunda Liberal doktrinin ilke-
leri yürümez ve gerçeklerle doğrulanmaz oldu. Bozulan eski 
strüktürler ve oluşan yeni atrüktürler arasındaki uyuşmaz-
lıkta bunalımlar oluştu. Bunları düzeltmek için Devlet, 
giderek iktisadî faaliyetlere,  savaşların da gerçekleri doğrul-
tusunda karışmağa başladı. Bozulan ekonomik istikrarı 
düzeltmek ve yeniden benzer bunalımlara yol açmamak 
için Devlet karışımları, oluşan baskı gruplarının da etkisi 
altında süreklilik kazanacaktır. 

Yalnız bu yeni strüktürlerin, yeni bir teori ve yeni bir doktrine 
ihtiyaçları bulunmaktadır. 

Keynes'in Genel Teorisi, işte bu ihtiyacı karşılayan ilk girişim 
olmaktadır. Hızlı yayılması ve düşünüre büyük bir ün yapması 
bundandır. Gerçekten 1936'y. dan itibaren, Batı ülkelerinin çoğun-
da uygulanan iktisadî politikalar, büyük ölçüde Keynes 'in teorik 
şemalarından esinlenmektedir. Devlet karışımları, daha önceki dö-
nemlere oranla genişlemektedir. 

Yalnız burada, çok önemli bir noktayı belirtmek gerekir. Key-
nes'in temel amacı, 1929 ekonomik bunalımı sonucu beliren dar 
boğazları aşmaktır. Liberalizmin, artık işleyemeyen «otomatik me-
kanizmalarının», bunalttığı ve çıkmaza soktuğu Kapitalizmi 
kurtarmak istemektedir. Yoksa Kapitalizmi aşmak gibi, bir 
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isteği yoktur.  Derinliğine strüktürel reformlar  ve «organik bir 
ekonominin» yaratılması için zorunlu olan kurumlar, v.b. öner-
memiştir. Kapitalizmi biraz düzelterek korumak istemekte-
dir. O n u n sayesindedir ki, 1936'y. dan sonra piyasa ekonomi-
sinin gerçekçi işleyişi hakkında bir bilgi ve millî gelirin 
düzenli büyümesini sağlayacak bir istihdam seviyesinin ko-
şulları hakında aydınlatıcı zorunlu bilgileri elde etmek 
mümkün olmuştur. 

Ekonomilerin kâr hedefine,  ihtiyaçları karşılama hedefinin  ek-
lenmesinde Keynes 'in etkisi büyük olmuştur. 

Böylece «Keynes 'gil  ekonomiye dayalı bir şema aracılığı ile, 
Marksizme karşı, Kapitalizmin gelişim yasalarının alternatif  şeması» 
bile geliştirilebilmiş olmaktadır (413). 

Devlet, belli ekonomik organizasyonları basitçe koruyan güçlü 
bir bekçi olmaktan çıktı, iktisadî faaliyetlerin  temel ajanı oldu. 
Bütçe ve maliye artık nötr bir politika izlemiyorlar. Artık, malî 
politika, kaynakların daha iyi kullanılması amacıyla, bir transfer 
aracı ve millî geliri bir paylaştırma aracı olmaktadır. Ekonomik 
politika da, Devletin en önemli bir fonksiyonu  haline gelmiş ol-
maktadır. 

Böylece, Batı ülkelerinin, hemen hemen hepsinde ve her ülke-
nin strüktürel niteliğinin farklılığı  doğrultusunda değişmek üzere 
bir Devlet Güdümcülüğü, Ekonomik Liberalizmin yerini 
almaktadır. 

Daha önce dolavısı ile 1929 büyük ekonomik çöküş, Liberal 
Kapitalizmin sonucunu ilân eden bir oluştur demiştim. Keynes  ile 
1936 da başlayan Liberalizmi, düzelterek yenileştirme arayışları, 
Müdahaleci Kapitalizmin, biraz ilerde değineceğim doktrine ge-
çerken daha etraflı  açıklayacağım gibi, 1938 yılında «Lipman Kol-
logyumu» ile, Neon Liberalizmi, oluşturacaktır. 

C ) İkinci Dünya Savaşından sonra 

1945 y. 'na gelindiği zaman, Kapitalist dünya, buraya kadar an-
dığımız I'nci Dünya Savaşı, 1929 büyük bunalımı ve II'nci 
Dünya Savaşı gibi, önemli olayların strüktürleri değiştirici et-

(413) Bknz, N. KALDOR:  Evolution Capitalıste â la Lumiere de l'Economie Keyne-
sienne, Eco. App, -içide-, Cilt: X 1957 No. 2-3. 
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kileri altındadır. Uluslararası alanda ise Sosyalizmin etkisi kendini 
göstermektedir. İkti saden Gelişmiş Ülkeler, siyasal bağımsızlıkları 
için savaşıma girişmişlerdir. Kısaca Kapitalizm, içsel ve dışsal alanlar-
da meydana gelmiş bulunan strüktürel değişmelerle, kendini tu-
tarlı bir hale getirmek zorunda kalmaktadır. 

Birinci Dünya Savaşından sonra oluşan devlet karışımları, dev-
let güdümcülüğüne dönüşmektedir. Belirtmek gerekir ki, Libe-
ralizmin, Devlet ile birey arasındaki karşılıklı ilişkiler şemasının 
(ki bu şemayı, sadece sermaye çevrelerinin egemenliği çiziyordu), 
yerini birden çok çıkar grubunun Devlet ile ördükleri yeni denge-
leyici ilişkiler şeması almış oldu (414). Toplumsal genel sımfsal  st-
rüktürün belirlediği değişik gruplararası çıkar çatışmasında Devlet 
üzerinde karışmada bulunması için önemli baskılar yapıldığı bir 
olgudur. İkinci Dünya Savaşından sonra Kapitalist ülkelerde, oluşu-
mu güçlenmiş bu baskı gruplarını, başlıca üç kesimde görmek müm-
kündür: «Kapitalist çıkarları temsil eden baskı grupları; 
işçi çıkarlarını temsil eden baskı grupları. Birde, bu ikisi 
arasında yer alan köylü ve çiftçi  baskı grupları. «Kapitalist 
sistemde siyasal oluşuma müdahaleye, rengini ve tonunu veren, bu 
işveren ve işçi çıkarlarını savunan, baskı gruplarıdır» (415). İşte 
devlet karışımları da, bu baskı gruplarımn oluşturduğu yeni iliş-
kilere göre biçim ve nitelik kazanacaktır. Çünkü güçlü hale gelmiş 
bulunan bu örgütler ve Demokratik Siyasal Rej im uygulamaları 
sonucunda, sahip olduğu oyun ağırlığını bilen vatandaşlar, Dev-
lete başvuracak, dertlerine çare bulunmasını isteyeceklerdir (416). 
Bütün bu değişmelere, daha önce andığımız üzere, savaş ortamı-
nın, yönetici kadrolarına karışımcılık alanında vermiş olduğu yet-
kileri ve yeni alışkanlıkları da eklemek gerekir. 

5. K A R I Ş I C I  K A P İ T A L İ Z M D E N  G Ü D Ü M L Ü K A P İ T A L İ Z M E 

Değişen ulusal ve uluslararası strüktürler doğrultusunda, üre-
timin ve değişiminin mekanizmaları da, çok karmaşık bir hale gel-
meğe başladı. Teşebbüslerin organizasyonu, müteşebbisin rolü de 

(414) Örneğin, ünlü Tocqueville, genç A.B.D. ' i . rejiminde farklı  organizasyonların 
oynadıkları büyük rolü, önemle belirtmektedir. (De la Democratie en Amerique, 
Paris, 1835-1840). 

(415) S. EHRLICH: Les «Groupes de Pression» et la Structure Politique du Capitalisme, 
Revue Française  de Science Politique,  -içinde-, Mart, 1963, sh: - 40. 

(416) Ch. de LASTEYRIE:  «Deflation  ou Devaluation». R . D . M . , 1 Kasım 1935, Cilt: 
6. sh: 51. 
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çok değişti. Öylesine bir değişme ki, artık teşebbüslerin güdümü 
ve yönetimi için, maliyecilerden çok mühendislere ihtiyaç hasıl oldu. 
Şirketlerde sermaye hisseleri, teknisyenlerin yararına olmak üzere 
sınırlandırılmış oldu. Geliştirilen teknikler, fiyatların  düşmesine 
katkıda bulundu. Teşebbüsün yönetiminde, müteşebbisinde işlevi 
ve iktidarı, teknik adamların lehine olmak üzere sınırlandı. Ünlü 
deyişi ile Teknokrasi,  Kapitalizmin yörüngesine girdi. 

Bu yeni Kapitalizmin strüktürelerine ve doktrinine biraz ileri-
de değindikten soma, Liberal ekonomiye, bir tepki olarak doğan, 
güdümlü (dirigd) ekonominin, anlamına ve bunun Karma Ekono-
miye dek aşamalarına değinmeğe çalışacağım. O n d a n önce 
burada söz konusu devlet karışımlarını, kimi zaman doğru sayıla-
mıyacak ve sanki Kapitalizm ile sosyalizm arasmda ayrı bir 
sistemmiş gibi kullanılan, Devletçiliğe, götüren bir iki gelişmeye 
değinelim. Millîleştirmeler, kamu kesiminin ekonomik oluşması, 
sosyal sigortaların yayılması, devletçiliğin Kapitalist bir ekonomik 
politika olarak kullanılması ile anarşik ekonomiden organize ekono-
miye geçilmektedir. 

Daha önce andığımız gibi, A . B . D . ' i n d e , Roosevelt,  daha sonra 
Fransa'da Devletin, fiyatlar  ve ücretler alanına yaptığı karışımlar, 
diğer ülkelerce de uygulanan genel bir yasa haline gelecektir. 

X I X . yüzyıl sonuna kadar, dokunulmaz sanılan bu iki alana 
Batı Avrupa'nın bütün büyük ülkelerinde, hükümetler sürekli karışım-
larda bulunmaktadırlar. 

İkinci Dünya Savaşından sonra, Devletin iktisadî karışımları, 
yapılan Millîleştirmelerle, yeni boyutlar ve nitelikler kazandı. 
Bunun iki önemli yapısal değişiklik getiren ilk sonucu, özel kesimin 
faaliyet  alanını kısmak oldu. İkincisi ise, özel sektör yanında, Ka-
musal bir kesim oluşmuş oldu. 

Fransa'da örneğin, hükümet bir çırpıda 1945 y . 'da, Merkez 
Bankasını ve diğer dört önemli iş-mevduat bankaları ile sigorta-
ları, gaz ve elektrik, maden kömürü, uçak yapımı ve sivil havacılık 
teşebbüslerini, millileştirdi. Fırsattan yararlanarak Renault otomobil 
fabrikaları  da, millîleşmiş oldu. 

İngiltere'de ise millîleştirmeler daha da ileri gitti (ekonomik 
Liberalizmin anayurdu sayılan İngiltere'de). 1945-1951 dönemin-
de iktidara gelmiş bulunan, ingiliz işçi Partisi, maden kömürünü, 
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İngiliz Merkez Bankasını, sivil havacılık, elektrik, kara ve demir 
yollarını millileştirdi. 

Yukarıda belirttiğimiz gibi, böylece, oldukça geniş bir kamu 
ekonomik kesimi Kapitalist ülkelerde meydana gelmiş oldu. 

Aşağıdaki çizelgede, 1975 yılında Batı Avrupa ülkelerinin baş-
lıcalarında kamulaştırmalar ile, Devlet güdümcülüğü hakkında, ye-
terli bir fikir  verebilecek bilgiler bulunmaktadır. 

ENERJİ: Fransa İtalya Almanya İngiltere 

Maden Kömürü % 100 % 100 % 20 % 100 

Elektrik % 88 % 100 % 40 % 100 

Kömür-Gazı % 78 % 100 % 90 % 100 

Tabiî Gaz % 100 % 92 — — 
Atom Enerjisi % 100 — — % 100 

ULAŞIM: 

Demir Yolları % 100 % 100 % 100 % 100 

Hava Yolları % 98 % 90 % 100 % 100 

Deniz Yollan % 37 % 80 . — — 
BANKA  - SİGORTA: 

Merkez Bankası %' 100 % 100 % 100 % 100 

Diğer Bankalar % 44 % 44 — — 
Kaza - Sigortaları % 43 % 15 — — 
SANAYİ: 

Otomobil % ıs % 2,5 % 10 — 
Uçak Yapımı % 61 — — 

Demir - Çelik — % 60 % 4 — 
Demir Madeni Yatakları — % 80 % 90 — 

Kaynak:  Fransız ENTREPRISE, dergisi, 1 Eylül 1957, sh: 51, Paris. 

Devletin kararlı bir karışımına konu olan diğer alan, Sosyal 
Sigortalardır. Fransa ve İngiltere'de Devlet, sosyal sigortaları 
son derece yaygınlaştırmak suretiyle, millî geliri yeniden paylaş-
tırarak, hastalık, iş kazası, yaşlılık, işsizlik veya çok nüfuslu  aile-
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ler gibi, sosyal eşitsizlikten en çok ıstırap çeken halk yığınlarının 
yardımına koştu. 

Bütün vatandaşları, hayatın kazalarına karşı güven altına alan 
sosyal sigortalar sisteminin Batının bütün Kapitalist ülkelerinde 
gelişip yayılması, Liberal Kapitalizmde yapılmış en büyük de-
ğişikliklerden biri olmaktadır. Örneğin, 1970 yılında «Fran-
sızların % 85 şinin sosyal sigortalar tarafından  korunmuş 
olduğunu belirtmek», sanırız ki Devletin iktisadî hayata sosyal 
eşitsizlikleri, hafifletmek  için yaptığı karışımların, çapı ve önemi hak-
kında, yeterli bir fikir  verebilir (417). 

Karışımcı dediğimiz Kapitalist sistemin bu önemli sosyal eşit-
lik aracının orijini, Beveridge plânı diye adlandırılan ve 1942 y. 
da yayınlanan bir rapora kadar çıkmaktadır. Sir William 
Beveridge'in (418), başkanlığı altındaki Komisyonun bu alandaki 
çabası, doğrusu, böylesi komisyonların geleneksel girişimini çok aş-
maktadır. 

Bu yeni Kapitalizmde anlamlı bir diğer nokta, Fransa ve Al-
manya örnekleri ile personelin, teşebbüslerin yönetimine 1945 y. 
dan sonra, katılmaya başlamasıdır. 

İlerde diğer yanlarına değineceğimiz bu kısa gelişmeler 
bile Liberal Kapitalizmin, tamamen bittiğini ve Müdahaleci 
Kapitalizm döneminin başladığını göstermektedir. Bununla 
beraber, Kapitalist sistem bütün güçlüklerini tamemen çözemeyecek, 
fakat,  ekonomik mekanizmalar hakkında edinilen bilgi ve devlet ka-
rışımları sayesinde bunalımın, durgunluğun ve enflasyonun 
tehditleri önlenebilmiştir. Devletin karışıcı bu politikası, 
Kapitalist ülkelerde, genel ekonomik dengenin en iyi düzen-
leyici olarak benimsenmiştir. 

(417) Fransa hakkında bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bknz: 
— M. MAILLET: Le Secteur Public en France, P.U.F. «Que-sais-je?» 1970 Paris 
1970. 
— A. GETTING: La Securite Sociale, P . U . F . , «Que-Sais-Je»? 8. baskı, 1969, 

Paris. 
(418) Bknz, BEVERİDGE:  Fuil  Employment  in a Free  Society  (Fransızcaya çeviren: LAUFEN-

B U R G E R ve D O M A R C H I ,  Du Travaii  Pour Tous  Dans une Societe  Libre, Ed. Montch-
restien, Paris, 1945, (Belirtelim ki, S. W. BEVERDGE'in  «Social Insurance  and Allied 
Service», kitabı, S O S Y A L S İ G O R T A L A R  tarihinde,  unutulmaz çok değerli bir aşamadır. 
Bunun büyük önemi şu sosyal olayı yeteri ölçüde açıklamaktadır:  anılan inceleme, II  ciDünya 
Savaşının en ateşli  ortamında yayınlandığı, Ocak. 1943 gününde, sadece Londra'da  3 saat 
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Müdahaleci Kapitalizm veya Kapitalist Devletçiliğin gü-
nümüze dek önemli gelişme aşamalarından geçerek kendini, değişen 
ve gelişen tüm strüktürlerle tutarlı bir hale getirecek, asıl 
esprisini kaybetmeden, biçiminde ve işleyişilerinde gerekli 
iyileşmeleri, yenileşmeleri başarı ile gerçekleştirecek, yaşama 
gücünü arttıracaktır. 

Önce dağınık tesadüfi  müdahaleler, daha sonra andığımız ne-
denlerle süreklilik kazanarak Kapitalist Devletçilik  gibi, sistema-
tik bir politika oluşacaktır. Çünkü ekonominin genel dengesinin 
en iyi düzenleyici aracı olarak görülmektedir. 

A.B.D.'nin 1949'da ve Fransa'nın 1953 yılında denemeleri, bu 
kanıya güç vemektedir. 1929 ekonomik bunalımı sonucunda, Ba-
tılı Kapitalist ülkelerin tümü, ekonomiyi güden politikalar uygula-
mıştı (419). Şimdi bu deneyler, daha olgun ve Kapitalizmle, daha 
tutarlı bir hale getirilmektedir. Üretim unsurları ve yaratılan zen-
ginliklerin, daha etkin ve daha adil bir paylaşımı, hedef  alınmak-
tadır. İşsizlik, bunalım, yoksulluk  ve açlığın yarattığı şoklara, 
yeniden düşmemek ve «Kızıl tehlikenin» tehditlerini, zarar-
sız hale getirip, Sosyalizmin yayılma alanlarını tıkamak için, 
Kapitalist Ekonomi, yeniden organize olmakta, güdülmekte, 
dengelenmekte ve sürekli denetlenmektedir (420). Kapitalizm 
«başı bozukluktan», anarşiden kurtarılmakta, hazırlıklı dü-
zenli bir duruma kavuşmaktadır  (421). 

Hele aslında Sosyalist ekonomik sistemin işleyiş strüktürle-
rinden biri olan «emredici» planlanmanın, esinlendirici sonuçlar-

içinde, 70.000 nüsha satılmıştır.  Bütün İngiltere'yi  saran tartışmalara  yol açmış: İşçi  Partisi 
bu ilkeleri kabul etmiş, Muhafazakâr  Parti,  etkilenmiş,  Kilise  çevreleri çok olumlu karşılamış, 
parlamento, günlerce süren tartışmalar  oluşturmuş, hükümet bundan, önemli sonuçlar çıkarmıştır. 
A.B.D ., İsviçre,  Belçika, bundan etkilenmiştir). 
— BOUDEVILLE: Plein Emploi et Socialisme en Grande Bretagne, 1946, Revue 
Politiçue  et Parlementaire,  Mayıs,  1951. 

(419) Batı ülkelerinden, İtalya, Almanya, A . B . D . , İngiltere vb. hakkında toplu ve ilginç 
incelemeler, Revue d'Economie  Politiçue,  1934, Sirey, Paris, içinde yayınlanmış bulun 
maktadır. 

(420) Bu konulara da değinen ilginç bir eser için bknz: 
— Louis MARLIO: Le Sort du Capitalisme, Paris, Flammarion, 1938, a.g.e. 

(421)1 Kapitalist sistemde, ekonomik dalgalanmalar ve Kapitalist sistemin yeni nitelikleri 
için, bknz: D. TADDEI: «Theorie des Fluctuations Economique et Capitalisme 
Entraine», Cahiers d'Analyse Economique, içinde, Paris, Cujas sh: 7-60, 1968, 
(Semain Aftallon). 
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ından yararlanarak, özendirici «isteğe bağlı» bir plânlama 
oluşturup, Kapitalist strüktürler yörüngesi içine yerleştirilme-
si ile, sistemin konjonktürel ve strüktürel dengesizlikleri, 
büyük ölçüde denetim altına alınabilecektir. 

Önce Fransa'nın, daha 1947 ydında (422), Kapitalist bir anla-
yış içinde uyguladığı plânlama, büyük başarılar sağlayınca, diğer 
Kapitalist ülkeler tarafından  (423) uygulanmağa başladı. Plânın, 
karma bir yapıya doğru gelişmiş Kapitalist strüktürlere eklediği 
yeni dirençler ve etkinliklerle, Kapitalist sistem, Müdahaleci aşa-
masında, ekonomik dalgalanmaların, «tesadüflerin  etkisin-
den» (424) aklın ve isteklerin doğrultusunda güdülebilecek ve 
denetlenebilecek bir duruma getirilmiş oldu. 

Böylece kontrol altına alınan ekonomik faaliyetlerin,  toplum-
sal amaçlar ve özlemlerin doğrultusunda güdülebilmesi, olanağı 
doğmuş oldu. Ekonominin doğal dengeleyici unsurları ile,giderile-
meyen konjonktürel veya strüktürel çatışmalar, dıştan devletin 
plânlı ve programlı karışımları ile giderilebilmektedir. Liberal Ka-
pitalizmi saran bunalımlar, ne konjonktürel ve ne de strüktürel 
boyutlarıyla, Müdahaleci Kapitalizmde, II ci Dünya Savaşını 
izleyen «20» yılda, oluşmamıştır. Piyasanın eksik yanlarını kapatan 
ve düzelten kapitalist, ihtiyarî plânlama ile bunalımlara karşı, ekono-
mik gidişi, konjonktürel ve strüktürel yanları ile yakından izleyen ve 
durumu saptayan geliştirilmiş enformasyona  dayanan, iktisadî 
politikalar, Müdahaleci Kapitalizme, sağlam temeller kazandır-
mıştır. 

Sosyalizmin yarışımı ve ekonomik kolonileştirmenin sonu ile 
1929 ekonomik korkunç çöküşünün, uyarıcı kuşkuları, Müdahaleci 
Kapitalizmde, yalnız ekonomik strüktürler arası uyumu sağlamak 
ile yetinmemekte, sosyal strüktürlerle ekonomik strüktürler arasındaki 
çatışmaların tahammül edilmez sınırlara, ulaşması da engellen-
mektedir. 

Ekonomik strüktürler arası uyum, istikrarlı ve hızlı bir eko-
nomik büyüme ve kalkınma ile, sosyal ve ekonomik uyum ise, ge-

(422) P. BAUCHET l'Experience Française de Planification,  Le Seuil Paris, 1958. 
— C. CRUSON: Origine et Espoire de la Planification  Française, Dunod, Paris, 

1968. 
(423) J. VERGEOT: Les Plans Dans le Monde, Paris, 1970 ile, J.P. DELİEZ: La Pla-

nification  Dans les Pays d'Economie Capitaliste, Mouton (Paris-La Haye), 1968. 
(424) P. MASSE: Le Plan ou l'Anti-Hasard, Col. tdees (nrf),  Paris, 1965. 
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lir dağılımına göreceli ve gelişen bir adalet getiren Sosyal Politika-
larla sağlanmaktadır. 

Ekonomik durgunluk, enflasyon  vb. gibi dalgalanmalar zaman 
zaman görülmektedir. Fakat, ekonomik sistemi yıkacak nitelikte 
ağır, ekonomik bunalımlar oluşmamıştır, son çeyrek yüzyılda (şu-
satırlar, 1972 yılında yazılmaktadır). Bu nedenle, yukarıdaki an-
lamda, 1945-1968 Batı'nin Müdahaleci Kapitalizmine «Buna-
lımsız Kapitalizm» diyen düşünürler (425), pek haksız sayıl-
mazlar. 

Gerçekten, özellikle 1950 lerden sonra, Batı dünyasının geliş-
miş Kapitalist ülkelerinde, gerçekleştirilen ekonomik gelişmeyi, 
yalnız Kapitalizme sempatisi olan veya tarafsız  bulunan düşünür-
ler değil; fakat,  çağımızın ünlü marksist düşünürlerinden Ernest 
Mandel bile kabul etmektedir. Öyle ki, düşünür 1954-1964 döne-
mini, «Neo - Kapitalizm» dediği (bizim Müdahaleci Kapita-
lizm dediğimiz), bu sistemin, en parlak dönemi saymaktadır (426). 
Bu dönem zarfında  yazar, Kapitalizmin, Batı Avrupa'da ve Japonya' 
da, I ci Dünya Savaşından önce bile, görülmemiş derecede yüksek 
bir ekonomik büyüme gerçekleştirmiş olduğunu belirtmektedir (427). 
Aslında, Müdahaleci Kapitalizmin, 1950'lerden sonraki başarı 
dönemini 1968 y.'na değin uzatmak ve bundan sonra Kapitalist 
sistemin, daha büyük başarılar gerçekleşti rem iyeceği yönünde, E. 
Mandel'in «kapalı» görüşünün, değişik noktalardaki eleştirilebilir 
yönü bir tarafa  bırakılacak olursa, Kapitalizmin başarısını sapta-
yan yanlarını paylaşmamak olanaksızdır. 

Mydahaleci Kapitalizmin bir diğer başarısı, Liberal Kapita-
lizmin çok ihmâl ettiği sosyal alana, önem vermesidir. Daha önce 
sosyal sigortalar dolayısı ile bu konunun altı çizilmişti. Liberal Ka-
pitalizmin, andığımız uygulaması sonucunda, Devletin ilke ola-
rak sınırlı kalan karışımları, ekonomik alanda çoklukla, «zararları 
sosyalleştirmek» ve kârları ise özelleştirmek gibi uygula-
malarda belirtmekteydi. Müdahaleci Kapitalizmde ise, özel ke-
simin ağırlığı, işçi ve orta sınıfın,  devlet yönetimine yansıyan 

(425) Bknz, R. FOSSAERT: l'Avenir du Capitalisme,. Ed. du Seuil, Paris, 1961. 
(426) (427) E. MANDEL: «l'Apogee du Neo-Capitalisme et ses Lendemains», Les Temps 

Modernes,  -içinde-, Ağustos-Eylül, 1964, sh:. 194-210 (Belirtelim ki, bu inceleme, aynı 
zamanda «.The  Economics «Neo-Capitalism»  başlığıyla, Socialist  Register,  ıg64'te yayın-
lanmıştır) . 
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gücü ile, büyük ölçülerde dengelenebilmekte, frenlenmek-
tedir. Siyasal iktidar paylaşımı, ekonomik iktidar bölünmesi 
sonucunda, millî gelir dağılımına göreceli bir eşitlik getir-
mektedir. Liberal Kapitalizm sosyal alanda çatışmayı ge-
tiriyordu. Karışıcı Kapitalizm ise boyutları büyüyen bir sosyal 
Barışa varmayı amaçlamaktadır ve aoımsanmıyacak bir 
başarı ile bu yolu genişletmektedir. Çünkü, andığımız sosyal 
çatışmaların Batıya çok pahalıya mal olan sonuçlarından (428), 
önemli dersler alınmıştır. I l 'nci Dünya Savaşından sonra Kapitalist 
ülkeler şunu anlamışlardır ki; «pek az şey, sosyal adalet kadar 
toplumların huzuru, insanların birbirlerini sevmeleri ve 
karşılıklı saygı içinde yaşayabilmeleri için etkili olabilir» 

(429). 

Grupların ağırlığını göz önüne alan Müdahaleci Kapitalizmde, 
işçilerin ücretleri, artık güçlü sendikalar aracılığı ile saptanmakta, 
patronlar istedikleri ücreti, empoze edememektedirler. Fakat, iş-
verenler de, kendi sendikaları etrafında  birleşmiş olduklarından, 
üretim piyasasına egemen bulunmakta ve belli ölçüler içinde mal-
ların satış fiyatlarını  saptayabilmektedirle. Ücret saptanmasında, 
«beşerî unsur», ekonomik unsura, bir yenilik olarak eklenmekte-
dir. Ücret seviyesi böylece, sahibine, belli ve insanî bir yaşama sağ-
layacak ölçülere varmaktadır. Sonra belirtmek gerekir ki, işçinin 
geliri sadece ücret ile sınırlanmamaktadır. Arı ücrete, bir de çocuk-
aile tazminatı, iş kazası, hastalık, yaşlılık gibi ek ödemeler eklenmek-
tedir. Hiç kuşku yok ki, devletin karşımı olmadan, örneğin bağımsız 
bir teşebbüsün, bu tür ödemeleri kabul edeceği şüphelidir. Ücreti 
tamamlayan bu tarz sosyal ödemeler ((430), çağımızda daha 
da genişletmektedir (431). 

Kalın çizgileriyle değindiğimiz Müdahaleci Kapitalizmde dev-
letin, ekonomiye bu karışımı sonucunda, Liberal Kapitalizmin, 
strüktürleri 've kurumları büyük ölçülerde değişmiş oldu. Kamu-
sal genel çıkar düşüncesi ile, Devlet çeşitli faaliyet  alanlarını ka-

(428) Bknz, Avrupa Sendikacılık Hareketi, Türk-İş Yayınları, No: 42, Şark Matbaası 
Ankara, 1966. 

(429) Prof.  Dr. Cahit  TALAŞ: Sosyal Ekonomi, Sevinç Mat., Ankara, 1972, Önsöz. 
(430) Jean  MARCHAL:  Les Facteurs qui Determinent le Taux des Salaires dans le Monde 

Moderne, Revue Economique, -içinde-, Temmuz 1950, sh: 129' 
(431) Sosyal Politikanın Kapitalist İngiltere'de uygulanması hakkında, ilginç bir çalışma 

için, bknz, Jean  LHOMME: La Politique Sociale de l'Angleterre Contemporaine, 
a.g.e., P . U . F . , Paris, 1953. 
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mulaştıran karışım ile, özel kesim faaliyet  alanlarını daraltmakta, 
özel kesim yanında Kamusal kesim de, iktisadî hayatın önemli bir 
öznesi olmaktadır. Karma bir yapıya dönüşen bu Kapitalizmde 
devlet, artık öğüt-esin vermekle, özendirmek veya bazan emret-
mekle kalmaz, üretime bizatihi katılmakta, ekonomik faaliyetlerin 
yaratıcısı olmaktadır. Kapitalizmin bu noktada, Liberal aşamaya 
görece yarattığı niteliksel değişiklik, açık ve kesindir. 

Liberal Kapitalizmde, sadece girişimciliğin dinamiğine ve 
sakıncalarına dayanan sistem, Müdahaleci Kapitalizmde, sakınca-
ları büyük ölçüde giderilmiş özel girişimciliğe, yapıcı ve güdücü, 
reformdan  geçmiş bir devletin etkin karışımları eklenmek-
tedir. 

Böylece, büyük değişme ve gelişmelerin merkezi haline gelmiş 
bulunan Müdahaleci Kapitalizm, plânlı ve karma yapısı içinde 
canlı bir güç haline gelmektedir. Teknokratik eğilime veya ünlü 
Galbraith 'in (432), deyimiyle Teknostrüktiire  götüren, gelişimi ile 
de Müdahaleci Kapitalizm yine Sosyalist olmayan bir toplum oluş-
turmaktadır. Bu gelişimde ilginç olan nokta, Kapitalizme karşı 
olan güçlerin Kapitalizme, küçümsenmeyecek ölçülerde entegre 
edebilmiş olmasıdır. 

Bu noktaları belirttikten sonra, şimdi, Müdahaleci Kapitaliz-
min Doktrinine ve Strüktürlerine geçebiliriz. 

IV. KARIŞICI  KAPİTALİZMİN  DOKTRİNİ  VE STRÜKTÜR-
LER! 

En genel ve yüzeysel anlamında iktisadî faaliyetler  alanına 
devlet karışımcılığı, iktisadî sistemlerin oluşum ve gelişim çizgi-
sinde, sürekli bir veri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yalnız şu var-
ki devletin, iktisadî hayata karışımlarının amacı, tarzı ve boyutları, 
gerek tarihsel akış, gerekse farklı  Strüktürler'e göre (Lib, Müd. 
Kapitalizm-otoriter veya özgürlükçü Sosyalizm) değişmekte, fark-
lılaşmaktadır. 

(432) Bknz., J. K. GALBRAITH:  Le Nouvel Etat Industriel, Ed. Gallimard, Paris, 1967, 
sh: 71 ve 96. 
Paris, 1967, sh: 71 ve 96. 
— J. K. GALBRAITH:  La Crise des Socictes Industrielles, l 'O.B.S. Nouvel Obser-

vateur, yayını, Paris, 1971, sh: 73. 
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Liberal Kapitalizmde, daha önce gördüğümüz gibi başlangıçta 
devlet, belli bir özel mülkiyet  rejiminin içinde oluşan belli ekono-
mik ilişkilerin, sistemin mantığına (doktrinine) uygun bir tarzda 
işlemesini garanti edecek, karışımlarda bulunuyordu. Devletin içer-
diği kurumsal strüktür, bu tür Liberalizme, uygun tarzda oluşmuş-
tu. V e Liberal Kapitalizmin devleti, bu organizasyonu kurduktan 
sonra, her şey, özgür işleyen otomatik mekanizmalara göre uygun 
bir tarzda işleyecekti. Bundan sonra devletin karışımları, bu rejime 
bekçilik etmek ile sınırlanıyordu. 

Oysa daha önce anlatmağa çalıştığımız, «Ekonomik, Sosyal 
ve Siyasal» değişmeler, I. ve Tl. Dünya Savaşları, Kapitalizmin 
bunalımları, Sosyalizmin bir sistem olarak doğması ve özellikle 
Demokrasinin yaygınlaşan bir siyasal oluş olarak belirmesi, Libe-
ral Kapitalizmin, bütün striiktürlerini, alt-üst etmiştir. Devletin 
iktisadî hayata karışımcılığı, tek kurtarıcı bir araç haline geldi. 

Yeni strüktürlerin oluşması, sınıfsal  çıkarların sendikalaşma-
sı, siyasal partiler kanalı ile gücünün, süperstrüktürün en 
üst katmanına çıkarabilmesi, kısaca, siyasal sistemin, artık 
nüfuz  edilebilir (permeabilite) bir yapıya dayanması, denile-
bilir ki siyasal iktidarı, Liberal Kapitalizmin dayandığı bir tek 
ekonomik gücün, tutsaklığından kurtarmıştır. Liberal Kapi-
talizmde, farklı  sosyal sınıflar  arasındaki uyuşmazlıklar, devletin 
hareketsizliği karşısında ekonomik bakımdan güçlü olan kesimin, 
lehine çözülüyordu. Bu çözüm tarzının sınırlılığı ve tehlikesini, oluşan 
işçi hareketleri, aydınlığa kavuşturdu. Müdahaleci Kapitalizmin 
değişen strüktürlerinde oluşan, yeni çıkar gruplarının karşılıklı 
özel çıkarlarını, genel menfaatler  ile bağdaştırabilme zorun-
luluğu, diğer nedenlere eklenen önemli bir ağırlık olarak devleti, 
yeni oyun kuralları saptamağa, bunları işletmeğe ve bozul-
malarına engel olacak, müdahalelere götürmektedir. 

Hele, sosyal adaletin daha da büyümesini isteyen kimselerin 
çokluğu karşısında, söz konusu bu devlet kaışımcılığı daha da büyü-
yecektir. Devletin, millî gelir dağılımına gözeticilik etmesi, ekono-
mik güçlerin bağımsız işlemesi sonucu oluşan sosyal eşitsizlikleri 
düzeltmesi; sosyal ve hukuksal mevzuatı, daha büyük bir adalet ge-
tirmek üzere değiştirmesi gerekecektir. Siyasal Demokrasiye bağ-
lanan güvenin, sürekli olması, olabilmesi nedeniyle Devletin, «üre-
timin veya gelir dağılımının başlıca kaynağı olan özel mül-
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kiyetin, siyasal özgürlüğü tehlikeye itmesine, onu iptal etmesi-
ne de engel olması, gerekir» (433). 

Bu genel değinmelerden sonra burada belirtilmesi önemli olan 
bir nokta var. 

Kısaca andığım bu nedenlerin gerekleri doğrultusunda ekono-
mik hayata karışımcılığının boyutları giderek büyüyen devletin, 
bu hayatî görevini belli bir doktrinden beslenen açık politikalar 
aracılığı ile yapılmamasının, başarı getiremiyeceği bir yana çok 
tehlikeli sonuçlar yaratabileceğini belirtmek gerekir. Burada kar-
şımıza yine strüktürel unsurlarla doktrinal bağlantılardan geçen 
tutarlılıkların zorunluluğu çıkmaktadır. 

Nitekim, daha önce belirtmiş olduğumuz gibi, I ci Dünya Sa-
vaşından sonra, çapı büyüyen Devlet karışımcılığının sistemli ve 
etkin bir tarzda yapılması yönünde doktrinal arayışlar oluşacak-
tır. Keynes 'in Liberal Kapitalizmi düzelten «Genel Teorisi», bu 
arayışların (434) ilk derli toplu bir örneği olacaktır. Ondan sonrada 
devam eden ve aşağıda değineceğimiz arayışlarla, Karışıcı Kapi-
talizmin Doktrini oluşacaktır. 

1. K A R I Ş I C I  K A P İ T A L İ Z M İ N  D O K T R İ N İ : N E O - L İ B E R A -
L İ Z M 

Liberalizmin, «Neo-Liberalizm» tarzında (435), yenileştirilmiş, 
düzeltilmiş bir doktrin olarak gelişmesi, izlendiğimiz strüktürel de-
ğişmelerin oluşturduğu nedenlerin sonucudur. 

Aslında belli strüktürlerin, gördüğümüz gibi (kuralcı-güdücü, 
M a l î - T i c a r î Kapitalizm), yarattığı liberal doktrin, belli bir süre, 

(433) Bknz, BEVAN: Pour Vaincre la Peur, Paris, Ed. Calmann-Levy, sh: 40. 
— H. VOLPE: «Structure de Classe et Inegalite Sociale», l'Homme  et la Sociite  -içinde-, 

Nisan, Mayıs, Haziran, 1966 sh: 183-199. 
— M. KOLINSKY:  «l'Etat et la Classe Dominante» l'Homme  et la Societi,  -içinde-, 

Nisan, Mayıs, Haziran, 1966, ih: 173-182. 
— N. POULANTZAS: Sur l'fitat  Dans la Societi Capitaliste, Politigue  Aujourd'hui, 

Mart., 1970, sh: 65-76. 

(434) J- M. KEYNES'in doktrinini, Neo-Liberalizm diye değerlçndiren, ilginç bir eser 
için. bknz: 
— Paul LAMBERT: l'oeuvre de J. M. KEYNES,  Cilt: 1. Liege, 1963. 

(435) Aslında Neo-Liberalizm, diye adlandırılan bu doktrin 1936 y'dan günümüze değin 
uzanan, bütün geliştirici çabaları da içermekte ve arı LİBERALİZMDEN çok 
uzaklaşmaktadır. 
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başarı ile işledikten sonra, meydana gelen değişme ve gelişmelere 
karşılık veremez duruma gelmişti. Uygulamada doğan görülme-
miş, yoksulluk ve bunalımların, tek nedeni Liberalizm oluyordu. 
Karşı reaksiyon olarak doğan Marksist doktrinin yıpratıcı eleştiri-
lerine, bizatihi, samimi Liberallerin, çökmek tehlikesi geçiren Ka-
pitalizmi, kurtarmak isteyen arayışları ve çabaları eklenerek, içsel 
ve dışsal etkilerle, ııe grupları ne de Devletin karışımını kabul etme-
yen eskimiş Liberalizmden vazgeçildi. Oluşan Neo-Liberal Okul 
düşünürleri, devlet karışımını kabul etmektedirler. 1938 y. da Paris'te 
Walter Lippmann kollogyumunda bir araya gelen Liberal 
düşünürler (436), Neo-Liberal doktrinin ilk temellerini oluştu-
racaklardır. Günümüze dek uzanan bu görüşler, yeni koşullarla 
daha tutarlı bir hale gelebilmek umudu ile, daha modernleşecektir. 

Aslında buraya kadar andığımız, Kapitalist ekonomiyi düzel-
ten, iyileştiren, denetleyen, organize eden Devlet Müdahaleleri, 
Liberalizmin kapitalist amacını yıkmamaktadır.  Uygulanan 
plân bile, Liberal esprili Kapitalist, plândır. Başlangıçtan beri rast-
lantısal, geçici, Devletçi, plâncı veya Karma ekonomili nitelikleriyle 
bütün bu Devlet karışımlarının değişmeyen ve en önde gelen amacı, 
Kapitalizmi, anarşinin yıkıcılığından kurtarıp, düzenlemek, ya-
şatmaktır. Kısaca bu kamusal karışımlar, Kapitalist sistemi belirle-
mek için anılan piyasayı, yıkmak,  ortadan kaldırmak için değil, 
tersine, eksikliklerini  gidermek, iyileştirmek içindir. Libera-
lizmden yana olan bir düşünürün belirttiği üzere, «Liberalizm ma-
dem ki iyi idi ve madem ki yararlı mayalanmalara olanak verecek 
yanları vardır, bu sistemden kurtarılması mümkün olan tarafları 
kurtarılmalıdır. Seçmesini bilmek gerekir. Çok kimsenin yanlış düşünüp 
yansıttıkları gibi, gemiyi batırmak söz konusu değildir. T a m 
tersine batmak üzere olan gemiyi, içindekilerle birlikte kurtarabilmek 
için, fazla  ve tehlikeli olmaya başlamış bulunan yükün bir kısmını, 
denize dökmek söz konusudur» (437). 

Liberalizmden, Devlet karışımını kabul eden Neo-Liberalizme 
geçiş, ünlü Montesquieu 'nun şu deyişine benzemektedir: Her han-
gi iyi bir şeyde, zararlı bir taraf  varsa, en iyi tutum, bu iyi şeyi almak 
yerine, elverişsiz, kötü tarafları  atmak olmaktadır. 

(436) Colloque  Walter  LİPPMANN (26-30) Ağustos 1938) Paris, Librr, de M^dicis, 1939. 
(437) A. DETOEUF: «La Fin du Liberalisme», Reme «X  Crise»,  -içinde-, 1 Mayıs, 1936, 

sh: 37. 
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Yukarıda değindiğimiz piyasa mekanizması, temel işleyiş 
strüktürü olarak korunmaktadır. Fakat, devletin güttüğü 
konjonktürel ve strüktürel politikalarla, uzlaşacak bir piyasa, 
söz konusudur. 

Bu değinmelerden sonra, şimdi Neo-Liberal doktrininin oluşma 
aşamalarına geçebilirim. 

A) Modern Liberal Doktrini Oluşması: 

Daha önce belirttiğimiz gibi, 1929 büyük ekonomik bunalımın-
dan sonra, özellikle, Liberal Kapitalizmin uygulanmış olduğu Batı 
ülkelerinde, işsizliğin ve yoksulluğun yarattığı sorunlara çare ara-
mak ve doğan sosyalist sistem karşısında Kapitalist sistemi kurtara-
bilmek yönündeki arayışlar belirmiş oluyordu. 

İngiltere'de okul şeflerinin  yönetimi altında Liberalizmin röne-
sansından söz açılıyordu (438). E. Cannan, (1912 yılında T h e Econo-
mic Outlook ve 1927 yılında An Economist's), «London School of 
Economics», profesörlerinden  Th. Gregory, L. Robbins, F.C. 
Benham, tarafından  izlenen önemli çabaları oluşturmuştur. 

A.B.D.'inde, «Risk,  Uncertainly and Profits»  (1921) ve 
«Ethics of  Compettion» (1935) başlıklı eserin yazarı, B' Knight 
de H. C. Simone, A. Director, G. Stigles, M. Friedman tara-
fından  izlenmiştir. 

Avusturya'da  L. Von Mises, Alman Prof.  ünlü W. Eucken, 
Wilhîlm Röpke'ye  diğer ünlü düşünürlerden G. Von. Haberler, 
F. Machlup. F. A. Hayek'i, eklemek mümkündür. 

Fakat, çok ilginç bir rastlantı olarak, «yapıcı» denilen bu Neo-
Liberalizm, tehlikeler altındaki bir Fransa'da adeta bir okul 
oluşturma olgusunu, hatırlatmaktadır. 

1936 y. da Fransa'da, «Halk Cephesinin» Sosyalist eğilimli ve 
L. Blum 'un başkanlık ettiği bir hükümet ve savaşa hazırlanan «Fa-
şist» Almanyanın tehdidi altında bulunmaktadır. 

Fransız Liberalleri, güdümcü ekonomiden yana olanların bas-
kılarına güçlükle karşı koyabilmektedirler. Ünlü, Politik ve Moral 
Bilimler Akademisi ile, Politik İktisat Derneği'ni korumak-

(438) F. HAYEK:  A. Rebirth of  Liberalism, The Freeman, 28 Temmuz 1952. 
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tadırlar. Liberal Kapitalizmin değişmesi ve yeni Liberalizm hak-
kında, L. Rougier, J. Rueff,  L. Marlio, B. Lavergııe, A. Detoeuf, 
G. Pirou, L. Romier, R. Courtin, v.b.nin eserleri oluşmaktadır 
(439). Fazladan Amerikalı ünlü gazeteci Walter Lippmann 'ın 
1937 YJda yayınlamış bulunduğu: «The Good Society» adlı eseri 
Fransızcaya: La Çite Libre» diye çevrilecek ve piyasa ekono-
misinin doğal bir kanunun'nun, kendiliğinden oluşan bir 
sonucu değil; fakat  devletin demokratik, meşru, hukukî 
düzeyine dayanan bir karışımın sonucu olduğunu ilân ede-
cektir (440). 

Buraya kadar kısaca andığımız ve yeni bir Kapitalizm oluştur-
mak isteyen bu dağınık gayretleri, derleyip toparlamak lâzımdır. 
Ağustos, 1938'de Paris'te W. Lippmann kollogyumu, toplanacaktır. 
Şimdi Neo-Liberalizmin, bu ilk organizasyonuna geçelim. 

a) Walter  Lippmann Kollogyumu  (Paris  26-3 Ağustus  1938). 

Andığımız «The Good Society» kitabı ile (1937) Walter Lip-
pmann, Neo-Liberalizmi derli toplu bir tarzda yansıtıyor ve eski 
Liberalizmi de, yeniden yorumlayarak düzeltiyordu. Yazara göre 
şirket-teşebbüslerin statüsü, sözleşme rejimi, para ve banka malî 
ve cezaî sistem, arz ve talep, yasalar niteliğinde kesin veriler 
değillerdir; fakat,  yasama organının, konjonktürel gelişim doğrul-
tusunda Piyasa Ekonomisine bütün esnekliğini kazandıra-
rabilmek için, değiştirebileceği konulardır. Bu dalda, A . B . D . ' i 
örneği, yazara göre çok anlamlıdır. Giderek gelişen ve çok büyük 

(439) Bknz, J. RUEFF: «Pourquoi je Reste Malgre Tout Liberal» «X  Crise»  -içinde-, 
1934, v.s. 
— «La Crise du Capitalisme», La Revue Bleu, 1935, Paris. 
— G. PIROU: La Crise du Capitalisme, 1963, a.g.e., ile Ndo-Liberalisme, Neo 

-Capitalisme, Neo-Corporatisme, Paris, 1938, ile «Jugement Nouveau Sur le 
Capitalisme» P .E.P . , 1938. 
— L. ROMİER: Si le Capitalisme Disparaissait, Hachette, 1933. 
— L. MARLİO: Le Sort du Capitasilme, 1938, a.g.e. 
— B. LAVERNE:  Essor et Decadence du Capitalisme, Payot, 1938. 
— A. DETOEUF: La Fin du Liberalisme, a.g.e in, 1936, ile «Ou va la Libert£», 
Konferans,  1939. 
— R. COURTİN: Essor et Decadence, du Capitalisme, R . E . C . Ocak Mart 193 
—- L. ROUGİER: Les Mystiques Economiques, Libr, de Medicis, 1938. 
— G. GUY-GRAND:  La Contradiction du Liberalisme. G . R . , Eylül, 1938. 
,— L. VALLON: Offensive  du Neo-Liberalisme, Sendicats,  4 Ocak, 1938. 

(440) W. LİPPMANN: La Cit£ Libre, a.g.e., 1938, Paris. 
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yatırımlar gerektiren endüstriyel gelişme ile, yarışım, kendi kendini 
yıkmağa yönelir. Bu mükemmel yarışımdan sağ kurtulanlar 
endişe içinde veya kârlarım çoğaltmak amacı ile, ya bir diğeri ile 
bütünleşmek veya karşılıklı olarak anlaşmak durumunda kalırlar. 
X I X . yüzyılın ikinci yarısında, üretimin büyük bir kısmını kendi 
tekellerine alan, büyük ekonomik holding ve trösder, işte böyle oluş-
tu. . . İşte bu oluşum A . B . D . ' i n d e , Sherman Yasası ile açılan bir 
mevzuatın gün görmesini ve gelişmesini sağladı. Diğer yandan A . B . 
D . inde, tanınan Grev hakkı ile sendikaların oluşması, yazara göre 
devlet içinde «gerçek feodaliteler»,  yaratmış oldu. Böylece ser. 
best yarışım, klâsik iktisatçıların düşündüklerinin tersine, piya-
sanın, kendiliğinden oluşan bir sonucu değildir; fakat,  daha çok 
tüketiciler ile, serbest işçilerin aleyhine dönüşebilecek tekellerin oluş-
masına imkân verecek işveren ve işçi koalisyonlarının, ayrı ayrı yara-
tılmasını engelleyecek kurumsal bir yapının sonucudur. 

Kısaca özetlediğimiz bu düşünceleri ile W. Lippmann, klâsik 
diyebileceğimiz Liberalizmin bütün ilkelerinin doğal yasa olma-
dığını, Arz ve Talep gibi, doğallık taşıyan unsurlar yanında, beşerî 
olan yanlarının bulunduğunu ve koşullara göre değişebilen ve ku-
rumsal düzeltmelerle, sakıncaları önlenebilecek insana bağlı unsur-
ların değiştirilebileceğini, belirtmektedir. 

Lippmann'ın «Özgür bir Bir Düzen» yaratılmasını öneren 
bu görüşleri, 1937 Batı dünyasında büyük yankılar yaratmaya ye-
tecektir. Fransa'da özellikle, kolaylıkla yayılabilecek ve örneğin, Neo-
Liberalizmin, ünlü kişilerinden L. Rougier, W. Lippmann ' ın, 
andığımız bu eserinin Liberal Doktrini, yeniden gözden geçir-
meye, referans  oluşabileceğini belirtecektir (441). Bu, açıkça 
Liberal düşünürlere, bir çağrı niteliğindeydi. 

Böylece, daha yapıcı bir Liberalizm yönündeki, bireysel ve da-
ğınık çabalar, bir akım, Okul halinde, birleştirilecekti. 

Şunu belirtelim ki, bu kollogyum, Batı Dünyası'nın özellikle 
Kapitalizmin en aşırı sömürülmesi ve en kötüye kullanılmasının, 
açık örneği olan Faşizmin ve tehlikeye girmiş bulunan demokrasi-
leri, tek kurtarıcı gibi görünen Sosyalizmin etkisi altında bulundu-
ğ u ; Klâsik Liberalizmin bunalımları ve doğurduğu yoksulluğun, bu 
iki düşünce ve eylem akımının oluşmasındaki sorumluluk havası-

(441) Bknz, L. ROUGİER: Les Mystiques, a.g.e. 
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nııı, damgaladığı özel bir ortamda toplanıyordu. Görünen oydu ki, 
Klâsik Liberalizm ölmüştü. Sosyalizm ve Faşizm tehdit edi-
yordu. Özgürlüğü ve Kapitalizmi kurtarmamn tek aracı 
devlet idi... 

Kollogyumu toplama girişimini üzerine alan Prof.  Louis Ro-
ugier, toplantı sonunda şunları belirtiyordu: «Yayınlanan bu bu 
sahifelerde  görünen düşünceler ötesinde, asıl görülemiyecek olan 
şey, toplantıya egemen olan yüksek manevî değerlerin fizyonimisi, 
entellektüel samimiyetin mutlak ve yüksek seviyesi ile derin 
beşerî mana ve yoğun heyecandır» (442). Gerçekten, aşağıda adlarını 
anacağımız düşünürler, demokrasiye ve insanın mutluluğuna samimi-
yetle inanmış insanlardan oluşmaktadır. 

Böylece W. Lippmann Kollogyumu,  26-30 Ağustos 1938 
de Paris, <d'lnstitut International de Cooperation întellec-
tuelle» de yapılmıştır. Toplantıya çeşitli ülkelerden katılan düşü-
nürlerin tümünün listesi aşağıda yansıdığı gibidir. 

Bu kollogyumda hazırlanan Neo-Liberal doktrine: «Neo-
Kapitalizm, Neo-Sosyal Liberalizm, Liberal Sosyalizm, Re-
kabetçi - Plâncdık; Kurumsal - Piyasa», gibi adlar verilmesinin 
önerildiği görülmektedir. Bu noktayı belirttikten sonra, şimdi top-
lantıya katılan düşünürleri belirtelim, sonra doktrinin özünü açık-
layalım. 

Walter Lippmann 'ın başkanlığındaki bu kollogyum, aşağıdaki 
üyelerden oluşuyordu (soyadı dizisine göre): 

R. Aron (Fransa), R. Auboin (Fr.), L. Baudin (Fr.), M. 
Bourgois (Fr.), J. Castillejo (İspanya), J. B. Condliffe  (İngiltere), 
A. Detoeuf  (Fr)., F. A. Won Hayek  (İng.), A. Heilperin (Polonya), 
B. Holper ( A . B . D . ) , B. Lavergne (Fr ), W. Lippmann ( A . B . D . , 
E. Mantoux (Fr.), R. Mariolin (Fr.), L. Marlio (Fr.) M. Mercier 
(Fr.), L. Won Mises (Avusturya Okulundan), A. Piatier (Fr.), 
M. Polonyi (İng.), St. Possony (Avusturya),  W. Röpke  (Avusturya 
Okulundan), L. Rougier (Fr.), J. Rueff  (Fr.), A. Rüstow  (Türkiye) 
(443), Dr. Schutz (Avusturya),  M. Von Zeeland (Belçika). 

(442) W. LİPPMANN, Kollogyumu hk.'de bilgi, Paris, 1938. Anan L. BAUDİN (L' 
L'Aube d'une Nouveau Liberalisme, Ed. G^nin, Paris, 1953, sh: 146.) 

(443) Belirtelim ki, Prof.  Dr. Alexsander RUSTOW, o zama Türkiye'de, istanbul Üni-
versitesinde İktisat tarihi ve İktisadî coğrafya  dersleri vermekteydi. Yazarın İktisat 
İlminin Esasları. .. 
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Yukarıda üyelerin kişiliklerinin yansıttığı gibi, uluslararası bir 
kologyum söz konusudur. Bu ve 1939 da yapılacak diğer bir top-
lantı kamu oyunca büyük bir ilgi toplayacaktır. Fransız Sosyalist 
Partisi ve sendika başkanlarından oluşan bir delegasyon, beş gün 
süren bu toplantıyı yakından izledi, tartışmalara katıldı. Çalışma 
seanslarında alınan kararlara göre, söz sırasında bir Liberalden 
sonra, bir sosyalist konuşacaktı. 

Daha önce andığımız ve «Ekonomik Efsaneler»  adlı eserinde 
(belirtmeliyim ki, buradaki «Efsane»  sözcüğü, Klâsik Liberaliz-
min «Laissez-Faire'izmini», eleştiren bir anlamda kullanıl-
maktadır) (444), Filozof  Louis Rougier, Neo-Liberal tezlerini 
parlak bir tarzda ortaya koymaktaydı.  Şimdi, bu toplantıyı açış ko-
nuşmasında, bu yeni Liberalizmin Fransa'daki önpüsü L. Rougier, 
daha sonra konuya giriş niteliğindeki expozesi aracılığıyla W. Lip-
mann ile birlikte, incelenecek konuları ve gerçekleştirilmek istenen 
amaçları ortaya koymuşlardır (445). 

L. Rougier, Neo-Liberal «Projeyi» oluşturmadan önce, günde-
me şu iki ana noktanın konmasını istemektedir: 

• Klâsik olan ilk sorun: Eski Liberalizmin, bizatihi kendi ya-
saları sonucu oluşan gelişmeleri karşısında ve devlet karışımı ol-
madan yıkılmasının, önlenmez olup olmadığı? ikinci sorun: Eko-
nomik Liberalizmin, çağdaş sosyal gerekleri tatmin edip edemiye-
ceğinin araştırılması? 

Başkan W. Lippmann 'da yaptığı «sunuş» konuşmasında eski 
Liberal doktrini, öğretmek veya diriltmek için toplanmadıklarını 
belirttikten sonra, Liberal Doktrinin, dün tamamen olgunlaştırıl-
mış, fakat  bu gün yaşlanmış bir doktrin olarak düşünmenin doğru 
olmadığını, tam tersine bu doktrinin henüz olgunlaşmasını, 
tamamlamamış çok genç olduğunu belirtmiştir. 

(Zu den Grundlagen der Wirtschaffswissenschaft),  çevirisi için bknz: Sabri ÜL-
GENER: İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt II, 1941. İst. (ayrı bası). Ayrıca-Dr. 
Ş. SUVLA'nm, Türkçeye çevirdiği İktisadî Coğrafya,  İst. 1939, kitabı bulunmak-
tadır. Ayrıca, bknz, S. ÜLGENER: «Bir Fikir ve Aksiyon İnsanının Arkasından», 
İst. Î . F . M . , Nisan-Eylül, 1963, No: 3-, sh: 24-32. 

(444) Bknz., L. ROUGİER: Les Mystiques, a.g.e. 
(445) W. LIPPMANN kollogyumunun görüşmelerini açan, L. ROUGİER ve W. LIP-

M A N N ' m ilgili konuşmaları ve, Neo-Liberalizmin  Projesi  için bknz: 
Comptes  Rendu Colloque  LIPPMANN, Medicis, Paris, 1939, ile Les Tendtences Moder-
nes du Liberalisme Economique, Les Essais, Cahiers No: 1961, Paris. 
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Kiâsik Liberalizmin eksikliğine ve onun katı bir mezhep hali-
ne getirilen kanunlarına dikkati çektikten sonra; Liberal Teorile-
rin, hatalı yanlarının tümünü düzeltme hakkını ve görevini kendi-
mizde bulalım ve bunların hiç birine, tamamen kesin ve doğmatik 
bir anlam verilmesini kabul etmeyelim. 

Bizim araştırmamız gereken, eksikliği uygulamada ispatlanmış 
ilkeleri yeniden canlandırmak değil; tersine, özgürlüğün sınırlarını 
genişletecek unsurları, Batı uyarlığının gelişmesini durduran, be-
şerî tarihi engelleri aşacak çareleri ve insanların yaşama seviyele-
rini yükseltecek yolları bulmak olmalıdır. Keşfedilmesi  gereken şey, 
hayat için zorunlu olan ve insanlığın sürekli ideali ile bağdaşan 
ilkeleridir. İşte bu insancıl zorunluluklar ve sürekli olan idealleri 
karşılayacak yönde yeni bir Liberalizm oluşturmak gerekir, yoksa 
X I X . yüzyıl Liberalizmine atıfta  bulunmak değil. 

Aslında W. Lippmann, daha önce andığımız eserinde: gerçek 
odur ki; yasalar, koşullara göre değişmelidir. İnsanların belli ol-
mayan faaliyetlerine  göre, yasaları, uyumlaştırmak gerekir. Bu de-
ğişmeler, zorunlu olarak, hukuksal yorum ile, kanun ile ve yönet-
sel uygulama ile gerçekleştirilmektedir (446). 

Yukarıda çok kısa olarak andığım ve doktrin er toplantının 
daha açış konuşmalarında, Rougier ve Lippmann ' ın reformcu  tu-
tumları, kendini göstermektedir. Mevcut bozuklukları düzeltsin 
diye, Devlete ve kanun yapan makama, çağrıda bulunmaktadırlar. 
Oysa Klâsik Liberalizmde, ekonomik alanda, devletin, hiç bir işe 
karışmaması isteniyordu. Yalnız şunu belirtmek gerekir ki, dev-
lete, bu başvurma, otoriter bir rejimi getirmek için değil tam tersine, 
ekonomik özgürlüğü, yaşatmak için. Bu doğrultuda, iki düşünür de 
(geniş anlamında deyimin) Liberal kalmaktadırlar. 

Çok canlı ve heyecanlı geçen bu görüşmelerde çeşitli düşünce-
ler tartışıldı, karşılaştı. Bazı düşünürlere göre, iki eğilim kendini 
gösteriyordu (447). Bu görüşü paylaşmayan Louis Baudin, çok sa-
yıda farklı  tezin, özgür olarak karşı karşıya geldiğini belirtmekte-
dir (448). 

Açıktır ki, özgür nitelikli bu toplantıda ve dünyanın olağan-
üstü koşullardan geçmekte olduğu bir dönemde, görüşlerin ve tezle-
rin çok sayıda olması olağandır. 

(446) W. LİPPMANN: La Çiti Libre, a.g.e., sh: 342. 
(447) G. PIROU: N&j-Lib<ralisme, N&>Corporatisme-N&>-Socialisme, a.g.e. 
(448) L. BAUDİN: d'une Nouveau LiMralisme, a.g.e., sh: 145 v.s. 
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W. Lippmann, Liberalizmi yenileştirici, düzeltici toplu öneri-
leri (projesi), ile diğer düşünürler ve örneğin W. Ropke  (449) nin 
görüşleri arasında farklılıklar  gibi, ortak noktalar da bulunmakta-
dır (450). Fakat, bu ayrılıkların olması önemli değildir. Asıl önem-
li olan, bir senteze gidebilmiş olmaktır. Toplu ve belirgin, geliştiri-
lebilecek görüşler ve ilkeler saptanabilmiş olmasıdır. Bu kollogyu-
ma W. Lippmann ' ın kullanılan deyimi ile «projesinin» ve kabul 
edilen görüşlere geçmeden önce; herkesin paylaşıp kabul ettiği bir 
iki noktaya değinmek gerekir. 

Her şeyden önce «Laissez - Faire, Laissez - Passer», ilkesi 
oy birliği ile reddedildi. O dönemin dünyasında, Klâsik Liberalizme 
sahip çıkılamazdı. 

İnsan unsurunun her türlü totaliter (komünizm-faşizm)  reji-
min tehdit ve «zulmünden kurtarılması, Fiyat Mekanizması, 
geliştirici-düzeltici devlet karışımı, kabul edilmiştir (451). 

Şimdi «Neo-Liberal» denilen doktrinin kaynağını oluşturan 
bu genel «programa» geçmedn önce, anılan «taslağı» yaratan ilk 
önerileri sunan W. Lippmann ' ın bu görüşlerini anmak gerekir. 

aa) W. Lippmann'ın Önerileri 

Neo-Liberal doktrinin temellerini oluşturmak amacı ile, W. 
Lippmann, Kollogyuma bir proje sunmuştur. Hedefi,  «Libe-
ralizme dönüşü kolaylaştıracak teorik bazı önerileri formüle»  etmek-
tir. X I X . yüzyıl Liberalizminin ideolojisini eleştiren yazar, bu çağda 
önerilen Liberal düşünceler ve çarelerin, ne halk yığınlarını, ne de 
entellektüel ve seçkinler grubunu doyurmamıştır. Bundan ötürü: 
«Liberalizmi, herkesi doyurabilecek, sorular ve karşılıklar,  sağla-
yacak yeni bir doktrin gücü içinde yenilemek,  temel bir zorunlu-
luktur». Toplantının başkanı Lippmann, aşağıda anacağımız «pro-
jesini» bu amaçla sunduğunu belirtmiştir (452). 

(449) Bknz, W. ROPKE: Cicitas Humana, Medicis, Paris, 1946. 
— La Crise de Nötre Temps. Payot, Paris, l'Explication ficonomique  du Monde 
Moderne, Medicis, 1946. 

(450) Bu konuda tartışmalar için ilginç bir araştırma; 
J. CROS: Le Nco-Liberalisme, M6dicis, 1951. (Özellikle II. Bölüm, sh: 159-291). 

(451) Bu genel onaya rağmen, küçük farklar  olduğunu belirtmiş olalım. 
(452) Bu konudaki açıklamalarımız için bknz: Les Essais, Cahiers: 2, 1961, Paris, sh: 

28-29-30. 
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Andığımız kaynağa dayanarak, yazarın düşüncelerini kısaca 
açıklayalım: 

1. Ekonomik Liberalizm, üretim kaynaklarının en iyi bir tarz-
da kullanılması ve birleştirilmesine, olanak verecek üretim orga-
nizasyonu ile insanların arzularını en yüksek seviyede doyurabile-
cek mekanizma olarak, sadece, serbest bir piyasanın işleyi-
şinde oluşan fiyat  mekanizmasını kabul etmektedir. 

2. Fakat piyasalarda oluşan dengeler, kesin bir tarzda, 
özel mülkiyet üzerine çıkarılacak yasalarla, sözleşmelerle, 
hükmî ve hakikî şahısların gruplaşmaları ile, ihtira berat-
ları, iflâs  ile, para - bankalar ve Mali sistem ile, engellene-
bilir veya belirlenebilirler. 

Bu yasalar, devletin yaptığı olgular, olduğundan, ekonomik 
faaliyetlerin,  özgür olarak oluşması ve gelişmesini sağlayacak Hu-
kukî Rej im ortamını yaratmak devletin sorumluluğuna girer (bu-
rada düşünür ekonomik faaliyetlerin  dışsal strüktürlerinin oluştu-
rulmasında devlete, çağrıda bulunmaktadır). 

3. Siyasal Liberalizm, belli ve temsili bir yönteme dayanan ve 
saptanması yasaların açıkça belirlediği koşullarda gerçekleştirilen 
Hukukî bir Rejimi, ana bir koşul olarak kabul eder. 

Özel durumlara uygulanacak çareler bile, belirli kurallar çer-
çevesinde saptanmalıdır. 

4. Bu yasal Hukukî Rejimin belirlenmesi, Sosyal Denetimin 
«Liberal Metodu», olmaktadır. Hukukî rejimin amacı, sosyal di-
ğer amaçların da gerekleri doğrultusunda, üretimin en yüksek 
yararı sağlamasına yöneliktir. Bu amaçlar, demokratik usullerle sap-
tanmalıdır. 

5. Liberal ilkeler, üretim organizasyonun ve millî gelirin, 
tüketilmeyen kısım ınd an bir oranın toplumsal amaçlara ayrıl-
masını, öngörmektedir. Liberal bir devlet, vergi aracılığı ile ulu-
sal gelirden bir kısmını toplayabilir ve bunun, Ulusal Savunma, 
Sosyal Sigortalar, Sosyal Hizmetler, Eğitim, Bilimsel araştırmalara 
ayırabilir. 

6. Liberalizmin vazgeçemiyeceği temel bir koşul, üreti-
min fiyat  mekanizması aracılığı ile düzenlemesidir. Piyasa 
fiyatlarını,  özel mülkiyet ile sözleşme rejimi belirlemelidir. Sosyal bir 
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nimet olan azamî çıkar, araştırılacak ve aranacak tek amaç değildir 
(burada düşünür özel yararlarla, genel yararları denkleş-
tirmek istemektedir). Bu sistemin işleyişi sırasında doğacak esir-
gemezlik ve riskin, bütün toplum tarafından,  bilinçli olarak duyulan 
cak bir tarzda paylaşılması gerekir. 

Devletin bu durumdaki karışımcılığı, düzeltilmesi gereken du-
rumun nedenlerini araştırmağa yönelmeli, yoksa bireysel durum-
ları keyfi  olarak değiştirmeye, yönelmemelidir (453). 
bb) Kabul Edilen Tasarı 

Yukarıda andığım W. Lippmann 'm, temel önerileri genel bir 
program halinde, kabul edilmiş ve Neo-Liberal doktrinin bu ilk 
taslağı, şu dört ana ilkeden oluşmuştur. 

1. Yeni Liberalizm, yukarıda anılan doğrultuda ve anlamda, 
Fiyat ve Serbest Piyasa Mekanizmasını kabul etmiştir. 

2. Ekonomik oluşma ve gelişmelerin Liberal akışını gerçek-
leştirmek devletin yaratacağı hukukî rej im araclığıyla olacak-
tır. 

3. Yukarıda anılan ekonomik ilkelere, diğer «Sosyal Amaç-
lar» eklenebilir. 

4. Bu amaçlar, açık ve bilinçli bir tarzda Millî Gelirin bir kıs-
mı sosyal harcamalara ayrılabilir. 

Anılan bu dört nokta, Liberal Doktrinin çerçevesini, amaç-
larını ve uygulama araçlarının anahtarlarını ortaya koy-
maktadır. 

Biraz sonra anacağımız gibi, giderek geliştirilecek olan bu Yeni 
Liberalizm, daha şimdiden, temel ilkelerini ve Klâsik Liberalizm-
den ayrıldığı noktaları göz önüne sermektedir. 

Daha önce andığım üzere Piyasa Merkanizması, temel düzenle-
yici unsur olarak ele alınmakta yalnız burada doğal olan (arz-ta-
lep), ile insanların tutumuna, hukukî yapıya bağlı olan yapay un-
surlar, bir diğerinden ayrılmaktadır. Sosyal verimi ve bireysel öz-
gürlüğü uzlaştırmak, üretim ve tüketim dengesini sağlamak ancak 

(453) Belirtelim ki, W. LIPPMANN'ın, fiyat  mekanizması hakkındaki Liberal düşünce-
leri, ünlü Prof,  J. RUEFF'in Liberal tezleri ile, büyük bir uyum halindedir. 
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Fiyat Mekanizması sayesinde mümkün olabilir. Bu noktada Libe-
ral doktrin, devlete, piyasayı ikâme etmek için değil; fakat, 
düzeltici karışmalar yapması için yer vermektedir. Klâsik 
Liberalizm, burada iki noktada aşılmış olmaktadır. Yeni 
Liberalizm, piyasa üzerinde yarışımın egemen olmasım is-
temektedir ; fakat,  kuşkusuz, buradaki yarışım tam ve mükem-
mel olmayan bir yarışımdır. Bir yazarın belirttiği gibi, Neo-
Liberal, artık «yaklaşık  bir yarışım düzeni ile yetinmekte-
dir» (454). Neo-Liberal doktrinde ikinci önemli nokta, Devlete 
verilen işlevdir. Ekonomik hayata giren Devlet, burada, 
kötü kullanma ve sömürülmeleri, engelleyecek ve denetle-
yecek, söz konusu «doğal yasaların» işlemesini beklemeye-
cek, onları bizatihi işler hale getirecektir. Devletin bu fonksi-
yonu, giderek yenileşen bu Liberalizmde, giderek daha geniş ve açık 
bir hal alacaktır. Değinmişken belirtelim ki, bu karışımlar, 
ekonomik unsurlar üzerine, örneğin Sosyal Düzeni bu yeni ekonomi-
nin koşulları ve piyasanın organizasyonunun gerekleri doğrultusunda, 
bazan Otoriter bir aksiyon zorunlu kılabilecektir (455). Buna 
rağmen bu karışımlar, uyumlaştırıcı karışımlardır (456), 
yoksa ne ikâme edici ne de devrimci. 

Belirtelim ki, üçüncü önemli nokta, sosyal gelişme, eko-
nomik büyüme ve özgürlüğün birlikte yürütülmek istenme-
sidir. Böylece geçmişten alman dersler ve çağdaş sorunlara 
karşılık verecek görüşleri saptamış olduklarım sanıyorlardı. 

W. Lippmann Kollogyumu,  olağan olarak sonuçlarını geliştire-
medi, çünkü II ci Dünya Savaşı başlamıştır. V e savaş dönemleri, 
bilindiği üzere, korku-endişe ile merkezi bir yönetim tarzını, avan-
tajlı bir duruma getirdiklerinden daha çok Sosyalizan eğilimleri 
daha başat kılmaktadır. 

cc) Liberalizmi Geliştirme Merkezi 

Bununla beraber, W. Lippmann Kollogyumunda doktrini ge-
liştirici yönde varılan diğer bir kararı, Liberalizmi Geliştirmek 

(454) Bknz, G. ROTTİER: Aspect d' un Nouveau Liberalisme. Econ App, -içinde-, Nisan 
Haziran 1949, sh: 258. . . Piyasa Mekanizmasının yeniden tesisi hk. da ise, bknz: 
H. S. ELLIS: The Economics of  Freedom, New York, 1950, sh: 535 v.s. 

(455) Örnek olarak, Almanya'da «Piyasaların sosyal organizasyonu» anılabilir, (bknz, 
E. KUNG: Der Interventionismus Volk'virtschaftlich  Theorie der Staatlichen 
VVirtschaftspolitik,  Berne, 1941, sh: 2). 

(456) W. LİPPMANN: La Çite Libre, a.g.e., sh: 285 v.s. 
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için Uluslararası bir Merkezin ( C . I . R . L . ) , kurulmasıdır (457) 
(8 Mart 1939'da oluşturulan bu örgütün başkanlığına. Prof.  Louis 
Marlio ve genel sekreterliğine de, Prof.  Louis Rougier, seçilmiştir, 
üyeler arasında, Ch. Rist, A. Siegfried,  R. Barthelemy, L. 
Baudin, J. Rueff  gibi düşünce dünyasının, ünlü kişileri de, yer 
alıyordu. 

Merkezi, açış konuşmasında, başkan Prof.  L. Marlio, Neo-
Liberalizme geçişin aşama ve zorunluluklarını, hatırlattıktan sonra 
ve Birinci Dünya savaşından sonra oluşan Faşist ve Sosyalist oto-
riter rejimlerin, hayat düzeylerini düşürdüğünü, işçilçri sömürdük-
lerini, entelektüel ve moral alanda çöküşler yarattığını belirtmiş 
ve şunları eklemiştir. Yeni Liberalizm, ekonomik dengenin koşul-
larının, fiyatlar  seviyesini, mal ve hizmet gibi işgücü dağılımının, 
saptanmasını Devlete veren, her türlü totaliter sisteme karşıdır. 

İş ve faaliyet  özgürlüğüne derinden taraftardır.  Çünkü bu eko-
nomik özgürlük, ikâmet etme, çalışma, düşünme, konuşma, 
toplanma, özgürlüklerinin temelini oluşturmaktadır. Diğer 
yanda, bu yeni Liberalizm, ilericidir. Çünkü ekonomik faaliyetlerin, 
daha yüksek bir verim alabilmek için ve toplumsal yararı daha iyi 
gerçekleştirmek amacı ile geliştirilmesini de kabul etmektedir. Dok-
trin böylece, hem Liberal, hem de Sosyal olmaktadır (458). -

Aynı seansta, bir konferans  vermekle yükümlü olan Genel Sek-
reter, L. Rougier, konu olarak seçtiği, Sosyalist ülkelerin, ekono-
mik plancılığını analiz etmiş, S. S.C. B., Nasyonal Sosyalist Al-
manya ve Faşist İtalyanın ekonomik durumlarını anlattık-
tan sonra konferans  sırası, Prof.  J. Rueff'e  gelmişti... 

W. Lippmann kollogyumu Devletin, iktisadî hayata karışımcı-
lığını ortaya koymuştu. O , toplantıda J. Rueff,  Neo-Liberalizm de 
ortaya çıkan diğer sorunları da askıya aldırtacak temel sorunun 
bu Devlet karışımı olduğunu belirtmişti. Önemli olan bu karışım-
ların sınırlarının saptanmasıydı. Kısaca, fiyat  mekanizması ile uz-
laşması mümkün olan ve olmayan devlet müdahalelerinin belirlen-
mesiydi. İşte bu konuyu aydınlatmak üzere, J. Rueff.  13 Mart 1939 
günkü, seansta görüşlerini sunacaktı. 

(457) Centre International Pour la Revonation du Liberalisrne, (Genel Merkezi: Musee 
Social, 5, Rue Las Cases, Paris). 

(458) Bknz, Tendances Moderncs du Liberalisrne £conomiques, a.g.e., 1961, sh: 43 v.ş. 
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Bu koııuyu tamamen aydınlatma gibi güç bir görev yerine, tar-
tışmayı kolaylaştıracak unsurlara değinen, J. Rueff'iıı  görüşleri 
(459)' kısaca özetlenirse, şu sonuç çıkmaktaydı: 

Hiç bir ekonomik sistem, eğer işgücü arzı-işgücü talebini aşar-
sa, eğer buğday üretimi-tüketimi aşarsa, eğer sermaye arzı, ser-
maye talebini aşarsa, uzun ömürlü olamaz, çünkü bu dengesizlik-
ler ağır bunalımlara dönüşerek, sistemi yıkar. O halde bir sistemin 
yaşaması için, istikrar içinde olması gerekir. 

Bu ekonomik denge, ya fiyat  mekanizmasının özgür 
olarak işlemesi veya Merkezi, buyurgan (emredici) bir plâ-
nın, rasyonel bir inşası sonucu, gerçekleştirilebilir. 

Liberal çözüm tolu seçilince, fiyat  mekanizmalarının serbest-
çe işlemsi, temel yasa olmaktadır. 

Burada önemli olan nokta, yine bir iktisadî sistemin yaşaya-
bilmesi için ikinci önemli koşul, mümkün olduğu ölçülerden insan-
ların ihtiyaçlarını karşılaması, acılarını dindirmesi ve mümkün mer-
tebe adil olmasıdır. 

Ekonomik istikrarı, fiyat  mekanizmalarının sağlaması vazge-
çilmez temel koşul kabul edildiğine göre; burada oluşan önemli 
sorun şu olmaktadır: İnsanların hayat düzeyini iyileştirmek ve 
yükseltmek için, devletin fiyat  mekanizmalarına hangi tür karı-
şımları, doktrinin anlayışı ile uzlaşır? Bu müdahaleler hangi ölçü-
lerde etkin olabilir? Bunların sınırları nerelere kadar genişleyebilir? 

Düşünürün vardığı ilk sonuç, ekonomik dengenin sağ-
lanmasında, sadece fiyatların  formasyonunu  belirleyen ne-
denler üzerine devletin karışımı, serbest fiyat  mekanizması 
ile ulaşabilir. Yoksa bizatihi fiyatların  üzerine değil (örne-
ğin eğer Devlet, buğdayın fiyatını,  kendi tesbit ederse, fiyat 
mekanizması, yıkılmış olur. Fakat, buğday arzının buğday 
talebini aştığı durumlarda, bir kısmını denize dökerse, fiyat 
mekanizması işlemeye başlayarak, dengeyi sağlar). Kısaca, 
arz ve talep mekanizmasının, kendiliğinden işlemesi sonucunda olu-
şacak fiyat  düzeyi yerine, fiyatlar  daha farklı  bir düzeyde saptanırsa, 
bu mekanizma işlemez (düşünür burada, parasal istikrar ha-
linin devam ettiğini var saymaktadır). 

(459) (458 deki kaynakta, sh: 67-68 ve yazarın; «J. RUEFF: l'Epitre au Dirigiste, Ed. 
Gallimard, Paris, 1949, adlı eserinde yayınlanan tezleri. 
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O halde, fiyatları  oluşturan nedenler üzerine, devlet 
karışımcılığına evet, fiyatların,  direkt üzerine, etkileri (blo-
kaj) hayır, demektedir, düşüfiür.  (burada, çalışmanın fiyatı 
olan, ücretlerin de saptanmasına karşıdır, düşünür). 

Diğer yandan Devletin, enflasyonist  olmayan yollarla gelir kay-
nağı sağlanmak koşuluyla, yaşlılar ve kalabalık ailelere, sosyal ar-
dım yapılması yönündeki, devlet karışımlarını, uygun karşılamak-
tadır. 

Tartışmaya katılan G. Pirou, J. Rueff'in  özellikle görüşlerinin 
teorik ve teknik kısımlarını paylaştığını, Devletin, ekonomik yasa-
lara ve fiyat  mekanizmasının serbestçe işleyişine, karışmaması ge-
rektiğini, fiyat  düzeyi yerine, fiyatları  oluşturan nedenlerden, is-
terse, arzın veya talebin çerçevesine giren unsurlara karışabilece-
ğim, belirtmiştir. J. Rueff'in  görüşlerinde paylaşmadığı noktalar 
Sosyal ve Ulusal taraflardır.  G. Pirou, bazı sosyal ve ulusal durum-
larda Devletin, Liberal olmayan karışım yöntemlerini seçebileceği-
nin de kabul edilmesi gerektiğini, ileri sürmüştür (460). G. Pirou, 
sosyal sigortalar, işsizlik ve ücret alanına devlet karışımının Libe-
ralizm ile uyumlaştığı sonucunu çıkarmaktadır. 

Aynı tartışmada, Salleron, fiyat  düzeyini, sadece Devletin değil, 
bazı ticarî ve sanayi gruplarının, tekellerin de etkilerde bulundu-
ğunu belirterek, J. Rueff'in  bu noktaya değinmemiş olmasına dik-
katleri çekmiştir. 

Bu noktaya değinen J. Rueff,  savunduğu görüş bakımından 
söz konusu tekellerin, fiyatların  düzeyine doğrudan etkilerinin, 
fiyat  mekanizmasını bozabileceğini belirttikten sonra, bu tekelle-
rin Devlet korumacılığı olmadan oluşamayacağını ve başarıya gide-
meyeceklerini ekleyerek (461), otomatik mekanizmaların bozulma-
sında bazı devlet karışımının etkisi olduğunu imgelemiştir. (imâ). 

Daha önce belirttiğimiz üzere, Fransa'da Sosyalist liderlerden 
Spinasse, Belin, Vallon, R. Lacoste, gibi kişiler Liberalizmi 
yenileştirip, geliştirme amacını güden bir örgütün (C.İ.R.L.), top-
lantılarına katılmışlardır. Bir çok toplantıda ortaya çıkan görüşler-
den sonra soyalist akımı, Fransa'da temsil eden bir grup, 1939 yı-

(460) Bknz, Tendances Modernes du Liberalisme Economique, a.g.e., sh. 67-88. 
(461) Bu konuda daha fazla  bilgi için, andığım kaynaklardan başka, bknz: Les Fondements 

Philosophigues des Systemes Economiçues, «Textes de J. RUEFF et Essais Rediges en son 
Honneur», Payot, Paris, 1967. sh: 459 v.s. 
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linin yaz aylarında Pontigny'de «Sosyalist doktrini» yeniden 
gözden geçirmek için, bir «Tartışma» haftası  düzenleye-
ceklerini ilân etmişlerdir. Fakat Hitler, onlara bu girişimleri için 
fırsat  vermedi (462). Bu noktadaki hatırlatma, Liberalizmi yeni-
leştirme hareketinin daha başlangıcında, yalnız Liberalizme 
inanan çevreleri değil; Sosyalist çevrelerden bazıları üze-
rinde de, küçümsenmeyecek  etkiler yarattığını gösterdiği 
için, anlamlıdır. 

W. Lippmann kollogyumu ve onun sonuçlarından biri sayılan, 
Liberalizmi yenileştirme örgütünün doktrinal arayışlarında Devle-
tin iktisadî hayata karışımları ve Yeni - Liberalizmin ana çizgilerin-
den bir kısmı aydınlığa kavuşmuş olmaktadır. 

Bu iki girişimden çıkan sonuç, özet olarak şu olmaktadır: 

Kendilerini Klâsik Liberallerden daha ilerici sayan bu «Neo 
- Liberaller», yukarıda andığım üzere eski Liberalizmin fiyat, 
piyasa kanununlarıııa, kısaca ekonomik kanunlarına inanmaktadır-
lar. Bu noktada tnsan Psikolojisine bağlı davranış-strüktürüne 
güvenmekte, üretim ve değişim dengelerinin bu piyasa mekaniz-
maları ile oluşmasının en iyi yol olduğuna bağlıdırlar. Ne var ki, 
buraya kadar, eski Liberalizme olan inançları ve ona sahip çıkan 
Mirascılıkları, anılan bu Kanunların, kendiliğinden işleyemiyeceği 
düşünceleri ile bitmektedir. Çünkü Neo-Liberaller, bu yasaların ken-
diliğinden işleyemeyeceği, bunları işletmek için, karışmalara gerek 
olduğunu belirleyeceklerdir. Kısa özet olarak, andığım görüşleri 
ile bu akımın önemli bir düşünürü olan J. Rueff  (463), ekonomik 
faaliyetlere  Devlet karışımlarının, Liberalizm ile uzlaşabileceği du-
rumları belirlemiş, fiyat  mekanizması üzerine doğrudan yapılacak, 
devlet ve diğer özel monopol karışımlarının, ekonomik dengeleri 
bozacağını, iddia etmiştir. Fiyat mekanizmasını bozan nedenlerin 
düzeltilmesi yolunda Devlet Müdahalelerinin yararlı ve Liberal 
doktrin ile uyumlu olabileceğini belitmiştir. 

Ekonomik özgürlüğün inançlı savunucusu olan J. Rueff,  «Öz-
gürlüğün her zaman Yarışımı», oluşturmadığını bilmektedir. Bun-

(462) Bknz, Tendances Modernes du Liberalisrne £conomique, les Essais, No: i, 1961 
a.g.e., sh: 50-51. 

(463) J. RUEFF'in, «Modern Liberalizm» ve bu konudaki otoritesi ve önemi hakkında, 
(461) de andığımız eser ile, özellikle aynı eserde. Prof.  D. VILLEY'in,  «J. Rueff, 
Un  Liberal Modem»  başlıklı incelemesini, (sh: 153-171), haber vermiş olalım. 
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dan ötürü, ekonomik yönden en güçlü olanın ve olanların, kendi-
aralarında anlaşmak suretiyle, Yarışımı, ortadan sildiklerini ve 
kendi isteklerini, böylece «en güçsüz olanlara» empoze ederek, 
özgürlüğü kötüye kullandıkarlnı belirtmektedir. 

Demek oluyor ki, Neo-Liberaller, hem devletten, hem de, te-
kel v.b. oluşmalarla büyük bir güç kazanmış bulunan teşebbüsle-
rin, fiyat  mekanizmalarının normal işlemesini etkilememelerini is-
temekte ve Devlete, bu konuda özgürlüğü egemen kılsın diye çağ-
rıda bulunmaktadırlar. Devlet karışımlarının kabul edildiği diğer 
alan, sosyal konulardır. 

Temelleri, andığımız bu girişimlerle atılmış bulunan Modern 
Liberal doktrinin, Batı dünyasındaki (Fransa, Almanya, ingiltere, 
A . B . D . ) gelişimini, II. Dünya Savaşı, durduracaktır. Fakat sa-
vaştan sonra, doğmuş bulunan ve bıkkınlık yaratıp sıkan otoriter 
rejimlerin sonucu olan ortamlarda, başarılı bir tarzda yeniden ge-
lişmeğe başlayacaktır. Şimdi bu gelişmelere bir göz.atalım. 

B) İkinci Dünya Savaşı öncesi ve Sonrasındaki Diğer Geliş-
meler : 

Liberalizmi, yenileştirme, güçlendirme ve modernleştirme ça-
baları, II . Dünya Savaşı sırasında, bir süre askıda kaldıktan sonra, 
1945 den itibaren iki noktada toplanabilecek nedenlerle yeniden oluş-
mağa başladı, i lk neden bilindiği gibi, savaş dönemlerinin doğur-
duğu maddesel yokluk, yoksulluk ve otoriter yönetime karşı bık-
kınlık ortamında oluşmaktadır. Savaş sonrasında, bu yokluklar or-
tamı, hemen ortadan kalkmadı, ikinci neden S . S . C . Birliğinin 
çoğalan prestiji ve Hitler Nazizmi ile İtalyan Faşizmi sonunda, Batı 
Avrupa'da komünistlerin etkisinin büyümüş olmasıdır. Bu ortamda, 
Batıdaki deyişi ile, özgürlükçü sosyalistler bile daha da ılımlaşmaya 
doğru, hatta dağılmaya doğru kayacak, doktrinleri biraz belirsiz-
leşecektir (464). Böylesi koşullarda, Liberal Kapitalistlerin, 
yukarıda andığım, ilk nedenin itici gücünden yararlanmak 
ve gelişen komünist akımı frenlemek  yönünde, harekete ge-
çecek ve başarılar kazanacaktır. 

(464) Özgürlüğe, daha fazla  önem verecek olan sosyalistlerin bu girişimlerine en iyi örneği, 
Lion BLUM, verecektir. Bknz: A. VÛchelle  Humanine,  Ed. Gallimard, Paris, 1945. 
(Belirtelim ki, eser, 1941'de bitmiştir.) 
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Başlık olarak yukarıya aldığım «Ostende», kollogyumuna gel-
meden önce, Modern Liberalizmin gelişim çizgisinin nasıl oluştu-
ğunu bir göz atmakta yarar vardır. 

a) Fransa'da  : 

Liberal doktrinin andığımız modern anlayışı, Alman işgali, 
acele millîleştirmeler, kötüye kullanılmış kamulaştırmalar, sıkan, 
ezen güdümcülük, çiftçileri  güç durumda bırakan yasalar gibi sa-
vaş dönemi uygulamaları. Fransa'da Liberalizmin yeniden güç ka-
zanmasına yardım edecektir. 

Liberallerin, «insancıl, özgürlük» ve ülkenin yeniden inşası 
yönündeki, sloganları, kamu oyunun özlemini duyduğu, duyarlı 
konuları içerdiğinden, tutacaktır. 

Liberaller, yazıları ve eserleriyle, bu konuda eski çabalara, ye-
ni bir birikimin etkilerini ekleyeceklerdir. Entellektüel alandaki bu 

• düşünce çabalarına örnek vermek gerekirse; şunları anacağız: 

Daha önce anılan Prof.  J . Rueff,  «Sosyal Düzen» eserini 
(465), ünlü Maurice Allais, teknik seviyesi yüksek olan bir çok eser 
(466), inceleme ve makale, Ch. Rist, D. Villey (Redevenir des 
Hommes Libres, 1946), M. Goudard (Ddfensc  du Liberalisme, 
1944), J . Garric, G. Mayer, Crozet Fourneyron ve diğerlerinin, 
yeni eserleri yayınlanmış olmaktadır. Yine 1946 yılının başlarında, 
Ekonomik ve Gümrük Aksiyonu  Kurulu, J . Lacour - Gayet' 
in, başkanlığı altında, «özgür bir Ekonomi için», bir dizi kon-
ferans  oluşturacak ve derin yankılar yaratacaklardır. P. Lhoste 
Lachaume, Liberal ve Spiritüalistlerin bir araya gelebileceği mer-
kezi oluşturacaktır (467). 

Eylem alanında ise Paris'te Özgürlükçü Cumhuriyetçi 
Parti, seçimlerde önemli miktarda oy toplayacaktır. Hür teşebbüs 
ise kamu oyunu, yayınladığı Liberal görüşler ile aydınlatmakta, etki-
lemektedir. 

(465) Bknp,J. RUEFF: L'Ordre Social Librr, demedicis, Maris, 1945. 
(466) O döneme yakın bir iki örnek vermek gerekirse , bknz: 

— Maurice  ALLAİS: Economie et Interet, Medicis, Paris, 1947, ile Abondance et 
Misere, Paris, Medicis, 1946. 

(467) P. Lhoste-LACHAUME:  ayrıca, 1950 de, R6habilitation du Liberalisme, Ed., Sedif, 
Paris, adlı eseri yayınlamaaktadır. 
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Belirtmek gerekir ki bu dönem Fransa'sında, Devlet karışım-
ları millîleştirmeler ve sol akımların da, büyük bir aktüalitesi 
ve etki alanı bulunmaktadır. J. P. Sartre'ın Demokratik ve Dev-
rimci Cephesi (1947), özgürlük istemekte ve Liberalizmi reddet-
mektedir. Devrim, özgürlüğe götürecek bir araç olmaktadır 
sol için. Kamulaştırma, plânlama ve strüktürel reformlar 
istenmektedir (468). 

Liberal düşünürler, dönemin yöneticilerini etkileme alanı de-
rin olan bu sosyalist çevrelerin, özlem ve isteklerinin de ağırlığını, 
kuşkusuz, göz önüne alacaklardır. 

Yukarıda andığımız Yeni-Liberalizmin kabul ettiği Devlet mü-
dahaleleri tipinin hukukî strüktürünü oluşturmak ve beklenen ek-
onomik gelişmeleri gereksinmelerini de geliştirmek üzere çalış-
malar, hızlanacaktır. Yeni gereklere, esnek bir uyumu sağlayabil-
mek için, ticarî, malî ve iş hukuku alanlarında, gayretler gösteril-
mektedir. J. Hamel, bu alandaki bütün çalışmaları Ekonomik 
Hukuk,  adı altında (469), toplamayı önermektedir. 

Andığımız bu «ekonomik hukuk»,  Devlet karışımlarının, 
yeni-Liberal doktrin ile tutarlılığını ve tipini belirleyecektir. Devlet, 
ekonomik alana, fiyat  mekanizmasını bozmayacak biçimde karışa-
cak ve sosyal alana da, karışacatır (470). 

Daha önce W. Lippmann, kollogyumu dolayısı ile değindiğim 
üzere Devlet, özel kesiminin yatırım boşluğu yarattığı durum-
larda da, müdahale edecektir. Bu noktada ilginç bir gelişme, 
«girişilecek faaliyetlerin  genişliği, kısaca çapı dolayısı ile yarışımın 
mümkün olmadığı bütün durumlarda, bu işi yapmak üzere bir Kamu 
Teşebbüsü, kurulabileceğinin belirtilmiş olmasıdır (471). 

D. Villey'in belirttiği gibi, o dönemde kapitalist çevreler için: 
«Liberal rejim, aklın emperyalizmine ve hayatı bürüyen (istilâ 
eden), otoriter metodlara karşı bir sığmak, olmaktadır» (472). 

(468) Bknz, A. PASQUİER: Les Doctrines Sociales en France, Paris, 1950. 
(469) Bknz, J. HAMEL: Vers Un Droit Economique. Economique Contemporaıne, 

Kasım, 1951. 
(470) LİPPMANN kollogyumunda, bireylerin kâr arayışları motifinin,  ekonomik faali-

yetlerin tek nedeni olmadığı belirtilmiş, SOSYAL yöne ağırlık ve önem verilmesi 
üzerinde durulmuştu. 

(471) G. ROTTIER: Aspect d'une Nouveau Liberalisme, a.g.e., sh: 225. 
(472) D. VILLEY: Actualite du Liberalisme Economique, La Porte Occan, 1951, sh: 7. 
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Yeni-Liberalizm yönündeki akımlar, mevcut nüansları ile baş-
lıca, J. Rueff,  L. Rougier ve L. Baudin, L. Marlio, tarafından  tem-
sil edilmektedir. Bu düşünürler için ve özellikle J. Rueff  için, dev-
letin iktisadî faaliyetlere,  gerçek özgürlüğü gerçekleştirmek amacı 
ile «kurumcu piyasa teroisini», oluşturacaktır ki, Avrupa Ortak 
Pazarı, devletler tarafından  yaratdmış bu tür piyasanın, 
ilginç tipini oluşturacaktır. A . E . T . ' n d a n önce bu alanda, Fr-
ansız plancılığının yaratıcı Jean Monet ile R. Schuman 'ın, 
girişimleri sonucu oluşan Çelik ve Kömür Topluluğu (yine böy-
lesi bir piyasa idi), etkisi ve yararını gösterdiğinden, daha büyük 
bir topluluğa geçmeyi özendirmiş ve A . E . T . ' n u n kurulmasını kolay-
laştırmıştır. 

Bu oluşmalarda, anılan Liberal görüşlerin büyük etkisi olduğu 
kabul edilmektedir. Buradaki, «Kurumsal Piyasa», Manchester 
Okulunun «Laissez - Faire», piyasasından, Devlet müdaha-
lesine anılan çizgide yer verdiği için, farklılaşmaktadır. 

Andığımız, J. Rueff'in  ekonomik Liberalizminde temel özel-
likler, kısaca şunlardır: 

# Düşünür, «yanlış haklar» rejimi dediği Enflasyon  ve Fiyat-
ların, güdümünü kesinlikle kabul etmemektedir; 

6 Otoriter plânı reddetmekte, ekonominin strüktürü hakkın-
da, çok değerli bilgi verdiği ve kamu kesiminin, programlanmasına 
ve devletin ekonomik politikasını etkiyle uygulamasına olanak verdiği 
için, yol gösterici, özendirici plânı, yararlı saymaktadır (473). Bu 
noktada, Neo-Liberalizmin, plâncılık teorisinde (eğer deyimi doğru 
kullanıyorsam), Descartes'in rasyonalizmi ile Bacon ampi-
rizminin, mutlu bir izdivacının temelleri yansımış olmaktadır 

(474)-

9 Vergi ve sübvansiyondan geçen Liberal Devlet karışım-
larını kabul etmektedir ((biri ekonomik alanda, fiyat  meka-
nizması ile uyumlu, diğeri, yine, enflasyonist  kaynaklardan 
beslenmeyen sosyal bir politika olmaktadır). 

(473) Bknz, J. RUEFF: «Quelques Remarques sur la Programmation Economique,» 
Les Fondements, Philosophiques des Systemes £conomiques, a.g.e., sh: .425 v.s. 

(474) Yeni Liberalizm de, düşünce kaynaklarını, yine LİBERALİZMİ beslemiş bulunan 
düşünce akımlarından alan fakat,  farklı  bir TERTİP olmaktadır. 
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9 Yine devlet karışımlarından, fiyata  dokunmayan, fakat,  si-
yasal çerçevede kalan «otoriter», denetimi kabul etmektedir (475). 

Savaş sonrası döneminde, 1929 bunalımından sonra, artık ye-
niden kendini duyuran güdümcülük (le dirigisme), plânlı güdüm-
cülük veya Keynesgil görüş paralelinde bunalıma karşı, 
güdümcülük tarzı oluşmaktadır. P. Mendes - France ile Gabriel 
Ardan, örneğin birinci görüşü savunanlara, güdümcü ekono-
miyi, Liberal düşe ve Sosyalist «kabusuna», karşı bir çözüm 
yolu olarak gösterenlere de, Henri Noyelle, örnek olmaktadır (476). 
Şunu belirtmeli ki, ekonomik güdümcülük doktrini Fransa'da, 1929 
bunalımından önce, yayılmaya başladı (477). Yine J. Vallon, daha 
1936 y. da, ekonomiyi üç kesime bölmekte, birine güdümcülük, 
diğerine denetim, üçüncüsüne de özgürlüğün, egemen olma-
sını önermektedir (478). 

Bu noktaya kadar yaptığımız değinmelerden Yeni Liberalizm-
de Devlet karşımı, J. Rudff  in bir eğitme, yön ve öğüt verme 
aracı gibi gördüğü Liberal plân anlayışı, giderek daha açığa 
çıkmaktadır. Kısaca Neo - Liberalizmin, Fransız versiyo-
nunda plâncılık, bu dönemde, eski Liberal Kapitalizmi çö-
küntüye götüren, ekonomik bunalımların oluşmasına engel 
olacak bir enformasyon  ve bir karışım aracı gibi, görün-
mektedir. Devlet ise burada, bir «müşir», bir yönelticı ve düzel-
tici işlevi ile, yükümlü olmaktadır. 

Belitmek gerekir ki, gerek Liberalizmin reformdan  geçmesin-
de gerekse, Fransa'da Devlet karışımının gelişip, büyümesinde, 

(475) Çağımızın, yaşayan ünlü iktişatçı düşünürlerinden biri olan J. RUEFF, belirtiyim 
ki, Batı Dünyasında, hem düşünce, hemde iktisadı politikanın uygulama alanında 
etkileri büyük olan bir kişidir. Örneğin, 1928-1958 Fransa'smda,  malî ve ekonomik 
politikaların, güçlüklerle karşılaştığı bütün zamanlarda Prof.  Rueff'in  bilgisine baş-
vurulmuştur. Düşünürün, uluslararası para sistemi konusunda bir otorite kabul edil-
diğini hatırlarsak, düşünce ve uygulama alamndaki etkisinin anlaşılması daha kolay-
laşmış olur. Düşünürün, burada anmak gereğini duymadığımız tüm yayınları 
(1967 ye değin), onuruna çıkarılmış bulunan. Les Fondements Philosophiques des 
Syst£mes £conomiques. (a.ğ. eserin), son kısmında yer almaktadır. 

(476) H. NOYELLE: Utopie Lib<5ral-Chimere Socialiste-Economie Diriğce, Sircy Paris, 
1934. a-g-e. 

(477) B. JOUVENEL: l'Economie Diriğce, Valois, Paris, 1928, ile Decomposition de 1' 
Europe Liberale, Plon, Paris, 1943. 

(478) M. BOUVIER-AJAM:  Neo-Liberalisme, Dirigisme et Planisme, No: II, CERM, 
Paris, 1964, sh: 14. 
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Liberalizm ile Marksizm arasında yer alan ve giderek daha 
insancıl bir toplumu hedef  alan Sosyal Kapitalizmi ve onun 
reformist  tabanını anmak gerekir (479). Fakat belirtmeğe gerek 
yoktur ki, Batının endikatif  plancılık anlayışı, diğer sosyal st-
rüktürlerin de etkisinde Devlet karışımları gibi, daha gelişecektir. 

Andığım, bu gelişmeler, sadece Fransa ile sınırlanmamaktadır. 
A . B . D . , ingiltere ve özellikle Almanya'da da ilginç gelişmeler 
oluşmaktadır. Anglo Saksonlaıa, hızlı bir göz attıktan sonra Al-
manya'dan söz açmak gerekecek. 

b) Amerika  Birleşik  Devletleri  ve İngiltere'de: 

Amerikan Kapitalist anlayışında meydana getirilen değiş-
meyi en iyi tarzda yansıtan örnek, ünlü müteşebbis ve «Det-
roit» otomobil yapımcısı Henry Ford, vermektedir.  Marks'ın 
yığın halindeki üretimin Kapitalist sistemin çelişkilerini oluşturduğu 
görüşünden yaralanarak, uyguladığı yeni organizasyon yöntemi so-
nucu, yığın halindeki üretimi arttırmış, maliyet fiyatlarını  düşür-
müş ve elde ettiği kârın bir kısmını sürekli olarak, işçilerin, ücre-
lerini yükseltmeğe ayırdığı için, kendi teşbbüslerinde hem sınıf-
sal çatışmayı engellemiş, hemde, işçilerin satın alma gücünü 
arttırmıştır. 

Ford'a göre, «Malik, memur ve halk yığınları satın alma gücü-
ne sahip olunca, toplum bir bütün oluşturur ve müteşebbisin kâr-
kazancı, böylece kollektif  olarak, yapılmış bulunan hizmetlerin, bir 
türevi haline gelir. Bu bir sonuçtur, yoksa, bir başlangıç değil» (480). 

Yine New York Üniversitesi Profesörlerinden  Peter Drucker, 
Modern Kapitalist Teşebbüs'te, işçi memur ve diğer teknis-
yen ve tüm kadronun bir «Çalışma bütünü, oluşturduklarını, 
bunların ihtiyaç ve tutkularının ve sosyal gelişmelerinin sağlan-
ması gerektiğini belirtmiş ve Batı Toplumlarının (Kapita-
lizmin), özgür, güçlü ve gönençli olarak yaşamalarımn tek 
koşulu çalışanlar (emek ve sermaye) arasmda (481), bu uy-
umun sağlanmasına bağlıdır» (482), demektedir. 

(479) Bknz, H. GUITTON: «Le Catholicisme Social» Les Publications Techniques, 1945., 
G. PIROU: Les Doctrines Ğconomiques en France Depuis 1870», Paris, A Colin. 

(480) Bknz: Tendances Modernes du Liberalisme Economiques, Les Essais, a.g.e., No: 
1, 1961, sh: 55 v.s. 

(481) Ben belirtiyorum. 
(482) (483) Bknz: Tendance Modernes du Liberalisme a,g.e., sh: 56-57. 
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Diğer yandan, «A.B.D.'i «Sürekli Devrim», adlı eserinde 
Russel Devenport'ın belirttiği gibi, XIX. yüzyılda Amerikan 
Kapitalizmi, Marks'm savlarım gerçekleştirecek nitelikte idi. 
Çünkü özelci mülkiyet, sermayeler ile kârları çoğaltmaktan 
başka, bir amaç gütmüyordu. Oysa bugün Amerikan Ka-
pitalizmi değişmiştir. Sermaye dağılımı ve özel mülkiyetin ya-
yılması çalışan sınıfları,  tüketebilen ve malik olabilen bir sınıf 
haline getirmiştir. Proleterleştiren koşullar kaybolmuş ve 
herkes, Kapitalist Teşebbüsün kârına katılma ve paylaşma ola-
nağını bulmuştur. Sanayinin büyük patronları: Rockefeller,  Car-
negie, Morgan ve Melon'un bireyci Kapitalizmi, «Halk Kapi-
talizmi» «The Peoples Capitalism» (düşünüre göre, dünün, 
Milyarderlerinin Kapitalizmi), her kesin Kapitalizmi haline 
dönüşüverdi (483). 

Görüldüğü gibi Amerikan Kapitalizminde de, sosyal alanda 
Millî Gelir dağılımına getirilen adalet ve diğer türden karışımlarla, 
çalışan kesim, Kapitalizme entegre edilmiş, 1929 bunalımından 
ders alınarak, tüketicilerin, satm alma gücünü düşürmeyen 
bir ücret politikası izlenmiştir. İngiltere'de daha önce, Key-
nes'in teorileri dolayısı ile andıklarımızı, burada hatırlata-
lım ve işsizlik ile büyüyen sosyal sorunları çözmek için, 
devletin ekonomiye karışımlarda bulunduğu ve W. Beveridge' 
in, hazırladığı (484), proje ve plânları uyguladığını, yeniden 
belirtmekle yetinelim. 

Bu değinmelerden sonra Almanya'ya geçebiliriz. 

C) Alman Liberalizmi: Fribourg Okulu 

Ekonomik Liberal doktrinin oluşmasına, en başta Fransa ve 
İngiltere, kaynaklık etmişti. 

Modern Liberalizme ise diybiliriz ki, daha çok Fransa ve Al-
manya, kaynaklık edecektir. 

Almanya'nın tarihinde, ekonomik gelişme ve sosyal kalkınma-
doğrultusunda, Devletin politikalarını yönelten, 3-4 büyük iktisatçı-
düşünürün, etkisi kesin ve belirleyicidir. List, Schmoller ve özel-
likle savaştan sonra W. Eucken ile, W. Ropke,  bunun belirgin 

(484) William  BEVERİDGE: Du Travail Pour Tous Dans Une Sociae Libre, Paris, 
1945, a.g.e. 
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örnekleridir. İki D ü n y a Savaşı arasında bu çapta, bir-iki iktisat-
çının olmaması, A lmanya ile birlikte tüm dünya için, büyük bir ta-
lihsizlik, olduğunu söyliyebiliriz (485). 

Bilindiği gibi Almanya, Batı ülkeleri içinde 1950 lere dek Libe-
ral gelenekleri en az olan ve Liberalizme karşı, «reform»  yapan 
bir ülkedir. Burada, Almanya 'daki bu gelişmelerin tümüne değin-
mek elbette olanaksızdır. Yalnız şunu belirtelim ki A lmanya 'da 
Neo-Liberal izm oluşmağa başladığı zaman, iktidarda, Hıristiyan 
Demokrat Parti bulunuyordu, V e Fribourg Okulu 'nun, iktisatçı 
profesörlerinin  çoğu Ludwig Erhard, gibi «Protestandı». 

Almanya'nın çağdaş tarihi izlendiği zaman, olağanüstü görü-
nen husus, ülkenin gerçekleştirdiği çok ilginç ekonomik kal-
kınma değildir. Çünkü her şeye karşın ülkenin buna olanağı 
vardı. Oysa Almanya'da Liberal düşüncelere karşı 100 yıldan 
beri güdülen savaşa karşın, Liberalizmin başarısıdır. 
L. Von Wiessen'in belirttiği gibi, Liberalizm Almanya'da, 
gerçekten hiç mevcut olmadı (486). Bundan ötürü Almanya'da 
Neo - Liberalizmin değil, Liberalizmin doğması ve oluşması 
söz konusudur. Gerçekten, A lmanya 'da «Ordoliberalizmi», 
ülkenin ilk Liberalizmi olmaktadır. X X . yüzyılın başından iti-
baren yavaş yavaş oluşmağa ve gelişmeğe başlayacaktır. L u j o Br-
entano, Franz Oppenheimer, A. Weber, Hanser Gestrich, 
Alexandre Rüstovv,  Walter Eucken, Wilhelm Röpke-Alfred 
Müller - Armack,  gibi düşünürlerin çizdiği doğrultuda. 

A l m a n y a ' m n tarihsel aşamalarından geçen oluşumların doğ-
rultusunda, Merkantilizmden veya Devlet sosyalizminden gi-
derek ekonomik Liberalizme doğru gelişecektir. 

Bu L ; b e r a l ' z m , kurucusu Walter Eucken'in olduğu Fribourg 
Okulu (1933 civarı-Freiburger Schule), Wilhelm Röpke,  Alex-
andre Rüstovv,  gibi çaplı düşünürler sayesinde geliştirilecek, yayıla-
cak ve günümüzdze değin sürecektir. Aslında W. Eucken ' in bütün 
izleyicileri ve dostları bu okul etrafında  birleşip, Liberalizmi sa-
vunacaklardır. Öğret im üyesi olan bu üyelerden bir kısmı: A. Lampe, 

(485) (İktisadi  Sistemlerin  Temelleri)  adlı yayında yayınlanacağını umduğum kitabımızda, 
W. EUCKEN'in düşüncelerine, strüktürel analizler çerçevesinde yer verilmektedir. 

(486) L. Von WIESE: Der Liberalismus in der Vergangenheit und in der Zukunft,  1917., 
Anan F. BÎLGER, La Pensöe £conomique Liberale dans l'AUemagne Contemporaine, 
Paris, L . G . D . J . , 1964, sh: 33. 
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F. Mayer, E. Welter, F. A. Lutz, B. Pfister,  R, Jolrns, L. Miksch, 
Höffner,  Won Dictze. Dün W. Eucken'in asistan veya öğrencisi 
olup da, bugün Prof.  olan, K. F. Maier, P. Hensel, F. Ilau, Mar-
quardt. 

W. Eucken 'in etrafında  böylesi bir grubun, toplanmasının ilk 
nedeni, Almanya'nın 1929 yılından beri sallanmış ve sarsılmış ol-
masıdır. İkinci neden, adını andığım bu kişilerin felsefî  anlayışla-
rından ileri geliyordu. Çünkü, spirituel, moral ve siyasal yönden fark-
lı düşünüşte olan insanlardı bunlar. Yalnız hepsini birleştiren ortak 
bir nokta, bu kişilerin girişken ve olaylar karşısında seyirci kalma-
yan nitelikleriydi. Öğrenmek istedikleri şey, ekonomik haya-
ta insancıl tarzda egemen olabilmek için, onun, entelektüel 
olarak nasıl kavranabileceğinin yöntemlerini keşfetmek  idi. 

O halde Okulun en doğrudan amacı, daha çok bütün in-
sanların kabul ettikleri manevî değerler doğrultusunda, 
bilimsel bir ekonomi politikasının araştırılması ve hazır-
lanmasıdır. Liberalizmin taraftarı  olanlar, şuna inanıyorlardı ki, 
böylesi bir politikanın bilimsel temelleri, ancak Liberal düşünce 
olabilir. Çünkü onlarca, Liberal anlayış ile bilimsel anlayış biri di-
ğerini bütünlüyordu. Zaten zamanın iktidarı ile Liberalizm konusun-
da güçlükleri vardı. (Hitler. Diktatörlüğü). 

Üçüncü neden, ortak toplantılarda uygulanan çalışma yönte-
minin etkinliği, üyeleri, entellektüel yönden tatmin ediyordu. 

Sanıldığı gibi yukarıda adı geçen çeşitli eğilime sahip kimse-
lerin, Liberal görüş adına bir araya gelmeleri beklenemezdi. Çünkü 
1933 Almanya'sında Liberalizm çok yaygın değildi. Sonra, 
tamamen Anti - Liberal olan bir rejimde profesörlerin  açıkça, 
Liberalizmi savunmaları güçtü. Karşılarında, bu fikirlerin-
den dolayı sürgün edilen, W. Röpke örneği de vardı. 

Felsefî  temellerine değinmeyeceğimiz, yukarıda anılan çalışma-
yöntemi, bu Okul un üyelerine, bir yandan analiz, tenkit ve 
eleştiri araçları sağlıyor, diğer yandan, bir sentez, bir belir-
leme ve sergileme ilkesi sağlıyordu. Analiz aracı, değişken ve 
olağan olan bütün unsurlardan kurtarılmış bir tarzda gerçeğin derin 
strüktürlerine nüfuz  etmek ve onu ortaya koyan «Soyutlanan, 
somutlama» dan ibaretti. Bunun için, görünüşte değişken, fakat 
temsilci nitelikte bir kaç olay seçmek ve bunlar arasında, kendilerini 
oluşturan unsurları, bireşiklerine ayırma suretiyle aradaki benzer 
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nitelikleri saptamak gerekiyordu. Bu yöntem, olayları saptamaya 
yönelik ankete hizmet ediyordu, fakat,  düşüncelerin tartışmasına da 
olanak veriyordu. Bir düşünceyi analiz etmek için, onun köklerine, 
çekirdeğine ve gerekli durumlarda feylezofik  köklerine değin gir-
mek gerekiyordu. Böylece, her düşüncede en önemli olan öze varıla-
biliyordu. Kısaca, derin nedenini keşfetmek  olanaklı oluyordu. Böy-
lece bu temel amaç, geriye kalan unsurlardan ayıklandıktan sonra, 
bu amacı, geçerli olabilecek diğer, düşünce ve yollarla gerçekleş-
tirmenin olasılığı ortaya çıkabilmektedir.  Kolaylıkla  anlaşıla-
cağı üzere, tartışmanın bu niteliği, Alman Liberallerine, karşıt 
fikirleri  savunan kimse ve çevrelerle, açık tartışmaya (polemiğe) ve 
mücadeleye giriştikleri zaman çok değerli dayanaklar sağlıyor, Li-
beralizm, güç kazanıyordu. 

Böylece Fribourg Okulu, ekonomik çalışmanın kurucu ve ka-
nıtlayıcı, kısmını hazırlayarak, sistematik düşüncenin, ilkesini 
oluşturacaktır. Her özel olay, öne sürülen her öneri, unsuru olduğu 
bütünü içeren sistemin tümü ile ilişkili olarak göz önüne alınmalı 
ve öyle düşünülmelidir. Sosyal alanda, yer alan bütün ile kısımlar 
arasında öylesine sıkı ve sağlam karşılıklı ilişkiler bulunmaktadır ki, 
bu bağııımlılıkları savsaklayan hiç bir görüş ve öneri, savunulamaz. 
Okul için, bilimsel olan tek düşünce yöntemi budur. 

Burada «Ekonomik İktidar» sorunu gibi, ortak seminerlere 
konu olan düşünce ve gelişmelere, analizlerimizin bu kısmında de-
ğinmeğe gerek yoktur. Yalnız, bu görüşmelerde, aydınlanan önemli 
bir husus, Hukuk ile Ekonomi arasındaki karşılıklı sıkı iliş-
kilerdir. Buradan çıkan değerli sonuç: eğer hukuk ile siyaset, 
örneğin, bilimsel değeri olmayan ve Liberalizmi, yanlış 
olarak «Laissez - Faire'in temsil etmesi gibi sloganlara da-
yanırsa, amaç edinilen hedefler  gerçekleştirilemez ve deği-
şiklikler yapılamaz. Oysa ekonomik durumun bilimsel bir 
analizine dayanan, hukukî ve siyasal tedbirlerin eşgüdümü 
ile, olumlu değişmeler gerçekleştirilebilir. 

Bövlece yavaş, yavaş ulusal ekonomiye, yüksek bir kanun, bir 
anayasa, yapılmalı ki, hem siyasal hem de, ekonomik alanda 
egemen olsun. Böylece bu Ekonomik Anayasa  anlayışı, andığı-
mız topluluğun, gücü - motör, düşüncesi haline gelerek, her düşü-
nürün, girişimini birleştiren bir unsur olarak, Fribourg Okulunu, 
orijinal yeni bir okul haline getirdi. 
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Fribourg Okulu 'nun iki temel düşüncesi, «Ordnung der 
Wirtschaft»  (Düzen veya Ekonominin Organizasyonu), kol-
leksiyonunun önsözünde bulunmaktadır. 1936 y. dan itibaren 
oluşturulan bu Kolleksiyonun  yöntemi, Walter Eucken, Franz 
Böhm ve Hans Grossmann - Doerth'nin işbirliği, tarafından  sağ-
lanıyordu. Andığımız yayının Önsözünde, ekonomi politikası, hu-
kuk ve ekonomi bilimine verilmek istenen yönün zorunluluğuna 
değiniliyordu. Hukuk, kaderci ve o zamanki «göreceliğini» aşmalı 
ve ekonominin keyfi  bir tarzda kendi kendine yarattığışkanunları 
kolayca ve gayet basit olarak kabul etmemeliydi. Tersine, ekonomik 
grupların çok güçlü iktidarını sınırlayacak yasalardan yana 
bir tutum takmmalıdırlar. Aynı tarzda politik iktisat da, 
tarihçi anlayıştan gelen kaderci anlayışın etkisinden kendini 
kurtarmalı ve ekonomik süreç bakımından Devletin strüktürel 
değişmelerinin önemini öğrenmelidir. Böylece iki bilim, Dev-
letin, hemen uygulama alanına geçireceği, bir Ekonomik Anayasa, 
(oluşturmalıdır) (487). 

Görüldüğü gibi Okul başlangıçtan beri, temel saydığı şu iki 
düşünce üzerinde durmaktadır: 

9 Ekonomik politikanın oluşturulmasında bilimlerin 
rolü, önemi ve karışımı zorunluluğu; 

• Bu politikanın temel amacı, ekonomik bir anayasa 
oluşturmaktır. Böylece, Fribourg Okulu'nun programı, bi-
limsel bir politika ile ekonomik bir anayasa gibi iki ana unsuru 
indirgenebilir. 

Amaçlar aydınlığa çıktıktan sonra, Okul somut bir program 
hazırlığına başladı. F. Böhm, tanımlanan ekonomik sisteme uygun 
hukuku saptamağa çalıştı (488). L. Miksch, oluşturulacak Sistemin 
ana aracı olan Yarışım hakkında önemli bir eser oluşturdu (489). 
Lutz, Gestrich, Maier ve Meyer, Rekabet ve Tekeller ile iliş-
kili olarak parasal sorunları inceleyecekler.  Bu farklı  ekonomi 
politik, teorilerin çekirdeğini yarışım, oluşturmaktadır. Hatırla-
mak gerekir ki Liberalizme, karşı olan Hitler rejiminin, altında 

(487) Sözü geçen kolleksiyonda. ilk yaym, F. BÖHM'e aittir. Bknz: Die Ordnung der. 
Wirtschaft,  Stuttgart, 1937, F. BİLGER: a.g.e., sh: 91. 

(488) F. BÖHM: a.g.e. 
(489) L. MİKSCH: Wettbewerb Als Aufgabe,  I. baskı, 1937, II. baskı 947. Anan, F. 

BİLGER: a.g.e., sh: 79. 
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yaşayan bu düşünürlerin, dolaylı yoldan Liberalizme getirdikleri 
dayanaklar, piyasa ve yarışımın erdemine olumlu katkılar 
olmaktadır. 

Bu özel koşullar içinde Liberalizm, andığımız ve söz konusu 
rejim altında tek çıkar yolu olan bu dolaylı yollar ile özel bir eko-
nomik yöntem haline gelmektedir. Liberalizmiı bu analize indir-
genmesi, geçici idi. Çünkü, anılan düşünürler politik alanda da, 
aynı tarzda Liberal idi. Fakat anılan tarihsel zorunluluk, onları 
Ekonomik Liberalizmin tamamen teknik olan yönünden ayırma-
ya, itmiştir. 

Okul 'un lideri W. Eucken, 1933 yılında anılan çalışmalardan 
sonra, yeni düşüncelerin teorik derinlik kazanmaları için çalışıyor-
du. Böylece, ancak 1940 larda, daha önce andığımız ünlü kitabı 
«Die Grundlagen der Nationalökonomie», yayınlanabildi. İşte 
bu kitap Okula metodolojik temelleri ve özel çalışmalarının teorik 
bir sentezini, sağlıyordu. Daha sonra ise, Fribourgda kollektif  çalış-
manın gerçek bir organizasyonu sağladı. Üyeler araştırdılar, yaz-
dılar sonra lider Eucken, bu çalışmaları başarılı bir senteze 
götürdü (490). 

Böylece bu okulun, oluşturduğu doktrinin temelleri, W. Eucken'in 
eserlerinde bulunmaktadır. Bu unsur, yarattığı entellektüel egemenlik-
te, açıktır ki, bir doğmatizmde yansıtmaktadır. Ne var ki, W. Eucken' 
in ölümünden sonra, bazı farklı  görüşler, oluşacaktır. Fakat denile-
bilir ki, bu ayrılıklar, ayrıntıları içermektedir. 

Düşünce ve teorik hazırlanma döneminden sonra, 1945 
Y. 'na doğru Okul, savaştan sonra harekete ve faaliyete  girişme za-
manının ve döneminin geldiğine karar verecektir. Çünkü bu Okul'un, 
bir niteliği de politik, oluşu idi. Amaçları Almanya'nın ekonomik 
politikasını etkilemek  idi. Almanya'nın bu dönemindeki ortamında 
Liberalizme, dayalı bir politikayı savunmak güçtü. Çünkü ülke 
iktisatçılarının ve Devlet adamlarının çoğu, «güdümcü (dirigiste)» 
veya sosyalist, düşüncelerden yana idiler. 

Fakat Okul, tarihsel nitelikte bir şanstan yararlanacaktır. Sa-
vaştan sonra Anglo - Saksonlar, Prof.  Ludwig Erhard 'a, ekono-

(490) Görülmektedir ki, Klâsik Liberalizmin ve Keynesgil gelişim çizgisinin tersine, hem 
Fransa'da, hemde Almanya'da «Modern»  Liberalizm,  toplu çalışmalar, «Kollogyum-
lar» sonucunda kollektif  gayretlerin ürünü tarzında ceryan etmekte, oluşmaktadır. 
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mik işleri, işgal kuvvetleri  otoriteleri ile ilişkili olarak gütmek 
için, çağrıda bulundular. Prof.  L. Erhard (Röpke'ye  hayran), 
bu işi iyi yürütebilmek için, hemen Fribourg Okulu'na mensup 
üyelerin çoğunluğunu oluşturduğu bilimsel bir kurul, kur» 
maktadır. [Bu kurul 1948 y. da, Yeni Cumhuriyetin Ekonomik 
tşler Bakanlığının da Kurulu olarak muhafaza  edilecektir]. Bu 
kurulun, yarısına yakın aralarında Eucken, Böhm, Miksch, Lampe, 
Meyer 'in bulunduğu Liberaller, geriye kalan yarısı da güdümcü-
lerden, oluşmaktadır. Görüldüğü gibi, Fribourg Okulu, daha para-
sal reformdan  önce, Alman Politikasının hazırlanmasına ka-
tılacaktır (491). 

Uygulama alanında Ludvving Erhard, tarafından  uygulanan 
politikanın, büyüyen başarısı sonucunda Liberalizm, yavaş fakat, 
derinliğine olarak Almanya'da yayılacaktır. Bu yayılma ve deyim 
caizse, kök salma ülke iktisatçıları ve halkın çoğunluğa yakın bir 
kısmının, Liberal Olmayan, çözüm yollarına eğilimli oldukları 
bir döneme rastladığından, daha da anlamlı olmaktadır. 

Bununla beraber Fribourg Okulu'nun Liberal düşünceleri, 
hem bilimsel çevrelere, hemde kamu oyuna yaymak yönün-
deki çabalarının etkisini de, hatırlamak gerekir. 

Bu konudaki ilk girişim, «ordo» adı altında yıllık bir derginin 
çıkarılmasıdır. Grossmann - Doerth, savaş sırasında öldüğünden 
derginin ilk yöneticileri, yine F. Böhm ve W. Eucken, olmuşlardır. 
Ordo'nun birinci cildinde (1948 sh: XI) çıkan önsözde, etkin ve 
insan denilen varlığa yaraşır, Ekonomik  Sistem oluşmuştur ve 
bütün sorun, bunu uygulamağa kalmaktadır. Yarışım siste-
minin oluşturduğu düzen, hem ekonomik hem de sosyal sorun-
ları çözebilecek güçtedir. Ekonomik, sosyal ve hukukî bütünleri 
oluşturmak ve bunların bir diğeri ile karşılıklı ilişkileri, göz önüne 
almak gerekir. Bu «derginin amacı, özellikle ekonomik düzeyde, 
insalcıl ve etkin bir düzeni, gerçekleştirebilecek güçte ve nitelikteki 

(491) Burada belirtilmesi önemli bir nokta, Batı Dünyasında Modern Liberal doktrinin 
oluşmasında gerek Fransa ve gerekse Almanya örneklerinin de anlatığı gibi karşı 
akımların (solun), büyük bir etkisi görülmektedir. Müdahaleci  Kapitalizmin  gelişmesinde, 
bu unsurun ağırlığı ve önemi ihmal edilirse, KAPİTALİST  sistemin gelişim çizgisinin 
anlamı, bütün yönleri ile kavranamaz. Çünkü söz konusu dönemde Sosyalizm ve gü-
dümcülük, hem düşünce hemde uygulama alanında etkin bir A K I M  halinde yürürlükte bulun-
maktadır.  (B.H.). 
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çareleri araştırmak olacaktır» (492). Derginin belirttiğine göre, 
bu çare ve araçlar «doğma» 1ar değildir, hazır ve her duruma uy-
gulanabilecek çareler ve reçeteleri, yoktur. Bu konuda araştırma 
ve tartışmalarda bulunabilecekleri de, daha iyiye doğru geliştirmeğe 
olanak vereceklerdir. 

Belirtelim ki Fribourg Okulu, Liberal Doktrini oluşturacak 
çalışmalar yaptığından, ekonomik sistemi oluşturmak, daha önce-
ki analizlerimizi, doğrulayan bir örnek halinde, şimdi şemalaştır-
ma çbalarına girişmektedir. Çünkü açıktır ki, Liberal bir Politi-
kanın seçilmiş olması tek başına yeterli olmaktadır. Anılan 
bu politikanın, eski Liberalizmin kendiliğinden oluşan düzeni 
yerine, sürekli karışımlar ile, ikâme olacak bir ekonomik 
düzeni, oluşturması gerekir (493). 

W. Eucken, 1950 de vefat  etti. Fribourg Okulu, çok büyük bir 
kayba uğradı. Fakat gerisinde, yukarıda, kısaca özetlemeğe çalıştı-
ğımız gibi, karışımcı kurucu geliştirici bir iktisat politikasının 
ilkelerini en büyük miras olarak bıraktı. Fazladan Alman iktisat 
politikasına da, büyük etkisinin izlerini ve damgasını vurmuş oldu. 
Eucken'den sonra, yetiştirdiği bilim adamları ve Fribourg Okulu 
çalışmalarına, liderlerinin doğrultusunda devam ettiler ve halen de 
devam ettirmektedirler. 

1962'de Fribourg Üniversitesinde öğretim üyeliği yapmağa baş-
layan F. A. Von Hayek 'in, etkisinde, W. Eucken'in Devlet kaıışım-
larına ayrılan geniş alan, giderek daralacaktır. 

Bu gelişmeler, Fribourg Okulu'nun hem doktrin hem de sis-
tem (rejim), uygulama alanında son derece etkili olduğu ve Sostal 
Kapitalizmin Almanya 'da yerleşmesinde, kesin etkisi bulundu-
ğunu göstermektedir. Bu Okul'a üye olan düşünürler, sadece Hü-
kümet seviyesinde, ilgili bakanlıklar çerçevesinde çok dinamik etki-
ler yaratan girişimler yapmakla yetinmediler (Bakanlıkların bilim-
sel kurulları olarak), halk yığınlarına deyim caiz ise, tabana nüfuz 
etme yollarını da buldular. 

Bunun en iyi örneği, savaştan sonra Heidelberg'de Prof.  Müller-
Armack ' ın  önderliğinde, Piyasanın Sosyal Ekonomi, Faaliyet 
Topluluğu Derneği (Aktionsg - emeinsekaft  Sociale Markt 

(492) Anan; F. BİLGER: a.g.e., sh: 81. 
(493) F. BİLGER: a.g.e., sh: 81. 
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VVirtschaft)  kurulmasıdır. Bu derneğin kuruluşu, Liberal Düzen-
den, yana olan kişilerin-grupların, tümünün kuruluşudur. Derneğin 
önemini, yönetim kurulunda yer alan ve adları aşağıda anılan kişiler, 
yeteri ölçüde yansıtmaktadır: Rüsstow, Böhm, Rcpke,  Lutz, 
Meyer, Pfister,  Nipperdey, Niehaus ve Priebe... Bunlara bir 
de, bakan: L. Erhard, Sanayi ve Ticret alanın, kooperatif  hareketin 
serbest ve ekonomik meslekler temsilcilerinin de eklendiklerini belirt-
miş olalım. Bu dernek deyim caiz ise, bilimsel çevrelerle, halk 
yığınları arasında, Liberal düşünceleri ileten ve yayan bir 
göbek bağı oldu. Burada, bilimsel sınırla, halk hareketi ara-
sında bir bölge oluşmuş olmaktadır. Kısaca «A. S. M.», denilen 
bu dernek, yaptığı yayınlar ve toplantılarla, görülmemiş bir po-
pülariteye ulaştı. Yine Eucken'in öğrencisi olan, M. H. Götz, 
«Frankfurter  Ailgemeine Zeitung» da yayınladığı bir makalede, 
bu dernek hakkında ilginç bilgiler vermektedir. Çok ender rastla-
nan bir dernek tipini yansıtan bu hareket, «özel nitelikli» bir 
çıkarı, temsil etmektedir. Açıklamasına devam eden yazar, «bu 
dernek halkımızın bazı tecrit edilmiş gruplarının yararlarını, diğer 
benzer dernekler gibi savunmamaktadır. Liberal bir Ekonomik 
Sistem için çırpınmaktadır. Özel mülkiyete ve yarışıma daya-
nan bir sistem için. . .» (494). Gerçekten, «A.S.M.»örneğinin yansıt-
tığı üzere, örneğin Liberal sistemin temellerini bozmayan ve Piyasa 
Ekonomisi ile uyumlu olabilecek bir malî politikayı savunan, bir 
diğer dernek görmek güçtür. 

Bu dernek, Alman politik hayatının çizgisi hakkında, ilginç fi-
kirler vermekte ve örneğin, günümüz Almanya'sında bile Sosyal 
Demokratların iktidarına karşın, Liberal Ekonomik Politika-
ların oluşmasının bazı nedenlerini kavramayı kolaylaştıracak unsurları, 
aydınlatabilmektedir. 

Bu oluşmaları incelemeden, Alman Ekonomik Liberalizmi 
ve özellikle «Piyasanın Sosyal Ekonomik»  ilkeleri de, anlaşıla-
lamaz. 

Fribourg Ökulu'nun oluşturduğu bu Yeni Liberalizmin, 
doktrin ve uygulama alanındaki etki ve başardarını Sosyal 
Kapitalizme getirdiği dayanak ve güçler göz önüne alınırsa; 
onu Fransa'da daha önce oluşan Fiziyokratik  ve daha sonra 

(494) F. BİLGER: a.g.e., sh: 86. 
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İngiltere'de oluşmuş bulunan Manchester ve her ikisi de, 
andığımız üzere, Klâsik Liberalizmin doktrinini oluşturan, 
bu Okul'lara benzetmek, yanlış olmaz sanırız. Yalnız Fribo-
urg Okulu' nun belirtmek gerekir ki, kendi çağlarının ekonomik te-
teoriler temeli üzerine ve kökten bu işin uzmanı olan iktisatçılar ta-
rafından  oluşturulmuş, bu iki noktada benzeri çok rastlanmayan 
bir doktrin olduğunu da belirtmek gerekir. 

Aslında, savaş sonrası bölünmüş yıkılmış Almanyası'nın, mil-
yonlarca göçmen, yoksul, yaralı işsiz kişinin yarattığı sorunların 
damgaladığı bir Almanya'da, kimilerince bir «Ekonomik mucize» 
yaratılmış olmasının (belirtelim ki, ekonomik alanda mucize, 
yoktur. Mucize, nedenleri açıklanamayan olgulara, verilen isim ol-
malıdır), nedenleri, ülkenin ve zamanın strüktürlerine uyan, bilimsel 
tutarlı bir doktrinin, bilgin uzmanlarca (W. Eucken) uzun yıl-
lar alan çalışmalardan sonra hazırlanmış ve yine yeterli uzmanlar-
ca (L. Erhard) etkin bir tarzda uygulanabilmiş olmasında aran-
malıdır (495). 

En kalın çizgilerini, ancak yansıtmağa çalıştığımız «Piyasa-
nın Sosyal Ekonomisi» denilen bu Yesıi - Liberalizmin, Al-
manya strüktürleri doğrultusunda gelişmiş bir versiyonudur. 
Günümüzde örneğin, Batı Almanya'nın bir Fransa ve İngiltere'ye 
görece, sosyal yönü oldukça güçlü bir Kapitalizmi, daha 
Liberal bir tarzda uygulayabilmesi, bundandır. 

Bu noktada, Karma Ekonomi bakımından da Fribourg 
Okulunun Liberalizmi, aydın ve yoruma ihtiyaç duyurmayacak 
bir açıklıktadır. Gerçekten bu Liberalizm, daha önce Prof.  D. 
Villey'e yaptığım atıflar  sırasında da belirtmiş olduğum gibi, 
Somut bir Sistemin doktrini olan Klâsik Liberalizmden 
f a r k î ı  olarak, özel bir organizasyon tipinin, doktrini olmak-
tadır. W. Eucken'in oluşturduğu bu şema, «Merkeziyetçi 
Olmayan» bir organizasyon tipidir. Klâstik Liberalizmden 

(495) Alman Liberalizmi için daha fazla  bilgi için andığımız eserlerden başka bknz. 
A. PIETTRE: l'Economie Allemande Contemporaine, (A. Siegfried'in  önsözü 

ile), Paris 1952 ile. 
— J. Fra/îfOÜ-PONCET:  Politique Economique de l'Allemagne Contemporaine, 

Cours de Droit, Paris, 1959-1960. 
— L. ERHARD:  l'Expansion Allemande, Paris, \^,(Prosp(nte)  Pour Tous,  Paris,  1960. 

Une  Politigue  de l'Abondence,  Paris, 1963. 
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sosyal sorunu ve doğal olarak devlet karışımını, doktrine 
tutarlı bir tarzda entegre etmekle ayrılan Fribourg Okulu 
Liberalizmi, andığım organizasyon tipini, arı olarak uygula-
mayı şart koşmaktadır (kuşkusuz, W. Eucken'in yaşadığı 
dönemde). W. Eucken 'in başlıca eleştirisi karma olan her 
sistemin, tehlike - kötülük getiren niteliğine yöneliktir.  Po-
litik iktisat, denilebilecek eserinde, W. Eucken 'in irdelemeğe çalışa-
cağı görüşü budur (496). Bu anlayışta temel taşı, iktisadî sistemlerde 
belli bir tutarlılığın vazgeçilmezliğidir, strüktürel ve doktrinal tutar-
sızlıktan yoksun bir karma tertibin, başarı getirmeyeceği ka-
nımca bundandır. 

Alman ekonomik sistemine ve kalkınmasına ayırdığı makale-
sinde, L. Erhard, ilginç açıklamalar yapmaktadır. Alman kalkın-
masının kurucularından biri olan Prof.  L. Erhard'ın «Piyasaya 
dayalı sosyal ekonomi sistemi» anlayışına, değinmekle yetinelim. 
Müdahaleci Kapitalizmin, Alman versiyonu olan bu uygula-
mayı, Erhard, şöyle anlatmaktadır: «Toplumsal çıkara hizmet 
edebilmek için, tüketici, ücretli, patron, herkesten topluma 
karşı, derin bir sorumluluk istemektedir, bu «Piyasalı Sosyal 
Ekonomi» sistemi. İşte bu temel noktada, X X . yüzyılın 
Liberal anlayışından ayrılmaktadır. Bu ekonomik sistemde, 
büyük sorumluluk, müteşebbise düşmektedir. Umarım ki bu 
sınavı başarı ile vermiş olsun. Çünkü ben, müteşebbise bu so-
rumluluğunu ve oluşturulan düzene, ne uymasını hatırlatmak zo-
runda kalmayı ve ne de, bir başarısızlığı, karşılamayı istemiyorum. 
Müteşebbisin, bu yeni bilince varabilmesi, ancak, bugünden yarına 
gerçekleştirilmeyecek görüş açısını derinden değiştirmesi olgusuna bağ-
lıdır. Savaş sonu, ülkenin ekonomik kuruluşunu bitirdikten sonra, 
şimdi sosyal sorunlara ağırlık vermekteyiz. Bütün endişelerimizin ve 
ekonomik girişimlerimizin merkezinde insan, bulunmaktadır. Onun 
sorunlarını çözmeğe çalışacağız» (497). 

D) Özgür Bir Toplum için Bildirge 

P. Hymans Merkezi (1956) Ve Ostende Kollogyumu  1957. 

Ekonomik Liberalizmi ilgilendiren bütün sorunları, ulusal ve 
uluslararası uygulamaların da ışığında incelemek ve yaymak üzere. 

(496) Bknz, W. EUCKEN Die Grunlagen Nationalökonomie, Ve, F. BİLGER, a.g.e., 
sh: 59. 

(497) Bknz, L. ERHAAD:  «Le Systeme Economique Liberal et le Redressement Alle-
mand», Tendances Modernes du Liberalisme Economique, les Essais, 1961, a.g.e., 
sh: a 1-22. 
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Ocak 1956 da, Belçikalı bilim, ekonomi ve politika adamları Paul 
Hymans adında bir araştırma merkezi kurmuşlardır. 

Bu kuruluşun, dışsal girişiminin en önemlisi, 10-13 Eylül, 1957 
yılında, Ostende'da Ekonomik Liberalizm üzerine bir Kol-
logyum düzenlemiş olmasıdır. Amacı, düşünce alanındaki gelişme-
leri ve daha önce andığım Lippmann kollogyumundan beri ekono-
mik olaylardaki oluşma ve değişmeleri incelemek ve Ekonomik Li-
beralizmin, çağdaş sorunları çözmeğe yetenekli olup, olmadığını, 
görüşmek, kısaca geçen 20 yıla yakın zamanın sonuçlarından ders-
ler çıkarmak ve Liberalizmi bu ışık altında yeniden gözden geçir-
mektir . . . 

Kollogyum boyunca, özel teşebbüsün Batı ekonomilerindeki 
yeri, devlet karışımlarının amacı ve sınırları, gelir dağılımı, ulus-
lararası ekonomik Liberalizmin eşgüdümü v.b. gibi önemli sorun-
lar, uluslararası alanda ünü olan uzman iktisatçı profesörler  tara-
fından  dikkatle incelendi (498). Liberalizmi gençleştiren, modern-
leştiren katkılar ve öneriler yanında, eski Liberallerle, yeni Liberal 
görüşler, arasında tartışmalar cereyan etti. Bütün bu tartışmalardan 
bir çok sorun aydınlanmış oldu. Oy birliği ile kabul edilen bir 
öneri, Klâsik Liberalizmi ve Sosyalizmin tutarsızlığını red-
deden «özgür Bir Toplum İçinde Bildirge» nin, hazırlanmasına 
yol açtı. 

Coumot, Walras ve Parato ile denk sayılmakta olan bir 
Fransız iktisatçısı olan Prof.  Maurice Allais 'den, tartışmaya 
temel olacak ana raporu, ekonomik, sosyal ve siyasal koşulları hazır-
laması istendi. Hazırlanan bu rapor, tartışılmak ve geliştirilmek üzere 
16 kişiden oluşan bir kurula verildi. 7-8 Şubat 1959 da, Pa-
ris'te bu amaçla toplanan bir kollogyum, istenen «bildir-
geye» son biçimini verdi. 

Tartışma götüren hiç bir sorunu, askıda bırakmadığı bildiri-
len bu bildirgeye, egemen olan düşünce şuydu: 

«Sosyalistlerin savladıkları sosyal adalet, işçilerin gelişimi, 
hayat düzeyinin yükseltilmesi, kültür düzeyinin yükseltilmesi an-
cak ve sadece, insanın özgür bir tercih yapmasına saygılı olan ve 

(498) Kollogyum görüşmeleri toplu halde, aşağıdaki eserde bulunmaktadır: Travaux  du 
Colloçue  International  du Liberalisme £conomique, Ostende,  10-13. Septembre 1957. £d. 
du Centre Paul Hymans, A.S. B.L. Bruxelles. 



ç a ğ d a ş i k t i s a d s i s t e m l e r 3 

olanak veren Liberal yöntemlerle, gerçekleştirilebilir. Temel-
den ve başlıca, özel mülkiyetin yaygınlaşmasına, piyasa ekonomi-
sine dayanan ve belli bir kuramsal çerçeveye, hükümetin, fiyat 
mekanizması ile uzlaşan karışımlarına ve adil bir gelir dağılımına 
çağrıda bulunan, dengeli bir malî politika ve özgür dünyanın 
savunması için teşebbüsün reformunu  ön görmektedir. Görül-
düğü gibi, Laisser-Faire'izmden vazgeçildiği anlaşılan bu bildirge: 
«Siyasal alanda özgürlüğü isteyip de, ekonomik alandaki 
özgürlüğü reddetmenin mümkün olmadığım belirtmektedir, 
ö z e l mülkiyet ile sermaye dağdımı, insanlığın tarih boyunca 
uğrunda kan döktüğü özgürlüğün temel koşullarıdır. Özgür-
lük, hiç bir zaman doğanın, karşılıksız verdiği bir «nimet» de-
ğildir. Kişisel tercihler ve sosyal kurumlarm belli bir tipi 
çerçevesinde, bazı hükümet teknikleri (Liberal) ile ancak 
gerçekleşebilen ve sürekli olarak bir çaba iradesi isteyen 
bir olgudur, özgürlük. V e böylesi bir özgürlük olmadan, yoksul-
luğu aşmak ve daha mutlu b , -r yaşam ortamı oluşturmak, olanaksız-
dır (499). Andığımız bu bildirge, Modern Liberalizmin özünü, 
açık bir tarzda yansıtmaktadır. 

Hümanizm ve devlet karışımcdığı, Liberalizmin anarşiye 
ve inşam sömüren ezebilen eski yanlarım, düzeltmiş olmak-
tadır. Böylece eski «doğmatik Liberalizm», yeıini deyim yerinde ise 
«kritik Liberalizme» bırakmaktadır.  Mümkün mertebe özet-
lemeğe çalıştığım bu geniş ve derin gelişmeler, günümüzde de, Batı 
dünyasında devam etmektedir. Her yıl örneğin Fransa'da yapılan 
«Liberal - haftalar»  toplantılarında, gelişmeler ve oluşan 
sorunlar incelenmekte ve yeni uyumlar sağlayacak çözüm yollan 
oluşturulmaktadır (500). Sürekli bir arayış ve uyanıklık yansıtan bu 
çalışmalar, Modern Liberalizme sağladığı dinamiklerle, olay-
lara egemen olabilmeyi, güçlükleri aşması sağlayan yeni 

(499) Bknz, Prof.  L. ROUGlER: «Le Liberalisrne £conomique et Politique», Tendances 
Modernes duLib... a.g.e., sh: 54-55. 

(500) Fransa'da  iş çevreleri ile düşünce, doktrin  adamlarını bir araya getiren  ve her yıl bir hafta 
sürebilen bu toplantılar ve tartışmalar, görüşmeler, Paris İktisat Fakültesi, öğretim 
üyesi, iktisadî Düşünceler ve Doktrinler okutan, Prof.  Luc B. DE CARBON'an baj-
kanlığını yaptığı « l 'ALEPS» tarafından,  düzenlenmekte  ve bir kurum halinde geleceğe ben-
zemektedir.  Ünlü  R. A R O N ,  Paris, I.  Üniversitesi,  başkam: Prof.  Fr.  L U C H A l R E , L. 
A R M O N D ,  vb. gibi düşünür iktisatçı-sosyologların  katıldığı  bu haftaların  ilki, 1968 de, a. 
si 1969, 3 cüsü 1970 de yapılmış ve büyük başarılar kazanmıştır.  Bknz: «Troisilme  Semaine 
de la Pensle Liberale», P A T R O N A T ,  C N P F Ocak 1970, N o : 311 . 
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teknikler ve yeni uyumlaştırma araçları ve yetenekleri sağ-
layabilmektedir. 

Bu ortamda Devlet çok önemli bir işlev yüklenen bir 
organ haline gelmektedir. Kişinin özgürlüğünü, toplumun gö-
nencini, piyasa ekonomisi ile bağdaştırmak. Özel teşebbüse, gerektiği 
yerde yardım etmek, gerektiği yerde onu frenklemek.  Devlet, yardım-
cı, Devlet ortak, Devlet yapıcıdır. Bu modern Liberalizmin, 
sistemi olan Müdahaleci Kapitalizmde Devlet, özgürlüğün 
gereklerine ve ekonomik rasyonelliğin ihtiyacını karşıladığı 
sürede ve oranda piyasanın mekanizmalarına, dokunma-
maktadır. Bu Modern Liberalizmde, Devletin sosyal ve ekonomik 
nedenlerle ekonomik faaliyetlere  şu veya bu oranda karışmasının en 
önemli olan yanı, kanımca, niteliğidir; kapitalist amaç ve yöntem-
leri, aşıp aşmadığıdır (501). 

Liberalizmin anılan bu gelişmesinde, kapitalizme karşı olan 
güçler1'n de büyük bir neden olduklarını, yeniden hatırlatmış ola-
lım. Büyük, dev teşebbüslerin egemen olduğu Liberal Kapi-
talizmde bir tekelleşmeye yol açtıkları, bunun sonucunda 
«kârları özelleştirip, zararları sosyalize ettiklerinden» (502), 
büyük tepkiler yaratmaktadır. Bu dev teşebbüslere karşı güdümcü-
lerin yönelttikleri sert eleştiriler, merkeziyetçi bir ekonomik rejime 
yöneltilebilecek olanları bile aşmaktadır (503). 

Devletin ekonomik alana karışması, bir kamusal kesim ile bir-
likte, piyasanın kısa sürekli göstergeleri yerine, üretimi, toplumun 
uzun süreli ve değişken ihtiyaçlarına göre düzenleyebilmek için, 
yol gösterici plânlama tekniklerini uygulamak zorunlu olmakta-
dır. Modern Liberalizm araştırma ve tanımaya, bilgi edinmeye yö-
nelik yöntemlere itiraz etmez. Fakat, bu yöntemin emrediciliği, özel 
girişim güçlerini mahvettiği için kabul etmez. Böylece plân, güven-
sizliği gideren bir araç olmaktadır. 

Kısaca çağdaş Liberalizmin doktrini, ekonomik, siyasal 
entellektüel moral alandaki değişme ve gelişmelere karşdık 
verebilecek seçeneklere, uyabilme geleneğini gösterebil-

(501) Modern Liberalizmin, çeşitli cephelerini ilgilendiren ilginç bir açıklama için, bknz: 
— Les Huit Questions du Liberalisme, G. Leduc, J. PIETTE, W.  François»,  Revue 
Politigue  et Parlementaire,  -içinde-, No: 808, Mart, 1970, sh: 6-38. 

(502) Bknz, L. B. CARBON: l'Histoire de la Pensde et des Doctrines £conomiques, a.g.e., 
(503) P. De CALON: Pour les Libertds Sociales et £conomiques, Paris, 1968. 
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mektedir. ö z e l girişim, sorumluluk ve insanoğlunun gelişmesi 
ile uzlaşabilen, her türlü tertibi içerecek bir gelişme ve uyma 
kapasitesi yansıtmaktadır. Modern Liberal Doktrinin, bu 
gelişmeleri Kapitalist sistemin oluşmuş bulunan yeni strük-
türleri ile, değişmiş bulunan eski strüktürlerinin, ihtiyaç-
larını karşılaycak,  yeni tutarlılıkları sağlamak amacına 
yönelikti. 

Müdahaleci Kapitalizm, içsel strüktürlerinin oluşturduğu 
yeni biçimlerin, «sınıfsız  ve sömürüsüz» bir toplumsal yapı 
için, oluşmuş bulunan Marksist doktrinin ve daha organize 
daha insancıl bir ekonomiyi hedef  alan, Katolik Kilisesinin 
«Sosyal Doktrinin» de, etkileri altmda oluşacak ve gelişe-
cektir. 

2. K A R I Ş I M C I  K A P İ T A L İ Z M İ N  Y A P I L A R I 

Liberal Kapitalist sistem, kendinden önceki M a l î ve Ticarî 
Kapitalizme görece son derece gerçek başarılar gerçekleştirebildi. 
Teknik, ekonomik büyük gelişmeler gerçekleştirdi. Zenginlikleri 
çoğaltmasını bildi. Fakat adil bir gelir dağılımını sağlıyamadı. Ü -
retimi, hemde, aşırı ölçülerde arttırabildi, ama tüketim ile uyum-
lu bir hale getiremedi. Alıcısı bulunmayan büyük stoklar, ekono-
mik bunalımlara yol açtı. Milyonlarca kişiyi işsiz bıraktı, özgür-
lük adına sosyal olmayı engelleyecek tarzda bireyciliği, aşırı 
bencilliğe dönüştürdü. 

Oluşan strüktürlerarası bunalımları çözmek için Devlet, 
iktisadî faaliyetlere  karışmak, bozulan sosyo - ekonomik 
dengeleri yeniden kurmak; zorunda kaldı. Bireyci Kapita-
lizmden Sosyal Kapitalizme böylece geçilmiş oldu. 

Kapitalizmin bu içsel dışsal strüktürel değişmeleri bun-
dan önce andığım doktrinal arayış ve değişmelere, zorunlu 
olarak çağrıda bulunuyordu. X X . yüzyıldan itibaren Kapi-
talizmin değişen strüktürlerine, Klâsik Liberal Doktrin, 
artık uymuyordu. Bu alandaki tutarlılığı sağlamak üzere, 
Neo - Liberal doktrin oluşuyor; Devletin ekonomik hayata 
karışmasını kabul ediyor ve bu Müdahaleci (islâh edici) 
Kapitalizmin doktrini oluyordu. 

Daha önce andığım ünlü kişilerden, Prof.  M Allais 'nin bu Mo-
dern Liberalizm, konusundaki düşüncesine değinmekte yarar gör-
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mekteyim. Laissez - Faire'izm totalitarizmin ötesinde, adlı 
incelemelerinde matematiği iktisada uygulayan iktisatçıların öncü-
lerinden sayılan Allais, devletin iktisadî hayata karışımının, 
Neo - Liberal doktrin ile uzlaştığım belirtmektedir. Düşünür 
için Liberal Doktrin, hiç bir zaman mevcut çıkarları ve ayrı-
calıkları savunan ve koruyan «konformist»  veya reaksiyoner, 
bir doktrin değil; tersine, düşünme ve eleştirme gibi temel 
bir özgürlüğe dayanarak, yürürlükteki  düzeni, sürekli bir 
tarzda düzeltmeğe (reformer)  çalışan temelden ilerici, bir 
doktrindir. 

Bu anlayış doğrultusunda, ekonomik özgürlüğün işin içine gir-
diği çerçevesel strüktüre, en büyük ekonomik verimi ve yüksek se-
viyede bir sosyal adaleti gerçekleştirmek amacı ile plânlı bir karı-
şım Liberal düşünce ile uzlaşmaz, sayılamaz. Tersine, bütün ger-
çek Liberaller, «Laissez - Faire'izmin», ekonomik anlayışının düzel-
tilmesi gerektiğini ve merkeziyetçi o lmayan bir ekonominin, zo-
runlu olarak, devletin sürekli ve sistematik bir biçimde, çerçevesel 
strüktürlere karışmasını ve sosyal adalete büyük bir önem verilme-
sini, istemekte desteklemektedirler (504). 

Hemen belirtelim ki, Müdahalec i Kapita l izmde Devlet karı-
şımları, biraz önce andığımız M . Allais gibi Liberal düşünür-
lerin önerdikleri çerçevesel strüktürler ile yetinmemektedir. 
İşleyiş strüktürlerin! değişik tarzda içerebilmektedir. Bunun 
nedenler' yine, Kapitalist sistemin, gruplara dayanan içsel strüktür-
leri ile, dışsal ilişkiler strüktürlerinde meydana gelmiş bulunan değiş-
melerde bulunmaktadır. A m l a n Liberal düşünür ve Kapitalist çevre-
ler, nasıl ki, devlete karışsın diye çağrıda bulunuyorlarsa, önemli 
baskı grupları haline gelmiş bulunan işçi çevreleri ve orta sınıfa  dahil 
çevreler de, demokratik  rejimin sağladığı araçlardan yararlana-
rak Devleti, lehlerinde sonuç verecek karışımlara zorlamaktadırlar. 

Fakat Devlet karışımları konusunda çağdaş liberal düşünür-
lerin ilginç tutumu, bilimsel analizlerdeki gelişmeler kadar Kapi-
talist sistemin geçirdiği bunalımların da bir sonucu olmaktadır. 

X X . yüzyıl Kapital izminde Devlet karışımları, konjonk-
türel düzenden, strüktürel alana kadar uzanabilmekte, yapıları son 

(504) M. ALLAİS: Au de la du Laissez-Fairisrae et du Totalitarisme, Nouvellc  Revue de 
l'Economie  Contemporaine,  Nisan, Mayıs 1950. sh: 3a v.s. 
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derece karmaşık Kapitalizmi, gerektiği yerde, düzeltmekte, eksiklik-
lerini kapatarak, onu iyileştirmektedir. Kapitalizmin denetlendiği, 
düzeltilerek güç kazandığı müdahaleci bu ekonomik sistemde, dev-
let karışımcılığı ile strüktürler çevresel ve işleyişleri ile değişmek-
te, gelişmektedirler. Burada korunan ve Kapitalist felsefeyi  sürdü-
ren Piyasa mekanizması, teşebbüs ve kişilerin kâr arayışlarıdır. 
Böylece Piyasa, geniş anlamında ve türevleriyle birlikte yaşa-
maktadır. Fakat, Piyasa mekanizmalarının doğurduğu sonuç-
lar, Devletin güttüğü, konjonktürel ve strüktürel politikalarm 
sonuçlarıyla, uyuşmalı, birleşmelidir. Eskiden Devlet Liberal 
Kapitalistti, şimdi ise Müdahaleci Kapitalist, olmaktadır. 
Eski Liberalizmde, bireyci tutumu vardı, şimdi ise sosyal bir 
tutumu, bulunmaktadır. 

Genel nitelikteki bu değinmelerden sonra, şimdi karışıcı de-
diğim Kapitalizmin, önce ekonomik ve sosyal strüktürlerindeki 
gelişmelere sonra da, bu strüktürlerin çerçevesel ve işleyiş değişme-
lerine bir göz atalım. 

A) Ekonomik Gelişmeler 

Daha önce kapitalist teşebbüslerin, bireysel yapıdan, 
grupsal yapıya, yarışım işleyişinden, tekelci işleyiş strüktü-
rüne doğru bir gelişim seyri izlediğini belirtmiştim. Ger-
çekten X V I I I . ve X I X . yüzyılın küçük aile teşebbüsleri, yerlerini 
giderek, anonim şirketler biçimindeki dev teşebbüslere bırakıyorlardı. 
Yarışıma dayanan küçük birimli Liberal Kapitalizm, bu gelişme-
ler sonucunda yerini, büyük birimli teşebbüslerin tekelinin sonucunda 
oluşan Müdahaleci Kapitalizme, bırakmıştır. 

a) Strüktürel  Gelişmeler: 

Çağımıza değin uzanan bir gelişim çizgisinde, gelişmiş Kapi-
talist ülkelerde (teknik araştırma ve buluşlarında, ortaya çıkardık-
ları ve diğer türden nedenleri tamamlayan gerekleri sonucunda), 
ekonomik iktidarın yığışması tarzında nitelendirilebilen bu dev te-
şebbüslerin oluşması hızlanmaktadır. 

XX'nci yüzyıl Anonim Şirketlerinin, iki önemli başarıla-
rından biri, ekonomik iktidarı yığıştırabilmeleri, ikincisi ise; 
üretimi çoğaltabilme ve dağıtma yetenekleridir  (505). 

(505) A. BERLE: Le Capitalisme Americain et la Concience du Roi, (Le Neo-Capitalisme 
aux Etats-Unis), A. Colin, Paris, 1957, sh: 15. 
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«Massachussets İnstitute of  Technology», profesör-
lerinden, M. A. Adelman'ın tamamen objektif  olduğu belirtilen 
(505), bir hesabına göre örneğin, «A.B.D.'nde, 135 büyük şirket, 
A.B.D.'nin, toplam endüstriyel mal varlığının % 45 (ki yer yü-
zünün 1 / 4 etmekte), ellerinde toplamış olmaktadırlar (506). Bu 
günümüze dek uzanan tarihe kadar, ekonomik mülkiyet yığışmasınm 
belki en büyüğüdür (507). Kısaca Amerikan endüstrisinin % 70'i 
A. Berle göre, bir kaç büyük firmanın  egemenliği altında bulun-
maktadır. Böylece piyasanın en az yarısı, iki, üç veya en fazladan  beş 
firmanın  elinde bulunmaktadır. Geriye kalan yarısı ise, yaşayabil-
mek için, anılan bu büyük şirketlerin, empoze ettikleri koşulları ka-
bul etmek zorunda kalmaktadırlar (508). Anlaşılacağı gibi fiyat-
ların, bu koşullarda, piyasada serbestçe oluşması yerine, büyük, 
dev, şirketlerin bilinçli olarak saptanmış diğer firmalarla  yapılan 
anlaşmalar sonucunda, oluşmaktadır. 

Bu şirketler, ekonomik durumun ve faaliyetlerin  nasıl gelişe-
ceği konusundaki bilgileri, kendi özel kuruluşları olan, araştırma 
merkezi veya enstitüler ile Devletin plânlama, programlama gibi 
örgütlerinden, sağlamakta ve kendi uzmanları tarafından  değer-
lendirmektedirler. 

Firmaların uzun süreli plânları, hızlı teknik gelişmeler sonucu 
raslantıya bırakılmayacak rasyonel yatırımların, politikalarını oluş-
turmaktadır. 

Kısaca kârları, artık ekonominin genel bir gelişimine büyük 
ölçüde bağlı hale gelmiş bulunan özel teşebbüslerde, Kapitalist 
devlet plânları ile uyumlaşabilen previziyon [ön görme] ve oriyon-
tasyon [yöneltme] plânları yapmaktadırlar. 

Yukarıda amlan rakamlara ek olarak, örneğin A.B.D.' n'de 
757.000 kişi çalıştıran General-Motors Firmasını, 415.000 
kişi ile izleyen Ford ve 400.000 mevcudu ile General 
Elektrik, gibi (509), Dev firmaların,  oluştuğunu anımsarsak, 
andığım plân yapma işinin, özel kesim için ve genel ekonomik, 

(506) A. A D E L M A N :  «.The  Measurement  of  Industrial  Concentration»  The  Revieıv of  Econo-
mics and Statistics,  Kasım,  1951, Anan, A. NERLE, a.g.e., sh. 15 v.s. 

(507) (508) A. BERLE: a.g.e., sh: 16-17 v.s. 
(509) Bknz, J. B. EGGENS: (G. PIETRILLI'nin, l'Etat Entrepreneur, Paris R. LAF-

FONT, 1971), eserine önsözde, sh: 10. 
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dengeler bakımından Devlet için, ne ölçüde bir zorunluluk 
oluşturduğu hususu, daha açık bir aydınlığa kavuşmuş olur. 

b) Devletin Ekonomiye  Sürekli  Müdahalesi 

Müdahaleci Kapitalizmin bu aşamasında Devlet, giderek özel 
teşebbüsü tamamlayan bir örgüt haline gelmektedir. 

Her şeyden önce Devletin yapmağa çalıştığı şey, piyasa ile fi-
yat mekanizmalarının karşıt olan çıkarlarını, uzlaştırama-
yan yanları sonucunda üretimin tümünü, koordine etmekte-
dir. Büyük anonim şirketlerin, özel üretkenlikleri genel ekonomik 
gelişmeye bağlı olduğu ölçülerde, ulusal yararları, göz önüne alma-
ya, zorlamaktadır. Bu amaçla, giderek büyüyen çapta millîleştir-
melere gitmektedir. Özellikle, yatırımlar alanında, devlet ile özel 
kesimin plânlarını uyumlaştırarak, ekonomik dalgalanmaları denge-
lemekte ve özellikle, 1929-1939 bunalımları gibi çöküşlerin oluş-
maması için, her türlü tedbiri almaktadır. 

Sürekli bir hal almış bulunan bu karışımlar ile Devlet, kısa 
sürede gerçek bir büyüme politikası ve uzun sürede ise, Mil l î 
Gelirin gelişmesini, gerçekleştirecek politikalar, hazırlamakta ve uy-
gulamaktadır. 

Bu politika, açıktır ki, özel yatırımların, bizatihi verim ve et-
kisine bağlanmaktadır. Diğer yandan ulusal yatırımlar toplamında, 
kamu kesiminin payları da, doğal bir sonuç olarak artmaktadır. 
Kapitalist Batı Ülkelerinin, nisbeten en liberallerinden biri 
sayılan, A.B.D.'ni, örnek olarak anarsak 1949-1959 dönemin-
kamusal yatırımlar, toplam yatırımların % 10-25'i arasında, bir 
oran oluşturuyordu. Aynı oran bakımından Fransa % 50 lik bir 
seviye yansıtmaktadır  (510). 

Devletin, daha önce sosyal bir nitelik kazandığını belirtmiştik. 
Gerçekten güttüğü iktisadî politikalarla, değişik çıkar grupları 
arasında, Sosyal Barışın, asgarî koşullarını yaratacak bir sosyal 
adalete olanak verecek tarzda, Mil l î Geliri, paylaştırmağa ve çekil-
mez durumların oluşmasına engel olmağa çalışmaktadır. 

Böylece Müdahaleci Kapitalizmdeki Devletin bu karışım-
ları sonucunda, Modern Kapitalizm, öngörme, plânlama, 
gelir dağılımına adalet getirmeyi, özel girişimcilik ve piyasa 

(510) G. BLARDON: Le Capitalisme, a.g.e., sh: 170. 
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mekanizması ile birlikte, yürütebilecek nitelikte olduğunu 
göstermiş olmaktadır. 

B) Sosyal Strüktürlerin Gelişimi: 

X I X . yüzyılın ikinci yarısında. Batı Avrupa ülkelerinin sos-
yal strüktürlerini inceleyip analiz eden Marks, sosyal grupların bir 
diğerine karşı olan iki kesin sınıf  halinde ayrılacağını ve işçi sını-
fının  giderek proleterleşeceğini belirtiyordu. Bir diğerine «hasım» 
olan bu iki sınıfın,  önlenmez olan çatışmasından ise, düşünüre gö-
re, çalışanların, üretim araçlarına malik olduğu, sınıfsız  bir top-
lum oluşacak ve sömürülecek bir işçi sımfı  kalmayacaktı. 

Liberal Kapitalist sistemin belli bir aşamasında, ger-
çekten aşırı ve gayri insanî bir tarzda sömürülen işçi kesimi, 
devletin iktisadî faaliyetleri,  Kapitalist sınıfın  diktatörlüğü, 
diyebileceğimiz tekelinden kurtaran, Kapitalist ekonomiyi 
organize eden, düzelten, güçlendiren, karışımları sonucunda, 
Proleter olmaktan kurtulmuştur. Hatta, çağımızda en gö-
vençli yaşam düzeyine sahip olan işçiler itiraf  etmek gerekir 
ki, Sosyalist ülkelerde değil; Batı Kapitalizmine dahil ülke 
işçileri, olmaktadır. Sahip oldukları çok güçlü sendikalar, 
siyasal partiler ve «Genel Greve» gitme gibi çok güçlü savaş 
silâhlarına karşın, Müdahaleci Kapitalist sistemi yıkacak 
eylemlere yönelmemelerinin temel nedeni, bizce, işçi dün-
yasının yukarıda andığımız, yaşam koşullarının düzelmiş 
olmasında ve dünya işçileri arasında en iyi yeri, işgal etmiş 
olduklarının bilincine varmış olmaları sonucudur. 

Son yıllarda Batı Dünyasında görülen ve «vahşi» diye nitelen-
dirilen grevlerde, işçi hareketlerinin temel amacı, millî gelirin 
daha adil bir dağılımına olanak verecek, ücretlerinin düze-
yinin yükseltilmesidir, örneğin, 1968 Mayıs, Fransa'smda, 
genel greve girişmiş bulunan ve sayısı 10 milyonu bulan g-
revci işçinin isteği, rejimi devirmek değil; ücretlerinin % 
12,5 civarında arttırılmasıydı. İşçilerin bu durumuna bakarak, 
Batıda işçi sınıfının  «burjuvalaştığını», ileri sürenler de gi-
derek çoğalmaktadır (511). 

(511) Günümüzde, Milyonlarca  yabancı işçi çalıştırarak bir gelişme düzeyine yükselmiş bulman 
Kapitalist  Batı ülkelerinde,  P R O L E T E R L E Ş M E  «Lato-Sensu» anlamında ve Batılı işçi 
seviyesine nazaran, yabancı işçiler için, doğru olmaktadır.  Ne varki, Batıdaki  bu « Ü Ç Ü N C Ü -
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Müdahaleci, organize kapitalizmin, Liberal Kapitalizmden, 
çok farklılaşmış  bulunan strüktürleri, Marks'ın, eski strüktürle-
rin işleyişi için doğru sayılabilecek savları ve öngörüşlerinin 
geçerliliğini büyük ölçüde iptal etmiş bulunmaktadır. 

Gerçekten, çağımızın Müdahaleci Sosyal Kapitalizmi, be-
lirtmek gerekir ki, sosyal strüktürler ile iktisadî, siyasî strüktür-
ler arasındaki uyuşmazlıkları dıştan yaptığı karışımlarla, 
uyumlu ve en azından yaşayabilecek,  bir duruma getirebil-
mektedir. Yukarıda belirtmeğe çalıştığım gibi, sistemi yıkabilecek 
tek güç olan sosyal strüktürlerden, işçi kesimi, Kapitalizme 
değişik yöntemlerle, kaynaştırdmış veya en azından, sistemi 
yıkabilecek  eğilimden kurtarılmış bulunmaktadır. Bunu ya-
pan en etkin araç, çoklukla bu özelliği gözden kaçtığı görülen, 
Kapitalist Plânlamadır. 

Bu uygulamalar sonucu, çağdaş Kapitalizm, çok karmaşık 
bir sosyal yapı, oluşturmuştur. Şimdi, gerek işçi, gerekse kapitalist 
sınıfın  yapısında meydana gelen bu değişimlere, hızlı bir göz gez-
direlim. 

a) İşçi  Sınıfı  Denilen «Çalışan»  Kesimdeki  Değişmeler 

Bu kesimdeki değişmelerin karmaşıklığı şu noktada kendini 
göstermektedir. Endüstride, tarımda, kamu sektöründe; hizmet-
lerde, uygulayıcı işler yapan, çalışanların tümü biçiminde tanım-
lanan «işçi sınıfının»  üretken sınıf  içindeki oranı, giderek 
azalmakta, buna karşm ücretli denilen nüfusun  payı ise bü-
yümekte ve bu tip, giderek çeşitlenmektedir. İşçi sınıfındaki 
bu oluşum, otomasyon ve nükleer enerjinin gelişimi ile, 
daha da hızlanmaktadır. 

D Ü N Y A »  ne hukuki bakımdan, işçi hareketlerine girişebilecek yapılara sahip ve bir birlik 
kurulabilecek örgütlere ve ne de, D A V R A N I Ş  Strüktürü  bakımından, gayri memnun bir durum-
da değildir.  Bu arada yerli işçilere göre, daha düşük ücret alan, sömürülen ve ezilen yabancı 
işçiler, bunun tam bilincinde değillerdir.  Bu nedenle, modern anlamı ile tam «.proleter», 
sayılamazlar. Çünkü Batıda çalışan yabancı işçi kendisini, çalıştığı ülkenin işçisi ile mukayese 
etmemekte,  geldiği ülke işçileri ve eski durumu ile bir karşılaştırma yaparak, bu günkü yaşamını 
daha iyi bulmaktadır.  Böyle olmasaydı, bu gün Türkiye'de,  Almanya'ya gitmek isteyenlerin 
sayısı bir milyonu aşmazdı. Bunlar arasında, halen bir işe sahip olanların bulunduğunu da 
unutmamak gerekir. 
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b) Ücretli  Kesim  Büyümekte  Ve  Çeşitlenmektedir 

Kendisine orta sınıf  denilen bir yeni grup, hızlı bir tarzda ya 
yılmaktadır. Teknisyenler, mühendisler, özel kesimin sanayi-tica-
ret dallarının memurları ile, kamu kesimi memurlarını, içermek-
tedir. Bu sonuncuların sayısı, A . B . D . ' n d e : ı875'Y. 'da 175.000 
iken; 1940'larda, 3.200.000 kişiye çıkmıştır. Çoğalma katı, 
18 dir. Oysa A . B . D . ' n i n nüfusu  30 milyondan, 160'a, çoğalma 
5 katı civarındadır. Yine A . B . D . ' n d e işçi sınıfı,  1940'larda: 
1875'e oranla 6 katıdır; orta smıf  ise, 16 kat bir çoğalma 
yansıtmaktadır  (512). Amerika'dan anılan bu örnek, Kapi-
talist Batı ülkeleri için de, geçerli olduğu söylenebilir. 
Nitekim, Fransa'da işçi kabul edilmeyen ücretlilerin sayıları, 1954 
de aktif  nüfusun  % 20 sini oluştururken; bu oran 1968 de % 
31'5 'a ulaştı. Böylece andığımız bu yeni orta sınıf,  1954 te 4,4 
milyonken;  1968 de 6 .375 bine çıkmıştır. Aynı eğilim, belirt-
tiğimiz gibi, bütün Kapitalist ülkeleri saran, bir oluştur (513), 
A.B.D.'nde, ıg65'e kadar, bu eğilimi sürdüren gelişmelere, 
J.K. Galbraith'de değinmektedir (514). 

Anılan bu yeni orta sınıfın  içlerinde, gelirler son derece 
farklılaştırılmıştır,  örneğin: Teknisyen, mühendisler, gibi bazı 
gruplar, yüksek düzey yansıtan bir ücret almaktadırlar. Bu genel 
çizgiye karşın, sektörüne, dalına, bölgesine ve ülkesine göre fazla-
laşan bir durum yaratmaktadır. Memurlar, genellikle bunlara göre-
ce daha kötü durumdadırlar. Bu çeşitli grupların çıkarları, bir 
karşıtlık yansıtmaktadır. 

Daha çok, yükselmek, gönence ve güvenliğe kavuşmak isteyen 
teşebbüse veya onun statüsüne, giderek bağlanan bu yeni orta sı-
nıf,  A . B . D . 'nde 16 milyona varan işçi sınıfına  karşın 17 mil-
yon kişiyi, temsil etmektedir. Ve de psikolojik strüktürü, 
hiç de isyana yönelik değildir Çoklukla yakın menfaatlerini 
gerçekleştirmekle meşguldürler. Kendilerine, daha büyük 
bir gönenç ve güvenlik vererek işsizliği gideren Kapitalizmi, 
kolaylıkla  kabul etmektedirler. Görüldüğü gibi, daha yukarıda 
andığımız işçi sınıfının  da Batıdaki kavgası, «tş ve daha daha 

(512) Anan, G. BLARDON: Le Capitalisme, a.g.e., sh: 171. 
(513) Bknz, Le Capitalisme  Monopolist  d'Etat,  C: I., 226-227, Ed. sociales, Paris, 1971 (kolek-

tif  eser). 
(514) Bknz. J. K. GALBRAITH:  Le Nouvel Etat İndustriel, a.g.e., sh: 272-273. 
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büyük refah  güvenliği» aramak biçiminde özetlenebilecek 
davranışı ile, benzer bir gelişim ve yapı, yansıtmaktadır  (515). 

c) Kapitalist  Sınıfın  Farklılaşması: 

Müdahaleci Kapitalizmde, özel Mülkiyet, Kapitalist ni-
teliğini sürdürmekte; Ekonomik İktidar, giderek üretim araç-
larına malik olanların elinden çıkmaktadır. 

İlke olarak teşebbüsün boyutları ne olursa olsun, Anonim 
Şirketlerde, karar verme iktidarı maliklere, yeni hissedarlara ve 
daha açık olarak, temsilci organ olan «Yönetim Kuruluna», aittir. 
Gerçekte ise modern büyük teşebbüslerde, üretimi, yatırımı, piya-
sayı, ücretler ve diğer gelirleri ilgilendiren kararlar (ekonomik 
iktidar), direktörlerin elindedir. 

Çoğu teknisyen olan özel sektörün bu direktörleri, psi-
kolojik yönden ve sorunları ortaya koyma tarzları bakımın-
dan, Liberal Kapitalizmin, büyük ve orta teşebbüslerinin 
maliki ve yöneticisi olan müteşebbisten, daha çok, büyük 
kamusal teşebbüslerin, genel müdürlerine hatta işçi sendi-
kaları yöneticilerine, benzemektedirler. 

Andığım bu direktörler yanında, köken itibariyle yine teknis-
yen olan ve «Teknokrat»,  denilen ve her iki grubun oluşturduğu 
bu, «Teknostrüktür», ekonomik iktidarı elinde tutmakta 
ve malik olan kapitalistlerle bunlar arasında, derin bir ça-
tışma oluşmaktadır. Bu çatışmanın nedenlerine az ötede dön-
mek üzere, günümüzün, Kapitalist Batı ülkelerinin, dev şir-
ketlerinde oluşan bu Teknostrüktür olgusuna, kısaca değin-
mek gerekir. («Teknostrüktür»  deyimi, J. K . Galbraith'e aittir). 

Müdahaleci Kapitalist ülkelerde, özel kesimde bulunan te-
şebbüsler, belli bir gelişme ve büyüklük düzeyine vardıktan sonra, 
modern endüstrinin, gelişmiş yeni tekniklerinin gerekli doğrultu-
sunda, çok büyümüş teşebbüslerini gütmeğe zorunlu kalmışlardır. 
Çağdaş Endüstriyel Kapitalizm modern teknoloji karşısında, grup-

(515) Belirtelim ki, Türkiye'de «Orta sınıf»  hk. da: M. ETE, Z. F. FINDIKOĞLU, C. 
TALAŞ, M. AKDAĞ,  O. TUNA, N. CANDAN  ve G. ARAS'tn,  tebliğlerinden olu-
şan, ilginç seminerde, değerli bilgiler bulunabilir. Türk  Ekonomi Kurumu  Seminer 
27-28 Aralık, 1963, Ankara, Ayrıca sınıfsal  çatışma için, bknz, R. ARON:  La Lutle 
des Classes,  N . R . F Paris, 1964. 
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i ardan oluşan kişilerin bir araya gelmesini zorunlu kılmıştır. Çün-
kü bir tek insanın bilgi edinme yeteneği ve uzmanlığı ile almamı-
yacak, çok çeşitli ve yönlü kararları, isabetle oluşturabilmek için, 
birden çok kişilerin uzmanlığına ve işbirliğine gereksinme vardır. 
Herşeyden önce modern teknoloji, yarattığı yüksek nitelikli uzman 
gereksinmesi, yönetim ve finansman  gereksinmesi, gelişmiş bir dü-
zeyde organizasyona gitmeyi gerekli kılmaktadır. Böylesi dev bir 
şirkette, bu konulardaki bütün bilgilere bir tek kişinin sahip olması 
ve bu çok önemli kararları alıp uygulaması, mümkün değildir. Bu 
andan itibaren, bu dev teşebbüslerde değişik alanlarda, bu çok 
sayıdaki uzman tarafından  sağlanan bilgileri, değerlendirip yüküm-
lülükler ve işlevler biçiminde dağıtacak karmaşık bir örgüte gerek-
sinme doğmaktadır. Bu güdücü organ, mühendis, bilim adamı, 
fabrika  müdürleri, satış müdürleri, pazarlama uzmanları, 
reklâm şefleri,  muhasip, hukukçu, kamu kesimi ile oluşan 
ilişkileri güden uzmanlar gibi, kişiler tarafından  oluşmakta-
dır. Böylesi bir oluş, hiç kuşkusuz şirketin, belli bir büyük--
lük seviyesine erişmiş olmasını, zorunlu kdmaktadır  (516). 

Değindiğim nokta bakımından, işte bu «Teknostrüktürü», 
oluşturan, tüm yönetici ve teknisyenlerin, yönetimindeki Dev şir-
ketlerle, küçük ve orta - teşebbüsler arasında, bir çalışma 
oluşmaktadır. Bu «Teknostrüktür»,  kendi firmaları  düzeyinde, 
uyguladıkları: Öngörme, plânlama, organizasyon gibi, faaliyet-
lerin, genel ekonomiye de uygulanmasında bir sakınca görmemek-
tedirler. Halk yığınlarının gelir artışları ile, yatırım ve üretim için, 
gerekli olan tüketim ve tasarruf  gelişmesinin, önemini, deneyleri ile 
duymakta, bilmektedirler. Bundan ötürü, istisnaî durumlar dışında 
«Maltuzianizme», eğilimli değillerdir. Onlar için öngörme ve 
ve plânlama, Kamu kesiminin otomatik oluşan bir gelişimi 
ve ne de ekonominin sosyalizasyonu anlamına gelmektedir. 
Küçük ve orta büyüklükteki teşebbüslerin Kapitalistleri ise, genel-
likle, XIX. yüzyıl Kapitalizminin, küçük teşebbüse dayanan 
strüktürüne, duygusal olarak bağlı kalmaktadırlar.  Yani 
küçük teşebbüsler arası yarışım ve Devletin, karışmazlığı. Bundan 
ötürü, öngörmeyi plânlamayı, organisasyonu reddetmekte-
dir ; Devlet onlara yardım etmeli ve büyük teşebbüslere karşı 
onları, korumalıdır. 

(516) Bu konuda daha fazla  bilgi için, bknz: 
— GALBRAİTH:  Le Nouvel Ltat İndustriel, a.g.e., özellikle, sh: 71-107, arası. 



ç a ğ d a ş i k t i s a d s i s t e m l e r 3 

Böylece çağdaş kapitalist sistemin, boyları ve politikaları (st-
rüktürleri) değişmiş bulunan teşebbüsleri arasında, bir çekişme ve 
çatışma oluşmaktadır. 

Fakat şunu belirtmek gerekir ki Batı Kapitalizmlerinde, bu 
büyük-dev teşebbüslerin yanında, çok sayıda küçük ve orta boyda, 
teşebbüsler de bulunmaktadır. 

C)lktisadî ve Sosyal Grupların Devlete Etkileri 
Gelişmiş Kapitalist ülkelerin tümünde genel bir evrim çizgisi 

halinde, sermaye ve üretim alanında, ekonominin hemen, hemen 
bütün kesimlerini saran bir teşebbüs yığışması, oluşması, görül-
mektedir. Giderek, daha önce A . B . D . örneğinde andığım gibi, 
Fransa'da da, endüstriyel üretimin başlıca dalları üretimi, doğru-
dan veya dolaylı olarak denetleyen, bir kaç grubun egemenliğine 
geçmiş oldu. Bu yığışma süreci, demir veya metalürji gibi eski sa-
nayilerde olduğu gibi kimya veya elektronik gibi yeni sanayilerde 
de hızlı değişmelere yol açmaktadır. Anılan Fransa örneğinde, fir-
maların bu guruplaşmaları, bir kaç yıldan beri, büyük gelişmeler 
göstermektedir. 1967 Y. 'da , demir-çelik sanayiinde bulunan belli 
başlı şirketlerinden Sidelor ile Wendel - Mosellane, birleştikten 
sonra, ülkenin hemen hemen bütün demir-çelik sanayiini, andı-
ğım Sidelor - Wendel ile Usinor, gruplar tarafından  denetlenmeğe 
başladı. Aynı yığışma, otomobil yapımı ile kimya sanayiinde de 
görülmektedir (517). 

Devletin ekonomiye yaptığı karışımlarının genelleşmesi bu 
Dev teşebbüsler ile Devlet arasında, çağdaş kapitalizme özgü özel 
ilişkiler yansımaktadır. Örneğin Devletin, bu özel dev şirketlerin 
finansmanındaki  yeri (518), son derece önemlidir. En kalın çizgi-
lerde kalan, hatırlatma ile yetinirsek, şunları anacağım. Devletin, 
bu özel teşebbüslerin <dçsel» finansmam  konusunda, fiyatlar  üze-
rine, malî politika, üzerindeki etkilerini ve dışsal finansman  bakı-
mından da, Devletin aksiyoner olarak, borç veren olarak ve eko-
nominin genel dengesinin bekçisi olarak, etkilerini anmak gerekir. 

Bilindiği gibi çağımızda otofinansmn  sorununda, meydana 
gelmiş bulunan değişmeler sonucunda, artık sadece, teşebbüsün 
içsel bir olgusu ve ona özgü olan bir durum olmaktan çıkmış, Glo-

(517) Daha geniş bilgi için bknz: Le Capitalisme  Monololiste  d'Etat,  a.g.e., Cilt:  I. sh: 13 v.s. 
(518) Bknz, P. CENSO: La Gestion Financiere de l'Entreprise, Dunod Paris, ıg6g. 
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bal Ekonominin, temel bir mekanizması kaline gelmiştir 

(5*9)-
Bu gelişmeler, Devlet ile özel kesim arasında, ekonomilerin 

karma bir yapı yansıtan nitelikleri doğrultusunda ve üretimin tü-
ketimin genel dengelerinin gerekleri, sıkı bir işbirliğine götürmektedir. 

Her şeyden önce, ekonomide önemli bir yeri olan bu 
teşebbüslerin yöneticileri veya özel sektörün temsilcileri ile 
güçlü malî çevreler, yatırım plânları previzyonları ile dolaylı 
bir tarzda, millî ekonomik politikaların hazırlanmasındaki 
etkileri ile de, doğrudan bir tarzda Siyasal İktidara, karış-
maktadırlar. Bu düzeydeki ilişkilerin en açık örneğine, A.B.-
D.'nde rastlanmaktadır. İş adamları ile politika adamları 
arasındaki sıkı ilişkiler, bu konuyu çok iyi bir biçimde aydın-
latmaktadır. Başka türlü olması da, zaten düşünülmemelidir. 
Ekonomik Strüktürler ile Siyasal Strüktürler arası oluşan 
bağlanım ve tutarlılığın bir sonucudur bu. 

Çünkü boyutları, önemleri ve ekonomideki büyük güçlerinin 
etkileri ile bu dev firmalar,  doğal olarak bir Devlet işi haline gel-
mektedirler. Bu teşebbüslerin ekonomik ve sosyal politikaları, bi-
zatihi bütün ulusun ekonomik hayatını etkileyecek bir nitelik ka-
zanınca, Devlet ile bu teşebbüsler arası bir göbek bağı kurulması 
gereği, Müdahaleci Kapitalizmin, önemli bir ilkesi haline gelmek-
tedir. 

Siyasal strüktürleri değiştiren bir diğer olgu da işçi sendika-
larından gelmektedir. Bu alandaki oluşlar başlıca iki noktada yo-
ğunlaşmaktadır. i lk kesimde, işçi sendikaları, yukarıda anmağa 
çalıştığım yeni orta sınıfı  içermek, kendileri ile entegre et-
mek amacıyla harekete geçmektedirler. Bu doğrultuda, 
eski geleneksel ve meslekî eylemleri olan, nominal ücretlerin 
artışı ile sosyal risklerin giderilmesine, yeni işlevler ekle-
mektedirler. Bu yeni eylemleri, bütün halk yığınlarının hayat 
seviyesi ile ilgili karar alan mercileri ve mekanizmaları etkile-
mek. Bu amaçla, plân ve previzyon hazırlığına, yatırımların 
saptanmasına, gelir dağılımı ve malî politikaları etkilemeğe 
çalışmaktadırlar. 

(519) Teşebbüslerin finansmanında  devletin rolü için, bknz. M. PHILIPPE Le Röle de 
l'Etat Dans le Financement de l'Entreprise, Dunod. Paris. 1970. 
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Bu konularda ödünler aldığı sürece (ki Müdahaleci Kapita-
lizmin Sosyal niteliği, bu öneriler ile uyumlaşmak için, for-
mül bulmada güçlük çekmemektedirler), işçi hareketleri 
devrimci tutumlarını, siyasal partiler ve devlet aracılığında, 
reformcu  nitelikteki işbirliğine, bırakmaktadır. Bu konuda 
da, işçi örgütleri, korkunç işsizlik ve bunalımlar oluşturma-
yacak ve Herkese giderek yükselen bir yaşam düzeyi ile, 
sosyal gelişme sağlayacak bir ekonomik kalkınma,  g e r ç e k -
leşmesine çalışmaktadırlar. Bu doğrultuda. Batı sendikaları-
nın, özel teşebbüsünkileri andıracak nitelikte, uzman - danış-
man kadroları ve güçlü araştırma merkezleri ve fazladan  ül-
kenin, her dalda ün yapmış entellektüellerinin de, çok değerli 
dayanak ve katkılarından da yararlandıklarını, etkisi büyük, 
yayın organları ve yayınları bulunduğunu hatırlarsak, Devlet 
üzerindeki etkilerinin ağırlığı daha kolay anlaşılır hale gelir. 
V e bu noktada, bazı Marksist çevrelerin, çağdaş kapitalist 
sistemde Devleti, sadece, andığım ve etkisi gerçekten büyük 
olan dev tekellerin, münhasıran etkisinde olan «Tekelci 
Kapitalist Devleti», savlarının oldukça abartılmış tarafı 
da, aydmlığa kavuşmaktadır.  Gerçek odur ki, Batı Kapitaliz-
minde Devlet, yürürlükteki ekonomik ve sosyal-siyasal strüktür-
lerin bir ürünüdür. Siyasi strüktür ve demokrasi, sosyal-ekonomik 
strüktürde ise, Kapitalist özel kesim ve sosyal kesimde örgütlenmiş, 
güçlü mücadele silâhları olan Sendikalar ile bir bağlam içinde-
dir. Nihayet anılan yapıların her birine dayanan siyasal partiler, 
oluşan siyasal iktidara, güçleri oranında, doğrudan ve dolaylı ola-
rak, katılmakta ve onu, etkileyebilmekedirler. Denilebilir ki bu 
koşullarda Devlet, bir üst yapı olarak, bütün bu güçlerin, 
bileşkesi, olmaktadır. Duruma göre, karşıt olan, fakat  u-
laşabilen odaklarda barış düzeyinde birleşebilen bu sosyal 
güçlerden, her hangi birine, şu veya bu oranda ağırlık vermek, 
olanaklıdır belki. Fakat, bu sosyal güçlerden, sadece bir gru-
bun, tamamen tekelinde olmak, bu çalışmada yansıdığını 
umduğum Strüktürel Yaklaşım sonucu da olanak dışıdır. 
Çünkü ve her şeyden önce anılan sav, sosyal-siyasal ve sosyal-eko-
nomik, strüktüıler arasında, derin bir çatışma ve bozulmayı yansıt-
tığı için, uzun süre devam edemez ve bu strüktürel bozukluktan, 
en çok acı çeken sosyal grup yeni bir tutarlılık oluşturmak için, 
duruma ei koyar. Oysa Batı ülkelerinde, her türlü, aksiyon hakları 
«grev, genel grev» v.b. olduğu, çok güçlü örgütlerinin bulun-
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duğu halde; işçi kesiminin, bu doğrultuda harekete geçmiyor olması, 
«Devrim» yerine reform  ve evrimi savunması, «Kapitalist Dev-
letin, sadece özel şirketlerin tekelinin, bir yankısı olmadı-
ğının somut bir kanıtı olmuyor mu? 

Böylece, özel kesimde bile uzun süreli bir plân yapmayı, pre-
viziyonda bulunmayı ve etkili bir organizasyona gitmeyi, zorunlu 
kılan teknik gelişmeler, aynı nedenlere eklenen, ekonomik ve sosyal 
zorunluluklar, Devletin karışımlarını sistemleştirmesini ge-
rekli lulacaktır. Çünkü modern insan, ekonomik bunalımların ve 
sosyal yoksulluğun bir «Kader» (alınyazısı) olduğunu reddetmek-
te, güçlü organizasyonlar kuran işçi kesimi, siyasal ve ekonomik 
iktidarları, etkileyebilmektedirler. İnsan ihtiyaçları, artık ekonomiye 
yansıyabilmektedir. 

Evrensel çapta, daha yüksek bir ekonomik gönenç ve sosyal 
gelişme yarışında, sosyalist sistemin etkin yarışımı, kapitalizmin, 
geride kalmamak için, yeni atılımlar yapmasını gerektir-
mektedir. Tarihte yeni bir veri, Kapitalist sistemin artık, güçlü 

bir rakibe sahip bulunmasıdır (520). Kapitalizmin derin değiş-
melerini anlayabilmek için, iktisaden geri kalmış ülkelerdeki uyan-
mayı bu gelişmelere eklemek gerekir. 

Müdahaleci Kapitalizmin strüktürel yönden kısaca anılan bu 
değişme ve gelişmeleri, organize ve sosyal bir nitelik kazanmış bu-
lunan sistemin, çevresel ve işleyiş strüktürlerini de değiştirecek-
tir. Bu kısmı bitirmeden önce çağdaş kapitalizmin, bu yeni strük-
türlerine değinmeğe çalışayım. Her şeyden önce belirtmek gerekir 
ki, Liberal Kapitalizmin «tdeal» şeması, uygulamaya hiç bir zaman, 
arı olarak yansımamıştır. 

D) Müdahaleci Kapitalizmin Çerçevesel Strüktürleri 

Buraya değin andığım içsel ve dışsal değişme ve yeni oluşma-
lar, Kapitalist sistemin hem çerçevesel, hemde işleyiş strüktürle-
rini, bu yeni unsurlar doğrultusunda, değiştirip geliştirecektir. 

«Çocukluk hastalıklarını» geçirmiş ve olgun bir çağa 
erişmiş bulunan Kapitalist sistemin, Devletin sürekli ve sis-
tematik karışımlarına yol açan bu gelişmesini, yanlış yorum-

(520) Bknz, Fr. PERROUX: La Coexistence Pacifique,  P . U . F . , Paris, 1958, Cilt: I. 
43-Ö9-
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lamamak için, burada önemle belirtilmesi gereken bir nokta 
var. Organize grupların varlığı sonucu, daha rasyonel, daha düzgün 
ve daha insancıl bir ekonomi oluşturmayı amaçlayan bu karışımlar, 
Kapitalist sistemin «ana yasası» diyebileceğimiz ruhu ile uzlaş-
makta ve sistemin «hoş görü» alanlarını aşmamaktadır. Kısaca, 
Kapitalist nitelikte karışımlar söz konusudur. 

Bireyci Liberalizmin doktrin düzeyinde reddettiği, fakat  uy-
gulamada oluşmasını engelleyecek çareler düşünmediği bencil ve 
anarşik, Liberal Kapitalizmden, grupların, işbirlikçi, sosyal 
ve organize, Müdahaleci Kapitalizmine geçiş, sistemin, de-
ğişmiş bulunan strüktürlerinin bir sonucu olmaktadır. Bun-
dan ötürü X X . yüzyıl Kapitalizminin «Şeması», XIX. yüzyılın 
modelinden elbetteki farklıdır,  bu farklılıkları  belirtmeye 
çalışayım. 

a) Kurumsal  ve Siyasal  Strüktürler 

Liberal Kapitalizmden, Müdahaleci Kapitalizme geçen 
sistemin en büyük özelliği demokratik ve siyasal strüktüre, 
kavuşmasıdır. Zaten daha önce, Liberal Kapitalizmi değiştiren' 
önemli unsurlara değinirken, demokrasiye geçişin etkilerine de dikkati 
çekmiştim. Liberal Kapitalizmin önemli bir dönemi ise oligarşik 
bir nitelik ile damgalı idi. Bu dönemin ilkel biçiminde iktidar, 
sadece üretim araçlarına malik olan, ekonomik ve siyasal yönden 
de yöneten sınıfı  oluşturan kimselerin elinde idi (oy verebilme, 
doğrudan, belli bir miktarın üstünde vergi ödeme sistemi). 
Müdahaleci Kapitalizmde ise, hem andığım büyük teşebbüsler, hem 
de ulusal plânda, yayılan genel oy ve bazı «yönetime katılma bi-
çimleri» ile demokrasi, giderek gelişen sınırları ile, yerleşmiş bir 
siyasal strüktür haline gelmiştir. 

Hiç kuşkusuz, daha öncelerde belirtmiş olduğum gibi, siyasal 
strüktüriin demokratik oluşmasında, ekonomik - sosyal di-
ğer strüktürlerdeki değişmelerin de etkisi vardır (karşılıklı 
etkileşim ilişkileri içinde). Her şeyden önce taşınır ve taşınmaz de-
ğerlerin, varlıkların, mümkün mertebe halk yığınlarına yayılması 
ile, Karışıcı (bundan böyle K. ile belirteceğim) kapitalizmin 
tabanı olan eski büyük kapitalistler varana, orta sınıftan,  büyük bir 
transfer  almasına olanak verecek, sistemin teorik olarak dayandığı 
sınıf,  güçlenecektir. Özellikle, hisse senetlerine dayalı şirketlerin 
oluşması ve çoğalıp yayılması ile her kese, bu hisse senetlerinden elde 
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etmek olanağını vermiş olmaktadır. Diğer yandan, «Yatırım Şir-
ketlerinin», küçük tasarrufları,  büyük dev şirketlerin sermayesine 
katılmaya zorlayan politikaları ile bu süreç, giderek büyük boyutlar 
kazanmaktadır. 

Bu gelişmenin önemine, daha önce de değinmiştim. Bu olu-
şum hakkında yeterli bir bilgi verebilmek için, şunu belirtelim. 
A . B . D . , Almanya (B), Avusturya gibi K. Kapitalist ülkeler, 
ünlü kavramı ile «Halk Kapitalizmi», veya «halk sektörü» nün, 
yayılmasını (özellikle ücretli gruplar arasında) sağlayacak tedbirler 
almaktadırlar. Bu alandaki gelişmeye örnek olmak üzere an-
dığım bu menkul değerlerin, A.B.D. ve Fransa, bakımından 
dağılımı şöyledir. 

A.B.D.'nde her 5 ergin kişiden biri; Fransa'da ise her 30 
ergin kişiden biri, anılan bu taşımr hisse senetlerine sahip 
bulunmaktadır (521). 

Ekonomik Demokrasinin yayılma eğilimi gösterdiği diğer bir 
alan, işçilerin, teşebbüslerin değil yalnız yönetimine, fakat,  kârla-
rın dağılımına da katılabildiklerini, anımsamak gerekir. «Teşeb-
büs Kurulları» denilen bu yönetime katılma, önceleri sosyal yöne-
timde oluştu, oradan da giderek ekonomik ve malî alanlara doğru 
yayılmaya başladı (522). 

b) Hukukî  Strüktürler 

Sanayi Kapitalizminin oluşmasına devlet öncülük etmişti. (Ti-
carî Kapitalizmin, merkantilist aşaması, örnek Kolbertizm). Fa-
kat Endüstriyel Devrimin oluşmasından sonra ve Liberal Kapita-
lizm ile birlikte, Devlet ve özel teşebbüs ayırmı da belirdi. D a h a 
önce belirttiğim gibi, Liberal Kapital izmde Devlet, özel mülkiyet 
rejimine ve özel kişiler arasında serbestçe yapılan sözleşmelerin 
yürütülmesine bakıyor, onu koruyurdu. Aynı zamanda, bu bireyci 
ekonomik faaliyetin  ekonomik çerçevesini oluşturuyordu. 
Bu eski hukukî strüktür bireyci nitelikte idi. 

(521) Bu konuda daha geniş bilgi için bknz, L. SALLERON: Diffuser  la Propriete Ed. 
Latines, Paris, 1964. sh: 118. 

(522) İşçilerin teşebbüse katılması veya denetimi hak. bakınız: 
— A. PHILIPPE: La Democratie Industrielle, P . U . F . , Paris, 1955 ile. 
— A. PHILIPPE: Histoire des Faits Economiques et Sociaux, a.g.e., sh: 201 v.s. 
— Ayrıca,  Autogestion,  dergisi koleksiyonuna (paris), bakılabilir. 
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Müdahaleci Kapita l izmde Devletin, konjonktürel ve rastlan-
tısal karışımcılığı, ekonomik ve sosyal strüktürlerle, hemde siste-
matik ve sürekli bir biçimde uygulanınca, bu karışımların hukuki 
yöntemini oluşturmak, demokratik bir rejimin de, zorladığı bir 
oluştu. 

Neo-Liberal izmin doktrinine değinirken, «Meşru» devlet ka-
rışımlarının (keyfî  değil), kabul edildiğini ve bu doğrultuda, bir 
Ekonomik Hukukun  (523), zorunlu olduğunu açıklamıştım. Sos-
yal Devlet, hakedilmemiş kazançları ve kârları m ü m k ü n 
mertebe azaltmak, ekonomik olmayan kötü kullanmaları ve 
savurganlığı önlemek ve de genel yarara hizmet etmek gibi 
amaçlarla, Özel Mülkiyet hakkına, sınırlar çizdi. Hukukî 
devlet, ayrıca ekonominin, genel dengelerini sağlamak, sos-
yal strüktürlerle, ekonomik strüktürler arasındaki çatış-
mayı engellemek için de karışımlarda bulundu. 

Liberal Devletin sınıılı müdahaleleri de, dolaylı yoldan yapıl-
mıştı. M. Kapitalizmde ise Devlet, iktisadî hayata doğrudan mü-
dahale etmeye başlayınca, yeni hukukî strüktürler oluşturmak zo-
runlu oldu. 

Aslında I. D ü n y a Savaşı sırasında kilit sayılan sektörlerin yöne-
timi ve güdümünü Devlet kendi üzerine aldı. Sonra Fransa'da ör-
neğin, 1936'da andığım «Halk Cephesi» hareketi ile, Karışıcı Dev-
let anlayışı kabul edildi. Fakat, yine Fransa örneğinde II . Dünya 
Savaşından sonra, 1945-1946 millîleştirmeleri sonucunda-
dır ki, kamu iktidarının, sanayi ve ticarî teşebbüsleri normal 
olarak, yönetebileceği hususu anlaşılabildi. ö z e l sektör ya-
nında bir kamu kesimi (ekonomik anlamda) oluştu. 

M . Kapitalizmde duruma göre, güdümcülük, karışımcılık, 
özel kesimi özendirme, özel kesimle karma nitelikli şirketler 
oluşturmak gibi, değişik karışma tipleri, bir zorunluluk 
olarak kendini gösterince, güdülecek ekonomik politikaların 
hukukî çerçeve ve doğrultularını oluşturmak gerekmektedir. 
Bunlar yanında kurulacak kamusal nitelikli örgütler ve özel karışma 
organları oluştuktan sonra karışım konusunda, hukukî yetkilerin 

(523) Bknz, J. HAMEL: Vers Un Droit Economique, £conomique Contemporaine, Kasım 
1951. a.g.e. 
— Fr. DREYFUS: l'Interventionnisme Economique, a.g.e. 
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dağılımı, sorumlulukların tesbiti, anlaşmazlıkların çözümü, denetle-
me gibi bir dizi sorun, hukuki alanda, yeni strüktürler yaratmağa yol 
açmıştır. 

Devletin ekonomik strüktürler dışında sosyal strüktürlere de 
karıştığım belirttim. Bu alana yaptığı karışımlar, vergi hukukunda, 
daha adil bir gelir dağılımını sağlamağa olanak verecek nitelikte-
dir. Sosyal Sigortalar; işçi haklan, bunların kullanılması ve doğur-
duğu sonuçlar da, iş hukuku, sosyal diyebileceğimiz hukukun strük-
türünü oluşturmaktadır (524). 

c) Ekonomik  ve Sosyal  Strüktürler 

Daha önceleri bu strüktürlerin gelişimine değinmiş idik. Mü-
dahaleci Kapitalizmin, Bireyci Kapitalizmin tersine grupların oluş-
turduğu, işbirlikçi bir Kapitalizmdir. İşçi hareketlerinin ve sendi-
kacılığın gelişim çizgisi ile, Kapitalizmin karışımcılığa yönelmesi 
arasında, sıkı bir bağlantı bulunduğu, bir gerçektir. Daha önce, 
M . Kapitalizmde sosyal sınıfların  (işçi-yeni orta sınıf)  değişimini 
anlatmıştım. V e işçi gruplaşmaları .ile işveren (patron) gruplaşma-
larının, karşı karşıya geldiklerine de değinmiştim. İşte işçi sendi-
kaları, çalışma piyasası ve iş gücüne egemen olmak, deyim uygun 
ise, bu konuda bir tekel oluşturmakta, işveren grubu da, mal ve 
hizmet piyasası ile tüketicilere egemen olmak, o alanda bir tekel 
oluşturmak amacındadırlar. 

Andığım Kapitalist sistem ile işçi kesimi arasındaki ilişkilerin, 
aşağıdaki gibi bir bağlam oluşturduğu görülmektedir: 

Kapitalizm: işçi Sınıfı:  (525) Sendikacılık: 

1. Küçük veya orta büy-
üklükteki teşebbüslerin 
yapısı, 

2. Büyük teşebbüslere da-
yanan Kapitalizm, 

3. Teknokrasiye doğru 
«Dev Teşebbüslere», 
Kayan Kapitalizm. 

1. Nitelikli işçilerin ista-
tistiki olarak ağır bastığı 
işçi sınıfı, 

2. Uzman işçilerin sayısal 
yönden ağır bastığı işçi 
sınıfı, 

3. Aylıklı  işçinin (orta sı-
nıf)  oluşması ve büyük 
bir ağırlık olarak belir-
mesi. 

1. Mesleki sendikacılık [iş-
çilerin durumu kötü], 

2. Sanayi sendikacılığı [İş-
çilerin durumu nisbeten 
daha iyi], 

3. Teşebbüs seviyesinde sen-
dikaların oluşma olana-
ğı [işçilerin durumu iyi). 

(524) Sosyal hukuk hakkında bknz, M. G. SCELLE: «La Loi de Huit Heures, Une Evo-
lution Remarquable de la Technique Legislative». R .P .P . 1970. a.g.m., 

(525) İşçilerin hayat şartları hk. da, daha önce andıklarımızdan başka şu eserlere yararla 
bakılabilir: Fr. PERROUX: Les Classes Chez Marx et Dans la Vie, Semaine Sociale, 
1933-
— M. COLLINET: Essai sur la Condition Ouvriere 1900 â 1950, Ed. Ouvrieres, 
Paris, 1951. Serge MALLET: La Nouvelle Classe Ouvriere, Ed. du Seuil, 1963. 
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Yukarıda andığımız, işçi ve işveren gruplarının karşısında, tü-
keticiler de örgütlenmekte, haklarını savunmakta ve kooperatifler 
oluşturmaktadırlar. 

Kısaca, bu gruplardan her biri tekelci bir durum kazanmak, 
kendi grubunu egemen kılmak, grubunun içinde karşı duranlar 
varsa, onları dışarı atmağa gayret etmektedir. Böylece, grupların 
ve büyük birimlerin ve onların tekelci eğilimlerinin, oluşturduğu 
yeni strüktürler karşısında, dengeleyici bir rol oynayan Kamu 
Ekonomik Kesiminin yeni bir ekonomik strüktür halinde oluştuğu 
ve yayıldığı görülmektedir. 

M. Kapitalizmin, kuraya kadar kısaca andımız, bu 
yeni çevresel strüktürleri, gayet doğal olarak, yeni işleyiş 
strüktiirleri oluşturacaktır. Şimdi de bu yeni işleyiş strük 
türlerini kısaca saptamağa çalışalım. 

E) Kapitalizmin İşleyiş Strüktürleri 

a) Müdahaleci  Kapitalizmin  Tanımı 

Müdahaleci Kapitalizmi, ekonomik gelişmeyi, sosyal 
ve ekonomik, her şeşit çekilmez bunalımları, oluşturmaya-
cak biçimde gerçekleştirmek, özel ve toplumsal yararların 
uzlaşmasını sağlamak biçiminde tanımlamak, sanırımki 
sistemin temel özelliklerini ve Liberal Kapitalizmden, farkım 
ortaya koyabilmektedir. 

Devletin klâsik kamusal yönetimine, iktisadî faaliyetleri  dü-
zenlemek ve gerektiği yerde yaratmak için, sistematik karışımları, 
bu doğrultuda Kamusal Ekonomik bir sektör, programlama, 
Kapitalist nitelikte bir plânlama v.b., gibi önemli örgütler kur-
ması ve yürütmesi, Liberal Kapitalizmin, çerçevesel strüktürler 
gibi işleyiş strüktürlerini de, büyük ölçüde değiştirmiş olmaktadır. 

Yalnız, bilimsel yönden savunulması biraz güç olan ve temel-
den yanlış bulunan bazı yorumları, aydınlatmak umudu ile şunu 
belirtelim ki; ekonomik nitelikte bir Kamusal Kesimin oluş-
ması ve Sosyalist sistemin, işleyiş strüktürlerinden biri olan 
emredici plâmn; yalnız Previziyon (öngörme) oriyantasyon 
(yönelme) ve koordinasyon (eşgüdüm) sağlayacak biçimde, 
kısaca kapitalist bir ortam ve espri içinde, «ihtiyarî» niteliği 
ile kullanılması, Kapitalist Sistemin dışına (Sosyalizm veya 
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Kapitalizmden farklı,  özerk bir diğer sisteme geçildiği) çıkıl-
dığı anlamına, kesinlikle gelmemektedir. Liberal Kapita-
lizme görece, yeni olan araçlar, Müdahaleci Kapitalizm ile 
uzlaşan ve onun yeni strüktürlerinin bir sonucu olan, aygıt-
lardır. Şimdi söz konusu bu işleyiş strüktürlerine bir göz atarak, 
çalışalım. 

Anacağım ve buraya kadar değindiğim, sistem olarak Kapita-
lizmin temel alayişini ve ilkelerinin korunduğunu; fakat,  Liberal 
Kapitalizmin ideolojisi, organizasyonu ve tekniğinin, aşıl-
mış olduğunu göstermektedir. Kısaca, daha gelişmiş bir 
Kapitalizm oluşmuştur. 

b) özel Mülkiyet 

Müdahaleci Kapitalizm, kapitalist sistemin en temel ve dam-
galayıcı, belirleyici niteliği olan Özel Mülkiyet rejimine dayan-
maktadır. Kişiler veya gruplar, üretim ve uzun ömürlü tüketim 
mallarının her türüne, serbestçe malik olabilirler ve bu mallarını, hile 
veya miras gibi yollarla dilediklerine bırakabilirler. Bu temel ilke 
Liberal Kapitalizmde de vardı. Yalnız M. Kapitalizmde bu özel 
mülkiyetin, kamusal nitelikte, bir diğer mülkiyet tipinin oluşması 
ile birlikte, özel mülkiyete kamusal yarar ve sosyal zorunluluklar-
la, bazı sınırlamalar getirilmektedir. Örneğin Bazı Avrupa ülkele-
rinde Fransa'da, özel mülkiyeti düzenleyen Medeni Kanunu'nun 
544. maddesi, özel mülkiyeti, mutlak bir hak olarak kabul etmekte, 
genellikle hiç bir sınırlama, kabul etmeyen genişlikte idi (526). 
Oysa M . Kapitalizmde genellikle söz konusu bu özel mülkiyet, 
genel yararı tehdit etmediği ve onunla uyuştuğu, yer, zaman ve 
seviyelerde kabul edilmektedir. Görüldüğü üzere, özel mülkiyete, 
hem alan, hemde düzey olarak, bir sınırlama getirilmiş bulunmak-
tadır. Örneğin toprak reformları  ile, arazi mülkiyeti sınırlandırılmış, 
sanayi üretiminin bazı dalları, bazı «kilit» kesimler, ulusun mülki-
yetine, millîleştirme, devletin mülkiyetine ise, kamulaştırmalarla 
geçirilmiş bulunmaktadır. Bir fikir  vermek için belirtelim ki, Fransa'da, 
kamusal mülkiyetin, 246 Milyar yeni Fransız Frangı - değerinde 
olduğunu ve bunun, millî varlığın % 36 sma yaklaştığı bildi-
rilmektedir (527). 

(526) J. LAGUGİE: Les Systemes £conomiques, a.g.e., sh: 56. 
(527) Bknz, DİVİSİA, DUPONT, ROY: A la Recherche du Franc Perdu 3 Fortune de 

la France, Societe d'Edition, 1956. 
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Sosyal tarafını  giderek güçlendiren M . Kapitalizm, gelirlerin 
strüktürüne de devleti et atmağa yöneltmekte ve çok aşırı gelir 
farklılıklarının  yaratabileceği sosyal gerilimlerin oluşmasını 
engellemektedir. Devlet, miras ve intikal vergileri ile, 
gelir vergileriyle, kısaca malî politikalara eklenen sosyal 
politikalar (sosyal sigortalar v.b.), servet dağılımını düzenle-
mekte, millî geliri yeniden dağıtıma tabi tutmaktadır. 

Yalnız burada belirtilmesi gereken diğer bir nokta, söz konusu 
bu kamusal mülkiyetin, M . Kapitalist ülkelerde değişik biçimlerde 
uygulanabildiğidir. Parah bir «hızlı yol» yapımı, özel teşebbüs ta-
rafından  mşa edilebilir. Veya A . B . D . ' n d e olduğu gibi, «telefon  hiz-
meti», özel kesim tarafından  karşılanabilir. 

Özel Mülkiyete, bazı alanlarda getirilen sınırlamalar, hiç kuş-
ku yoktur ki, özel girişimlere bazı faaliyet  alanlarını kapatmakta 
ve bu alanları, Devletin adeta bir müteşebbis gibi hareket 
etmesine yol açmaktadır. Bu noktada önemli olan husus, bazı 
faaliyet  alanlarının, özel nitelikleri sonucu, kişilerin özgür girişim-
lerine kapatılmış olması ve bu işin Devlet tarafından  yapılması değil-
dir. Fakat Devletin özel kişilerin uğraşılarına kapatılan bu dal ve alan-
larda Devlet adına yapılan girişimlerin, hangi sisteme ait olan, usul 
ve yöntem veya amaçlarla yapıldığını göz önüne almak ve değer-
lendirmektir. Bu ölçüye bakılırsa Devlet karışımlarının kapitalist 
nitelikte olduğu görülmektedir. 

c) Davranış-Tutum  Strüktürü:  Kâr  Arayışı 

M. Kapitalizmde de, özel Kesimde yer alan iktisadî öz-
neleri harekete geçiren en büyük özendirici unsur, yine kâr 
ve kazanç arayışlarıdır. Kısaca, belli iktisadî unsurlara sahip 
olan ve bunları, mal ve hizmete dönüştürebilen müteşebbis, kâr-ka-
zanç sağlayabilir. Kapitalist olabilir. Kapitalistleşme süreci 
işlemektedir, yürürlüktedir. 

Kısaca, Liberal Kapitalizmin en önemli unsurlarından biri 
olan kâr arayışı amacı, M . Kapitalizmde de, aynı önemini sürdür-
mektedir. Yalnız, eski müteşebbis (528), ve teşebbüs, yapısında 

(528) Kapitalizmin andığımız ve günümüze dek uzanan gelişim aşamaları belli başlı dört 
MÜTEŞEBBİS TİPİ, oluşturmaktadır: 

1. J. B. SAY'ın Müteşebbis Tipi: Sermayedarlardan farklı  olan SAY'ın girişimci, 
çalışkan dediği bu kişi, doğasal yasaları bulan BİLİM adamları ile, işçi arasında yer 
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o l u ş a n d e ğ i ş m e l e r , b u k â r a r a y ı ş ı n a eş l ik e t m e k t e d i r . Ö n c e , ç o k 

b ü y ü y e n t e ş e b b ü s l e r i n , « t e k n o s t r ü k t ü r i î » i le (bu n o k t a d a b e l i r t e l i m 

ki , d e y i m i n y a r a t ı c ı s ı J . K . G a l b r a i t h , a ş a ğ ı l a r d a a n d ı ğ ı m ı z , S a i n t -

S i m o n g ı l g ö r ü ş t e n e s i n l e n d i ğ i i z l e n i m i n i v e r m e k t e d i r ) g r u p l a r ı n 

e g e m e n o l d u ğ u b i r e k o n o m i k y a p ı o l u ş t u . B ö y l e c e Y a r ı ş ı m c ı K a -

p i t a l i z m y e r i n i , d e y i m d o ğ r u i s e , T e k e l c i K a p i t a l i z m e b ı r a k -

m ı ş o l d u : K o l l e k t i f  d e n i l e n b u y a r ı ş ı m a ( m o n o p o l i s t i k v e y a 

o l i g o p o l i s t i k ) g e ç i l m i ş o l d u . 

B u g r u p l a r ı n y a r ı ş ı m ı , b i r e y s e l y a r ı ş ı m d a n d a h a g ü ç l ü b i r 

t a r z d a , s a h i p o l d u k l a r ı i k t i d a r ı n b i l i n c i n d e v e k e n d i z a a f l a r ı n ı n  d a 

f a r k ı n d a  o l a n s e ç k i n y ö n e t i c i l e r i o r t a y a ç ı k a r m a k g ü c ü n e d e sa-

h i p t i r . Ü s t e l i k s a r ı l d ı ğ ı i ş in riski v e y a r a r ı n ı a ç ı k l ı k l a h e s a p l a y a c a k 

y a p ı d a d ı r . S o n r a b u d e v t e ş e b b ü s l e r , ü r e t i m i e n g e l i ş m i ş , e n v e -

r i m l i v e i h t i y a ç l a r a e n ç o k u y a n b i r t a r z d a y ö n e t e c e k l a b o r a t u a r 

i le a r a ş t ı r m a m e r k e z l e r i n i d e k o l a y c a o l u ş t u r a b i l m e k t e d i r l e r . 

almakta, birincilerin bulgularım, ikincilere uygulatarak, yeni eserler oluşturmak-
tadır. Bu müteşebbis, belli T A L E P L E R E  yansıyan ihtiyaçları  tatmin  etmektedir.  Rolü, 
mevcut üretim araçlarını, fiili  talebe uyumlaştırmaktır. Sosylojik anlamda, bu 
müteşebbis, seçkin girişimi olan, dinamik bir kişidir. Mevcudu sezmek ve onun ih-
tiyacını karşılamak, temel işlevidir. 

2. Saint - Sımon'un Müteşebbisi: Bu düşünür ile müteşebbis tipi,  değişmektedir. 
Saint-Simongil şemada üretken süreç, verimli amaçlarla yöneticilere  tevdi  edilmiş bu-
lunmaktadır.  Burada üretimin maddesel süreci, bilginlerin kurallarına göre işletilmektedir. 
Bu noktada müteşebbis ve bilgin, düalizmi doğmaktadır.  Bununla birlikte, müteşebbisin 
burada görevi yarınların hayatını oluşturmaktır  (Say'ın  ki, şimdiki zaman ile ilgili idi). 
O halde yarınların yönetici adayı, mühendis olmaktadır. Simon'mı  uygarlığa doğru yö-
nelişi, işte bilimsel gücü olan, aydın yönetici bu mühendis tarafından  gerçekleştirile-
cektir. Her şeyi bilgi ile yöneten istidadı ile... düşünür, yavaş yavaş klâsik hükümet 
tarzında, «sarfı-nazar»  etmektedir. Böylece mevcut ortamı işleten bireyici müteşebbis 

yerini, gelişmeyi ve uygarlığa varmayı, gerçekleştirmekle  yükümlü olan Sosyal bir yöneticiye 
bırakmaktadır.  Bu, karar veren, emreden, yaraptıran kişi kimdir? Bilim sahibi ve teknokrat 
bir kişidir.  Rasyonel bir ideal ile akıncı olmaktadır, yoksa Kâr-Kazanç  ile değil. Çünkü 
kendisi hesabına değil; fakat,  toplum adına, hareket etmektedir. Bu andan itibaren, 
Kapitalist  toplum tipinden,  Sosyalist  toplum tipine geçişi, hazırlamaktadır. 

3. Marks İçin Müteşebbis: Müteşebbis tipi, Marks  ile, daha açık ve somut bir biçim 
kazanmaktadır. Sadece Kapitalist sistemin işleyişi ile ilgilenen, ekonomik endişesi 
olan bir kimsedir. İngiliz  doktrinin  etkisinde  bulunan Marks  için müteşebbis, sermeyedar ile 
özdeşleşmektedir.  En azından teşebbüsün sermayedarları arasından seçilmiş olmak-
tadır, müteşebbis. 
Asıl amacı, işçilerins ömürüsüne dayanan Fazla  değeri elde etmektir (bu  onun tarihsel 
misyonudur, düşünüre göre). Müteşebbis burada üretim sürecini,anılan bu «Fazla  Değeri» 
sağlayacak tarzda yürütmektedir. Bu değer fazlası,  statik  akım içinde, müteşebbisin lehine 
çok iyi işler. Gelişmeyi gerçekleştirmek müteşebbisin misyonu değildir.  Teknik  gelişme, müteşeb-
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Bu kollektif  yarışımın bir diğer yararı, çeşitli güçler arasında-
ki dengeyi gerçekleştirebilir ve işçi kesimindeki bazı eşitsizlikleri 
gidermeye hizmet edebilir. Bu yönleri ile, daha mantıki durumlara, 
bazan daha adil çözümlemelere ve her durumda daha verimli ve 
tüketiciler için, daha elverişli, modeller yaratabilir. Bu konuda, 
örneğin inşaat sanayiinde bireysel niteliği büyük olan küçük ünite-
lerin yüksek maliyetleri karşısında, A . B . D . ve îsveç'te, hükümetler, 
bu faaliyet  dalındki müteşebbisleri bir araya getirecek, tedbirler 
almaya yöneltmiştir. Böylece iyi işlemeyen (inorganisd) Liberal 
Kapitalizmden, Organize M. Kapitalizme, geçilmektedir. 

Bu noktada ortaya çıkan önemli sonuç, özel çıkarlara sadece 
hizmet eden küçük teşebbüs, belli bir boyütun üstüne çıktıktan son-
ra, kamusal yararı olan bir nitelik kazanbilmektedir. F. Perroux 'nun 
belirttiği gibi, sayısal sade değişmelerden nitel değişmelere geçil-
miş olunmaktadır. Böylece yüz binlerce işçiyi çalıştıracak boyut-
lara kavuşan bu teşebbüs gruplaşmaları, yığışmalarının, ülke ekono-
nomisinde, içsel ve dışsal ilişkiler bakımından da, Devletin, ge-
rektiği zamanlarda karışımını zorunlu kılabilmektedir. Bu karşılıklı 
etkileşim ilişkilerinde, anlaşıldığı gibi Yarışım, sadece bireyler arası 
düzeyden, gruplar arası düzeye kayan bir nitel değişme göstermekle 
yetinmez, fazladan,  Devlet ile bu gruplar arasında yeni ilişkilerin 
doğmasına neden olmaktadır. Bu oluş, arı olarak ekonomik 
olan bir Yarışımı, yavaş yavaş politik olmağa yöneltmektedir. 

bise egemendir. Her müteşebbis, diğer bir meslektaşı tarafından,  fazla  değeri elde etmek ve du-
rumunu kurtartmağa  çalışmak mecburiyetinde  bırakıldığından gelişmeye katılmaktadır  (tarihsel 
bir süreç). Kısaca müteşebbis tarihsel bir determinizmden, yararlanan mutlu bir kişi 
olmaktadır. Kuşkusuz, bu müteşebbis, Marks'm  kapitalist, müteşebbisidir. 

4. Schumpeter'in Müteşebbis Tipi: J.  Schumpeter'in  müteşebbis tipi, Say'ın  bireyci 
görüşlerine yaklaşıp onu aşmaktadır. Burada müteşebbis, kendisine verilen olanak-
ları, sadece işletmekle yetinmez. Fazladan yaratıcı bir tekâmülün de (Bergsonist 
bir eğilim), oluşturucusudur. Yönetici, cari üretimi düzenler, müteşeebbisin ise baş-
lıca görevi, yenileştirmek ve yaratmaktır. 
Hem piyasa, hemde üretim konusunda, yaratıcı bir dehadır, müteşebbis... Diğer 
kişilerin katkısı ne olursa olsun, gelişmenin ana yaratıcısı müteşebbistir.  Ve kendi ortamını 
da, bu anlayışlarına göre düzenler. Bütün entellektüel istidatlarını kullanacak güç-
tedir. 
Üretim unsurlarının en iyi birleştirilme yöntemleri ve tüketimi üzerine yapabildiği 
etki sonucunda Mevcut  bir talep için çalışmaz sadece. Örneğin: Otomobil, radyo, 
televizyon ve «koka-kola» için fiili  bir talep yoktu. Taratıldı.  O halde mevcut bir 
piyasaya konmuyor bu dinamik müteşebbis, araştırma ve geliştirme büroları saye-
sinde, üretim metodları üzerine, bilinçli bir etki yapar, yeni talepler yaratır ve onları 
tatmin eder. 
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Kâr arayışları da, çok büyüyen bu teşebbüslerde, artık, Libe-
ral Kapitalizm dönemindeki, dinamizm ve yiğitlik ile, risk altına 
girmeyi de unutmuştur. Artık, güvenlik aramaktadır. 

Böylece, geliştirici kâr arayışları, koruyucu eğilime, dönüşmüş 
bulunmaktadır. 

Bu strüktiirlerde beliren diğer bir tutku, kâr arayışı yerine, 
risk altına girmek yerine, iş aşkı, egemen olma, güçlü olma, 
duygusu geçmektedir. 

d)  Piyasa Aygıtı ve Plan: Kapitalizm,  Plan İle  Bağdaşır  mı ? 

Mevcut iktisadî kaynakların, çeşitli dal ve alanlara dağılımı, 
kulanılımı, çoğaltılması ve bölüşümü gibi, bütün iktisadî faaliyet-
lerin oluşması ve bütünleşmesinin, ekonomik teorinin arı düzeyin-
de, temel olarak alınabilecek iki yöntemi bulunmaktadır. Biri, 
Liberal doktrinin serbest piyasa aygıtları, diğeri geliştiril-
miş Marksist doktrinin, merkeziyetçi emredici plânı İlk 
yöntem, kendiliğinden belli strüktür ve ilkelerin otomatik 
bütünleştirmeleri ile işlemekte, ikinci yöntem ise, iktisadî 
kaynakların  bir plân aracılığıyla, merkezden güdülmesidir. 
Doğal olarak ilki, özgürlükçü, ikincisi buyurgan zorlayıcı, 
belirleyici niteliktedir. 

Her iki yöntem de, ancak belli strüktürlerin oluşturduğu 
uygun ortamların rayları üzerinde, ancak ilşleyebilir. 

Nitekim ekonomik faaliyetlerin,  serbest bir piyasanın aygıt-
ları aracılığıyla yürütülmesi ve bütünleşmesinin, özel koşulları bu-
lunmaktadır. Liberalizmin klâsik şemasındaki etkin ve ideal piya-
sanın, işleyebilmesinin, özel koşulları vardı. Ancak böylesi bir or-
tamda A. Smith'in, ünlü «görünmez el» (529), dediği bir «yarı 
dinsel» güç, iktisadî faaliyetleri,  herkes için en iyi bir tarzda 
güdebilirdi. Anılan koşullara yer, yer daha önce değinmiş oluyoruz. 
Burada şunu belirtelim ki Klâsik teoride, piyasa aygıtının fonksi-
yonu olan fiyatlar  oluşurken, şu iki sonucu doğururlar: 

• İktisadî öznelerin tercihlerini güder, iktisadî kaynakların 
en iyi (optimal) kullanılmanı sağlar; 

• Mill î Gelirin oluşması ve dağılığını, gerçekleştirir. 

(529) A. SMİTH: Recherches sur la Nature..., 4 cü ktap, II. Chapitre... 
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İktisadî faaliyetler,  bireylerin en rasyonel kâr arayışları ve bir 
diğeri ile tam yarışım halinde bulunan küçük boyutlu teşebbüsler 
ortamında oluştuğu müddetçe, piyasa mekanizmaları her kes için 
etkin ve yararlı bir biçimde işlerdi. 

Liberal Kapitalizmin belli strüktürlerinde, bu model, ancak 
kısa bir süre işleyebildi. Daha önce andığımız bunalımlar, ekono-
mik faaliyetlerin  piyasa aygıtları güçleriyle güdülmesinin yetersiz-
liği ve üstelik adaletsizliği, derin yaralar oluşturarak «direnişlere», 
yol açtı. Bu konudaki yetersizlikler, dışardan yapılması mümkün 
karışımlarla giderilmemesi halinde, aşağıdaki tarzda oluşur ve pi-
yasanın düzenleyicilik niteliğini, ortadan kaldırır. 

® Yarışımı bütünü ile yıkmadığı hallerde, onu zayıflatır,  ya-
ralar ; 

© Üretim sürecinde, tehlikeli dalgalanmalara yol açar; 

@ Hakkedilmemiş gelirler kazandırdığı gibi, umut edilmeyen 
çok tehlikeli eşitsizlikler oluşturur; 

9 Özel ve kamusal bakımdan, iktisadî kaynakların dağılımın-
da dengesizlikler ve savurganlıklara, yol açar; 

© Piyasa, uzun süreli program veya plânlar, hesaplar yapma-
ğa olanak vermeyen niteliği ile, ekonomik/ sosyal istikrara varmak 
güçleşir. 

• Serbest piyasanın güdümcülüğünde, özel kâr arayışları, A. 
Smith gibi diğer liberallerin de, onaylamayacağı bir tarzda toplum-
sal yarar, aleyhine dönüşür (530). 

Liberal Kapitalizmin, değişen ekonomik ve sosyal strüktürleri, 
teşebbüslerin gruplaşmalarından oluşan dev şirketler, fiyatları  be-
lirleyen tekelci yarışımı (531), işçi ve işveren grupların, oluştur-
duğu «kollektif  yarışım» ve gelirin seviyesini belirleyen et-
kileri, Devleti, piyasanın bu eksik taraflarını  düzeltmeye, 
mecbur bırakmıştır. 

(530) Bu anlamda, bir piyasa ekonomisinde, Mikro-ekonomik  seviyedeki hesap ile, G L O B A L alan-
daki hesapların arasında, toplumsal çıkarlar zararına oluşanfark  hk. da, J . K . G A L B R A I T H ' i n 
tezlerini  hatırlatalım. 
— J. K. GALBRAITH:  l'Ere de l'Opulenee, (Fransızcaya çeviri, aslı: The Affuent 
Society), C. Levy, Paris, 1960. 

(531) Bu konuda temel eserlerden biri, için bknz; CHAMBERLİN: La Tlıeorie de la Con-
currence Monopolistique, Paris, P .U.Fı , 1953. 
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Böylece Batı ülkelerinin M. Kapitalist sistemlerinde, eski Libe-, 
ralizmiıı yıpranmış «Laissez - faire,  Laissez - passer» ilkesini 
kimse savunmamakta, bunalımlara, düşük istihdama karşı 
savaşmayı, bütün ekonomik faaliyetleri  özendirme, uyum-
laştırma ve herkesin yararlanacağı tarzda, ekonomik kal-
kınmayı gerçekleştirmeyi her kes, Devletten istemektedir 
(532). 

Ünlü Bevan, bir ekonomik ve sosyal sistemin değerinin 
gerçekleştirebileceği, ekonomik büyümenin hızı ile, bu ge-
lişmenin adil bir gelir ve kültür dağılımı derecesine bağlı 
olduğu belirtmemiş miydi? 

Yalnız karışımcı da olsa andığımız, büvük teşebbüs, banka, 
sendika gibi, güçlü baskı gruplarının ve Demokratik ve Siyasal 
rejimin Kapitalizminde, sonderece karmaşık bir yapıya 
ulaşmış bir ekonomide, Devlet karışımlarının büyük ve teh-
likeli sonuçlar doğuracak yanlışlıklar yapmaması için, çok 
bilgili, tutarlı ve etkin olmak zorunluluğu bulunmaktadır. 
Bu nitelikte etkin politikalar (ekonomik-sosyal, siyasal), nasıl oluş-
turulabilecektir? Çatışan sınıfsal  çıkarlar, çok karmaşık bir yapı 
yansıtan ekonomik ortamda kaynakların  optimal kullanılımı 
ve gelir dağılımının adaletini sağlayacak, genel ekonomik 
dengeler nasıl sağlanabilecektir? 

Bu sorunların karşılığı, Kapitalist bir ekonominin çok yönlü 
strüktürleri ile, uyuşacak, onlarla tutarlılıklar sağlayacak biçimde, 
oluşturulacak olan bir kamusal ekonomik kesim ile, Kapitalist 
Plânlama, programlama araçları ile verilecektir.  Şimdi M . 
Kapitalizmin, kendi mantığı doğrultusunda, oluşturduğu bu yeni 
strüktürlere bir göz atalım, 
aa) İki Sektörlü Ekonomi 

Çağdaş Kapitalist Sistem, biri özel, diğeri kamusal 
olmak üzere, iki kesimi içeren, karma bir nitelik taşımak-
tadır. 

Yukarıda andığım amaçlarla, devletin iktisadî faaliyetlere  ka-
rışımını, etkili, rasyonel ve özel kesimin eksikliklerini giderecek 
tarzda güdebilmek, sanayi ve ticarî gelişmeleri, kapitalist strük-
türlerde gerçekleştirebilmek, çeşitli organizasyon tiplerinin oluş-

(532) P. MENDES FRANCE: La Republique Moderne, Gallimard, Paris, 1962, sh: 109 
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masına yol açtı. Bu oluşumun eu önemlisi ve sürekli bir nitelik ta-
şıyanı Kamusal Teşebbüslerdir. 

Daha önce özel mülkiyet-kâr arayışı kısmında değinmiş ol-
duğum üzere Devlet, iktisadî, sosyal ve ulusal savunma gibi (533), 
nedenlerle, millîleştirmelere (534), giderek ve gerekliği yerde yeni 
teşebbüsler oluşturarak, bir kamu sektörünü doğurmaktadır. Dev-
letin, genel ekonomik dengeleri, sadece para ve kredi politikaları 
ile sağlayamamakta, fiilen  özel kesimin, yapmadığı ve yapamadığı 
yatırımları da, bir müteşebbis gibi, gerçekleştirmek durumundadır. 

Böylece, özel kesim yanında, bir kamu kesimi oluşmakta ve 
Devlet, özel müteşebbislerle dirsek, dirseğe birlikte ekono-
mik faaliyetleri,  gütmektedir, iktisadî nitelikteki kamu teşeb-
büsleri, böylece, bireysel kâr arama yasasının geçerliliğini sürdür-
düğü kapitalist strüktürler ortamına katılmış olmaktadır. Devlet, 
çağdaş kapitalist ülkelerde «özel teşebbüslerin en büyük müşterisi 
ve en önemli tedarikçisidir» (535). Örneğin, Fransa'da Devletin 
bu satın alışları, yılda ortalama olarak, G . S . M . H . ' nın, % 4 ünü 
bulmaktadır. 1966 yılında Devletin, kamu teşebbüslerinin ve Yöresel 
Yönetimlerin toplam ısmarlamaları, 39,4 milyar Franga çıkmak-
tadır. 1967'de bu düzey, 46,4 milyar idi. Bu oluşların % 42'si devlet, 
% 34 • 35 i Kamu Teşebbüsleri, % 22 - 24 dünü de, yöresel 
Yönetimler yapmış bulunmaktadırlar (536). 

Yalmz burada, iktisadî devlet teşekküllerinin, özel teşekkül-
lerden ayrıldığı önemli noktayı belirtmek gerekir. Özel kesimin te-
mel amacı, kişisel çıkarlarını, olabildiğince yükseltme arayışları 
merkezinde toplanmaktadır. Kamu teşebbüsleri ise, kapitalist 
yöntemlerine karşın, ekonomik faaliyetlerinin  temel amacı, 
devamlı genel menfaate  hizmet etmektir. Bu genel bir ilkedir, 
kimi zaman bu kamusal teşebbüslerin, ekonomik ve malî amaçlara 
dönük tekeller oluşturmaları da, sadece azamî bir kâr elde etmek 
için değildir. Fakat, bu tekeller, yine özel teşebbüscülüğün eksik 

(533) Örneğin Fransa'da, Renault araba yapımı sanayi dalı, 1945 yılında (Almanlarla  işbirliği 
yapılmış olduğu nedeni ile, patronu suçlamıştı)  millileştirmiş. Anan, A. G. D E L I O N : 
l'Etat et les Entreprises Publiques, Sire, Paris, 1959, sh: 7. 

(534) Daha geniş bilgi için bknz, H. PUGET:Les Nationalisation en France et â l'Etranger, 
Sirey, Paris, 1958. 

(535) Bknz, B. CHENOT: Les Entreprises Nationalisees, P . U . F . , Paris, 1967, sh: 112. 
(536) Bknz, M. PHILIPPE: Le Role de l'Etat Dans le Financement de l'Entreprise, a.g.e., 

sh: 51. 
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veya sakıncalı yanlarını ve millî yararlara hizmet etme ve o doğ-
rultuda önemli amaçları gerçekleştiren, bir araç olmaktadır (537). 

Devletin iktisadî faaliyetlere,  müdahalelerinin en önemli bir 
ciğer aracı, yol gösterici plân, olmaktadır, 
bb) Plânlı Kapitalist Ekonomi 

Müdahaleci Kapitalizmin buraya dek andığımız yapıları, bir 
kamusal kesimin yaratılması ile, daha karmaşık bir karma nitelik 
kazanınca, bu değişik ekonomik birimlerin faaliyetleri  ve etkileri 
eşgüdümlü bir tarzda gütmek, vazgeçilmez bir zorunluluk olmak-
tadır. 

Sonra itiraf  etmek gerekir ki, Sosyalist ülkelerin sistemleri 
icabı, uyguladıkları ve bir tür Kapitalist sistemin piyasasına, 
tekabül eden buyurgan plânların, iyi sonuçlar vermesi, Batı 
dünyasını etkileyecek  ve onlara, yeni esinler verecektir. 

Plân ile ilgili anlatımında Fr. Perrous, sanayileşmiş bir ekono-
mide, büyük birimlerin sosyal grupların oluşturdukları ekonomik 
projeler, gerek kendi aralarında gerekse kamusal nitelikli ve genel 
yarara dönük projelerle, sadece fiyat  hareketleriyle uyumlaşa-
m a z ; mümkün olduğu ölçülerde aydınlığa ye yönetilmeye ihtiyaç 
gösterir, demektedir (538). Oysa, daha önce belirttiğim gibi piya-
sanın, fiyat  göstergeleri (ki, nedret ile güncel maliyetleri, yansıt-
makta, üretici ve tüketiciler bu oynak  gerçeğe göre, bireysel pro-
jelerini uyumlaştırmaktadırlar, azamî kâr ile doyuma varma, bu 
uyumlaştırmaktadırlar, azamî kâr ile doyuma varma, bu uyumun 
başlıca motörü olmaktadır), konjonktürü alt üst eden, yeni ekono-
mik (özellikle derin teknik gelişmeler), strüktürler ve ekonomik kal-
kınma ihtiyacı karşısında, savurganlığı engelleme gereği karşısında 
aciz kalmaktadır. İşte bu aczi, Fransız Plancılığı üzerine ilginç 
bir eserin sahibi olan, Prof.  P. Bauchet 'nin (539), deyimi ile «plân, 
otomatik bir düzenleme aracı olan piyasanın, bir düzenleyi-
cisi» olmalıdır (540), biçiminde oluşan düşüncesindeki kudret gi-
dermektedir. 

(537) Kamu teşebbüsü için bknz, H. HANSONS: Public Entreprise, Brüksel, 1955. 
(538) Fr. PERROUX: Le IV e Plan Française, P . U . F . , Que «Sais-Je»? Paris, 1962. 
(539) Bknz, Piere BAUCHET. La Planification  Frinçaise, «20 ans d'Experience», £d. 
Seuil, 1966 (394 sh.). 
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Buraya kadar anılan nedenlere, birde Il.'nci Dünya Savaşının, 
yıkımı ve alışkanlığı ile sendikaların ve sol partilerin kü-
mülatif  etkisi eklenmelidir. 

Böylece Batı ülkelerinde uygulanan «yol gösterici» uyarıcı, 
destekleyici, işbirlikçi diyebileceğimiz Kapitalist Plânla-
manın, öncüsü olan Fransa, 1947'de başlayan îlk Beş Yıllık 
(Plân Monnet: Donatım ve modernleştirme) plânı ve bugüne 
kadar süren (IV. Plân 1971-1975), çabaların en ilginç denemelerin, 
aydın örneğini oluşturmaktadır (541). Sonra Batının diğer ülkeleri 
(542), ve Türkiye 1962'den itibaren itibaren, Fransa örneğini izleyip, 
endikatif  denilen bir plânı, piyasa aygıtı ile birlikte uygulamağa ve 
çok iyi sonuçlar almağa başladılar, örneğin Fransa'da ulusal 
üretim endeksi, 1946 da, 100 kabul edilirse, I.B.Y. Plân uygu-
laması sonu sayılan 1952 yılında, 149'a yükselmiştir.  V e Fr. 
Perroux 'nun deyimi ile «özel nedret» oluşturan ve piyasa aygıtı-
nın, hiç bir şekilde genişletemiyeceği dar boğazlar, böylece 
aşılmış olmaktadır. 

Günümüze değin kesintisiz süren fransız  plânlamasının aşa-
maları, hem piyasa-plân, hem de Müdahaleci Kapitalizmin evrimi 
hakkında ilginç noktaları aydınlatmaktadır. Bir örnek vermekle 
yetinelim. 

Fransız plâncılığını düzenleyen, 27 Mart 1956 kanunun ı 'nci 
maddesi, örneğin, plânı şöyle tanımlamaktadır (II. plân dönemi: 
1954-1957), «Plân ekonomiyi yöneltmenin bir aracı ve yatı-
rımları programlaştıran bir çerçevedir». Yine 1961 Kasım 
yasası, projesinin, 1. Maddesi III Plânın son dönemi: 1958-1961), 
plânı, 1962-1965 (IV cü plân), dönemi yatırımlarının program 
ekonomik genişleme ve sosyal gelişmenin, bir yöneltim aracı» 
biçiminde tanımlamaktadır. Nitekim andığımız I V cü plânın 
niteliği, «sosyal ve ekonomik kalkınma plânıdır» (543). 

Değerli Fransız iktisatçısı (544), ve plânlamasının önder yapı-
cılarından ikinci P. Masse, ülkesinin uyguladığı plânın ilkeleri 

(540) Bknz. P. PAUCHET: «La Rcgulation Par le Plan»,R.E.P. -içinde-, Mayıs, Ha-
ziran, 1964, sh: 690 v.s. 

(541) Bknz, Vl e Plan et Developpement Economique et Sociale, Col. 10-18, Paris, 1971. 
— J. FOURASTlfi  J. P. COURTHf;OUX:  La Planification  £conomique en France, 

P . U . F . , Paris. 1963. 
(542) Bknz, J. VERGEOT: Les Plans dans le Monde, a.g.e. 
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hakkında şunları saptamaktadır: «Fransız plânlaması, özgürlüğe 
ve özel teşebbüse bağlanmayı kalkınmanın ortak yönetil-
mesi, güdümü ile uzlaştıran, bir orta yol arayışlarım, belirt-
mektedir. Savaş sonrasının yokluğu ve dirijizmi ortamında 
oluşan plân, bu gün, kavuşulan özgürlük ve giderek gerçek-
leştirilen gönenç ortamında, gelişerek, sürmektedir (545). 

Fransız plânının temel amacı, ulusun bütün ekonomik ve 
sosyal güçlerini ve gayretlerini bir bütün halinde birleştir-
mektir. 

Yine ünlü P. Masse, Fr. Perroux 'nun anılan IV. plân, kita-
bına yazdığı önsözde, Fransız plânının evrimci diyebileceğimiz 
(546), bir reformizmin  aracı olduğu için, mevcut strüktürleri 
alt üst etmeyi (diişünür burada, kapitalist sistemden başka 
sisteme geçişi öngörmemektedir) düşünmemektedir, de-
mektedir. Fransız plâm, özel kesim için, temamen yol gösterici, 
kamu kesimi için ise buyurgan olunca, P. Masse, buna, «aktif 
plânlama», demektedir. 

Yol gösterici denilen kapitalist plânın, doktrinini anlayabil-
mek için, sözü bir kez daha, Fransız plâncılığının değerli mimarı 
P. Masse 'ye bırakmak gerekiyor: 

«Plân, piyasasının yetersiz olduğu, işlemediği veya aşıl-
dığı, bütün hallerde onu ikâme etmektedir» . .. (547). Piyasa, 
ile, plân arasındaki ilişkiler, bu kısa tanıma sinen felsefenin, 
derinliği ve aydınlığında çok açık bir hale gelmektedir. Bu 
tanımın özü, M. Kapitalist sistemle plânın, katiyyen çatış-
madığı, tersine, bütünü ile bu nitelikteki plânın, sistemle, 
mükemmel bir uyum sağladığı ortaya çıkmaktadır. 

Endikatif  aktif  plân denilebilir ki Kapitalist Sistemin kalbi 
olan serbest piyasayı, ikâme etmemektedir. Deyim uygun 
ise, piyasa aygıtının işlemediği yer, zaman ve alanlarda plân 
ortaya çıkmakta bu yokluk,  bu eksiklik  veya işlemezliği 

(543) Anan, Fr. PERPOUX: Le IVe . Plan Français, a.g.e., sh: 17. 
(544) Bknz, P. MASSĞ: Diğer eserleri arasında en değerli eseri, Le Choix des Investisse-

ments, Dunod, Paris, 1959. 1 
(545) P- MASSĞ: Le Plan ou l'Anti-Hasard. a.g.e., sh: 144-145. 
(546) Ben belirtiyorum. 
(547) Bknz, P. MASSÜ: Economie Appliquee, Paris, 1952. 
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kapatmaktadır. Bu niteliği ile yol gösterici plân, piyasalaş-
maktadır. Yalnız, demokratik, M. Kapitalizmin piyasası 
olmaktadır. Örneğin, sosyal yönden zorunlu, fakat  ekonomik 
yönden özel kişiler bakımından kâılı olmayan operasyonları ger-
çekleştirmek, söz konusu olduğu zaman piyasa aygıtı işlemez, o 
zaman plân, bu yokluğu, ikâme eder. Bir diğer örnek, tarım veya 
üretimin diğer alanlarında bir üretim fazlası  veya dengesizlik belir-
dimi, piyasa yetersiz kalabilir. İşte o zaman, yine plân, kendini 
gösterir, üreticilere, talep projeksiyonları ve hacmi hakkında, bilgi 
vererek veya bu tıkanıklığı açarak, dengeyi sağlar, bu anlamda pi-
yasayı, ikâme etmiş olur. Bundan ötürüdür ki plân, «güvensizliği 
gideren bir araç» (548), olmaktadır. 

Müdahaleci Kapitalizmin uyguladığı bu yol gösterici 
plân, piyasamn en güçlü işbirlikçisi, yardımcısı ve destek-
leyicisi olmaktadır. Kapitalist sistemin çizdiği yolda, önce 
piyasa yürümektedir, gidebildiği yere kadar yoruluncaya, 
dermansız kalıncaya dek gitmekte, fakat,  durduğu, işleye-
mediği yerde, aynı işe, Plân devam etmektedir. 

Özelikle 1950'lerden sonra, ekonomik genişleme ve gelişme 
önce Batıda, sonra bütün dünyada yayılmağa başladı. Artık uygu-
lanacak İktisadı politikalardan, sadece kısa sürede kaynakların 
ayırımı ve kullanılması arasında bir ayarlama değil, fakat  aynı za-
manda ve özellikle üretimin potansiyel ve fiilî  artışını sürekli 
gerçekleştirmek istemiştir. Bu hedef  oluştuğu andan itibaren, 
piyasanın yanına plân, eklenivermektedir.  Çünkü, Prof.  Ragnar 
Frisch 'in de belirttiği gibi piyasa, toplumun özel tercihlerini örneğin, 
belli bir kalkınma hızı ve millî gelirin adil dağılımım sağlayamamak-
tadır. Böylece endikatif  plân, piyasa ile çok mutlu izdivaç ve eski 
deyiş ile imtizaç ederek (uyumlaşarak) onu tamamlamaktadır. 
Strüktürel yönden, her ikiside Kapitalist sistemin temel 
felsefesine  göre işlediğinden, her hangi bir uyuşmazlık do-
ğamaz. Şayet, emredici yani piyasayı tamamen ikâme edici, 
sosyalist bir plân, Kapitalist strüktürlerde kullandmış ol-
saydı ; kuşkusuz o zaman, uzlaşmaz bir, uyuşmazlık ile karşı 
karşıya kalınırdı (sosyalist strüktür ile kapitalist strüktür, 
uyuşmazlığı). 

(548) Bknz, P. MASSfi:  «Une Approche de l'Idee du Plan», Encyclopedie Française 
Larousse, Cilt: IX. 
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Böylece plân, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel hedef-
lerini gerçekleştirmek, özel teşebbüslerin daha doğru karar alma-
larını sağlayan previziyonları ve daha verimli yönlere eğilmelerini 
aydınlatacak, yöneltme ve değişik iktisadî özneler arasındaki eşgü-
dümü, sağlamanın etkin bir aracı olmaktadır. 

Yine piyasa gücünün dışına taşan bir diğer olgu, kamusal 
yatırımlardır. Bu konuda da, ekonomik kararlar alma Devleti ilgi-
lendiren bir husustur. Fiyatlar ve gelirler alanına, karışmak gerek-
mektedir. Bu durumda plânın rolü., ekonomik analiz ile aydın bir 
hale gelebildikleri ölçüde, Malî, Sosyal ve Ekonomik politikaları, 
ekonomik gelişme ile tutarlı uyumlar sağlayacak tarzda 
rasyonelleştirme gibi güç bir işlevi, başarmağa çabalamak-
tadır. 

Buraya değin uzanan eğinmeler, M. Kapitalizmin işleyiş st-
rüktürlerine, en son araç olarak katılan plânın önemi ve niteliğini 
aydınlatmağa çalışmış, bir kamu kesiminin oluşması ile birlikte, do-
ğan yeni strüktürlerin, Kapitalist Sistem ile tutarlı olduğunu 
ğunu saptamış olmaktadır. 

e) Uluslararası  Entegrasyonla  (A.E.T.) 

Bu kesimi bitirmeden önce, M. Kapitalist ülkelerde, meydana 
gelen bir diğer strüktürel değişmeye kısaca değinmek gerekir. Gü-
nümüzdeki genişletilmiş hali ile. A.E.T. büyük piyasa teorisi-
nin uygulanışında, Amerikan Kapitalizmi ile Doğu sosyalizmi 
arasında ezilmemek için, Avrupa Kapitalizminin geniş boyutların 
sağlayabileceği yaşatıcı, geliştirici, strüktürlerde, entegre ol-
mayı amaçlamaktadır. 25 Mart 1957'de Roma'da oluşan, ortak 
pazar anlaşması, günümüze dek uzanan gelişmeleri ile, Avrupa 
M . Kapitalist ülkelerine, iç talepleri büyüterek, iç piyasaları geniş-
leterek, fazla  üretimin yaratabileceği sakıncaları giderme olanağı 
vermektedir. Japon ve Amerikan Kapitalizmin uluslararası alanda 
oluşturduğu yarışım engeli ve son sınırlarına yaklaşmış bulunan ko-
lonyalizmin darlaştırdığı dış piyasaları, Avrupa'da yaratılan bu 
büyük piyasa ve entegrasyonla gidermenin bir aracı olmaktadır 
A.E.T. 

İngiltere, Danimarka, Norveç ve İrlanda'nın katılması ile geniş-
leyen ve on Avrupa ülkesini içeren [ve şu anda İspanya ile Yuna-
nistan'ın da tam üye olmak istediği] Avrupa Ekonomik Topluluğu, 
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6'ların ortak pazar yapısının sosyo-demokratik-ekonomik strük-
rürünü'de duyarlı bir tarzda değiştirmektedir. Bir diğer değişik-
lik, uluslararası ekonomik gücün yapısında oluşmaktadır. Geniş-
letilmiş, A . E . T . ' n u n dünya ticaretindeki payı % 25'e çıkmak-
tadır. 260 milyon insanın, yüksek gelir düzeyi ve üretken gücü 
ile A.B.D.'i, S.S.C.B. ve japonya'ya karşı büyük bir entegras-
yon oluşturmuş olmaktadır. Özellikle, coğrafî  ve demografik 
boyutları da aşan ekonomik strüktürlerinin, daha da gelişebilmeye 
yeteneğinde olan nitelikleriyle Avrupa kıt'asında oluşan ve ilerde 
Türkiye ve Yunanistan'ında tam üyelik statüsüne girmesi ile, (300 
milyon kişiyi içerecek) bu entegrasyon, Kapitalist sistemin 
dayanma ve yayılma gücünü, büyük ölçülerde büyütebile-
cektir. 





Ü Ç Ü N C Ü K E S İ M 

ÇAĞDAŞ KARIŞICI  KAPİTALİZMİN  ÖZELLİKLERİ 

Liberal Kapitalizmi içten bir deprem gibi sarsan strüktürel 
değişme ve gelişmeler, dünya ekonomisini gelişmesinde kesin bir 
nitel değişme ve olgu Sosyalist Sistemin görünmesi ile, daha 
da büyümektedirler. 

Böylece oluşan ve gelişen, Karışıcı dediğimiz demokratik Batı 
Kapitalizminin yeni içsel ve dışsal strüktürlerinde, Liberal Kapi-
talizmi yürüten ilkeler ve aygıtlar, gerektiği ölçüde işlemez oldu-
lar (459). Devletin büyüyen karışımlarının, ekonomik-sosyal et-
kilerinde (Kamusal Ekonomik Kesim, Plânlama), iyileştirilmiş, dü-
zeltilmiş, çocukluk hastalıkları giderilmiş bir Kapaitalist sistem ol-
muştur. Liberal Kapitalist sisteme oranla, Karışıcı Kapitalizmin 
sergilediği aşama, yeni özellikleri olan, farklı  bir aşamadır, kuşkusuz. 
Fakat, Klâsik Liberalizmin ve çağımızın Nöo-Liberal doktrinin fel-
sefesi  ile Müdahaleci Kapitalizmin, gerek çerçevesel, gerekse işleyiş 
strüktürleri, sistem olarak Kapitalizmin, fakat,  daha gelişmiş bir 
kapitalizm biçiminin halen yürürlükte bulunduğunu göstermektedir. 

Daha önce yer yer andığım bu değişmelerin gerçek niteliğini 
daha iyi aydınlatabilmek ve bu alanda kavram-anlam kargaşalı-
ğını, birazda olsa dağıtabilmek için Devlet Karışımının bazı 
aşamalarına ve Kapitalist Karma Ekonomi tertibiin özel-
liklerine, değinmek gerekir. 

I. KARIŞICI  KAPİTALİZMİN  AŞAMALARI 

Liberal Kapitalizmin, uygulamada yetersiz kalan, iyi işlemeyen 
taraflarını  düzeltmek, ikâme etmek ve oluşan yeni ekonomik - sos-
yal strüktürlerin yarattığı ihtiyaçları karşılayacak tarzda geliştir-

(549) Bknz, John STRACHEY:  Contemporary Capitalism. 
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mek; sistemi yıkabilecek  nitelikteki bunalımların doğmasını 
önlemek hedefleri  ile devletin çok geniş boyutlarda iktisadî 
faaliyetlere  sürekli katılması, Karışıcı (Müdahaleci) Kapi-
talizmi doğurtmuştur. Liberalizmin uygulamada yaraladığı, 
yoksullaştırdığı Kapitalizmi, Devlet, iyileştirmek, zenginleş-
tirmek ve güçlendirerek yaşatmak amacındadır. 

Birinci Dünya Savaşı, Liberal Kapitalizmin fiilen  sonunu ilân 
etmiş olduğu halde; sisteme olan inanç, halk yığınları ve seçkinler 
grubunun çoğunluğunda, devam ediyordu. Fakat sadece A . B . D . ' i n -
de 15 milyona yakın işçiyi, işsiz bırakan, 1920-30, büyük ekonomik 
strüktürel bunalımı, liberal strüktürler ve onları işleten ilkelerle 
doğal ve otomatik tarzda giderilmeyince, Liberal Kapitaliz-
min, güven ve saygı oluşturan «erdemi», uzun bir süre yaşatabil-
diği inancı, doğan korkunç yoksulluk  ortamında yıkılıverdi. 
O dönemde başlayan ve günümüze değin süren diğer bir inanç, 
Devlete, ekonomik faaliyetlerin,  özel çıkarların, liberal dü-
şünürlerin öngöremediği ölçülerde, büyük boyutlar kazanan 
kör tutkularından kurtulması için çağrıda bulundu... Geniş 
halk yığınlarının çoğunluğunun (bizatihi, kapitalist ve işçi grupları 
da dahil), bu yeni tutum davranış strüktüründen oluşan çağrışma, 
hiç bir hükümet, kulak tıkayamazdı. Devlet, ekonominin 
genel dengesini, düzenlemeğe ve sağlamaya çalışmalı, st-
rüktürler arası uyumun ve tutarlılığın bozulmamasma dik-
kat etmeli ve fazladan,  her kesin refahını  sağlayacak tarzda 
iktisadî kalkınmayı  gerçekleştirmek için, karışmalı, yapmalı 
ve yaptırmalıydı. Üstelik bu yeni işlevleri zamanında ve sis-
tematik bir tarzda yürütmeliydi. 

1. D E V L E T İ N E K O N O M İ K K A R I Ş I M C I L I Ğ I N I N  K Ö K E N L E R İ 

Kapitalist iktisadî sistemde, devletin ekonomiyi düzenleyen, 
güden ve koruyan karışımlarının, daha önce andığım ve açıklamış 
olduğum gibi, Ticarî ve Kuralcı dediğim, Merkantilist dönemde ve 
özellikle Fransa'da Kolbert, III. Napolyon ve Almanya'da 
Bismark ' ın uygulamaları ile Kapitalist devletçiliğe, çok ilginç ör-
nekler oluşturmaktadırlar. 

Burada, Müdahaleci Kapitalizmin dönemindeki, Devlet karı-
şımcılığı söz konusu olduğuna göre, bunun X I X . yüzyılda kendini 
gösterdiği söylenebilir. Birinci Dünya Savaşından sonra başlayan, 
andığımız 1929 bunalımı ve II. Dünya Savaşından sonra daha sis-
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temli ve sürekli bir nitelik kazanan Devlet karışmcılığı, 1914'ten 
önce ekonomik alanda oluşan teknik gelişmeler, sosyal 
alandaki sendikacılık, demokrasi ve strüktürler arası derin 
çatışmalar [çelişkiler] ve Sosyalizmin sistem olarak belir-
mesi ile giderek yayılmaya başladı. 

Liberal Kapitalist sistem için iki seçenek vardı. L. Kapitalizmi 
iyileşürecek tedbirler almak veya tamamen sosyalizme dönüşecek 
yolları uygulamak. Sistemin bütün yapıları, birinci yolu seçmeye 
itecek güçteydi. Fakat bu yönelme, getirdiği yeni unsurlara karşın, 
Kapitalizmin mantığı çerçevesini aşmıyordu. Günümüze dek her 
gün biraz daha artan bu karışımlar (en son ekonomik ve sosyal 
baskının ağırlığı altında bozulan doğayı kurtarmak ve çevresel so-
runların, insan ve toplum hayatını tekdit eden nedenleri or-
tadan kaldırmak zorunlulukları, anılmağa değer), geçici, 
düzeltici, aşamadan güdümcü ekonomiye doğru gelişecektir. Kısaca, 
L. Kapitalizmin bunalımları, devleti, düzeltici ve düzenleyici 
karışımlara, sosyal bunalımlar, devleti, çatışan çıkarları, 
uzlaştırıcı ve dengeleyici karışımlar ve nihayet ekonomik 
gelişme gerekleri, devleti, konjonktür ve strüktür üzerine, 
istikrar sağlayıcı, malî kaynak  yaratıcı, rasyonel kullanmaya 
ortam kazırlayıcı karışımlara, yöneltmektedir. 

Devlet karışımcılığmın kaynakları, Devletin fonksiyonları  ko-
nusundaki felsefenin  gelişimi veya değişimi ile paralel bir oluş 
yaratmaktadır. Bu konuda ilk anlayış, Kamusal Hizmet alanında, 
yansımaktadır. Liberalizmin kurucularından A. Smith ve S. Mill'de 
bile. Devlet Karışımlarına, sınırlı da olsa kamu hizmetinin 
önem sırası ve özel girişimciliğin, yetersiz olduğu yerlerde 
oluşan boşluğa göre. bir yer vermektedirler.  Burada sadece 
Kapitalist sistem çerçevesi içinde, kalmak söz konusu olduğundan, 
Marx, Engels ve Lenin gibi sosyalist düşünürlerin görüş-
lerine değinmeğe gerek yoktur.  Fakat, Kapitalist sistemde, asıl 
Devlet karışımları, daha açık bir ifade  ile Devletin ekonomik 
faaliyetleri,  sistemin, gelişen ve değişen strüktürleri sonucu, Libe-
ral Kapitalzimin (piyasanın) artık doyurucu bir tarzda iş-
lemeyen aygıtları sonucudur. «Kamusal Ekonominin» oluş-
ması ve gelişerek sürmesi, en büyük müdahale kaynağı oluşturmak-
tadır. 

Yanından ancak teğet olarak geçtiğimiz bu Devlet karışımı 
konusunun kökenleri, Devletin başlıca, vergi toplama, harcama 



3 BEŞİR HAMİTOĞULLARI 

ve yatırımlarda bulunma ile toplumsal yararı, gözönüne alma 
işlevlerinin oluşma ve değişmelerinden beslenmektedir. Kı-
saca Kapitalist sistemde Devleti, çok çeşitli biçimler yansıtan karı-
şımlarda bulunmaya iten iki nedenlerden biri, Liberalizmin 
ekonomik yasalarını ikâme eden bencil, bireyci tutkuların 
kör döğüşünde, alt üst olan ekonomik hayata, bir çeki düzen 
verme, sosyal ve ekonomik yoksulluğun yarattığı çelişkili 
sorunları çözmek. İkincisi, Sosyalist sistemin, teklikeli 
yarışımından korunmak ve karmaşık bir yapıya kavuşmuş 
ekonomiyi yıkabilecek,  bunalımların oluşmasını engelle-
mektir. 

2. G Ü D Ü M L Ü K A P İ T A L İ S T  E K O N O M İ 

Güdümlü ekonomi, kapitalist sistem içinde hiç kuşkusuz, 
Devlet karışımların en yaygın ve belirgin bir aşamasına ve-
rilen bir adtır. Bununla beraber bu niteliği, «dengeli ekonomi, 
denetimli ekonomi, yöneltilen ekonomi, organize ekonomi» 

(55°)' tarzında adlandırıldığı da olmaktadır. Aslında, bütün bu 
farklı  nitelendirmeler, gerçek bir veri olan Devlet karışımını belirt-
mek içindir. Buna karşın, L. Baudin gibi, Neo-Liberal düşünürler 
tarafından  güdümlü ekonomi, ortak bir organizasyon amacı ile 
özel kesimine dahil grupların, kendiliğinden oluşan bir işbirliği 
anlamında kullanılmaktadır (551). 

Kapitalist Güdümlü ekonomi yerine Batı, kimi zaman, özel 
ve kamu kesiminin (yüksek kademedeki yöneticiler, memurlar ve 
iş çevrelerinin temsilcisilerinin, bir araya gelip, ortak bir politika 
saptadıkları) entegrasyon anlamında olmak üzere «Economie 
Concertee» (552), deyiminin kullanıldığı da görülmektedir. (Bü-
yük ekonomik sorunlar üzerine, düşüncelerini ortaya koymağa ola-
nak veren sosyo-ekonomik kurullara, organize bütün baskı grup-
larının katılmasını, sağlayan ve özellikle «Fransa» da en iyi ör-
örneği oluşan bu biçimde, türkçe karşılık olarak, eşgüdümlü eko-
nomi, denilebilir). 

(550) L. MARLİO: Le Sort du Capitalisme, a.g.e., Paris, 1938, sh: 213. 
(551) Bknz, L. BAUDİN: l'Economie Dirigee, l'Orientation Economique et Financiere 

24-2-1934 ile l'Economie Dirigee â la Lumiere d'Experience Americaine, Paris, 
L . G . D . J . 1941. sh: 41 v.s. 

(552) Bknz, F. BLOCK-Laine: A la Recherche d'une ficonomie  Concertee, Paris, Les 
Ed. de l'Epargne, 1959. 
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Bu eşgüdümlü, danışmalı ve dayanışmalı diyebileceğimiz eko-
nomiyi, kapitalist bazı çevrelerin temsilcileri, Kapitalist sistemin 
çelişkilerini iyileştirebilen, hatta, anılan bu sistemle«komünizm» 
arasında, mutlu bir «sentez» tarzında, savunanlar da bulunmak-
tadır (553). 

Fakat, özel girişimciliğin egemenliğinde olan Liberal Kapita-
lizmden, Devletin önemli karışımlarda bulunduğu «Müdahaleci 
Kapitalizmi» ayıran en önemli özellik bu olduğu için «gü-
dümlü Kapitalizm» demek, gerçeklere daha uygun olmak-
tadır. 

Daha önce değinmiş olduğum gibi güdümlü ekonomi, L. Ka-
pitalizmin egemen olduğu Batı ülkelerinde, 1929 büyük ekonomik 
bunalımından sonra, fiili  bir durum olarak, tek çıkar yol halinde 
uygulanmıştır. Nitekim söz konusu döneme değinen H. Noyelle: 
«güdümlü ekonomi doktrinin zamanın sorunlarına ve gereklerine 
en iyi karşılık verdiğini» belirtmektedir (554). Konuya değinen bir 
diğer düşünür, güdümlü ekonomi, «zamanımızın gelişiminin derin 
eğilimine uymakta ve gerçeklerin fiilen  büyük bir kısmına, daha 
şimdiden karşılık vermektedir» (555), diyecektir. Gerçekten de, 
yukarıda değindiğim gibi, güdümlü ekonomi, daha doktrin 
alanını damgalamadan, fiilî  olarak uygulama alanında, var-
lığını duyuracak durumda idi. 

Liberal Kapitalizmin bireyciliği yerine, güçlü entrenmanlı 
bir güdümcülük geçecek. Bazı iktisatçılar, bu güdümcülüğün 
ekonomik yasalara olduğunu (556), belirteceklerdir. Diğer yan-
dan, Prof.  H. Bartoli gibi, insancıl ve etkin bir ekonomi an-
layışının oluşmasına katkısı olan iktisatçılar da, söz konusu 
bu güdümcülüğe değinerken; Devletin kamusal kesimde 
yer alan teşebbüslerin, sayısal ve nitel yönden çoğaltılıp 
daha iyi işletebileceğini, denetleyebileceğini belirtmekte ve 
bunun sosyalizm anlamına gelmiyeceğini, sadece özel kesimle, 
kamusal kesim yararlarının, birleştirilmesi amacına dönük 
bir uygulama olduğunu belirtmektedir (557). 

(553) Bknz, A. CHALANDON: Le Monde, 19. 1. ile 8.6.1950 tarihinde çıkan makaleleri 
ve l'Entreprise,  17.9.1960. 

(554) H. NOYELLE: Revolution Economicjııe, Paris, Sirey, 1944, sh: 191. 
(555) M - ALPERT: l'Economie Organisee, N . R . F . , Paris, 1933, sh: 108. 
(556) Ch. BODIN: Economie Dirigee et Economie Scientifique,  Paris, Sirey, 1932, sh: 95. 
(557) Bknz, H. BARTOLİ: La Rationalite des Decisions de PolitiqueEconomique et la 

Crise du Pouvoir Dans la Societe Capitalistes Industrielles» Eco. App. -içinde-, No: 
1-2, Ocak-Haziıan, 1962 sh: 67 v.s. 
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Devletin ekonomik ve sosyal hayata karışımlarını içeren ve 
ekonomik güdümcülük tarzında belirtmeğe çalıştığım bu gelişme-
ler hakkında yapılan ve ancak bir ikisine değinebildiğim bu tar-
tışmalar, Devlet Karışımlarından itibaren başlayan Dev-
letçilik, Karma Ekonomi, v.b. aşamalarından geçen bu gü-
dümcülüğün, farklı  tipleri olduğunu, ortaya koymaktadır 
[düşünceme göre]. 

3. E K O N O M İ K G Ü D Ü M C Ü L Ü Ğ Ü N T İ P O L O J İ S İ 

Devletin ekonomik fonksiyonu,  günümüzde bile, meşruluk, 
genişlik, etkinlik ve geçerlilik bakımlarından büyük tartışmalara 
yol açmaktadır. Bu konuda, yaygın polemiklere değin uzanan tar-
tışmalara (558), ek olarak bir kavram kargaşalığının da oluştuğu 
[ve bu çalışmamn, biraz olsun aydınlatmağa çabaladığı], İktisadî 
Sistemleri kuşattığı, görülmektedir. 

Bu nedenlerin ilki, daha önce çözümlemeye çalıştığım gibi Çağ-
daş Kapitalizmin, Liberal Kapitalizme görece, gerek içsel 
ve gerek dışsal strüktürlerinde, meydana gelen değişmelerin ve 
bunların normal ve doğal sonuçlarını, yeteri ölçüde göz önüne 
almama veya yanlış eksik değerlendirmeden ileri gelmektedir. 
Böylesi bir çerçeve içinde kalanlar, Kapitalist Sistemin, andığımız 
değişik oluşum ve değişim aşamalarından geçtiğini, sav-
saklayarak  onu sadece Liberal aşamaya oturtmakta ve diğer 
değişme veya gelişmeleri, niteliği, Kapitalizmden bütünü 
ile farklı,  ayrı bir olgu gibi nitelendirmektedirler. Oysa, 
değindiğim gibi, bir tek tip kapitalizm değil, birden çok 
Kapitalizm tipleri ve aşamaları bulunmaktadır. 

İkinci neden, Devletin İktisadî faaliyetlere,  karışmasının 
teorik olarak, Sosyalist Sisteme bağlı olmasından ileri gel-
mektedir. 

Burada da çoklukla unutulduğu görülen nokta şudur ki, Sos-
yalist Sistemde, devletin ekonomiyi bütünü ile ve tek başma 
güttüğü ve üretim araçlarının tümüne yakmmın kamulaş-

(558) Bu konuda daha geniş bilgi için bknz; 
— Prof.  Henri NOYELLE: «Les Divers Modes d'Economie Dirigee» MELANGES, 
Pour, Prof.  H. TRUCHY, Sirey, Paris, 1938, sh: 403-418. 
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tırıldığı, üretimin emredici bir plân tarafından  düzenlendiği 
ve özel kâr arayışlarına dayanan Kapitalist bir üretim 
biçimine olanak verecek, Batıdaki gibi bir özel kesimin bu-
lunmadığıdır. Sosyalist Devletçiliğin amacı, araçları, kısaca 
niteliği de, göz ardı edilmektedir. 

Oysa X X . yüz yılın K. Kapitalizminde uygulanan güdüm-
cülük», bütün çeşitliliği içinde, hem Klâsik Liberal hem de 
sosyalist dokrine karşı (559), Kapitalist sistemin ekonomik 
eksikliklerini  ve sosyal yetersizliğini (560), giderecek, olgun-
laştırıcı, düzeltici amaçlarla, uygulanmış ve Neo - Liberal 
doktrine, yansımıştır. Çağdaş Kapitalizmde, uygulama ala-
nında, büriindüğü değişik biçimlere karşın; yenileştirilmiş, 
gençleştirilmiş Kapitalizmi, sağlığa kavuşturmayı  ve yaşat-
mayı baş amaç edinmiştir. Devletin bu doğrultudaki, bütün 
ekonomik karışmacılığına bakarak, bu K. Kapitalizme, 
Devlet Kayitalızmi veya «Devletin Tekelci Kapitalizmi», 
denmesi bundan ileri gelmektedi. Daha çok Marksist çev-
relerin K. Kapitalizmi sadece, bu noktada yoğunlaştırması 
da, biraz abartılmış görünmektedir. Çünkü, ulusun tümü göz 
önüne alınınca, ekonomik kaynakların  kullanılması ve ger-
çekleştirilen ekonomik gelişmenin sonucu oluşan millî ge-
lirin paylaşılması gibi göstergeler, çeşitli sosyal gruplar 
arasında, ekonomik ve sosyal strüktürler arasmda, adalet 
getirici bir uyumun giderek büyümekte olduğu görülmek-
tedir ki, Fr. Perroux'nun deyimi ile, kollektif  bir oluş (561). 
K. Kapitalizmi, damgalamaktadır. 

Burada, oluşan ve karşılık arayan önemli bir soru şu olmak-
tadır. Tanıma göre, bütünü ile güdümlü olan iktisadî sistem, 
Sosyalizm olduğuna göre, sosyalist nitelikte olmayan bir 
güdümcülüğün anlamı ne olabilir? Ekonomik, sosyal, hukukî 
strüktürleri sosyalizmden daha farklı  olan K. Kapitalizmde 

(559) Bknz: Henri NO YELLE: Utopie Liberal, Chimere Socialiste, Economie Dirigee, 
Sirey, 1933; «Plans d'Economie Dirigee»... R .E.P . -içinde-, «Les Divers Modes 
d'ficonomie  Dirigee, a.g. in, ile. 
— G. de LEENER: L'Economie Liberale et l'Economie Dirigee, R . E . P . , 1933. 
sh: 1-29. 

(560) Ben belirtiyorum. 
(561) Fr. PERROUX: «l'Entreprise et le Phenomene Collectif  au Second X X e Siecle», 

l'Entreprise et l'Economie du XX e . Siecle, sh: 1, P . U . F . , Paris, 1966. 
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gayesi, aracı ve anlamı ne olabilir? Öııce tanımına bir göz at-
tıktan sonra, doktrin ve uygulamadaki gelişimine kısaca değinmeğe 
çalışayım. 

A) Güdümlü Ekonomiye Giriş 

Güdümlü ekonominin, Kapitalist sistemde değişik uygulama-
lara koııu olduğu görülmektedir. Yukarıda, ekonomik güdümcü-
lüğün, «Liberal Kapitalizm ve Sosyalizmin» bir sentezi olarak de-
ğerlendirildiğine de; değinmiştim. Yine, Liberal Kapitalizme gö-
rece, taşıdığı değişme ve gelişmeleri belirtmek için, X X . yüzyıl 
Kapitalizmine Müdahaleci Kapitalizm demenin, daha isabetli 
olduğuna inandığımı da, belirtmiştim. O halde, «Güdümcü Eko-
nomi» yi, tersiyle tanımlamağa çalışalım. Güdülmeyen ekonomi, 
klâsik, katı, Liberalizm idi. 

Burada d a h a önce Liberal Kapitalizm dolayısıyla değindikle-
rimi, tekrarlamayacağım. Yalnız şunu belirtmeli ki, iktisadî mal 
ve kizmetler üretilir, değiştirilir ve tüketilirken, içten veya 
dıştan örgütlenmiş, hiç bir kuruluşun, öngörmesi, yönet-
mesi ve karışımına maruz kalmıyorsa; bu ekonomi güdül-
müyor demektir. Bu koşullarda ekonomik istikrar veya di-
ğer bir deyişle üretimin, tüketim ile uyumlaşması, sadece 
fiyat  mekanizmalarının otomatik işleyişine göre oluşur. Bu 
süreç previzyonsuz, plânsız ve eşgüdüdümsüz, yani bir di-
ğerine rakip olan bireyler tarafından  güdülmektedir. Bu ko-
şullar altında denilebilir ki, üreticilerin ekonomiyi gütmeleri 
yerine, onlar arz ve talep arasında oluşan sürekli ilişkiler 
tarafından  belirlenen fiyat  hareketlerinin, güdümü altında-
dırlar. 

Böylesi bir rejim, hiç kuşkusuz bireye, azâmi bir hareket ve 
düşünce özgürlüğü vermektedir.  Girişimciliği özendirmektedir. 
Herkese, faaliyetlerinin  riskinin faydasını  yüklemektedir. Kâr 
arayışı, bireyleri kamçılar, Yarışım, onları özendirir, yeni teknik 
yöntemler ve buluşlara doğru yöneltir; fiyatları  düşürmek, mal 
kalitesini ve sürümünü çoğaltmak ve bunlar sonucunda kâr ve ka-
zanç payını yükseltmek azamileştirmek XVTIT. yüzyılın sonundan 
itibaren, gerçekleştirilen ekonomik gelişmeler, aşağı yukarı bu mo-
dele göre işlemiştir. Fakat, daha önce andığım strüktürel değişme 
ve gelişmeler sonucunda, bu arı ekonomik Liberalizm, özgürlük re-
j imi, yığışma, anlaşma, birleşme gibi dev şirketlerin ve sadece pa-



ÇAĞDAŞ İKTİSADİ SİSTEMLER 3 

rasal kâr arayışları ile sınırlanan tutkuların da etkisinde, klâsik-
lerin anladığı bireycilik ve yarışım anlayışı, ekonomik Libera-
lizmi, yavaş, yavaş terketmiştir. 

Üreticilerin anlaşma, birleşme, yığışma gibi girişimleri yerine 
göre üretimi ve yerine göre fiyatları,  gütmeğe, düzeltmeğe 
yönelmişti. Çünkü karatellerin üyeleri, kendi çıkarlarına uyarlar 
ve de bunun işlevi olarak gruplaşırlar. Fakat bu eylemlerle, Libe-
ralizmin ilkelerini kovarlar.  Bu oluşmaların ve ekonomiye ege-
men olan tekeller karşısmda, anlaşılan nedenlerle işçi kesimi de, 
haklarını savunmağa yönelir. Örgütlenir, harekete geçer. 

Böylece L. Kapitalizmin belli bir gelişim aşamasından sonra, 
Fiyat Mekanizmalarının doğal işleyişleri sonucunda düzen-
lenen ekonomik faaliyetler,  kişilerin, gruplaşmaların çıkarlarını ço-
ğaltıcı karışımlarına yerini bırakır. Bu andan itibaren, ekonomik fa-
aliyetlere, daha Devletin karışmasından önce, büyük teşebbüs-
ler, kendi aralarında anlaşarak, bireleşerek, ekonomiyi 
gütmeğe başlamışlardır. Fiyat hareketlerinin ve yarışımın 
yerine, özgür kartelleşme oluşunun güdümcülüğü geçince, 
bundan en çok zarar görecekler, kuşkusuz tüketiciler ve gelir 
düzeyi sabit olan sosyal gruplardır. Çünkü artık mal ve hizmet-
lerin fiyatları  yarışım altında oluşan fiyatların  çok üstüne çıkmıştır. 
Ekonomik ve sosyal strüktürler arası oluşan bu bozulma, Devleti, 
tüketicileri korumak amacı ile, işe karışmaya zorlar, İşte bu andan 
itibaren yani, ekonomik direksiyona Devletin oturması ile, 
devletin ekonomik karışmacılığı başlamıştır. Yalnız şu var 
ki, Liberal Kapitalizmin değişimi, orada kalmadı, kalamadı. Emper-
yalist Savaşlar, I., II. Dünya Savaşı ve en korkuncu, 1929 da pat-
layan ekonomik bunalımlar, böylece devlet', geçici bunalım ve ko-
şulların, sınırlı karışımlarından, daha tutarlı ve sistematik müdaha-
lelere doğru, yol almaya zorlamıştır. 

Böylece devletin ekonomik faaliyetlere  karışması ve giderek 
ekonomik güdümcülüğün yerleşmesi, Liberal Kapitalizmin bozul-
ması sonucudur. Başlangıçta, kartellerin denetimi ve kamusal hiz-
met sayılan faaliyetleri  yürütmekle yetinen bu karışma, bütün aşa-
malarında, özel girişimcilik ve kişisel kâr arayışlarını ortadan 
kaldırmamıştır. Bu iki alanı içeren özgürlüklerin, denilebilirki 
aşırılıkları törpülenmiş ve genel yararla göreceli olarak daha uyumlu 
bir hale getirilmiştir. Bundan ötürü, bu ilk ekonomik güdüm-
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cülüğü, denetimli özgürlük, denetimli kapitalizm, tarzında 
tanımlamak olanaklıdır. Devletin ekonomiye karışmaya başla-
dığı andan itibaren, oluşan bütün yöntemler, Liberalizmden bir 
sapma, bir farklılaşmayı  ifade  ettiğinden, bunları belirlemek 
için Neo - Kapitalizm veya Neo - Liberalizm tarzında, nite-
lendirilecektir. 

B) Ekonomik Güdümcülüğün Sentezi ve Tanımı 

Liberalizmin bunalımı ve «Sosyalizmin yetersizliği» [bu 
iki ıormülün gerektirdiği bütün nüansları ile] (562), karşısında, 
doğan boşluk güdümlü ekonomi» tarafından  doldurulmak 
istenecektir. Müdahaleci Kapitalizmin serüveni budur. Eko-
nomik güdümcülük bu derin eğilimi yansıtan bir politikanın adı ol-
maktadır. Ezen, sömüren çarklara karşı, kör bir ekonomiye karşı, 
doğal düzenin yerine geçen, kâra dayalı şeytanca örülmüş 
rejimin yerine, daha rasyonel ve daha insancı bir düzen ge-
çirmek için «Ekonomik Güdümcülüğe» çağrıda bulunul-
maktadır (563). 

Diğer yandan sosyal düşüncelerin etkisinde, insanların ezil-
mesine, yoksulların daha güçlüler tarafından  sömürülmesine engel 
olacak yollar araştırılacaktır. Ekonomik rasyonellik, sosyal ras-
yonelliğe eklenerek, ekonomik güdümcülük politikasının iki temel 
ilkesi olacaktır. Sarsılmış batı dünyasına, iki dünya savaşı arasında, 
istikrar ve güvenlik verilmek istenmektedir. 

Fiyatların ve piyasanın dengesizlikleri, sosyal dengesizlikler 
ile, böylece mücadele edilecektir. Sosyal adalete doğru geliştirmeler, 
sosyal sigortaların yayılması ile, ekonomik ve sosyal risklere karşı 
durulacaktır. Bu durumlar karşısında Liberalizm, bireycilik ile karşı 
koyacaktı, herkese küçük küçük dünyasını kurtarsın diye verilecek 
özgürlükle. Oysa, güdümlü ekonomi, insanın kurtarılmasını, 
toplumsal organizasyonda gerçekleştirmeye, çalışacaktır. 

İktisadî politikalar tarzında beliren, bu ekonomik güdümcü-
lük, üretim, yatırım ve tüketim alanlarında bir plân içinde birleşe-
bileceği gibi, plânsız da yürütülebilmektedir (Batı'da, F. Almanya 

(562) Bknz, R. MOSSE: l'Union Sovietique au Carrefour,  Paris, Ed. du Sagittaire, 1936. 
— P. DEQUEYRAT:  La Crise du Parti Socialiste, Action Populaire,  Kasım 1946. 

(563) Bknz, R. FRANCK:  l'Economie Rationnelle, Gallimard, 1929. 
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ve Fransa, bu iki duruma örnektir), her şeyden önce bu gelişim, 
araçlar, organizasyonlar sonucu olmaktadır. Anılan plânlar, kısmî 
veya genel olabilir. Fakat, her durumda, yol gösterici plân söz ko-
nusudur. Bu değişmelerden sonra, güdümlü ekonomiyi tanımlamak 
için sözü, Prof.  J. Lhomme'a bırakalım: «Metodlu bir plâna 
göre, ekonomik hayatı, bir otoritenin organize etmesi ve işletmesini 
sağlayacak, politikadır» (564). Burada düşünür, otorite deyimi ile 
Devleti kastetmektedir.  Bir diğer düşünür, «güdümcülük, üretim 
ve tüketim dengesinin, verileri, otoriter bir tarzda hazırlanmış bu-
lunan ve uygulanması özel teşebbüse empoze edilen bir plânlı eko-
nomik rejimdir» (565), diyecektir ki, buradaki güdümcülük, M. 
Kapitalizmin, dışında kalmaktadır. Güdümcülüğün en ünlü 
teorisyeni sayılan Prof.  H. Noyelle'e göre ise, «çok farklı 
derecelerde bir güdümcülük» bulunmaktadır. Bu çeşitlilik, 
kişilerin mesleki gruplarının veya Devletin, ekonomiye «oto-
matik mekanizmalar» dışında karıştıkları ker durumda ve 
derecede ayrı bir güdümcülükten söz edilebilir (566). Bu ve 
buna benzer formüllerde  yansıyan tanımlarda, görüşüme göre be-
liren en önemli ve M. Kapitalizm ile de uyuşan unsur, L. Kapita-
lizmin doğal ve «yarıdinsel» yasaları ile otomatik mekaniz-
maları yerine insan aklı ve yaratıcılığının rasyonel ve etkin 
düzenini, ikâme etmektir. Özgürlük rejiminde, bu rejimin 
biçimi elbetteki, demokratik olmayan siyasal rejimlerden 
daha farklı  olacaktır. 

Güdümlü ekonominin M . Kapitalizm içindeki yerini ve anla-
mını, belirtmek için, çalışma alanından, aydınlatıcı bir örnek an-
makta yarar vardır, îş hukukunun gelişmesi gözlenince başlıca şu 
üç aşama, Kapitalist sistemin oluşum ve değişim aşamalarıyla 
uyumlu olarak kendini göstermektedir. Ticarî ve Kuralcı Kapitaliz-
min, «bastırıcı iş hukuku»  [Kolbert, işçi diktatörü loncalar], 
Liberal Kapitalizmin «koruyucu iş hukukuna»  tekabül etmekte 
ve X I X . yüzyılın sosyal mevzuatı ile belirlenmektedir. X X . 
yüzyılın Müdahaleci Kapitalizminde ise, iş hukuku ve işçinin korun-
ması sadece, çalışana özgü olan bir haktan ileri gelmemekte; faz-
ladan ekonominin tümünün organize edilmiş olmasının 

(564) Bknz, Jean LHOMME: Capitalisme et ficonomie  Dirigee Dans la France Conte-
mporaine, Paris, L . G . D . J . , 1962, sh: 37 v.s. 

(565) H. CULMAN: Les Services Publics Economiques., P . U . F . 1943, sh: 37. 
(566) H. NO YELLE: Revolution Politique, a.g.e., sh: 48. 
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(567), sonucu olmaktadır. Bu oluş, Devletin ekonomik güdümcülük 
politikaları sayesinde, ekonomik ve sosyal strüktürlerin bir diğeri 
ile denkleşen, uyuşan entegrasyonu aracılığı ile, gerçekleşmektedir. 
İnsancıl eğilimler ekonomiyi damgalamağa başlamıştır (568). M . 
Kapitalizmin bir politikası olan, düzeltici, yöneltici, destekleyici ve 
geliştirici güdümcülük, Karışımdan Davletçiliğe değin, uzanan 
değişik nitelendirmelere konu olmaktadır. 

C) Doktrin ve Uygulamada Ekonomik Güdümcülük 

a) Doktrinde  Ekonomik  Güdümcülük 

Müdahaleci Kapitalizmin doktrinine, daha önce değinmiş ve 
Devlet Müdahalelerine hangi durumlarda yer verildiğini belirt-
miştim. 

Yine, Kapitalist sistemin uyguladığı ekonomik güdümcülüğün, 
Sosyalizminkinden farklı  olduğunu da belirtmiştim. Bu noktayı 
saptadıktan sonra, Kapitalist sistem içinde, devlet müdahalelerinin 
amaçları, sistem açısından farklılıklar  yansıtabilir. Sistemi olduğu 
gibi, muhafazaya  dönük eğilimler, onu reforme  ederek 
geliştirilen eğilimler veya daha fazla  değiştirerek sürekli 
yenileyen ilerici eğilimler izlenebilir. 

aa) Muhafazakâr  [tutucu] Eğilimler 

Birinci Dünya Savaşından sonra, özellikle iş çevreleri, devlet 
karışımlarının Liberal Kapitalizmi koruyucu yönde oluş-
malarını istemişlerdi (569). Bakat 1930'lardan sonra, uyumlu 
ve organize bir ekonomi ihtiyacının kendini duyurması, sis-
temi, iyileştirerek karışımlarının yapılmasına yol açtı (570). 
İkinci Dünya Savaşmdan sonra ise, özellikle Fransa'da, gü-
dümlü ekonomi, yine patronların etkisinde oluşacaktır. 
Meslekî kuruluşların, korporatif  bir tarzda endüstriyel üre-
time yön verdikleri görülmektedir. Karma bir rejim, devletçi 
ekonomi ile korporatif  bir ekonomi arasında oluşmaktadır. 
Nihayet ekonomiyi gütmenin devlete, teşebbüslerin yönetimi ile, 
patronlara bırakılmalıdır, kapitalist çevrelere göre. Nitekim 1945 

(567) Daha geniş bilgi için bknz, F. PERROUX: Le Sens du Nouveau Droit du Travail, 
Paris, Donat-Moııtchretien, 1943. 

(568) Bu konuda bknz, P. ALBERT: l'Economie Hümaniste, Desclee de Brouwer, 1945. 
(569) H. NOYELLE: Les Divers Modes d'Economie Dirigee, ag.e. 
(570) L. MARLİO: Le Sort du Capitalisme, a.g.e. 
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yılında özel teşebbüsün organı olan «Jeunes Patrons» da Devletin 
rolünün, genel bir politika saptamaktan ibaret olduğu, buna uygun 
bir malî rejim uygulanmasının doğru olacağı, fakat,  söz konusu bu 
politika çerçevesindeki araç seçimi ve uygulamasının, yani özel te-
şebbüslerin meslekî organizasyonu ve yönetiminin, bu kuruluşlara 
bırakılması gerektiğini, yazmaktadır (571). 

bb) İlerici Eğilimler 

îş çevrelerinin savundukları bu karışım tipi, mevcut düzeni 
korumayı amaçlamaktaydı. 

Buna karşı emek kesimi, işçi ve sol çevrelerin, ilerici eğilimleri 
doğrultusunda bir devlet karışımcılığı isteyeceklerdir. Rasyonalizm 
ve idealizm yansıtan bu görüşler (572), plânlı bir karışımı ön 
görmektedirler (573). 

Bu noktada sol cephede, plânlı güdümcülüğün, iki dünya sa-
vaşı döneminde katettiği gelişmeler hakkında, Prof.  Noyelle'in 
çok ilginç bir incelemesi, durumu aydınlatmaktadır (574). Bu plânlar, 
kollektif  hareketin somut araçlarım ortaya koymaktadır.  V e 
işçi çevreleri bu plânların, kısmen veya bütünü ile uygulamasını iste-
mektedirler. Burada temel hedef,  ekonomiyi belli amaçlar doğ-
rultusunda gütmektir. Burada en önemli hedeflerden  bir diğeri 
de, sosyal adalettir. 

Doktrinal esinler doğrultusunda iş çevrelerinin güdümcülük 
anlayışı, konjonktürel olmakta ve Piyasanın dengesizliği yerine 
uyumlu bir denge ikâme etmek istendiği, görülmektedir. Oysa 
solun savunduğu güdümcülük strüktürel idi. Çünkü bu 
çevrelerin düşünürlerine göre, ekonomik dengesizlik ve kar-
gaşalığın nedeni, Kapitalist strüktürden ileri gelmektedir. 
Bu strüktür düzeltilmeden, mevcut yoksulluk, sürecektir. Bundan 
ötürü, ekonomiyi, toplumsal düzeni reforme  etmek,1 edebilmek için, 
gütmek gerekir. 

(571) Bu gelişmeler için, bknz: 
— H. CULMAN: La Nouvelle Organisation Professionelle,  P . U . F . 1941. 
— H. CULMAN: Les Services Publics £conomiques, P . U . F . , 1943. 

(572) Bknz, R. FRANCK:  l'Economie Rationnelle, N . R . F . , 1928. 
(573) Örnek C . G . T . . ' nin (Genel tş Konfedarasyonu),  plânı, (Fransa). 
(574) Bknz, H. NOYELLE: Plan d'Economie Diriğce»... R . E . P . , -içinde-, 1934, sh: 

1595-1668. 
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Böylece, sosyal reformlar,  strüktürel reformlar  redi-
kalleştikçe, solun güdümlü ekonomi politikasının, unsurları 
olmaktadırlar. 

cc) Reformist  Eğilim 

Bu iki uç arasında, merkezde yer alan ve sosyal katolisizm, de-
nilen akımın, pozitif  sayılan eğilimleri var. Bu görüşler bilimsel 
bir tarzda, P, Alpert, B. jouvenel, H. Guitton, H. Noyelle, v.b. 
lerin eserlerinde yer almaktadır (575). Temel düşünceleri, ekonominin, 
gelişmiş bulunan olaylara göre yeniden örgütlenmesidir. Liberal-
ler, mevcut eski yapıları korumak, sosyalistler, devrim yap-
mak; ortada yer alan kimi sosyal görüşler ise, ekonomik 
yasalara dayanan mantıkî bir «düzeni», ««otomatik düzen 
yerine geçirmek, istiyorlardı. Kısaca, ekonomik - sosyal ve 
ulusal bir istikrarın doktrinini oluşturmaktadır, bu merkezi 
güdümcülük anlayışı. Böylece bu görüşler, özel teşebbüscülüğü 
Devletin faaliyetleri  ile uzlaştıracaktır. Bu düşünürlerin ve bu Sosyal 
Hıristiyan Doktrin taraftarları,  ekonomik faaliyetlerin,  sadece 
bireylere veya sadece Devlete bırakılmasının çok tehlikeli olacağına 
inanmaktadırlar. Örneğin, Jouvenel, Devletin özel girişimciliği, 
hiç bir tarzda ikâme etmemesi gerektiğini, sadece onun yap-
madığını, yapmasının daha iyi olacağını belirtmektedir (576). 
Şimdiden söylemek gerekir ki modern Karma ekonominin, 
Kapitalist sistem içindeki anlamı da bu değinmelerde, önemli 
bir aydınlık kazanmış olmaktadır. Nitekim açıklamalarına 
devam eden B. Jouvenel, «Devletin özel girişimciliğe, genel 
yararı, gerçekleştirmek amacı ile yardımcı olması gerekir. 
Genel yarara uygun hareket etkileri, bütün hallerde, kişiye 
ve gruplara, devletçi bir iktidar vermeğe değer», demekte-
dir (577). Sonra devlete doğru dönen düşünür, «yakın bir ge-
lecekte, kamusal nitelikli kurumların yayılmasını da umut 
ettiğini» (578), belirtmektedir. Yalnız düşünürün savunduğu Ka-
pitalist devletçilikte, Devlet kuruluşlarının sayıca çoğalması 
ve bürokratik yönlerinin daha ağırlaştırılması değil et 
kinliğin ve genel yarara hizmetin, çoğaltılmasını, dilemektedir. 

(575) B k n z , H e n r i GUİTTON: Catholicisme Social, 1945. 
— P. ALPERT: l'Economie Organisee, a.g.e. 
— B. JOUVENEL: l'Economie Dirigee. 
— H. NOYELLE: Utopie Liberale, a.g.e. 

(576) (577) (578) B. de JOUVENEL: l'Economie Dirigee, Valois, 1938, sh: 192-194 v.s. 
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A . B . D . ' n d e k i güdümcülüğü incelemiş bulunan Teilhac, eko-
nomik karışımın rasyonalizasyonunu ve güdümlü para politikası 
önermektedir (579). Alpert ise, bu düşünce doğrultusunda ekono-
mik yönetimin Devlet tarafından,  teşebbüslerin ise, özel kişiler ta-
rafından  yöneltilmesini önermektedir. Bu yazar da, bütün ekonomik 
hayatın rasyonel bir tarzda organizasyonunun, genel bir plânım, 
sunmaktadır (580). 

Kısaca andığımız, Sağ-Sol ve Orta görüşler, ekonomik güdüm-
cülük ilkeleri bakımından önemli farklılıklar  yansıtmaktadırlar. 
Buna karşın belli başlı üç ayrı noktada, bu farklı  görüşlerin birleş-
tiği söylenebilir. 

1 . Rasyonel kurallara göre ekonomiyi organize etme arzusu; 

2. Tekelci yönetim biçimi ile Devletçiliği gidermek ve sosya-
lizan güdümcülük isteyen sol cephe, Millileştirmelerin, ne sosya-
lizasyon ve ne de Devletçilik olmadığını ilân edip tekrarla-
maktadır. 

3. Sosyal düzende, Liberal Kapitalizm ile Sosyalizm ara-
sında bir istikrar rejimi, niteliği görmek (solun güdümcülük 
anlayışı kapitalist sistemin hukuksal çerçevesini; sağ ise sosyalizmin, 
toplumsal kavramını ve belli ölçülerde devlet karışımını kabul etmek-
tedir) . 

b) Uygulamada  Güdümcülük  ve Bir Açıklama 

Kapitalist sistemin değişik aşamalarında, ekonomik güdüm-
cülük ile belirlediğim Devletin iktisadî faaliyetlere  karışmasının 
anlamı, sınırları ve objektif,  bilimsel nitelendirilmesi işinin, 
çok güç bir çaba olduğunu, itiraf  edeyim. Anılan bu güçlük, 
biraz da Devlet karışımları konusunda çağımızda yapılmış 
bulunan «aşırı istismarın» (581), sonucu olmaktadır. Kapi-
talist sistemi sadece ve yalnız liberal aşamadan ibaret saymak 
ile, Devlet Karışımlarının Sosyalist sistemin temelini oluş-
turmuş olması gibi olgular, Kapitalist sistem içinde Devlete, 
ekonomik görev yükleyen görüşler, yanlış ve eksik yorumların, 
kaynağı olmaktadır. 

(579) E. TEİLHAC: Les Fondements Nouveaux de l'Economie, Rationalisation et Mon-
naie Dirigee. Ed. Marcel Riviere, Paris. 

(580) ALPERT: Economie Organisee, a.g.e., sh: 48, 161, 177. 
ALPERT: Economie Hümaniste, a.g.e., sh: 124, 60. 

(581) Bknz, Prof.  I. LHOMME: Capitalisme et Economie Dirigee, a.g.e., sh: 34 v.s. 
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Eğer çok yüzeyde kalan örtülü (müphem) benzeyişler temel 
olarak alınırsa, daha önce değindiğim gibi, Kapitalist Sistemin 
bütün aşamalarında, Devletin ekonomik yaşama karıştığı 
görülecektir. Yalnız Devletin, ekonomiye bu karışımlarının 
amacı, yaygınlığı ve niteliği gibi özelliklerine bakılırsa, ya-
yarattığı sonuçlar göz önüne alınırsa, gerçeği aydınlatmayı 
kolaylaştıracak  ipuçları bulunabilir. Bu doğrultuda tarihçi-
lerin, büyük ölçüde bilerek yaptıkları bir hata, benzer yönleri göz 
önüne alıp, farklılıkları  ihmal etmeleridir. X V I . ve X V I I . yüzyıl 
örneğin, ekonomik koşulları (strüktürleri) ile Çağdaş Kapitalizmin 
yapısal farklılığı,  ortam, farklılığını  unutarak veya göz önüne al-
madan, değişik ortamları, bir diğerine türdeş bir zincirin halkaları 
gibi eklemektedirler. Strüktürel metodun, gerçekçiliğini kap-
samayan tarihçi yaklaşım ekonomiye uygulanınca, değiş-
melerin, sadece yüzeyindeki  benzeyişler ile yetinilmekte, 
derinliklerdeki oluşmaların ne yönü ve ne de, niteliği yaka-
kalamamaktadır. 

Bu konudaki kavram ve yorum kargaşalığı öylesine 
yoğundur ki, çok farklı  doktrinlere ve görüşlere sahip düşü-
nür ve yazarların, Güdümlü ekonominin bu oynak düzeyinde 
karşılaştıkları, bütün paradoksal yönlerine rağmen, Kapi-
talizm ile Sosyalizm arasında mutlu bir uzlaşma ve birleşme 
olduğu biçiminde yorumlanabildiği de bir gerçektir. Fakat 
kimi zamanda, yeni bir sürpriz tarzında anılan formülün,  hem Li-
beraller, hem de Sosyalistler tarafından  reddedildiği görülmektedir. 
Liberaller, onda Sosyalizme gidişin, Sosyalistler ise, Kapitalist 
sistemi yenileştiıme ve sağlamlaştırmanın bir unsurunu gördük-
lerinden (582), reddetmektedirler. Bu bir diğerine yaklaşma 
(Convergence) ve bir diğerinden ayrılarak uzaklaşma 
(divergence), anlatımlarına dayandırılmak istenen ve sistemler 
arası evrensel kavgayı  yumuşatma ve kabilse ortadan kal 
dırmaya yönelik uzlaştırma çabaları, strüktürel gerçek-
lerden beslenmediği için, başarıya ulaşamadığı gibi, bu 
konuyu saran karanlıklara, bir diğerini eklemiş olmakta-
dırlar. Çünkü, böylesi bir yön kazanan tartışmalar, politik 
alana kaymakta  ve ekonomik açıklama güçlüğüne, karış-

(582) Bknz, H. NOYELLE: «Les Divers Modes d'Economie Diriğce a.g.e. inceleme. 
— H. NOYELLE: Utopie Liberale, Chimere Socialiste, Economie Dirigie, a.g.e. 
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tırıcı politik bir unsur eklenerek daha güç anlaşdır bir nite-
liğe, doğru itilmektedir. 

Bu değinmeden sonra, uygulamada güdümcülüğün en belli 
başlı nedenlerini kısaca açıkladıktan sonra, onun politikası olan Dev-
letçiliğe, değinmeğe çalışacağım. 

Daha önce belirttiğimiz gibi, Liberal Kapitalizmin doğurduğu 
bunalımlara çare bulmanın, ekonomik rejimin «otomatik aygıt-
ları» ile, artık sağlanamaz olmağa başladığı dönemlerde, Devlet 
fiilen  ekonomiye karışma zorunda kalmaktadır. 

Fakat güdümlü kapitalist ekonominin tarihi, temel olarak 
Birinci Dünya Savaşından sonra başlayacak ve ekonomik değişme 
ve gelişmenin büyük aşamalarının, bir gereği ve işlevi olarak 
günümüze dek, fakat,  bu kez ve kimi zaman adlandırıldığı üzere 
«Karma Ekonomi» biçiminde, gelişerek devam edecektir (583). 

Kapitalist Batı ülkelerinde, andığımız 1919 tarihinden sonra 
ekonominin devlet tarafından  güdülmesi, «genel bir eylem halinde 
ve şaşırtıcı biçimde yayılmaktadır. Ekonomik strüktürü ve duru-
mu ve siyasal rejimi ne olursa olsun, bütün büyük ülkeler, güdümlü 
ekonomi yoluna girmiş oldular» (584). Liberalizmin ve endividü-
alizmin ünlü ülkesi savılan İngiltere bile, bu akımın dışında kala-
mazdı. Güdümlü bir ekonominin araçları ve politikaları, aşağı 
yukarı Batı ülkelerinin tümünde aynıydı. Ekonomiyi organize et-

(583) Bu konudaki gelişmeler için bknz: 
— B. V. DAMALAS:  La Crise du Capitalisme et le Probleme de l'Economie Di-
rigee, Sirey, 1946. 
— L. DESHESNE: Le Capitalisme, La Libre Concurrence et l'Economie Dirigee, 
Sirey, 1934. 
— Çeşitli YAZARLAR:  L'Economie Dirigee, Conferences  de l'Ecole Libre des 
Sciences Politiques. Alcan, 1934. 
— R. GONNARD: «Le Dirigisme au XX". Siecle» Journal de la Marine Marc-
hande, 29 Mart, 1945, sh: 301 v.s. 
— H. LAUFENBURGER:  L'Intervention de l'Etat en Matiere Economique, 
L . G . D . J . , 1939. 
— E. LAULHERE: «Les Categories Fondamentales d'une Economie Ordonne», 
Economie et Humanisme,  No:  1, sh: 15 v.s. 

— J. LAURAT:  Economie Dirigee et Socialisation, l'Eglantine, Paris-Bruxelles, 
1945-
— B. LAVERGNE:  La Crise et Ses Remedes: Que Faut-il Penser de l'Economie 
Dirigee? Librr de Medicis, Paris, 1939. 

(584) G. PİROU: l'Economie Dirigee, Exp&iences et Plan, R . E . P . , 1934. 
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mek, disiplin altına almak, değişik ekonomik çabaları koordine et-
mek; gibi amaçları gerçekleştirmek. 

İngiltere, Amerika, Almanya'da, tarım alanında yine İtalya, 
Almanya, A.B.D.'nde endüstri alanında, güdümlü politikalar izlen-
diği görülmektedir (585). 

Bu ekonomik güdümcülüğün ilk biçimi, A . B . D . ' n d e oluştu. 
İzlenen politika, fiyatların  stabilizasyonu ile özel mülkiyete 
bir istikrar kazandırarak, ekonomik bunalımların (1920-1922), 
yeniden oluşmasını engellemekti. Bütün bu karışımlar, para ve ban-
ka politikalarını daha rasyonel bir duruma getirmeyi amaçlıyordu. 
Bu politikayı en iyi tanımlayan, Avenol 'dur: «Amerikan bankası 
sisteminin bu politikası, fiyat  ticaret ve çalışma istikrarını sürdürmek-
ten oluşuktur (586). Bu malî politikalar sonucunda Liberal Okulun 
«bağımsız parası» yerini, «güdümlü paraya» bırakmış oldu. 

Güdümlü ekonominin bir diğer biçimi, 1929 bunalımı patla-
dıktan sonra genel bir hareket halinde, yayılacaktır. Amacı fazla 
üretimi azaltmaya dönüktü. Devlet Karışımlarını çoğaltan bu buna-
lım, bir diğerini izleyen iki aşamadan oluşacaktır. İlk aşama tutucu, 
ikincisi ise, açıkça sosyal bir nitelik taşımaktadır. Bazılarına göre 
(587), Roosevelt,  Van Zeelanad ve L. Blum, örnekleri ile 
sosyalizan karışımlar niteliğindedir. İlk zamanda, müdahale-
lerin genelleşmesi ve sistematik bir hal alması görülmekte, ihtiyacı 
olan üreticilere yardım yapılmaktadır. Daha sonra ise, sosyal yok-
sulluğun köklerine inmek için yapısal reformların  yapdması 
öngörülmektedir. 

Bunalımın yarattığı bu karışımlara, savaş döneminin ekono-
mik güdümcülüğü, eklenecektir (588). Çünkü savaş ekonomisi, bi-
zatihi, savaşa hazırlanan bir ekonomiye öncelik etmektedir. Artık, 

(585) Batı ülkelerinin bu uygulamaları hakkında Revue d'Economie  Politique  (1934 Cilt: 
X L V I I I ) , özel bir sayı tahsil  etmekte;  G. BASSANİ,  İtalyada  güdümcü denemeler, L . H. 
B A E N ve W A R B U R Y ,  ayrı, ayrı, A.B.D.'nin, H.  V.  BECKARATH.  Almanya'ınn 
L. C. R O B B I N S , İngiltere'nin,  F.  M A U R E T T E  ise, uluslararası, güdümlü ekonomi 
denemeleri hakkında, ilginç incelemeler sunmakta, G. PIROU, H. NOYELLE'in, 
incelemeleri ile, andığımız derginin bu sayısı, konuya büyük katkılar taşımış olmak-
tadır. 

(586) (587) AVENOL: «La Politiques Monetaire de Divers Pays», anan, A. PIETTRE: 
Economie Diriğce, d'Hier et d'Aujourd'hui, a.g.e., sh: 164-165. 

(588) P. REUTER: Les Grandes Reformes  de l'Economie Française, Conferences  de 1* 
Information,  27.2.1945, sh: 10. 
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ekonomik bunalımın etkisinde üretimi azaltmak değil, ekonomiyi 
ve üretimi, yıkıcı silâhlar üretmeye, dönüştürmek, söz konusu idi. 
Bu politika ile tüketimi kısmak, işgücünü, sermayeyi seferber  et-
mek, kâr ve kazançları sınırlamak ve keyfî  fiyatlar  saptanıyordu. 

Savaş sonrası, barış ekonomisine dönüş politikaları ve karış-
maları başladı. A . B . D . ' n d e bunlar, görünüşte Liberal (589), İngil-
tere'de andığımız üzere tam istihdam (full  employment) dönük 
sosyalizan, Fransa'da ise, hem özel hem kamusal alanda, 
yeniden örgütlenme ve gütmeye yönelik politikalar biçiminde 
oluştu. Güdümcülüğün en önemli nedeni, bütün Batı ülkelerinde 
özel endüstrinin gerçekleştiremediği tam istihdamı, her 
ne pahasına olursa olsun gerçekleştirmekti. Bu konuda 
Devlete, büyük görevler düşüyordu (590). 

Uygulamadaki gelişmelerine özet halinde değindiğim bu eko-
nomik güdümcülüğün temel nedenlerini, iki noktada odaklaştır-
mak mümkündür. Devleti ekonomik güdümcülüğe yönelten bu ne-
denler, Kapitalist Batı ülkelerinin hepsi tarafından  paylaşılmak-
tadır. 

ilk neden ekonomik niteliktedir. Ekonomik bunalımların de-
rinleşerek ve yayılarak vahimleşmesi karşısında, arz ve talep ya-
sasının ve fiyat  mekanizması otomatik işleyişlerinin, duruma çare 
bulabileceğine inanılmaktadır, ikinci neden siyasaldır. Anılan Ba-
tının bütün ülkelerinde, ya demokrasi veya diktatörlük egemen 
bulunmaktadır. Bu ortamda, iki rejim de, yaşayabilmek için halk 
yığınlarına maddesel doyumlar sağlamağa zorunludurlar. Bu koşul-
lar altında, hiç bir hükümet, düzeltilmesi gereken ekonomik ve sos-
yal durumlar karşısında, Müdahale etmeye ilgisiz kalamazdı. 

«Bu nedenlerle «Devlet Karışımları», andığım iki temel 
genel nedenin, ağır bir tarzda damgaladığı sektörlerde olu-
şan özel nedenlerle birleşerek, daha koyulaşacaktır. 

Anılan bu ekonomik güdümcülüğün, «devletçilik» denilen 
politika ile ilgi derecelerini, saptamağa çalışayım. 

(589) Bknz, J. RAVIER:  «La Retour des Etats-Unis â l'Economie de la Paix", E. H., 
-içinde-, Kasım, Ocak, 1945. 
— R. MOSSE: «La Reconversion aux Etats-Unis», Revue Eco, et Soc. -içinde-, 
1945-

(590) A. SIEGFRIED: Intervention aux Etats-Unis d'Apres Guerre», R. P., -içinde-, 
1945. sh: 11. 
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c) Devlet  Karışımı  ve Devletçilik 

Kapitalist sistemde görülen ve basit karışımlardan, devletçi-
liğe değin uzanan bir kamusal güdümcülüğün çerçevelediği 
politikaların veya durumların, çoklukla neden yanlış ve eksik 
yorum, sonuçlara yol açtıklarına, bu kesimin başlarında değinmiştim. 
Bu noktada konuya biraz daha açıklık kazandırmak umudu ile Dev-
let karışımcılığı, karışımcılık ve «Devletçilik»  olgularına ve sistem-
le ilişkilerine göz atmağa çalışayım. 

Her şeyden önce Kapitalist sistem içinde, devlet karışımı ile karı-
şımcılık (devletçilik, plânlama, güdümlü, düzeltimi!, denetimli 
organize ekonomi) kavramları,  ayrı anlamlara gelmektedirler. 
Kamusal ekonomik güdüm veya Devletçilik, Kapitalist sistem için-
deki gelişmeleri, merkantilist oluşumundan (kolbertizm) günü-
müze değin uzanan çizgisi, basit devlet karışımlarından farklılaşan 
nitel yönüne karşın, hemen belirteyim ki, hiç bir zaman Kapitalist 
ve Sosyalist sistem dışında, bağımsız üçüncü bir sistem, 
değildir. Biraz sonra, yeniden değineceğim bu noktadaki 
karışıklık  [yukarıdaki açıklamalara ek olarak], şuradan ileri gel-
mektedir. S . S . C . Birliğinde 1921 yılından itibaren oluşmaya baş-
layan ve Savaş Komünizmi ve Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı arasında, N.E.P., denilen dönemde biçimlenen rejime, 
Devlet Kapitalizmi, Devletçilik, demekteydi.  Böylece kamusal 
nitelikte bir ekonomik kesimin oluşması ve Devletin, bu kesim aracı-
lığı ile ekonomiye yön vermesi ve diğer ekonomik faaliyetleri  de dü-
zenlemesi, özendirip denetlemesi, Kapitalist sistem içinde Libe-
ralizme bağlı kalan çevrelerde veya Kapitalizmi sadece Li-
beral aşamadan ibaret sanan kimseler için, şaşırtıcı olmuş 
ve bu Devletçiliğe farklı  bir nitelik verilmesine yol açmıştır. 

Devletin ekonomiye karışımı sınırlı ölçülerde klâsik Liberal-
lerin öncüsü sayılan A. Smith'te bile, bulunmaktadır. Bilindiği 
gibi düşünür Devlete, toplumu, tecavüz ve şiddet eylemlerin-
den (içsel ve dışsal güvenlik) korumasını, adaleti sağlaması, 
vergi toplaması ve özel kişilerin yapmayacağı alt - yapı 
yatırımları ile eğitim görevini ve hakkını da devlete, tanı-
yordu. 

Kapitalist güdümcülüğün en parlak doktrincisi, Prof. 
H. Noyelle, bu politikanın merkantilizmi yeniden canlan-
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dırmak olmadığını belirtmektedir (591). Anımsatayım ki, 
en parlak ve açık örneği Kolbertin Devletçiliğinde, izlenen 
endüstriyel politika ve diğer karışımlar kapitalist niteliğine 
karşın, otoriter ve tek yanlı idi. Oysa Müdahaleci Kapitaliz-
min devletçiliği, sosyal ve demokratik nitelikleri ve «ekono-
miyi giderek daha rasyonelleştirmek»  (592), gibi doğal te-
mel amaçları anımsanırsa., Kapitalizmin ticari aşamasındaki 
devletçilik ile X X . yüzyılın devletçiliği arasında büyük farklar 
olduğu görülecektir (593). 

Bozulmuş bir Liberalizmde uygulanan devlet karışım-
cılığı, Kapitalizmin ekonomik mekanizmalarını ikâme et-
mekte, onların işleyişlerini düzenlemekte, düzeltmekte ve 
özendirmektedir. Bu anlamda, ekonomik devletçilik veya 
güdümcülüğü sosyalizm ile de karıştırmamak gerekir. Eko-
nomiyi daha adil bir gelir dağılımı sağlayacak biçimde dü-
zenlemek ve üretim aygıtını en iyi bir organizasyona kavuş-
turmak, sosyalizme gidişi değil; Kapitalizmin sosyal ve eko-
nomik zaaflarını  kapatmaya yöneliktir, (Hiç kuşku yok ki, 
demokratik Kapitalizm için bu doğrudur. Yoksa Hitler Al-
manyası'nın uyguladığı devletçilik, demokratik olmayan 
bir Kapitalizmin, politikası olmaktadır ve niteliği farklıdır. 
Faşizme götürmektedir, bu farklılık). 

Kapitalist Ekonomik güdümcülüğün temel amacı kısaca, en iyi 
ekonomik ve sosyal istikrarı, sağlamaktır. Bu, yüce bir po-
litikadır. Hangi organ yapacak bunu? Devlet. O halde Kapitalist 
Sistemde Devletçilik, sosyal ve ekonomik istikrar ile geliş-
meyi sağlayan bir politika olmaktadır. Devletin ekonomiye 
dolaylı karışımları ile eskiden devlet, yaptırıyordu. Çağdaş 
Kapitalizm de ise Devlet, hem yaptırmakta, hem yapmakta, 
hem de yapanları denetlemektedir. 

Bu nitelikteki kamusal güdümcülüğü bir Sosyal olgu olarak 
izlemiş bulunan G. Pirou (594), ile J. Lhomme (595), bazı gelenek-
sel ekonomik anlayışlar yerine, sosyal anlayışlar ikâme etmeye yö-

(591) H. NO YELLE: Utopie Liberale, Chimere Sosyaliste, a.g.e., sh: 36. 
(592) Bu konuda bknz, H. NO YELLE: Revolution Politiques, et Revolution Economique, 

a.g.e., Sirey, 1944, sh: 101 v.s. 
(593) Bu konuda bknz., A. PIETTRE: Economie Dirigee d'Hier et d'Aujourd'hui, a.g.e. 
(594) G. PIROU: Economie Liberale et Economie Dirigee, SEDES, Paris, 1947 c. 2. 
(595) J- LHOMME: Capitalisme et Economie Diriğce, ag.e. 
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neien, eşgüdümlü ve sistematik tedbirler bütünü ile, karşılaştıklarını 
belirtmektedirler. İşte Devletçiliğin sistemli, eşgüdümlü ve 
eklemek gerekir ki sürekliliği, sadece bireysel güçlerin, mevcut 
düzenin sosyal uyumunu sağlayamayan çabalarını, çoklukla kısmi 
ve dağınık basit bir reformlar  kataloğu ile sağlamağa çalışan, dev-
let karışımlarından hem nitelik, hem araç, hemde süreklilik bakı-
mından ayrılmaktadır. Bu noktada, Kapitalist demokratik 
devletçiliğin global politikası, devletin diğer zamanlarda uy-
guladığı, kısmî ve rastlantısal dönemsel, karışımlardan 
ayrılmaktadır.  Genellikle bu sonuncular, yürürlükteki sistemin bazı 
işleyişlerinin, mevcut ekonomik gruplardan yine bazılarının talep-
lerini, doyurmaya yöneliktir. Bundan ötürü, Devletçilik gibi, ekono-
mik ve sosyal, genel dengeler yerine, terazinin bir kefesindeki  ağırlığı 
çoğaltan özel dengesizlikler yaratmaktaydı. 

Görüldüğü gibi Müdahaleci Kapitalizmin, etkin bir ikti-
sadî politikası olan Devletçilik, ideolojik plânda, hem klâsik 
Liberalizme hem de Marksizm ile zıtlaşan, yeni bir Kapita-
list Sosyal rej im oluşturmaktadır. Gelişmiş ve demokratik 
bir Kapitalizmin, bir başarısı sayılabilecek bu yenilik, klâsik, 
kıpırdamaz anlayışlara alışmış çevreleri (ki bunlardan bir 
kısmı Marksist de geçinse, yine tutucu ve kaderci bir de-
terminizmin tutsağı durumunda görünmektedir), şaşırt-
maktadır. Bu noktaya ilerde, Marksistlerin, Karma Ekonomi 
hakkındaki  görüşleri nedeni ile yeniden değineceğim. 

Basit karışımlardan ayrıldığı içindir ki, Devletçilik Politikası-
nın bazı yöntemleri, alman tedbirlerin ve hazırlanması ge-
reken, proje ve plânların, bir merkezden hazırlanması, 
uyumlaştırılması ve ekonomik / sosyal gelişmeyi ve dengeyi 
sağlaması gerekmektedir. Devletin, organize etmesi, devletin 
işletmesi ve devletin, yaptırması gibi işlevler, ortaya çık-
maktadır. Bu gerekler, her şeyden önce ekonomik niteklikte bir 
Kamusal kesimin oluşmasını zorlayacaktır. Millîleştirme 
ve kamulaştırmalar, bu ihtiyacı karşılayacaktır  (Batı ülkele-
rinde kuşkusuz, çünkü iktisaden geri kalmış ülkelerde, bu 
kesimi oluşturmak da - Türkiye örneği - Devlete düşmektedir). 
Ekonomik ve sosyal hayatın tümünü ilgilendirecek politikalar oluş-
turmak, kararlar almak ve uygulamak, Piyasa aygıtının yanında 
bir Plâna gereksinme duyuracaktır. Mülkiyet ve yönetim ayırımı 
sağlanmaktadır (hukuksal strüktürün değiştirilmesi ile, X I X . yüzyılın 
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küçük teşebbüslerinde, hem mülkiyet, hem de yönetim, aynı kişiler 
elinde idi). Mill î gelirin dağılımı da artık, Piyasanın otomatik aygıtına 
göre işlememekte, devletin, vergi, ücret, transfer  v.b. gibi politikaları 
ile yapılmaktadır. 

Üretimin özellikle önemli nitelikte olanlarını da güden bu dev-
letçilikte, yatırımlar en büyük araç olarak kullanılmaktadır. Belir-
teyim ki, Liberal ekonomide finansman  sonucunda tasarruf,  serbest 
olarak oluşmakta ve kullanılmaktaydı. Sosyalist ekonomide ise, 
zorlu tasarruf  ve emredici nitelikte yatırım, söz konusudur. 
Müdahaleci Kapitalizmde ise, tasarrufun  formasyonu,  özgür 
kalmakta, devletçi politikalar, yatırımları yöneltmektedir. 
Bu noktadaki araçlar çeşitlidir: Genel faiz  haddimn saptan-
ması, değişik kullanımlara göre, faiz  fiyatını  değiştirmek, 
taşınır kıymetler emisyonunun denetimi, kredileri besleyen 
kaynakların  dağılımı (burada açıktır ki, bazı kredilerin ka-
mulaştırılması söz konusudur). Yatırıma özendirme ted-
birleri v.b. gibi politikalar güdülebilir... 

Görüldüğü gibi, bütün bu tedbirleri içeren devletçi po-
litikalar, Kapitalist sistemin mantığı ve strüktürleri ile bir 
uyum içindedir. Böylece Müdahaleci Kapitalizmin Devletçili-
ğinde, iki temel politikadan biri, istikrar, diğeri ise ekonomik 
gelişmedir. Kalkınmayı  istikrar içinde gerçekleştirebilmek için, devlet-
çiliğin en büyük aracı belirttiğim gibi, etkin bir Kamusal Ekonomi Ke-
simidir. Ekonomik faaliyetleri  canlandırmak, tam istihdam böl-
gelerinde kalmayı sağlamak, ulusal kalkınma hızını yükselt-
mek, üstelik bütün bunları, fiyat  ve maliyet enflasyonlarına 
aşırı derecede yol açmadan ve dış ödemeler dengesini bozma 
dan yapabilmek için, yukarıda andığım Kamusal Kesimin 
oluşturulması ve etkin işletilmesine bir diğer önemli un-
surun eklenmesi gerekmektedir. 

Biri kamusal, diğeri özel nitelikte olan ve her ikisi de Kapita-
list espri ve strüktürlerin ortamında ve işleyen, bu iki sek-
tör arasında karşılıklı anlaşmaya, uyuşmaya ve işbirliğine 
dayalı ilişkilerin kurulması zorunludur. Bu gereği, Kapitalist 
Karma Ekonomi tertibi sağlamaktadır. Burada Kamu ve Özel 
Kesimler arası karşılıklı ilişkilerin, etkin bir biçimde eşgü-
dümü, hayatî bir önem taşımaktadır. 
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Böylece «Devlet, Kapitalizmin bir aracı haline geldi» (596). 
Saptadığı ekonomik amaçlara varmak için, güçlü bir kamusal ke-
sime sahip bulunmaktadır. Zorunlu bulduğu çabalara bütün ulu-
sun katkı sağlayabilecek katılmasını isteyebilir. 

Uzun bir süre iktisatçılar, Devleti, Kapitalist girişimler bakı-
mından az yetenekli görüyorlardı. Çok demokratik bir devletin ege-
menliğinde, müteşebbislerin çok gelişmiş etkin ve düzenleyici gi-
rişimlerinde yansıyan becerilerin, her şeyi çözeceğine inanıyorlardı. 
Bu ortamda, Devlet karışımlarının en fazla  özel üretimi denetleyen, 
düzelten ve gelir dağılımına biraz adalet getiren sınırlarda kalaca-
ğım sanıyorlardı.Mevcut ve yükselen sosyal grupların baskısı altında 
bulunan ve çok bürokratik sandıkları Devletin, Kapitalist nitelikte 
etkin iktisadî uyumlu politikalar güdübileceğine, inanmıyorlardı. 

Oysa İki Dünya Savaşı arası gelişmeler ve 1945'ten sonraki 
oluşmalar, yukarıdaki görüşleri değiştirdi. Devlet Kapitalist strük-
türler ortamında da, güdeceği etkin iktisadî politikalarla başarı 
sağlayabileceğini, ortaya koymuş oldu. 

Devletin iktisadî faaliyetlere  aktif  bir özne olarak katıldığı. 
Batının bu Karışıcı Kapitalizmine, memleketimizde yaygın 
olan deyimi ile, Kapitalist Karma Ekonomi, diyeceğim 
(597). Söz, Karma ekonomide. 

II. KAPİTALİST  ÜLKELERDE KARMA  EKONOMİ 

1. K A R M A  E K O N O M İ Y E G İ R Î Ş 

Sadece ve yalnız piyasa aygıtlarının serbest işleyişlerine ve bu 
oluşların sonuçlarına dayanan, bir ekonomik düzenin doğurduğu, 
önlenmez ekonomik bunalımlar, sosyal adaletsizlik ve taşınmaz 
yoksulluklar, strüktürel bozukluklar doğrultusunda Batı dün-
yasını sarınca yeni tutarlılıklar oluşturmayı gerektiren demok-
ratik Kapitalist sistemlerdeki derin değişmeler, yeni buluşlar ve 
tertiplerin doğmasına yol açmıştır. Daha önce andığım Kapitalist 

(596) Bknz, Saint GERMĞS: l'Etat Capitaliste, Paris, Sirey 1937, sh: 15. Bu kitabında 
yazar, diğerleri yanında, Türkiye'de uygulandığını belirttiği DEVLET KAPİTA-
LİZMİNE değinmektedir:  sh: 29-34). 

(597) İlerde, Sosyalist sistemin de, karma tertiplere yer ve olanak verebileceğine değine-
ceğim. Fakat şimdiden belirteyim ki, bu her tertip, uydusu olduğu sistemin genel 
yörüngesinde kalmakta ve o sistemin, STRÜKTÜREL  farklılıkları  doğrultusunda 
bir ayrı modeli, versiyonu olarak sürmekedir. 
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devlet Karışımcılığının geniş çerçevesine ne ekonomik, ne 
sosyal dengeleri, ne özel ne de genel yararları uyumlaştıramayan 
Piyasa Mekanizmaları, yeni: Parasal, bütçesel politikalarla bir-
likte, ekonomik nitelikte kamu teşebbüsü ve endikatif  nitelikte bir 
plânlama oluşlarını, yerleştiriyordu. Devletin, ekonomik alanda özel-
likle I. Dünya Savaşından sonra, özel teşebbüsleri özendirmesi, do-
laylı yollardan desteklemesi ve nihayet onlarla ortaklık kurarak, 
ortak olması gibi gelişmeler, kamu kesiminin ekonomik niteliği 
çerçevesinde devleti müteşebbis, patron, yapmaktadır. 

Haklı veya haksız, Çağdaş Kapitalizmde oluşan bu gelişmelere, 
Karma ekonomi denmektedir (598). Bu yeni işleyişin oyun kural-
ları, iktisatçılar tarafından,  ortaya konmuş ve ekonomik alanda 
devlete, giderek sınırları genişleyen bir sorumluluk verilmiştir. Bu-
na göre, iktisadî faaliyetler,  Kapitalizmin, gelişmiş strüktürleri 
içinde özel teşebbüsler ile, Devletin düzenleyici karışımları ile 
oluşacak ve gelişecektir. Liberal Kapitalizme görece yeni bir 
gelişme olan bu olgu karşısında bazı çevreler, özel girişimcilik il-
kesinin «dejenere» edilmesinden endişe edecek; Sosyalist akımın 
güçlenmesi karşısında Kapitalizmi savunma gücünü yitiren diğer 
kimseler, bunu bir orta yol gibi gösterecek, diğer bilimsel dün-
yaya mensup kimseler ise, Karma Ekonomileri, Kapitalist Sis-
temin, Liberal aşamasında oluşan eksikleri gideren ve ona yeni ha-
yatiyet veren, yeni bir düzenleme, saymaktadırlar.  (599). Bana öyle 
geliyorki, Kapitalist Sistemin evrim çizgisinde Karma Eko-
nomi tertibi, Kapitalizmin gerçekleştirdiği bir gelişme biçimi 
ve büyümesinin zorunlu olan bir yan ürünü, olmaktadır. 

Larousse 'un verdiği tanıma göre karma ekonomi, «kamusal 
teşebbüsler ile özel kişilerin endüstriyel teşebbüsler içinde; 
işbirliği yapmaları», yani «ham maddeleri dönüştüren ve 
zenginlikler üreten teşebbüslerin, oluşmasına, katkıda»  bu-
lunmaları olmaktadır. Teşebbüsü, en geniş alamında alan bu tanımı, 
Karma Ekonomi alanına büyük bir açıklık getirmemektedir. 
Karma ekonominin niteliğini, daha çok açıklığa kavuşturmak için, 
hukukî açıdan durumuna bir göz atmak yararlı olabilir. 

(598) Daha bu noktada belirtmek gerekir ki, Batı Avrupa'da kullanılan KARMA  EKONO-
Mİ, genel olarak memleketimizde yansıttığı anlamdan daha farklı  bir anlamda kul-
lanılmakta ve çoklukla KARMA  EKONOMİLİ ŞİRKET (TEŞEBBÜSLER), be-
lirtilmektedir. 

(599) Bknz, H. KRIER  ve J. Le BOURVA:  Economie Politique, Paris, Colin, 1968, sh: 82. 
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Artık klâsik bir nitelik kazanmış bulunan bu kavram çağımı-
zın ekonomik gerçeklerini içerdiği ölçülerde Batı Kamu Huku-
kunu inceleyen bütün eserlere girmiş bulunmaktadır. Nitekim 
Türkiye'de aynı gelişim görülmektedir. «Yönetim, özel kişilerle 
1: irlikte Karma Anonim Ortaklıklara sahiptir. Karma Ortak-
lıklar genellikle Ticaret Hukukuna tabidirler. Fakat bunların 
bir kısmı öz kanunlarla kurulmuşlardır. Bu Kanununlar Ticaret Ka-
nununundan bazı konularda ayrılmakta, yönetime özel yetkiler 
tanımakta ve Kamu Kanunu niteliğindedir. Öz kanunun dışında 
kalan hususlarda Ticaret Kanununun düzenlenmesi saklı kalmaktadır. 
Dclayısıyle bu gibi öz kanunla kurulan karma ortaklıklar, karma 
bir hukuk rejimi altında bulunuyorlar (Merkez Bankası, 
Emlâk Kredi Bankası, Denizcilik Bankası, bu çeşit karma 
ortaklıklardır)  (600). 

Batıda ve özellikle Fransa'da, ulusal, bölgesel ve hatta lokal 
düzeylerde kurulmuş bulunan Karma Ekonomil» Şirketler, genel-
likle, Karma Ekonominin çekirdeği, özü gibi, sayılmaktadır-
lar (601). Bu oluş genellikle, Özel Sektör ile Kamu Sektörü 
arasında ulusal bir evlenme, kabul edilmekte ve karma 
ekonomili şirketler, çevresini aşmaktadır. 

Hukukî açıdan soruna bakıldığında, gayet genel bir biçimde 
denilebilir ki, şu veya bu biçimde özel hukuk ile, kamu hukuku, 
gerek usul ve gerekse kuruluşlar seviyesinde bir araya gelip, yeni 
oluşmalara olanak verdiği yerde, bir Karma Ekonomi, bulunmak-
tadır. Organizasyon bakımından da Karma Ekonomi, kamusal ve 
özel yararı uzlaştıran bir formül  olduğundan, yine biraz belirsiz, 
örtük kalmaktadır. 

Bu genej değinmeler, Karma Ekonomide iki farklı  anlayış 
bulunduğunu yansıtmaktadır. En geleneksel oları ilki, aynı zamanda 
en dar olanıdır. Aynı teşebbüs içinde, kamusal kesim ile özel gi-
rişimin, yararlarını birleştiren ortaklıktır. Bunun açıklık getiren 

(600) Daha fazla  bilgi için bknz, Prof.  Dr. Tahsin Bekir BALTA: İdare Hukukuna Giriş, 
Sevinç Matbaası, Ankara, 1970, sh: 71 v.s. 
— Batı Avrupa için, bu konuda ilginç bir eser için, bknz: Ripert ROBLOT: 
Traite Elementaire de Droit Commercial, L . E . D . İ . Paris Cilt: I. 1968, Cilt: 
II, 1970. 

(601) Bknz, Philippe MARCHAT:  l'Economie Mixte, P . U . F . , «Que-Sais-Je?», Paris, 
1971, sh: 6 v.s. 



ÇAĞDAŞ İKTİSADİ SİSTEMLER 1 

oluşumu şöyledir: Bir teşebbüste, hisselere bölünmüş bulunan so-
rumlu sermayenin (şirketin hisse sermayesi), bir kısmını özel ki-
şiler, diğer kısmını ise kamu kesiminde yer alan Yönetimin (şehir, 
yöresel yönetim, devlet v.b.), sağlamaktadır. Bu teşebbüsün veya 
şirketin yönetimi, sermaye sahibi özel kişilerle ilgili kamusal örgü-
tün mümessillerinin oluşturduğu kurul tarafından  güdülmekte-
dir. İşte bu iki koşul, aynı anda gerçekleşince, Karma Ekonomili 
Şirket doğmaktadır (602). Karma Ekonominin ilk anlayışı ve ilk 
aşaması, bence de, budur. 

İkinci anlayışta oluşan aşama ise, daha genişlemekte ve ilk 
anlayışı aşmaktadır. Çağdaş Müdahaleci Kapitalizmde yaygınlık 
kazanmış bulunan Devlet Karışımları paralelinde, çeşitli Karma 
Ekonomi biçimleri, oluşabilmektedir. Devletin ekonomik iş-
levleri, Liberal Kapitalizmden uzaklaşıp, farklılaştığı  ölçülerde 
ve özel sektör ile kamusal kesim arasında, ekonomik faaliyet-
leri gütmek veya oluşturmak ve paylaşmak  yönünde bir işbir-
liği, bir bağlam (illiyet) veya bir yağışma (Concertation), olduğu 
ve görüldüğü her yerde, Karma Ekonomi oluşuyor, demektir. 

2. K A R M A  E K O N O M İ N İ N İ L K A Ş A M A S I  ( K A R M A  E K O N O -
M İ L İ Ş İ R K E T L E R ) . 

Daha Birinci Dünya Savaşından sonra Batı ülkeleri, donatım-
larını ve ekonomilerini yeniden kurmak veya geliştirmenin, gerekli 
kıldığı büyük gayretler karşısında, Ekonomik Organizasyonun 
yeni bir formülü,  yeni bir «cazibe» merkezi oluyordu. Söz konusu 
olan bu etkin buluş «Kamu iktidarını, büyük sanayi ve ticarî teşeb-
büslerin, güdülmesine katılmasını amaçlayan Karma Ekonomi, 
idi» (603). Karma Ekonominin yaniden doğuşu başlıklı makalesinde, 
açıklamasına devam eden J. Desbois, «Devlet kamu kuruluşları, 
yöresel yönetimler, her hangi bir şahıs ve özel hukuk alanına giren 
gruplar gibi, bir hissedar haline, gelmiş olacaklardır. Böylece, 
ortağı haline gelecekleri şirketin hem kârına hemde yönetiminin 
sorumluluğuna katılmış olacaklardır (604). 

(602) Bknz, G. PLATON: l'Etat Actionnaire et Administration de Soci^tfe,  Marsilya, 
1925, sh: 13. 

(603) (604) Bknz, Jean DESBOİS: «La Renaissance de lEconomie Mixte», Banque, Ekim 
1937, sh: 407 v.s. 
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Bu formül  aracılığında şirketlerin yönetim kurulları, sadece 
sermayenin temsilcisi olmayacaklar,  fakat  aynı zamanda ka-
musal nitelikli kuruluşların genel yararın, şirketlerinkilerle uyumlu 
bir hale getirmiş olacaklardır. Yine bu sayede, Batı Kapitalizmi anla-
yışı içinde, tek veya en etkin ve verimli kaynak sayılan özel giri-
şimcilik ile özgürlüklerin kötüye kullanılmasını engelleyebilecek 
tek güç olan kamusal otorite arasında karşılıklı olarak, bir diğerini 
tamamlamak ve düzenlemek olanağı sağlanmış olmaktadır. 

Bu anlayış içinde 1919 (16 Ekim) den, itibaren Fransa'da ener-
ji ve deniz ulaşımı gibi dallarda, özel sektörle, kamu kesimi ara-
sında karma nitelikli şirketler oluşmaktadır (605). 

Bu noktada şunu belirtmek gerekir ki, Kapitalist sistemde 
X X . yüzyıldan itibaren kendini gösteren ve Kapitalist Devletçi-
liğe (güdümcülüğe) değin uzanan, Devlet karışımcılığı ile Karma 
Ekonomi kavramı arasında, büyük bir nitelik farkı  bulunmamak-
tadır. Aynı gerçeğin farklı  biçimlerde, ifade  edilmiş olmasından 
başka bir şey değildir. Nitekim devletin bir sanayi teşebbüsünü yü-
rütmesi veya genel olarak, Kamusal sermayenin, özel teşebbüslere 
katılmasına da «Devlet Kapitalizmi» denildiği görülmektedir 
(606). «Kapitalizmin bunalımı» adlı eserinde C. J. Gignoux: «Fran-
sa'da Karma Ekonomili Şirketlerin» oluşmasının, ekonomik dev-
letçiliğe öncelik ettiği belirttikten sonra, bu kuruluşların, özel te-
şebbüs tarafından  yapılamayacak, ulusal yararlı faaliyetlerin  ya-
pılması veya genel yarar amacı ile bazı üretim tiplerinin denetlen-
mesi, gibi nedenlere dayandığını, anlatmaktadır (607). 

Devletin ortak olmasının, genellikle geçici nedenlerle oluştu-
ğunu açıklayan (iflâsa  uğrayan banka ve güç durumda bulunan 

(605) Devlet, Kapitalizmi veya iştirakleri, hakkında bknz: 
— P. O. LAPIE: l'Etat Actionnaire, Librr. Daloz. Paris. 
— G. DECOULOUX: La Socitke d'Economie Mixte en France et en îtalie, Paris, 
L . G . D . J . 1963. 
— DELEMER: Bilan de l'Etatisme, Paris, Payot, 1922. 
— HUSSON: Les Services Industriels de l'Etat et Leurs Methodes Financiferes, 
Th. Paris, 1916. 

(606) Bknz, J. DERTHOUD: «Les M&hodes et l'Esprit du Capitalisme d' Etat en France», 
R . E . Î . , -içinde-, 1939, sh: 207 v.s. 
— R. CARNOT: l'Etatisme Indistriel, Payot, Paris, 1920. 

(607) Bknz, C. J. GIGNOUX: La Crise du Capitalisme, au XX®, Siecle, Paris, a.g.e., sh: 
169-170. 
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şirketlerin hisse senetlerini satın almak-örnek Reich Almanyası, 
(1931), ünlü Laufenburger,  (608) (Karma Ekonominin tersine, 
kamu iktidarının, söz konusu olan şirketlerin mülkiyetine 
ve yönetimine yönetsel ve fonksiyonel  bir katılışını belirt-
mektedir). 

Karma Ekonomiye giriş niteliğinde olan bu açıklamalarının 
burasında belirteyim ki, bu nitelikteki bir Karma Ekonomi, çok 
uzun bir zamandan beri Japonya'da yürürlükte idi. Kapitalizmin 
başlangıçtan beri, (daha önce andığım gibi) mimârı olan Japon 
Devleti, Batının endüstrileşmiş ülkelerinin kalkınma seviyelerine 
ulaşmak için (günümüzde ise geçmek için); Kamu iktidarını, 
özel teşebbüsün dinamizmi ile birleştirerek, kalkınma hızım 
yükseltmektedir.  Bilindiği gibi Meij i döneminden beri, sanayi, 
ulusal yararları doğrultusunda, Devlet ile Satsouma, Tschohou 
ve daha sonra Mitstui ve Mitsubishi, gibi Burjuva ailelerin 
işbirliği altında güdülmüştür. Devlet ile özel sektör arasında, 
bu karma ekonomi işbirliği, Japonya'da çok tutarlı bir bi-
çimde işletilmiştir (609). 

Avrupa'da ise, ne zaman ki Devlet, mevcut veya oluşacak bir 
şirketin yönetim ve güdümünde önemli bir rol oynıyacak biçimde 
hissedar (ortak) olmuşsa, Karma Ekonomili, bir teşebbüs karşı-
sındayız, demektir. 

Bu kısa değinmeler, karma ekonominin ilk kez, Devlet ile Özel 
teşebbüsler arasında, kurulan ortak teşebbüslerin aracılığı ile bazı 
genel yararları gerçekleştirmeğe yönelmeyi yansıtmaktadır. 
Bu durumda «ne özel kişiler tarafından  ticarî nitelikte, ne de, devlet 
veya başka bir kamu kuruluşu tarafından  yönetsel faaliyet  oluş-
turmak, söz konusu olmadığından, karma ekonomi alanına giril-
miş olmaktadır» (610). «Karma Ekonomi» kitabının yazarları 
olan, A. Chazel ve H. Poyet'in yukarıda andığımız düşünce-
lerine göre, bu Karma Ekonomili Şirketler, iki aşamada oluş-

(608) H. LAUFENBURGER:  l'Intervention de l'Etat eıı Matiere Economique, a.g.e., 
Paris, L . G . D . J . , 1960, sh: 271 v.s. 

(609) Bknz, A. TOUZET: Le Probleme Colonial et la Paix du Monde, Paris, 1938. 
(610) Karma Ekonominin, Karma Ekonomili Şirketler, anlamında alındığı ve bu yönde 

işlendiği ve andığımız bu eser için bknz: 
— A. CHAZEL ve H. POYET: l'Economie MIXTE, P . U . F . , «Que-Sais-Je»? 
Paris, 1963, (128 sh). 
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maktadır. Yöresel Yönetimin lokal seviyelerinde oluşan ilk aşamada, 
lokal düzeylerde ekonomik hayatın, toplumsal yarar doğrultusunda 
alt yapı ihtiyacım, karşılamağa, yönelmektedir. Burada kamusal 
organlar ile, özel nitelikli şirketler arasında bir işbirliği gerçekleştiril-
miş, olmaktadır. Burada, özel teşebbüsün kapasitesinden, toplum-
sal yararlar sağlamak yolunda yararlanılmaktadır. İkinci aşamada ise 
ulusal plânda, özel kesim ile kamusal kesim arasında, sanayi veya 
ticarî nitelikte, karma ekonomili kuruluşların oluşturulmasıdır. 
Burada güdülen amaç, ekonomik veya politik olmaktadır. Bu nok-
tada devletin katılması, doğrudan ve dolaylı olabileceği gibi Dev-
let, payların çoğuna veya azına da sahip olabilir (611). 

Kapitalizm üzerine yeni yargılar, adlı incelemesinde, Prof.  G . 
Pirou: «yarım y.y . 'dan beri, Batı Avrupa toplumlarının ekonomik 
rejiminin, derinden değiştiğini belirtmektedir. Yalnız bu değişme-
lere karşın Kapitalizmin ana çizgileri ile, Kapitalist kaldığını ileri 
sürmektedir. Hiç kuşkusuz, Liberal Kapitalizmin, Neo-Klâsik ik-
tisadın büyük teorisyenleri tarafından  parlak bir tarzda belirtilen 
mekanizmaları, artık kısmen işlemez bir hale geldi» demektedir 
(612). 

Müdahaleci Kapitalizmde, işte yukarıda belirtilen Liberal Ka-
pitalizmin işlemeyen otomatik mekanizmalarını, ikâme etmek söz 
konusudur. Temel nokta budur. Kapitalizm, sistem olarak ikâme 
edilmiyir. Liberal Kapitalizmin, hiç veya iyi işlemeyen taraf-
ları, Devlet Karışımları ile pekiştiriliyor veya ikâme ediliyor. 
(Araç değişimi, amaçlarla uyumlaşabiliyor). 

İşte bu ikâme biçimlerinden biri olan Karma Ekonominin 
bu ilk aşaması, oldukça sadedir. Belirttiğim gibi, bir kamusal organ, 
teşebbüs v.b. ekonomik bir girişime ihtiyaç duyar. Böylece, söz koıı-
nusu hizmeti görebilecek teşebbüse ya ortak olur veya bu amaçla, 
kamusal nitelikli bir organ ve özel nitelikli kişiler, gruplar arasında 
oluşan yeni karma Ekonomili Şirketin yönetimi, kâr ve zararı ortak-
lık halinde birlikte yürütülür ve paylaştırılır. 

Bu tip gelişmenin Fransa'da I. Dünya Savaşından sonra oluş-
tuğunu belirttim. Böylece, hem yöresel hem de ulusal düzeyde ve 

(611) A. CHAZEL ve PAYOT: a.g.e. 
(612) G. PİROU: «Jugement Nouveaux Sur le Capitalisme», R.E.P . -içinde-, 1938, 

sh: 1097 v.s. 
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ekonominin belli başlı faaliyet  dallarında, karma ekonomili şirketler 
oluşmağa başlar. 

Ulaştırma alanında, Air - France (16 Ocak 1919 yasası ile), 
«Campagnie General Transatlantique» (11 Temmuz 1932 
yasası ile), S.N.C.F. (31 .8 .1937) , v.b. Karma Ekonomili şirketlere 
Devletin katılma payı, genel yararın işin içine giriş derecesine göre, 
azalıp çoğalmaktadır. «Bu teşebbüsler, diğer özel teşebbüsler gibi 
çalışmakta, işlemektedir. Devletin belli miktarlarda pay senetlerine 
sahip olması, ona söz konusu şirkette olup bitenleri izleme olana-
ğını vermektedir. Bu olanak devlete duruma göre, bu faaliyet  ala-
nını gütme fırsatını  ve zamanında harekete geçebilmenin avantaj-
larını da kazandırmaktadr (613). 

Devletin, özel teşebbüslere malî katılmalarla, güttüğü işbirliği 
biçimi, Karma Ekonominin ilk aşaması olarak, Birinci Dünya Sa-
vaşından sonra, Batı 'da daha yaygın bir hale gelmekle beraber, eski 
bir olgu olduğunu da belirtmiş olayım. Bu kitabın, değişik yerlerinde 
anmış olduğum gibi, örneğin Merkantilist dönem Portekiz'inde, 
devletin yabancı şirketlerle giriştiği anlaşmaları ve az yu-
karıda, Japonya'nın andığım endüstrileşmesi sırasında da, 
bu yoldan yararlanılmış olduğu, görülmektedir. Nitekim, 
X V I I ve X V I I I . Yüzyılda, Almanya'nın küçük devletlerinde, «as-
keılerin ticaretle ilgilenmeleri, prensleri, otomatik bir tarzda ticaret 
ve bankalarla ilgilenmeğe ve daha sonra, ihracat-ihalat, kara ve su 
yolları işletmesine katılmaya yöneltmiştir (614). I. Dünya Savaşı 
sonrasında, Fransa'da olduğu gibi (615), Almanya'da da, (616), 
Karma Ekonomili şirketlerin, yayılmasını hızlandırmıştır. Bir çok 
ülkede de gerek sermayeleri, gerekse faaliyet  alanlarının çeşitli-
liği bakımından yayılmaktadırlar. Örneğin Belçika'da da demiryolu 
ve hava ulaştırması (A.E.B.A.N.A.),  kredi kurumları ve inşaat ya-
pımı alanında da, Karma Ekonomili Şirketlerin, yayıldığı görül-
mektedir (617). 

(613) Daha geniş bilgi için, bknz. B. CHENOT: Organisation Economique de I'Etat, 
Paris, Dalloz, 1951 ve özellikle sh: 288-296. 

(614) Bknz: Annales des Finances Publiques, No: 4, 1939. 
(615) Bknz: Etudes Sur les Participation Financieres de I'Etat» (Societ£s d'Economie 

Mixte), J . O . R.F . , 19 Mart. 1959, sh: 375 v.s. 
(616) Bknz, R. KAEFFLIN: «Le Systeme dit d'Economie Mixte dans Les Entreprises 

Publiques en Allemagne», 1920, ile, KRETSCHNER:  «Le Reich Comme Entrep-
reneur Priv<5», 1928., Anan; M. SURGIGUET: Les Societes d'Economie Mixte 
Dans les Pays en Voie de Developpement, Paris, L . G . D . J . , 1968, sh: 16. 

(617) Bknz, BUTTENBAGH: «Theorie Generale des Modes de Gestion en Belgique»„ 
Pichon, 1952. 
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Yine, î talya'da (618), İspanya ve İsviçre'de (619), Arjantinde 
(620), endüstriyel alanlarda, Karma nitelikli teşebbüslerin oluşup, 
yayıldığı, bir olgudur. 

Bu Karma Ekonomili şirketler, II. Dünya Savaşından sonra 
da, yayılmalarına devam ettiler. Örneğin: Fransa'da, ulusal eko-
nominin ulaştırma, haberleşme, enerji, mekanik sanayii, enformas-
yon, bölgesel kalkınmada: İnşaat, yenileştirme, kolektif  donatım 
gibi kesimlerinde, Karma Ekonomili Şirketlerin, büyük ölçüde 
yayıldığı görülmektedir. Fransa, ayrıca aynı rejimi, deniz aşırı 
ülkelerde egemen olduğu kesimlere de, bu yöntemi uygulamaktadır 
(bir fikir  vermek için, bu tipteki şirketlerin 280 civarında olduğunu 
belirtelim (621). 

Kısaca değinmeğe çalıştığım devletin, özel teşebbüslere katıl-
maları veya bu işbirliği, devletin ekonomiye ulusal kalkınmayı hız-
landırmak, istihdamı ve verimi çoğaltmak, yaşam düzeyini yük-
seltmek ve özel girişimin, malî kaynak yetersizliğinde sınırlanan 
yapıcı faaliyetlerini  desteklemek gibi nedenlere dayanmaktadır. K a -
pitalist Devlet karışımları çerçevesinde kalan bu faaliyetler,  Kapi-
talist karma ekonominin ilk ve en klâsik aşamasını oluşturmakta-
dır. Yukarıda, andıklarım dışında devlete bazı nemli özel teşeb-
büsleri, yalnız dıştan değil içten de denetleme olanağı vermektedir, 
bu karma teşebbüslerin o luşu. . . Burada da devletin amacı, kâr 
sağlamaktan çok, genel yararları egemen kılmaktır. Devletin 
böylesi teşebbüslere ortak olması ve var oluşu, her şeyden 
önce bir güvence olmaktadır. Fazladan karar verme süre-
cinde daha ihtiyatlı olmayı sağlayabilmektedir. Yalnız burada 
önemli dikkat edilmesi gereken konu, malî kaynak,  katkı 
ve destek sağlayan devletin, kararları kamulaştırması ve 
kârları da, özelleştirmesidir. 

Özel kesim ve devlet katkılarına göre, doğacak sonuçları, pay-
laşmalıdırlar [uzlaştırılması güç bir çelişki, kuşkusuz]. 

(618) Ayrıntılı aydınlatıcı bilgi için, bknz: 
— Cl. DUCOULOUX: «Les Soci<5t<£s d'Economie Mixte en France et en İtalie, 
Paris, 1963. 

(619) Bknz, R. RACINE: l'Actionnanat Public, Thise,  Cenevre, 1947. 
(620) Bknz, H. CAMARA:  «Sociedates de Economica Mixta», Buenos Aires, 1954; Anan, 

M. SURBIGUET a.g.e., sh 17. 
(621) Bknz, F. VVIDEMAN:  «Les Soci<t& d'Economie Mixte et la Ddmocratie Sociale», 

E. P. , No: ıi2, Kasım 1963. 
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Görüldüğü gibi özellikle Müdahaleci Kapitalist Sistemde, dev-
let ekonomik faaliyetlere,  özel sektörün yanında, bazan onunla iş-
birliği, bazan onu özendirerek ve kimi zamanda, sadece bu yaptı-
ran niteliğine, yapan niteliği, eklenerek ekonomiye, karma 
bir nitelik kazandırmaktadır. 

Daha önce Devletin, ekonomik faaliyetlere,  bizatihi özel bir 
müteşebbis gibi katıldığını ve bu amaçla ekonomik nitelikte bir 
Kamu kesimi oluşturduğunu belirtmiştim. Kapitalist Karma 
Ekonominin ikinci aşamasını oluşturan bu Kamusal Kesi-
min oluşumu, daha önce de belirttiğim gibi özellikle, I I ci Dünya 
Savaşından sonra, yayılmağa başladığı görülmektedir. 

Piyasa aygıtına temel ilke olarak dayalı bulunan Kapitalist bir 
ekonomi de, kamusal bir ekonomik kesim oluşmaktadır. 

3. P İ Y A S A  E K O N O M İ S İ N D E K A M U S A L  T E Ş E B B Ü S ( K A R M A 
E K O N O M İ N İ N t K l N C l A Ş A M A S I ) 

Devletin ekonomik hayata karışmının temelinde, çoklukla 
genel yarar ve kamusal hizmet nedenleri yatmaktadır. 

Bundan 132 yıl önce (1841) Alman iktisatçısı, ünlü F. List, 
«Devlet karışımları, yakın kâr arayışları, ötesinde, daha büyük 
amaçların doğrultusunda oluşmalı ve böyle bir işlev yüklenme-
lidir, diyor ve ekliyordu: «Ulusal Ekonominin gücü çoğaltıl-
malıdır» (Systeme National d'Economie Politique). Daha 
önceki açıklamalarında, IlI'ncü Napolyon ve Bismark'ın da, 
Karma Ekonomi tipine girebilecek uygulamalarda bulun-
duklarım belirtmiştim. 

Fakat «Karma Ekonomi» tipinin, F. Perroux 'nun belirttiği gi-
bi gelişmesi, Modern Kapitalizmin temel niteliklerinden biridir. 
Daha 1934 y. 'da Panunzio, bu konuya ayırdığı eserinde (622), 
bu ekonominin gerçekleşme tarzını incelemektedir. Belirttiğine göre, 
bu unsurlar kısaca şunlardır: Ulusal bir ekonominin bütünü 
incelendiği zaman, eğer türdeş olmayan kesimlerden meydana 
geliyorsa, örneğin bir kısmı özel, bir kamusal veya bir kısmı 
kapitalist diğer kısmı, prekapitalist veya kapitalizm dışı 

(632) Bknz, PANUNZİO: l'Economia Mista, 1934, (anan, Fr. PERROUX). 
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ise, o zaman buna Karma Ekonomi denilebilir. Bu anlamda, 
kamusal kesimin devlet karışımları doğrultusunda yayd-
ması sonucunda ulusal ekonomiler giderek karma bir nitelik 
kazanmaktadırlar, denilebilir. 

Panunzio'ya göre, bazı üretim birimleri veya organizasyonları 
sinesinde, eğer özel kişiler ile devlet arasında (veya herhangi bir 
idare arasında) birlikte bir işi gütmek eylemi oluşuyorsa, buna da 
karma ekonomi denilebileceğini belirtmektedir. 

Yine yazar, ticarî ve sanayî niteliğinde Karma Ekonomili 
Şirketlerin kurulabileceğini, burada devletle, özel kişiler arasındaki 
bu ortaklığın, geçici veya sürekli olabileceğini, devletin, söz konu-
su paylardan duruma göre, çoğunluk veya belli bir miktarı olabi-
leceğini ve gerektiği takdirde, Devletin, millîleştirmelerle, ulusal 
teşebbüs oluşturabileceğini de belirtmektedir. 

Yine Fr. Perroux, Karma Ekonomili Şirketlerin, modern 
devletin ve Modern Kapitalizmin, geometrik çatışma alanların-
dan birini oluşturduğunu ve taraflardan  hiç birinin, diğerini 
yutmayacağının belirtisi ve garantisi olduğunu; özel çıkarla, ka-
musal yararın sıkı işbirliğini yansıttığını, söylemektedir. Yine yazara 
göre Karma Ekonomi bir geçiş rejimi değildir (623). Bu kısa 
değinmenin gösterdiği gibi, ulusa olabildiğince geniş ve sağlam bir 
endüstrileşmenin temellerini oluşturmayı, kendi görevi olduğunu 
kabul eden modern Devlet, yalnız özel kesimle yaptığı ortaklıkla-
rın yetmediğini gördü. Artık kendisi, bizatihi müteşebbis (patron) 
oldu. Teşebbüssüz patron olunmayacağına göre, millîleştirmeler 
kanalı ile, bir K a m u Kesimi oluştu. Oradan ise, plânlama zorun-
luluğu doğdu. Millîleştirmeler, kamusal kesim, karma ekonomi ve 
Kapitalist Plânlama, arasındaki gelişim ve oluşum eğrisi doğrusal 
değilse de, inişli ve çıkışlı yönlerine karşın, yeni strüktürel 
tutarlılıkların, doğal bir sonucu olan yeni teknik ve politikalar ol-
maktadırlar. 

Devletin, Özel teşebbüslerle, Karma Şirketler kurmakla 
başlayan işbirliği ve ortaklığı, iktisadî devlet teşebbüslerinin 
oluşturulması ile, ulusal ekonominin boyutları ölçüsünde 
yayılacak ve genişleyecektir.  Kalkınmış Batı ülkelerinde ekonomik 
kamu kesiminin oluşmasının en klâsik aracı Millîleştirme veya 

(623) Bknz, Fr. PERROUX: Cours d'Economie Politique, a.g.e., sh: 139, Cours de Droit. 
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Kamulaştırmalardır (624). Cumhuriyet Türkiyesinin baş-
langıç dönemlerinde olduğu gibi, özel kesimin, millîleştir-
melere olanak verecek ölçülerde gelişmemiş olduğu İktisa-
den Gelişememiş Ülkelerde ise, bu Kamusal teşebbüsler 
(Sümerbank, Etibank, örnekleri gibi), Devlet tarafından 
kurulur. O halde, Millîleştirme sorununa bir g ö z atmakta 
yarar var. 

A) Millîleştirmeler 

Yeryüzünün gelişmiş Kapitalist ekonomi sistemine giren böl-
gelerini izleyenler, Devlet Karışımcılığının yaygınlığı karşısında, 
şaşkına dönebilmektedirler. Bizatihi Çağdaş Kapitalist Batı 
ülkelerinde, Kapitalist temelli teşebbüs, en geniş anlamı ile, özel 
kamusal türü ile, karma ekonomi içindeki işleyişi ve karşılıklı ilişki-
leri ile, büyük bir aktüalitenin konusu olmakta devam et-
mektedir. 

tki büyük dünya savaşı arasında Devlet, düzeltici, dolaylı yol-
larla yöneltici ve yeni bir sosyal düzen yaratıcı karışmalara var-
madan, mevcut toplumun eksikliklerini  gideren palliyatif 
nitelikteki tedbirlerle sınırlı eylemler ve politikalar ile ye-
tiniyorlardı. Fakat II. Dünya Savaşından sonra Devlet, ekonomik 
hayatın en büyük öznesi (ajanı) haline geldi. 

Daha önce anmış olduğum gibi savaşlar, hem ekonomik, hem 
de kamu kesiminde (kurumsal strüktür) ve yöneticilerde; yeni 
davranış - tutum, strüktürü oluştururlar. Bunun önemini kav-
rayabilmek için, Liberal 'Kapitalist ekonominin savaşa dönük ol-
madığı yapdarında, uluslararası çatışmamn etkileriyle daha 
dezorganize olmaya doğru itilecektir. Savaşın ve ona bağlı 
ekonominin ise, organize olma zorunluluğu ve otoriter olma 
gereği açıktır. Böylesi bir ortamın, diğer ekonomik ve sosyal geliş-
melere eklenen etkileri sonucunda Devlet, bugün ekonomik faali-

(624) Belirtmek gerekir ki, Millileştirme  ile KAMULAŞTIRMA,  Devletleştirme  kavramları, 
ortak bir amaçta birleşebilecek anlamlarına rağmen, aralarında az bir farkı  da, 
bulunmaktadır. Kısaca Millîleştirme oluşu ister yerli, ister yabancı, Özel mülki-
yete konu olan, iktisadi  malları, ulusun yararına işleyecek ve dönüşecek tarzda,  Kamu  kesiminin, 
mülkiyetine geçirilmesidir.  Kamuştırmada,  özel ellerden devlete, bir mülkiyet transferi, 
söz konusudur; fakat  bu eylemin, ulusun tümü yararına işletilmesi veya kullanılması, 
Millîleştirmeye görece daha az olanaklıdır, Devlet bürokrasisinin dar boğazında tı-
kanabilir. 
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yetlerinin tümünde «hazır ve nazırdır». Doğal kaynakların maliki, 
müteşebbistir. Sağlayıcıya (tedarikçiye) koşullarını, kabul ettiren 
(dikte eden) bir müşteridir, işverendir, fazladan  sosyal çatış-
maların hakemidir. Devlete bu ekonomik etkinliği ve sorum-
luluğu veren araçlardan biri Kamu Ekonomik Kesimidir. 

Batı Avrupa'da özellikle II. Dünya Savaşından sonra, kamu-
sal ekonomik kesim veya yarı-kamusal (karma) şirketler, ingiltere'de 
(625) ve Fransa'da (626), ekonomik, teknik, politik, hatta tek-
noktratik nedenlerle, gelişmeye başladı. Şimdi, Millîleştirmele-
rin, bu çeşitli nedenlerine, kısa bir göz atalım. 

a) Millîleştirmelerin  Genel Felsefesi 

Kapitalist yapıların egemen oldukları, ekonomilerde, ekono-
mik bir kamusal kesimin oluşmasına olanak veren millîleştirmele-
rin, anlamı nedir? Sosyalist sistemdeki millileştirmelerden farkı 
nedir? Kısaca Millîleştirme nedir? Kamusal nitelikteki ekonomik 
kesimin, işlevleri, amaçları ve sonuçlan nelerdir? 

Millîleştirme olgusunun, iktisadî, sosyal ve siyasal felsefesi,  yu-
karıda anılan sorulara verilebilecek karşılıklardan oluşmak-
tadır. Burada, bu karşılıkların en kahn ve kısa özlerine değinmeyle 
yetinmek durumundayız. Sırayla, bu karşılıkları, saptamağa çalışalım. 

Hangi iktisadî sistem içinde olursa olsun, millîleştirme, en ge-
niş alamı (627) ile, bir özel teşebbüs tarafından  güdülen veya gü-
dülebilecek, her hangi bir faaliyet  dalı veya alanının, mülkiyeti ile 
birlikte el değiştirmesi, milletin mülkiyetine geçmesi, devlete ait 
bir sektör tarafından  yapılması demektir. 

Bu alanda millîleştirmenin sınırı, dar veya geniş olabileceği 
gibi, tazminatlı veya tazminatsız da olabilir, işletmesi konusunda 
da tekelci olabileceği gibi, olmayabilir de. Bu kuruluşlar devlet ta-

(625) İngiltere'de yapılan ve strüktürel reform  niteliğinde olan bu millîleştirmeler hak-
kında daha fazla  bilgi için, bknz, Henry PUGET: Les Nationalisations En France 
et â l'Ğtrange, Sirey, Paris, 1958. 

(626) Fransa için (622) deki kaynak ile, bknz, B. CHENOT: Les Entreprises Nationalisees, 
Paris, P . U . F . , Collec, «Que Sais-Je?» 1967. 

(627) Millîleştirmelerin, bir geniş, bir dar tanımına değinen ve bu konuda ilginç açıkla-
malar yapan; F. PERROUX'nun çok kısa incelemesi için bknz: Les Nationalisations 
«Les Problimes Ginlraux d'une Politiqve  de Nationalisations,  Ed. Domat-Montchrestien, 
Paris,  1945. 
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rafından  yürütülebileceği gibi, bazı kesimlerde özel sektörle, birlikte 
(karma da) yürütülebilir. 

Kısaca değinilen bu noktalar, millîleştirme olgusuna çeşitli 
açılardan bakılabileceğini göstermektedir. Yalnız bu millîleştirme-
lerin amaçları ne olursa olsun, yapıldıkları zaman ve ortamda ege-
men olan ideoloji ve düşünce akımı strüktürünün, etkisinde 
oluşan çizgilerin oluşturduğu yönü izler, ve biçimler kazanır. 
Aslında bu ideolojik strüktürde, diğer sosyal ve ekonomik 
strüktürlerin oluşturduğu bir oluşun, bir yansımamn sonu-
cudur. 

Kolaylıkla  anlaşıldığı üzere, yukarıda andığım millîleştirme, 
daha çok modern, Müdahaleci Kapitalist sistemde başvurulan 
biçimi, içermektedir. Çünkü açıktır ki, Sosyalist Sistemin Kamusal 
Kesimini oluşturacak Kamulaştırmalar, hem amaç, hem de 
nitelik bakımından, millîleştirmelerden, daha farklıdır.  Bir pi-
yasa aygıtının, üretim araçları mülkiyetinin ve iktisadî faaliyetlere 
yön verecek kâr-arayışlarma dayalı bir özel girişimciliğin bulun-
madığı bir ekonomide Sosyalist Devlet, tek başına İktisadî 
hayatın düzenleyicisidir. Emredici plân ve bütünü ile Devletçi 
bir Ekonomik Kesim, v.b. araçları ile ekonomik hayat dü-
zenlemekte, işletilmektedir. Bundan ötürü, Sosyalist Ekono-
mide yapılacak bu eylemlere kamulaştırma demek, Kapitalist 
sistemde yapılan millîleştirmelerden farklı  yönleri de yansı-
tabildiği için, daha kavrayıcı bir kullanım olur, sanıyorum. 

Daha önce «dip notumuzda» andığımız üzere, Millîleştirme, 
Kapitalist Ekonomilerde, oluştuğu örnekleri içinde genellikle eko-
nominin, enerji, sanayii gibi kilit, üretici dallarını» içeren, sınırlı 
bir eylemdir. Sonra, Modern Müdahaleci Kapitalizmde, Millî-
leştirmeler sonucunda oluşan ekonomik Kamusal Kesim, hükü-
metlerin güttükleri İktisadî politikalarda çok yönlü etkisi ve önemi 
olan özel kesimin, etkilerine ve işbirliğine açıktır. Kısaca bir 
piyasa ekonomisinde işlediği, işletildiği ve. sonuçlar yarat-
tığı için, soyutlanmış bir alan oluşturmaz. Kullandığım deyim 
yönünde, özel kesim ile sıkı bir göbek bağı, bulunmaktadır. Sos-
yalist sistemde ise, Kapitalizmin bu temel niteliklerinde ortaklık 
pitalizmin bu temel niteliklerinde ortaklık bulunan heterojenliği 
yerine, K a m u kesiminin tekliği ve türdeşliği, egemen bir özellik 
olmaktadır. Bu nedenlerle, Kapitalist ekonomide millileştirilen sa-
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nayii ve benzeri dalların mülkiyetinin millete geçtiği, fakat  Sos-
yalist sistemde ise Devletin eline geçtiği var sayıldığından, 
bunun için Devletleştirme (Kamulaştırma) deyimi kullanıl-
maktadır. Bundan ötürüdür ki, millîleştirmelere konu olan Batının 
teşebbüslerinin yönetimi de, üretici, yararlanan kesim ve 
devlet temsilciliğinden oluşan, üçlü bir bileşimi olan kurul 
tarafından  güdülmektedir. 

Kapitalist strüktürleri, işleyişleriyle birlikte ortadan kaldığı 
Sosyalist sistemde, kâr arayışı, arz ve talep yasası, yarışım yerine, 
sosyalist teşebbüs, analitik maliyetler karşılaştırması vc. Plânlama 
geçince; en önemli unsur haline gelen Sosyalist teşebbüs, oluştu-
racak kamulaştırmaların, hem sınırı çok geniş hem yapdma 
biçimi otoriter ve ödemesiz, hem de, işletilmesi, Devlet 
Tekeli türünde oluşur (628). 

Oysa MUlîleştirmeler, global bir kolektifleştirmeden 
(Devletleştirme veya kamulaştırma), daha sınırlı bir oluş 
olarak belirmektedir. Kısaca K. Kapitalizmde, kamu iktidarı 
(Devlet), Liberal Kapitalizmin yönetim ve işletim kurum-
larında ayrdabilen, farklı  yöntemeleri, bir teşebbüse veya 
ekonominin bir kesimine uygulamaya giriştiği zaman, Mil-
lîleştirmelerden, söz açılmaktadır. 

Bu noktada kamu ile özel sektör ilişkileri hakkında önemli gö-
rünen bir karışık noktanın aydınlatılması gerekir. K. Kapitalist 
Sistemde, özel ve Kamu Kesimleri, diğerinden tamamen 
bağımsız, bir diğerine karşıt iki ayrı dünya imiş gibi görmek 
veya yansıtmak, ne gerçeklere uyar ne de mantığa sığar. 
Böylesi bir yanlış görüş ekonomiyi de kısırlaştıran çok dar 
ve yetersiz bir analiz olur. Belirtmeli ki, ekonomik analiz-
leri kısırlaştıran böylesi bir tutum, genellikle, özel kesim 
ile kamu kesimi arasındaki sıkı birleştirici ve bütünleştirici 
ilişkileri, bütün yönleri ile yakalamanın, yarattığı güçlükten 
de ileri geldiği söylenebilir. 

Her şeyden önce Çağdaş Kapitalizmde Devlet, Kapitalizmin 
Liberal aşamasında, en büyük dar boğazlar oluşturmuş bulunan 

(628) Belirtelim ki, burada anılan Sosyalist  model, teoride arı modele, uygulamada ise daha çok, 
S.S.C.  Birliğinin denemelerine uymaktadır.  Kapitalizm  gibi Sosyalizm de, çeşitli  variasyonlar halinde 
gelişmekte ve farklı  tertipler  yansıtmaktadır.  Çünkü Kapitalizmler  gibi artık S O S Y A L İ Z M L E R , 
söz konusudur. 
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global talebin (özel ve kamu), düzenleyebildi, araştırma ve yeni-
leştirmeye katkıda bulunan bir kurum, olmaktadır. Kısaca, ekono-
minin bu iki kesimi arasında Arz ve Talebin karşılıklı etkileri, iş-
lemektedir. Fakat şüphesiz, kesimine göre bu etkilerin ağırlığı de-
ğişmektedir (629). 

b) Millîleştirmelerin  İktisadî  ve Siyasî  Felsefesi 

Millileştirmelere götüren bütün nedenleri, iktisadî ve siyasî 
olmak üzere iki kısımda toplamak olanaklıdır. 

Ekonomik nitelikteki nedenlerin ilki, daha önce de sık sık be-
lirtmiş olduğum gibi, Liberal Kapitalizmin, piyasa aygıtının ser-
best işleyişlerine dayanan, yetersiz ve hatta bunalımlar oluşturan, 
tehlikeli strüktürii, idi. Otomatik işleyişleri ile Piyasa Ekonomisi, 
sayısız mal ve hizmet üreten tek örgütlenme tipini oluşturuyordu. 
İktisadî hayatı düzenleyen bu otomatik mekanizmalar, kendi baş-
larına terkedildikleri zaman; kendilerinden beklenen optimal er-
demli sonuçları, sürekli bir tarzda gerçekleştiremedikleri görüldü. 
Çünkü, böylesi bir Piyasanın aygıtlarına, Tekeller oluşturan dev 
şirketlerin özel çıkarlı tutkuları, karışıyor, ona eğemen oluyordu. 
Yanii ne kadar paradoksal görünürse görünsün, Liberal doktrinin 
türettiği, serbest piyasa mekanizmaları, devletin işin içine 
karışmadığı ortamlarda, aşırı ve bencil özel kâr aıayışlarının Libera-
lizmi reddeden buyurgan karışmalar, sonucunda, felce  uğruyordu. 
İşte bu noktada, bir Kamu kesiminin, millîleştirmeler sonucu 
oluşması ve sınırlı özel yararın, bencil egemenliği yerine, Devletin 
genel yarar doğrultusunda ve niteliğinde karışmalarının ikâme 
edilmesi zorunluluğu, doğmaktadır. Devletin bu ilk karışımları, 
piyasanın strüktürlerini organize etmek ve taraflara  oyunun 
kurallarını empoze etmek, kısaca düzenleyici bir rol oynamak-
tadır. Kamu Kesiminin ilk amacı, bu olmaktadır. 

Bu noktada Piyasa Aygıtlarının,  ekonomik kaynakları, en et-
kin ve rasyonel tarzda paylaştırıp kan alize edememesi Ekonomik İs-
tikrarı sağlayamaması yanında, ulusun kollektif  ihtiyaçları, ikti-
sadi kalkınmayı, kısa genel yararı da gerçekleştiremediği, ortaya 
çıkmaktadır. Bu durumda, Devleti karışımcı politikaları, sadece 
piyasanın organizasyonu ve bazı açık kurallara bağlanması ile 
sınırlanmaktadır. 

(629) Bu konuda, yararlamlabilecek bir eser için, bknz, Fr. PERROUX: Les Techniques 
Quantitatives de la Planification,  P .U.F . Paris, 1965, sh: 232 v.s., [a.g.e.] 
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Toplumsal nitelikli mal ve hizmetlerin sağlanması (adalet, 
kültür, eğitim, sağlık, meslekî formasyon,  alt-yapı ve diğer kamu-
sal nitelikli hizmetler), öyle alanlardır ki, bunlara doğrudan veya 
dolaylı etkileri son derece önemli olduğundan, Kamusal ekonomik 
kesimin genişlemesini gerektirmektedir. Şurası açıktır ki, kamu 
ekonomik kesimi, plânlama gibi araçlardan geçen devlet karışım-
ları olmadan, kalkınma hızının yükseltilmesi, tam istihdamın 
sağlanması, ulusal gelir dağılımında adaletin sağlanması, kısaca 
ekonomik ve sosyal istikrarın, sağlanması, olanaksızdır. Görüldü-
ğü gibi, millîleştirmeler, iktisadî kamu kesimi, plân, program, Özel 
Kesim ile işbirliği gibi genellikle doğrusal bir gelişimin oluşumun-
dan, devletin, hem mikro, hem de makro düzeydeki karışım-
larına olanak vermektedir.  Burada şunu belirtmek gerekir ki, 
bir tek millîleştirmelerle ve iktisadî bir K a m u Kesimi oluşturmakla, 
yukarıda andığım sonuçlar otomatik olarak alınmaz. Devletin kuş-
kusuz ekonomiye bu nitelikte bir yön verebilmesi için, onu çok iyi 
izlemesi, tanıması, ekonomideki bütün hareketleri ve değişmeleri, 
öngörmesi, kısaca millileştirilmiş ekonominin objektif,  derin bilgi-
lere dayalı, zekice yöneltilmesi, güdülmesi gerekmektedir 
(630). Mill î ekonomi için kurulan özel bakanlıklar, istatistik, kon-

jonktür plânlama gibi örgütlerin işlevleri, bu alanda çok değerli 
katkılar yaratmaktadır. 

Ekonominin bu yeni örgütleri ve kısaca plânlama, M . Kapita-
lizmde devlet karışımlarının en organik yanlarını yansıtmak-
tadır. Yeni oluşturulan bu araçlarla Devlet, sadece ekonomik denilen 
bu karmaşık motörün, yalnız işleyişini düzeltmekle yetinmez. Daha 
etkin ve düzgün faaliyetlere  olanak verebilmek amacı ve uyumsuz-
lukları yaratan nedenlerin kökenine inebilmek için, çerçevesel st-
rüktürlere (kurumlara) da, el atmaktır. 

İşte burada ekonomik nitelikteki nedenlerin, ikincisi oluşmak-
tadır. Çok yüksek teknolojik gelişmeye erişmiş bulunan Çağdaş 
Kapitalizmde (uzun vadeli previziyonda bulunmayı gerektiren tek-

(630) Belirtmek gerekir ki, Millîleştirmeler ve daha geniş olarak, Kamu  Ekonomik Kesiminin, 
kendine özgü sorunları yanında; ekonominin kıtlık Veya bolluk aşamalarında bulun-
masına göre etkisi, çok farklıdır.  Bu konuda Millileştirmelerin başarı koşulları ve so-
sorunları için, yararla şu iki etüde bakılabilir: 
— Firmin Oules: ficonomie  Dirigee et Economie Harmonisee, Paris, 1950 (Lozan 
üniversitesi öğretim üyesi olan yazar, Yeni Lozan Okulu, iktisatçıları arasında bulun-
maktadır) . 
— Fr. PERROUX: Les Nationalisations, a.g.e. 
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nik sermaye ve yatırılmış bulunan sermayenin amortismanı, dona-
tımın modernleştirilmesi gibi kararların alınması; yatırım kararı 
vermekle ve söz konusu kurumların işletmeye açılması arasına gi-
ren zamanın uzaması), sosyal ilişkiler (tekellerin gücü ve işgücü-
nün büyümesi), uluslararası ilişkiler (kolonyalizmin sonu, savaş-
lar, barış içinde birlikte yaşama), gibi büyük sorunlar doğmakta, 
devlet karışmalarını gerektirmekte ve Plânlama, tek çıkar yol ha-
line gelerek, başarı kazanmaktadır. Bu noktada da görülmektedir 
ki, ekonomik bir kamu kesimi olmadan, endikatif  plânın bir ya-
rarı olamaz. Plânlama dahi olmadan, bu karmaşık ekonomide, kamu 
kesiminin, büyük etkisi oluşamaz. 

Kısaca eğer plân, andığım anlamda karma bir ekonomi 
için, bir zorunluluk ise, karşılıklı olarak, karma ekonominin 
mevcut olması da endikatif  plân için bir şanstır. Kapitalist 
emredici olmayan «plânın nasıl uygulandığı, özel teşebbüslerle, 
kamusal kesimin, bir diğerini yutmadan, dayanışmalı bir tarzda nasıl 
işbirliği yapabildikleri, bazı çevreleri şaşırtmaktadır» (631). Özen-
dirici plân, zorla yaptırmak yöntemi ile, tamamen iyi niyete bırakan 
yöntem arasında inandırmaya (iknaya) ve işbirliğine, karşılıkk 
ilişkiye dayanan etkin bir yol olmaktadır. Bu plânın «gizi», 
şayet bu aktif  plânın hazırlanmasına, özel kesim, kamu kesimi ile 
işçi temsilcileri katılabiliyorsa, işte bu iştirak ettirebilen toplum-
sal katkdarı büyüten süreçleri oluşturabilen dayanışmada bu-
lunmaktadır. Özendirici plânın en etkin ve eski tipi olan Fransız 
plâncılığı örneğini ele alırsak, plânlama örgütü, çeşitli, ekonomik 
sosyal ve siyasal güçleri bir araya getirip, grupsal denklemlerin 
bilinmeyen parametrelerini, açıklığa çıkaran özel çıkarları, 
genel yararlarla uyumlaştıran, Karma Ekonomi ilişkilerinin 
ana merkezi olan etkin bir kurum, olmaktadır. 

Aslında, ulaşılması özlenen hedefler  belirleyen, fakat  bunların 
gerçekleşmesi için zora başvurmayan bir özendirici plânın, yuka-
rıda anılan başarısında, doyurucu bir biçimdeki işleyişin ilk koşu-
lu, ekonomik kamusal kesimin, varoluşu ve çok yönlü etkisidir. 
Bilindiği gibi, kamu kesimi için, emredici olan plâna, özel kesimin 

(631) Bknz, A. CHAZEL ve H. POYET: l'Economie Mixte, Paris, P . U . F . , a.g.e., sh: 

I X I v.s. 
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uyması, hem ekonomik, hemde politik bakımdan yaraılı bulun-
maktadır (632). 

Böylece millîleştirmeler, kapitalist ekonomiye kısaca, «rasyo-
nalizasyon» ile «sosyalizasyon» olanaklarını, vermektedirler. 

Siyasal nedenlere gelince; devlet, millîleştirmelere yönelin-
ce, bu eylemin ilk anlamı, en üst - yapının, tüfeyci  bütün etki-
lerden nisbeten kurtulmak istediğini yansıtmak, olmaktadır. 
X I X . ve X X . yüzyılın belli bir döneminde, büyük çıkarların ağırlığı 
devleri, damgalıyordu. 

Çağımızda ise, iktidar dağılımında Devletin mi Kapitalizme, 
yoksa Kapitalizmin mi Devlete egemen olduğunu, objektif 
olarak, kesinlikle söylemek, kanımca olanaksızdır. Çünkü 
demokratik çağdaş Kapitalizmde Devlete bir tek sosyal sınıfın, 
tamamen ve yalnız egemen olduğu, bilimsel olarak savunul-
ması kolay olmayan «eğilimci» bir sav, haline gelmiştir. 
Ekonomik güç ile siyasal iktidarın, aynı sosyal sınıfta  özdeş-
leşmesi XIX. yüzyılın, Burjuvazi Diktatörlüğü egemenliği 
altındaki dönemi için, geçerli idi (633). 

M. Kapitalist sistemin, ekonomik rasyonalizasyonunu geliştir-
meye olanak veren millîleştirmeler, belirttiğim gibi, ayrıca etkin 
bir sosyalizasyona da olanak vermektedirler. 

Sosyalizasyon, sadece kamusal kesimin genişlemesi demek de-
ğildir. Devlet, kamu kesimine giren teşebbüsleri, savı ve alan olarak 
da çoğaltabilir, genişletebilir. Denetimini ve ciğer ekonomik örgüt-
leri yaygınlaştırabilir. Bütün bu oluşlara karşın, ekonomi bir sosyali-
zasyon sürecine, mutlaka ve bu işlevlerle birlikte, otomatik olarak 
girmez. Ve bütün bu eylemler, sadece kamu ve özel kesimin, ortak 
yararını, birlikte yürütmeyi sağlar. Sosyalizasyon, bir tek sosyal 
sınıfın  veya grubun iktidarının egemenliği anlamına da gelmemek-
tedir. 

Sosyalizasyon, gayet açık bir tarzda ve belirli olarak, özel mül-
kiyetin,  çağdaş Kapitalizmde, ekonomik kararlar ve tercihlerin 

(632) Belirtelim ki, G, GURVÎTCH, aksi kamdadır. Ve andığımız, «organizasyonun 
plânların, bütün ekonomik bütünlerin ve devletin, sadece Patronların, hizmetinde 
olduğunu», iddia etmektedir.  Bknz: Determinismes Sociaux et Liberte Humaine,  Paris, P. UF., 
1955. sh: 293. 

(633) Bknz, Jean LHOMME: La Grande Bourgeoisie au Pouvoir (1830-1880) Paris, 
P . U . F . , 1960. 



ÇAĞDAŞ İKTİSADI SİSTEMLER 433 

artık, üretim araçlarına sahip olan çevrelerin, ortak çıkarlarının 
bir bileşkesi olan organlarda alınmadığı; fakat,  çeşitli sosyal grup-
ların karşılıklı diyalogları sonucu oluştuğu ve ihtiyaçlarının artık 
ödeme gücüne değilde; millî gelirin sosyal amaçlarla ve insancıl 
endişelerle yeniden bir dağılıma tabi olduğu yöntemlerin yürürlükte 
olduğu örgüt ve ortamlarda; Ekonomik ve Politik İktidarın tek 
dinamik strüktürü olmaktan çıktığı andan itibaren, oluşmaya 
başlamaktadır. 

Açıktır ki K . Kapitalizmde, sistemin gerçek temellerini oluş-
turan sosyal sınıflar,  demokratik ortamdan da yararlanarak hem 
kendi aralarında, hem devlet ile, yarar çatışması içindedirler. Bu 
bir sosyal olgudur. Devletin, hem sosyal sınıflar  ve gruplararası, 
hem de kendisi ile çatışan bu yararları dengelemesi ve onlara ha-
kemliğini, bastırıcı yöntemlere sapmadan kabul ettirebilmesi 
için, yalnız güçlü değil; adil, devlet hiyerarşisini, sarmağa yönelen 
çıkar gruplarının (patron, işçi, çiftçi,  sendikaları), üzerine çıkan 
ve genel yararı savunduğunun somut kanıtını, vermesi gerekir. 
Ekonomik gücü, andığımız ekonomik kamu kesimini oluşturan, 
millîleştirme ve diğer araçlar vermektedir. Herkesin devleti oldu-
ğunu yansıtan, veren güç ise, andığım özel mülkiyeti,  siyasî ve 
ekonomik iktidarın biricik kaynağı halinden çıkaran ve sos-
yalizasyonun içerdiği sosyal adalet ilkelerinin büyümesi ile, 
sağlanabilmektedir. Yeni süreç budur. 

Bu gelişmelerin ekonomik ve sosyal nedenleri dışında, özel 
mülkiyetin sınırlanmasında, Sosyalist ve özellikle, azımsanmaya-
cak etkileri bakımından Katolik Kilisenin «Sosyal doktrinin» 
günümüze dek uzanan görüşlerinin, büyük etkilerini, kısaca 
anmış olalım. 

İlk akım olan Marksist doktrin için, üretim araçlarımn tümü-
nün Devletleştirilmesi, Sosyalist devrimin motürünü oluşturmak-
tadır. Çünkü burjuva sınıfının  üstünlüğünü ve proleter sınıfı 
sömürüp ezmesine olanak veren sermaye birikiminin tek kaynağı, 
üretim araçları mülkiyetidir.  Bundan ötürü ilk iş, proleter devle-
tin eline, bu üretim araçları mülkiyetini vermek olacaktır Mark-
sist doktrine göre. Özel mülkiyete karşı olan bu doktrinin etkileri 
bilinmektedir. Ilımlı bir örnek verelim. 

Sözgelimi Fransa'da C . G . T . (Genel tş Konfederasyonu),  1919 
yılında Lyon'da yapmış olduğu bir kongrede, sadece büyük teşeb-
büslerin kamulaştırılmasını, istemiştir. 

\ 
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Özel Mülkiyetin «kutsallığını» X X . yüzyılda kimse, artık sa-
vunamaz hale gelmişti (634). 

Belirtmek gerekir ki, Fransa'da daha 1924'de ilk millîleştirme-
ler oluştu. 1936'da, diğer millîleştirmeler görüldü. Kısaca Fransa-
da millîleştirmeler, 1910-1935 yılları arasında kendilerini göste-
rirler 1936-1937'de ilk millîleştirme, 1945-1948'de ise ikinci millî 
leştirme, dalgası görülür (635). En önemli, toplu ve etkin millîleş-
tirmeler, 1945-1948 döneminde oluşacaktır. Ekonomik ve sosyal 
amaçlar güden bu millîleştirmeler, daha önce andığımız gibi, Fran-
sız Plâncılığını da, oluşturacaklardır. II. Dünya Savaşının sonra-
sında, sol partilerin programlarında, ekonominin kilit kesimle-
rinin (enerji, maden ve diğer endüstri dalları), millileştirilmesi 
öngörülüyordu. Bu doğrultuda kilit sektörler, devleti malı çevrelerin 
baskısından kurtarmak amacı ile, banka ve sigortalar ve devlet 
yardımı olmaksızın işlemeyecek (deniz ve kara yolları gibi) şir-
ketler, millileştirildi (636). 

Fransadaki, bu millîleştirme türlerine bir de rastlantısal diye-
bileceğimiz ilginç bir örnek daha var ki, Batıda özel teşebbüse say-
gınlık kaybettiren yönü dolayısıyla anılmaya değer. Almanya'nın, 
Fransa'yı işgali sırasında, Almanlarla ülke aleyhine işbirliği yap-
mış bulunan Renault araba yapımı teşebbüsü patronu ile «Gnome 
ve Rhone» şirketi, 1945'te, millîleştirilince, bir grup patron, General 
de Gaulle'a gider. Şikâyetleri dinledikten sonra, Fransa'yı, 
göç ettiği Londra'dan itibaren direnmeye hazırlamış bulu-
nan ünlü De Gaulle, patronlara döner ve: «Beyler, hiç birinizi 
Londra'da göremedim», diye karşılık verir. Bu örnek, andığı-
mız Fransa'da millîleştirmelerin, nedenleri arasında yer alan diğer 
unsurları da aydınlatabilecek niteliktedir. 

Doktrinal nitelikte ikinci akımı, Katolik Kilisenin sosyal 
(veya Hıristiyan Reformculuk)  anlayışı, oluşturmaktadır. 

Kilise, daha 1891 ydmdan itibaren (Encyclıque Rerum 
Novarum ile), özel mülkiyet karşısında Devletin görevleri üzerin-

(634) Bknz, Fransız Sosyalist Partisi: Qu'est-ce Que c'est les Nationalisations? Ed. de Li-
berte, Paris, 1946. 
— L. JOUHAUX: «Les Nationalisations, Base de la Structure Nouvelle du Monde» 
Force  Ouvriere, 14 Mart 1946. 

(635) Bknz, J. de la Motaııdicre ve Bye: Les Nationalisations en France et â l'Etranger, 
Sirey Paris, 1948. 

(636) Bknz, Pierre de PONT: l'Etat Industriel, Paris, Sirey, 1961, s.: 18 v.s. 
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de ısrarla duruyordu. 1931 yılında (Encyclique Çhıadrogesimo 
Anno), mülkiyet hakkına sınırlar çiziyordu, «öyle mallar vardır 
ki bunların özel ellerde bulunması toplumsal genel yararlar 
bakımından büyük sakıncalar yaratmaktadır. Bundan ötürü 
bunların topluma mal edilmesi (millîleştirme) gerekir, 
demektedir. Belirtelim ki, Katolik kilisesinin bu yöndeki 
çalışmaları, günümüze dek devam etmektedir. Papa VI. 
Paul'un «Populorum Progressio»'su bunun ilginç bir yan-
sımasıdır (637). 

Değindiğimiz felsefesi  ile Millîleştirmeler, M . Kapitalizmde, 
Ekonomik kamusal kesimin oluşmasını sağlayan bir süreç olmak-
tadır. Millîleştirme böylece, «bir özel teşebbüsün veya teşeb-
büs grubunun mülkiyeti ve yönetimini, millete transfer 
etmek», olmaktadır (638). 

Bu noktaya dek uzanan açıklamalar, değişik biçimleri, tertip-
leri ve işleyişleri ile, geniş anlamda Ekonomik kamu kesiminin o-
luşmasına olanak veren millîleştirmelerin felsefesi  veya Ekono-
mik kamu kesiminin oluşma nedenleri, M. Kapitalizmin, 
bunalımsız, istikrarlı işlemesini, iktisadî kalkınmayı ve sosyal 
gönenci, kısaca, değişik strüktürler arası uyumu ve dengeli gelişmeyi 
sağlayabilecek araçları (program, previziyon, plân, özel kesimi 
yöneltme, piyasa aygıtlarının düzgün işlemesini bozan unsurların 
giderilmesi, v.b.) sağlayabilmesi sonucudur. Hiç kuşku yoktur ki, 
iktisaden Az gelişmiş ve Kapitalist sistem içinde olan ülkelerde ise, 
özel kesimin varoluşu derecesine ve niteliğine göre, Ekonomik 
K a m u Kesiminin oluşturulması süreci daha farklı  aşamalar izleye-
bilmektedir (639). 

B) Kamu Ekonomik Kesimi 

Kamu Ekonomik Kesimi (bundan sonra, K . E . K .  diyeceğiz), 
deyimi, gerek oluş, gerek işleyiş ve nitelikleri bakımından, hem 

(637) Paul VI: «Populorum Progressio»,  Le Ddveloppement des Peuples, Ed. du Centurion, 
Paris, 1967. 

(638) Bknz. L. BAUDIN: «Que'est-ce Qu'une Nationalisation?»» La R . P . P . , -içinde-, 
No: 547, Temmuz, 1945, sh: sh: 118-131. 

(639) Kamu kesiminin, iktisaden Az gelişmiş ülkeler bakımından önemi hakkında bknz, 
A. H. HANSON: «Le Secteur Public Dans une Economie en Voi de D£veloppement, 
Tiers-Monde,  P . U . F . , Paris, 1961. 
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genel kullanımları içinde, KİT denilen Kamu İktisadî Teşeb-
büsleri (640), hem de, iktisadî Devlet teşebbüsleri (l.D.T.) (641), 
kavramlarını içermekte ve onların tek başlarına kullanılırken, yansıta-
madıkları diğer işlevleri de kapsadığı için, özellikle Karma Ekono-
minin, Kapitalist sistem içindeki analizlerin tümünü saptayabil-
mek yönünden, fonksiyonel  özelliği de açıklayabilen daha açık ve 
kavrayıcı  bir adlandırmadır. Diğer bir yararı, Devletin ekonomi 
dışı kalan görevlerini yürüten, kamusal kesimden, de, farklılaşan  yan-
larını ortaya koyabilmektedir. Çünkü açıktır ki, söz gelişimi memle-
ketimizde kullanılan, I . D . T . , önce 3460 sayılı kanun, l . D . T . 
olabilmek için sermayenin tümünün devlet tarafından  ayrılmasını 
zorunlu görüyordu. Fakat 1964 yılında oluşturulan 440 sayılı yasa 
ile, yukarıdaki durumu değiştirmiş, bu niteliiğe sahip olabilmek 
için, söz konusu sermayenin yarısından çoğunun, Devlet veya, t . D . T . ' 
tarafından  verilmesini yeterli saymıştır, pınırları böylece genişleyen 
l . D . T . ' i 1961 Ânayasası'nın  27. maddesi ile, bu kuruluşların 
denetlenmesine değinirken; «Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
denetlenmesi kanunla düzenlenir» demekle, K.I.T., kavramını 
kullanmış olmaktadır. Bu gelişmeye rağmen, K.Î.T., K a m u Ekono-
mik Kesiminin tümünü içeremeyecek durumda olduğu açıktır. Çünkü 
K . E . K . ' i ,  ticarî ve endüstriyel amaçlarla kurulmuş bütünü konusal 
kesimin mülkiyetinde olan iktisadî teşebbüsleri, sermayesinin tümünü 
Devletin sağladığı, millî anonim şirketler, devletin hissedar olduğu 
Karma Ekonomili Şirketler, kısaca devletin ve kamu kesiminde yer 
alan yönetimin, iktisadî ve malî teşebbüsleri ve özel hukuk strük-
türünde kalan kesim ile olan bütün ortaklıkları ve bu ilişkileri ya-
ratan, kuran, güden, Kurumsal strüktürün tümü, Kamu Eko-
nomik Kesimini oluşturmaktadır. Yukarıda özlerine değinen 
açıklamalar, memleketimizde olduğu gibi, dünyanın diğer ülkelerinde 
de, gerek l.D.T., gerekse K.l.T . ' in değişen ve gelişen bir süreç için-
de bulunduklarını göstermektedir. Bu gelişmelerin egemen olduğu 
yerlerde yeni ilişkiler oluşturmaktadır. Hiç kuşku yok ki, 
K . E . K . ' i n  belkemiğini, oluşma yöntemi ne olursa olsun, adı ister, 
l . D . T . , ister, K . I . T . olsun, bu teşebbüsler oluşturmaktadır. 

(640) K . I . T . için bknz, S. ÖKMEN: Türkiye'de ve Dünya'da İktisadi Devlet Teşekkül-
leri, Sevinç Matbaası, Ankara, 1967. 

(641) Tanım için bknz, D. SAĞLAM: Türkiye'de Kamu İktisadî Teşebbüsleri, Ankara 
Üniversitesi Basımevi, 1967, sh: 26. 
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Bu I . D . T . 'nin, gerek statüsüne, gerekse özel kesim ile farkına 
burada girmeyeceğim (642). 

C) Kamusal Ekonomik Kesim île özel Kesim İlişkilerinin 
Çeşitli Yanları 

Çağdaş Kapitalist sistemin en karekteristik  özelliği, 
ekonomik plânlamadır, denilebilir. Çünkü sadece, Sistemin Li-
beral aşamasında türdeşliğini yansıtan özel kesimin yanında, 
ekonomiye Karma bir nitelik kazandıran, Kamusal Ekonomik Ke-
simin varlığını göstermek ile yetinmez, ayrıca, ekonomik olaylara 
bağımlı olmak yerine, onlara egemen olmasnm da en açık gös-
tergesi sayılabilir. Çağdaş Kapitalizmin karmaşık yapısında, Devlet 
Karışımları ve özel kesim ile olan çok yünlü işbirliğinin, Ekonomik 
sistemin, Rasyonalizasyon  ile Sosyalizasyon, denilebilecek iki 
temel ilkede toplanabilecek amaçlarını, gerçekleştirebilmek (hem 
de, bunalımlara gitmeksizin), sadece plân ile olabilir. Daha önce, 
sisteme karşı durabilecek sosyal grupları kaynaştırabilen  özelliği 
ve sonucunu, belirttiğim özendirici plân, burada yeniden kar-
şımıza, ekonominin çeşitli kesimleri arasında, karşılıklı 
ilişkileri kuran, sayısız kanalı olan, önemli bir araç niteliği 
ile çıkmaktadır. Çünkü, millîleştirme, K E K . ,  aktif  plan-
lama sürecinde plânlayıcdar ile, deyim doğru ise, plânlanan-
lar arasında, karşılıklı bir ilişki, görüşme - diyalog, ile-
tişim - oluşmaktadır. Demokratik, aktif,  özendirici plânın 
iktidarı ve inandırıcdığı, işte bu güven, diyalogtan ve Kapi-
talist sistemin bozukluğunu ve onun bir işleyiş strüktürü 
haline gelebilen tutarlılığı sonucudur. 

(642) Bu konuda, andıklarımızdan başka, ilginç çalışmalar yansıtan eserler için bknz:. 
— A. G. D£LION: I'Etat et l'Entreprises Publiques, Paris, Sirey, 1959. 
— A. G. DELION: Le Status des Entreprises Publiques, Ed. Ber-Len ques, Sirey, 
1963. 
— N. BALOG: l'Organisation Administrative des Entreprises Publiques, Brüksel, 
1966. 
— B. CHENOT: Droit Public £conomiques, Cours, 1955,-1956. 
— A. H. HANSON: Public Entreprise, Bruxelles, 1956 (IISAB). publiques, Ce-
nevre, 1966. 
— JACOMET ve BUTTENBACH: Le Status des Entreprises Publiques, Paris, 1948. 
— E. SPILIOTOPOULOS: «l'Entreprise Publique», Les Annales de l'Economie 
Collective,  -içinde-, No: 3, Temmuz-Eylül, 1966, sh: 309-336. 
— Economie Publique, Colloque International de Biarritz, Eylül, 1966. 
— U. PAPO: «Le Role de I'Etat Dans les Economies Mixtes», Revue des Travaux 
de l'Academie des Sciences Morales-Politiques, 1964, sh: 30-60. 
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II. Dünya Savaşından sonra gelen 20 yıllık dönemde, Kapita-
list Batı ülkelerinin «ekonomik organizasyonlarmdaki» değişme ve 
gelişmeleri derinliğine ve karşılaştırmalar bir biçimde çözümlemiş 
olan, ilginç eserinde A. Shonfield  (643), Müdahaleci Kapitalist sis-
temin, karma niteliği hakkında, objektif  değerlendirmeler yapıla-
bilmesini kolaylaştırabilecek katkılar, sergilemektedir. Kamusal ke-
sim, plânlama ve özel kesim ilişkileri, Avusturya,  Almanya (B), 
İtalya, Fransa, isveç ve A . B . D . ' i İngiltere örnekleri içinde incelen-
mektedir. Bu ülkelerin hepsinde, Kapitalist Karma Ekonomi tipi 
görülmekte, fakat  örneğin, Batı Almanya'nın organize özel teşeb-
büsü, en büyük boyutlu ve özel plânlı Amerikan özel teşebbüsleri, 
bu karma tertipte daha ağır basarken, örneğin, Avusturya ve Fran-
sa'da K . E . K . ' i n ,  daha ağır basan tertibi egemen görülmektedir (be-
lirtelim ki, M . Kapitalist sistemde strüktürel gelişime göre, bu ter-
tipler, yer değiştirebilir. Türkiye'deki gibi). 

Burada, Batı Avrupa ülkelerinin, uyguladıkları Kapitalist Kar-
ma Ekonominin (buradan sonra K.K.E.)  örneklerini teker teker 
anlatmaya, incelememizin çerçevesi, olanak vermemektedir (644). 
Buna karşın, genel bir değinme yapmak ve iki kesimden oluşan 
K.K.E.'nin  anlamını çözümlemeğe çalışacağım. Daha önce kamu-
sal kesim ile özel kesimin birlikte yaşamalarının bazı yönlerine ve 
plân-piyasa uyuşmasına değinmiştim. 

(643) Bknz, Andrevv SHONFİELD: Le Capitalisme d'Aujourd'hui; Ed., Gallimard (nrf) 
1967. (Fransızcası); Bu eserin asit Ingilizcedir: «Modern Capitalism», -The Chan-
ging Balance of  Public and Private Power-, The Oxford  Press., Royal Institute of 
International Affairs,  1965. 

(644) Kapitalist Batı ülkelerini, Plânı ile ve Karma ekonomi tertibi ile Fransa, hakkında 
ayrıntılı bilgi için 5u incelemelere yararla bakılması önerilebilir: 
— M. PARODİ: l'Economie et la Sociit^ Française de 1945-1970, A. Colin, Paris, 
1970. 
— J. BERTHOUD: l'Evolution de l'Economie Mixte en France, S.P. -içinde-, 
Haziran, 1938. 
— J. E. GODGHOT: Les Societ& d'Economie Mixte et l'Amenagement du Terri-
toire, Librr, Berger-Levraul, Paris, 1966. 
— R. BLOCH: Les Applications en France de l'Economie Mixte, Paris, L . G . D . J . , 
1941. 
— J. DAYRE:  Les Faux Dilemmes, «Liböralisme ou Dirigisme», Ed. d'Organisa-
tion Paris, 1959. 
— R. CEDİDE: Deux Experiences d'Economie Mixte Dans l'Industrie Electrique, 
L . G . D . J . , Paris, 1943. 



ÇAĞDAŞ İKTİSAD SİSTEMLER 43 

Gerçekten Kapitalist Karma Ekonominin, temel iki öğesi 
olan K.E.K.  ile özel kesim (Ö.K.), bir diğerine hasım olan iki 
organ olmaktan çok, bir diğerini bütünleyen niteliktedirler. 
Liberal Kapitalizmden, Devlet karışımları ile ayrılan Çağdaş K a -
pitalizmde üretim, kamusal ve özel kesimlerinin birlikte bulun-
masının oluşturduğu çok etkin araçları kullanmaktadır (645). 
Daha önce andığım özendirici plân, nasıl ki piyasa aygıtının 
eksikliklerini kapatıp onu daha iyi işler duruma getiriyor idiyse, 
K.E.K.'de,  Ö.K. 'in yapamadıklarını ve yapmadıklarını, yaparak 
onu düzeltmekte, bıraktığı boşluğu doldurmaktadır. Devlet karışım-
ları ve karma ekonominin, kamusal kesimi, Devlet otoritesinin 
keyfine  bırakılmış ve özel mülkiyet rejimi kaldırılmış değildir. 
T a m tersine, Liberal Kapitalizmin, yıpranmış strüktürleri, sistemin 
mantığı için de kalan, onunla bağdaşan yeni araç ve ilişkilerle 
geliştirilmekte, sağlığa kavuşturulabilmektedir. Özgürlük ile ekono-
mik rasyonellik gerçekleştirilmekte ve sosyalizasyonu kolaylaştırmak 
üzere, bireysel ve kapitalist mülkiyet, artık ekonomik iktidarın tek 
göstergesi olmaktan çıkmaktadır. 

II. Dünya Savaşından sonra, denilebilir ki, ekonomik güdüm-
cülük ile birlikte Karma Ekonomi formülü  moda haline geldi. 
Karışık olan bu kavram, hem strüktürleri, hem de düşünce 
yapısı ile birlikte, Liberal Kapitalizmin anarşisini ve Sosyalist 
sistemi reddetmektedir. Oluşturulan K a m u Ekonomik Kesi-
minin kaynaklık yaptığı yeni bir organizasyon tipi ve plânlama, 
piyasa aygıtının yanında Karışıcı Kapitalizme, büyük bir güç 
vermektedir. ' 

Böylece Devlet ile birey arasındaki diyalektik,  bir diğer 
deyişle kişinin özgürlüğü ve devletin eylemleri arasındaki 
diyalektik,  Karışıcı Kapitalizmin, karma ekonomisinin oluş-
turduğu strüktürlerde sentez ulaşmaktadır. 

Aslında böylesi Karma Ekonomili bir Kapitalizm, Birinci Dün-
ya Savaşından sonra yavaş, yavaş oluşmuş ve devlet güdümcülüğü 
aracılığı ile hem X I X . yüzyıl Liberalizmine hem de, S . S . C . Bir-
liği'ndeki biçimi ile Sosyalizme benzemeden yayılmıştır. Batı ül-
kelerinde doğan ve gelişen bu Karma Ekonominin amacı, J . Geluck 

(645) Bkıız, G. PİROU: «Le Probleme des Trois Secteurs», R . E . P . , -içinde-, No: 4-6, 
Temmuz 1940 ve Ocak, 1944, sh: 447-466. 
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ve S. Loccufıer'ye  göre (646), çoklukla bireysel özgürlüğü uzlaş-
tırmayı amaçlamakla beraber devlete, yarışımın koşullarım 
oluşturacak ve olmadığı yerde onu ikâme edecek organizas-
yon işlevi vermektedir. Örnek olarak savaş sonrası F. Almanya-
sını anan, yazarlar «Soziale Merktwirtschaft»'i  [ Sosyalleştirilmiş 
piyasa ekonomisi] anmakta ve bu tertibin, piyasa ekonomisine, 
sosyal dayamşma, ilkesini (sosyal sigortalar), ithâl etmek-
tedir. Yine yazarlar, karma ekonomi ile güdümlü ekonominin, 
Liberalizm ile Sosyalizmden ayrıldıklarını ekonomik plân-
lama ile kamu iktidarının güç kazandırdıklarını, belirtmek-
tedirler. 

Bu formül,  II. Dünya Savaşından sonra, Batı Avrupa'ya Fran-
sız denemesinin «l'Economie Concertee» ve «l'Economie Orien-
tee», etkisi altında yayılacaktır. 

Müdahaleci Kapitalizmin bir yansıması olan bu Karma eko-
nomi, temelden fiyat  mekanizmasına (ilke olarak da) dayanmak-
ta, fakat  piyasa ekonomisi, andığım yol gösterici plânın sağladığı 
düzeltici eşliği ile, güç kazanmaktadır. Plânın hazırlığına çeşitli 
ekonomik ve sosyal gruplar katıldığından, bu tertibin en belirgin 
aracı olan Plân, ulusal bir eser haline gelmektedir. Böylece, K a -
musal kesim ile, özel kesim arasında, temelden sıkı ve gönülden 
bir kabul gören işbirliğine gidilebilmektedir, iki kesimin bu kar-
şılıklı işbirliği, toplumun dinamik kesimlerinin işbirliği sonucunda 
toplumsal yararın azami gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. 

4. K A R M A  E K O N O M İ N İ N A N L A M I 

Çağdaş Kapitalist sistemin Batı dünyasında, Japonya ve hatta 
Türkiye'mizde uygulanmasının, anlamı ve niteliğini, bilimsel ve-
rilerin objektif  temellerine göre saptamak yolu seçilirse, en az iki 
ekonomik sektöre dayanan Karma Ekonominin oluşmasına yol 
açan nedenleri, Liberal Kapitalizmin evrim doğrultusu ile paralel 
olarak ele alıp incelemek vazgeçilmez bir zorunluluktur. Buraya 
değin uzanan açıklamalarımda, bu gereği uygulamağa çalıştım. 

(646) Bknz, J. GELUCK ve S. LOOGUFIER: l'Economie de Marche Dans l'Int^gration 
l'Europe Occidentale, Flamond Ekonomi Bilimi Kongresi, Louvain, 8-9 Mayıs, 
1969. Ed. Nauvvelaerts, Louvain, Cilt: I. sh: 61-62. 
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A) Gelişimin Genel Çizgisi 

Millîleştirmeler, K.E.K.'nin  oluşması yol gösterici plânlama 
programlama (istatistik konjonktür, piyasa etüdleri v.b.), gibi oluş-
ma ve gelişmeleri içeren Devlet karışımlarına, Kapitalist sis-
temde nasıl gelindi? Bu gelişimi izlemeden Çağdaş Müdahaleci 
Kapitalizmin bir tertibi olan Karma Ekonomiyi gerçek niteliği içinde 
kavramak olanaksızlaşır. En kalın çizgilerini hatırlatmak gerekirse, 
Devletin ekonomik ve sosyal alana yönelişinin nedenlerine değine-
ceğim. 

Kapitalist sistemin ikinci büyük aşaması olan sanayici biçimi-
nin Liberal aşamasında, iktisadî faaliyetlerin  oluşu, akışı ve düzen-
lenmesi piyasa aygıtlarının doğal otomatik işleyişleri, aracılığında 
cereyan ediyordu. Devlet, ekonomik faaliyetlerin  biricik öznesi 
olan bireylerin faaliyetlerine  karışmıyor, onları sınırlamıyordu. 
Bu işleyişlere nezaret etmek ve klâsik kamusal işlevlerini yapmak-
la yetinmiyordu. Fakat, «Laissez - Faire, Laissez - Passer» ile 
ifade  edilen bu Liberalizm, gerçekten Liberal olmadı. Bu noktayı 
önemle hatırlamak gerekir. Çünkü, Piyasa mekanizmalarını yıkan, 
Liberalizm değil, tersine, teşebbüsler arası yığışmalarm oluş-
ması, tekellerin gün görmesi, bozulan ekonomik ve sosyal 
strüktürlerin gerek işveren, gerekse işçi kesiminde, grupsal 
organizasyonların kurulmasında yol açması; ulusal ve 
uluslararası alanda teşebbüslerin guruplaşması (647), ile 
kartel, konzern, v.b.'i gibi, uluslararası anlaşma ve birleş-
melerden geçen olguların, ekonomik diktatörlüğünde pi-
yasa mekanizmalarım, grupsal çıkarların doğrultusunda 
bozmalarıdır. Liberal doktrini ve Kapitalizmi değerlendirirken; 
teorisi ile pratiği arasındaki bu temel farkın,  çoklukla unutulduğu 
ve bundan böyle, yanlış-eksik yargılamaların oluşmasına yol açıl-
dığını, belirtmekle yetinelim. 

Liberal Kapitalizmin kısaca andığım bu strüktürel bozulmala-
rının (Yarışımın bozulması, tekelci fiyatın  diktatörlüğü, 
üretim ve tüketim uyuşmazlığı, emek kesiminin yoksullaş-
ması ve strüktürel bunalımlara varan dönemsel bunalımlar), 
önce doktrinal sonra da, uygulama alanında çeşitli oluşma ve diren-
melere neden oldu. 

(647) Bknz, L. BALLANDE: d'Etude Monographique et Statistique Sur les Ententes 
Economiques Internationales, These, Paris, 1936. 
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Liberalizmin doğurduğu bu bunalımlar karşısında, düşünce 
alanında, Marksist dokrin oluşacak ve büyük yoksulluklar  oluştu-
ran üretim araçları mülkiyetinin, devletin mülkiyetine, 
devrimci yollar ve kamulaştırmalarla girmesini savunan en 
aşırı görüşleri ve tutumları yaratacak ve büyük etki alanları 
ile zihinleri damglayacaktır.  Böylece Ekonomik hayatı, kişilerin 
sadece bencil, kör kâr arayışları tutkularına bırakan aşırı Liberalizm 
(anarşizm), solun en aşırı akımı «sayılan» Marksizm'i doğuracaktır. 
Bu tamamen bireyci ve kollektivist  düşünce akımları, her iki uçtan 
ayrılan ve devrimden, reformizme  kayan görüşlerin oluşmasına 
yol açacaktır. Solda örneğin, adı bile ılımcı görüşe temsil eden 
(Fabius Conctator'e izafeten),  yansıtan, tngiliz «Fabien» 
Sosyalizmi veya Fransız, Reformist  özgürlükçü Sosyalizmi 
(648), vb. ri, oluşacaktır. Kısaca yukarıda andığım ve Devlete, 
ekonomik yaşama etkin karşımlarda bulunma olanağı ver-
meyen, Liberalizm ile Devleti, ekonomik faaliyetlerin  tek 
ajanı yapan, Marksizm gibi, iki aşırı görüş karşısında, Ka-
pitalist çevrelerde, sistemle bağdaşacak yönde, ılımlı ve daha 
önce andığım, çağdaş Neo - Liberal Doktrine dek uzanan dü-
şüncelerin oluşmasına, Sosyalist cephede ise; şiddete dayalı 
otoriter devrime ve Devrimden, reformcu,  özgürlükçü, özel 
mülkiyet ile özgürlüğü, kalkınma ile sosyal adaleti bağdaş-
tırıcı, Kapitalist sistemi, yavaş yavaş değiştirip geliştiren, 
ılımlı sosyalizme değin düşünceler oluşmağa ve işçi hare-
ketlerini bu yönde kanalize etmeğe yol açtı. 

Daha X I X . yüzyılın ortalarında, büyük bir kısmı oluşan bu 
görüşlerin yanında, örneğin M. Chevalier ve Dupont - White 
(649), gibi düşünürler, Devletin ekonomiye karışmamasını savunan 
«katı» görüşleri, protesto ediyorlardı. 

Daha 1872 yılında toplanan Eisenach Kongresine katılan ve 
çoğu iktisatçı olan profesörlerden  oluşan, Alman «Kürsü Sosya-
lizmi» (Kathedersozialisten) denilen oluş, Manchester okuluna 
karşı, Devlete ekonomik-sosyal işlevler, veriyorlardı (650). 

(648) Bknz, A. SPIRE: Inventaıre des Socialismes Françaises Contemporains, Medicıs, 
Paris, 1946. 

(649) Dupont-WHITE: l'Individu et l'Etat, 1857 ve daha önce andığım, Stuart MILL'in, 
La Liberte, eserine önsöz (1860). 

(650) Bknz, Jean JAURES: Les Origines du Socialisme Allemand, F. Maspero, Paris, 
1960 (yeni baskı). 
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Fransa'da, Almanya'daki bu eğilime paralel bir gelişme, daha 
sonraları Paris Üniversitesinde oluşuyordu. Örneğin Paul Cauwes, 
Fransa dahilinde, ikinci bir Karışım ve dışsal ilişkiler bakımından 
da, ulusal ekonominin anlık ihtiyaçlarını karşılayacak bir koruma-
cılığın, savunmasını yapıyordu. Aslında, böylesi ılımlı bir devlet 
karışımcılığını, ulusal ekonomik ve Sosyal Adalet düşünceleri ile 
istiyorlardı. Başlangıçta bir doktrinden beslenmeyen, bu karışma 
önerileri, daha sonra, düşüncel dayanaklara kavuşacaktır. Örneğin 
X I X . yüz yılın sonunda Fransa'da, anılan bu karışımlara sosyal 
açıdan doktrinal temeller kazandıracak görüşler oluşacaktır: L. 
Bourgeois, sosyal mevzuata, hukukî bir temel getirecek top-
lumun, kişilerini bir diğerine bağlayacak bir sözleşme biçimi 
oluşacaktır. Bu görüşten esinlenen ünlü Ch. Gide, Sosyalizm ile, 
Endıvidüalizm arasında yer alan ve «Solidarisme» [Dayanış-
macılık] denilen ekonomik bir doktrine açılan bir deneme, hazır-
layacaktır (651). 

Burada, ayrıntılarına girmeden kısaca sendikalizmin işleyi-
şine dayanan doktrinal arayışları içeren görüşleri de, hatır-
latmak ile yetinelim. Bu gelişimlerin önemi, sosyalist doktrin 
düzeyinde oluşan, bu yeni ve sentezci görüşlerin, Marksizmin 
eksik yanlarım düzeltmekle beraber onu zayıflatan  ve sarsan 
etkiler yaratmış olmasıdır. 

Kapitalist cephede ise, Liberalizm ayrışmakta, sarsılmakta ve 
Devlet Karışımları ile, Karışımcı Kapitalizme olanak verecek 
Neo - Liberal doktrini oluşturacaktır. 

Devlet yavaş yavaş ekonomik ve sosyal yaşama karışmağa 
yönelmektedir (652). Devlet öncü üreticinin lehine müdahalelerde 
bulunmaya başladı: Batı ülkelerinde, Liberal Kapitalist uygulama-
larda çok savsaklanmış  olan işçi kesimi yararına ücret düzeyinin 
saptanması, çalışma süresinin ve koşullarının düzenlemesi; (em-
niyet, hijiyen) ve sosyal güvenliğin sağlanması (sosyal sigortalar), 

(651) Leon BOURGEOIS'nin doktrini, «Solidariti»  başlığı ile yayınlanan, eski deyişle 
bir «Küçük  Risaledir».  Ch. GIDE' in ise; «Quatre Bcoles d'Economie  Sociale; «Ecole 
Nouvelle»;  «Programme Coopiratif,  1930»; ve «Solidariti»  1932, eserlerine bu konuda 
daha geniş bilgi edinmek üzere, yarar ile bakılabilir. 

(652) Bknz, H. DEVILLEZ: «Le Role Economique de l'Etat la Reforme  de Comptabilite 
Publiques», R . E . P . , -içinde-, Ocak-Şubat, 1936; ile A. PISSAVY:  «Les Nouvelles 
Formes de Gestion Par l'Etat», Rev. S. P. -içinde-, Ekim, 1934. 
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gibi karışımlarda bulundu. Ekonomik faaliyetlerin,  düzenleyicisi 
olmakla yetinmedi, bu konudaki işlevini etkiyle yapabilmek için, 
bizatihi müteşebbis oldu. Devlet, önce kanunlar aracılığı ile 
karıştı. Sonra, ekonomik malî, sosyal politikalardan yarar-
landı. Daha sonra da özel kesimle ortaklıklar kurdu ve tek 
başına üretici oldu. Önce, özel teşebbüs alanında kalan mü-
teşebbislerle, karma ekonomili şirketler kurdu. Kapitalist 
sistemin mantığı içinde işleyen bu şirketlerin yeni cephesi, 
genel yararlara hizmet edebilen özelliğidir. Bu teşebbüslerin, 
hukukî ve muhasebe yöntemleri, çalıştıkları personelin statüsü, 
diğer özel te*şebbüslerin uyduğu, normal ekonomik işletme, 
kurallarına uymaktadır. Azamî kâr arayışı yine temel ilkedir, yalnız, 
ortak haline gelmiş bulunan Devlet Karışımları ile, gerektiği zaman 
ve yerde, sadece özel kesimin elinde olsaydı, ekonomik ve sosyal 
genel yarara, yönelme olasılığı zayıf  olan bu teşebbüsün, satış 
fiyatlarını  düşürebilir veya genel yarara hizmet edecek dolaylı sosyal 
ve ekonomik faaliyetlere  yer verebilmesini sağlayabilir. 

İkinci aşamada, millîleşîirmelerle Devlet, özel kesime, daha 
önce terkedilmiş faaliyet  alanlarını, ikâme edecek ve K . E . K . 'ini 
oluşturan teşebbüsler kuracak  ve ekonomik faaliyetleri  yürütecek-
tir. Böylece Özel kesimin yanında, K.E.K.,  oluşarak, Kapitalist 
Sistem, Müdahaleci aşamasında Karma bir nitelik kazan-
dı. Program, plân araçları ile, bir diğerini bütünleyen bu iki 
ekonomik kesim arasındaki kimi zaman çok karmaşık ve 
güç sorunlar oluşmasına karşm; Kapitalist sistem, strüktür-
ler arası, en azından yaşayabilecek ve bazan etkin bir tutarlık 
oluşturabilmiştir. 

Müdahaleci Kapitalist sistemin (Karma Ekonomi) buraya 
değin, andığım gelişmesinin teorik anlamı nedir? Şimdi de bu çizgi-
de kalan değerlendirmelere bir göz atalım. 

t 

B) Karma Ekonominin Teorik ve Pratik Anlamı 

Çağdaş Müdahaleci Kapitalizmi, «Ekonomi Biliminin Yeni 
Yollarını» (653), ve strüktürlerini göz önüne almadan ve bir Ikti-

(653) Bknz, R. BARRE:  Nouveaux Sentiers de la Science Economique, (düşünürün tezi) 
Paris, 1949. 
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sadî sistemin bağımsızlığının, özerkliğinin temel unsurlarına al-
dırmadan; sadece X I X . yüzyıl, Liberal Kapitalizminin «doğal 
düzeni, fakat  beşerî anarşisine» (654), bakarak değerlendir-
mek, yanlış yorumların kaynağını oluşturmaktadır. Oysa, 
objektif  saptamalar, iktisadî doktrinlerin ve strüktürlerin (düşünce 
ve sistem) günümüze değin evrimi içinde, ancak oluşabilir. 

İktisadî sistemlerin ve doktrinlerin evrimi, bize, bir tek 
kapitalizmin değil; gerek teori, gerekse ülkelerin değişen 
özelliklerinin belirleyici doğrultularında oluşan bir çok Ka-
pitalizmin, var olabileceğini, göstermektedir. Yansıtmağa 
çalıştığım üzere en az iki ekonomik kesimden oluşan 
(Halk sektörü, özel kesime dahil edilir veya göz önüne alın-
mazsa), Batının Müdahaleci Kapitalizmleri, XIX. yüzyıl ve 
X X . yüzyılın başmda sessiz başarılara vardıktan sonra, 
görülmemiş korkunç bunalımları ile, işlemez ve çekilmez 
bir duruma gelmiş bulunan Liberal Kapitalizmi, değildirler 
kuşkusuz. Buraya dek anlatmağa çalıştığım, değişik çerçe-
çevesel ve işleyiş strüktürleriyle, Batı ülkeleri sistemin, 
Kapitalizm olmadığı, savlanabilir mi? Nasıl ki, Merkantilist 
dönemin Ticarî ve Malîk Kapitalizmi, Liberal dönemin Ka-
pitalizminden, daha farklı  olmasına karşın yine sistem ola-
rak Kapitalizm idi ise, Çağımışın Müdahaleci Kapitalizminin 
de iki ekonomik kesimden oluşan ekonomisinin karma 
niteliğine karşın, Kapitalist kalmakta devam etmektedir. 
Sistemin temel strüktürleri örneğin: Piyasa aygıtları, özel 
Mülkiyet rejimi, kâr arayışı ve «Kapitalistleşebilme» süreci, 
Devletin karışım yöntemi ve tüm araçları ile, ortadan kaldı-
rılmamakta, sadece sağlıkla ve etkinlikle işlesinler ve kısaca, 
ebedileşsinler diye, sınırlanırken bile, düzeltilmekte, destek-
lemekte, bir sözcük ile yıkıcı yanları olabildiğince giderilerek 
olumlu tarafları,  geliştirilmektedir. Bu temel noktada, ince-
lemelerimin verilerine dayanan kanımı, böylece saptadıktan 
sonra, Batı'nın uzman, bilim çevrelerinin, bu konudaki düşün-
celerini kısaca, yer, yer doğrudan, kimi zamanda atıf  ile 
yansıtmağa çalışayım. Daha önceleri de bu noktayı aydınla-
tabilecek değinmeler ve açıklamalar, bunlarla da, desteklen-
miş olmaktadır. 

(654) Bkıız, D. VILLEY: «l'Economie de Marche Devant la Pensee Catholique, R . E . P . , 
içinde Kasım-Ocak, 1951. 
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a) Prof.  Bertrand  NOGARO'ya  Göre 

Paris İktisat Fakültesinin, öğretim üyeliğini yapmış bulunan 
düşünür, 1943 yılında karma ekonomili şirketlerin, kurulmasını da 
içeren eserinde (655), «bu gelişimi, Devletin ekonomik alanda yeni 
başarısı» olarak belirtmekte ve «hiç kuşkusuz, Kapitalist Siste-
min, bu aşamasını nitelendiren karışımcı sürecin gelişimini 
oluşturan bir kısım, olduğunu» saptamaktadır. Açıklamalarına devam 
eden düşünür, «devlet karışımlarının bu türünün, özel teşebbüs-
lerle bir işbirliği yapılmasını ve onların hukukî kuralları ile muha-
sebe yöntemlerini kabullenmeyi gerekli» kıldığını da belirtmektedir. 

B. Nogaro «Politik iktisadın unsurları» adlı bir diğer eserin-
de (656), Karma ekonomi rejimini, güdümlü Kapitalist eko-
nomi anlamında almakta, mal ve hizmet üretimi ile dağılı-
m ı n ı n , bireyci (Liberalizm) ve kollektif  (Marksizm) gibi, 
iki aşırı uç yöntemi dışında, bir diğer ekonomik tertibin 
oluşabileceğini söyleyip, Müdahaleci Kapitalizme atıfta  bu-
lunduktan sonra, şu sonuca varmaktadır. «Güdümlü Eko-
nomi (Economie Dirigee), diye nitelendirilen bu ekonomik 
rejim, karma bir rejimdir, bunun içinde üretim ve paylaşım, 
üretim araçlarının özel mülkiyeti altında ve genellikle özgür 
bir değişim yöntemi aracılığıyla oluşmaktadır; yalnız burada 
Devlet, üretimin ve değişimin organizasyonunda, en azından 
büyük bir rol oynamaktadır». 

Açıklamalarına devam eden bilim adamı, «eklemek gerekir 
ki, çağımızın gerçeklerinde endividüalist ekonomi, artık 
arı haliyle, bulunmamaktadır ve belirtmek gerekir ki, «bu 
ekonomik sistem (Kapitalizm) sürdüğü yerde» (657), dünya 
ülkelerinin en geniş ölçüde, halen uyguladıkları bu sistem, aşağı 
yukarı güdümlü bir ekonomiyi temsil ettiğini, belirtmek-
tedir. Prof.  B. Nogaro gibi, hiç bir doktrinin katı tarafları 
olmayan, nisbeten objektif  bir bilim adamımn, yukarıda an-
dığım görüş ve saptamaları, bu konuya, açıklık getirmektedir. 

(655) B. NOGARO: Cours d'Economie Politique, Paris, Les Ed., Domat-Montschrestion, 
'943. sh: 298-300. 

(656) B. NOGARO: Element d'Economie Politique, Librr. G.D.J . , Paris, 5 ci baskı, 
1954, sh: 9-10. 

(657) Ben belirtiyorum. • 
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b) Prof.  Dr. François  PERROUX'ya  Göre: 

Daha önce de görüşlerine değindiğim, çağımızın değerli ve ün-
lü bilim adamı Perroux 'nun, burada özellikle andığım Karma Eko-
nomiyi, en duyarlı yerinde ilgilendiren bir incelemesini (Societe 
d'Economie Mixte et Systeme Capitaliste), anacağım 1658). 

Kapitalist sistem ile Karma Ekonominin daha önce andığım 
ilk aşaması olan «Karma Ekonomili Şirket» arasındaki ilişkilerin 
niteliğini, analiz etmeyi amaç edinen bu incelemesinde Fr. Perroux, 
bu ekonomik organizasyon tipinin, Kapitalizm ve Sosyalizm 
arasında bir ara, formül  olup olmadığını araştırmaktadır. 
Karma Ekonomili Şirketin, Kapitalist sistemden mi doğ-
duğunu yoksa sistem olarak onu aşan bir oluşum mu, söz 
konusu bulunduğunu araştırmaktadır. 

Anonim Şirket biçimi içinde oluşan Karma Ekonomi 
Şirketlerini, en belirgin ve objektif  örnek olarak ele alan 
düşünür, ancak bu tipin çerçevesinde, Kapitalizm ile Sosya-
lizmin ilişki ve karşıtlığı, Kamu iktidarı ile özel sektörün, 
uyum ve ayrılığı, açıklıkla saptanabilir. Karma Ekonomili 
şirketi, Kapitalist özel şirketle, mülkiyet, yönetim biçimi 
ve teşebbüsün amacı (kâr arayışı), gibi en objektif  ve sağlam 
ölçüler üzerinden karşılaştıran yazar, şu sonuca varmak-
tadır: 

Karma Ekonomili Şirketler, Kapitalist özel teşebbüs tipi 
ile, Devlet Kapitalizmi denilen (659) ve sermayesinin tümünün 
kamusal kesimi ait olduğu ve işleyiş amacını kâr arayışları ile 
oluştuğu Anonim Şirket tipi arasında, bir dizi ara tip oluşturduklarını 
belirtmektedir. Mülkiyet, yönetme aracı ve izlenen amacın oluştur-
duğu bu üç ana temel bakımından, bu anonim şirket, Özel ve Ka-
mu kesimlerinin etkileri bakımından son derece farklı  dozajlarda 
tertipler yapmağa olanak vermektedir  (660). Düşünür, Ka-
musal iktidarın, özel teşebbüs ile kurduğu bu ilişkilerin 
«Devlet Kapitalist kaldığı sürece, Sosyalizme gidişin söz 

(658) F. PERROUX: «Soci6te d'Economie Mixte et Systeme Capitaliste», R.E.P . 
-içinde-, 1933. Cilt: XLVII, sh: 1275-1313. 

(659) Bu konuda bknz, KRETSCHMER:  l'Etat Comme Entreppreneur Priv<?, Annales 
de l'Economie Collective, Ocak-Nisan, 1929. 

(660) F. PERROUX: «Societe d'Economie Mixte et Systeme Capitaliste» a.g.i. sh: 
1295-1296. 
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konusu olmadığım» belirtmekte ve tersine eğer «Devlet Sosyalist 
olsaydı, üretim aygıtına, sosyalizmin güçlü bir biçimde girişi 
ve yayılışı, daha hızlı olurdu, kuşkusuz»  (66ı), demektedir. 
Barada açıktır ki, Devletin ve diğer strüktürlerin Kapitalist 
kaldığı bir yerde, Kapitalizmden başka bir sisteme, yer 
olamayacağı, algılanabilir bu gerçek olarak görünmektedir. 
Kuşku yok ki, nitelik olarak kapitalist kalmakla birlikte, bu Karma 
model, genel yarar söz konusu olunca, grupsal sömürülere olduğu 
gibi, özel çıkarlara da yer yer karşı çıkabilir. Burada da, 
Kapitalist sistemin genelliği ile, özel Kapitalizmin, bir diğe-
rine karıştırılmaması gerekir. Yine Perroux, Karma Ekono-
minin gelişmesinin, mutlaka özel kesim aleyhine sonuçla-
nacağı savının da doğru olmadığını belirtmekte ve devletin 
kimi zaman özel kesimin bir kısmını ikâme ettiğinin doğru 
olduğunu; fakat  kimi zaman da, tamamen Devletin yöneti-
minde olan teşebbüslere, özel kesimin, ortak olduğunu be-
lirtmektedir. 

Belirtmek gerekir ki, Almanya'da da Karma Ekonomili Şir-
ketler, «büyük ölçüde kapitalizmin yardımcısı ve bütünleyicisi olan 
şirketler olmakla kalmaz. Fazladan, K a m u ekonomisinin, tüfeylisi 
olan bir kurumu olabilmekte ve genel ekonomi içinde, özel Kapita-
lizme, kamu aleyhine gelişme fırsatı  verebilmektedir» (662). 

Yeri gelmişken belirtelim ki, W. Sombart'm bir tanılamasına 
(teşhisine) göre karma ekonomi, yarınların yaşayışının 
ekonomik biçimlerinden biri olacak; fakat,  hiç bir tarzda, 
arı olarak sosyalist ekonomisine açılış anlamına gelmeye-
cektir. Yine ünlü Sombart'a göre, bu «renkli kapitalizm» 
(663), öyle görülüyor ki, ayrıcalıklar yönteminden çok daha 
esnek olan Karma Ekonominin, çok sayıda tertibine olanak 
verecektir  (664). 

• Nitekim, Kapitalist Sistemde Devlet karışımlarına Değinen H. 
Laufenburger'de,  «Devletin bir şirketin sermayesine katıl 

(661) F. PERROUX: a.g. in., sh: 1305. 
(662) Bknz, KAEPPELIN: «Le Systeme dit de l'Economie Mixte Dans l'Entreprises 

Publiques en Allemagne», Revue d'Economie  Politique,  1920. 

(663) Bknz, OHLEPPER: «l'Avenir du Capitalisme d'Apres W. SOMBART», R . İ . S . 
R . İ . S . , -içinde-, No: 1, 1933. 

(664) Bknz, Die Ordnung des VVirtschaftslebens,  Berlin, 1925, anan; F. PERROUX: 
a.g.in., sh: 1313. 



ÇAĞDAŞ İKTİSAD SİSTEMLER 4 

masının, teşebbüsün yönetimi üzerinde, belirleyici ve karalı 
bir etki yaratmak istediğinden ileri gelmediği ;fakat  çoklukla, 
rastlantısal bir tarzda olduğunu» belirttikten sonra, «Karma 
Ekonomisini» ayrıca, «Sosyalizme götürmek gibi bir amaç da 
gütmediğine» (665), işaret etmektedir. 

c) Prof.  Etienne ANTONELLFye  Göre 

«Nouvelles Etudes d'Economie Hümaniste» başlıklı eserinde 
E. Antonelli, Kapitalist sistemin içsel strüktürlerinde, ikinci derece 
değişmeler meydana geldiğine işaret ettikten sonra; «güdümlü 
ekonominin, ilerlemiş biçimleri veya Karma Ekonomi ile 
Kapitalist rejim, doğrudan içten değişen ve yeni ideoloji ile 
strüktürler karşısında bulunulduğunu», belirtmektedir. Bu 
açıklamaların ilginç yanı, düşünürün, Karma Ekonomi ile 
ekonomik güdümcülük arasında kurduğu ilgi ve bu kavram-
ları, bir diğeri yerine kullanmasıdır. Bir diğer önemli nokta, 
Kapitalist sistemi değiştiren bu ideolojik strüktürlerden, 
ekonomik güdümcülüğün en az ileri gittiğini belirtmiş ol-
masıdır (666). 

Güdümlü ekonomiyi yorumlayan düşünür, «Liberal Kapita-
lizmin, endividüalist ideolojisinin eskimiş olduğunu ve çağ-
daş ekonomik ve sosyal gerçeklere daha iyi uyabilecek ekono-
mik yenileştirmelerin yapılması gerektiğini» belirtirken; 
Müdahaleci Kapitalizmin niteliğini ve Karma Ekonomiyi 
de, aydınlatmış olmaktadır. 

Düşünüre göre bu doktrinin hareket noktası «deneyiminin göz-
lenmesi sonucu olmaktadır: Dünün Liberal Kapitalizmine 
benzemeyen çağımızın Kapitalizmi, dünyanın bütün mem-
leketlerinde, yeni ekonomik organizasyonlara yol açan derin 
değişmelere maruz kalmıştır. Bu oluş çizgisinde Liberal 
Kapitalizmin unsurlarından, her gün daha da artan bir 
kısmını bırakmaktadır  (667). 

(665) H. LAUFENBURGER:  l'Intervention de I'Etat en Matiere Economique, a.g.e., 
sh: 271-273 v.s. 

(666) E. ANTONELLİ: Nouvelles Etudes d'Economie Hümaniste, La Licorne, 1959, 
Imp., J. Reschly, Montpellier, shf  363 v.s. 

(667) (668) E. ANTONELLİ: a.g.e., sh: 364. 
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Örneğin, bu gelişim Kapitalizmde Mülkiyet,  artık ekonomik 
güdümün tek temeli değildir. Kişilerin ekonomik karar ve tercih-
leri, ortak veya genel yararları temsil eden organlar tarafından  de-
netlenmektedir. 

Diğer yandan yine, Antonelli'ye göre, bu yeni rejimde tü-
ketim iktidarı, mülkiyete kesin olarak bağlı değildir. Oysa 
bilindiği üzere, Liberal Kapitalizmde kesin biçimde bir satm 
alma gücüne, sahip olmak zorunluluğu var idi. 

Bu iki unsur, yeni Kapitalizmi, Liberalizmden ayırmaktadır. 
Düşünüre göre bu güdümlü Kapitalizm, Liberalizmden şu üç özel-
likle ayrılmaktadır (668): 

t Piyasayı ortadan kaldırmayan bir plânlama; 

t Mülkiyet ve yönetim ayrımı; 

t Millî Gelirin yeniden dağıtdması - sosyal adalet (669). 

E. Antonelli'nin kısaca özetlediğim bu görüşlerine göre, Karma 
Ekonomi, Müdahaleci Kapitalist sistemin bir tertibi olmak-
tadır. 

Daha önce andığım, Prof.  J. Lhomme'a göre, ekonomik 
karışım, bir politika idi. Fakat bu güdümcü politikayı geniş 
anlamında almak gerekir. Bu her şeyden önce, gereksinme-
ler ve zorunluluklar, (koşullar) gibi rastlantısal olgular so-
nucunda hükümetin aldığı bir çareler demeti değildir; fakat, 
genel bazı düşüncelerden beslenen, tutarlı bir tedbirler bü-
tünüdür (670). Tutarlılığı, izlediği amaçlar ve kullandığı araçlar 
arasındaki bağlantılardan oluşmaktadır. 

d)  Prof.  P. A. SAMUELSON'a  Göre: 

Nobel ekonomi ödülü sahibi, Amerikalı bilim adamı, P. A. 
Samuelson, <d'Economique» adlı ünlü kitabında; «Kapitalist 

(669) Bknz, Fr. PERROUX: Economie Organis<?e, Domat-Montchrestien, Edit, Paris, 

'945-
— ROTTIER ve ALBERT: La Redistribution des Revenus Entre Groupes Sociaux 
en 1948, E. Ap., -içinde-, Nisan-Eylül, 1953. 

(670) Güdümlü ekonomi hk.'da önce andıklarımıza ek olarak bknz; 
— J. TINBERGEN: Les Limites de la Liberte £conomique, C. R. Travaux, Eco. 
Polit, Belçika, Ocak, 1951, sh: 3-13. 
— D. VILLEY: Bilan de l'Economie Diriğce en France et en Engleterre, Egypte 
Contemporain,  -içinde-, Mayıs Haziran, 1950. 
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girişimlı, karma bir sistem nasıl işler?» Başlıklı (671) kısmında, 
Karma Ekonominin Kapitalist nitelikte olduğunu belirt-
mektedir. Kısaca düşünür, «ekonomik rejimimiz, münhasıran 
Fiyatlar Mekanizmaları ile güdülmektedir. Fakat içinde dev-
letçi denetim unsurlarının, piyasa unsurları ile birleşerek, 
üretim ve tüketimi organize ettikleri bir Karma Sistem 
oluşturduğunu» belirttikten sonra «ekonomik sistemimiz, iki 
cepheden karma sayılmaktadır: Devlet faaliyeti,  özel giri-
şimciliğini etkilemekte ve tekelci unsurlar ise tam yarışımın 
işlemesini bozmaktadırlar» (672), demektedir. 

A. B. Devletleri ekonomisinin Kapitalist sisteme daya-
nan bir Karma Ekonomi olduğunu, yukarıda andığımız P. 
A. Samuelson tarafından  da açıkça ortaya konmaktadır. 
Aslında, daha önce belirtmiş olduğum gibi 1929 ekonomik büyük 
bunalımından sonra, Roosevelt tarafından  uygulanan «New 
Deal» politikası, bu Karma Ekonominin ilk örneğini oluştur-
maktaydı. 

Yukarıda, çağımızın nisbeten en tarafsız  ve objektif  iktisatçı, 
bilim adamlarına örnek olmak üzere, ancak bir kısmını anmakla 
yetindiğim görüşler, Batı ülkelerinde uygulanan Karma Eko-
nomi tertibinin, Müdadaleci Kapitalizmin çağımızdaki bir 
tertibi olduğunu, ortaya koymaktadır.  Bu konuda, sayısı daha 
çok artırılabilecek bu bilim adamlarının düşünceleri, Kapitalist 
sistem ile Marksist doktrine, taraftar  olan düşünürlerin kanaatleriyle 
de birleşmektedir. Şimdi bu noktaya kısaca değineyim. 

e) Marksistlere  Göre Karma  Ekonomi 

Bilindiği gibi Marksistler için, iki iktisadî sistem bulunmakta-
dır. Biri Sosyalist, diğeri Kapitalist. Bundan ötürü bu düşünce akı-
mını izleyen kişi ve çevreler için, bir üçüncü sisteme çağdaş ekono-
milerde yer bulunmamaktadır. Kaynak aldıkları Marksist görüş, 
Kapitalizmde, üç ana unsur görmekteydi: 

# Bir Teknik Unsur (Maşinizm); 

• Bir Hukukî Unsur (Üretim araçlarının özel mülki-
yeti) 5 

(671) P. A. SAMUELSON: l'Economique, Cilt: I, Paris, A. Colin, 1957, sh: 44-73. 
(672) P. A. . SAMUELSON: l'£conomique, a.g.e., sh: 55, 56 ve 73. 
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0 Bir Ekonomik Unsur (Değer Fazlası. - Artık veya Artı 
değer sözcüğünü dar ve yetersiz bulduğumu belirteyim). 
Bu üç temel unsurun da, çağdaş Kapitalizmde bulunduğu, fazladan 
dan Devletin de, bu unsurlara katdarak, «Devletin Tekelci 
Kapitalizmini» oluşturduğu (673), belirtilmektedir.. 

Marksist bilim adamı, ünlü E. Varga, « X X . yüzyıl Kapitaliz-
mi», adlı eserinde, Kapitalist sistemde, meydana gelen değişme-
lere karşın «Kapitalizmin gelişim yasaları değişmemiştir. 
Kapitalist ülkelerin proletaryası, gereksinmelerini karşı-
layabilmek için, emek güçlerini, eskisi gibi satmak zorun-
dadırlar Burjuvalar, eskiden olduğu gibi, işçileri çalış-
tırmakta ve onların ürettikleri «değer fazlasma»,  el koymak-
tadırlar. Kapitalizmin güdücü gücü, her zamanki gibi kâr, 
saikidir» (674), demekte, ve devam etmektedir: Egemen olan sınıf 
eskiden olduğu gibi, yine büyük burjuvazidir. Düşünüre göre, 
«Kapitalist ekonomiyi en son gelişme aşaması olan emper-
yalizme çıkartacak olan ve bir geçiş ekonomisini yansıtan 
bu değişiklikler, Kapitalizme özgü olan çelişkileri büyüt-
mekten başka bir işe yaramayacaktır.» 

Kapitalist sistemi, hem eski, hem de yeni biçimleri içinde, de-
ğelendiren Marksist görüşlerde, konumuzun bu kesiminde, üze-
rinde durulması gereken iki önemli nokta bulunmaktadır. İlk nok-
ta, çağımızın başlıca iki ekonomik sistemi bulunduğu ve Kapita-
lizmdeki gelişmelerin (Devlet karşımları, Karma Ekonomi) siste-
min temellerini yıkmadığı, hususudur. Bu noktada sınırlanan gö-
rüşü, yanlış saymağa olanak yoktur. Yalnız ikinci nokta; 
Materyalist determinist felsefenin  mantığı doğrultusunda, 
Kapitalist sistemin, kesinlikle Sosyalizme dönüşeceğine varan 
savları, bilimsel yönden paylaşmak kolay görünmemektedir. 
Böylesi bir determinizm, Kapitalist Sistemin, alın yazısını, 
daha önce «a priori» olarak, saptayan «kaderci» bir tutumu 
yansıtmakta ve Materyalist savına karşın, idealist bir umut-
tan beslenen bir paradoks oluşturmaktadır. Kapitalist Sis-

(673) Bu konuda ilk oluşma, V. I. LENINE'de görülmekte (l'Imperialisme, Stade Suprö-
me du Capitalisme, Oeuvres Completes, Moscou, Editions en Langues Etrangüres, 
Cilt: 22, 1960), Batıda, yeni veriler ile geliştirilerek yayılmaktadır. Bir örnek anmış 
olmak için bakınız: Le Capitalisme  Morıopoliste  d'Etat,  îki Cilt, Ed. Sociales,  Paris, :97ı. 

(674) E. VARGA:  Le Capitalisme du X X Si£cle, Ed. du Progr&, Moscou, (tarihsiz), 
sh: 3 v.s. 

s 
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temin çağımıza dek, değişme ve gelişmelerini, Marksist 
doktrinin, monist bir yaklaşımla, diğer bütün unsurları 
güden güçten temel aldığı teknik strüktür, strüktürel bir 
analizin çoğulcu ve bilimsel açıklamaları karşısında, yetersiz 
kalmaktadır. Bir iktisadî sistemin, nasıl ve hangi yönde geli-
şeceğini, uzun vade bakımından, kesinlikle belirtmek kolay 
bir çaba değildir. Bu yöndeki, bir determinizm değil; bir 
rölativizm (Görecelik), söz konusudur. Bunun da, bir iktisadî 
sistemi oluşturan içsel ve dışsal strüktürlerin tümünün, 
nicelik ve niteliği içinde oluş ve gelişim seyrinin analizi, an-
cak aydınlatabilir. Yoksa güücü güçlerden, sadece teknik st-
rüktür değil. Bu teknik strüktürü de içeren ve belirleyen, 
bütün strüktürler arası karşılıklı etkileşim sürecidir. Yarın-
ların strüktürlerini, bir «alın yazgısı» tarzmda şimdiden, 
kesinlikle belirleyecek, hiç bir bilimsel yöntem, henüz oluş-
muş değildir. Kapitalizm ise, günümüze dek uzanan geliş-
melerinde, içsel ve dışsal çelişkilerini, yavaş yavaş yenebilen 
ve sistemin tutarsızlıklarım, belli ve yaşatıcı şuurlarda tu-
tabilen dirençli, güçlü strüktürler, yaratabilmiş, uzlaştırıcı 
kombinezonlar gerçekleştirebilmiştir. Bu yaşama ve yenile-
me, canlılık verme gücünü, daha ne kadar sürdürebileceğini 
kesinlikle saptamak olanaksızdır. Çünkü bu sorunun karşı-
lığım, yarınların, şimdiden, uyumlaştırma gücü ve yönü 
kesinlikle saptanamayacak strüktürlerin, gelişim niteliğine, 
bağlıdır, öyle görünüyor ki, Marksist çevreler, Çağdaş Ka-
pitalizmin, karşı güçleri entegre edebilen bu bunalımların 
strüktürel olanaklarını engelleyebilen, iktisadî kalkınmayı, 
çapı her gün biraz daha büyüyen sosyal adaletle, birlikte 
yürütebilen yeni strüktürlerini, adeta unutarak ve sürekli 
X X . yüzyıl Liberal Kapitalizm modeli içinde, kalmaktadır-
lar ve o koşulların verilerini, çoklukla göz önüne aldıkların-
dan, Modern Kapitalizmin, güçlü yanlarım yakalayama-
makta ve yeni koşullara kendini uyumlaştırabilme yeteneğini, 
yoksaymaktadırlar.  Savsakladıkları  diğer bir nokta, strük-
türel analiz yöntemi olmaktadır. 

Şimdi de Liberal veya Neo-Liberal doktrine inanan düşünür-
lerin görüşlerine yer vermek gerekir. 
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f)  Liberallere  Göre Karma  Ekonomi 

Hemen belirtelim ki, Liberal veya Neo-Liberal doktrine bağlı 
olan düşünce adamları da, çağımızın Kapitalist ve Sosyalist iki bü-
yük sistemi dışında, tek başına bağımsız bir iktidadî sistem, kabul 
etmekte ve Karma Ekonomiyi, M . Kapitalist sistemin, bir tertibi 
bi olarak kabul etmektedirler. 

U z u n bir süre Avrupa'da, sadece Liberal Kapitalizm, tek sis-
tem olarak tasarımlanabiliyordu. Oysa ekonomik faaliyetlerin  ta-
rihsel gelişimi, Prof.  A. Barrere 'in de belirttiği gibi Liberalizmin, 
mümkün olan tek tertip olmadığını (675), göstermiştir, 
aa) W. E uçken 

Daha önce andığım Fribourg Okulu'nun, ünlü öncü lideri 
W. Eucken'in Kapitalizm ve Sosyalizm dışında, «Karma 
bir sistemin» bağımsız bir nitelikte olamayacağı düşüncesinde 
olduğunu belirtmiştim (676). Gerçekten W. Eucken, iki kesimli 
ekonomilerin,tanımlanabileceğini belirtmekte ve işaret et-
mektedir. Bir millîleştirmenin yapılmış olması, bir kamusal 
kesimin mevcut olması, ekonominin (Sosyalist) güdücü, 
olduğunu göstermeğe yetmez. Söz konusu kamu kesiminin, 
hangi ekonomi tipine göre, işlediğini saptamak gerekir. 
Piyasa ekonomisine mi, yoksa Emredici bir Plâna göre mi, 
işlediğine bakmak gerekir. W. Eucken, ekonomik sistem-
leri başlıca arı organizasyon tiplerine göre, sınıflamakta  ve 
bu her tipe göre işleyen veya ona yaklaşan ölçülerde, o siste-
me dahil bir variasyon olarak kabul etmektedir. W. Eucken'in 
andığım bu organizasyon tipleri ayırımına göre, Batıda 
görülen Karma Ekonomi tertibi, Kapitalist sistemin ege-
menliği altında, kısaca Kapitalist bir Karma Ekonomi ol-
maktadır. Daha önce, andığımız, Liberal Prof.  D. Villey'de, 
W. Eucken'in düşüncelerini paylaşmakta ve sadece iki büyük 
sistem (Kapitalizm ve Sosyalizm), bulunduğunu belirtmek-
tedir. Prof.  D. Villey, Kapitalist sistemin karışıcı yönelime 
gireceğini belirtmektedir (677). 

(675) Bknz, A. BARRERE:  Histoire de la Pensle £conomique et Analyse des Thtories 
Contemporaines, Les Cours de Droit, 1957-1958, Paris. 

(676) Bknz, Fr. BİLGER: La Pensle £conomique Liberal Dans l'Allemagne Contemp-
oraine, a.g.e., sh: 59. 

(677) Bknz, Prof.  Dr. VİLLEY: Dupont-White, Paris, Alcan, 1936. 
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bb) L. V. Mises 

Devlet Müdahalelerini, Kapitalist sistem içinde, özel kesim ve 
devlet arasında bir işbirliği, koordinasyondan oluşuk sayan, L. 
Mises, Sosyalizm ile Kapitalizmden bazı unsurları alıp, bu 
iki sistem dışında, bir ara sistem (Vermittelnd), kurmanın 
mümkün olmadığını belirtmektedir. Teorinin arı düzeyinde 
bile düşünür, Sosyalizm ve Kapitalizm arasmda, ara bir sis-
tem anlayışının oluşmayacağım belirtmekte ve devam et-
mektedir: «hiç kimse üretim araçlarının, özel mülkiyetine 
ve yine aynı tarzda kollektif  mülkiyete dayanan sosyal iki 
düzen dışmda, üçüncü bir düzeni, tasarımlamanın mümkün 
olduğunu göstermekte, başarıya, ulaşamamıştır» (679), de-
mektedir. Yine düşünüre göre özel mülkiyetin, sınırlı güdümlü 
veya kurallayıcı ara sistemi, kendiliğinden çelişmeli ve an-
lamsızdır. Bunu gerçekleştirmek için yapdacak bir deneme, 
öylesine ciddî bunalımlara yol açar ki, bunlardan kurtul-
manın tek çıkar yolu, yine, ya Kapitalizm veya Sosyalizme 
başvurmak olmaktadır. Devam eden düşünür, «işte, ekonomi 
biliminin, hiç kimsenin çürütmeyi düşünmediği ve düşüne-
meyeceği, sonucu budur» (679) demektedir. 

Kısaca andığımız görüşleri ile L. Mises, sonuç olarak, Devletin, 
Kapitalist sistemdeki karışımların etkisi ve anlamı, «üretim araç-
larına sahip olan kişiye ve müteşebbislere, şayet özgür bı-
rakılmış olsayddar, yapmayacakları  faaliyetleri,  onlara yap-
tırmış olmaktır» (80). Burada düşünür, Devlet karışımlarının 
aşırılaşması, özel kesimin, tamamen serbest bırakıldığı durumda, 
oluşacak sakıncaların, benzerlerinin oluşturulabileceğini, belirt-
mektedir. 

cc) Prol. G. Leduc 

Kapitalist sistem içinde Devletin iktisadî hayata karışımları-
nın, yalnız yararlı değil; fakat,  zorunlu olduğunu belirten, Liberal 
Çağdaş iktisatçı, Prof.  G. Leduc, bu «karışımların Karma 
Ekonominin, tekniklerine göre yapdabileceğini, bu tertibin, 
çok çeşitli olanaklar sağladığım, anlatmaktadır (681). Kamusal 

(678) (679) (680) Bknz, L. MİSES: Kritik des Interventionismus, Iena, 1929, sh: 24-64. 
Anan: H. LAUFENBURGER:  l'Intervention de l'Etat, En Matifere  Economique, 
a.g.e., sh: 7-8. 

(681) Bknz, G. LEDUC: Economie du Developpement, Les Cours de Droit, Paris, 1961-
1962. sh: 404. 
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kesim ile özel kesim arasında, karma şirketler oluşturalabileceğini, 
bunlara Devlet veya Yöresel Yönetimlerin, çeşitli biçimlerde ortak 
olmasının olanaklı olduğunu, eklemektedir. 

Leduc 'e göre böylesi bir karma formülün,  en büyük avantajı, 
özel çıkar, kamusal yarar arasında sürekli ve organik bir işbirli-
ğine olanak vermiş olmasıdır. Düşünüre göre, bu işbirliği, yalnız 
kamu kesiminin gerekli yerlere dek uzanmasını sonuçlandırabile-
ceği gibi, tersine, devlet tarafından  yapılan bazı faaliyetlerin  (özel-
likle üretken nitelikte) özel kesimin alanına girmesini de sağlaya-
bilmektedir. Sonuç olarak düşünür, andığım Kitabında, Karma 
Ekonomi formülünü,  geçici kabul emekte ve sürekli bir tertip ol-
duğu takdirde yararının tartışılabileceğini ortaya koyarak Özel 
çıkar ile Kamusal çıkarın, karşıt olmaktan çok, dayanışma 
içinde olduklarını belirtmektedir. 

Bir diğer incelemesinde, G. Leduc, liberal düşünürlerin ka-
musal iktidarın ekonomik faaliyetlere  katılmasının bazı zorunlu-
luklarını yok saymadıklarını anımsattıktan sonra, başlıca iki bü-
yük sistemin bulunduğu, «ya otoriter ve merkeziyetçi yön-
temlerle ekonomik faaliyetleri  güden» (Sosyalizm), veya 
«iktisadî faaliyetlerin  temel olarak piyasa mekanizmaları 
ve özel - özgür girişimcilikten, birini seçmek zorunluluğu 
karşısındayız  (682), demektedir. 

Görüldüğü gibi, Paris iktisat Fakültesi öğretim üyelerinden, 
G. Leduc'te, Karma Ekonomiyi, Kapitalist sistemin içinde 
kalan bir tertip olarak kabul eden görüşlere katılmakta ve 
iki büyük sistem dışında, bağımsız, üşüncü bir sistem, tasa-
rımlamamaktadır. 

dd) Prof.  M. Allais 

Günümüzün modern liberallerinden, daha önce anılan Fransız 
M. Alais, «Laissez - faire'izmin»  ve «totalitarizmin ötelerinde», 
adlı incelemesinde, bu konuyu aydınlatacak açıklamalar yapmaktadır. 
Sistemler sorununun «Bırakınız Yapsınlar» ve «Otoriter Plancı-
lık», gibi ikilemeye indirgendiğini, birincisinde devletin hiç 
bir karışıma yanaşmadığı, ikincisinde ise, ekonominin üre-
timinden tüketime değin, merkezi bir otorite tarafuıdan 

(682) Bknz, G. LEDUC: «Les Huit Questions du LibĞralisme», R . P . P . , -içinde-, No: 
808, Mart, 1970, sh: 6 v.s. 
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güdüldüğü yönündeki savlar, çağımızın en vahim yanılgılarını 
oluşturan basitleştirici gayretler olduğunu belirtmektedir 
(683). Açıklamasına devam eden düşünür, gerçekte ekonomik oluş-
lar ve işleyişlerin çok daha farklı  olduğuna belirtmektedir. Tercih 
olanları, sadece fertlerin  her istediklerini tamamen özgür olarak ya-
pabildikleri genelleşen bir anarşi ile (Liberalizm), memurların 
güttüğü genel otoriter bir Devletçilik'ten, her türlü denetimden 
uzak ve her tür gerçek özgürlüğü yıkan, bencil bir bireycilik 
ile her yerde «hazır ve nazır» bir devletin bürokrasisinden iba-
ret değildir. Özgürlüğü, anarşiye yönelmeden de sürdürmek 
olanaklıdır. Ve tekellere engel olmakta, Sosyalist güdümcülüğe 
gitmeyi gerektirmez. «Sovyet hükümetleri tarafından  alınmış 
bazı tedbirleri beğenmek, komünist olmak anlamına gelemiyeceği 
gibi, bir Rus vatandaşının, demokratik bazı özgürlükleri önermesi 
de, anarşist olduğu anlamına gelmez» (684). M. Allais 'ye göre, 
eğer Liberalizm iflâs  ettiyse, bu kanun koyucusunun (devletin), 
onu iyi organize edememesi sonucudur. Oysa özerk öznelerin 
özgür faaliyetleri,  karşılıklı görev ve sorumluluk hukuku içinde uyum-
laştırılırsa, genel yarara da, daha iyi hizmet etmeleri sağlanmış olur. 
Kişinin çıkar arayışları, ne denirse densin, ekonomik özgürlüğü zo-
runlu kılmaktadır ve insan tabiatına bağlı kaldığından, bu özen-
dirme tek motör olarak kalacaktır.  Bunu hiç bir feylezof  değiş-
tirmeyecektir. Bununla birlikte, istediği kadar zorunlu olsun, bu 
özgürlüğün, anarşiye dönüşmesine izin verilemez. Eri uygun yol, 
genel yararı da, doyuracak genel bir hukukî çerçeve içinde, kanun 
ile, onu organize etmek gerekir. Kısaca, ünlü deyişle «güçlü ile 
yoksul arasında, bastıran ve ezen, özgürlük olmaktadır; 
fakat,  insanı kurtaran yine, kanun, olmaktadır». Bundan ötürü 
ekonomik özgürlüğün temel koşulu Devletin çok güçlü otori-
tesidir. Çünkü sadece ister, devlet ister işveren, işçi kesiminde 
olsun, bütün tekellere, ekonomik çıkar koalisyonları egemen 
olabilir (685). 

Anlaşıldığı gibi, Prof.  M. Allais'nin bu açıklamaları, çağı-
mızın varolan iki sistemine karşın, bunların her birinin ussal çerçe-
vesi içinde kalan, değişik tertiplerinin olabileceğini imâ etmektedir, 
çıkarlarının anarşisinde yıkılan ekonomik özgürlüklerin (Piya-

(683) M. ALLAIS: Au de la du Laissez-Fairisme et du Totalitarisme, N.R. E.C., -içinde-, 
Nisan, Mayıs, 1950, sh: 26-32. 

(684) (685) M. ALLAIS: a.g.in, sh: 29. 
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sanın otomatik aygıtları), devlet karışımları ile giderilebileceğini belirt-
mektedir. Böylece, M . Kapitalizmde Devlet karışımcılığı, kamu 
kesimi, plânlama, karma ekonomisi, sisteme karşı değil; 
tersine, sisteme uygun bir nitelik taşımaktadır. Karma 
Ekonomi tertibi de, Kapitalist sistem içinde, ekonomik ve 
sosyal anarşiyi engellemek, özel girişimciliği, toplumun genel 
yararları ile bağdaştıran bir işbirliği, bir denetleme, bir 
öngörme, olanağı vermiş olmaktadır. 

Karışıcı Kapitalizmin, belli bir gelişim aşaması olan 
Karma Ekonomi ve bunun çerçevelediği devlet karışımları, 
X X . yüzyıl Liberalizminde, bireylerin gerek kendi özel, 
gerekse genel yararı, gerçekleştirmek yeteneğini göstere-
meyen aczini, ikâme etmiş olmaktadır (dikkat edilmeli ki, 
özel girişimcilik değil; fakat,  onun eksik ve tehlikeli yanları 
ikâme edilmektedir). 

«Fransız Plâncılığı ve Demokrasi» başlıklı incelemesinde L. 
Franck'ın belirttiği gibi, «Fransız Plânlama yönteminin il-
ginç tarafı,  kendisini uygulayan kamusal bir üretim kesi-
minin var olması sonucunda, özgürlüklerin sınırlanması, 
en düşük düzeyde kalmış olmasıdır» (686). En düşük düzey-
lerde kalan bu özgürlük sınırlamaları, yol gösterici plânın, gerçek-
leştirebildiği ekonomik ve sosyal gelişmeler ve toplumsal avan-
tajlar göz öpüne alınacak olursa, yerindeliği ve haklılığı, kendili-
ğinden ortaya çıkar. Daha önce andığım gibi, Liberal Kapitalizmde 
oluşan yığışmalar ve tekeller ile, ekonomik özgürlükler kısılıyor, 
piyasa aygıtlarının doğal işleyişi bozuluyor; fakat,  buna karşın, 
genel yararın lehine büyük ve olumlu sonuçlar oluşmuyordu. Müda-
haleci Kapitalizmin, K a r m a ekonomisi, plânlaması ve özel kesim 
ile işbirliği çerçevesinde oluşan, özgürlük sınırlamaları ile Devlet, 
hiç değilse, ekonomik ve sosyal yararlar gerçekleştirmekle, anılan 
sınırlamaları, sağlanan genel yarar ile geniş ölçüde karşılanabileceği 
gibi, sistemi sarabilecek dengesizliklerin bunalımlarından da koruya-
bilmektedir. 

Batı Kapitalizminin uyguladığı Karma Ekonomi organizasyo-
nu tipinin, hangi anlama geldiğini aydınlatıcı açıklaması dolayısı 
ile sözü Fransız plânlamasının baş mimarlarında, P. Masse 'ye 

(686) Bknz, L. FRANOK:  «Planisme Français et D^mocratie» Revue Economique (özel 
sayı: Plânlama ile özgürlük arasında, No: a, Mart, 1953,-içinde-, sh: 195-319. 
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bırakmak gerekir. A. Shonfield  in kitabına yazdığı girişte kamu ve 
özel teşebbüse değinirken: «Ne özel ne de kamusal mülkiyeti, 
kaldırmak düşünülemez; fakat,  basit olarak ikisi arasmda 
ussal ve barışçı, bir arada yaşama taroını, örgütlemenin» 
(687), gerekliliğini belirtmektedir. 

K a m u ve özel kesimin barış içinde bir arada yaşamasının sağ-
ladığı dengeye değinen, Fr. Perroux, «Millîleştirmeleri gerek-
tiren karma ekonomi, gruplar arası bir piyasa ekonomisi-
dir, yoksa, piyasasız bir ekonomi değil» (688), demektedir. 
C) Karma Ekonomi, Bağımsız, Üçüncü Bir Sistem midir? 

Örneklerin sayısını daha fazla  çoğaltmakta bir yarar görme-
mekteyim. Bu açıklamalar, Karma Ekonominin, Batı ülkelerin-
de uygulandığı biçimi içinde, Müdahaleci Kapitalist sistemin, 
eski deyimi ile, bir organizasyon tipi, yeni deyiş ile, modern 
strüktürü olduğu, Kapitalist ve Sosyalist sistem dışında, 
tek başma özerk ve iki sistemden farklı  strüktürleri ve dok-
trini olan bir sistem olmadığı, açıkça ortaya çıkmaktadır. 
Çünkü açıktır ki, Devlet Karışımları, millîleştirmeler, Eko-
nomik Kamu kesiminin oluşması, Plânlama v.b. gibi oluş 
ve araçlar kapitalist sistemin, hem strüktrleri hem de Neo 
-Liberal doktrin ile uyum ve bağlam içindedir. Liberal Ka-
pitalizme oranla, Müdahaleci Kapitalizmin sinesindeki bu 
değişmeler, elbette önemlidir. Ama sistemin ruhu ile uyum-
laşan bir gelişim söz konusudur. Sonra şunu önemle belirt-
mek gerekir ki, Liberalizmin kurucularından, ünlü A. Smith' 
in andığımız eseri, dikkatle incelendiğinde, görülecektir ki 
daha sanayi Kapitalizmi aşamasında Devlete, ekonomik fa-
aliyetlerin genel çerçevelerini oluşturma ve iyileştirme ko-
nusunda, önemli roller verilmektedir. 

Çağdaş Kapitalizmin gerek içsel, gerekse dışsal strüktürlerinde, 
meydana gelmiş bulunan son derece önemli ve karmaşık değişme-
ler karşısında Devletin ekonomik, faaliyetlere  aktif  düzenleyici, dü-
zeltici, yaratıcı, organize edici bir özne olarak katılması, bir üçün-
cü sistem, anlamına kesinlikle gelmez. Kapitalist strüktürlerin 

(687) Bknz, P. MASSE: Introduction (A Shonfield,  Le Capitalisme d'Aujourd'hui 
«l'Etat et l'Entreprise»), a.g.e., sh: 26. 

(688) Fr. PERROUX: «Les Nationalisations et la Comptabilit<5 Nationale», Les Com-
ptes de la Nation, P . U . F . , Paris, 1949, sh: 189. 
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tümünün, ama, bazı sınırlamalarla yürürlükte olduğu bir ortamda. 
Kapitalist Devlet Karşımları, sistemi değiştirici değil, sadece dü-
zeltici, geliştirici ve yaşatıcı nitelikte olabilir. Bir iktisadî faaliye-
tin bir özel kişi veya Devlet tarafından  yapılıyor olması gö-
rünüşü ile, Kamu Ekonomik K.'nin dar veya geniş olmasının 
tek başına, değerlendirmelere ölçü yapılması doğru sapta-
malara olanak veremez. Bu olguların, hangi yöntem ve ne gibi 
amaçlarla yapıldığına da, bakmak gerekmektedir. Bu üç 
kritere bakdınca, Devletin faaliyeti  ve karışımlarının Kapi-
talist sistem ile uyum halinde bulunduğunu söylemek olanak-
lıdır. Unutmamak gerekir ki, Özel Kesimin ve kişilerin bile, 
Kapitalist espriye, % i oo oranında uydukları her halde ileri 
sürülemez. Nitekim, Fr. Perroux'da, Batı kapitalizmlerindeki 
bu devlet karışımlarının, esonomiyi yıkıcı değil; fakat,  ya-
pıcı olduklarını ve karışıcı doktrinin, sisteme uygun, onunla 
bağdaşan nitelikte bulunduğunu belirtmektedir (689). 

Müdahaleci Kapitalizmde Devlet, Karma Ekonominin sağladı-
ğı bütün araçları kullanarak, etkin iktisadî politikalar oluşturmak-
tadır. Bu iktisadî politikalar, başlıca üç ana amacı içerektedir: Eko-
nomik gücün çoğaltılması, yaşam düzeyinin yükseltilmesi ve 
enflâsyona  gitmeden (istikrarlı) bir ekonomik büyüme ger-
çekleştirmek  (690). 

Görüldüğü gibi, Devlet iktisadî kalkınmanın sa.dece temel un-
surlarından biri haline gelmekle yetinmedi, fakat  toplam talebi 
de düzenleyen en büyük merkezlerden biri haline geldi. Devletin 
ekonomik hayatta bu genişleyen rolü, plânlamayı gerekli bir hale 
getirmektedir. Kapitalist yol gösterici plânı zorunlu kılan bir di-
ğer neden, ekonomiyi her geçen gün biraz daha karmaşık bir hale 
getiren ve ekonominin çeşitli dalları arasındaki karşılıklı ilişkileri, 
daha da sıklaştıran teknolojik gelişmelerdir. Böylece bir eko-
nomi, geliştikçe koordinasyona olan gereksinme de büyü-
mektedir. Sonra ister özel, ister kamusal kesimde olsun Plânlama, 
modern Batılı insanın tutum ve davranış strüktürüne derin-
den uymaktadır. Evrene ve atoma egemen olma yarışma 

(689) Fr. PERROUX: Le Capitalisme (özellikle: «Interventionisme Liberal et Capi-
talisme» kısmı), P . U . F . , «Que Sais-Je?», Paris, 1962. sh: 123-126. 

(690) Bu noktalarda daha geniş bilgi için bknz, D. C. LAMBERT: «Systemes Econo-
miques et Types de Societes Dans les Pays Occidentaux», Chronique  Sociale de 
France,  -içinde-, Ağustos, 1970, Lyon. 
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çıkmış bulunan Batı insanına, ekonomik alanda «doğal ya-
sanın» kesin egemenliği, kabul ettirebilir mi? Ekonomik alan-
daki olaylara, eylemlere ve gelişmelere egemen olma arzusu ve 
gereği, Devledir K . E. K . , plânlama (Karma Ekonomi) v.b. gibi, 
etkin olabilen araçlara malik olabildiği bir zamanda, oluşmak gibi, 
bir tutarlılıkda yansıtmaktadır. Böylece Devlet, ekonomik ve sosyal 
hayatın değişen tarzlarda da olsa, bütün kesimlerine karışmaktadır. 
Bütün bu karışmaları etkin ve tutarlı bir tarzda yürütebilmek için, 
Devletin program ve plâna ihtiyacı bulunmaktadır. Önceliği olan 
projelerin gerçekleşebilmesi için, özel kesim ile bazan işbirliği yap-
ması gerekmektedir. 

Bununla beraber, andığımız bu Kapitalist Karma Ekonomi 
olsun, Devlet karışmaları olsun, Batının bütün gelişmiş Kapitalist 
ülkelerinde, aynı tarzda, aynı amaçlarla uygulanmamaktadır. Her 
ülkenin strüktürlerinin, özel ve genel niteliği, andığımız bu 
Karma Ekonominin ve Devlet Karışmalarının, biçimini ve 
işleyişini belirlemektedir. Örneğin, Bir Fransa, ile îngilteıe, 
A . B . D . , F. Almanya, İtalya veya tsveç, Kapitalist K a r m a Ekono-
mileri arasında, farklar  bulunmaktadır. Bu ülkelerin her birini, 
ayrı, ayrı incelemeğe, elbette olanak yoktur (691). Yine devletin Av-
rupa ülkeleri ekonomileıindeki rolüne de, derin ayrıntılarına girme-
den (692), en önemli özelliklerini, genel çizgileri doğrultusunda 
yakalamağa çalışalım. 

5 . B A T I Ü L K E L E R İ N İ N İ K T İ S A D İ S İ S T E M İ : ( K A R I Ş I C I ) 
K A P İ T A L İ S T  K A R M A  E K O N O M İ 

iki sektöre dayalı modeli ile bile, Batı Avrupa ülkelerinin eko-
nomik sistemi, karma yapılı bir ekonomik rejim yansıtmaktadır. 
Karışımcı Kapitalist sistemin bir variyantı (farkhlaştırılmış  bir 
biçimi), olan bu model, bir örgütlenme tipinden çok, bir işleyiş 
(fonksiyonman)  modeli olmaktadır. Çünkü burada ekonomik ku-
ralların işleyişi, Kapitalist öze uygundur, nitekim üretim mallan 
mülkiyeti, bireysel ve özel niteliklerini sürdürmektedir. 

(691) Belçika, Danimarka, İngiltere, Japonya, Hollanda, Avusturya,  İspanya, isveç, 
Kanada, italya, F. Almaya, Norveç, v.b., ülkelerin ekonomik sistemleri hakkında, 
bilgi için, bknz: 
— Systeme £conomique de l'Occident; I. cilt, 1957, II. cilt, 1959 Kyklos-Verlag 
Basel. 

(692) Bknz, M. SCHNEIDER : Le Röle de l'Etat Dans les ficonomies  Europeennes, 
Nancy, 1952. 
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Piyasa mekanizmalarının, otomatik, fakat  yetersizleşen düzen-
leyic'üğinin, düzenlenmesi zorunluluğu Devleti, Kapitalist Batı ül-
kelerinde iktisadî yaşama, karışmağa ve oluşan iktisadî faaliyet-
leri, insan aklı ve gereksinmelerininin yönünde yoğurmaya itmiştir. 

Düşünceme göre, tüketici yığınlarının gerçek ihtiyaçlarının 
karşılanmasını, doyum (tatmin) aşamalarının ötelerinde gölgede 
(karanlıkta) bırakan, özel ekonomik iktidarın aşırı yoğunlaşması 
ve tekelleşmesi ile yine, aşırı ve kötü kullanımları (iktisadî kaynak-
ların yanlış yöneltilmesinde ve kullanımında, oluşan savurganlık), 
yabancılaştırıcı bir reklâmcılığın, dengelenmesi ve tüketicilerle, 
güçsüz üreticilerin korunması gibi, zorunluluklar, Devlet karışım-
cılığının biçimini geliştirmiştir. 

Fakat, belirtilmesi gereken bir başka nokta da şudur ki, K a -
pitalist Karma Ekonominin, asal dayanıklarından biri olan Kamu-
sal Ekonomik Kesim ( K . E . K . )  gelişmiş ve geri kalmış ülkelerde 
de, ekonomik yaşam ve gelişmenin gerekleri arasındaki dengesini, 
henüz tam olarak bulamamıştır. Devletin K E K için optimalliğin 
tutarlı politikalarını oluşturmak ve özel kesim ile birlikte gütmek, 
yöneltebilmek gibi bir sorunu, etkinlikle çözmek durumundadırlar. 

Batı Avrupa ülkelerinin, A . E . T . , içinde veya dışında kalan 
ülkelerinde, uygulanmakta olan iktisadî sistem (Portekiz ve ispan-
ya'da ki yakın uygulamaların özellikleri dışında), Karışıcı Kapita-
lizmdir ve demokratik bir siyasal rejime eşlik etmektedir. 
Temeli, K a m u Ekonomik Kesimi ile Özel Kesiminden oluşan yapı-
lara dayanan ve plânlamanın aracılığıyla Devlet karışmaları ile sağ-
lanan, karşılıklı bir işbirliği ağından geçen, Kapitalist K a r m a Ekonomi-
dir. Daha önce belirtmiş olduğum gibi, bu Karma Ekonominin baş-
langıç temeli, millîleştirme süreçleri sonucu doğan, Ekonomik Ka-
musal bir Kesimdir. Devletin ekonomik ve sosyal karışımları, bü-
yük ölçüde bu, K . E . K . ,  aracılığıyla oluşmakta ve ekonomik faali-
yetlerin bu kesimi, doğurduğu diğer alt ve üst araçlar ile, ken-
diliğinden değil; izlenmekte olan veya izlenmesi gereken po-
litikaların, bir işlevi olarak gelişmekte, yaydmakta veya 
sınırlanmaktadır. Bu noktada oluşan gerçek Batı Avrupa ülke-
lerinin, bir çok ülkesinde, uygulanmakta olan K a r m a Ekonomi 
politikaları ile, doğrulanmaktadır (693). 

(693) Daha geniş bilgi için bknz, G. PETRILLI: l'Etat Entrepreneur. R. Laffont,  Paris, 
I97I-
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Devletin ekonomik alandaki önemli rolünü aydınlatan ünlü 
düşünür iktisatçı, F. List: «Karma Ekonomi bir olgudur ve özel 
bir mevzuata ihtiyaç duymaksızın öyle kalmalıdır. Fakat Devlet 
Karışımı, yakın kâr arayışları ötesinde kalan daha yüksek güdücü 
amaçlar, izlemelidir ve izleyebilir: Üretim gücünün ve ulusal eko-
nominin gücünün çoğaltılması, gibi» demiyormu i d i ? . . 

Çağdaş Kapitalizmin, Btı ülkelerinde oluşturduğu Karma Eko-
nomi tipi de, iktisadî kaynakların en iyi bir tarzda kullanılması, 
hızlandırılan ekonomik gelişme gücü ile, gerçekleştirilen beşerî 
[insancıl] ve sosyal amaçlarla, F. List'in vasiyetini, fazlasıyla  yeri-
ne getirmiş olmuyor mu? Hele Avrupanın ulusal ve bölgesel en-
tegrasyon [bütünleşme] arayışları da hatırlanırsa; Karma Ekono-
minin yalnız ulusal alan ile yetinmeyen ve rakip diğer Sosyalist 
Sisteme karşı, güçlü bir cephe oluşturan çok boyutlarda, evrensel 
bir ekonomik güç yaratmanın da, geliştirilmiş bir aracı 
olmuyor mu? 

Özel ve kamusal yararları en yüksek düzeyde bağdaştırabilen, 
sermayesi her iki kesimden sağlanan, Kapitalist rantabilite ile ka-
musal verimi birleştirebilmiş olan, özel hukuka dayalı, fakat 
ne özel bir ayrıcalığı ve ne de bir yükü bulunmayan ve bir «holding 
para-public» sayılan ve «150» anonim şirketten oluşan İtalyanla-
rın ve dünyanın en büyük teşebbüslerinden biri olan 1. R. 1. 
(İnstituto Per la Reconstruzione lndustriale)'nin, başkanı olan 
Giuseppe Petrilli, Karma Ekonominin amaçlarım, şöyle 
özetlemektedir: 

Karma Ekonominin çerçevesi içinde kamusal teşebbüsün, izle-
yeceği amaçların tablosunu, kesinlikle çizmenin, hatta şematize 
etmenin, henüz olanaksız olduğunu belirttikten sonra bazı kesim-
lerde, bu kamusal özel vazgeçilmez bir önem göstermektedir. Her 
şeyden önce, bazı geri kalmış bölgelerin kalkındırılması (bölgesel 
kalkınma) gereği. «Gerçekten özellikle Güney İtalya ve Fran-
sa'nın aşağı «Bretagne», gibi geri kalmış bölgeleri, devlet 
karışımları olmaksızın, özel girişim ile kalkındırılması, 
olanak dışıdır» (694). Halen Roma Üniversitesinde öğretim 
görevine devam eden, düşünce ve aksiyon adamı V. Petrilli, geri 
kalmış bölgeleri, kalkınmış diğer bölgelere kaynaştırmanın 
en etkin aracı olarak, K.E.K.,  Karma Ekonomi ve devlet 

(694) Ben belirtiyorum. 
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karışımcılığmı gerekli görmektedir. Coğrafî  düzeydeki bu 
dengesizliğin giderilmesine, birde diğişik iktisadî kesimler arası 
dengesizliklerinin giderilmesi içinde aynı yolu önermekte ve tarımsal 
kesimin istikrarsızlığında, anılan coğrafî  dengesizliğin büyük bir 
payı olduğunu hatırlatarak, Devlet karışmalarının, bu üç alanı geliş-
tirip ulusal ekonomive entegre etmesi gerektiğini, belirtmektedir 
(695)- " 

Petrili 'nin, A . E . T . ' n u n ekonomik sistemini de, aydınlatan ni-
telikteki bir diğer önerisi de, Avrupa'da sağadığı parlak başarılar 
ile büyük hayranlık yaratan t.R.t. örneğini, A . E . T . düzeyinde 
gerçekleştirmektir. Burada, Avrupa topluluğu çapında kamusal 
ekonomik kesimin entegrasyonu (696), önerilmiş olmaktadır. 

Konuya girmişken anımsatalım ki, Ocak, 1970'te, İngiliz tşçi 
Partisi lideri Harold Wilson (paradoksal görüntüsüne karşm), 
Avrupa düzeyinde özel sanayiinin entegrasyonunu gerçek-
leştirmeyi amaçlayan bir örgüt kurulmasmı ön gören bir 
öneride bulunmaktaydı  (697). 

Aslında günümüzde, gerek evrensel, gerekse A.E.T., 
çerçevesinde, çok uluslu şirketlerin oluşmasından geçen bir 
özel kesim entegrasyonu, gayretleri hızlanmaktadır. Bu akımı 
tamamlamak ve karma ekonomiye, evrensel kapitalist bo-
yutlar kazandırabilmek için çağımızın glişmiş Kapitalist 
ülkeleri, kendi aralarında bu defa  çok uluslu Kamusal şir-
ketleri oluşturmaya gidebilecekleri olasılığını, andığımız 
Karma Ekonominin yapısal dinamiği, kanıma göre, bir 
zorunluluk haline getirebilecektir. 

Eğer ütopyaların [hayallerin] yerine, strüktürlerin so-
mut gerçekleri izlenir ise, Batı ülkelerinde, bir Kamusal 
Ekonomik Kesim, bir Karma Ekonomi bir Özendirici plân-
dan geçen tutarlı bir karışımcılığın [sistem ile bağdaşık-conforme] 
uygulandığı görülür. Bu ne Sosyalizm ve ne de arı haliyle ve X I X . 
yüzyıl uygulama biçimi ile Liberalizmdir. Fakat ondan ayrıldığı 
noktalarda, onu düzeltip geliştiren, daha çok gelişmiş, Karışıcı 
Kapitalizmdir. V e bir diğerini Kapitalist sistemin çerçevesinde 
bütünleyen iki ekonomik kesimin [kamusal ve özel], oluşturduğu 
karma bir yapıya sahiptir. 

(695) (696) G. PETRILLI: I'Etat Entrepreneur, a.g.e., sh: 173-178. 
(697) Bknz, J. B. EGGENS: «Le Secteur Public Communautaire» (G. PETRILLI: 1' 

Etat Entrepreneur), -içinde-, a.g.e., sh: 193. 
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Karışıcı Kapitalizmin bu karma yapısında, Kamusal ve Özel 
kesim ile oluşan ilişkilerde ve bizatihi, ayrı ayrı her iki kesimde, 
çok geniş ve çeşitli organizasyon tiplerine yer bulunmaktadır. Örneğin 
K . E . Kesiminin, donmuş ve kesin bir tanımı, ne Batı'nın her hangi 
bir ülkesinde ne de A . E . T . , içinde (her kesin, birleşebileceği bir 
tarzda), yapılamamaktadır. Bu nokta bile, tek başına karma ekono-
minin bağımsız bir sistem olmadığını kanıtlayan bir diğer gösterge 
niteliğindedir. Çünkü açıktır ki, Kapitalist ve Sosyalist sistemlerin, 
kendilerine özgü ve sınırları açık-seçik olan strüktürleri ve dokt-
rinleri doğrultusunda, kullandığı araçlar aydınlığa kavuşabilmektedir. 
Batı'daki uygulanış biçimi ile, Kapitalist sistem ile bağlantıları ku-
rulmadan, Karma Ekonomiyi anlamak, olanakızdır. Gerçekten, 
Batı'da «Kamusal kesime dahil olan teşebbüsler, malî hukukî, sta-
tüleri ve yönetim biçimleri ile öylesine bir çeşitlilik içindedirler ki, 
hepsi için de genel tanım yapmak olanağı yerine, ancak her birini 
ayrı, ayrı sayarak ve göz önüne alarak, tanımlayabiliriz». Devlet 
karışmalaıına sınır çizilebilir mi? Kamusal Ekonomik Kesimin, 
genel ekonomi içindeki payı, ne kadar olmalıdr: % ıo, 30, 52, mi, 
ne kadar? Bu konuda Batı Kapitalizmlerindeki uygulamada, hiç 
bir benzerlik ve de ortaklık görünmemektedir. Bu farklılık  yalnız 
oranlarda değil; özel kesim ile olan ilişkilerde ve bizat kamusal ke-
simin o çerçevede oluşan kararlarında da, görülmektedir. Bu alan-
daki verilerin, kesinlikle ve her ülke için, geçerli olabilecek tanım-
ların yapılmasına ve sınırların çizilmesine olanak vermemesinde, bence 
şaşırtıcı bir taraf  yoktur. Çünkü Müdahaleci Kapitalist sistemin 
içerdiği bu oluşlar, onun gelişim ve değişim sürecinin aşama 
ve gereklerine göre, normal bir sonuç halinde, uymakta ve 
değişmektedir. Bu gün karışmayı gerektiren bir durum, yarın ta-
amamen veya kısmen ortadan kalkınca, devletin buraya uzanan 
karışımları da, doğal olarak bu değişmenin etkisinde, sınırlanacak 
veya genişleyecektir. Kamusal Ekonomik Kesimin ve Karma Eko-
nomili Şirketlerin, gerek yönetim, gerek malî hukukî niteliklerinin, 
yer ve zaman içinde, değişebilmesi bundandır. 

Kapitalist Karma Ekonominin, ülkesine ve zamanına göre, K a -
musal veya Özel Kesimin egemenliğinin ağır bastığı, basabildiği 
bir tertipte, diğerine gitmesi de yukarıda andığım nedenlerin so-
nucudur. 

Karışıcı, Kapitalist Karma Ekonominin andığımız bu önemli 
nitelikleri, Batı ülkelerinin ayrı, ayrı hepsinde izlenebilir. 
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Her ülke için bu konuda, ayrı incelemelere girmek olanağımız 
olmadığından, genellikle Batı ülkelerinin durumunu kısaca aydın-
latacak bir iki örnek vermekle yetineceğim (698). 

A) Kapitalist Batı Ülkelerinde Kamusal Ekonomik Kesim 

Batının Kapitalist sisteminde, Devletin ekonomik faaliyetlerin, 
hangi ölçüde aktif  bir öznesi olduğunu ve karışımlarının çapı hak-
kında da önemli bir gösterge oluşturan K . E . K ,  i, aynı zamanda, 
kamusal iktidarın uyguladıkları politikaların da en önemli aracı 
olmaktadırlar. 

Varoluşlarının temel felsefesini  yeniden kısaca belirtmek ge-
rekirse : Ekonomik gelişme, gönenci yaygınlaştırma, özgürlüğü 
kurtarma ve güvenliktir diyeceğim. Yukarıda andığım, temel 
kavramların her biri, diğeriyle karşılıklı etkileşim ve bağlam iliş-
kileri içinde, işlemekte bir diğerini bütünle/en sonuçlan ile, K . E . K . ' 
nin varoluş nedenlerini aydınlatmaktadırlar. 

a) Bir Açıklama 

Avrupa ülkelerinin kamusal kesimleri hakkında, sayısal bir 
bilgi vermeden önce, bir iki noktaya, değinmek gerekir. 

Önce şunu belirtmeli ki, K . E . K . ' i n  genişliği ve önemini, anla-
mını yansıtacak ağırlığı, hangi ülke olursa olsun, sayısal yönden 
kesinlikle  ve türdeş bir tarzda saptamağa, diğer ülkelerle yine mut-
lak bir fikir  verebilecek karşılaştırma yapmağa ve de bu kesimin 
zaman içindeki gelişmesini belirlemeğe olanak verecek, yüzde yüz 
geçerli bir yöntem, bulunmamaktadır. Bu konuda saptamalarda 
bulunurken; ihtiyatlı (çekinceli) olmanın gerekliliğini, böylece be-
lirtmiş olalım. 

Bu alanda varolan istatistikleri, aşağıdaki başlıca unsurları 
ölçmeye olanak verebilmektedir: 

• Yatırım ve tüketim için, kamu kesiminin satın aldığı mal 
ve hizmetler; 

• K a m u Kesiminin reel kaynaklara olan ihtiyaçları (kullan-
dıkları işgücü üzerinden ölçülmektedir Çünkü genellikle, sabit do-

(698) Bu konuda daha geniş bilgi için, bknz: R. ROGISSART:  Les Entrepriscs Publi-
ques Dans la Communaut£ Economique Euı-op^ene,Paris, Dunad, 1967. 
— P. TURGOT: Les Entreprises Publiques en Europe, Paris, Dunod, 1970. 
— De l'Economie Collectives, Ocak, Mart, 1961. 

Kaynak:  Rapport des Nations Unies Sur l'Economie de l'Europe en 1959. 
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natım stokunun önemi hakkında istatistiklere sahip bulunulma-
maktadır, ne de bunların dağılımı hakında; kamu kesiminin fak-
törlerin global gelirine yaptığı katkılar); yani bu kesimde, ödenen 
ücretler ve gerçekleştirilen kârlar; 

• K a m u Kesiminin, gelir dağılımı üzerinde icra ettiği ve 
malî yük ile, özel kesimin yararına yapdan cari transfer  ope-
rasyonlarının miktarı üzerindeki hesaplanan etki. 

b) Batı'da Kamu Ekonomik Kesimi'nin Genişliği 

Batı ülkelerinde K.EîK.'nin  genişliği hakkında bilgi veren ve 
aşağıda yansıyan çizelge, yukarıda andığım üç ölçü unsuruna göre 
düzenlenmiş olmaktadır: anılan 11 ülke hakkında sahip olunan 
bilgiler, Devlet ve yöresel yönetimler ve kamusal teşebbüsler ile, 
bunların, toplam sabit brüt yatırımlardaki payı ile ilgilidir. 

Yalnız burada yanıltıcı sonuçlar çıkarmamak için, anılan ülke-
lerin tümünün M. Kapitalist sistem içinde oldukları halde, 
sahip oldukları kamusal teşebbüslerin, yapısı ve özellikleri, 
kurumları arasında bazı farklarmbulunduğunu  gözde önüne 
almak gerekir. Sonra, istatistiksel alanda, anılan bir ülkeden 
diğerine geçişte, bazı farklılıklar  oluşturduğu da, unutulmamalıdır. 
Hatırlanması gereken bir diğer nokta, K.E.K. 'nin,  bir ülkeden di-
ğerine değişen bileşikleridir. 

Aşağıda anacağımı belirttiğim çizelgeler, bu kayıtlarla göz 
önüne alınmalı ve değerlendirilmelidir. 



ÇİZELGE (ıo) Ulusal Ekonomilerde Kamusal Ekonomik Kesimin Göreli 
Önemi (yüzde olarak (i) 1957 Yılı itibarı ile (1) 

Kamu Kesimi Teşebbüsler 

Ulusal harca- Sabit Yatırım- Aktif Ulusal harca- Sabit Yatırım- Aktif 
malarda (Brüt) lardaki payı Nüfustaki malarda (Brüt) lar toplamında Nüfustaki 

payı (2) (Brüt) payı payı (3) (Brüt) payı payı 

Avusturya 24 % (•) 44 % (•) 18 % 6 % (*) 27 % (*) 8,5 % 
İsveç 24 % 28 % '7 % 5 % 15 % 7 % 
ingiltere 22 % 42 % 25 % 4 % 32 % 14 % 
Hollanda 23 % 26 % ? 4 % 13 % ? 

Norveç 22 % 23 % ? 7 % '4 % ? 

Fransa 21 % (•) 35 % (*) 13,7 % (3) 5 % (*) 25 % (•) •7 
7 /o Finlandiay 20 % 27 % j> 2 % 9 % ? 

italya 20 % 37 % p 6 % 27 % T> 
B. Almanya 20 % v> ? 

13 % 
? ? ? 

Danimarka 17 % 24 % 
? 

13 % 2 % 12 % 4 % 
Belçika 14 % 20 % (•) " % (4) 2 % 10 % 4 % (5) 

(1) Kullanılan kavramlar, L'OECD'nin oluşturduğu ulusal hesaplarına uygundur. ® 
<A (2) Tüketim ve yatırım harcamaları. 

(3) Yatınım harcamaları. ^ 
(*) Bu işaretli rakamlar, biraz daha aşağı düzeydedirler. Özellikle Avusturya örneğinde, millileştirilmiş bankalara ait ait olan > 

teşebbüsler göz önüne alınmamıştır. 2 

(4) Bu oran, M. A. HIRSCHFEED'in, «L'economie collective en France, in Experiences, 1958, No. 3, S. 252 incelemesine göre, ^ 
alınmıştır. O* 

(5) 1953 yıi>- £ 

> 
58 
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ÇİZELGE 11: Kamusal Ekonomik Kesim, Sayılarla ve Birleşikleri ile 1957 Yılında. 

ECL: Devlet ve 

Yöresel Yönetimler - Yüzde Olarak - EP: Kamusal Teşebbüs 

1 Ulusal brüt Faktör fiyatları Sabit Toplam 
harcamalardaki ile Millî Gelir- Aktif  nüfustaki Brüt yatırım-

Ülkeler b. Pay c. deki pay pay lardaki pay 

Avusturya 24 — — 44 d-
ECL 18 !9 — 17 
EP 6 D. 8 e. 27 d. 

İsveç 24 f- 23 17 28 f. 
ECL 21 10 10 13 
EP 3 f- 13 7 15 

Hollanda 23 26 
ECL '9 I I 11 '3 
EP 4 — — 13 

ingiltere 22 24 25 42 
ECL 18 10 I I 10 
EP 4 14 14 32 

Norveç 22 18 — 23 
ECL 15 9 — 9 
EP 7 9 — • r 4 

Fransa 21 g. 18 35 g-
ECL 16 9 — 10 
EP 5 g- 10 g. 7 gh- 25 g-

Finlandiya 20 — — 27 
ECL 18 II 7 18 
EP 2 — 9 

İtalya 20 — 37 i-
ECL 14 1. — — 10 1. 
EP 6 i. — — 27 i-

Danimarka '7 15 9 j- 24 
ECL 15 V, — 9 J- 12 
EP 2 — 4 J- 12 

Belçika '4 g- — — 20 g. 
ECL 12 8 7 k. 10 
EP 2 g- — 4 k. 10 k. 

B. Almanya — — 

ECL 16 9 51 14 m. 
EP — — — — 
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b) B. Almanya dışında, ülkelerin sınıflanması,  K a m u kesimi-
nin, harcama oranına göre yapılmıştır. 

c) Devlet ve Yöresel Yönetimler bütününde, millî savunma 
harcamaları dahil, tüketim ve yatırımı da (brüt) içermektedir. 

d) Millîleştirilmiş bankalara dahil teşebbüsler dışında. 

e) 1958 Yöresel Yönetimler ile millî Bankalara dahil teşebbüs-
ler ihmâl edilmiştir. 

f)  Bu rakamlar kamusal kesimin karma nitelikli teşebbüslerini 
de göz önüne almaktadır. 

g) Bazı Yöresel yönetimlere dahil teşebbüsler, savsaklanmıştır. 

h) 1956. 

i) Burada Mahal l î 1. ile, Devlet yatırımlarını ayırmaya olanak 
vermemekte. 

j) 1955-

k) 1953-
1) Kullanılan işgücünün oranı. 

m) Stoklar dahil. 

Yukarıdaki çizelgede 1957 yılı itibariyle yansıyan rakamlar 15 
yıl önceki durumu yansıttıkları halde, Karma Ekonomi bakı-
mından, büyük bir önem taşıdıkları söylenebilir. 

Her şeyden önce hemen, hemen, Batı Avrupa'nın bütün ülke-
lerinde Mill î Gelirin en az 1 / 3 Ü , K . E . K . ' d e n geçmektedir. Devle-
tin mal ve hizmet harcamaları ile, yatırımlara ayırdığı paylar, bü-
tün millî gelirin % 15-25'ini almaktadır. Biraz ilerde, A . E . T . 
bakımıdan durumu incelediğimizde görülecektir ki bu eğilim, 
günümüzde daha da büyüyerek devam etmektedir. K. E. K . ' 
nin böylesi işleyişi, ülkelerin genel ekonomisi üzerinde büyük bir etki 
yaratmaktadır. Bundan ötürü de hükümetlerin, saptadıkları iktisadî 
politikaların başarılı olmasına önemli katkıları olmaktadır. 

Kamu Ekonomik Kesiminin, ulusal ekonomi üzerinde ya-
rattığı etkiler, başlıca dört alanda görülmektedir: Mikro-
ekonomi (malî politikanın, şu veya bu tarafının  özel kişiler 
ve teşebbüslerin davranışı etkilemesi). İkincisi kamu ikti-
darının sosyal koşullar, gönene üzerine miliî gelirin dağılımı 
dolayısı ile yaptığı etki (hiç kuşkusuz burada kamusal har-
camalarla ve vergi politikası ile, millî gelirin paylaşım strüktü-
rünün değiştiği ölçülerde oluşan etki söz konusudur) Üçüncü 
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olarak, K. E. K'nin, kaynakların  dağılımına ve ekonomik 
strüktürlerin uzun sürelerdeki gelişmesi ile ekonomik büyü-
me üzerindeki etkileri. Dördüncü ve son olarak, nihayet, 
çoklukla kısa sürelerde, K . E . K .  faaliyetlerinin,  istihdam, 
üretim ve fiyat  gibi, Makro ekonominin, değişkenleri üzerinde-
ki yansıma ve etkilerini anmak gerekir (699). 

B) Avrupa Ekonomik Topluluğunda, Kamu Ekonomik Kesimi 
(K.E.K) 

Daha önce dolayısı ile, A.E.T.'nun, Avrupa kıt'asının 
boyutlarda kapitalist sistemin bir entegrasyonunu amaçla-
dığım belirtmiştim. Açıklamalarımın bu noktasında, bu Kapi-
talizmin, Karışıcı ve Karma nitelikli olduğu, yukarıda andığım 
çizelge'de yansımakta ve biraz ötede, A.E.T.'nu ilgilendiren 
siyasal analizde ise, yeniden doğrulanmış olacaktır. 

Gerçekten Roma Antlaşması K . E . K . ' n i n ,  sınırlarını anlamını, 
değiştirmediği gibi «Kamu İktisadî Teşebbüslerinin daha önem-
li bir rol oynaması sonucunu da doğurmaktadır» (700). 

Andığım toplulukta, K . E . K . ' i ,  genellikle, şu biçim altında 
oluşmakta ve görünmektedir: 

• Hükümetlerin saptadıkları ilkelere göre hareket eden; fa-
kat, kendi bütçelerini, kendileri hazırlayan kamusal teşebbüsler; 

Özel kesimin faaliyet  alanlarını paylaşan ve en geniş grubu 
oluşturan, kamusal kesime ait olan, Banka, Sigortalar, Kömür 
-gaz, Elektrik  v.b. gibi kuruluşlar; 

• Karma Ekonomili Şirketler (İ.R.İ., Wolkwagen g b i ) . 

Kısaca yeniden hatırlatalım ki, strüktürel ve doktrinal yön-
den, giderek sıkı bir işbirliğine, ortak işgüdümüne dönüşen, özel 
ve kamusal kesimlerin (Devlete, fertlerin),  «birlikte barış içinde 
yaşamasını», yansıtmaktadır.  Kamusal kesimin çoklukla ekonomi-
nin, enerji, ulaşım, para/kredi gibi, kilit dallarında yoğun-

(699) Batı ülkelerinin, ulusal ekonomilerinde, K. E. Kesiminin yeri ve önemi hakkında, 
andıklarımızdan başka, özellikle, Birleşmiş, Milletlerin Avrupa Ekonomisi üzerine, 
hazırladığı raporlar (1959'dan itibaren) ile «La Documentation  Française»,  14 Kasım, 
1960, No: 2, 713. 

(700) Bknz: Ortak Pazarda ve Türkiye'de İktisadî Devlet Teşekkülleri, İktisadî Kalkınma 
Vakfı,  Yayınları, No: 40, Ekim 1972. 
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laşması, ekonomik büyümenin dinamizmine verilen önemi 
göstermekte ve bu alanda, özel kesim oluşturulan Karma 
ile de Devlet, sürükleyici olmaktadır. 

Nihayet, A.E.T. söz konusu olduğuna göre, bu çerçevede, 
K.E.Kesimi,  önemli roller oynayabilir. Hatta, bu ülkelerin 
ekonomik entegrasyonunun ilk aşaması, bu düzeyde gerçek-
leştirilebilir. Nitekim Brükselde buluşan A . E . T . mümessilleri, 
ortak ekonomik politikaların saptanması (özellikle, enerji, teleko-
münikasyon, yüksek düzeydeki uygulamalı araştırmalarda, bölgesel 
kalkınma, alt yapı, yatırım politikaları gibi, topluluk arası parasal 
sorunlar) yönünde, büyük çabalar harcamaktadırlar. 

Bu ortamda, K . E . K .  nin, statülerinin farklılığına  rağmen, sa-
hip oldukları olanaklar ve hareket becerileri sonucunda, çok boyutlu 
müdahaleleri sayesinde, hem özel kesim ile hem de, diğer benzer 
ülkelerin K . E . K . ' i  ile, etkin ve verimli bir işbirliği gerçekleştire-
bilmektedirler. 

Bu değinmelerden sonra şimdi, A . E . T . Topluluğunun, K . E . 
Kesimine bir göz atalım. Belirteyim ki, burada kullanacağım ra-
kamlar, Avrupa Kamusal Teşebbüs Merkezinin (C.E.E.P.), bir 
raporundan alınmıştır (701). 

ÇİZELGE 12: A.E.T. 'de, Kamusal Ekonomik Kesimi (Ulusal Ekonomilerdeki Oran-

larıyla Birlikte). 1963 Yılı Bakımından. 

Personel Sayısı İş Hacmi G. S. Yatırım Ortalama 

A . E . T . Ulusal A . E . T . Ulusal A . E . T . Ulusal 
Ülkeler % Eko. % % Eko. % /o Eko. % 

B. Almanya 39.5 8,9 36 7,2 30,9 39,5 35,4 
Fransa 30,3 11,2 35 10 36,4 22,7 33,9 
İtalya 20,8 11,6 19,6 8,1 23,4 28 21,9 
Hollanda 5,3 8,1 6,4 8,7 6 21 5,9 
Belçika 3,9 8 2,8 4,5 3 13,5 3,2 
Lüksemburg 0,2 5,6 0,2 3,7 o,3 '5 °,3 

Kaynak:  Centre Europeen de l'Entreprise Publique. 

(701) Bknz: Centre Europeen de l'Entreprise Publique (C.E.E.P.) ile, G. ROGISSART: 
Les Entreprises Publiques Dans la Communaute Economique Europeen, a.g.e. 
Ayrıca, A. Marchal: «Le secteur public et l'^conömie de marche dans la C.E.E.», 
R . E . , için de Cilt: XIX, No: 5ğ septembre, 1968, sh: 737-765. 
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Yukarıdaki çizelgenin içerdiği sayılar. A . E . Topluluğunda, 
Devletin iktisadî hayata karışmalarını, K.E.K.  nin ve Karma Eko-
nominin önemini, açıkça yansıtacak niteliktedir K. Kapita-
list sistem bakımından bu aydınlatıcı yanma ek olarak, 
iigili her ülkenin durumunu da, bu çizelgede ayrıca açık-
lığa kavuşturmaktadır. 

Çizelgenin içerdiği üç temel kritere göre, (personel, iş hacmi, 
yatırım) ortalamanın en yüksek olduğu ülke % 35,4 ile B. Alman-
ya'dır. Onu % 33,9 ile Fransa, % 21,3 ile İtalya, % 9,4 ile de Bel-
çika, Hollanda ve Lüksemburg'un oluşturduğu (Benelux) 
Benelüks topluluğu izlemektedir. 

Böylece, A . E . T . ' n u n (altılar, 1953), çalıştırdığı personel, 
1963 te, tam 4.528.769, kişiye varmaktadır, bu sayı, topluluğun 
ticarî ve sanayi efektifinin,  % 10'unu oluşturmaktadır. Aynı 
teşebbüsler, 1963 yılında, genel iş hacminin % 8-9'unu ve sanayi 
- ticarî toplam yatırımların ise % 24-25 ini gerçekleştirmektedir. 

1969 yılında ise Fransa'da K a m u İktisadî Teşebbüslerinde, ça-
lışanların sayısı 1,4 milyon idi, bu düzey A.E.T. bütünü bakımın-
dan % 30,3 lük bir oran yansıtıyordu. Almanya'da ise bu 
sayı, 1,8 milyondur (A.E.T., % 39,5). 

Yine Avrupa İ.T. Merkezinin andığım araştırmasına göre, 
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin A . E . T . , ülkelerindeki sayısı da 
şöyle sıralanmaktadır. 

ÜLKELER K . İ . T . SAYISI 

B. Almanya 
Fransa 
İtalya 
Belçika 
Hollanda 
Lüksemburg 

TOPLAM 

1570 
400 
800 
35° 

30 
10 

3160 

Andığım A . E . T o p l u l u ğ u n a dahil olan ülkelerin tümünün, Ka-
pitalist Karma Ekonomiye dahil olduklarım gösteren bir diğer nok-
ta K . E . Kesiminin ve özellikle Kamusal teşebbüsler arasında bulu-
nan benzerliktir. Bu benzerlik başlıca 4 noktada yansımaktadır: 
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® Bütün bu ülkelerdeki kamusal teşebbüslerden, ulaştırma 
telekomünikasyon alanındakiler, kamusal kesimin en ağır bastığı 
dalı oluşturmaktadır. 

• Yine bu toplulukta, ticaret ve hizmetlerde, kamu teşebbüs-
lerinin payı savsaklanacak ölçüde düşüktür; 

• Ülkesine göre bazı variyantlar göstermesine rağmen enerji 
ve finans  alanındaki kamusal teşebbüsler, K . E . K . ' n i n en önemli 
kesitini oluşturmaktadırlar; 

• Enerji ve ulaştırma çıktıktan sonra geriye kalan dar anlam-
da sanayi oranı, sanıldığından daha sınırlı kalmaktadır (burada 
İtalya, istisna olmaktadır) (702). 

Batı Avrupa, ( A . E . T . ) dışında kalan, diğer Kapitalist ülke-
lerde de, Karma Ekonomi uygulandığı görülmektedir. Örneğin İn-
giltere'de Devletin iktisadî hayata, genel fakat  ılımlı (Kapitalist 
nitelikte Liberal), karışımları, çok yaygın tartışmalara yol açmış-
tır (703). Daha önce sosyal alanlarda, İngiltere'nin kaydettiği ge-
lişmelere değinmiştim: 

Gerçekten işçi partisinin (Labour Party), iktidara gelmesi ile, 
Kapitalist sistemle bağdaşan nitelikte iktisadî hayata müdahale-
lerde bulunmuş, bazı sanayi dalları millîleştirilmiş, devletin alt yapı 
yatırımları hızlanmıştır. Böylece, millîleştirmeler aracılığı ile, bir 
kamusal ekonomik kesim oluşarak, ekonomiye karma bir nitelik 
kazanmıştır. 

Nitekim İktisat kitabında (704), F. Ergin'de, isabetli olarak 
İngiltere'yi karma ekonomilere, «örnek» olarak göstermek-
tedir. İngiltere'nin, A . E . Topluluğuna kalması ile (6'ların 10'a 
çıkması), bu ülkenin Kapitalist Karma Ekonomi tertibine bağ-
lılığının bir diğer göstergesi kabul edilebilir. 

A . B . D . ile Kanada'nın da Kapitalist Karma Ekonomiye clahil 
bulunduklarını, belirtmekle yetinelim. 

(702) Daha fazla  bilgi içitı, bknz; G. ROGISSART:  Les Entreprises Publiques Dans la 
C . E . E . a.g.e. 

(703) Burada, bir örnek vermekle yetinelim. Bknz; Economic Survey Şubat, 1947 (Cmd. 
7046). ile; S. O. FRANKS:  Central Planning and Contral in war and Peance, Lon-
don, 1947. 

(704) Bknz, Feridun ERGİN: İktisat, Hamle Matbaası, İstanbul, 1964, 4 cü baskı, sh: 
222-262. 
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A . B. Devletleri ekonomisinin geleceği ile ilgilenen bazı ikti-
satçılar (705), bu Kapitalizmin «Ya ulusal bir Sosyalizme 
veya Faşizme» yönelmekten başka seçeneği olmadığını da, 
belirtmektedirler. 

Bu kışımı bitirmeden önce, özellikle A . E . T o p l u l u ğ u n u n , bü-
tünleşmesinin Liberal Kapitalist sistem içinde («Liberalizm», 
bu konudaki bütün ütopyasına karşın gerçekleştiremediği), 
oluşamıyacağı, fakat,  K. Kapitalizmin andığımız karma 
tertibi içinde, strüktürel bağlantı ve uyumlar sağlanarak ve 
hem de, Avrupa çerçevesinde, «üye ülkelerin tümü yararına 
olmak üzere uluslararası iş bölümünü de gerçekleştirebi-
leceği» (706), belirtilmektedir. 

6. D E V L E T İ N T E K E L C İ K A P İ T A L İ Z M İ  ( D . T . K . ) 

A) Devletin Tekelci Kapitalizminin Tanımı: 

Buraya değin anlatmya çalıştığım, K . Kapitalizm ve Karma 
tertibi, daha öncede dolayısı ile değinmiş olduğumuz üzere, marksist 
çevreler tarafından,  «Devletin Tekelci Kapitalizmi», tarzında 
nitelendirilmektedir. Kapitalist sistemi, çoklukla X I X . yüzyılın Li-
beralizminden ibaret sanan ve onun oluşum ve değişim aşa-
malarını göz önüne almadan bu çevreler içinde Çağdaş Ka-
pitalizm, «Devletin Tekelci Kapitalizmi» ile eş anlamlıdır ve 
de, günümüzün «emperyalist özelliği ile nitelendirilmektedir. 

Bu düşünce akımına göre L. Kapitalist sistemin iç çelişkileri, 
«Tekelci Teşebbüsleri oluşturmuştu», daha sonraları ise em-
peryalizmin bunalımları, Kapitalizmin değişmelerini hızlandırarak, 
Monopollerin Kapitalizmini, Devletin Tekelci Kapitalizmin haline 
dönüştürmüş oldu. Marksist çevrelere göre: «Ulusal yaşam üzerin-
de tekellerin iktidarını, Devletin Tekelci Kapitalizmi, devlet gücü-
ne tekellerin gücünü ekleyen tek biı mekanizma oluşturmakta ve 
Kapitalizmi kurtarmaktadır.  Böylece emperyalist burjuvazinin 
işçi sınıfını  sömürmesine ve geniş halk yığınlarını soymaya olanak ve-
ren, kâr düzeylerini azamileştirmektedir» (707). 

(705) Bknz, S. Ch. KOLM: «l'Avenir du Capitalisme Americains», R.E.P . -içnde-i, 
Kasım, Ocak, 1970, sh: 999 v.s. 

(706) Bknz, MARCHAL:  A la Recherche d'un Systeme £conomique Nancy, 1952, sh: 
I5-I9-

(707) Bknz: Komünist parti ve işçilerin uluslararası Konferansı  1960, Anan, Paul BOC-
CARA:  La Crise du Capitalisme Monopoliste d'Etat, les Luttes des Travailleurs, 
E. P., ayrı baskı, Mart, 1970 Paris, sh: 6. 
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Çağdaş Kapitalizmin, incelemelerimiz doğrultutunda Karışıcı 
Karma Kapitalizm dediğimiz bu modern aşaması, Marksist 
çevre ve düşünürler tarafından  daha farklı  nitelendirilmek-
tedir. Bu cephede yer alan düşünürlere göre, «içinde yaşanılan K a -
pitalizmin içlerindeki Tekelci veya Emperyalist aşamasında, bir 
diğerini izleyen iki aşama ayırt etmektedirler; biri basit Tekelcilik, 
diğeri ise Devletin Tekelci Kapitalizmi. Çağdaş Kapitalizmi, bütünü 
içinde karekterize eden bu kinci aşama^ bu düşünürlere göre, Kapi-
talist sistemin son aşaması» olmaktadır (708). 

Marksist düşünürler için, Devletin Tekelci bu Kapitalizmi (bun-
dan sonra D . T . K . ) , 1914-1918 savaşının başında, kendini göste-
ren emperyalist aşamadaki, anlamlı değişmeler sonucu belirmeğe 
başlamıştır. Çünkü, Kapitalist devletler arası çatışmalar sonucun-
da Devlet karışmaları çoğalmış, üretimi son sınırlarına itebilmek 
için, özel teşebbüsün basit tekelci, aşaması aşılmış, Devlet iktidarını, 
kamusal programlama, finansman,  mal ve hizmet İsmarlaması ile 
«Kapitalist Birikimin» hizmetine sunarak Devletin Kapitalist 
aşamasına çıkılmıştır (709). Bu çözümleme çizgisinde, Hitler 
Almanyası ile, A.B.D.'nin, Roosevelt tarafından  oluşturulan 
ve daha önce anlatmış bulunduğum «New-Deal» politikaları, 
bunalım içinde bulunan Kapitalist sistemi kurtarmak için, uygula-
nan ve D . T . Kapitalizmine örnek oluşturan, olgular, olmaktadır. 

Yine Marksist düşünürlere göre, sömürme ve işçilerin bu sö-
mürmeye karşı savaşımları, donmuş bir olgu değildir. Kapitalist 
sistemin yok olmasına dek uzanacak bir süreçtir. Kapitalizmin 
farklı  aşamalarına karşın, işçi kesiminin sömürüsü devam etmek-
tedir. Devletin Tekelci Kapitalizminde, Kapitalist olmayan bütün 
çalışan grupların, global sömürülmesinin koşulları, kollektif  bir 
biçimde gerçekleştirilmektedir. Devletin Tekelci Teşebbüslerde, iş-
çilerin prodüktivitesi daha fazla  arttırıldığından, üretimin «Değer 
Fazlası» da, çoğalmakta ve işçi kesiminin sömürülmesi yeni biçim-
ler altında devam etmektedir. D.T.K., aşamasında, devletin karış-
maları, Kapitalist sömürünün yalnız özel kesimde değil, genel 
plânda da bütün çalışanları saran ve yaygınlaşan, genellik kazanıp 
yayılan bir olgu haline gelmektedir (710). 

(708) (709) Bknz, P. BOCCARA:  La Crise du Capitalisme Monopoliste d'Etat et les-
luttes des Travailleurs, E. P., yayını, a.g.in, sh: 5-6. 

(710) Bknz, J. DUFOUR, P. GREVET, H. HOLLEAU: Les Formes Actuels de l'Exp-
loitation des Travailleurs Sous le Capitalisme Monopoliste d'Etat, E .P. , özel sayı, 
No: 194, Eylül, 1970, (sh: 9-104). 
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Batının Kapitalist ülkelerindeki Marksist çevreler ile, Sosya-
list ülkelerin düşünürleri, Çağımızın Kapitalizmini, Devletin 
Tekelci Kapitalizmi (D.T .K.) tarzında yorumlarken dayan-
dıkları kaynak,  genellikle Lenin ve (Engels) olmaktadır (711). 
Bilindiği üzere D.T.K., deyimini, 1917 yılında Lenin kullan-
mıştır. Ve Ülkelerinin Kapitalist toplumlarını nitelendirmek 
anlamında kullanılan bu kavramın «Teorik Statüsü» halen 
açıklıkla ve bilimsel bir tutarlılık, yansıtabildiğim savunmak 
güçtür. 

Bu konuda büyük gayretler gösterilmesi, bu eksikliği yansıtan 
bir gösterge olarak kabul edilebilir. Fransa'nın «Choisy-le Roi'da» 
26-29 Mayıs 1966 da, toplanan Uluslarasaı bir kollogyum da, 
Marksist düşünürlerin yansıyan gayretleri (712), Batı dün-
yasının ünlü marksist iktisatçılarından Paul Baran ve P. 
Sweezy'in çalışmaları (713), ve diğer incelemelerde (714) görülen 
ek çabalar ile, D.T.K. kavramı, tanımlanmaya çalışılmıştır. Şimdi 
bu girişimlere kısaca bir göz atalım. Devletin Tekelci Kapitalizmi 
(D.T.K.) üç ayrı sözcükten oluşan birleşimi ile, 15 yıldan 
beri, başlıca diğerini izleyen üç formülleşmeden  geçmek-
tedir (715). 

tikine Göre: D.T.K., Devlet aygıtını, Kapitalist tekellere bağ-
lamak ve onun ekonomiye karışmalarını (özellikle askerî amaçları 
aracılığı ile), anılan tekellerin kârlarını azamileştirmek ve malî 
sermayenin tüm gücü ile kökleşmesini, sağlamaktadır (716). 

İkincisi ise: D . T . K . , Tekelci Sermaye tarafından,  Burjuva 
Devletinin,.bir devlet mülkiyeti, bir devlet tüketimi, devlet deneti-
mi ve düzenlemesini içeren karmaşık sistemini özel yararlarına, 
kullanmalarıdır (717), 

(711) Bknz, LENİN: l'Imperialisme, State Supreme du Capitalisme, 1916, a.g.e., «1' 
Etat et la Revolution», Ed. Sociales; ayrıca, «La Catastrophe Imminente et les Mo-
yens de la Conjurer, Ouvres, Cilt: 25. 

(712) Colloque de Choisy-Le-Roi, sur «le Capitalisme Monopoliste d'Etat» Economie et 
Politiçue  (özel-sayı), No: 143-14.4, Tem-Ağustos-Eylül-Ekim, 1966, Paris. 

(713) P. BARAN  P. SVVEEZY:  Le Capitalisme Monopoliste, Paris, F. Maspero. 1969. 
(714) Traite Marxsiste d'Economie Politique (Le Capitalisme Monopoliste d'Etat», İki 

cilt, a.g.e., Ed. Sociales, 1971. 
(715) M. GOETZ: «La Societe Capitaliste», R. S., -içinde-, No: 23-24, 1969, sh: 42. 
(716) Bknz: Manuel d'Economie Politique, Ed. Sociales, Paris, 1956. 
(717) Bknz: La Nouvelle Revue Internationale, 1958. 
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Üçüncü Tanım: D . T . K . ' n i , ekonomik hayatın sadece bir iki 
kısmını ilgilendirmeyen, global bir fenomen  olarak, görmektedir. 

Emperyalizmin çelişkileri, «Tekelci Kapitalizmi, Devletin 
Tekelci Kapitalizmine dönüştürdü. Tekellerin, ulusal hayat 
üzerindeki iktidarlarına güç kazandıran D.T.K., Devletin 
ile bu tekellerin böylece birleşerek tek bir aygıtı oluşturan 
güçleri, Kapitalizmi kurtarmanın, işçi sınıfının  sömürülmesi 
ile geniş halk yığınlarının soyutlamasına yol açan emperya-
list Burjuva Sınıfının  kârlarını azamîleştirmenin etkin bir 
aracı olmaktadır» (718). 

Marksist düşünce akımına göre, D . T . K . , belli bir gelişme aşa-
masına ulaşmış bulunan Kapitalizmin, genişleyen içsel çelişki-
lerini yenmek için, oluşmuş bir girişimdir. Demek oluyor ki, bu 
aşamada, Devlet, tekellerin gücünü büyütmede, çok önemli bir 
rol oynamaktadır. 

Böylece çağımızın Devleti, Kapitalist ülkelerde, Marksist ikti-
sat düşünce akımı için, «süperstrüktür» olarak, sömüren sınıfın 
hizmetinde geleneksel olarak, bastırıcı bir güç olarak bulunmak-
ta (719) ve son derece genişleyen ekonomik işlevleri sonucunda, 
toplumun maddesel temellerinin bir unsuru haline gelmektedir. 
Bu ikili nitelik, devleti iktisadi alana karışmaya zorlayanların, te-
keller olduğu gerçeğini, (bu düşünce çevrelerine göre), unutma-
mak gerekir. . . 

Kısaca Marksist iktisadî düşünce akımında, çağımızın «Müda-
haleci Kapitalizmi» dediğim aşaması, «aslında Devlet ile Tekel-
leri, bir tek aygıt halinde birleştiren, D.T.K., olmaktadır. 
Nitekim, ünlü M. Dobb, Kapitalizmin. II. Dünya Savaşmdan 
sonraki değişmeleri adlı incelemesinde, Devletin iktidasî 
hayata artan etki ve karışımlarını, Devletin Karışımcı Kapita-
lizmi tarzında nitelemekte ve bu oluşmanın köklerinin genellikle-
empcryalist ülkelerin uluslararası çatışmasından doğduğunu belirt-
mektedir (720). 

(718) 1960 yılında, 81, Komünist ve işçi partisi tarafından  hazırlanan, Uluslararası konfe-
rans, Anan, P. BOCCRA (707 nolu dip notuna bknz). 

(719) Devletin, Marlsist analizi ve yorumu için, bknz, N. POULANTZAS: Pouvoir 
Politique et Classes, F. Maspero, Paris, 1970; ile, R. MILIBAND: The State in 
Capitalist Society, Weidenfeld  and Nicholson, Londra, 1969. 

(720) M. DOBB: «Les Transformations  du Capitalisme Apres la Deuxieme Guerre Mondi-
le», Paris, Les Ed. de la Nouvelle Critique, 1967. sh. 44-45. 
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Andığımız Marksist düşünce akımına göre, Çağdaş Kapita-
lizmin, onların deyimi ile, D.T.K., insanlığı giderek ve hızlı bir 
tarzında Sosyalizme yaklaştırmıştır. Bundan ötürü de «D.T. 
Kapitalizmi, Sosyalizmin maddesel hazırlığının en mükem-
meli olmaktadır; çünkü proleterleri ayaklanmaya itmesinin 
ötesinde, koşulları, Sosyalizme doğru olgun bir hale getir-
mektedir» (721). 

Özetlemek gerekirse, Marksist düşünce akımı için, 
Müdahaleci Kapitalizmde Devlet, özel kesiminin tekelleri 
Kapitalizmde Devlet, özel kesimin tekelleri tarafından  yu-
tulmuş olmakta ve Devletin Tekelci Kapitalizmine, yol açıl 
maktadır. Kapitalist sistemin çelişkilerini yenmek için 
başvurulan bu Devlet ve özel kesim birleşmesi giderek 
Sosyalizme gidişi hızlandıracak ortamları hazırlamaktadır. 
B) Devletin Tekelci Kapitalizmi'nin Eleştirisi. 

Daha önce çeşitli vesilelerle değinmiş olduğum gibi, marksist 
iktisadı düşünce akımı, Çağdaş Kapitalizmin oluşum ve değişim 
aşamalarını, strüktürel bütünlüğü ve ilişkileri içinde ele almamak-
ta ve çoklukla Lenin döneminde (1916), yapılmış bulunan ve X I X . 
yüz yıl Liberal Kapitalizminin strüktürlerinin, sanki aynen yürür-
lükteymişçesine bir tavır takındığı izlenimini vermektedir. Devle-
tin bir «süperstrüktür» olarak, sadece «Emperyalist Burjuva» 
sınıfının  elinde bir araç olduğunu belirtirken, diğer sosyal 
strüktürlerin ve demokratik rejimin olanak verdiği baskı 
ve katılma oluşlarmı savsaklamaktadır.  Bu tanım ancak 
demokratik olmayan Kapitalizm için (Faşizm), söz konusu 
edilebilir. Müdahaleci ve Demokratik Kapitalizmin Karma 
yapdarında,sadece Kapitalist grup değil, Sendikalar grubu 
da yan - alt ve üst etkileriyle, çok önemli bir baskı merkezi 
oluşturmaktadırlar. Daha önce andığım üzere ayrıca, sosyal 
düzeyi giderek büyüyen br orta sınıfının  varoluşunu da ha-
tırlamak gerekir. Bundan ötürü, sosyal strüktürler!, demokra-
tik işleyişleri içinde, siyasal iktidarı paylaşabildiği, en azından 
onu etkileyebildiği, işçi kesiminin, «genel grev» yapmağa kadar 
uzanabildiği, Sosyalist ve Komünist Partilerin, iktidara gele-
bilecek ölçüde oy toplayabildiği, K.Kapitalist  Batı ülkelerinde 

(721) Bknz, LENIN: La Catastrophe Imminente et les Moyens de la Conjurer, a.g.e., 
sh: 388-389 ile, J. P. MEYNARD:  l'Etat Monopoliste et les Nouvelles Contradic-
tions de la Reproduction, E. P., -içinde-, No: 200, Mayıs 1971, sh: 127, v.s. 
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Devletin.sadece ve yalnız, özel kesiminin emrinde olduğu ve 
onunla tek vücut halinde birleştiği savı, gerçeklere uymamak-
tadır. Genel oy mekanizmasımn demokratik işleyişlerinde, her 
oy rahibinin Devlet üzerinde bir etkisi olduğu habul edilmeli-
dir. Birden çok grupların sosyal strüktürü oluşturduğu 
Karışıcı Demokratik Batı Kapitalizminde bir tek grubun, 
bir başına Devlet ile birlikte tekel halinde birleşmesi, olanak-
sızdır. Çoğulcu bir gruplaşmanın bu ortamında, ekonomik 
ve siyasal güç oranında, her grubun Devlet üzerindeki etkisi, 
farklı  ağırlıklarda oluşması kabul edilebilir. Fakat, bir tek 
grubu, dîğer grupları bir çırpıda siliveren ve devleti yutacak 
tarzda bir egemenlik oluşturabilmesi yalnız mantıken değil, 
maddeten de olanaksız görünmektedir. 

Çünkü Devlet, «evrensel» bir güç ve «muhârik kudret», 
kısaca, bütün sosyal ve ekonomik strüktürlerin global bir 
yankısı, yansımasından oluşmaktadır. Hukukî bir birleşik-
tir, ki, bu oluş aracılığında ortak yaşam, bu hukuka uymayı 
benimseyen iradesinde, birleşebilmektedir. 

Siyasal iktidar tek başına Devlet değildir; fakat,  onu harekete 
geçiren güçlerin tümü, kurumlaşmış ve yasalaşmış sosyal 
bir güç, «bütün sosyal strüktürleri temsil ve onun gönencini 
gerçekleştirebilecek yetenekte olduğuna dair olan inanca ve varsa-
yıma, dayanan, bir sosyal güçtür (722). 

ı 

Siyasal güçlerin ve çevreledikleri sosyolojik  içerikler ile kur-
dukları sıkı dayanışmayı, yok sayabilmek için ya çok cahil veya 
kötü düşünceli bir fanatik  olmak gerekir. Cl. Levi - Strauss 'in haklı 
olarak belittiği gibi, Sosyal varoluşun biçimini, politik sistem-
lerin belirlemelerinden daha çok, varolan sosyal» strüktür-
ler (723), kendilerini açıklayan ideolojilere bir anlam ver-
mektedir (724). Açıktır ki, bu topluma egemen olan sosyal güç-
lerin kendilerini açıklayan bir iktidar yansıtmaları ve kendi ege-
menliklerini garanti edecek bir düzen oluşturmaları doğaldır. 

Çağdaş Kapitalizmin demokratik rejiminde yer alan bütün ör-
gütlü grupların, Devlet katma yansımaları normal bir oluştur. Bir 

(72a) Bknz, G. LAVAU:  La Dissociation du Pouvoir, Esprit,  Haziran, 1935, sh: 817. 
(723) Ben belirtiyorum. 
(724) Bknz, Cl. L6vi-STRAUSS:  Tristes Tropiques, Paris, Plon, 1945, sh: 149. 
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tek grubun, tek başına siyasal iktidara sahip olması, bir diğer de-
yişle, İktisadî İktidar ile Siyasî İktidarın bir tek elde birleşmesi, 
genel oy hakkının ve diğer sosyal grupların sahnede olmadığı XIX. 
yiizydın burjuvazi yönetimi için, geçerlidir. O zaman Devlet, Ka-
pitalist sınıfın  elinde bir araçtı, oysa çağımızın Kapitalizminde 
sosyal yapı, buna olanak vermeyecek kadar farklılaşmış  bulun-
maktadır. 

Bundan ötürü denilebilir ki, Marksist düşünce akımının tersi-
ne, demokratik Batı Kapitalizmlerinde, çağdaş biçimleri ile sosyal 
sınıflar,  tarihin hiç bir döneminde, günümüzdeki ölçöleıde iktidara, 
eşit ağırlıklı bir tarzda katılmamışlardır. Yine istisnaî olarak Dev-
let, günümüzdeki kadar tamamen organize güçlü, bir çok grupla-
rın damgaladıkları ortamda, nisbeten tarafsız  bir hakem görevini 
ve dengeleyici işlevini görmüştür (725). 

Kaldı ki, Rasyonalizasyon  ve Sosyalizasyona açılan Karma 
Ekonomili Sosyal Kapitalizmde, ekonomik iktidarın tek ve 
yalnız aracının özel mülkiyet olmadığını da daha önce belirt-
miştim. 

Marksist düşünce akımının, savsakladığı veya eksik değerlen-
dirdiği diğer bir konu, Karışıcı Kapitalizmin, farklı  aşamaları ve 
Devleti iktisadî faaliyetlere  zorlayan nedenlerin tümünü içeren 
unsurlardır. Belirttiğim üzere anılan bu karışımların tek nedeni, 
bu düşünce akımı için «Tekelci özel çevrelerin, işçi sınıfını  ve di-
ğer halk yığınlarını sömürmelerine olanak verecek tarzda kâr oran-
larını azamîleştirmeleri» idi. Oysa, bütün eksik yanlarına ve 
sömürünün bazı biçimlerinin yaşamasma rağmen, Batı 
Avrupa ülkelerinde işçi sınıfı  ile birlikte bütün halk yığın-
larının ücret ve yaşam düzeyi daha önceki dönemlerle kar-
şdaştırıldığı takdirde bir bozulmadan çok son derece büyük 
bir iyileşmenin söz konusu olduğu görülmektedir. Devletin 
sosyal politikaları (sosyal transferler,  sosyal sigortalar), 
gelir dağılımına adalet getirme v.b. gibi önlemlerle, çağı-
mız geçmiş ile karşılaştırıldığı takdirde, haykırıcı bir tarzda, 

(725) Batı ülkelerinde, örneğin İngiltere, Almanya ve Fransada Sosyalist Partilerin (de-
mokratik) iktidara gelmiş olmaları, 1972 yılında Fransa'da Birleşik Solun (komünist 
-Sosyalist) seçimlerin ilk turunda mevcut siyasal gruplar içinde oyların en büyük 
bölümünü (10 Milyondan  fazla  % 46 civarında) almış olmaları ve günümüzde bu 
güçlerini daha da büyüttükleri en TAZE örnekleri, oluşturmaktadır. 
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en adil çağ olduğunu göstermektedir. Bu gelişmeyi yetersiz 
bulmak, bir tutumdur, bunu tamamen yadsımak da, bir diğer 
tutumdur. (726). 

Daha önce de belirttiğim gibi Devletin iktisadî faaliyetlere  ka-
tılmasında, diğerleri yanında işçi hareketlerinin ve demokrasinin 
de büyük bir ağırlığı bulunmaktadır, işçi örgütleri ve partileri de-
letin, geniş halk yığınları lehine çok olumlu politikalar "izlemesinde 
büyük etkileri olmuş, Kapitalist sistemi, kişisel kör çıkarların tut-
sağı olmaktan kurtarmıştır. Bu yeniliklerin, göz önüne alınmadığı 
görülmektedir, 

Savsaklanan diğer bir nokta, gerek Kamusal ekonomik Kesim, 
gerekse, Özel Kesimde meydana gelmiş bulunan nitel değişmeler-
de, kendini göstermektedir. Daha önce Karma Ekonomi dolayısı 
ile, K.E.K.'ni  açıklamıştım, şimdi Özel Kesime, bir iki önemli 
noktada, ek açıklamalarda bulunmak gerekiyor. 

Özel Kesim, artık sadece özel çıkarlarla değil, (devlet şirketler) 
oluşan yeni strüktürler doğrultusunda genel yarar anlayışı ile 
giderek daha dayanışmalı bir davranışa kaymaktadır. Bunun sosyal 
nedenleıi kadar, ekonomik nedenleri de bulunmaktadır. İlk kez, 
Karışıcı Kapitalizmin, Karma Ekonomi tertibi içinde kimi zaman 
uyguladıkları projelerde kamusal izdüşümler bulunmaktıdır 
(bu noktanın giderek genişlediği görülmektedir). Diğer yandan, ge-
nel yarara dönük bu eğilimler, özel teşebbüs kesimine yeni piyasa-
lar, açabilmektedir. Bazan bu kesimin piyasası doğrudan Devlete 
bağlı bulunmaktadır. Örneğin Fransa'da «Millî Savunma, profes-
yonel elektroniğin % 6o'şının, «aerospatiale» sanayiinin, % 70'şinin 
finansmanını  devlet yapmaktadır. Yine araştırmaların 1 / 3'nü dev-
let karşılamaktadır» (727). 

Bilinmektedir ki, A . B . D . ' i n d e , bu oranlar, çok daha yaygın-
dır. Galbraith 'in belirttiği üzere, «giderek gelişen ve olgun bir dü-
zeye kavuşan teşebbüs, öylesine karmaşık ve geniş bir idare oluş-

(726) Belirtelim ki, Karışıcı Sosyal Kapitalizmin, insanların hayat düzeyini yükseltmede ve 
refahı  yaymada, geçmişe oranla yaptıkları ne kadar büyük olursa olsun, bunları 
yeterli bulanlardan değilim ve SOSYAL ADALETİN BOYUTLARININ,  ÖZGÜR-
LÜK ile BİRLİKTE çok ve daha çok genişlemesi gereğine inanıyorum. Ve Batı Ka-
pipitalizminin bu yolda ilerleyen bir eğilim içinde olmasına rağmen; bu gelişimi yok 
farzeden  savları da, gerçeği yansıtmadıklarından paylaşabilmek elbette olanaksızdır. 

(727) Bknz, J. B. EGGENS: G. PERTILLI'nin, l'Etat Entrepreneur a.g.e. ne, SUNUŞ, 
sh: ao. 
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turur ki, Devlet ile ilişkileri daha sıkı bir durum kazanmaktadır, 
Bir zaman gelecektir ki, bu iki kesim arasında belli olan ayırıcı sınır, 
ortadan kalkacaktır. Eğer, olgun düzeyine erişmiş bulunan- özel 
şirket, Devletin gölgesinde bir yer işgâl etmek isterse, bu 
her şeyden önce sosyal amaçlara hizmet etmek nedeniyle 
olacaktır». Görülüyor ki, ünlü iktisatçı Galbraith 'in de açıkla-
malarından anlaşılabileceği gibi, özel kesimin Devleti yutmasın-
dan çok, genel yarara dönük yeni Sosyal Devlet, özel kesime yön 
vermektedir (İsveç Sosyal Kapitalizmi, bunun en gelişmiş 
örneğini sergilemektedir). 

Şurası bir gerçektir ki, Çağdaş Kapitalizmde özel Teşebbüs, 
Özel Müikiyet  ve ekonominin işleyişi. Devletin anlamı ve işlevi, 
X I X . yüz yıla oranla büyük ölçüde, insankk  lehine değişmiş ve ge-
lişmiştir. Marksist düşünce akımı, bu değişmelerin en önemli yan-
larını, savsaklayan bir tutum içinde görünmektedir. 

7 . Ç O K ULUSLU ŞİRKETLER  KAPİTALİZMİNİN  YENİ 
BİÇİMİ VE GÜNCEL EMPERYALİZM 

Marksist düşünce akımı, Karışıcı Kapitalizmin, Sosyalizme 
dönüşeceğini savlarken ve umut ederken, gözden ırak tuttuğu diğer 
bir olgu, Çok Uluslu Şirketerin ( Ç . U . Ş . ) yaygınlaşmasında, özel 
şirketlerin evrensel boyutlarda bütünleşmesidir. Marksist 
düşünce akımının, güncel gerçekleri kuşatamayan biraz eski-
yen emperyalizm analizlerinden, daha çok farklılaşan  bu oluşum 
ve dönüşüm, diğer uluslararası entegrasyonlar gibi (A.E.T.), Çağdaş 
Kapitalizme büyük bir güç kazandırdığından, bu konuya kısaca 
değinmekte zorunluluk vardır. 

X X . yüzyılda Kapitalizm }eni bir aşamaya tırmanmağa başla-
dı. Uzun bir süreden beri özdlikle Batı dünyasının ve genellikle 
evrenin «Egemen» ekonomik oıganizaşyonu, Kapitalist sisteme da-
yanıyordu. Bazı iktisatçılara imnmak gerekirse, yıkıcı bir savaş 
olasılığı dışında Kapitalist sistem bugünkü egemenliğini X X . yüz-
yıl ve X X I . yüzyılın önemli bir bölümünde de, sürdürecektir. Sis-
temin, şiddetli bir devrim ile yıkılması kabusu, bu gün için uzak-
laşmış bulunmaktadır (728). 

(728) R. L. HEILBRONER: (New School lor Social Research'de iktisat Profesörü): 
Les Limites du Capitalisme Americain. Ed, Hommes et Techniques, Paris, 1969, 
sh: 5. 
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Hiç kuşkusuz Kapitalist sistem, geride kalan yüzyıllara görece 
epey değişmiş ve önümüzdeki yıllarda daha da çok değişeceğe ben-
zemektedir. Böylesi bir oluşu yansıtan önemli göstergelerden biri, 
Kapitalist Batı ülkelerinde oluşan ve evreni 20 yıldan beri taran 
Çok Uluslu Şirketlerin, Kapitalizmin özünü oluşturan asal eksen 
«özel Kesimleri» evrensel boyutlarda destekleyen ve kay-
naştıran yapısıdır. (Kapitalizmin evrensel çapta bütünleşme ol-
gusu). 

A) Çok Uluslu Şirketlerin Anlamı ve Nedeni 

«Dünyanın yeni kralları», «dünyayı yöneten devler», «başının 
nerede bulunduğu bilinmeyen esrarlı, canavar» gibi deyimler, hep-
Ç . U . Ş . ' i nitelendirilmek için kullanılmaktadır. 

I 

International Business, International Firm, International 
Corporeate Group, Multinational Firm, v.b. gibi deyimlerle 
adlandırılan bu şirketlerin, anlamı nedir? 

Bir Alman mühendis, İngiltere'ye gidip, Brezilya'da 
yönettiği şirketin işleri hakkında bilgi vermeye hazırlandığı 
anda çok uluslu bir ilişkiyi yansıtmış olmaktadır. Yine 
örneğin Paris'te, «General Motors'un>: bir yöneticisi, Japon meslek-
daşı ile, Osaka ve Detroit piyasaları üzerinde Meksika'da patlamış 
grevlerin etkilerni yorumlamağa çabalayan görüşmelerinde, bu 
Ç . U . Ş . ' i n , ilişkileri, aydınlığa kavuşmaktadır (729). 

Başı bir ülkede, gövdesi, kolları, bir çok ülkeye dağdmış 
bulunan Ekonomik hayatın bir «Ahtapotu» gibi, her ülkeye 
uyan «bukalemun» gibi, yerlilerle iç içe giren bu yabancı 
kökenli şirketi ayırt edebilmek, oldukça güçleşmektedir. 

Birden çok ülkede iktisadî faaliyetlerde  (yatırımlarda) bulu-
nan, fakat  üretimle ilgili kararlan, bir tek merkezden güden ve 
sardığı şirketlerin yönetimlerini edrileyen dev bir şirkettir. Böye-
lece mülkiyet ve yönetim bir tek merkezde toplanmaktadır. (Bu 
genel ilkenin istisnaları doğal >larak bulunmaktadır. Nitekim, 
Royal Dutch, Shell ve Uniliver, şirketlerin mülkiyet ve denetimi 
paylaşmışlardır). Bu şirketin ili özelliği, çeşitli ülkelere uzanan 
kolları ile üı etimde bulunmaktr (yoksa o ülkelerde satış temsilci-

(739) Bknz, C.A. MICHALET: l'Entrepise Plurinationale, Dunod, Paris, 1969. 
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liği söz konusu değildir). Ayrıca Ç . U . Ş . için önemli olan, her hangi 
bir ülkedeki üretken faaliyetlerinin  birim kârını değil; fakat,  tüm 
faaliyetlerinin  (grubun), kârını, azamileştirmektir. 

Gelişmiş Kapitalist ülkelerin, hızlı kalkınmaları ve yığın halin-
deki üretimleri, iç piyasaları genişletme çabalarına, endüstriyel 
üretimin fazlasını  da ihraç etme ihtiyacını eklemektedir. Böylece, 
ulusal piyasa dar olmaya başlayınca, yığın halindeki üretim, teşeb-
büsü, evrensel düzende Piyasa aramağa yöneltmektedir. Andığım 
Neo-Liberalizm, bu uluslararası gelişmeyi ve bir çok ülkede, anı-
lan bu teşebbüslerin çimlenmesini, desteklemektedir. Bu tipe özellik-
le örnek olarak, boyutu küçük fakat  iktisadî yönden oldukça dina-
mik olan İsviçre, Hollanda (730), gibi ülkeler gösterilebilir: Philips, 
Unilever, Nestle, bu tip Ç . U . Ş . 'in, en eski örnekleri olmaktadır. 

Ülkelerarası bu piyasalarda tutunma çatışması ve yarışımı, 
doğal olarak, sermaye arasında, uluslararası çapta bir işbirliği ve 
yığışma, oluşuna yol açmaktadır. Uluslararası alanda, Kapitalist 
üretim biçimi böylece evrenin ekonomik yasalarına uymakta (731) 
ve Ç . U . Ş . oluşuvermektedir. 

Ç . U . Ş . ' e değinen kimi yazarlar, ekonomi içinde son derece 
önemi bulunan, dev büyüklükte, modern sanayi şirketinin, uluslar-
arası düzeye kayması tarzında belirtmekte ve Ç . U . Ş . ' i n sorunla-
rını, ulusal alanda dev büyüklükteki bir şirketin, sorunlarına ben-
zetmektedirler. Bu ilk yönü olmaktadır, ikinci yönü, genişliği ile 
uluslararası olan bu şirketlerin, yapıları gereğince ulusal olmama-
larıdır. V e bir milliyetlerinin olmaması, onların hükümetlerle olan 
ilişkilerini güçleştirmektedir (732). Bunların büyük kısmı Ame-
rikan kökenlidir ve Amerikalılar, bunların büyüyüp yayılmasını, 
sağlamağa eğilimlidirler (733). Aslında Ç . U . Ş . ' d e ilişkiler öylesine 
karmaşıktır ki, şubelerin sayısız ülkeye yayılması, söz konusu şir-
ketin, kökenini yakalamağa olanak vermemekte ve Ç . U . Ş . dünya 
vatandaşı haline gelmektedir. 

Ç . U . Şirketleri, ulusal şirketlerle karıştırmamak için, bu kuruluşu 
içeren ve açık bir kriter vermek gerekir, Çünkü ulusal şirketlerin 

(730) Ph. LAURENT: «Firmes Multinationales» Projet,  1971. 
(731) Sermayenin uluslararası yığışma ve merkezileşmesi için, bknz, E. MENDEL: La 

Reponse Socialiste au Defi  Americain, F. Maspero, 1969. 
(732) Bknz, S. HYMER: «La Grande Corporation Multinationale», R. E., -içinde-, 

Kasım, 1968, sh. 949 v.s. 
(733) S. HYMER: a.g.e. 
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ürünleri de, bütün dünyada dolaşabilmektedir. Başlangıç ayırımı ola-
rak, Ç . U . Ş. i tanımlamağa yarayacak iki temel niteliğini belirtelim: 

• Birden fazla  ülkede uzmanlaştığı dalın doğrultusunda şu 
veya bu tarzda, doğrudan yatırımlarda bulunmaktadır; 

• Bu işlemlerini, halde ve gelecekte carî yönetimin seviyesinde 
veya uluslararası, uzun vadeli bir prespektifin  stratejisinde ele al-
maktadır. \ 

Bilindiği üzere, bir ülkeden diğer ülkelere sermaye ihraç etme-
nin çok çeşitli amaçları bulunmaktadır. Ayrıntılarına burada gire-
miyeceğim bu amaçların üç.ayrı tip oluşturduğunu anmakla yetinelim. 

Kısaca Ç . U . Ş . sonunda operasyonlarını üç ayrı yerde gelişti-
recektir: Ana şirketin bulunduğu ulusal düzeyde, yabancı ülke-
lerde, burada şubelerin yer aldığı ülkelere göre dağılmakta, sonun-
da, bizatihi firmanın  organizasyonun sonucu olan spesifik  uluslara-
arası bir alan, olmak üzere. 

Genellikle son on yılda, siyasal ve ekonomik tartışmalar sonu-
cunda dikkatleri çeken Ç . U . Ş . olgusu X I X . y. yıla kadar inmekte-
dir. Burada bu oluşumun tarihsel kökenlerine ve ayrıntılara inmeye-
ceğim. Ç . U . Ş . ' i n oluşum aşamalarını ve bunun olasılı uzantılarım 
şematize etmekle yetineceğiz. 

a) Şirketle rin Yığışması - Tekelleşmesinden Çok Uluslu 

Şirketlerin Oluşmasına Geçiş 

Çok Uluslu Şirketlerin oluşma, yayılma ve büyüyerek sürme 
aşamalarında çağdaş Kapitalist Sistemin yapısal nitelikleri, belir-
leyici güçtedir. Her şeyden önce, Kapitalist Tekelci Teşebbüslerin, 
kaynak ülkelerinde yüksek oranlarda bir kâr/kazanç gerçekleştir-
me, kendini yeniden üreterek ve genişleyerek büyüme, sürme ola-
nakları daralmaktadır. Ellerinde birikmiş bulunan büyük serma-
ye, akacak, yerleşecek dal, alan, istemektedir. Gelişmiş Kapitalist 
ülkelerin bu türdeki şirketleri arasında bu noktada oluşan yarışım 
söz konusu daralmayı daha da sıkıcı bir duruma getirmektedir. 

Ayrıca, bir sistem olarak Sosyalizmin uluslararası alanda ka-
pattığı alan, Kapitalist sermayenin ülkelerarası dolaşım ve köksal-
masını, bu yönden daralmakta ve yayılmasını yer yer engelleye-
bilmektedir. Fazladan Üçüncü-dünyayı saran sömürgeciliğin de 
çözülmeğe başlaması (klâsik biçimi eloğal olarak), daraltıcı yönde 
yeni etkiler oluşturmuş ve böylece, söz konusu Kapitalist Serma-
yenin, eski ve alışılmış biçimleri içinde uluslararası alanlara akma-
sı ve büyüyerek (kendini sürekli üreterek) sürmesini engellemiştir. 
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G e n e l ç i z g i l e r i i le b e l i r t t i ğ i m b u enge l ler in o l u ş t u r d u ğ u top-

l a m ç ı k m a z l a r ı (süreçleri) , a ş a b i l m e k i ç i n X I X . y . y ı l ın i k i n c i y a -

r ı s ından b e r i , h ı z l a gel işen v e e k o n o m i k ge l i şme « r a n t ı m » , evren-

sel d ü z e y d e s ö m ü r ü y e ç e v i r e b i l e n sanay i leşmiş K a p i t a l i s t B a t ı ü l -

k e l e r i n d e b ir iken aşırı s e r m a y e v e o n u n s o m u t ö r g ü t l e r i b ü y ü k te-

şebbüsler , d e ğ i ş e n k o ş u l l a r a , o r t a m l a r a b i r tek s ö z c ü k i le y a p ı l a r a , 

karşı k o y a b i l e c e k , y e n i b i ç i m l e r , y e n i b o y u t l a r v e y e n i süreçler y a n -

sıtan yeni stratej i ler a r a y ı ş l a r ı n a , ç ıkmış lard ır . 

Ç o k U l u s l u Şirket ler , a n ı l a n ge l i şme ç i z g i s i n d e , gerçekleşen 

b i r k ı v r ı m b i r a ş a m a d ı r . A ş a ğ ı d a k i ç i z e l g e ( 1 3 ) , Ş irket ler k o n u -

s u n d a k i b u o l u ş u m u v e olasıl ı ge l i şmeler i a y d ı n l a t a b i l m e k t e d i r . 

ÇİZELGE 13: Şirketlerin Uluslararasılaşmasımn Araşamaları 

Şirket 
Tipi Mülkiyet 

Genel 
Merkezin 

Meşru Yeri 

Mal 
Varlığı 

Dağılımı 

İş hacmi 
ve kârın 

Nerelerden 
Geldiği 

Genel 
Yönetimin 

Personel 
Tertibi 

Ulusal 

Aksiyonerler 
sadece, 
ulusal 

Kaynak 
ülkede 

Kaynak 
ülkede 

Kaynak 
ülkeden 

Ulusal ve 
kaynak 
ülkeden 

Uluslar-
arası 

îlke olarak 
ulusal 

ortaklar 

Kaynak 
ülke 

Başlıca 
kaynak 

ülke 

Kaynak 
ülkeden 
ve dış 

ülkeden 
(ihracat) 

Kaynak ülke 
vatandaş-
larından 

Uluslar 
ötesi (1) 

2 veya 3 ülke, 
ortaklarının, 
egemenliği 

1 veya 2 
ülke 

Bir çok 
ülkede 

Bir çok 
ülke 

2, 3 ülke 
egemenliği 

Çok Uluslu 
Şirket (2) 

Bir çok ülke 
ortaklığında 
kaynak ülke 

egemen 

1 veya 2 
ülke 

Evrensel 
dağılım 

Sayısız 
ülkede 

Kaynak ülke 
egemenliğin 
de bir çok ül-
ke vatandaşı 

Uluslar 
Üstü (3) 

Çok sayıda 
ülke ortaklı-
ğı, bir ulusun 

egemenliği 
yok 

Uluslararası 
bir örgüt 
veya bir 

hükümetin, 

Evrensel 
dağılım 

Dünyanın 
çoğu 

ülkesinden 

Hiç bir ülke-
nin egemen-
liği olmadan, 
her ulustan 

1. Örnek, Agfa-Gevaert,  Unilever, Royal-Dutch Shell, Dunlop-Pirelli. iki genel 
merkez, iki ulusun aksiyonerlerinin egemenliği, yine iki veya üç ülke yöneticilerinin ege-
menliği, uluslararası piyasa, ulusal piyasadan daha önemli. Yabancı ülkelerde önemli aktifi 
bulunmakta. 

2. Ç .U.Ş. 'e , burada örnek vermek gereği yok. Süren analizlerimizde, ayrıntılı 
anlatım bulunmaktadır. 

3. Günümüzde henüz bir örneği yok. Fakat çok sınırlı bir alanda, A.E.T. 'nda, 
«Avrupa Şirketi», statüsünden yararlanan şirketler, bu kısma girebilir. Fakat, yarının bü-
tünleşen Avrupası veya daha başka Bölgesel Bütünleşmelerde oluşma olsasılığı olan bir 
«Şirket», tipidir. 
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b) Şirketlerarası Birleşme Bütünleşme 

Şirketlerarası birleşme ve bütünleşme gayretleri, Ç . U . Ş . 'in 
oluşmasında yukarıda vurgulanan stratejinin, ilk aşaması olmak-
tadır. Bir iki örnek çizgisi bu konuyu aydınlatmaya yeterlidir. Söz 
gelimi, 1929 yılı A . B . D . ' i n d e 100 büyük şirket, ulusal ekonominin 
toplam sabit yatırımlarının, % 44'lük bir oranını denetlerken, 1968 
yılında aynı oran % 88'e çıkmıştır (*). 

ingiltere'de, 10 büyük şirketin, sadece 1957-1968 döneminde 
mal varlığı, üç katı büyürken, bir milyar dolar sermayesi olan şir-
ketlerin sayısı: 2042'den 71'e inmiştir. Aynı biçimde Fransa'da 
1968/ 1969 arasında, büyük tekeller tarafından  satm alman 
şirketlerin sayısı 4 bini bulmaktadır. 

Kapitalist ülkelerin, ulusal sınırları içinde görülen ve yaygın-
laşan bu şirket birleşmeleri (satın almalar ve bütünleşmeler), bü-
yümeleri, uluslararası alanda da hızla sürdürülmektedir, A . B . D . ' i 
şirketleri Avrupa'da, Avrupa veya Japonya şirketleri, A . B . D . 'nde, 
yeni şirketler satın alarak ve var olanlarla bütünleşerek yeni nite-
likler yansıtan şirketler oluşturmaktadırlar. Günümüzde, Ameri-
kan kökenli Ç . U . Ş . , ile Avrupa veya Japon kökenli Ç . U . Ş . , ara-
sında kıyasıya ve evrensel çapta ekonomik ve politik eğemenliği ele 
geçirme doğrultusunda bir savaşım verilmektedir. Uluslararası ör-
gütlerde bile, söz gelimi, A . E . T . ve A . B . D . ' i arasında, bu yarışma-
nın diriliği, açıkça sürmektedir. (Az ilerde bu noktayı, yeniden ay-
dınlatacak veliler sunacağız). 

Bir yandan ulusal pazarlar üzerinde, oluşturulan tekellerle, 
etkin bir eğemenlik kurarken, diğer yandan uluslararası piyasa-
lara girmeğe, tutunma ve egemen olarak sürmeyi hedeflemektedirler. 

Yukarıda kısaca anılan şirketler arası birleşme (yarışımı gi-
derme ve tekel oluşturmalara) ve bütünleşmelere sayısal ve toplu 
bir diğer örnek verelim. 

Ç . U . Ş . 'in hakkında her fikiı  edinebilmek için, az yukarıda bir 
kaç örnek vermeğe çalıştık. 1950 ile 1965 arasında 2.000 A . B . D . 

(•) P. BARAN:  Monopoly Capital, Penquin Books, 1971. 
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şirketi, çoğu A . E . T . ' n d a olmak üzere 600 operasyon yapmıştır 
(734). Hafta  geçmez ki, bir Amerikan şirketinin, bir Fransız, bir 
İngiliz teşebbüsünü satın almış olduğunu, gazeteler yazmış olma 
sm (735). 

ÇİZELGE 14: Şirketler Arası Birleşme/ Tekelleşme. 

A .B.D. B. Almanya'da Fransa 

Yıl Birleşme Sayısı Yıl B. Sayısı* Yıl B. Sayısı 

i950/54 - '-424 1958 15 1956 893 
1955/59 3-365 1963 29 1960 1.088 
1960/64 4.366 1965 5° 1966 1-959 
1965/69 14-453 1969 168 1967 1-752 

* B. Almanya ile ilgili veriler, sadece en büyük şirketleri sarmaktadır. 

Gerçekten II . Dünya Savaşından sonra, Ç . U . Ş . , yayılmaya 
başlayacaktır. Örneğin 1950 yılı sonunda, Amerikan şirketlerinin 
yabancı ülkelerdeki yatırımları, 11,8 milyon dolardı: Başlıca, Ka-
nada, Güney Amerika ve Orta Doğu'da, petrol ve maden alanların-
da yoğunlaşıyordu. 1958 yılı sonunda, bu rakam, 65 milyar dolara 
çıktı. Bu miktarın 39.1 milyar doları, Avrupa'da idi. Uluslararası 
ve Çok Uluslu Şirket niteliği olan, sadece Amerikalı firmalar  de-
ğildir. 1968 sonunda, yabancı firmalar  tarafından  A . B . D . ' n d e yapı-
lan doğrudan yatırımlar, n milyar dolar idi, 1965'e görece artış 
oranı % 25 tir (3,4 milyarını İngiliz, 2,6 milyarını Kanada, 1,7 mil-
yarını Hollanda, 1,2 Milyar dolarını İsviçre) (736). 

Ç . U . Ş . ' i n amacı kısaca piyasa elde etmek, kârlarını azamîleş-
tirmek. İlk analizde, Ç . U . Ş . , firmanın  kârlarını azamîleştirecek 
ihracatın çoğaltılmasını en iyi aracı olmaktadırlar. Veya üzerin-
de çok durulmayan, şirketin kâr azalışı eğilimini frenlemek.  Bu 
genel değinme ışığında Ç . U . Ş . ' i n sağladıkları ekonomik avantaj-
ları başlıca üç kısımda toplanabilir: 

(734) Daha geniş bilgi için, bknz, Ph. BARBER:  Les Entreprises Internationales, Analyse 
et Previzion, Ekim, 1966. 

(735) c - A - Mİ CH ALET: l'Entreprise Plurinationale, a.g.e. 

(736) N. H. JACOBY: «Effet  et Repercussion de L'entreprise, Multinationale», la Revue 
Dialogues, No: 4, 1971. 
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Japonya'da: 1951/1969 döneminde 11.846 büyük işletme arasında, bütünleşme 
gerçekleşti. 

İngiltere'de: 1954/ 58 döneminde, şirketlerarası birleşme ortalaması 292 iken, 
1969 yılında 794'e çıkmıştır. 

İtalya'da: 1961/67 döneminde, büyük 176 şirket arasında (Dunlop-Pirelli dahil) 
bütünleşme oldu. 

1962/ 68 döneminde, A.E.T. 'nde, bütünleşme sayısı 3078'dir: 

Metal İş Kolunda : 980 

Kimya Sanayiinde : 592 

Gıda Dalında : 172, v.b. 

Kaynak:  A.E.T. 'na dahil ülkelerin çeşitli yayınlarından, ayıklanmıştır. 

• Ç . U . Ş . ' i , büyük firmanın,  teorik olarak bir uzantısı olmak-
tadır. 

• Kaynakların optimal tahsisine olanak vermekte ve üretilen 
mallar uluslararası boyutlarda piyasaların güçlüklerini aşabilmek-
tedirler. 

• Bu oluş ile, yasaların ve gümrük duvarları gibi, kurallar 
ile sınırlanan ihracat, Ç . U . Ş . ile gelişme olanakları bulmaktadır. 
Çünkü Ç . U . Ş . ile, yabancı Kökenli bir şirket veya şirketler, ulu-
sal sınırlarda yerleşerek, onun piyasası üzerinde ürettikleri mal-
ları, aynı zamanda satabilmektedirler. Andığımız gibi Ç . U . Ş . , 
formülü  ile, gümrük duvarları ve diğer malî, hukukî engeller aşıla-
bilmekte, piyasalar kazanılmakta, kâr oranları yükseltilmektedir. 
Kısaca andığımız bu nedenler, Ç . U . Ş . ' i n yayılış nedenlerini de, ay-
dınlatmaktadır. 

c) Bütünleşmelerin Şirketler Bakımından Yararı: 

Şirket açısından, birleşme ve bütünleşmelerin, makro düzeyde 
kalan nedenlenlerine kısaca yukarıda değindik. Şimdi bu olgunun, 
mikro düzeydeki nedenlerine, satır başlan halinde (genel çizgi), 
değinelim. Bir şirket ulusal düzeyden, uluslararası düzeye neden çık-
mak zorunluluğunu duyar? Neden devleşmek ister? 

• Büyük Şirket, piyasa maliyetlerini, büyük ölçülerde, tasar-
ruf  etmeğe olanak veren bir araçtır. 
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• Büyük bir şirket, icadların icadım yakalamağa olanak ve-
ren yöntemleri geliştirebilmektedir. 

• Tekellere ve uluslararası sermaye piyasalarının, istikrarsız-
lıklarına, bu tür şirketler, ham maddeler üretiminde, doğrudan ya-
tırımlarla, karşılık verebilecek olanaklara kavuşabilmektedirler. 

• Yabancı bir ülkenin imalât sanayiinde yapılacak doğrudan 
bir yatırım, teşebbüsü, yarışıma (rekabete) karşı korumakta ve tek-
nolojik üstünlükleri ile farklılaştırabildiği  ürünleri aracılığında, 
kârlarını, azamîleştirme olanaklarına kavuşabilmektedir. 

• Bir ülkede, kamulaştırma, millîleştirme gibi yok edici po-
litik değişmeler gerçekleştiğinde, kendini yardımcı kolları ile kur-
tarabilmektedir. 

• Bir ülkede, para veya malî politikalarda oluşan değişmeler 
karşısında faaliyetlerini,  vergi v.b., bakımından en uygun ve rahat 
ülke(r), çevresinde yoğunlaştırma olanağını, sunabilmektedir Ç . U . Ş. 

Kısaca özetleyecek olursak ister ulusal, isterse uluslararası dü-
zeylerde olsun, şirketlerin birleşerek D E V boyutlara varmaları-
nın ana hedefi,  ulusal ve uluslararası pazarlarda, güçlü olarak ka-
labilmek, eğemen biçimde ve etkin üretim yapmak, yatırımlarda 
bulunmak, büyüyen ölçeklerde sermaye sağlamak kâr ve kazanç-
ları azamileştirebilmek için, «oligopolistik» nitelikte piyasalar, oluş-
turmaktır. Çünkü bu hedefler  gerçekleştikten sonra ancak, bu sağ-
lam, dinamik yapı iktidarından itibaren, hem ulusal ülkesini, hem 
de çimlendikleri diğer (gelişmiş veya az gelişmiş), ülkelerin siyasal 
iktidarlarını, doğrudan ve dolaylı yollarla, etkileyeıek, yer yer gü-
derek ve gerektiği zamanlarda «darbelerle» (demokratik veya vahşi 
yöntemlerle), düşürebilir ve bir tek sözcük ile E M P E R Y A L İ Z M -
L E R İ N İ , yaşatarak sürdürebilmektedirler. 

Evrensel düzeyde ve özellikle İktisaden Gelişmemiş Ülkeler-
de, sürdürebildikleri Emperyalizmi kavrayabilmek ve ona karşı 
bir savunma olgusu oluşturabilmenin ilk koşulu Ç . U . Ş . ' i n , ekono-
mik gücünü aydınlatmaktan geçmektedir. Açıktır ki, etkinliği bü-
yük bıı ekonomik gücün, siyasal alanda da eğemen olduğu, göz ön-
ünde tutulmalıdır. 

B) Çok Uluslu Şirketlerin Ağırlığı ve Etkisi 

Ç . U . Ş . , böylece gerçek bir ekonomi, oluşturmaktadırlar. Sa-
hip olduğu dinamizm, geleneksel düşünce tarzı ile bağdaşmamak-
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tadır. Diğer yandan, iktisadî operasyonları, olağanüstü boyutlara 
varmaktadır. Sadece, yabancı ülkelerdeki Amerikan firmalarının 
yıllık global üretimleri 200 milyar doları bulmaktadır. (Az ilerde 
sunacağımız açıklamalar, düne ait olan bu sayıların, giderek büyü-
düğünü gösterecektir). Bu rakam, Japonya'nın, G.S.M.H.'na ya-
kın bir oran yansıtmaktadır  (737). 

İktisadî analizleri, örgütlenme ve yönetimleri, strateji ve bü-
yümeleri A.E.T. ve A.B.D.'nde rolleri ile, İktisaden az gelişmiş 
Ülkeler bakımından etkileri, göz önüne alınırsa, konumuz bakı-
mından, Karışıcı Kapitalizmin Karma yapısını, büyük ölçüde özel 
Kesim lehine değiştirmiş olmaktadırlar. 

Her şeyden önce bu Ç.U.Ş.'in genişleyen ve derinleşen, uzman-
laşan faaliyetleri  ile uluslararası ticarette yeni bir strüktür 
oluşmağa başlamıştır. Belirttiğim gibi, Ç.U.Ş.'in en büyük 
özelliği, şubeleri, ortaklıkları, kısaca çok yönlü boyutları 
ile yerleştikleri ülkenin ortamında, üretim süreçlerini sür-
dürmektedirler. Ve mallarının büyük bir kısmını bu piyasa 
üzerinde satmaktadırlar. Amerikan kökenli şirketler Batı Avrupa'yı 
işgâl ederken, Avrupalı şirketler de A . B . D . 'ini işgal etme eylemine 
çıkmışlardır. Bir tek örnek vermiş olabilmek için, belirtelim ki, sadece 
1969 ydmda, Atlantik ötesinde, Avrupa kökenli doğrudan 
yatırımları, 550 milyon dolara yükselmekteydi.  A.B.D. üre-
timinin % 10 unu, güdümüde, yabancı sermaye tarafından 
oluşturulmaktadır. «Bank of  Amerikan'ın başkan yardımcısı, 
C.M. Van Vilerden gibi bir uzmana bakılırsa, Avrupa ve A.B.D.'i 
arasındaki, karşılıklı sermaye akımı (şirket yeıleşimi), gelecek 
on yıl içinde eşit bir hale gelebilecektir. Bu gün, örneğin Hollanda'nın 
A.B.D. indeki yatırımları 2 milyar dolar iken, A . B . D . 'inin Hoi-
landa'daki yatırımı ise sadece 1,2 milyar dolar olmaktadır. «Chase 
Manhattan Bank» ın bir incelemesine göre Amerikan sanayi 
teşebbüsleri kapitaline, şu veya bu tarzda 350 yabancı firma 
katdmış olmaktadır (son on yılda % 40 Iık bir artış). 

Bu alanda, İngiltere 3,5 milyar dolar ile başta gelmektedir, Al-
manya ve Fransa ise kimya ve petro-kimya konularmda-özellikle-
olmak üzere, bundan böyle daha hızlı bir tarzda gelişecek yönde, 
bir tutum içinde bulunmaktadırlar, Örneğin, Bayer, Hoechts. 

(737) «Sociales Multinationales et Division Rationelle du Travail â l'Lchelle Mondiale, 
Probltm.es  Economtgue,  İçinde, 13 Mayıs, 1971, sh: 30-31. 
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ve B.A.S.F. gibi, Almanya'nın üç büyük kimya teşebbüsü, A.B.D.' 
inde bu alanda yapılan yabancı yatırımların 1 / 4 ni, gerçekleştir-
mektedirler. A . B . D . ' i n i n en büyük 500 şirketinin 12 ye yakın, ya-
bancı şirketlerin denetimi altındadır (örneğin, Royal Dutch 
Shell in, şubesi Shell Oil'in 1969 daki cirosu: 3,5 milyar dolarlık 
bir düzeydedir. Bu yabancı şirketlerin New York'ta  134 genel 
merkezi ve fabrikası,  New Jersey'de (65), Pennsylvanie'de (28), 
Ohio'da (24), olmak üzere, yavaş yavaş bütün A . B . D . ' n i n , ekono-
mik alanını istilaya devam etmektedirler (738), 

Bu kısa anmada, Ç.U.Ş.'in, yabancı ülkelerde, doğrudan yatı-
rımda bulunan (ve daha önceki geleneksel doğrudan yatırımlar-
dan farklı),  çok yönlü, çok uluslu karmaşık bir şirket söz konusu-
dur. (Klâsik doğrudan yatırımlardan temel farklar,  kısaca, Ç.U.Ş. 
çerçevesinde: 1. İşletme ve denetleme biçiminde, 2. Coğrafî 
lokalizasyonda; 3. Profesyonel  dal bakımından kendini gös-
termektedir ). 

a) Stratejide Esneklik Sağlamakta 

Uluslararası ticaretin yapısı, amaçları ve işleyiş tarzı ve bi-
çimi içinde, Ç.U.Ş.'in hedeflerinin  de nasıl değiştiğini belirleyebilmek 
için, bu temel amaçları, kısaca analım: Ç . U . Ş . in ana amacı, 
yabancı ülkelerde oluşturulan şubeler ve kollan ile doğan işleyişle-
rini (işletme-yönetim, gütme), Şirketin Genel Merkezi ile entegre 
ederek evrensel pazarları doyurma, özel teşebbüsün kâr 
sağlama amacmı, köklü ve sağlam temellere bağlayarak, 
çoğaltmaktır. Bu entegrasyona küçük bir örnek, Ford'un 
yeni «Pinto» modelidir. Bunun karüserini Amerikan Ford'u. 
Motörünü, İngiliz Ford'u ve transmisyonunu ise, Alman 
Ford'u tarafından,  üretilmiş olmaktadır. Rockefeler  ailesine 
bağlı İ.B.C. (International Basic Economic Comporation), 1968 
yılındaf  33 az gelişmiş ülkede 119 şube dikerek, gıda endüstrisi üre-
timinde faaliyetlerde  bulunmaktadır. Amerikalı iktisatçı judd Folk'a 
göre (P.S. Council of  The Chamber of  Commerce ' ta), bu gelişme 
yeni bir endüstriyel devrimin sonucu olmaktadır. 

Araç olarak ise önemi, 1817 y. da Ricardo 'nun belirttiği ve ik-
tisatçıların «düşü» olan «karşılaştırmalı Maliyetler Teorisini», 
gerçekleştiıecek yönde işlemesidir. Bu sayede, bu eğilimdeki düşü-

(738) Bu konuda daha geniş bilgi için bknz, Richard HOWE: l'Europe Investit 1'Ameri-
que», La Revue Vision  -içinde-, 3 Şubat 1971. 
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nürlere göre: «Uluslararası iş bölümünü», tamamen rasyonel olarak 
gerçekleştirip, dünyanın üretken kaynaklarını,  azamî ölçüde de-
ğerlendirmiş olacaktır (739). 

Burada, Ç.U.Ş.'in özellikle, memleketimiz gibi, gelişmekte 
olan ülkeler bakımından değerlendirilmesine girişmeyeceğim, bu 
kısımda ilgimiz K . Kapitalist sistemin Karma Ekonomisi, nokta-
sındaki etkilerini saptamak olduğundan, Ç . U . Ş . ' i n buradaki öne-
mini ve etkilerini yakalamağa çalışacağım. 

b) Eşgüdüm Sağlayan Yeni Bir A j a n 

Değindiğim yönleriyle, temelini özel kesimin oluşturduğu 
yeni bir ekonomik ajan, uluslararası sahneye çıkmaktadır. 
Kolaylıkla  işbirlikçiler bulabilen ve derinliğine, yayılabilen Ç.U.Ş., 
millî piyasalar arası örülmüş geleneksel ilişkileri silmeye 
yönelmekte, onlar yerine yeni bir ilişki ikâme olmakadır. 
Ülkelerin ithalât ve ihracatı biçim değiştirmiştir. Bir örnek analım: 
1950'lerde A . B . D . ' i n i n kendi topraklarından itibaren yaptıkları 
ihracat 1 / 3 idi. Bu oran 1964 de 1 / 5'c inmiştir. Daha şimdiden Ford, 
üretiminin % 40'ını, A.B.D.'i dışında üretmektedir (740). 

Kısaca, bu Ç . U . Ş . , başka ülkelerde ürettikleri malları, kendi 
ülkelerine satabilecek, yeni yapılar oluşturmaktadırlar. 

Gelişimin bu yönü ile, Ç.U.Ş. Dünya Piyasası üzerindeki 
değişimin koordinasyon merkezi haline gelmektedirler. 

Çok Uluslu bu Şirketlerin işleyiş biçimi altında, bir türdeşliğe 
doğru, bir entegrasyona doğru yönelişin oluşması gözetlenebilecek 
bir duruma gelmiştir. İngiltere'yi de içeren bir A . E . T . ' n d a çok 
uluslu şirketlerin içlerinde bir iş bölümüne, bir eşgüdüme gidiş, 
uluslararası bir para piyasasının oluşması sonucunda, Ç . U . Ş . için, 
kolay finansman  kaynaklarının bulunması (Euro - Monnaies), gibi 
oluşmalar, Kapitalist sistemde, evrensel düzeyde yeni strüktürler 
doğurmaktadırlar. Gelişimin yönü oluşan organizasyonlar, Ç. U. 
Şirketlere dayalı, evrensel bir ekonomik strüktürün, doğ-
makta olduğunu haber vermektedir  (741). 

(739) Bknz: «Making Ricardo's Prophecy Comme Tru» Business Week,  -içinde-, 19 Ocak, 
1970. 

(740) Bknz, Anan; C. A. MICHALET: a.g.e., sh: 101. 
(741) Görüldüğü ve daha önce belirttiğim gibi, emperyalist bir niteliğin, kolaylıkla redde-

dedilemiyeceği gerçeğine rağmen; Marksist düşünce akımının biraz eskimiş EMPER-
YALİST  Teorisi,  Ç.  U.Ş.,  oluşumunu içerememektedir.  Hele, bu Ç . U . Ş . , İ. Az gelişmiş 
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c) Uluslararası Kapitalizmi Yaygınlaştırmaktadır. 

Mal ve hizmet üretimi, Ç.U.Ş.'in egemenliği veya faaliyet  alan-
ları çerçevelerinde, Kapitalist Üretimin, Mikro - Ekonomi işleyiş 
modelini, evrensel boyutlarda uygulamayı, örgütlemiş ol-
maktadır. İşleyiş strüktürünün, Kapitalist bir biçimi içinde 
firmaların,  Girdi - Çıktı akımları, oluşma ve yönelişlerine 
göre, her ülkenin göreceli durumunu, sağlayıcı veya müşteri 
olma niteliğine göre belirleyecekleridir. Uzun süreler bakı-
mından plânlanmış, optimal bir yönetim ve kâr elde etmeyi 
saptayan hesaplar, piyasanın denkleştirici işleyişini ikâme et-
meye yöneliktir. Bu ortamda değişim akımları bir kaç, Ç.U.Ş.' 
in üretim fonksiyonu  olarak organize edilecektir. Dünya 
piyasası, açıktır ki bu koşullarda, «oligopolistik» bir nitelik 
kazanacaktır. 

Ç . U . Şirketler bu nitelikleri ile, Kapitalist sistemin evrensel 
çaptaki temelerini genişletip yaygınlaştıran etkiler, yaratmakta-
dırlar. Bu oluşma, Ç.U.Ş.'in, giderek büyüyen ekonomik  güçler 
haline geldiklerini ve geleceklerini göstermektedir. Ç.U.Ş.'in, eko-
nomik kararları ve güçleri, Karışıcı Kapitalizmin hedefleri  ile çatış-
şınca, ilgili hükümetler, gücü nisbeten zayıflamış  bulunan Ekono-
mik Kamu Kesimi aracılığıyla, dengeleyici tedbirleri almaktan 
yoksun kalabileceklerdir. Sonra, Ç.U.Ş. her hükümetin kararlarını, 
kendi çıkarlarıyla bağdaşmadıkları için göz önüne almayacaklardır. 

Kısaca, şu andaki yapıları ile Ç . U . Ş . geliştiği sürece, yerleş-
tiği bütün ülkelerdeki hükümetlerin ekonomik egemenliğine karşı 
bir «Meydan Okuma», durumu oluşturmaktadırlar. 

Ç . U . Şirketlerin, büyük bir güç kazanmaları ve evrensel çap-
ta tekeller oluşturmaları, Karışıcı Kapitalizmin, diğer strüktürleri-
nin değişmesine de yol açacakları söylenebilir. Bu değişmenin ola-
sılığı hakkında, bazı göstergeler belirmektedir, özel Kesimin 
evrensel çapta, bir entegrasyonunu , aşağı yukarı bir belirtisi 
olan Ç.U.Ş., her şeyden önce, X X . yüzyıl Liberal Kapitalist 
ülkeleri içlerinde oluşturdukları monopollere, bir yerde 
benzemektedirler. Bunlardan en çok zarar görecekler ara-

Ülkelerin gelişmeleri ile kâr arayışları eğilimini, uzun süreli hesaplar içinde bağ-
daştıran, yeni formüller  oluşturabilirler ise, o zaman, bu gün PROLETER denilen 
bu uluslar, Batı düyasının işçileri gibi, PROLETER  olmaktan, bir ölçüde kurtarabile-
ceklerdir.  Hiç değilse, çelişkileri taşınabilir bir düzeyde, tutabileceklerdir. 
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sında, işçi kesimi olduğundan, en örgütlü olan işçi sendika-
larının, bölgesel veya evrensel çapta Federasyonlar veya 
başka tipte kuruluşlar oluşturup, bir denge yaratmalarına 
yol açdabilir. Bir diğer olasılık A.E.T. içinde, teklif  edildiğini 
belirttiğim, çeşitli ülkelerin, Ekonomik Kamusal Teşebbüs-
leri arasında, entegrasyona gitmek olabilir. 

K . Kapitalist sistemde, meydana gelen bu gelişmeler, Sosyalist 
sistemde, benzeri, Ç . U . Şirketlerin oluşmasına ve evrensel düzey-
de, Kapitalist nitelikli Ç.U.Ş.'le savaşım vermeye yöneltebilir. 

Ne olursa olsun, Ç.U.Ş. dolayısı ile, K. Kapitalizminin 
strüktürlerinde, yeni değişmelerin meydana geldiği ve Karma 
Ekonominin teriplerinde, yeni değişmelerin meydana geldiği 
ve Karma Ekonominin tertiplerinde özel Kesimin ağır 
basmağa başladığı söylenebilir. K. Kapitalizmin, Karma 
Ekonomi tertibi, böylece, Kamu Ekonomik Kesimin yer 
yer ağır bastığı durumdan, özel kesimin ağır bastığı durum-
lara kayabilen yapıların oluşmasına tanık olmaktadır. 

Çok Uluslu Şirketler Hakkında Sayısal Bilgiler: Aşağıdaki 
üç çizelge (15), (16), (17), ÇokUlus lu Şirketlerin ülkelerine göre ya-
tırımları ve denetime göre ülkelerin durumlarını yansıtmaktadırlar (*). 

ÇİZELGE 15: Ç. U. Ş.'in Yaptıkları Yatırımların Kaynak (Menşe) Ülkelere 
Göre Dağılımı. 

Yabancı ülkelerdeki doğrudan yatırımların toplam değeri (1971 yılında milyon dolar 
ve yüzde olarak). 

ÜLKE MİLYON % 
A.B.D. 86.001 52,0 
İngiltere 24.019 14.5 
Fransa 9-540 5,8 
B. Almanya 7.276 4.4 
İsviçre 6.760 4.ı 
Kanada 5-93° 3.6 
Japonya 4.480 2,7 
Hollanda 3-58o 2,2 
îsveç 3-45o 2,1 
İtalya 3-350 2,0 
Belçika 3-25o 2,0 
Avusturalya 610 0,4 
Portekiz 320 0,2 
Danimarka 310 0,2 
Norveç 90 0.0 
Avusturya 40 0,0 
Diğerleri 6.000 3.6 

TOPLAM 165.000 100 
Kaynak:  Birleşmiş Milletler. 

(*) Az ilerde, Ç. U. Ş. 'in Ekonomik, Gücü ve Boyutlarına geçerken, geçen yılların bu sa-
yısal verilerini, güncelleştirerek izleyeceğiz. 



ÇİZELGE 16: A.B.D. ' i Denetimindeki Çok Uluslu Şirketler. 

Yatırılan Vergi çıktık 
Şirketin Adı İş Hacmi Sermaye tan sonra Kullanılan Şirketin Adı 

[£ Milyar [£ Milyar kâr [£ Mil- İnsan Sayısı 
olarak] olarak] yon] [£bin olarak] 

General Motors 9.5 4,5 724 757 
Esso 6,5 5,6 534 151 
Ford 5.9 2,4 262 4i5 
General Electric 3,5 ı,5 149 400 

Chrysler 3,ı 1,2 122 231 
I . B . M . 2,9 2,2 179 78 
Gulf 2,9 2,2 364 242 
Texaco 2,3 2,7 262 60 
Us S teli 2,3 3,ı 349 78 
Standard Oil (Calif) ı,9 2,2 106 201 
Western Electric ı,7 2,1 2,1 48 
İ . T . T . ı,7 1,0 80 177 
Du Pont 1,6 1,2 75 293 
Mcdonnell Douglas ',4 1,2 155 114 
VVestinghouse ı,5 0,3 40 125 
Radio Corporation of ı,4 o,7 56 138 
America ı,3 o,7 64 125 
General Telephone 1,2 2,0 43 161 
Goodyear 1,2 0,8 62 120 
Union Carbide 1,1 1,1 66 100 
General Dynamics 1,1 0,2 16 101 
Eastman Kodak 1,1 0,8 157 108 
Procter-Gamble 1,1 o,5 76 42 

Kaynak:  «Times 500», 1969-1970. 

ÇİZELGE 17: Ülkelerin Denetimine Göre Uluslararası Firmaların Dağılımı 

İş Hacmi 
Vergi çıktık-

İş Hacmi tan sonra Kullanılan 
Firmalar Ülkeler Milyar [İng. kâr [Mil- İnsan gücü 

£] olarak yon £] [bin olarak] 

Royal Dutch / Shell Hollanda / İng. 4,4 390 172 
Unilever İngiltere / Holl. 2,3 90 304 
BP İngiltere 2,1 170 75 
Britisch America To-

bacco İngiltere ı,3 80 88 
I . C . I . İngiltere 1,2 100 176 
Volkswagen B. Almanya 1,2 52 129 
Philips Hollanda 1,1 50 285 
Mitsibushi Japonya 1,0 30 285 
Montecatini / Edison İtalya 1,0 28 137 
Imperial Tobacco İngiltere 0,9 — 48 
B . L . M . C . İngiltere "0,9 37 185 
G . E . C . İngiltere 0.9 — 276 
Siemens B. Almanya 0,9 29 242 
Fiat İtalya 0,9 23 147 
Bayer B. Almanya 0,9 37 147 
Nestle İsviçre 0,8 39 87 
Hoechst B. Almanya 0,8 36 87 
Thyssen B. Almanya o,7 16 87 
Compagnie Française 

26 des Petroles Fransa 0,6 26 87 
Nissan Japonya 0,6 25 87 
Hitachi Japonya 0,6 27 87 

Kaynak:  «Times 500», 1969 1970. 



49 b e ş r h a m i t o ğ u l l a r ı 

C) Çok Uluslu Şirketlerin Ekonomik Gücü ve Az Gelişmiş 
Ülkeler 

Yukarılardaki anlatımı, daha güncelleştirip toplayarak Emper-
yalizme varışım izleyeceğiz. 

Birleşmiş Milletlerin yaptırdığı araştırmalara göre, 1970 yılın-
da Ç . U . Ş . ' i n , yatırımlarda bulundukları ülkelerdeki üretimlerinin, 
yıllık büyüme hızları, % 10 dolayındadır. Bu artış, dünya toplam 
üretim hızının iki katı ve ihracat çoğalışından da % 40 oranında 
daha büyük bir gelişmeyi yansıtmaktadır. Yine 1971 yılına göre 
Ç . U . Ş . , 500 milyar dolar civarında bir katma değer yaratmışlar-
dır. Bu noktadaki başarı, Dünya G . S . Hasılasının, yaklaşık, % 20'ne 
eşit olmaktadır. Aynı yıla, 300 milyar dolara varan üretimleri ise, 
Sosyalist Blok dışında kalan Dünya'nın toplam ihracatından, 20 
milyar dolar daha fazla  idi(*). 

«Hudson» Enstitüsü'nün yaptığı araştırmalara göre (projeksi-
yon), 1970'lerden 2000 yılına değin, yer yüzünde G . S . H . yılda, 
% 5 oranında büyüyecek, uluslararası ticaret de, yılda ortalama 
% 7'5 çevresinde bir artış gerçekleştirebilecektir. 

Oysa, Ç . U . Ş . ' i n , iş hacimlerindeki yıllık büyüme % ıo 'un al-
tına düşmeyecektir, (yukarıda anılan Birleşmiş Milletlerin verileri 
ile çakışmaktadır). 

Bu asal verilere göre, Ç . U . Ş . ' i n 1980 yılından itibaren, top-
lam üretim değerleri, yeryüzü üretiminin % 15 ile % 20'sini oluş-
turabilecektir. Oysa, 2000 yıllarında, bu şirketlerin (yatırım, üre-
tim, dağıtım, teknoloji, yeni icadlar ve istihdam) dallarında ise, 
evrensel düzeyde, tüm faaliyetlerin,  kesin eğemen güçleri olacak-
ları, belirülmektedir. Söz gelimi, evrenin en güllü, sanayi ve malî 
holdinglerinin, 3 / 4 ' ne, sahip olabileceklerdir. Böylece Ç . U . Ş . , 
evrensel boyutlarda, ekonomik kaynakların kullanılması ve yönlen-
dirilmesinde ve bu ekonomik iktidar temelinden, kaynaklanma ola-
nağı büyük, siyasal yapılan (iktidarları), etkileme (oluşturma, de-
ğiştirme), gücüne de kavuşabileceklerdir. 

a) Çok Uluslu Şirketlerin Ekonomik Boyutları 
Uluslararası yetkili örgütlerin (Birleşmiş Milletler, A . E . T . 

O E C D ) , 1977 (Haziran), yılı itibarı ile yaptıkları araştırmalara 
göre (ki bu bilgiler, gerçeklerin çok altında sanılmaktadır), Ç . U . Ş . , 

* U . N . , Multinational Corporations in World Development, 1973. 
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gerek ulusal, gerekse uluslararası ekonomiler üzerinde yaptıkları 
ve yapabilecekleri ekonomik ve siyasal etkileri aydınlığa çıkarabil-
mektedir. 

Söz gelimi, A E T , ekonomi uzmanlarının, yer yüzünde var ol-
duğu saptanan 9.488 sayıdaki Ç.U.Ş. ' in, büyük 200 sanayi şirketi-
ni incelemiştir. Bu araştırmanın, sonuçları, sayısal yönden, Ç . U . 
Ş . ' i n durumunu açıkça ortaya koymaktadır. Adı geçen bu 200 Şir-
ketin toplam satışları, 853 milyar Hesap Birimine ulaşmaktadır. 
Bu oran, «Zenginler Kulübü», diye adlandırılan «İktisadî İşbirliği 
ve Kalkınma Örgütü» ne ( O E C D ) üye ülkelerin, toplam G . S . M . 
Gelirlerinin, % 32,9'una eşit olmaktadır. (Anımsatalımki, aynı oran, 
1973 yılında 2,594 H.B.'ni aşmamaktaydı, Ç . U . Ş ' i n büyüme hızını 
göstermesi bakımından anlamlıdır). Şimdi bu 200 Dev şirketin ev-
rendeki coğrafi  dağılımını, çizelgeden izleyelim. 

ÇİZELGE 17: Dev Şirketlerin Merkezlerine Göre Dağılımı. 

Kaynak Ülke Şirket Sayısı Ciro (H.B.) 

A .B.D. 103 432.364 
Japonya 20 149.141 
Almanya 21 75.63i 
İngiltere 20 72.448 
Fransa 14 35-432 
İtalya 6 33.218 
Hollanda 6 32.820 
İsviçre 3 7.201 
İsveç 2 3.846 
Kanada 2 3-5I5 
Danimarka 1 2.880 
Belçika I 2.421 
Lüksemburg 1 2-297 

TOPLAM 200 853.124 

AET 70 257 057 
A.B.D. 103 432.364 
Öteki Ülkeler 27 163.703 

Kaynak:  Avrupa Komisyonu (European Report.) 

Yukarıdaki çizelgeden de anlaşılacağı üzere, evrende bulunan 
en güçlü 200 Ç.U.Ş.'in 103'nün genel merkezi A.B.D.'nde bulun-
maktadır Toplam ciroları 432 milyardır(h.b.)OysaAET'ndaki 
benzer 70 şirketin toplam ciroları 257 milyar h.b., dolayın-
dadır. Bu oran, Topluluğa üye 9 üikenın Millî Gelirleri top-
lamının, % 30,7'sine tekabül etmektedir. [1973'te, 36,6 milyar 
H . B . idi]. Sözü geçen araştırmanın verilerine göre, evrende bulunan 
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Ç . U . Ş . ' i n yarısından fazlasının  (4.523), genel merkezleri Avru-
pa'da bulunmaktadır. Sayısal yönden bu kabarıklığa karşın, Avrupa 
Ç . U . Ş . ' i n , A . B . D . ' n k i l e r d e n daha güçsüz oldukları ortaya çık-
maktadır. Kısaca, sayımı yapılan 9 .188 Ç.U.Ş.'in % 47,8'i, AET' 
ndadır (İngiltere % 16,7. B. Almanya % 12,9 vs.). A . B . D . ' n d e 
bulunanların oranı ise, % 27'yi aşmaktadır. 

Ç . U . Ş . ' i n malî dallarda yer alan banka sigorta gibi kuruluş-
larına bakılınca, düşündürücü nitelikler, sakıncalarını daha da bü-
yütmektedirler. Gerçekten, 6o'şı bulan Ç.U.Ş.'in malî kuruluşları-
nın toplam aktifleri,  1.011 milyara (h.b.), ulaşmaktadır. 
Bu güç. OECD ülkelerinin toplam G.S.M. Gelirlerinin, % 39'u 
ile eş değerdedir. 

A E T ' n u n ise durumu şudur: Merkezleri A E T de bulunan top-
lam 28 banka ve sigorta gibi malî kuruluşun aktifleri,  422 milyara 
(h.b.), varmakta ve Dokuzların G.S.M.G.'nin yarıdan fazlasına 
yaklaşmaktadır.  Hele bu durum, ülkeler tek tek ele alındığında 
daha da çarpıcı olmakta ve söz gelimi İngiltere'de, 131,6 
milyara varan aktif  toplamlar, G.S.M.G.'in % 94'4'ne eşit 
olmaktadır (fazladan  bu aktif,  sadece 6 çok uluslu şirketin 
de tekelinde bulunmaktadır) (*). 

Kuşku yok ki, bu en büyük Dev şirketlere, daha küçüklerini 
de eklediğimiz zaman, Ç . U . Ş . ' i n ekonomik güçleri, kendiliğinden 
ortaya çıkacaktır. 

aa) Kapitalist Dünya Evreni Sömüren Ç.U.Ş.'i Paylaşamıyor 

Söz konusu ekonomik büyük iktidarın güç oranını daha açık-
lıkla kavrayabilmek için bunların, hangi ülkelerde yoğunluk ka-
zandıklarını da, bilmek gerekir, Yukarıda belirtildiği gibi, bunla-
rın sayı bakımından en çok A E T ' n d a bulunduğu ve ve ABD'inin 
ikinci sırayı aldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca A . B . D . , İngiltere ve B. 
Almanya,sayısal  bakımdan evrende yer alan Ç . U . Ş . ' i n , % 60'ının 
genel merkezine sahip olmaktadırlar. Uluslararası ekonomik 

(*) Ayrıca belirtmek gerekirki, sözü geçen Avrupa Komisyonu'nun, 9488 Ç. U. Ş.'in, 
arasında yer alan sanayi şirketlerinin, sadece yarıdan az fazlası,  mali alanda yer alan 
kuruluşların ise, yarıdan azı, Komisyonun istediği bilgileri, vermişlerdir. Adı geçen 
Komisyon'un değerlendirmesine bakılacak olursa, OECD ülkelerinde merkezleri 
bulunan bu sanayi ve mali kuruluşların toplam aktiflerinin  değeri, OECD ülkeleri-
nin, 1973 yılı, toplam GSMG'inin, oranını aşmaktadır. 
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ilişkiler alanında, ekonomik karışımcılığa en çok karşı çıkan 
bu ülkelerin, davranışları bu odakta da ayrıca aydınlanmak-
tadır. (Ekonomik temelin siyasal iktidarı gütmesi) . . . 

Sayı ve ekonomik güç bakımından da bir farklılaşma  kendini 
gösterebilmektedir. Nitekim, A E T ' n d a merkezi bulunan 2493 Ç.U. 
Ş.'in, 1973 yılında sağladığı gelir, 516 milyar (h.b.) iken, merkezleri 
Amerika'da bulunan 1.222 şirketin, aynı yıl sağladıkları gelir, 
738 milyar (h.b.) dir. Söz konusu araştırmaya karşılık veren 149 

Japon şirketinin ise, sağladıkları gelir, 219 milyardır (h.b.), böylece 
Japonya üçüncü sırada yer almaktadır. Fakat, sermaye oranının 
yığışması bakımından Japonya, A . B . D . ' n d e n sonra ikinci sırada 
yer almaktadır. 

Ulusal ve uluslararası ekonomik ilişkiler bakımından Ç. 
U. Ş.'in etkilerini, daha iyi algılayabilmek için, evrenin bu 
en büyük  200 şirketinin, bulundukları ülkelerdeki G.S.M. 
Gelirler içindeki yüzde olarak belirtilen cirolarım (sanayi 
ve hizmet şirketleri yönünden) ve aktiflerini  (malî işlemler yönünden) 
bilmek gereklidir. Aşağıdaki çizgiler bu noktaları aydınlatmaktadır. 

ÇİZELGE 19: En Büyük Aktife  Sahip 60 Ç.U.Ş. ' in Bağlı Olduğu Ülkeler. 

(Milyon h. b. olarak) 

r — 20 21 — 40 41 — 60 Toplam 

Ana Ülke Sayı Aktif Sayı Aktif Sayı Aktif Sayı Aktif 

A .B .D. 
Japonya 
Almanya 
İngiltere 
Fransa 
İtalya 
Kanada 
Hollanda 
İsviçre 
Avustralya 
Belçika 

5 185.172 
6 144-639 
1 22.492 
4 112.030 
2 56.346 
1 18.331 
1 18.461 

5 64.693 
5 76.884 
4 63.984 
J 10.990 

2 26.208 
3 40.223 

4 34-979 
1 7-657 
6 51-767 
1 8.573 
1 8.949 
2 18.390 

2 15.926 
1 8.980 
1 8.412 
1 7.678 

14 284.844 
12 229.180 
11 138.243 
6 131-593 
3 65.295 
5 62.929 
4 58.684 
2 15-926 
1 8.980 
1 8.412 
1 7.678 

Toplam 2° 557-471 20 282.982 20 171.311 60 1.011.764 

AET 
A.B.D. 
Öteki Ülkeler 

8 209.199 
5 185.172 
7 163.100 

7 101.182 
5 64.693 
8 117.107 

13 111.283 
4 34-979 
3 25.049 

28 421.664 
14 284.844 
18 305.256 

Kaynak:  Avrupa Komisyonu (adı geçen Rapor) 
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ÇİZELGE ao: Ana Ülkeye Göre Ç . U . Ş .'in Sayısı. 

En az iki ülke-

Ana Ülke 
de en az iki ba-

Ana Ülke Araştırılan Toplamın % ğı bulunan Toplamın % 
şirket sayısı tebebbüslerin 

Toplamın % 

sayısı 

Fransa 571 6.0 400 6.8 
Belçika 252 2.7 161 2.8 
Hollanda 466 4-9 237 4.0 
Almanya 1.219 12.8 799 13.6 
İtalya 213 2.3 112 1 -9 
İngiltere 1.588 16.7 1.130 19.3 
İrlanda 32 0-3 19 0.3 
Danimarka '37 1-5 95 1.6 
Lüksemburg 56 0.6 36 o-5 

Toplam AET 4-534 47-8 2-979 50.8 

Norveç 130 1.4 66 I . I 
İsveç 3°3 3-2 310 3-6 
Finlandiya 51 o-5 23 0.4 
İsviçre 756 8.0 372 6-3 
Lihtenştayn 89 0.9 38 0.5 
Avusturya 52 0.6 26 0.4 
Portekiz 10 0.1 6 0.1 
İspanya 35 0.4 18 0.3 
A . B . D . 2-570 27.1 1.582 27.0 
Kanada 368 2.8 '54 2.6 
Meksika 5 — 3 0. I 
Endonezya 2 — 

Malaysia 17 0.3 12 0.2 
Singapur 67 0.7 38 0.7 
Filipinler 4 2 
Japonya 211 2.2 132 2.3 
Tayvan 15 0.2 4 0. I 
Hong Kong 24 0-3 19 0.3 
Avustralya 288 2.4 '34 2.3 
Yeni Zelanda ı i7 1.2 54 °-9 

Toplam: Üye 
olmayan 
ülkeler 4-954 52.2 3.883 49-2 

Genel toplam 9.488 100.0 5-863 100.0 

Kaynak:  Avrupa Komisyonu. 
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ÇİZELGE 31: Uğraş Dalına Göre Ç.U.Ş. ' in Dağılımı. 

Endüstri Tipi Şirketler Mali Kuruluşlar 

Merkezleri aşağıdaki ülke- Ulusal Merkezleri aşağıdaki ülke- Ulusal 
lerde bulunan, 200 en bü- gayrisafi lerde bulunan, 60 en büyük gayrisafi 
yük şirket arasındaki çok- Yurtiçi şirket arasındaki çokuluslu- Yurtiçi 
ulusluların toplam ciroları. üretim ların toplam ciroları. üretim ulusluların toplam ciroları. 

içindeki % içindeki % 

A . B . D . 41.0 A . B . D . 27.0 
Japonya 45.8 Japonya 70.4 
Almanya 27.4 Almanya 50.1 
İngiltere 52-5 İngiltere 95-4 
Fransa 17.7 Fransa 32-7 
İtalya 30.0 italya 56.7 
Hollanda 68.8 Hollanda 33-4 
isviçre 23.2 İsviçre 28.9 
îsveç 9-6 Avustralya 12.6 
Kanada 3-6 Kanada 60.9 
Danimarka 13.2 Belçika 21-5 
Belçika 6.8 
Lüksemburg 153-i 

Kaynak:  (Avrupa Komisyonu). 

bb) Evrensel Paylaşımın Dönemsel ve Sayısal Dökümü 

En büyük 200 şirket arasında yer alan çokuluslu 6 Hollanda 
şirketi, 32,8 milyar (H.B.) tutarında ciro sağlamışlardır. Bu, Hol-
landa'nın 1973 yılı G . S . M . Gelirinin % 68,8'ine eşittir. Aynı oran-
lar, öteki ülkeler için, sırasıyle şöyledir: 

İngiltere: % 52,5 (toplam 72 milyar H.B. ciro sağlayan 20 
şirket), 

Japonya: % 54,8 (toplam 149 milyar H . N . ciro sağlayan 20 
şirket), 

A.B.D.: % 41 (toplam 432 milyar H . B . ' l i k satış yapan 103 
şirket), 

B. Almanya: % 27,4 (toplam 75 milyar H . B . ciro sağlayan 
21 şirket). 

M a l î alanda faaliyet  gösteren şirketlerin G . S . M . G . içindeki 
payları açısından, ekonomik gücün en fazla  yoğunlaştığı ülke İn-
ğiltere'dir. (Bu ülkede, çokuluslu malî kuruluşun aktifleri 
gayrısafi  millî gelirin % 95.4'ünü oluşturmaktadır.) İngiltere, 
bu konuda yalmz değildir. (Çizelge 19) Japonya'da merkezleri 
bulunan 12 malî kuruluş 229 milyar Hesap Birimi tutarında, yani 
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bu ülkelerin G . S . M . G . ' n i n % 70.4'üyle eşdeğerde gelir sağlarken, 
aynı oranlar, İtalya içisı % 56,7 ve F. Almanya için % 50,1'dir. 
(Çizelge 21). 

Ç . U . Ş . ' i n buraya değin yansıttığımız çizelgelerde beliren du-
rumlarını, geriye doğru bazı karşılaştırmalara olanak verecek tarz-
da saptamak ve gelişim çizgilerini daha iyi yakalayabilmek için, 
aşağıdaki ek bilgilerle bütünlemek gekir. 

ÇİZELGE 22: Geçmiş On Yılda (1962/ 1972) Ç.U.Ş. ' in Yıllık Satışlarındaki Gelişmeler. 

. (Milyar Dolar Olarak) 

Ülkeler 1962 1972 1962/1972 (%) 
A.B.D. 226.5 552-2 i-43 
AET 64-5 202.8 2.14 
Diğer Avrupa 16.3 49.6 2.04 
Japonya 10.9 85-5 6.64 
Diğerleri 6-5 35-3 2.89 
TOPLAM 324-9 9 : 5-6 1,8ı 

1962 yılında, 697 Ç . U . Ş . 
1972 yılında, 796 Ç . U . Ş . , göz önüne alınmıştır. 

Kaynak:  H. J. Dunning, Profitability  and Performance  of  the Worlds Largest in-
dustrial Copperation, 1975. 

Çok Uluslu Şirketler'in, yıllık satışları kadar, faaliyetlerde  bu-
lundukları alanlar da önem taşımaktadır. Aşağıda her iki noktayı 
içeren bir çizelge sunmadan önce, yukarıdaki çizelgeye yansıyan 
verileri kısaca belirtelim. 

1962 yılında A . B . D . ' n i n , yabancı ülkelerdeki toplam yatırım-
larının stok değeri, 32 milyar dolar oranında iken, 1972 yılında, sa-
dece Amerikan Ç . U . Ş . 'nin yatırım stok değeri, 94 milyar dolar tah-
min edilmiş bulunmaktadır. O n yıl içinde, sadece Amerika Ç . U . Ş . 
nin yatırımlarında, üç misle yaklaşan bir artış yansımaktadır (*). 

Yukarıdaki çizelgeden anlaşılabileceği gibi, adı geçen ülkele-
rin Ç . U . Ş . ' n i n geçmiş on yıl içinde gerçekleştirdikleri satış gelirle-
rini yansıtmaktadır. 1972 yılında, 552.2 milyar dolarlık satışları ile 
Amerikalı Ç.U.Ş., başta gelmekte, AET ve Japonya, daha sonraki 
sıraları paylaşmaktadır. Daha önceki çizelgedeki eğilimin, niteliği 
ile çakışan bir durum. Asıl önemli bir nokta, Japon Ç.U.Ş in-
deki gelişmedir. 1962 den 1972'ye uzanan on yıllık bir dönemde 
«7» misli bir büyüme. Günümüzde de Japon şirketlerinin hızla 

(*) E . T . YVeisskopf:  American Economic Interests In Foreign Countries, Mic-
higan University, 1974. 
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gel işmeler ini s ü r d ü r d ü k l e r i söylenebi l i r . D a h a ç o k A s y a K ı t ' a s ı geri 

ka lmış ü lke ler ini s ö m ü r e n J a p o n Ş irket ler in in g e l i ş m e hız ı v e n i te l iğ i , 

«A.B.D.'niıı, 1950 y ı l larındaki , r i t m i n e b e n z e t i l m e k t e d i r » . 

ÇİZELGE 23: Bazı Ç .U.Ş. ' in Faaliyet Dalları Ve Satışlarındaki Gelişmeler (1962/ 
1974) -Milyar Dolar Olarak-

Faaliyet Dalı, Şirketin Adı ve 
Kaynak Ülkesi 

Satış Geliri 1962/ 1974 Faaliyet Dalı, Şirketin Adı ve 
Kaynak Ülkesi 1962 1974 1962: 100 

Uçak Sanayii 

Roockwell  International (A.B.D.) 
Boeing (A.B.D.) 
Lockhead Aircraft  (A.B.D.) 

1-633 
1.767 
1 • 751 

4.408 
3-73o 
3.222 

269 
211 
184 

Kimya ve îlâç Sanayii 
Uniliver (İngiltere/Hollanda) 
Basf  (B. Almanya) 
Hoechest (B. Almanya) 

4.136 
713 
865 

13.666 
8-497 
7.821 

300 
9!7 
905 

Elektrik / Elektronik 
İBM (A.B.D.) 
General Elektric (A.B.D.) 
Phillips (Hollanda) 

2-191 
4-791 
1-529 

14.027 
13-413 
9-442 

642 
280 
617 

Petrol 
Exxon (A.B.D.) 
Shell (Îng./Hol.) 
Mobiloil (A.B.D.) 

9-534 
6.021 
3-933 

42.061 
33-037 
18.929 

441 

548 
481 

Otomotiv Sanayii 
General Motors (A.B.D.) 
Ford Motors (A.B.D.) 
Chrysler (A.B.D.) 

14.632 
8.090 
3-933 

31-549 
23.620 
10.971 

216 
291 
461 

Makina Sanayii 
Mitsubishi (Japonya) 
Ins. Harvester (A.B.D.) 
Caterpillar (A.B.D.) 

>-873 
826 

ş.664 
4-965 
4.082 

270 
494 

Kaynak:  Fortuna, Ağustos / 1975. 

Y u k a r ı d a k i ç i z e l g e t e m e l endüstr i d a l l a r ı n d a y e r a lan Ç . U . Ş . ' i n , 

h e m k a y n a k ülkelere g ö r e dağı l ı ş ını , h e m d e g e ç m i ş y a k ı n 12 y ı l 

i ç i n d e satış g e l i r l e r i n d e k i artışı o r t a y a k o y m a k t a d ı r . A.B.D. k a y -
n a k l ı ş irketlerin, k i m y a ve î l â ç Sanayi i d a l a r ı d ı ş ı n d a , eğe-
m e n bir d u r u m a s a h i p olduklarını , ç izelge o r t a y a k o y m a k t a -
dır. Satış gel iri b a k ı m ı n d a n ise, en elverişli d a l l a r ı n , K i m y a 
ile E l e k t r i k ve E l e k t r o n i k o l d u k l a r ı d a a y d ı n l a n m a k t a d ı r . 



b e ş r h a m i t o ğ u l l a r ı 

b) Az Gelişmiş Ülkelerde Ç.U.Ş.'in Yatırımları ve Bazı 
Karşdaştırmalar 

Çok Uluslu Şirketlerin, ekonomik güçlerini, değişik çizelgeler-
le yansıtmağa çalıştık. Şimdi bu kısmı bitilmeden önce, bu şirket-
lerin, satış gelirleri (hasılatları ile, gelişememiş ülkelerin, G . S . M . H . 
nin karşılaştırılması, yararlı olacaktır. Bu noktada yansıyan eko-
nomik güçleri ile Ç . Ü . Ş . ' i n , uluslararası Emperyalizm ile bağlam-
ları daha iyi anlaşılabilecektir. 

ÇİZELGE 24: Az Gelişmiş Bazı Ülkelerle Ç . U. Ş'den Bazılarının Yıllık Satış Gelirlerinin 
Karşılaştırılması. 

Ülkeler/G.S.M.H. Şirketler / Satış Gelirleri 
Türkiye 16.2 
Meksika 30.4 
Yunanistan 12.2 
Pakistan 8.6 
Şili 8.1 
Kolombiya 6.4 
Uganda 1.6 
Tanzanya 1.5 

General Motors 30.4 
Ford Motors 20.1 
Shell 14.0 
General Electric 10.6 
l . T . T . 8.5 
Unilever 8.8 
Nestte 4.1 
Coca-Cola 2.5 

Kaynak:  Ortuna, 1975., U . N . Statistical Year Book, 1974. 

Yukarıdaki dahil, buraya kadar yansıtmağa çalıştığımız veri-
ler, Ç . U . Ş . 'in dünya ekonomisini denetleyebilecek güce sahip olduk-
larını göstermektedir. Bunları denetlemenin de güçlüğü ortaya çık-
maktadır. Söz gelimi, General Motors'ın yıllık cirosu (1972 yılı), 
30.4 milyar dolardır ve aynı yıl isviçre'nin G . S . M . H . ' d e n (25.8 
milyar Dolar) daha fazladır.  Türkiye'nin ise iki katına yaklaşmaktadır. 

ÇİZELGE 25: Evrenin En Güçlü Yirmi Ç .U.Ş . ' i . 

General Motors (T) A . B . D . 
Exxon Standart Oil (N.J.) A . B . D . 
Ford Motors (T) A . B . D . 
Royal Dutch Shell (T) Hollanda / İngiliz 
General Electric (T) A . B . D . 
l . B . M . (T) A . B . D . 
Chrysler (T) A . B . D . 
Texaco — A . B . D . 
Mobil Oil (T) A . B . D . 
Unilever (T) İngiliz / Hollanda 
ITT (T) A . B . D . 
Gulf  Oil A . B . D . 
British Petroleum (T) İngiliz 
Philips (T) Hollanda 
Volkswagen — B. Almanya 
Westringhouse Electric — A . B . D . 
Du Pont — A . B . D . 
Siemens (T) B. Almanya 
Imperial Chemical İngiltere 
RCA — A . B . D . 
(T) İşaretli Çok Uluslu Şirketlerin, Türkiye'de doğrudan yatırımları bulunmaktadır. 
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Yukarıda Türkiye'de de doğrudan faaliyetleri  bulunan en bü-
yük 20 Ç . U . Ş . ' i izlemek olanaklıdır. Şimdi, Az Gelişmiş Ülkelerde, 
faaliyetlerde  bulunan Ç . U . Ş . ' i n yatırımları ve kaynak ülkelere 
göre dağılımını görelim. 

A E T (Avrupa Komisyonunun) yaptığı araştırmaları yayınla- , 
yan rapora göre, Ç . U . Ş . 'in Az Gelişmiş Ülkelerde kurdukları şirket-
ler, açtıkları şubeler, ticarî v.b., yatırımların, % 59'4'nün genel 
merkezleri, A E T ' n d e idi. Aşağıdaki çizelge, bu durumu yansıtmak-
tadır, 

ÇİZELGE 26: İkitisaden Az Gelişmiş Ülkelere Ç .U.Ş . ' in Sızması. 

Ç .U.Ş . in Kaynak Ülkeleri Î . A . G . Ü . Yatırımlar 
(milyar dolar) Genel Toplam Yüzdesi 

AET 12.006 59-4 
A.B.D. 5-412 26.8 
Diğer Ülkeler 2.804 13.8 

Genel Toplam 20.222 100.0 

Kaynak:  AET (European Report). 

Buraya değin ekonomik güçlerini, yansıtmağa ve aydınlatma-
ğa çalıştığımız Ç . U . Ş . , hem ülkeler arası, hem ülkeler içinde, önemli 
sorunların doğmasına neden olmaktadırlar. 

Ç . U . Ş . 'in oluşması, büyümesi ve yayılması, Kapitalist ülkeler-
de Devletin ekonomik yaşamda, doğrudan yüklendiği ve giderek 
büyüyen sorumluluklar ile çatışır ve çelişirken, işçi dünyasında da 
büyük bir gerilim yaratmaktadır. Kapitalist sistemin sürdürülmesi 
çizgisinde, yer yer uyumlar da sağlayabilen bu oluşum, Kapitalist 
Batı ülkeleri arasında bir de yarattığı ekonomik egemenlik savaşı-
mında, söz gelimi, A . B . D . , ile A E T , ülkelerini karşı karşıya getire-
bilmektedir. Anılan bütün bu ülkelerde, Özel girişim kesimi ile, 
Kamusal kesim arasında oluşturulması, Kapitalist K a r m a Ekonomi-
nin bir zorunluluğu olan uyumun Ve dengenin kurulmasını güç-
leştirmektedir. Hele Özel girişim kesimi, Ç . U . Ş . ' i n niteliği sonucu 
yabancı bir uyrukluk (milliyet) kazamnca, söz konusu iki kesim 
arasındaki denge (uyum), uzlaşma kurma arayışları, aşılması güç 
engelerle tıkanmaktadır. Bu noktada, sistem olarak Kapitalist Karma 
Ekonominin gelişen ve değişen yapılara göre kendini geliştirerek 
sürdürme olanaklarım da daraltan ve tehlikeye düşüren, yeni çeliş-
kiler oluşturmaktadır. 
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D) Çok Uluslu Şirketler ve Çağdaş Emperyalizm 

Marks'ın yaşadığı dönemde bir tek tip Kapitalizm var idi: Libe-
ral Kapitalizm. Lenin ve Rosa Luxemburg dönemlerinde ise Kapi-
talist Sistem, farklı  bir aşamada özünü sürdürdüğünden, Kapita-
lizmin Emperyalizminden söz açmak gereğini duydular. 

Kitabın bu noktasına değin yapılan analizler, Kapitalist siste-
min çeşitli aşamalardan ve biçimlerden geçtiğini, yeterince aydın-
latmaktadır. Hiç kuşkusuz, oluşumu ve değişiminin tüm aşamala-
rında Kapitalizm, Sistem olarak, farklı  biçimler içinde görünme-
sine karşın, özünü yitirmeden sürdürmüş ve sürdürmektedir. De-
ğişik zaman ve yerlerdeki farklı  biçimleri ile, değişen yapıları ve 
farklılaşabilen  örgütlenme tipi ve işleyişleri, Sistemin özünü, sadece 
gizlemeye yaramıştır. 

Bu nedenle Kapitalizmin bir genel özü bulunmakta, 
bir de değişik zaman ve yerlerde yapısal özellikler doğrul-
tusunda, yeniden oluşan değişen veya dönüşen, farklı  biçim-
leri bulunmaktadır. Bundan özürü, Kapitalizmi analiz edip, 
kapsayabilen genel bir TEORÎ (Kuram) olmalı ve tarihsel 
somut farklı  her aşamadaki Kapitalizmin ayrı bir analizi 
bulunmalıdır. Bilimsel araştırma düzeyi, aslında yukarıda 
anılan iki durum arasında oluşmaktadır: Belli bir yerin 
(mekânın), durumun tarihsel arı (pür) analizi ile ve farklı-
lığı gideren genel teori arasında. 

Bilimsel analiz bir şemalaştırma gerektirmektedir. Bir 
tipoloji gerektirmektedir. Ve en önemli uğraş, söz konusu 
bu tipolojinin hangi düzeyde uygulanabilirliği, işlerliği, 
olacağını göstermektir. 

Söz gelimi, Sistemler konusunun uzmanı olan her bilim 
adamı, şunu kabul etmeli ki, Kapitalizmin çok genel bir te-
orisinin yapılması ve değişik dönemlerde yer alan, ingiliz, 
Fransız, Alman Kapitalizmi, v.b nin analiz edilmesi, gerek-
mektedir. Fakat, burada asıl olan, Kapitalizmin, Ticari ve 
Kuralcı, Liberal Müdahaleci ve Kapitalist Karma Ekonomi 
düzey ve biçimlerinde, analizi yerleştirebilmektir. Çünkü 
böylesi bir yaklaşım, şu veya bu somut durumun analizi 
değildir. Ve ne de kimi durumlara uygulanması olanaksız 
çok genel bir anlayış da değildir. Sonra şemalaştırma düze-

C 
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yi de ne sürekli ve ne de sonsuzdur. Akışkanlığı  büyük, 
tarih ile birlikte, araştırıcının sorması gereken en önemli 
soru şu olmalıdır: Analizin işlerliği ve uygulaması hangi 
durum ve düzeylerde olanaklıdır? 

Yukarıdaki  nedenlere, Çağdaş Kapitalizmin etkin bir 
tarzda değerlendirebilmesi ve bu sistemin yeni gelişim biçim-
leri ve modellerinde, saptırılmadan anlaşılabilmesi, Kapi-
talist sistemin evrim çizgisinde oluşan ve gelişen yeni olguları, 
bileşiği oldukları yeni yörüngelerinde, göz önüne almadan, 
olanaksızdır. 

Günümüzde, uluslararası alandaki «Sermaye Birikimi» süre-
cinde iki asal dinamik oluşturan, iki önemli olgu var; Biri, Çok 
Uluslu Şirketler, ikincisi, mühendislik ve teknolojik hizmetler su-
nan Şirketler (La Socidtd d'enginering). 

Biri genellikle sermaye (fakat  kimi zaman, diğer hizmetler 
de), diğeri genellikle teknolojik transfer  ve mühendislik hizmet-
leri doğrultusunda, uluslararası alanda önemli etkiler oluşturmak-
tadırlar. Bu nedenlerle, hem ulusal, hem de uluslararası düzeyler-
de, Üretim Değişim ve Gelir Dağılımı süreçlerinde, Devlet analiz-
lerinde veya Emperyalizmin süreçlerinde, anılan bu olguların yeni 
ve önemli işlevleri bulunmaktadır. 

Oluşturdukları ekonomik yeni ve büyük güçlerle, siyasal ikti-
darları, yerinde tutmak veya yer yer değiştirmek gibi önemli etkin-
likler bile yaratabilen bu yeni oluşumları, Geleneksel Emperyalizmi 
analiz eden eski teorilerle kavrayabilmek ve aydınlatmak olanak-
sızlaşmaktadır. Bu noktada yansımakta olan bir yetersizliği doğal 
karşılamak gerekir. Çünkü anılan eski dönemlerde Emperyalizmin 
çözümlemesi yapılırken, ölçüt olarak değerlendirilen unsuılar, o 
dönemin Kapitalist yapısı (*) ve uygulaması idi. Bir başka deyim-
le, gözleri gönünde cerayan etmekte olan olgulardı (ulusal veya ulus-
lararası alanda yer alan, Kartel, Tröst ve Tekeller). . . 

Düşünceme göre, günümüzün Marksistleri için önemli olan 
sorun, çağdaş ve güncel Kapitalizmin niteliklerini, gerçekleri içe-
recek ve yansıtacak tarzda (yoksa ham hayal olarak değil), açıkla-

(*) Nitekim, Lenin, «Emperyalizmi en kısa bir tarzda tanımlamak gerekirse, şu denile-
bilir: Kapitalizmin tekelci aşamasıdır.», demektedir. Bknz; L'imperialisme, Stade 
Suprcme du Capitalisme», 1916, a.g.e. S: 287. 
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maktır. Bu yapılmadan, güncel Kapitalizmin analizi, kanaatime 
göre, uluslararası ekonominin evrensel düzeyde, kapitalist nitelikte 
ürettiği ilişkiler (Eğemen ve Bağımlı-mahkûm-ekonomiler, K a -
pitalist bütünleşmeler), ve onlar aracılığı ile, hem gelişmiş Kapi-
talist, hem de İktisaden A z Gelişmiş Ülkelerde (Uluslararası alanda), 
Kapitalist Sistemi, yeniden üretme, oluşturma ve yaygınlaştırma, 
olguları göz önüne alınarak yapılmalıdır. Bu yapıldıktan sonra 
Emperyalist niteliğini sürdüren Kapitalizmin, bu noktadaki nite-
liklerini belirlemede, aşağıda anacağım unsurların da göz ardı edil-
memesi gerekir. 

Kısaca aşağıdaki şu üç sorunun karşılıkları aranarak 
Kapitalist Emperyalizminin, nitelikleri saptanmalıdır. 

Birincil sorun: Hangi tür Emperyalizm, söz konusudur? 
Şunu belirtmeli ki, düşünürlerin bir kısmı, sömürü ile Emper-
yalizmi İmparatorluk ile Emperyalizmi, karıştırabilmektedir. 

Söz gelimi Roma İmparatorluğu veya Napolyon dönemi 
Fransa'sını, günümüzün A.B.D.'ne benzetmektedirler (*). 
Kimisi Kapitalizmin Emperyalizmini, Sosyalist kimi ül-
kelerin (Sovyetlerin), «Sosyal» dedikleri Emperyalizmi ile, 
özdeşleştirebilmektedirler. Bu noktada, sömürü ile emper-
yalizm, aynı anlamda kullanılmakdır. Oysa İktisadî Sistemler 
bakımından ve Kavram düzeyinde yansıyan anlayış bakımın-
dan da, ikisi arasında büyük farklar  bulunmaktadır. Ve 
her sömürü. Emperyalizm sayılamaz. Söz gelimi, Kapitalist 
nitelikteki (özellikle günümüzde) Emperyalizm de yalnız sö-
mürmek değil, fakat  fazladan,  sömürü aracılığında, Kapita-
list Sistemin, değer yargılarını, mekanizmalarım, bozulmuş 
(deforme)  modelini, aşdamak, üretmek veya yaygınlaştır-
mak ve sürdürmek gibi çok yönlü, önemli süreçler (bir başka 
deyişle, sömürüyü bağımlılığı, sonsuzlaştıracak nitelikte), 
bulunmaktadır, özellikle ileri düzeyde endüstrileşmiş Ka-
pitalist Dünya ile, İktisaden Az Gelişmiş Ülkeler arasındaki 
ekonomik ilişkilerde Ç.U.Ş.'in, önemi, bu açıdan göz önüne 
alınmalıdır. 

İkincil sorun: İktisaden Az Gelişmiş Ülkelerde Proleterya 
sınıfının.  Emperyalizm konusundaki, görüşleri ve anlayış-

(*) Bknz, Claude Julien: L'empire americain, Paris, 1969, s.: 416-417. 
Bknz, John Strachey: La fin  de L'imp^rialisme, Paris, 1961. 
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l a n ile, gelişmiş Kapitalist ülkelerin işçi - Proletarya sınfm-
dakilerle aynımı dır. çakışmakta mıdır? 

Açıktır ki, I . A . G . Ü . ' i n proletarya sınıfının  görüşü, Emperya-
lizm teorisinin önemli birleşiğini oluşturan egemen olma (ister eko-
nomik, ister siyasal veya ideolojik olsun) ve sömürme gibi olgudan 
kaynaklanmaktadır. 

Gerçekten î . A . G . Ü . , egemen gelişmiş Kapitalist ülkeler ile belli 
ilişkiler içindedirler. Bu ilişkilere bakan kimi teorisyenler, yoksul 
ülke halkı ile varlıklı ülke (**) halkı arasmda bir tür sınıf  savaşımı 
gibi görmektedirler. Oysa bu ilişki, Emperyalizm olgusunu, göz 
ardı etmektedir. Çünkü egemen Kapitalist sosyal formasyonlarda 
üretim güçleri ve üretim ilişkilerinin karşısında, sömürme ve eğe-
men olmanın işlevleri ve temelini gizleyebilmektedir (maskeleye-
bilmektedir,. Çünkü Emperyalizm, sömürülen ve sömüren ülkelerin 
proletarya (işçi sınıfı),  sınıfları  bakımından aynı anlama gelmemek-
tedir. Açıktır ki, günümüzün Kapitalizmi, Emperyalizmini, ulusal 
ve uluslararası düzeylerde (içte ve dışta), aynı yoğunluk ve biçimde, 
işletmemekte ve sürdürmemektedir. O kadar ki, söz gelimi, bir İn-
giltere, bir Fransa, bir Almanya ve A . B . D . ' n d e k i yabancı işçi ile, 
yerli işçi, aynı ülkede sistemle giriştiği ilişkilerde, aynı sonuçlardan 
çok farklı  sonuçlar, elde etmektedirler. Bundan ötürü, Emperyalizm, 
A z Gelişmiş Ülkelerin Proletaryası ile, egemen Kapitalist ülkenin 
Proletarya sınıfı  bakımından aynı anlama gelmemektedir ve gelemez 
de. Bu doğrultularda ulusal ve uluslararası düzeylerde oluşan çeliş-
kilerin farklılığı,  gelişmiş Kapitalist ülkelerin işçi sımfı  ile A z Geliş-
mişlerin işçi sınıfları  arasındaki dayanışmayı ve dolayısı ile uluslar-
arası işçi dayanışmasını büyük ölçüde olanaksızlaştırmaktadır. 

Bırakınız ülkelerarası işçi sınıfı  dayanışmasını, söz gelimi Al-
manya'daki Türk işçileri ile, Alman işçileri arasında bile (Kapita-
list diğer ülkelerde de böyle), oluşması gereken bir dayanışma, en 
düşük düzeylerde bile oluşamamaktadır. Bunun nedeni açıktır. 
Alman işçi ile, söz gelimi, Almanya'daki göçmen işçilerin, çelişki-
leri ve yabancılaşmaları arasında bir benzerlik veya aynılık, y o k t u r . . . 

Buradan Az Gelişmiş Ülkelerdeki, Devrimci strateji 
ile, gelişmiş Kapitalist Üikelerdeki stratejiler arasındaki 
farklılığı,  yukarda kısaca vurgulanan çelişkilerin niteliği, 

(**) Bknz, A. P. Baran vc P. M. Svveezy: Le Capitalisme monopoliste, F. Maspero, Paris, 
1968, S: 28-29. 
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oluşturup yönlendirecektir. İşte bu noktada üçüncül sorun 
oluşmaktadır. 

Emperyalizmin teorik yaklaşımı, hangi düzeyde ele alınmalı-
dır? Acaba, önce I . A . G . Ülkeler düzeyinde mi, yoksa gelişmiş, ege-
men Kapitalist ülkeler düzeyinde veya uluslararası düzeyde mi, ele 
alınmalıdır?. . 

Çağdaş teori, bu noktada ayrışmaktadır. Söz geliği A . G . Frank, 
Az Gelişmişlik gerçeğinden hareket etmeyi savunmaktadır(*). P . A . 
Baran ve P . M . Sweezy, eğemen Kapitalist ekonomilere, eğilimli, 
görünmektedirler. E. Emmanuel ise, ülkelerin, yüksek veya düşük 
ücret düzeylerini ölçüt eksen olarak almakta ve saptanan durumu, 
uluslararası boyutlarda değerlendirmektedir^*). 

Yukarıda kısaca anılan noktalarla yetinmek, güncel Emperya-
lizmin özüne girmeyi ve O ' n u kavramayı, güçleştirebiür. Çünkü 
uluslararası ekonominin tüm boyutları ile oluşturduğu asal çeliş-
kiler, tam aydınlığa çıkmamaktadır. 

Çünkü, düşünceme göre, Çağdaş ve güncel Kapitalizmin, günü-
müzdeki egemen ve Kapitalist üretim biçimini de belirleyen ÇE-
L İ Ş K İ S İ (ister egemen Kapitalist sosyal formasyonlar  düzeyinde, 
ister uluslararası ekonomi düzeyinde olsun), U L U S A L S E R M A Y E 
ile U L U S L A R A R A S I  S E R M A Y E  arasında oluşup, Bağımlı ve SÖ-
M Ü R Ü L E N ülkeler ve Kapitalist sosyal formasyonlarda  yerleş-
mekte ve yayılmaktadır. Ç A Ğ D A Ş E M P E R Y A L İ Z M İ N  K A P S A -
M I N I ve A S A L N İ T E L İ Ğ İ N İ belirleyen, işte bu çelişkidir. 

Bu türdeki bir çelişkiye örnek olarak neler gösterilebilir? 
Görünmesi olanaklı ve izlenebilir düzeylerde, söz gelimi, 
Kapitalist Avrupa ülkelerinde, Devlet, Planlama, Sanayileşme, 
Bilimsel veya Sosyal Politikalar ile Bölgesel v.b. sorunlarda, 
Ulusal Sermaye ile uluslararası sermaye çatışmaktadır. 
Burada kuşkusuz uluslararası sermaye, A.B.D.'nîn, damga-
sını taşıyarak, EGEMEN SERMAYE  biçimine girmektedir. 
Daha açık olarak belirtmek gerekir ise, Çok Uluslu Şirket-
lerin, büyüme ve gelişme stratejileri ve bu sürecin ekonomik 
yaşamın tüm yönlerimi, etkileyen eylemleri, söz gelimi 

(*) A. G. Frank: Capitalisme et Sous-developpement en Amerique Latin, Paris, 1968. 
(**) A. Emmanuel: De Mystifier  les antagonismes Entre les Nations», Politigue  Aujo-

urd'hui,  No: I, 1970, S: 94. 
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Kapitalist toplumlarda Devleti ve O nun işlevlerini belir-
leyen ve etkileyen ulusal (millî) firmaların  (sermayenin) 
varlığı ile çatışmaktadır. 

Burada Kapitalist Sermayenin uluslararasılaşması ile, 
ulusal sermaye ve uluslararası sermayenin çelişkilerini vur-
gulamakla yetiniyoruz. Günümüzün yeni Emperyalizminin 
asal çelişkisini, işte bu iki tip sermaye arasındaki çelişki 
oluşturmaktadır. Bu çelişkiden hareket ederek, Çağdaş Ka-
pitalizmin anlamını daha iyi ve gerçekçi yönleri ile kavra-
mak olanak içine girmektedir. 

Bu nedenle Devletin Tekelci Kapitalizminden, ki dayanağı ulu-
sal sermaye idi, dayanağı uluslararası sermaye olan ve örgütlenme 
tipi Çok Uluslu Şirketlerde somutlaşan Kapitalizme geçmektedir 
günümüzün Çağdaş Kapitalizmi. 

Bu yeni ve etkin mekanizmalar sayesinde, özel niteliği 
egemen olan Kapitalizm, uluslararası boyutlarda bütünleşme 
ve kendini taşıyan temellerin gücünü pekiştirme, olanakları 
araştırmaktadır. Yine bu sayede Çağdaş Kapitalizm, ulusal 
sınırlarda oluşabilecek bunalımları, kendine bağımlı hale 
getirdiği diğer ülkelerle, paylaştırarak, girişim alanını geniş-
letebilmek ve yaşamını uzatabilmek olanaklarını da çoğalt-
mağa çalışmaktadır. 

Çok Uluslu Şirketler, Emperyalizm ve Çağdaş Kapitalist 
Sistem arasındaki bu karşılıklı ilişkiler, hem Kapitalist 
gelişmiş ülkeler dahil tüm ülkelerarası yeni gerilimler ya-
ratmakta, hemde gelişmiş Kapitalist ülkelerin işçi sınıfında 
yeni tepkiler yaratabilmektedir. 

III. KAPİTALİST  SİSTEMİN DEĞİŞİK STRÜKTÜRLERLE 
UZLAŞABİLMESİ VE DAYANMA  GÜCÜ 

Kapitalist sistemin yer ve zaman içinde, strüktürel ve doktri-
nal bağlantıları ile evrim çizgisi ve X X . yüzyılın ortalarında yan-
sıttığı nitelikler, bu sistemin güçlü ve zayıf  taraflarını,  aydınlığa 
çıkardıkları gibi, genel olarak iktisadî, genel olarak iktisadî sistem-
lerin, daha çok bir olanaklık, bir göreceliğe uydukları gerçeğini de, 
açıklığa kavuşturmaktadır, 
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Daha önce Karma Ekonomi çerçevesindeki değinmelerimde 
belirttiğim gibi, kapitalist sistemin yörüngesinde oldukları 
halde bir tek değil, bir çok kapitalizm tipleri bulunmaktadır (742). 

En son andığım Karışıcı Kapitalizmin, Ekonomik Kamu ke-
simini, özel kesimle, plânı, piyasa ile, özel kâı arayışlarını, genel 
yararla, ekonomik rasyonalizasyonu, barışçı sosyalizasyon ile bağ-
daştırabilen, çeşitli olabilen karma tertipleri, Çok Uluslu Şirket-
lerin varlığının, oluşturabileceği beklenen gelişmelere dek, uzanan 
aşamalar, Kapitalist sistemin, gücü, canlılığı ve strüktürel uyum 
yeteneği hakkında, açık bir kanaat verebilmektedir. 

Çağdaş Kapitalizmde, İşveren ve İşçi Sendikaları devlet ile bir-
likte genel yararlara hizmet etmek amacı ile işbirliği yapmaktadır-
lar. Bu ilişkileri karşılıklı kompartımanları içinde yürütmek gere-
ği, Kapitalist ekonomiye karma bir nitelik kazandıran çeşitli ve 
kimi zaman değişik tipte organizasyonların oluşmasına yol açmak-
tadır. Temel amaç, güçlü ve çoklukla karışıcı bir devlet ile, muh-
taç oldukları olanaklara, her zaman malik olmayan. «Yöresel Yö-
netimlerle» (743), gelişip değişmekte olan özel girişim kesimi ara-
sında, ekonomik ve sosyal dengeyi sağlayacak ortak ve etkin bağ-
lar, kurmaktır. Bu olgu, Kapitalist Karma Ekonominin, donuk ol-
madığını, bu gün için gerekli görülen dengenin, yarınlarda değişe-
bilme olasılığı veya zorunluluğunu da, yeni koşullara karşılık vermek-
amacı ile, gelişmeye açık bir nitelik taşımaktadır. Kapitalist 
sistemin bu anlayışının gereklerine göre, kimi zaman Kamusal Ekono-
mik, kimi zaman özel kesimin, oransal bir ağırlık taşıması ve kimi 
zaman işçi kesiminin kendini açıkça duyurması ve dinletmesi, yö-
netime katılması, sisteme entegre olması, hareket halinde dinamik 
bir karma ekonominin varlığını, yansıtmaktadır. Böylesi yapılar 
ancak, geliştirici ve gelişici olabilir. 

Bundan ötürü şimdilerde ve gelecekteki biçimi ne olursa ol-
sun, Kapitalist Karma ekonominin bu niteliği, asıl içinde yüzdüğü 

(742) Kapitalist sistemin tanımı için bknz: 
— R. MOSSE: l'Economi Socialiste, «Perspectives de l'an 2000» Paris, L. G. D. 
J., 1968. 
— G. PİROU: «Qu'est-Ce Que c'est le Capitalisme» ile, L. LAURAT:  «Essai 
d'Une Definition  du Capitalisme», Nouveau  Cahiers,  -içinde-, 15 Temmuz 1937. 

(743) Bu konuda ilginç bir eser için bknz: 
— J. C. DISCHAMPS: «Röle et Moyens d'Actions des Pouvoir Publics Semi-
Publics et des Institutions Privdes Dans l'Amenagment du Territoire en France», 
R . E . P . , -içinde-,No: 3 Mayıs-Haziran, 1972, sh: 443-472. 
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Kapitalist sistemin özünü, gözlerden gizlememelidir. Çünkü Çağ-
daş Karışıcı Kapitalizm, genelliği içinde Kapitalist sistemin, bütün 
orijinalliğine karşın, geçmişi dolduran çeşitli biçimlerinden, tip-
lerinden, belli tutarlılığı ile birini, oluşturmaktadır. Kapitalist sis-
temin, aşağıda değineceğim strüktürel uzlaşma sorunu, savsak-
lanırsa, Avrupa Kapitalizminin geçtiği aşamaları aynen tekrarla-
mamış bulunan, A . B . D . 'i ile Japon Kapitlizminin oluşları, anla-
şılamaz. Yine aynı tarzda, hepsi kapitalist sistem içinde oldukları 
halde, farklı  tertipler sergileyen bir ingiliz, bir Fransız, bir Alman, 
italyan, Kapitalizmlerini saran çeşitlilik, anlaşılamaz. Hele bu st-
rüktürel özellik, savsaklanırsa, Kapitalizm öncesi strüktürlerden, 
Kapitalizme geçmek isteyen, özellikle, I . A . Gelişmiş ülkeler, Ba-
tı'nın geçirdiği denemeleri teker teker aşmağa yönelmek gibi bir 
çıkmaza saplanabilirler. 

i . KAPİTALİST  SİSTEMİN STRÜKTÜREL  UZLAŞMASININ 
DEĞİŞİK BİÇİMLERİ 

Kapitalist sistemin oluşum ve değişim aşamalarını içeren ev-
rimi, uygulamada ve teoride, bu sistemin çok çeşitli, kurumsal sos-
yal, tutum davranış (zihinsel) strüktürleriyle yaşayan ve yaşatan 
tutarlılıklar, uyumlaşmalar kurabildiğini göstermektedir. 

A) Kapitalist Sistem Siyasal ve Hukuksal Strüktürlerin Çe-
şitli Tipleriyle Uzlaşabilmektedir 

Her şeyden önce Kapitalist sistem, daha önce anlatmış oldu-
ğum hukuksal ve siyasal strüktürlerin, çeşitli tipleriyle, bağdaşa-
bilmektedir. Ticarî ve Kuralcı Kapitalizmin (Kolbertizm örneğini 
anımsıyalım), döneminde, devletin ekonomik hayata karıştığı ve ku-
rallar koyduğu (loncalar) demokratik olmayan, strüktürleri ile uzun 
bir süre uyumlaşabildi. 

Yine, Liberalizmin, ekonomik hayata karışımını reddeden, ik-
tidar dağılımı rejimini kabul eden (kişinin özgürlüğüne sıfır  çize-
bilecek her türlü gruplaşmaya karşıydı - le Chapelier yasası-, özel 
mülkiyet hakkının kutsallığı, en güçsüz olanların hakkının korunması 
v.b. g i b i . . . 

Fakat daha sonra görüldü ki, Liberal Kapitalizm, meslekî bazı 
güçlü gruplaşmalarla da (tröst, sendika v.b.), uyumlaşmakta, bi-
reyci müteşebbislerin yarışımı yerine piyasaya kendi yasalarını 
empoze eden «monopol», «Oligopol» durumlarla da, kaynaşabil-
mektedir. 
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K . Kapitalizmde ise, devletin ekonomik hayata karışması, pi-
yasa mekanizmalarını iyileştirmesi ve endüstriyel kilit faaliyet  dal-
larının, kamu kesimine geçmesi durumu ile de, uyumlaşabilmek-
tedir. Bu durumda devlet para, kredi, kamusal yatırımlar, fiyat 
ve ücret saptaması gibi, her an oluşan karışımlarla plân-program 
oluşturan hukukî strüktürü ile de Kapitalist sistemle, uyuşabilmektedir. 

Çağımızda Kapitalizm, ekonomik eşitliği, siyasal eşitliği oran-
sal olarak arttıran, eşit ve adalete, giderek genişleyen bir yer veren 
sosyal yönünü güçlendirmekte ve demokratik olmaktadır. 
Ekonomik esitsizlik ve adaletsizliği arttırmağa yöneldiği takdirde 
ise, sonuç olarak siyasal ve hukusal yapıları, ekonomik yapının ege-
menliği altına almakta ve diktatörlüğe yönelmektedir. Bu son ge-
lişmelerden demokratik olanlarına batı Avrupa; demokratik ol-
mayanlara, Portekiz, İspanya, Hitler'in Almanyası, Mussolini'nin 
İtalyası, örnek olarak verilebilir. Görülmektedir ki, kapitalist sis-
tem, demokrasi ile uyumlaşabileceği gibi, diktatörlükle de, 
uzlaşabilmektedir. 

B) Kapitalist Sistem Sosyal Strüktürlerin Değişik Tipleriyle 
Bağdaşmaktadır. 

Geçmişe uzanmadan da, Çağdaş Kapitalizme bir göz atmak, 
sistemin çok farklı  struktürle, uyumlasabildiğini görmek olanak-
lıdır. 

Örneğin, Güney Amerika'da. Asya ve Orta Doğu ülkelerinde, 
son derece varhklı sosyal sınıflarla,  o derece yoksul halk yığınla-
rının (744), bir arada yaşayabildiklerini, örneğin Hindistan gibi 
ülkelerde, çok karmaşık bir sosyal hiyerarşi ortamında .insanların 
açlıktan öldükleri görülmekte ve Kapitalist Sistem, bu strüktür-
lerle de uyumlaşabilmektedir, 

Gelişmiş sosyal strüktürlere, Avrupa'nın en yüksek  ya-
şam düzeyine sahip olan işçi sınıfı  ile tsveç, örnek gösterile-
bilir. Bu ülkede sosyal farklar,  gıda, giyim ve ikâmet konforu 
gibi alanlarda görülmez; fakat,  boş zamanları kullanma, 

(744) Burada belirtmek gerekir ki, yoksul olmak, sömürülmek, «PROLETER»  niteliğini 
kullanmaya, «gerekli koşul», olduğu halde «yeterli  bir koşul», olamamaktadır.  Proleter  olabilmek 
ifin,  anılan yoksul kişinin, sömürüldüğünün veya niçin Y O K S U L  olduğunun B İ L İ N C İ N E 
sahip olması ve sosyal statüsünün  farkında  bulunması gerekir. Ayrıca, çağdaş kapitalist 
uygulamalarda, göreceli yoksulluk gibi, göreceli «proleterlik» de oluşabilmektedir. 
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zenginlik ve mobilya eşyasında, kendini göstermektedir. 
Kısaca kapitalist sistem (K.S.), gelir adaletinin çeşitli tipleriy-
le de, uzlaşabilmektedir. 

Yine belirttiğim gibi, K.S. işçi kapitalist ve bir üçüncü 
smıf  olan orta sınıfla  da bağdaşmaktadır. Bunun dışında 
endüstrileşme düzeyine göre, tarımcı veya sanayici nüfus 
oranlarının farklı  tertipleriyle de uyumlaşabilmektedir. 

G) Kapitalist Sistem Tutum ve Davranış Strüktürünün 
Çeşitli Tipleriyle Uzlaşabilmektedir. 

Liberal Kapitalizm, anmış olduğum gibi, ilk aşamasında tek 
başına faaliyet  gösteren ve kısa süreli ve dar kâr arayışlarının, eko-
nomik hesabına göre davranan müteşebbis tipleıine sahipti. Oysa 
grupların egemen olduğu Liberal Kapitalizm de, Müteşebbisler 
oldukça zengin olduklarından, biraz daha kâr etmenin düşük olan 
marjinal doyumu yerine, yaratma, gösteriş, büyüme gibi, diğer 
amaçların da etkisinde, sosyal siyasal v.b., nedenleri ikâme etmek-
tedirler. Böylece kâr amacı ve «ideolojisi» yerini, hizmet ideoloji-
sine bırakmaktadır (745). 

İşçi kesiminde de, bu davranış strüktürü, farklılıklar  göstere-
bilir. İşçi savaşımları, politik amaçlar güdebilir: O zaman sınıfsal 
savaş oluyor; fakat,  ekonomik amaçlar güderse; yaşam düzeyini 
yükseltmeye dönük faaliyetlerde  bulunur (İsveç'te, ekonomik amaç 
güden sendikalar, işverenlerle işbirliğine girişmektedirler (746). 
Kısaca, çağımızın ve dünün Kapitalist ülkeleri, bu alanda, çok çe-
şitli strüktürler K. S.'in, uyumlaşabildiğini göstermektedirler. 

D) Kapitalist sistem, Teknik Strüktürlerin Çeşitli Tipleriyle 
de Uzlaşabilmektedir. 

Ünlü Johan Akerman 'm belirttiği gibi, bir büyük tröstün orta-
mında örneğin, teknik unsur, en hayatî olan unsur değildir; bura-
da en canlı alıcı olan yığışmamn sonucunda finansmanı  çoğaltma 
olanağının büyümesidir. 

Kapitalist üretim biçimi, değişik aşamalardan geçebilir. 
Her aşamanın teknik düzeyi, farklılıklar  yansıtabilir. 

(745) (746) Bu konularda daha geniş bilgi için bknz, A. MARGHAL:  Sisthnes et Structures 
ficonomiques,  a.g.e. 
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K . S . , Endüstriyel Devrimin sonucunda daha hızlı bir tarzda 
gelişmiş. Teknolojik gelişmelere, büyük ölçüde bağlı hale 
gelmiştir. Bütün bunlar yanlış sayılmaz. Sonra, K . S . de çöküntü 
dönemleri ile genişleme, gelişme dönemlerinin, teknik gereksinme-
leri de farklıdır.  Kısaca K .S . değişik, teknik tipleri ve düzeyleri 
de bağdaşabilmektedir. 

2. K A P İ T A L İ S T  S İ S T E M İ N S T R Ü K T Ü R E L  Ç E Ş İ T L İ Ğ İ 

Ekonomik sistem, kısaca «strüktürlerin tutarlı bir bütünü», 
tarzında tanımlanabilir; fakat,  bu strüktürlerin «standart» 
(katı, kımıldamaz) olmadıklarım belirtmiş olayım. 
Kapitalist sistemin işleyişini garanti edecek ve onun genel felsefesi 
ile tutarlı olabilecek, strüktürel tertipler ve çerçeveler çok çeşitli 
olabilir. Önemli olan, kapitalist sistemin vazgeçilmez amaç-
larım gerçekleştirecek temel mekanizmaların işlemesidir, 
yaşamasıdır. Bu amaçlar ile bağdaşacak bir değil; çok çeşitli 
strüktürel tertiplerden geçen tutarlüıkların sağlanabileceği 
söylenebilir.Kuşkusuz burada sistemin özüyle kâr-kazanç, yarışım, 
piyasa aygıtı özel kesim, üretim araçlarının mülkiyeti gibi 
temeller ile bağdaşan, örneğin; istikrar arayışı, sosyal ge-
reksinmelerin karşılanması, piyasayı kaldırmayan, fakat 
onu düzelten, eksikliğini gideren, yol gösterici bir plân, sis-
temle uyumlu Devlet Karışımları, ö z e l Mülkiyet rejimini 
genel yararla bağdaştıran, fakat  kaldırmayan sınırlamalar 
gibi gelişmeler, onunla yeni tutarlılıklar sağlayabilecek ye-
tenektedirler. 

Bu anlamda Kapitalizmin, zaman ve mekân içinde çok farklı 
strüktürlerden geçtiği halde, özünü koruyabilmiş olması, sistemin 
mantığı yörüngesinde kalan çeşitli değişme ve gelişmelerin oluşa-
bileceğini göstermektedir. 

A) Kapitalist Sistemin Zaman İçinde Strüktürel Çeşitliği 

Daha önce ki açıklamalar ile, bir tek kapitalist sistem ve onun 
zaman içerisinde bir diğerini izleyen, farklı  strüktürel biçim-
leri bulunduğu hususu aydınlığa yeterince kavuşmuş olmak-
tadır. 

Başlangıçta K . Sisteminin üretim biçimi ve ruhu, ticarî-mali, 
alanda oluştu, sonra sanayii alanına kayarak, sanayi Kapitalizmi 
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doğdu. Daha önce belirttiğim üzere Sanayi Kapitalizmi de iki aşa-
madan geçti, başlangıçta, endividüalist ve küçük teşebbüs birimle-
rinden oluşan Sanayi Kapitalizmi, daha sonra, grupların büyük 
birimli Kapitalizmine dönüştü, önce oligarşik iken; ikinci aşama-
da, demokratik oldu. 

Daha önce andığım büyük değişmelerin burada en kalın çizgi-
lerini anımsatmakla yerinirsek, X I X . yüzyılda, Liberal olan Kapi-
talizm, X X . yüzyılda Karışıcı ve Karma ekonomik bir yapı kazandı. 

Tarihsel olarak, önce Devlet Karışımları ile (Ticar î -Mal î , K a -
pitalizm) gelişen Kapitalizm, Liberal aşamada, Devletten ayrılmış 
oldu. K . Kapitalizmde Devlet, yine Kapitalizm ile birleşti. Fakat, 
Ç.U.Ş.'ân oluşması gibi, yeni strüktürler ile, eğer Devlet 
karışımları, yine birinci plâna geçerse; bu gelişime hiç şaş-
mamak gerekecektir. 

Görüldüğü gibi, Kapitalist sistemde, söz konusu bu çeşitli st-
rüktürel tutarlılıklar, doğrudan bir çizgi izlemezler. Devlet ve özel 

kesimin ağırlıklarına oluşan strüktürler nöbetleşe bir 
tarzda yer değiştirmektedirler. Unutulmaması gerekir ki, ka-
pitalist sistemin bu gelişimi batı Avrupa ile sınırlanmaktadır; 
hiç bir tarzda evrensel, genel veya determinist (belirleyici) 
bir olgu değildir düşünceme göre). Daha önce belirttiğim 
üzere, farklı  strüktürleri olan ve Kapitalist sistemi seçen ülkeler 
sistemin önünü koruyarak, kendi özel koşulları içinde en etkin ters 
tertiplerden geçen, çeşitli tutarlılıklar oluşturabilirler. Her şeyden 
önce bu oluş, her ülkenin içsel ve dışsal strüktürlerinin-
esneklik veya katılığı, uyumlaşabilme yeteneği ve direnme 
gücü gibi, unsurlar tarafından  güdülür ve belirlenir. 

B) Mekân İçinde Kapitalizmin Strüktürel Çeşitliği 

Her iktisadi sistem kendisinden önce gelen sistemden 
arta kalan unsurlarlarla ve gelecekte oluşması mümkün 
olan yeni bir düzenin de, bazı unsurlarına sinesinde yer 
verebilir. Bundan ötürü, hiç bir iktisadî sistem ne zaman ve 
ne de yer içinde % 100 türdeş olamaz. Bu olgu, insan ve do-
ğaya bağlı strüktürlerin, hızı, yönü ve tarzı, değişikte de olsa 
evrene egemen olan değişme ve gelişme yasalarının bir so-
nucudur [doğasal, insancı ve tarihsel diyalektik]... Burada önemli 
olan, bir iktisadî sistemde geçmişin uzatılan ve geleceğe yönelen yeni 
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düzenlerin bazı unsurlarının varoluşları olgusu değildir; bu ağırlıkları 
ile unsurların, söz konusu sistemin tutarlığını bozacak, onun iş-
işleyişini durduracak, dengelerini sarsacak nitelikte sonuçlar doğu-
rup doğurmadıklarıdır. Doğuruyorlarsa, sistemin strüktürleri ara-
sında bir uzlaşmazlık belirir ve sistem bu unsurların doğrultusunda 
yeni tutarlılıklar oluşturur veya başka bir sisteme dönüşür. Tersine 
bu unsurlar, sisteme canlılık ve kuvvet verebilecek nitelikte iseler, 
sisteme güç kazandırırlar. Bir toplumda sosyal sınıflar  arasında, 
bir diğerine geçişi kolaylaştıran kanallar ve mekanizmalar açık ise, 
iktisadî strüktürler arası uyumu sağlayacak mekanizmalar işliyorsa 
iktisadî sistem «yaratıcı yıkımın» süreçlerine karşın, yıkıl-
maz; fakat,  sürekli yenilenerek yaşayabilir. Örnek olarak, Kapitalist 
sistemde, Kapitalizm öncesi düzenden kalma, bazı kurumsal ve zi-
hinsel yapıların bulunması, bazı durumlarda sistemin yeniden den-
gelenmesine ve gelişmesine, son derece yararlı olabilmektedir. Böy-
lece sistemin temelini oluşturan ve bunun bilincinde olan 
bekçi sınıfın  yanma, sosyal ve ekonomik bilinçlenmeden 
geçmemiş diğer sınıflar,  farkında  olmadan, sistemin koruyu-
cusu ve bir ölçüde taşıyıcısı (hamalı) olabilmektedirler. Fa-
kat, Kapitalist sistemin belli bir gelişme aşamasında, örneğin çağı-
mızdaki K. Kapitalizmde, geçmişten kalan yapılara olan ihtiyaçları 
azalmış bulunmakta, ekonominin canlı, dinamik güçleri, diğer 
bütün strüktürleri, kendi özel ritmlerinin peşi sıra sürük-
leyecek güce sahiptirler. 

Buraya değin andığım, geçmişten kalma, Pre - Kapitalist 
strüktürlerin var olup, olmadıklarının derecelerine göre ve 
yine başka bir sisteme geçişi isteyen veya hazırlayabilecek 
strüktürlerin, var olup olmadıklarına göre, Kapitalist Siste-
min yapıları, çeşitli birleşikler biçiminde, kendini göstere-
cektir. Strüktürel, çeşitli ve değişik tertipler, işte bu iki ana 
ölçüte göre doğmakta ve bilinçlenmektedir. Bu iki temelden 
itibaren oluşan Kapitalizmlere çağımızda örnekler vermeğe 
çalışalım. 

a) Geçmişin Strüktürlerinden  Uzak  (Feodalite-Veya  Diğer Prekapitalist) 
Kapitalizmler 

aa) Amerika'nın Dinamik Kapitalizmi 

Bu alanda kendini gösteren ilk eski örnek, A . B . D . i «Dina-
mik» Kapitalizmidir. 
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Bilindiği gibi, A . B . D . ' i n d e Kapitalist sistemin, feodal  aşama-
dan geçmeden oluşmasını sağlayan bütün unsurlar bir araya gel-
miş bulunuyorlardı. Genel bir soy kırımı sonucunda, yerli' halkın 
(kızılderililer) etkisi ortadan kaldırılmış; ülkenin fiziksel  doğal ya-
pısı (zenginlik, çeşitlilik, ve genişlik); Avrupadan coğu genç, eği-
tilmiş, dinamik (bir kısmı serüvenci) insanların göçü ile beslenen 
uygar bir nüfus  unsuru bireyci girişkenliğe daha da güç kazandı-
ran kast gibi, katı sosyal gruplaşmaları engelleyen, sosyal mobilite 
ve kurumlar, yapılar, hiç bir kimseyi tehdit etmeyecek tarzda oluş-
turulan bir siyasal rejim (Federal Hükümet ve bunalımlar halinde 
devletin otoritesini egemen kılabilecek, esnek bir anayasa (747). 

Açıktır ki, bir diğerini karşılıklı ilişkilerin bağlamı içinde des-
tekleyen bu unsurlar, modern bir Kapitalizmin, dinamiğini oluş-
turabildiler. Doğal ve bakir strüktürlerin varlığı (coğrafî  boyut ve 
doğal zenginlik sorunu) kısaca sürebilen bir genişleme olanak-
ları, kendi şehirlerinde başarı kazanmamış kişilerin daha Batı ya 
doğru kayabilmesini sağlamış, böylece kentsel bir proleteri -
leşme oluşları engellenerek, toplumsal kaynaşma, gerçekleş-
tirilebilmiştir. 

İktisadî unsurlardan,doğal zenginlikler ve toprak sorunun-
da görülmeyen nedret, iş gücünde kendini gösteriyor, yükselen 
ücretler, çalışmamn rasyonalizasyonuna. tarımın makina-
laşmasma ve endüstriye yoğunluğu giderek artan sermaye 
kullanılmasına olanak verecek araştırma merkezleri ve la-
boratuvarların oluşmasına yol açmıştır. A.B.D.'nde yığın 
halindeki üretime olanak veren sermaye yığışmasının kayna-
ğı budur. ı87o'te49 olan verim göstergesinin 1930 yılında 147'ye 
yükselmesi ve 1915 ile 1946 arasında yeniden iki katı bir sıç-
rayış yapmasının temelini, yukarıda andığım dinamizm 
oluşturmaktadır. Bu dinamizm sonucunda hem ücretler, 
hem de kâr - kazançların seviyesi yükselmiş, tasarrufun 
oluşmasına ve yeniden yatırımlara yönelip, prodüktiviteyi, 
yaygınlaştırabilen sürecinin işlenmesi sağlanmıştır (748). 

(747) Daha geniş bilgi için bknz, A. TUNÇ: Les Etats-Unis, «Comment Sont-Ils Gouvcr-
nes», L .G.D.J . . , Paris, 1959. 

(748) Amerikan Kapitalizminin kendine özgü özellikleri, kişisel çıkar ve genel yararı telif 
edici yönleri hk'da, bknz: 
— J. K. GALBRAİTH:  Le Capitalisme Americain, Paris, 1956. 
— W. RAPPORT:  A Qıtoi Tient la Supreriorite Economique des Etats-Unis? 
Paris, 1954. 
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Kısaca, Ameıikan Kapitalizminin, Avrupa ve Japonya Kapita-
lizminden farklı  olan strüktürleri ve günümüze dek uzanan, ken-
dine özgü niteliğindeki güçlükleri, yukarıda özel halinde değindi-
ğim, Pre-Kapitalist bir dönem taşımayan, doğal, beşerî ve diğer 
yapıların tutarlılığından geçen tertiplere dayanmış olması sonu-
cudur. 

bb) Sosyal Adaletçi, tsveç Sosyal Kapitalizmi 

Anlamlı diğer bir örnek, îsveçtir. Bu ülkenin iktisadî sistemi, 
Karışıcı Kapitalizm'dir. Yalnız karma yapısı içinde, «Sosyal 
Adaletçi» bir Kapitalizm, söz konusudur. 

tsveç ekonomisini, işçi partisi iktidarı dönemlerinde 
yansıttığı sosyal adalete bakarak, tsveç Sosyal Kapitalizmi'ne 
«Sosyalist» diyenlere rastlanmaktadır. Gerçekleri içermeyen 
ve İsveç'in hiç bir sosyal demokrat yöneticisi tarafından  kul-
lanılmayan bu «Sosyalizm» yakıştırmasının, birden çok 
nedeni içinde en önemlisi, demokratik K. Kapitalizmin, 
gelişmişliğin belli yapılarında, yüksek  düzeylerde bir sosyal 
adalet ve eşitlik ile bağdaşabilme niteliğinin, gözardı edil-
mesi veya bilinmemesinden ileri gelmektedir. 

II . Dünya Savaşından sonra isveç'in, Sosyal Demokrat Partisi 
( S . D . P . ) , aşağı yukarı en güçlü siyasal örgüt olmuştur. 1932 y. dan 
sonra ise tek başına, genel oyların çoğunluğunu elde etmiş ve en 
yüksek oy oranı % 3-10 arasında değişen Komünist Partiyle bir-
likte, mutlak çoğunluğa geçebilmiştir (749). Bu tür siyasal, sosyal 
strüktürler ortamında işçiler, temsilcileri aracılığı ile teşebbüsler-
de, denetleme ve yönetim kurullarında, temsil edilmişler, kollektif 
görüşmeler v.b. düzenleyicilerle önemli bir güce kavuşmuşlardır. 
Kısaca, endüstriyel barışı sağlamak üzere, İsveç Kapitalistleri ile Sos-
yalistleri arasında, bir işbirliği sağlanmıştır. Amaç, doğabilecek sos-
yal çatışmaları zamanında ve üretimin durmasına yol açmadan 
çözebilmektir. Böylece iki taraf  arasında paylaşılmak üzere, 
kâr ve kazançların azamîleştirilmesi garanti edilmiş olmak-
tadır (buna büyük pasta teorisi diyebiliriz: Pasta büyüdükçe, 

(749) 1932 yılı seçimlerinden itibaren, Sosyal Demokrat bir hükümet kurulmuş ve Sosyal Demokrat-
ların, kimi zaman tek başına, kimî zaman çoğunluk halinde, İsveç  Krallığını  yönetme dönemi, 
44 yıl sürdü. Son seçimlerde ( ı g . 9 . 1 9 7 6 ) iktidarı,  az bir fark  ile kaybetmişlerdir.  Böylece 
Kapitalist  bir ekonomi, sosyal demokrat bir partinin güdümünde, giderek sosyal bir içerik kazan-
mıştır. 
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paylarda büyümektedir).  1938'de, işveren ve işçi sendikaları bu 
anlayış içinde, «Saltjoböden» anlaşmasını imzaladılar, işte o andan 
itibaren de «sosyal sınıflar  arasında», barışa dönük «bir işbirliği» 
doğmuş oldu. Anlaşmaya göre patronlar, işçilere sendika üyesi olma, 
temsil edilme, ve karşılıklı görüşme hakkım tanımaktadır, işçi kesimi 
de buna karşın işverene; îşe alma ve çıkarma, çalışmayı gütme ve 
paylaştırma ve hangi sendikaya mensup olursa olsun, işçiyi çalış-
tırma, haklarını taramaktadır (işveren Konfederasyonu  Statüsü-
nün 32'nci mad.) (750). Bu ilk anlaşma, koşullara göre gözden ge-
çirilmekte ve yenilenmektedir (1946, 1950, 1959 ve en yenisi 1966 
yapılan, belli bir ücret artışı ve çalışma haftası  saatlerini, 45'ten 
42,31 saate indiren, yenilik idi), isveç endüstriyel demokrasisi ve 
K. Kapitalist Karma Ekonominin, niteliklerini yakalayabil-
mek için, özel ve kamu kesimine hızlı bir göz atmak gerekir. 

E K O N O M İ K YAPILAR 

İsveç,in ekonomisi, Özel ve Kamu kesimlerinden oluşan 
Kapitalist Karma bir nitelik taşımaktadır. Fakat zannedildi-
ğinin tersine, sanayi sektörü, hemen, hemen tamamen özel teşeb-
büs kesiminin, faaliyeti  altındadır. Nitekim güncel isveç'te toplam 
üretimin % 90'nı özel girişim kesimi oluşturmaktadır. Sanayi dalının 
% 95 inin mülkiyeti yine özel kesimindir, sadece % 5'i ise, kamu kesi-
minde yer almaktadır. Bu gerçeklerin somutunda, kapitalist yığı-
şım ve tekelleşme, çok uluslu şirketler üretebilecek boyutlara var-
maktadır. Sözgelişi, 20'ye yakın aile, ekonominin egemen noktala-
rını ellerinde tutmaktadır. 1964 yılında, yıllık iş hacmi 2 milyar 
lirayı aşan şirketlerin tayısı, 21'i buluyordu. «Burjuva» partilerini, 
iktidar yapan yapıların bir bölümü, işte bu somut gerçeklerde bu-
lunmaktadır. 

Elbette önemi büyük olan bir kamusal kesim de vardır. Yal-
nız bu kesim, demiryolları, telekomünikasyon, P . T . T . , v.b. gibi 
kamusal nitelikli hizmet dallarında yığışmış bulunmaktadır. O 
kadar ki, isveç'te kamu kesimi, bir Fransa ve Batı Avrupa ülkele-
rinkinden, çok daha sınırlı bir alan oluşturmaktadır. Bir iki rakam 
vermekle yetinelim: İsveç'te özel kesim, üretimin ve dağıtı-
mın temel aracı kalmaktadır, örneğin: «1969'da sanayi ve 
ticarette çalışan ücretlilerin % go'ı özel kesimde, % 4,5 koope-
ratif  kesiminde ve % 5,5'da, kamusal kesiminde çalışmaktaydı. 

(750) Bknz. J. ARNAULT:  Oü Va La Su<5de? I. T . C . , -içinde-, Mart 1970, sh ao. 
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Özel kesim, genişletilmiş üretimi gerçekleştirebilmek için, 
kâr etmek mecburiyetindedir. Sosyal Demokratlarm, ücret 
konusunda, kollektif  görüşleri yürüten temsilcileri, bu il-
keye saygdı olmağa dâvet edilmektedirler (751). 

Devlete gelince, Sosyal Demokratların iktidarı altında, 
devletin rolü, ekonomik faaliyetlerin  düzenleyicisi olmak 
ile özetlenebilir. T a m istihdam sağlamak, en büyük hedef 
olmaktadır. Devlet Karışımcdığının niteliğini, isveç Sosyal 
Demokrasisinin teorisyenlerinden Ernest Wigforsa,  şöyle 
özetlemektedir: «Keynes'in Devletin zorunlu karışımı üze-
rine yazdıklarını, bir İsveç'te 1930 yılları başlarında, uygu-
lamağa başladık» (752), demektedir. 

İSVEÇ SOLU NUN DOKTRİNİ: 

isveç S. D . P.'sinin doktrini, elbette sosyal kapitalizm ile sınır-
lı değildir. Asıl hedef,  isveç'e özgü, marksist olmayan, demokratik 
ve sosyalist bir toplum oluşturmaktır. 

Uzun süreden beri Batı ülkelerinde örnek diye gösterilen «İs-
veç Modeli'nin» acaba temel nitelikleri nelerdir? 

Teorisi ve uygulamasının tüm ayrıntılarına girmeden, kesit 
bir kaç örnek verelim, isveç S . D . P . ' n i n doktrini ile oluşan ve ay-
dınlanan bu modelin, egemen ilk niteliği, Marksist olmayan, de-
mokratik bir sosyalizmi ön görüyor olmasıdır. Partisinin felsefe-
sini, bir yabancı yazara anlatan O. Palme, şunları vurgulamakta-
dır: ideolojiyi reddedip, pratiği seçtiğimizi, eleştirenler vardır. Bun-
dan daha yanlış bir sav olamaz. Tersine uygulamaya geçmeden, 
uzun bir süre harcamaktayız, ideolojiler ölmüş sayılmaz. Yalnız 
en eskileri, yapraklar gibi dökülerek çürümektedir. 19. yüzyılın 
modası geçmiş kapalı sistemi, söz gelişi klâsik liberalizm ve orto-
doks marksizm, sahneden çekilmektedirler. Artık topluma mucize 
ilâç ya da her derde çözüm olabilecek bir yöntem sunmak olanağı-

(751) İsveç hk. da daha fazla  bilgi için, bknz: 
— J. PARENT: Le ModAle Suedois, C. LEVY, Paris, 1970, sh: 119 v.s. 
— O. Palme: Le Rendez-Vous Suedois, chez, Stock. 
— D. Birmann. Le Suede, Ed Rencontre Cenevre. 
— B. Hamitoğulları: «İsveç Modeli Sol Nedir?» Milliyet, 3.11.1976 sh: 2. 

(752) Daha önce, M. Kapitalizmi hazırlayan doktrinal çalışmalara değinirken KEYNES'in 
tsveç Okuluna mensup iktisatçıların,  düşüncelerinden ilhâm aldığım belirtmiştim.  Bu noktada, 
KEYNES' in  isveç'in uygulama alanına inen denemelerinden de, ilhâm almış olabileceği, ola-
sılığı yansımaktadır. 
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mız yok. Artık hiç kimsene kadere ve kaderci bir gelişime ne de tarihin 
tek yönlü bir akışına inanmaktadır.. 

Bu anlayışın içeriklerinde isveç modelinin en ilginç yanı şu 
olmaktadır: Sosyalizmin klâsik anlayışında, ekonomik yapıların 
değişmesi ilk hedef  olarak ele alınır. Toplumsal değişme bu temel 
değişkenin, işlevi olarak gerçekleşecektir, isveç Sosyal Demokrat-
ları, tersine bir tavır izlemekteler. Önce insanlar arasındaki ilişki-
leri ve toplumu değiştirmeyi hedef  almakta ve eğer ekonomik ya-
pılar, bu yolda ilerlemeyi engelliyorlarsa, ancak o zaman önce diya-
logun [inandırmanın], sonra yasaların «buldozerini», harekete ge-
çirmeyi düşünmektedirler. Bu doğrultuda, söz konusu amaca götü-
recek araçlar, kısaca, mülkiyet, hürriyet vç devlet mekanizmaları-
nın türevleri olmaktadır, ilke olarak, korunan ve sürdürülen özel 
mülkiyet ve özgür girişim, işçi ve işveren arasında oluşturulabilen 
mutlu bir uzlaşma, isveç modelini oluşturan dinamiğin, temel ek-
senini dokumaktadır, isveç, üretim araçlarının özel mülkiyetini, 
ilke olarak korumaktadır. Fakat devlet, özel mülkiyet hakkının 
kullanılmasını, kamusal yarar doğrultusunda sınırlamakta ve mül-
kiyetin sonucu olan ürünlerin paylaşılmasına karışarak, sosyal ada-
letsizliklerin taşınmaz boyutlar kazanmasını engellemektedir. Bu 
anlamda, devletin iktisadî çalışmalara karışması ve onların düzen-
lilik kazanmasındaki işlevi, bir başka temel araç olmaktadır. Özel 
mülkiyet ve özgür girişime karışmayan devlet, bu olguların ürettik-
leri sonuçlara, büyük ölçüde ve etkin bir tarzda karışmaktadır. 

Bu odakta, isveç modeli, üç temel ilkeye dayanan iktisadî po-
litikalar oluşturmaktadır: 

ı . Anlaşmaya [sözleşmeye] dayalı ve sosyal barış üreten, sos-
yal sınıflar  arası «emek-sermaye» uzlaşma politikası. 

2. Ürünü, verimi «azamileştiren» sosyal barış «endüstriyel 
barış» sonucunda, oluşan gelirin adil dağılımı politikası: Pasta teo-
risi. Daha büyük bir dilim için pastayı büyütmek. 

3. Sosyal bir dayanışma oluşturmaya zorlayan ve sosyal ada-
lete yönelik, yeni bir sosyal ahlâk oluşturma politikası. 

Birbirlerini destekleyen, düzelten ve geliştiren bu politikala-
rın, ördüğü model sonucunda, İsveç'te tam istihdam sağlanmış, 
toplumun tümünü kucaklayan, kişiyi, «beşikten-mezara» değin, 
doğal risklere, ekonomik ve sosyal yaşamın tüm dalgalanmalarına, 
tehlikelerine karşı koruyan, genelleştirilmiş bir sosyal güvenlik re-
j imi doğmuştur. Öğretimin demokratlaştırılması, eğitimin sürekli-
lik kazanması, vergi adaleti ile birlikte, fırsat  eşitliği getirmiştir. 
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Bu sayede İsveç, Batı dahil hiç bir ülkenin henüz erişemediği, bir 
gönenç düzeyi ve bir sosyal barış ortamı, gerçekleştirmiştir. Kişi 
başına düşen G . S . M . gelir 7 bin dolardır. İşçi sınıfı,  artık prole-
ter değildir. Batı dünyasını sarsan ve 1930 yılından bu yana oluşan 
ekonomik en büyük bunalımlar ve kargaşa, İsveç'e girememiştir. 
Bu nedenle O . E . C . D . , İsveç'i kutlamış ve sanayileşmiş Batı ülkele-
rine «örnek» diye göstermiştir. 

Daha önce belirttiğim gibi, istihdam, sosyal güvenlik, eğitim 
alanlarında, gelir dağılımı, ekonomik refah  alanlarında, sosyal de-
mokrat hükümetlerin gerçekleştirebildiği başarılı sonuçlar, İsveç 
dışında bir «İsveç modeli» ve bir «İsveç sosyalizmi»'nden söz açtır-
maya neden olmuştur. Şurası muhakkak ki, İsveç örneği, yatıştırıcı, 
ılımlaştırıcı bir modeldir. Özel girişim kesiminin, sosyal bir barış 
ortamında, sürekli gelişmesini gören patronlar yatışmaktadır. Ki-
milerine göre İsveç, kapitalistler için bir «cennet»tir. Yaşama dü-
zeyleri yükselen, çalışma koşulları düzelen iş ve sosyal güvenlik-
leri gerçekleşen işçiler, hoşnutturlar. Bu ortamda, kapitalist teşeb-
büsler de, işçiler de, çalışkan «arılar» olmaktadır. Sosyal Demok-
ratlar ise, bu çalışkan arıların ürettikleri «balları» çoğaltan ve adil 
bir tarzda paylaştırmaya çalışan bir iktidar gibidir. Bu noktada, 
mutlak değil, oransal [nisbi] bir başarı söz konusudur, 

Özellikle son yıllarda bazı olaylar, yeni kaygılar oluşturan ya-
pıların varlığını yansıtmaktadır. Önemli başarılarına rağmen, İs-
veç toplumu, henüz sosyalist bir toplum değildir. Çünkü yaygın-
laştırılmış bir gönenç düzeyine, bir sosyal güvenlik düzeyine rağmen, 
İsveç toplumu, eşit insanların bir toplumu değildir. Bu sonucu ya-
ratan ekonomik yapıların başında, ekonomik temel mekanizmala-
rının mülkiyetine, ayrıcalıklı ve sınırlı bir sosyal grubun sahip ol-
ması gelir. Nitekim, bu duıum, S . D . P . ' n i n 1969 yılındaki progra-
mının, «Tekeller» bölümünde saptanmaktadır. Bu gönenç toplu-
munda bile ekonomik hayatın egemen kesimi, sayısı sınırlı «ma-
likler» in ellerinde bulunmaktadır. 

Özel ve Kamusal kesimi arasında, işçi ile patron arasında, çok 
sıkı ve verimli bir işbirliği ve adil bir gelir dağılımına dayanan ts-
veç Kapitalist Karma Ekonomisi, sosyal ve demokratik yüksek se-
viyesi ile de Batı'da kendine özgü bir tertip yansıtmaktadır. Şimdi, 
Kapitalist sistemin, strüktürel çeşitlilikte nerelere kadar varabildi-
ğini (gücünü) gösterebilen İsveç modelinin, dinamizminin strük-
türüne bir göz atalım. 
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İsveç ekonomisi, ihracata dönük, kalitesi çok yüksek  ve 
dünyada (Avrupa'da) çok aranan mallara dayanmaktadır. 
Yarım yüz yıldan beri, İsveç'in gönencini sağlayan ekonomik 
temel, orman (orman ürünleri, kereste, kâğıt hamuru, selü-
loz ) ve yüksek  dirençli, demir - çelik madenleri, tarafından 
oluşturulmaktadır. Avrupa savaş öncesi, arası ve sonrası 
dönemlerde, bu iki kaynaktan  üretilen ürünler, uluslararası 
piyasada, nitelikleri ve fiyat  seviyeleri ile, yarışılamaz adeta 
bir «monopol» durum yaratmaktaydılar.  Ormanlarm sını-
rında bulunan bu madenler, son derece büyük avantajlar 
sağlamaktadırlar. Maden kömürüne sahip olmayan İsveç 
elektriği «keşfedip»,  hidrolik gücünü etkiyle kullanmaya 
başlayınca, yeni teknikler sayesinde, sahip olduğu son derece 
zengin ormanları, dünyanın her gün giderek büyüyen kâğıt 
hamuru ihtiyacını karşılamak amacı ile, işletilmeye başladı. 
Maden (demir-çelik) ve orman, İsveç ekonomisinin bu iki 
kaldıracı, petrol, maden kömürü gibi stratejik mallardan ve 
endüstriye lüzumlu olan gıda ve diğer ham madde yoklu-
ğunu, sağladıkları olanaklarla karşıladıkları gibi, gönenç 
seviyesini giderek yükselten bir ekonomik fazla,  gerçekleş-
tirecek yetenektedirler. İşte bu nokta, İsveç ekonomisinin, 
ticaret strüktürünün yaralanabilen bağlılığından oluşan bir 
zaafı,  karşdayacak  bir dinamizmin oluşmasını özendirmek-
tedir. İsveç ekonomisinin atar damarı olan bu bir kaç yüksek 
ihracat maddesinin akışını garanti etmek, sürekli bir tarzda 
ileri bir teknik oluşturmak zorundadır. Böylece, İsveç endüst-
risinin zindeliği, genelleşen ucuz bir elektrifikasyona,  son 
derece modern bir donatıma, biraz kıt, fakat,  yüksek  düzeyde 
nitelikli bir işgücü gibi, dinamiklere dayanan İsveç ekono-
misi, A.B.D. ile kıyaslanabilecek  yükseklikte,  büyük bir 
prodüktivite,  gerçekleştirebilmektedir. 

Yukarıda özetlediğim bu strüktürler, ekonomik güçlerin 
anarşiye gitmesine katlanamamakta, belli bir disiplini ve 
devletin, üretimi ve gelir dağılımını yakından denetlemesini 
(gütmesini değil), vazgeçilmez kdmaktadır. 

Devlet burada yapmaktan daha çok, yaptırmakta ve de-
netlemektedir. Kullandığı araçlar, devrimci bir niteliği ol-
mayan, klâsik doğrultuda kalmaktadır: dönemsel bütçeler, 
Keynesgil doğrultuda kalan bayındırlık çalışmaları ve özel-
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likle, çok aşırı zenginliklerin oluşmasını engelleyecek, Millî 
Gelir dağılımına adalet getirecek oldukça ağır artan oranlı 
bir vergi poiitikalarmdan ibaret, kalmaktadır.  Nitekim, Baş-
bakanken O. Palme, « . . . Bizim için şimdi önemli olan ekonominin 
demokratlaştırılmasıdır. . . Ülkenin sermaye yapısıdır, önemli olan. 
Bu yapı giderek daha toplumsal bir nitelik kazanmaktadır. (Dünya 
Sorunları ve Sosyal Demokrasi, hazırlayan: A. İpekçi-Milliyet: 
7 .10.974) . 

Burada Devlet Müdahaleleri, ekonominin, yarışımın iyi 
sonuçlarını yansıtmayan dallarına, zorunlu özendirmeler 
yaratmakla yetinmektedir. Fakat sosyal yönde devletin dü-
düzenleyiciliği çok daha ileri bir aşamaya çıkmaktadır, bu 
da bir yanda, reformist  eğilimci işçi partisi ve sendikaları 
ile, tüketim kooperatiflerinin  oluşturdukları, büyük sosyal 
gücün etkisini, yansıtmaktadır. İsveç'te sosyal mevzuat, 
sanayileşme ile el ele yürümektedir (orta sınıfın,  hayat 
düzeyini yükseltme çabaları ve diğer halk yığınlarının, güvenli-
ğe kavuşturulan yaşlılık günleri karşısında, tasarruftan  çok tüke-
time yönelmesi sonucu, endüstrileşmeyi destekleyen bol sermaye 
akımları oluşmaktadır). İsveç'te, teknik gelişme ve sosyal mev 
zuatı giderek iyileştiren Sosyalizasyon sonucu alt katmanlar-
dan orta sınıfa  doğru tırmanma, son derece hızlı bir tarzda 
oluşmakta ve ekonomik kalkınmanın, dinamiklerinden birini, 
sosyal barışın ve kaynaşmanın da etkin unsurlarından bir 
diğerini oluşturmaktadır. 

Devletin sosyal alanda yaptıklarına bir örnek vermiş olmak ve 
ekonomiyi biraz doğrudan etkileyebilmek için, 1967'de kurulmuş 
bulunan İsveç Yatırım Bankasını analım. Bütün çalışanlara ek bir 
«pension» tarzında sigorta sağlayan bu kuruluş, 1968'de 75 
milyar Türk Liralık bir fon  oluşturabilmiştir. Bu miktar, 
sadece tek başına, özel bankalardaki mevduatı aşmakta ve 
sosyal demokrat hükümetlere etkin bir karışım aracı ver-
mektedir. Sosyal Demokrat Partinin başkanı O. Palme'in «brain 
-trust'ünün», bir üyesi olan iktisarçı Jan Karlson, hükümet 
ile özel kesim aracındaki ilişkileri ve İsveç ekonomisinin ni-
teliğini belirten sözlerini buraya almakta yarar vardır. Yu-
karıda andığım ve işçilerin sosyal güvenliğini daha da iyileştirmek 
amacı ile kurulan ve andığım, yukarıdaki bankanın fonlarına  atıfta 
bulunan uzman: «Bu para yığını ile, patronlara diyebiliriz ki: 
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Seçme size kalmıştır: ya yabancı büyük şirketler ile (örneğin 
Amerikan) işbirliği yaparsınız veya tsveç Devleti ile. Sizinle 
görüşme ve tartışmayı kabul eden bir hükümet ve Karma 
Ekonomi düşüncesini destekleyen, ılımlı bir sendikal hare-
ketle, çalışmamn, sizler için ilginç olacağına inanmıyor-
musunuz?" (753). 

Belirtelim ki, bir kaç yıldan beri, İsveç parlementosu, si-
gorta şirketlerinin yönetim kurullarında temsil edilmektedir. 
Ve diğer teşebbüslerde de, temsil edilmesi için, Sosyal Demok-
rat partide yeni bir eğilim belirmiştir. 

Görüldüğü gibi, İsveç Kapitalizmi, sosyal demokrat bir 
iktidar ile, özgün bir model yapabilmektedir. Bu ekonomik 
ve sosyal strüktürler ile, Marksist ilkeleri reddeden demok-
rat sosyalist partisi ile İsveç, Sosyalist değil, şimdilik sosyal 
bir ülke olmaktadır. Aslında İsveç'te, andığım ekonomik, 
teknik, sosyal, kurumsal ve davramş - tutum strüktürlerinde, 
hangi parti, iktidara gelirse gelsin, andığım politikaları ve 
tertipleri temelden değiştirecek yollar işleyemez. İsveç'in 
gerçekleştirebildiği bu strüktürel tertibin, sonucu olan is-
tikrar ve denge bu noktadaki sınırlılığı anlatan anlamlı ve 
uyarıcı bir örnek niteliğindedir. Bu gerçeği, yansıtan bir 
İsveç'li bakan şunu söylemektedir: "Bütün partiler, aynı fikirde 
oldukları zaman, bir parlementer rej im nasıl çalışabilir?" 
(754), demekte ve siyasal alandaki sessizlikten yakınmaktadır. Doğal 
kaynaklarına  göre nüfusu  az İsveç örneği ile Kapitalist sistem, 
Pre-Kapitalist strüktürleri olmayan gelişmiş bir ortamda 
Karma ve Sosyal ekonomik bir tertibinin en olgun biçimlerin-
den birini yansıtmaktadır. Eğitim yoluyla İsveç, Kapitalist 
sistemin, iç çelişkilerini, büyük ölçüde giderebilmiştir. Bu 
temelden beslenen "düşünce, davranış ve tutum" yapısı, bu 
Sosyal Kapitalist modele egemendiı... 

Dünyada kimi zaman "yeryüzü cenneti", diye tanıtılan ve ade-
ta "İsveç omani" , yaratan bu modelin niteliklerini aydınlatabilmek 
için, önce, bir diğerine karıştırılan İşveç-Sosyal Demoktat Partisi 
[S.D.P.] ile, İsveç'in güncel iktisadî sistemini, arıtmak gerekir. 

(753) J- ARNAULT:  Une Societe Mixte, Paris, Seghers, 1971, sh: 147. 
(754) Anan, G. HECKSCHER: Democratie Efficace,  P.U.F. Paris, 1957. 
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isveç'te iktidara, demokratik solun geçmesiyle, ülkenin ve toplu-
mun sosyalistleşmesi, ayrı ayrı olgulardır, Çünkü açıktır ki, demok-
ratik solun iktidar olması, otomatik olarak ülkeyi ve toplumu, he-
men sosyalistleştirmeye yeterli değildir, isveç'in sosyalistleşmesi, 
ayrı bir süreç, ayrı bir gelişimin konusudur. 

Nitekim, uzun iktidar dönemlerine rağmen, Sosyal Demok-
ratlar, İsveç'i, sosyalistleştirememişlerdir. Bu o kadar açık bir ger-
çektir ki, isveç'in, iktisadi / sosyal yapıları, eğer sosyalist olmuş ol-
saydı, demokratik rejime ve genel oya rağmen, bileşik cephe oluş-
turan muhalefet  partileri, iktidarı bu denli kolay alamazlardı. Seçim-
lerde yansıyan sonuç, aslında İsveç toplumunun, şimdilerde sosya-
list olmadığını göstermektedir. İktidarda demokrotik sol bir parti-
nin bulunması, ülkenin sosyalist olması ile özdeşleştirilemez. Günü-
müzde yansıyan biçimi ile İsveç'in iktisadî sistemi, uluslararası 
kapitalist sistemde yer almakta ve bu yörünge içinde, kendine özgü 
bir devrimci reform  yaparak, sosyal kapitalizme, varmaktadır. Bugün 
için gerçekleştirilebilen şey, kapitalizmin, "sosyalleştirilmesidir". Bu, 
bir devrimdir. Ama, kapitalist sistem içinde kalan bir devrim... 

Buna rağmen, İsveç halkının, ulusal ve yapısal niteliklerine iyi 
uyan bu model S.D.P.'yi, 44 yıl iktidar yapmış ve tüm genel se-
çimlerde, en çok oyu alan, en büyük parti haline getirmiştir. [1976 
seçimlerinde toplam oyların % 42,9. 1968'de ise, % 50,1. 1973'te 
% 43,6]. Bu başarının başka bir sonucu, İsveç komünist partileri-
ni, halk yığınları arasında, yayılıp tutunmalarını engellemiş ve sı-
nırlı örgütler olarak kalmalarına neden olmuştur. [1976 seçimin-
de, K.P. toplam oyların sadece % 4,7 sini almıştır. 1973 seçimle-
rine göre % 0,6 lık bir azalma olmuştur. Maoist eğilimli, İsveç Ko-
münist Partisi ise, sadece % 0.3 lük bir oy toplayabilmiştir.] Bu ne-
denle komünistlere İsveç Sosyal Demokratlarına, bazan "sosyal 
hainler", demektedirler. Nüfusu  az [8 milyon kadar], gelişmiş bu 
ülkede herkese yetecek ölçüde mal ve hizmet üıetilmektedir. Eme-
ği sömürmenin, en düşük sınırlara indirilebildiği, gönenç düzeyinin 
yükseltilerek paylaştırıldığı ve sosyal barışın sağlandığı bir ortam-
da aşırı sol ve anarşist düşüncelerin, çimlenmesi ve büyük boyutlar 
kazanmasına olanak yoktur. Aşırı düşünceler, sadece sayısı sınırlı 
entellektüel, sanatçı, vb... çevrelerinin toplumdan farklı  olmada 
yeni doyumlar arayan dünyalarında bir yankı bulmakta ve adeta 
bu entellektüel azınlık tarafından  tutuklanmaktadır. 
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Konfor,  sosyal barış, kişinin temel özgürlüklerine saygılı ve 
toplumsal yararı garantileyen isveç modelinin sosyalizm niteliği, 
henüz demokratik sosyalist bir toplum üretebilecek güce kavuşa-
mamıştır. Büyük bir yanlış yapmadan söylenebilir ki Sosyal De-
mokratlar, isveç'te, siyasal demokrasiyi, sosyal demokrasiyi ger-
çekleştirmiş, fakat,  ekonomik demokrasiyi henüz gerçekleştireme-
mişlerdir. Bunun nedenleri çoktur. Ekonomik iktidarın, yönetim ve 
güdüm iktidarının [karar verme], işçi, işveren, çalışan kesimin tü-
mü tarafından,  işlevsel bir tarzda ve demokratik olarak paylaşımı-
nı gerektiren ekonomik demokrasiye önce, isveç toplumu henüz 
hazırlıklı ve bu hedefi  gerçekleştirebilecek olgunluğa erişmiş de-

S' ğildir. Bunun sonucu olarak, isveç toplumu, S.D.P.'ye yaşamın, 
fp  sosyal, siyasal ve ekonomik tüm boyutlarını kuşatacak tarzda tam 
§§, insancıl ve gerçek özgürlükçü bir sosyalizmi gerçekleştirebilecek 
İpi yeterli oy çoğunluğunu kazandırmamaktadır. Sosyalist yolda, kap-
§ İ lumbağa adımları ile, fakat  sağlam bir tarzda bugüne değin yapıla-

bilen, kapitalizmin sosyalleştirilmesiair. Bu nedenle, solun gerçek-
çi kişilerini ve sağın zeki insanlarını, aynı anda doyurabilen bir mo-
del olabilmektedir. 

Bu başarılarına rağmen S.D.P. neden iktidarını sürdüreme-
di? Konjonktürel ve yapısal nitelikler yansıtan bu çok çeşitli neden-
lerden, bir bölümüne değinilebilir. 1976 seçimlerinde iktidarı kay-
betmekle beraber en fazla  oyu, ( % 42,9 alan Sosyal Demokrat-
lar ülkenin en büyük partisi olma niteliğini korumaktadırlar. 1973 
deki seçimlere göre kaybı, oy yüzdesi olarak % 0,7 ve 4 milletveki-
lidir. [Toplam 349 milletvekilinden 152'si S.D.P. lidir]. Bu sayılar 
bir hezimetin söz konusu olmadığını açıkça göstermektedir. 

b) Kapitalizm Öncesi Strüktürlerle Bir Arada Yaşayan Bağ-
daşan Kapitalizm 

Yukarıda, Kapitalizm öncesi (feodal  v.b.) strüktürlerden geç-
meyen (A.B.D.) veya olmayan (isveç) teıtiplerine iki örnek ver-
meye çalıştım. Burada da kısaca, feodal  strüktürlerine karşın, Ka-
pitalist sistemi belli ölçülerde gerçekleştirmiş olan ülkeleri anmak-
la, yetinelim. 

Bu tipe ilk örneği, Japonya oluşturmaktadır. Feodal bir 
strüktürden yola çıkan Japonya, Devlet karışmaları aracılığı 
ile bugünkü, çok gelişmiş Kapitalizme erişmiş bulunmakta-
dır. Geleneksel strüktürlerin mantalitesini, sıkı kiyerarşiden 
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geçen dar sosyal strüktürü, kamusal iktidara doğrudan bağlı 
olan soylu ailelerin varoluşu ve daha önce andığım, dış emper-
yalist etkileri, Devletin güdücülüğünde, değişik aşamalardan 
geçerek, bu günkü Kapitalizme varmış olmaktadır. 

Daba önce yer yer anmış olduğum Japon Kapitalizmi 
örneği de, feodal  veya Kapitalist öncesi, strüktürler ile de, 
Kapitalist sistemi oluşturabilecek çeşitli tutarlılıklardan 
geçen biçimler yapılabileceği, görülmektedir. 

Bir diğer örneği, günümüzün, Meksika, Brezilya, Türkiye 
gibi kalkınmakta  olan ülkelerinde oluşmaktadır. Genellikle, 
bir gelişmiş Kapitalist kesim ile geri kalmış, bazan ilkel 
Kapitalist öncesi kesimler, Devletin çeşitli karışmaları ile 
doğan Kamu Ekonomik Kesimleri ile kesişerek ve çakışarak, 
üçlü bir karma tipten oluşan strüktürlerin, çeşitli tarzlardaki 
tutarlılıkları, Kapitalist sistemi damgalamaktadır. Kal-
kınma yolunda olan bu ülkelerde, Kamu Ekonomik Kesim-
de, gelişmiş Kapitalist kesime alırsak, bu ulusların ekonomisi, 
coğrafî,  ekonomik ve beşerî strüktürleri içinde, Kapitalist 
ekonominin entegrasyonunu engelleyen, bir "Düalizm" yan-
sıttıkları görülmektedir. Fakat, bu ve buna benzer ülkelerin 
strüktürleri, siyasal ve sosyal strüktürlerin doğrudan ve dolaylı ege-
menliği altında, Kapitalist sistemi, yaşatabilecek çeşitli tutarlılıklar, 
oluşturabilmekte ve diğer, strüktürlerin biçimini geliştirmektedirler. 

Hindistan, Pakistan ve Afrika'nın  bazı iktisaden geri 
kalmış ülkeleri de, kimi zaman "yabancı sermaye" ile, pre-
kapitalist ve Kapitalist strüktürlerden oluşan farklı  tertipler 
halinde, Kapitalist Sistemi uygulamakta ve sürdürmekte-
dirler. 

3. KAPİTALİST  SİSTEMİN GÜCÜ VE GELECEĞİ 

"Düşüncenin en büyük sapması ve düzensizliği, eş-
yayı, olduğu gibi değil de; olması umut edilen biçi-
minde görmek ve göstermektir". 

Bossuet 

Bu değinme ve açıklamalardan çıkan sonuç, şudur: Ka-
pitalist Sistem, gerek zaman ve gerekse yer içinde ülke-
lerin, ulusların sahip oldukları içsel ve dışsal tüm strüktürle-
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riıı çeşitliliği ve farklılığı  doğrultusunda, değişik biçimler ala-
bilmektedir. Sistemin ilkeleri, kısaca özünü korumak şartıy-
la, biçimi ve işleyişleri, değişebilmekte, gelişebilmektedir. 

Geçmişte kalan yüzyılları dolduran ve çağımızda yaşayan çok 
çeşitli Kapitalizm, örnekleri ve denemeleri, bu sistemin özü ile 
bağdaşabilecek, diktatörlükten demokrasiye, eşitsizlikten eşitliğe de-
ğin uzanan (ve biraz ötede yansıtmağa çalıştığım 27 nolu çizel-
genin de belirttiği gibi) oldukça geniş, bir tutarlılık ve hoşgörü 
alanı bulunmaktadır. Kapitalist sistemin, her ülkenin farklı  ve de-
ğişebilen yapılarına göre, yeni bir biçim alması veya alabilmesi, 
örneklerini, çeşitleme, "varyasyonlarını",  kimi zaman, ayrı ve ba-
ğımsız bir sistemmiş gibi, görme eğilimleri, Kapitalist sistemin bu 
güçlü, gelişmelerden geçen nitelikleri ile doğrulanmamaktadır. 

Biraz ilerde değineceğim üzere ister Sosyalist sistem 
olsun, günümüze değin uzanan ve çeşitli aşama ve biçim-
lerden geçerek yaşama yolunda büyük bir canlılık ve hırs 
yansıtan Kapitalist sistem olsun; genellikle bir iktisadî 
sistemin gücü ve geleceği yer ve zaman içinde beliren strük-
türel oluşma ve değişmelere karşm; ekonomik ve sosyal 
gelişmeyi sistemin özü ile bağdaştırabilecek yeni tutar-
lılıklardan geçen; yeni biçimler oluşturabilme yeteneğine 
bağlı ve onunla sınırlanmaktadır Strüktürler değiştikçe, 
sistemin, biçimi ve işleyişi de değişmektedir, önemli olan, 
bu değişme ve gelişmelerin, sistemin karakteristik  özü ve 
amaçları ile bağdaştırılmasıdır. 

Geçmişin uzun denemeleri ve zamanımızın, evrensel 
çapta ve sosyalist sistemin yarışımına karşm, izlenebilen 
örnekleri, Kapitalist Sistemin çeşitli strüktürler karşısında, 
yeni biçimler ve işleyişler halinde, her seferinde  yeni bir 
buluşun canlılığı ile, dayanma, yaşama ve varoluşun, gelişe-
rek sürdürebilme doğrultusunda, başarılı bir sınav vermiştir. 

Bundan ötürü, bana öyle geliyor ki, Kapitalist sistemin gelece-
ğini, ne Marksist düşünce akımına bağlı bulunan düşünür-
leri (755), "Kaderci" sayılabilecek, iddiaları ne de Kapitalist 
sisteme sempatisi olan Schumpeter'in sosyalizme geçişi 

(755) Diğerleri yanında bir örnek vermiş olmak için Bknz, R. ROSSAERT:  l'Avenir du 
Capitalisme, Ed. du Seuil, Paris, 1961. 
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öngören görüşleri doğrultusundaki sapmaların, tayin etme-
yeceği söylenebilir. Tersine bu gelecek, biri, Kapitalizmin 
şimdilere değin sürdürebildiği yapısal ve işlevsel yenileşme, 
uzlaşabilme öğesi, diğeri ise Sosyalist Sistemin, iktisadî 
sosyal kalkınma ve özellikle özgürlük öğelerini bağdaştıra-
bilmede göstereceği başarı derecesi ile yeteneğine bağlı gö-
rünmektedir. Bu gün için Sosyalist Sistem, Demokratik Ka-
pitalist ülke halklarının ne yaşam düzeyi ne de özgürlük 
ortamına, henüz erişememiş olması, ikinci öğenin taşıdığı 
bütün tehditlere (aslında iyi sonuç veren özendirici etkileri 
de göz önüne alınmalıdır), karşın daha yakıcı bir unsur ola-
mamıştır. Strüktürel uyumu konusunda da, bu güne bakıp, 
yarının hele uzun vadeli yarınların, oluşacak olasılı yapısal 
çatışmalarının, uzlaştırılıp, uzlaştırılamayacağım, kesinlikle 
belirlemek, olanağı yoktur. Bununla beraber, Batı Karşışıcı 
Kapitalizminin Karma yapılarında, kullanılmakta olan pl-
ânlama v.b. yöntemler ile konjonktürel ve strüktürel gelişim-
leri, öngörme ve o doğrultuda, dışardan etkin karışımlarla 
İyileşebilme olanaklarının, var olduğu, etkin kullanılabildiği 
ve strüktürel çatışmalar demokratik işleyişler çerçevesinde 
giderilebildiği sürece, sistemin yaşayabileceği, söylenebilir. 

ÇAĞDAŞ İKTİSADİ SİSTEMLER VE ÇEŞİTLİ TİPLERİ 

(Dünden - Bugüne) 

Buraya değin, oluşum ve değişim aşamaları ile ortaya koyma-
ğa çalıştığım Kapitalist sistem ile, aynı yaklaşımla çözümleyerek 
biraz sonra anlatımına başlayacağım Sosyalist Sistemin, dünden 
bugüne uzanan evrim çizgisindeki değişik çeşitlemelerini, gerçek 
nitelikleri ile, 27 nolu çizelgede, şemalaştırmaya çalışmaktayım. Bu 
şema aynı sistemin felsefik  yörüngesi içinde; fakat,  değişmiş bulu-
nan yapılardan itibaren oluşan yeni tertipleri, modelleri ve gelişim 
çizgisini göstermektedir. 

Çizelge (27) den de anlaşılacağı gibi, çağımızın iki büyük sis-
temi, kendilerini oluşturan doktrinal şemaya uygulamada arı halinde 

•(daha önce değindiğim nedenlerle) ya çok ender olarak rastlanır 
veya bu durum kısa bir süre devam ettikten sonra, varolan yapıların 
dinamikleri doğrultusunda, yeni tutarlılıklar oluşturan bü-
tünler halinde sürer. Günümüzdeki Kapitalizm ile Sosyaliz-
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min, çeşitli yapılarla bağdaşan tertipler halinde sürdüklerini 
göstermektedir. Çizelgede de görüldüğü gibi, soyut sistemin asıl sema-
sından türeyen bu yeni strüktürel tutarlılıktan geçen varyasyonlar, 
sonsuza kadar uzayamaz. İki uçtan, merkeze uzanan bir doğru üzerin-
de (belli bir hoşgörü alanında) bir yerde yeni dengeler halinde an-
cak devam edebilir. Merkez'in sağ ve solunda çatışan, yeniden 
oluşan, değişen yapılar arasında sistemin mantığı içinde, 
yeni tutarlılıklar gerçekleştirilemediği takdirde ( ki bu du-
rumda, ani ve sert değişimler söz konusu olmalı), bir sis-
temden diğer sistemin alanına geçilir. Bir diğer deyişle, 
sistemin çeşitli strüktürlere dayanan birleşiğine, egemen 
olan kesim (özel veya kamu) bütün dinamiği içinde yön de-
ğiştirir (sadece biçimde değil). 

Bu şema kuşkusuz daha önce andığım, sisteme yapışık 
veya sistemle birlikte strüktürlerin gelişmesini yani sistem 
için kalan değişiklikleri (conforme-bağdaşık)  yansıttığı gibi, 
bir sistemden diğerine geçişlerin de olasılığını açıklayabile-
cek güçtedir, sanıyorum. 





İKİNCt B Ö L Ü M 

SOSYALİST SİSTEMİN OLUŞUM VE DEĞİŞİM AŞAMALARI 

9 Dünden Bugüne Sosyalizm, 

0 Marks'tan Önce Sosyalizm, 

• Marksist Sosyalizm, 

• Marksist Olmayan Sosyalizm, 

• Sovyet Sosyalizmi Demokrasiyi Niçin Üretemedi, 

• örokomünizmin Kökenleri  ve Anlamı, 

• Avrupa Komünist Partilerinin Gücü, 

• Sosyalist Sistemin Gücü ve Geleceği. 





BİRİNCİ KESİM 

SOSYALİST SÎSTEMlN OLUŞUM AŞAMALARI 

Toplumların örgütlenme tipi, ekonomik / sosyal rejimi, 
insan düşüncesine yansıdığı andan itibaren; en mükemmel, 
en iyi bir toplumu oluşturmak yönündeki arayışlar, umutlar, 
insanların en büyük tutkusu ve en derin ideali, olmuştur. 
insanların doğa ile, insanın insan ile mücadelesi, hatta savaşları, 
daha iyi bir yaşama düzeyine erişmek ve mutlu olmak için değil midir? 
insanları, sözcüğün en geniş anlamında doyuran ve mutlu eden böy-
lesi bir toplumsal sistem, nasıl oluşturulacaktır? Daha önce andığım 
üzere, bu sorunun karşılığını doktrinler vermeğe çalışmakta-
dırlar. 

Bir sosyal sınıfın  veya ulusun diğer sosyal sınıflar  ve 
uluslar üzerindeki egemenliğini sürdürmek isteyen faşist 
nitelikteki doktrinler, bir yana bırakılacak olursa, büyük 
düşünürlerin tümü, özgür, eşit, mutlu bir toplum modeli 
oluşturma isteği ve gerekliliğinde birleşmektedirler. Bu 
ideale varmak için en uygun, en etkin araçları seçmek söz konusu 
olunca, görüşler ve yollar, ayrılmaktadır.  Bu doğrultuda, çağı-
mıza değin uzanan ve en egemen eğilimler biçiminde görülen iki 
temel arayıştan birinin temeli, Liberalizm, diğerinin ise temeli, 
Marksizm olan doktrinlerdir (756). Bu iki temelden beslenen 
doktrinlerin ilki, Kapitalist sistemleri, ikincileri ise, Sosyalist 
sistemleri (757), yeğlemektedirler 

(756) Çünlçü  açıktır ki, her iki doktrin  de. S T R Ü K T Ü R L E R İ N  değişimi yönünde gelişmekte ve 
değişmektedirler. 

(757) Ch. BETTELHEIM: La Transition Vers l'Economie Socialiste, Maspero, Paris, 
1967. Bu kitabın adından da anlaşılacağı üzere, SOSYALİZM,  tekil  olarak kullanıl-
maktadır.  Oysa bir Rus, bir Çin,  bir Küba  v.b. Sosyalist  ülkeleri açıkça.göstermektedir  ki, daha 
önce açıkladığım K A P İ T A L İ Z M L E R  gibi, bir tek değil; bir çok S O S Y A L İ Z M L E R 
söz konusudur. Ve  de, S O S Y A L İ S T  Sisteme  geçişin de, bir T E K değil, B İ R D E N F A Z L A 
yolları ve yöntemleri  vardır ve OLABİLİR (düşüncemize göre). 
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Daha önce belirtmiş olduğum üzere, Liberal görüşler, kısaca 
üretim araçlarını da içeren bir ö z e l Mülkiyet rejimi ve türev-
lerine dayalı ve demokratik bir sistemin, en ideal toplumu 
oluşturabileceğini, tersine Sosyalist veya Komünistler ise, 
üretim araçlarımn kişiler yerine topluma mal edilmesinin, 
ancak; özgürlüğü ve sınıfsız  bir toplumu oluşturabileceği, 
kanısındadırlar. Çünkü herkes bu araçlara sahip olmadı-
ğından, üretimin bu araçlarına sahip olanlar, bunlardan yok-
sun olan insanlar üzerinde bir egemenlik kurmalarına olanak 
verebileceği belirtilmektedir. 

Oysa, Sosyalist ve Marksist görüşlere göre, üretim araçları mül-
kiyetinin topluma mal edilmesi ile, bütün insanlar, eşit bir 
tarzda topluma katılacaklardır. 

Bu andan itibaren, bütün sosyalist doktrinler, Kapitalist 
sistemin mükemmel kabul etmedikleri toplum tipine karşı, 
bir tepki halinde doğmuşlardır. Bunlar arasında en olgunu ve 
tutarlısı gibi görünen ve gösterilen "Bilimsel" denilen Marksizm, 
R. Ar on'un da, belirttiği üzere, herşeyden önce, "Kapitalizmin 
bir bilimi olmaktadır" (758). 

Doktrin ve sistem arasındaki karşılıklı ilişkiler bağlamı doğ-
rultusunda Marksizm, (genellikle) Sosyalist sistemin doktrinini oluş-
turmaktadır. Şimdi Kapitalist sisteme karşı tepki olarak doğan ve 
Marksizm dahil, Sosyalizmin doktrinal temellerine en önemli ana 
çizgileri ile değinmekle yetinelim. 

I. SOSYALİZMİN DOKTRİNAL  TEMELLERİ (SOSYALİST 
OKUL) 

Başlangıçtan beri, Kapitalizme karşı bir tepki olarak oluşan 
akımları başlıca, birini Marksist olmayan Sosyalist akım, diğeri-
ni ise Marksist Sosyalist akım olmak üzere iki grupta toplama 
olanağı vardır ve gereklidir. Bu arada geniş etkisi dolayısı ile, 
Sosyal Kapitalizmi de anmak gerekir. Böylece, Marks'ı 
merkez kabul edersek, Marks'tan önce Sosyalizm ve Marks' 
tan sonra olmak üzere bir diğerinden ayrılan, iki akım be-
lirmiş olmaktadır. 

(758) Bknz, R. ARON: Trois Essais Sur l'Âge Industriel, Plon Paris, 1966, sh: 173. 
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Orijini ve farkı  ne olursa olsun sosyalizm kavramı, genel-
likle bir çok kişide, coşkun duygular, daha iyi bir insanlık daha 
ilerlemiş bir dünya için derin bir umut uyandırırken; başka 
kesim ve insanlarda da Sosyalizm örtüsü ve sömürüsü al-
tında oluşturulup sürdürülen "KIZIL FAŞİZM", sonucu tam 
tersine, kuşku, korku, hatta kin, doğurabilmektedir. Bundan 
ötürü, Sosyalizmin gerek doktrini ve gerekse sistemini açık-
lamağa gayret ederken; olabildiğince hiç bir şeyin etkisinde 
kalmamağa çalışmanın zorunluğuna inanmaktayım.  (Bu nok-
tadaki objektif  çabaların bile bir kesinlikten çok bir görecelik ile 

sınırlı kaldığının farkında  olduğumu itiraf  edeyim). 
i . , 

I. S O S Y A L İ Z M İ N T A N I M I 

Sosyalizm kavramı, ne çok karışık  ne de çok dar anlamda 
alınmamak gerekir. "Mutsuz" olan insanların yaşamına biraz 
mutluluk taşımak, aktarmak isteyen her çabaya uygulanırsa, 
Sosyalist değimi, berraklık ve anlamım temelden yitirmiş 
olur. Yine Sosyalizm, bir tek düşünürün görüşleri, bir tek 
partinin programı veya yine bir tek ülkenin uygulaması ile, 
özdeşleştirilse, yine genel niteliklerini kaybedecek  tarzda 
yaralanmış olur. 

Her şeyden önce Sosyalizm, üretimin, gelir dağılımının 
zenginliği ve yoksulluğun, çalışmanın ve mülkiyetin ortaya 
çıkardığı sorunlara, daha iyi daha insancı sömürüden kurta-
rılmış bir toplum biçimine varmak amacı ile, sürekli çözüm 
yolları bulmak isteyen bir iktisadi sistemdir. Biraz aşağıda, 
kollektivizm, komünizm tanımlarıyla birlikte sosyalizmin de, nere-
den doğduğuna ve Batı'nm bir çok kesiminde kullanılan "Kollekti-
vizm" yerine, "Sosyalizm" kavramını kullanmanın neden 
daha zorunlu olduğuna kısaca değineceğim. Burada açıktır 
ki, zenginlik deyimi ile, politik iktisadın öteden beri işaret et 
tiği doğrultuda "bir ihtiyacı karşılayarak  tatmin eden her 
şey, tarzında tanımlanan anlam, kastedilmektedir. Çalışma ile 
zenginlik yaratan üretken bir çaba. Mülkiyet ile, bazı zengin-
liklere sahip olmak ve onlardan yararlanmak hakkı. Ekono-
mik hayat ile de, zenginliğin üretimi, dolaşımı, paylaşımı ve 
tüketimine ilişkin sorunlar kastedilmektedir. 

Yer ve zaman ne olursa olsun Sosyalizmin Doktrinleri, yürür-
lükteki özel mülkiyet ve çalışma düzenlerinin eleştirisi tar-
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zında sunulmaktadır, adalet ile bağdaşmayan kurumlar, 
reddedilmektedir. Eleştirdiği rejimin yerine sosyalizmin 
ikâme etmeyi önerdiği rejim, genellikle, insanın insanı sö-
mürmediği, ezmediği ve üretim araçlarının topluma mal 
edildiği bir nitelik taşımaktadır. 

Sosyolog Durkheim 'a göre sosyalizmin temeli, "bütün ekono-
mik fonksiyonları  veya en azından bunlardan dağınık olanların bir 
kısmını, toplumun bilinçli ve güdücü merkezlerine bağlamak-
tır" (759). Bunun anlamı şu olmaktadır: Yürürlükteki özel mülki-
yet ve çalışma düzeni, adil değildir, bundan ötürü Sosyalizm ile, 
toplumun müdahalesi sonucunda, yeni ekonomik temellerin üzerin-
de yeniden organize edilmek amacı ile tamamen değişmektedir. 

İşte bu amaç değişik biçimlerde, evrimci reform^  devrim 
demokratik veya otoriter, değişebilen yollardan gerçekleş-
tirilebilir. Bu özellik çeşitli Sosyalizmlerin varlığını ortaya 
koymaktadır.  Çünkü, daha mutlu bir toplum biçimi oluş-
turacak çeşitli yollar yöntemler, ortamına, zamanına (strük-
türlerine) göre değişebilmektedir. Burada "Sosyalizmin, hem 
bir doktrin, hem de bir halk hareketi anlamına geldiği", 
gözden kaçmamaktadır.  Halk hareketi, çünkü, yaşamın zorunlu 
koşullarında, bir eşitlik getirecek inancın, özendiriciliği 
bulunmaktadır. Doktrin olarak da, "doğal yasaların halk 
hareketinin amaçlarını gerçekleştirdiğini" kabul etmektedir. 
Böylece, yol çeşitliliğine karşın "Sosyalizmin geleceği, biri 
toplumsal eylem (aksiyon), diğeri bilimsel araştırma olmak 
üzere bu iki gücün gelişmesine bağlanmaktadır. İnanç ve bilim, 
düşünce ve eylem, ideal ve gerçek. Biri yanılırsa, diğeri onu 
aydınlatacaktır"  (760). 

Çoğu kez aynı teorinin, "Kollektivizm"  veya "Komünizm", 
tarzında ifade  edildiği görülmektedir. Örneğin, "Bilimsel Sosya-
lizmin" yaratıcısı Kari Marks'ın en önemli eserlerinden birinin 
adı "Komünist Beyannamesidir". Yine özgürlükçü sosyalizmden 
yana Fransız düşünürü Jean Jaures 'de, Sosyalizm kollektivizm 
ve komünizm, sözcüklerini biri, diğeri yerine kullanmaktaydı. 

Bununla beraber, bunlar arasında farklar  bulunmaktadır. 
Örneğin Kollektivizm  (761). Devletin işlevlerinin, son derece 

(759) DURKHEIM: Le Socialisme, Paris, Alcoıı, 1928, sh: 25. 
(760) H. NOYELLE: "Le Dogme du Socialisme, R. P. P., -içinde-, Ocak, 1925., sh: 437. 
(761) Bknz. MOSSE, l'Economie Collectiviste, Paris. 1939. 
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yaygın olduğu bir Sosyalizm tipi olmaktadır. 1840 yılları 
civarında yayılan "komünizm" sözcüğünün ise, değişik an-
lamlarda kullanılmakta olduğu görülmektedir. Kimi zaman, 
Devletin olmadığı bir sosyalizm, kimi zaman, proleter sos-
yalizmi, kimi zaman, herkesin, herşeyi ortak olarak paylaş-
tığı toplum tipi, anlamında kullanıldığı söylenebilir. Bu kısa 
değinmeler, Sosyalizm kavramının, zamanına göre birden 
çok doktrini kavradığı, Antikite dönemi, Platon'un sosyaliz-
minden beri, insanın toplumla olan ilişkilerini düzenleyen 
çok çeşitli anlayışlara öncelik ettiği görülmektedir. Platon-
un aristokratik ve idealist sosyalizmin, örneğin, Marks'ın 
halk yığınları materyalist sosyalizmi ile, hiç bir ortak yanı 
bulunmamaktadır Yine, Ovven'in, Cabet'in veya L. Blanc ın 
sosyalizmleri ve günümüzün, sosyalizmleri arasında, büyük 
farklar  bulunmaktadır '762). 

Sözcük olatak Sosyalizm, Owen'ci bir yayım organı olan "Coo-
perative Magazine", adlı dergide ve 1927 yılında, ilk kez olarak, o 
da, yürürlükte bulunan Liberal Kapitalist bireyciliğe karşı çıkan 
eğilimleri, nitelendirmek için, kullanıldığı saptanmaktadır. Ayrıca, 
Sosyalizm sözcüğü, 1833 yılında, yine Owen ve taraftarlarınca  ya-
yımlanmakta bulunan " T h e poor Mens'e Guardian" adlı .gazetede 
ve çoklukla ekonomik anlamda kullanıldığı görülmektedir. 

Böylece X I X . yüzyılın başlarında oluşturulan Sosyalizm deyi-
mi, "o zaman, devrimci sayılan endividüalizme (bireyciliğe) 
karşın, yürürlükteki  sosyal düzenin, durumunu ifade  edi-
yordu" (763). 1831 yılında Papaz Vinet tarafından,  dinsel bir 
anlamda kullanılan sosyalizm deyimi, Saint - Simon'cula 
tarafından  uygulanmaya başlandı ve 1932 y. da Pierre Leroux'-
nun sahip çıktığı Sosyalizm sözcüğünü, 1848 yılından itibaren 
tutucu olmağa başlayan yürürlükteki  sistem Liberalizme 
karşı, bu kez karşı çıkan bir anlamda kullanılmaktadır. 

(762) Bunların hepsini veya en önemlilerini etraflı  incelemek bu çalışmamızın, hacmini 
aşan ciltler gerektirmektedir. Az ilerde bunlara ana çizgilerde kalan özet bağlamlar 
halinde, sadece değinmekle yetineceğim. Çağdaş Sosyalist sistemin, temel doktrini 
olduğu için Marksizm üzerinde biraz daha fazla  durmak gereği, aydın olarak orta-
dadır. 

(763) Bknz, Ch. GRUNBERS: l'Origine des Mots "Socialisme", Revue d'Histoire  des Doctrines 
Economique, 1908, sh: 289. 
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Daha önce değinmiş olduğum yanları, Marks'tan önce, Marks 
ile birlikte ve Marks sonrası Sosyalizm, gerek düşünce gerekse 
uygulamada, büyük farklılaşmalar  sergileyen değişmelere 
uğramıştır. Sadece çağımızda; Sosyalist sistem içinde bulu-
nan ülkelerin, uygulamaları ve Batı dünyasında, İngiltere, 
Fransa v.b. gibi ülkelerde "Demokratik" diye adlandırılan 
çeşitli anlayışları [örokomünizm dahil] hatırlamak, bu 
sistemde, Kapitalizmin, evrimi gibi, değişik tipleri oluştu-
rulabildiği gerçeğini ortaya koymaktadır.  Böyle olunca, Sos-
yalizmin [sistem olarak] tek biçim (standart), kımıldamaz, 
her yer ve zaman için geçerli olabilecek tanımını yapma-
nın olanaksızlığı kendini göstermektedir. Bununla beraber, 
bütün Sosyalizmlerin, farklılıklarına  karşın Sistemin yörünge-
si içinde, kalmalarını sağlayan ve Kapitalizmden ayırt edil-
melerine olanak veren, ortak izleri, asgari temelleri içeren, 
genel bir tanım yapılabilir. Böyle bir tanımı yapmadan önce, 
durumu aydınlatmağa yarayan ve bu çabanın güçlüğünü yansıtan, 
ileri sürülmüş tanımlardan bazılarını anmakta yarar görmekteyim. 
Böylesi bir yaklaşım, ayrıca Batı ülkelerinin, sosyalizm yerine 
"kollektivizm"  kavramım k u l l a j malarının bir tek tipi içeren 
dar kapsamı dolayısıyla, yeterli olup olmadığı hususunu da 
aydınlığa kavuşturabilmektedir. 

özellikle sosyal sorunlarla ilgili insanları, sosyalist 
kabul eden görüşler ile Kapitalist Sistemin, yörüngesinde 
kalan çeşitli strüktürel tutarlılıklardan (uzlaşma) geçen 
tertipler, bir tarafa  bırakılacak olursa, Sosyalizmi içeren 
bütün tammları üç grupta toplamak olanaklıdır: 

A) tik Tanımlar 

Sosyalist sistemin ilk tanımları, bazı devlet adamları veya ik-
tisatçı düşünürlerin oluşturduğu formüllerden  oluşmaktadır. L. 
Blum'un: "Sosyalizm, eşitsizlik ve çaresizliği son köklerine 
kadar kaldırmayı ve bu gün ayrıcalık ile rastlantıların egemen 
oldukları yerlere,akıllı ve adaleti yerleştirmeyi öneren doktrin-
dir" (764), tarzındaki tanımı, bu gruba girmektedir. Görüldüğü gibi, 
sözcüklerin ötesinde bu tanımı, yeterli saymak mümkün değildir. 
Çünkü amacı, ıstırapları (çaresizlik), büyüten ve eşitsizliği 
egemen kılmak olan bir doktrin, mevcut değildir. İnsancıl 

(764) Bknz, Revue de Paris,  1 Mayıs, 1924. 
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yönü güçlü, demokratik sosyalist sayılan düşünürün bu ta-
nımı, açık ve belirleyici değildir. Aynı doğrultuda Prof.  Antonio 
Garcia 'nın da bir tanımı bulunmaktadır: «sosyalizasyon üç 
amaca hizmet eden demokrasinin, ekonomik sistemidir: 
Genel yararı egemen kılacak tedbirleri almak. Giderek halkın 
hayat düzeyini yükseltmek  ve siyasal özgürlüğü, samimi 
gerçek bir değer ve evrensel bir olgu haline getirmek (765). 

Bu tanımları kasteden ünlü Liberal iktisatçı Röpke,  Sosyalizm, 
«Saygıya değer duygu, heyecan, arzu, tutku ve karmaşık, 
düşüncelerdir» diyecektir (766). Görüldüğü gibi, Sosyalizmi, 
mevcut doktinlerden ayıracak, tutarlı ve belirleyici tanım-
lar olmayan bu yaklaşımlar, belli bir duyarlığa dayanan in-
sancıl öneriler çerçevesinde kalmaktadır.  Nitekim, ünlü bir 
diğer düşünür olan Jean Jaures: «Sosyalizm, mantıkî ve eksik-
siz bir endividüalizmdir» (767), diyerek örneğin, bir E. Four-
nier'in (768) veya V. Basch'm H. MichePin (769), bireycilik 
anlayışı ile aynı paralele girecektir. Aslında bu noktada, bir kördü-
ğüm oluşturmamak için J. Jaurres'in Liberal doktrinin, uygu-
lamada gerçekleşmemiş bulunan «özgür ve mutlu» insana 
varacak toplumu, hedeflediğini,  hatırlamak gerekir. Yoksa,  Mark-
sist Sosyalist olmayan düşünür, sosyalizmin, kapitalizme 
karşı bir tepki olarak doğduğunu, bilecek durumdadır. 
Anlaşılabilmek için derin bir analizi gerektiren bu tanımı, açık ve kav-
rayıcı saymağa olanak yoktur. 

B) İkinci Grup Tammlar: 

İkinci Gruba giren tammlar da, özgül (spesifik)  olmalarına 
karşın, belirsiz kalmaktadırlar. Örneğin; Laskin'e göre: «günümü-
zün bilim adamları için yarının toplumlu, bir bilimsel konu 
olamaz» (770), derken; «gerçeğin açıklanması» tarzmda ta-
nımlayacağımız teori ile (ki arı bilim, gerçekten somut 
veriler ve onların, geniş anlamda ilişkilerini saptadığına göre), 

(765) A. GARCIA:  Planification  Municipal, Bogota, 1949, sh: 34. 
(766) Bknz, W. RÖPKE: The Problem of  Economie Order, Kahire, 1951, sh: 6. 
(767) Bknz, J. JAURES:  Revue de Paris,  1 Ocak, 1939, sh: 499. 
(768) E. FOURMIERE: Essai sur l'Individualisme, Paris, 1901. 
(769) Bknz, V. BASCH: l'Individualisme Anarchiste, Paris, 1928, sh. 218 v.s. (Belirteyim 

ki, bu düşünür için, endividualizm,  sosyalizme götürür). 
— H. MICHEL: l'Idee de I'Etat, Paris, 1896, sh: 416 v.s. 

(770) LASKlNE: Le Socialisme Suivant les Peuples, Paris, 1920. 
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mevcut olandan, daha iyisine varmayı yansıtan ve kısaca 
değerlendirmelere dayanan doktrini, bir diğerine karıştırmakta 
ve yeni bir şey, öğretmemektedir. Yine A. Schaz, «Sosyalist top-
lum, beşerî zekânın keyfi  bir inşasıdır» derken (771), akla 
dayanan bir çabaya dikkatleri çekmektedir.  Çünkü, daha önce 
belirttiğim gibi Liberalizm, «toplumun, kendiliğinden, insan 
aklından çok, doğal yasalara dayanan ve aklın kolaylıkla  kabul 
edemiyeceği, bir örgütleme biçimi oluyordu». Bu örgütlenme 
tipi bilindiği gibi, anarşizme yol açmış ve neo - Liberal Dok-
trin ile K. Kapitalizm'de akla dayanan, örgütlenme tipleri 
oluşturmuşlardır. Bu oluşta yansıyan rasyonalizm, Schatz'ın 
«Sosyalist toplumu» tanımının, ayırıcı özelliğini, silivermek-
tedir. 

Aslında Sosyalizm ile Liberalizm arasında birey bakı-
mından bulunan farklardan  biri, Liberalizmde kişi karar 
verirken, kendi iradesi ve aklına dayanmaktadır. Sosyalizmde 
ise kişi, Devlet tarafından  yapılan plâna, uygun olarak karar 
vermek ve hareket etmek zorundadır. Kısaca kişi, iktidarı 
elinde tutan merciin «aklma» göre hareket etmek durumun-
dadır. Böylece Sosyalizm: «Pratik, sosyal bir rasyonalizm ol-
maktadır» (772). 

Sosyalizmi: «İşkence, şirket, sosyal eşitsizlik ve sömürü-
nün», bütün biçimlerine karşı duran, sosyal mükemmeleştirmenin 
bir ideali tarzında tanımlayanlara da (773), daha önce de beliıttiğim 
gibi, rastlanmaktadır. Yalnız sadece bu öğeleri ölçü olarak ele alır-
sak, o zaman 1789 Fransız devriminden beri, reformist  veya dev-
rimci olsun bütün, iyileştirmelerden yana olan insancıl, ilerici tu-
tumları, sosyalist saymak gerekecektir. Bence sosyalizm, sadece 
bir «yardım veya bir iyilik», çağrılarından ibaret değildir. 
Ve aslında yardıma muhtaç eden koşulların ve kaynakların 
değiştirilmesini, amaçlamaktadır. 

Bu değinmeler, sosyalizmin bir tanımım vermekten çok, 
ona bağlı bazı öğeleri açıklamaktan öteye gidememektedir. 

(771) M. SCHATZ: Individualisme Economique et Sociale Paris, 1907. 
(772) Bu konuda daha geniş bilgi için, bknz: 

— H. BOUS0.UET: Introduction aux Systteıes Socialistes V. Pareto, Paris, 1929, 
sh. XVIII. 
— W. SOMBART: Grundlagen Und Kritik des Sozialismus, Berlin, 1919. 

(773) Bknz, A. PHILIP: «Q,uelques Nouvelles Etudes Sur le Socialisme», E. P. -içinde-, 
1931, sh: 404 v.s. 
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Gerçekten, çoklukla adalete bağlı bulunan eşitlik düşüncesi, 
büyük ölçüde sosyalizmin, temelleri ile eş anlamda alınmak-
tadır. Nitekim E. Faguet: tnsanlar arasında gerçek bir eşitliği 
amaç olarak ele alan, bütün eğilimlere Sosyalizm diyorum», 
demektedir (774). Anlaşılmaktadır ki, «Sosyal eşitsizliği, azalt-
mayı isteyen herkes», bu ölçütlere göre Sosyalist olmaktadır (775). 

C) Üçüncü Grup Tanımlar: 

Üçüncü grup tanımlar ise, daha sağlam temellere dayanmakta-
dır. Düşünürlerin çoğu, otoriter, yasal organizasyon düşünce-
sini ileri sürmektedirler. Bunlar, bütün veya bir kısım eko-
nomik işlevleri toplum adına hareket eden; güdücü mer-
kezlere bağlayan her doktrine, Sosyalist demektedirler (776). 

J. Schumpeter gibi, otoritesi genellikle kabul edilen bir düşü-
nür şu tanımı yapmaktadır: «Sosyalist toplum kavramı ile, 
üretim araçları ve üretimin, merkezi bir otorite tarafmdan 
kontrol edildiği kurumsal sistemi kastediyoruz» (777). J. 
Jaures gibi, özgürlüğe büyük bir yer veren sosyalistler ise, «bastırıcı 
ve otoriter bir düzenlemecilik, bize çekici gelmemektedir», 
diyecek ve ekliyecektir: Bizimde özgür bir ruhumuz var. Biz 
de dışsal bütün zorlama yöntemlerinin sakıncalarını bili-
yoruz. Sosyal zorlayıcılık kadar, sosyal yalnızlığın da kor-
kunçluğunu biliyoruz (778). Ne anarşi ne de despotizm. Otori-
ter olmayan, özgürlükçü sosyalizm, işte buradan doğmaktadır. 

Burada belirtelim ki özgürlüğü getirmek ve sürdürmek koşul-
larını yaratmak söz konusu olduğu zaman, otorite, liberalizm ile 
hiç de uzlaşmaz değildir. Bazılarının sadece Sosyalizme 
bağlamak istedikleri sosyal reformlar,  hiç bir doktrinin te-
kelinde değillerdir. İnşam özgürlüğe kavuşturmayı  amaçla-
dığı ölçüde her sosyal reform,  Kapitalizm ile de bağdaşmak-

(774) Bknz, E. FAGUET: Socialisme en 1907, Paris, 1907, sH: 1. 
(775) Bknz, A. AULARD:  Histoire Politique de la Revolution Française,Paris, 1901.0 

— J. RIES: De l'Autonomie Socialiste» R. S. -içinde-, 1951. 
(776) Bknz, DURKHEÎM. Le Socialisme, Paris, 1923. 
(777) J- SCHUMPETER: Capitalisme, Socialisme et Democratie, a.g.e., sh: 27a. 
(778) Bknz, BOURGUİN: Les Syst&nes Socialistes et l'Ğvolution £conomique: 

— M. BOITEL: Les îdees Lib^rales Dans le Socialisme de Jaures, tez, Paris, 1921. 
— Ramsey Mc. DONALD: Socialism, Critical and Constructive, Indianapolis, 
1924. 
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tadır. Bu doğrultudaki bir otorite ile Neo - Liberalizm, çatışmaz. 
Fakat Sosyalizmin otoritesi, bir başkadır. Fiyat mekaniz-
malarım ortadan kaldırdığından özgürlük ile bağdaşma-
maktadır. Diktatörlüğü kurup, daha uzun vadelerde özgür-
lük vermek ise nesnel (objektif)  özgürlük anlayışı ile bağ-
daşmaz. Çünkü «kurtarmak için, boyunduruluk altına almak 
insancıl bir eğitim açısından çok, hayvansal eğitimin bir 
yöntemi» (779), sayılmaktadır. İnsan oğluna ise, özgürleştiren in-
sancıl bir eğitim, bir eğilim ve bunları yapısallaştırarak sürdürebilecek 
siyasal özgür bir rejim, gerek, 

Böylesi bir otorite, genel yararı egemen kılmak için, ancak 
doğrulanabilir. Bu koşul, gizli kalan bir öğe olmaktadır. Fakat uy-
gulamada genellikle kollektif  çıkarlar, gözetilmektedir. Sosyalizme 
değinen Pierre Bourdan: «Siyasal parti, bilincin yerini alıyor-
du», (780), demektedir. Bourguin için ise: «Sosyalizm, kapita-
list gelirin kaldırılması veya sınırlandırılmasını, kollektif 
hukuksal kurumun, özel mülkiyetin yerine veya en azından 
yanına yerleştirilmesini ön gören bütün sistemlerdir» (781). 
Demek oluyor ki bu düşünceye göre, Sosyalizm: «Ekonomik fa-
aliyetlerin amacımn genel yarara yönelik, ona uygun kabul 
eden bir doktrindir» (782). 

Anlaşıldığı üzere, bu üçüncü grupta yer alan tanımlarla, Sos-
yalizmin özüne yavaş, yavaş girilmiş olunmakadır, özel mülkiye-
tin kaldırılması veya sınırlanması kuşkusuz, Sosyalizmin 
önemli bir unsuru olmaktadır; fakat  bu yeterli değildir. Çün-
kü, kısmi veya tamam sosyal mülkiyet ile ikâme edilmesi 
gerekir. Aksi takdirde anarşizme gidilmiş olur. Bundan ötürü 
Lichtenberger, sosyalist diye: «Devlet iktidarı adına, eşit ve 
komünist bir anlam içinde, mülkiyetin geleneksel organi-
zasyonunu değiştirme girişimleridir» (783), diyecektir. Yine 
ünlü V. Pareto: «Sosyalist sistemler, özel mülkiyeti, asgari 
snırlara indirmekle nitelenmektedirler» (784), demektedir. 

(779) H. NOYELLE: Rivolution Politique et Revolution Economique, a.g.e., sh: 18. 
(780) P. BOURDAN: «Les Attard6s», Le Figaro,  9 Haziran, 1946. 
(781) BOURGUİN: Les Syst&nes Socialistes, a.g.e. 
(782) Bknz, A. SPİRE: Centenaire des Socialismes Français Contemporains, Paris, 1945, 

sh: 9. 
(783) M. LİCHTENBERGER: Socialisme et Revolution Française, Paris, 1899, sh: 1. 
(784) V. PARETO: Les Systemes Socialistes, Paris, 1900 Cilt: I. sh. 110. 
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özel mülkiyet ile beraber, piyasa ekonomisinin de yerini, 
Devlet Sosyalizmi ve plânlı ekonomiye teıkettiği görülmektedir. 

Buraya değin andığım üçüncü grup tanımlara bir de, Marksist 
düşünce akımına bağlı düşünürleri eklemek gerekir. Marks, Baran, 
Sweezy ve Dobb 'a (785), varıncaya değin yapılmış tanımların 
ortak temeli, üretim araçları mülkiyetinin, kime ait olacağı 
hususudur. Bilindiği gibi Marks için sosyalizm, «Üretim, 
Değişim ve Dağıtım araçlarının kamulaştırılması, özel el-
lerin sömürücü mülkiyetinden kurtarılmasıdır». Marksist 
sosyalistler için Sosyalizm kısaca, «başlıca üretim araçları mül-
kiyetinin topluma mal edilmesi», olmaktadır. 

Bu tanımları daha fazla  uzatmadan Sosyalizmin bizce öz 
olarak, hangi anlama geldiğini saptamaya çalışalım. İster otoriter, 
ister özgürlükçü olsun. Sosyalizm, üretim araçları mülki-
yetinin, toptan veya belli ölçülerde kamulaştırılmış olması 
veya yine iktisadî faaliyetlerinin,  bu kamulaştırma şuurları 
ölçüsünde merkezi bir otoritenin ve emredici plânın aracı-
lığıyla veya iktisadî iktidarm kendisine devredildiği halk 
yığınlarının yönetim ve güdümü aracılığında, yürütülmesidir. 
Kısaca Sosyalist sistem, kapitalist öncesi ve kapitalist olmayan 
ekonomiyi, içermektedir. Kollektivizm,  başlangıçta da bel-
lirttiğim gibi, çoklukla özel mülkiyetin kaldırıldığı, sosyalist 
aşamalardan birine tekabül ettiğinden, örneğin, Fransa'da 
«Marksist sosyalizm modeli üzerine kurulacak ekonomik 
rejime» (786), verilen isim olduğundan; otoriter sosyalizm-
den, özgürlükçü Sosyalizme değin uzanan bütün değişik 
tipleri içerebilen, sosyalist sistem kavramını daha uygun 
bulduğumdan, «Kollektivizm»  kavramının sistem alanında sos-
yalizm yerine kullanılmasını doğru bulmamaktayım (787). 

Bu değinmeden sonra Sosyalizm, üretim araçları mülki-
yetinin, en azmdan en önemlilerinin, ulusun tümüne yarar 
sağlayacak tarzda topluma mal edilmesi, kâr ve kazanç için 
üretim yerine, ihtiyaç için üretim yönteminin birincil önce-

(785) Bknz, M. DOBB Arguments On Socialism, Londra, 1966. 
(786) Bknz, Maire LAVIGNE: Les Economies Socialistes, A. Colin, Paris, 1970, sh: 5. 
(787) Nitekim, A. GARRIGOU-LAGRANGE  ve R. PASSET: Economie politique, 

Systfemes  et Structures PoIitiques de Dcvelopement, Dolloz, Paris, 1969 adlı, eser-
lerinde (sh. 293), Kollektivist  sistemle, S. S. C.  Birliği, rejimini kastettiklerim  belirtmektedirler 
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lige geçmesi ve adil bir gelir dağdımma olanak veren özgür, 
sınıfsız  sömüreni ve sömürüleni olmayan, her tür yabancı-
laştırmalardan arıtılmış ve insancı ilişkilerin egemen olduğu, 
ekonomik, sosyal ve siyasal bir sistem, olmaktadır. 

2. MARKS'tan  ÖNCE SOSYALİZM 

Daha önce Sosyalizmin, değişik anlamlara geldiğini belirtmiş 
olduk. Bu genelliği içinde Sosyalizmin en azından, bazı malların 
yerine, sosyal veya kamusal, ulusal mülkiyeti ikâme etmeyi 
öngören düşünsel akımlara tekabül ettiği, kabul edilebilir. 

Sosyalizm, eski Roma ve Yunan toplumlarından, çağdaş top-
lumlara değin, toplumsal yapının tüm katmanlarından çoklukla iki 
kutupta oluşmak için en uygun ortamı bulmaktadır. Çalışmanın 
sıkıcı karanlığına gömülmüş yabancılaştırılmış, sömürülmüş işçi 
yığınları (emekçi sınıf)  ilk kutbu, fikir,  sanat ve düşünce dünyası-
nın oluşturduğu aydın seçkinler ise, ikinci kutbu oluşturmaktadırlar. 

Sosyal dinamiklerinin bağlantıları ve yankılar! tarzında oluş-
madan ve «bilimsel» biçimlerine girmeden önce Sosyalizm bir 
diğer deyimle «ilk Komünizm» eski Yunan ve «Roma dönem-
lerine kadar iner. Düşsel Sosyalizm (788), Platon'dan, Thomas 
Moore, Rabelais, Campanella, Cyrano de Bergerac ve J.J. 
Rousseau'ya değin bir çok düşünür, ideal bir toplumsal düzen 
hakkında çeşitli ve kimi zaman dinsel, yarı dinsel tarzda görüşler, 
oluşturmuşlardır. 

Ütüpya (düş), kavramı, 1518 yılında İngiliz T. Moor'ın, yayın-
lanan kitabına verilen adtir. Yer yüzünde, eşi benzeri bulunmayan, 
nefis  bir ülke. 

Platon'a değin inen ütopyalar çizgisinde, asal ekseni, toplum-
sal veya ortaklaşa mülkiyetin başat olduğu, sınıfsız  ve özel mülki-
yetsiz bir toplumsal modele duyulan derin özlem, oluşturmakta-
dır. Bu noktada, aslında pek mutlu olmayan, ilkel toplumların, 
henüz geliştirilememiş sosyal ve ekonomik yapılarına duyulan öz-
lem, kanımca daha yüksek  bir ekonomik aşamaya yükselebilmiş, 
fakat  insancı çizgiyi paralel bir düzeye çıkaramamış bulunan sö-
mürücü bir toplum tipine, yöneltilmiş acı bir eleştiıi olarak kabul 
edilmelidir. 

(788) Daha geniş bilgi için bknz, R. PUYER:  l'Utopie et les Utopistes, Paris, 1950. 
— J. SERVIER:  Histoire de l'Utopie, Paris, Gallimard, 1967. 
— D. DESANTI: Les Socialistes de l'Utopie, Payot, Paris, 1970. 
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Sosyalist sistemi oluşturan doktrinlere değinirken, Sosyaliz-
min en belirgin ve tutarlı doktrini olan Marksizme kaynaklık  et-
tikleri veya en azından onu etkiledikleri, yahutta, Marksizmi tek 
temel kabul etmeyen Sosyalizmlerin oluşmasını sağlamış bulunan 
sosyalist düşünceleri belirtmek zorunludur. 

Bu doğrultudaki düşünceler de, Liberalizm gibi, Batı Avru-
pa'da doğdu. Daha doğrusu, Kapitalist sistemin yaratmış olduğu, 
çok yönlü bunalımların tepkileri, daha iyi bir toplum düzeninin 
özlemini yaratmıştır. Bu konuda beliren belli başlı üç tepkinin 
ilki, daha önce değindiğim gibi, bizatihi Liberalizmi, Neo - Libera-
lizme, Liberal Kapitalizmi ise, günümüze değin uzanan, Ka-
rışıcı Kapitalizme dönüştürmüş oldu. Kapitalist düşünce 
dışında, XIX. yüzyıl başında önce düşsel, sonra parlementer De-
mokratik Sosyalizm ile «Bilimsel» denilen Marksist Sosyalizm 
tarzında düşünce akımları, Liberal Kapitalizme, tepki olarak 
doğmuş oldu. 

Marks'ırı kendisi gibi, ona öncülük eden ve Marks m, bizatihi 
«düşsel» diye nitelediği bu sosyalistlerin (789) düşünceleri, yine 
genellikle Avrupa da, fakat  çoklukla Fransa, İngiltere ve Alman-
ya da oluşmaktadır. Nitekim Marksizm, felsefi  kaynağım Alman-
ya'dan, sosyalist kaynağını Fransa'dan ve iktisadî kaynağını 
da, İngiliz (Ricardo) ekonomisinden, alarak doktrinal tutar-
lılığım oluşturacaktır. 

Çoğu Fransız olan bu düşsel veya romantik sosyalist akımın 
geliştirdikleri doktrinleri tümü ile geniş olarak, yansıtmayacağımı 
daha önce belirtmiştim. X X . yüzyılın başlarında Batı toplum-
larını saran haksızlık, sömürü ve anarşiyi, daha iyi bir top-
lumsal düzen ile ikâme etmeyi amaçlayan bu görüşler, eko-
nomik ana izlerin olanak vermemesi sonucu Kapitalizmden, 
Sosyalizme geçişin yolları ve yöntemlerini, tutarlı ve toplu 
bir doktrin oluşturamamışlardır. Onun için, yaşadıkları dönemin 
toplumunu eleştirip, reddetmede birleştikleri halde, varacakları 
toplum tipi ve ona götürecek yollarda, ayrılan bu görüşleri, başlıca 
ve kısaca üç grupta toplamak olanaklıdır. Yine bu düşünürlerin 
bir kısmı, rasyonlist, bir kısmı insancıl spiritualist, diğer-

(789) Çünkü daha iyi bir toplumsal sistemi istedikleri halde, buna götürecek bilimsel te-
melleri ve yöntemleri, oluşturamadıklarmdan, «düş içinde» sayılmaktadırlar. 
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eri ise, demokratik yöntemlere inanan reformist,  sayıla-
bilirler. 

Başlıcalarını, kısaca anmakla yetineceğim bu düşünürler, Ka-
pitalizmin bunalımları, işçi ve halk yığınları yoksulluğunun, 
damgaladığı bir ortamda, ekonomik faaliyetlerinin  güdücüsü 
olarak kâr arayışlarını reddedecek ve insanın gönencini 
sağlayacak ve mutluluk getirecek bir ekonomi önermekte-
dirler. Liberal Kapitalizmi reddetmekte ve Devlet karışmalarını 
kabul ederek önermekte ve zorunlu görmektedirler. 

Bu düşünürleri, esin kaynaklarına  göre aşağıdaki gibi sınıfla-
manın, konuyu daha iyi aydınlatabileceğini sanmaktayım (790). 

A) Aristokrat Kökenli  ve Ekonomik Verimin Arttırılmasını 
İsteyen ö n c ü Sosyalistler: 

Liberalizme karşı ilk eleştirileri formülleştirenlerin  başında, 
aristokrat kökenli iki düşünür vardı: Sismonde de Sismondi ile 
Saint - Simon, bu düşünürlerin ana düşüncelerini, kısaca özetle-
yelim. 

a) Sismonde  de  Sismondi  (1773-1842) 

Ortamı itibariyle aristokrat olan Sismondi, geçmişe bağlılığı, 
patriarkal eğilimleri ile, ilk karışıcılardan biri olmaktadır. 

Teknik plânda, maşinizmin kötülüklerine karşı çıkmakta ve 
devletin, yeni buluşların ritmini düzenlemesi gerektiğini savunmak-
tadır. Ekonomik alanda sanayi bunalımlarını ortaya koymakta  ve 
bunların nedenlerini, yarışımın kötüye kullanılması ile işçilerin ye-
yetersiz tüketimine bağlamaktadır (bu noktadaki tezi, sonraları sos-
yalistlerce ele alınacaktır). 

Sosyal plânda ise, kötülüklerin kaynağını toplumun, biri Ka-
pitalist diğeri işçi, iki sınıfa  ayrılmasında görmektedir: 
Mal-Mülk sahibi Kapitalistler ile, sahip olmayan işçiler. Bu durum, 
işçilerin sömürülmesine yol açmaktadır. (Bunoktada Marksı etkile-
lediğini, Komünist manifestosun'da,  Sismondi'ye, Marks'm 

(7go) Daha önce değindiğim üzere, örneğin, bir THOMAS MOORE'un, özel mülkiye-
tin olmadığı, sınıfsız  ve sorumsuz bir cennet köşesi varsayılan, ADASINDAKİ  toplumu 
içeren, «Utopie»'si  veya CAMPENELLA'nın «La CİM  du Soleil»  gibi, gerçeğe inmeyen 
DÜŞLER, olmaları itibariyle,  bir StSTEME götürecek doktrinal  çabalar saymak, olanak-
sızdır. 
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sunduğu saygıdan anlaşılmaktadır). Çiftçiler  için orta bir sınıf 
oluşturmalarına olanak verecek ve toprağın yeniden dağıtılıp, çiftçileri 
toprak sahibi yapacak öneriler getirmekte; bütün mesleklerde çalı-
şanlar için bir garanti sağlanmasını, yani müteşebbislerin, işsizlik 
hastalık gibi sosyal riskleri yüklenmelerini istemektedir (791). 

b) H.  Saint-Simon  ve Saint  Sımonizm (1760-1825) 

Aristokratların sonuncusu ve sosyalistlerin öncülerinden biri 
olan, «Kont» Henri Saint Simon, ekonomik faaliyetlerin  or-
ganize edilmesini savunmaktadır. Temel düşüncesi, Devleti 
endüstrileşmenin gereklerine göre yeniden organize etmek 
suretiyle değiştirmek biçiminde özetlenebilir (792). 

Doğmakta olan endüstrileşmenin son derece etkisinde bulu-
nan Simon, toplumu, üretimi azamileştirecek tarzda, yeniden 
örgütlemek gerektiğine inanmaktadır. Bu noktada, Fransa'yı 
bir büyük fabrika  yapmak gerektiğine inanmıştır. Simon'un bütün 
sistemi, üretime ve gelişme, bir çağrıdan ibarettir. 

Daha önce andığım Kolbert'in düşüncelerine yaklaşmaktadır. 
Kanaati odur ki, «hükümet edebilmek için, her şeyden önce eko-
nominin iyi güdülmesi gerekir. Bunun gerçekleşmesi ise siyasal ik-
tidarın, sanayici, mühendis, tarımcı, bankacı gibi üretici ve bil-
ginlerin eline verilmesi gerektiğine inanmaktadır. Burada, Hükü-
met adamlarını, iş adamları ile ikâme etmeyi, önermekte-
dir. (Belirtelim ki, bu formül  Engels tarafından,  ele alınacaktır). 
İşte Liberalizmin anarşisi tarafından  dönemsel bunalımlara itilen 
ekonomik hayatı, bu iş becerisi ve bilgiye dayalı Hükümetin, ekono-
miyi organize eden politikası ikâme edecektir (793). Bu noktada 
S. Simon güdümlü ekonomi, hatta «Tehnokrasinin» öncüsü 

(791) Daha geniş bilgi için bknz: 
— Sismonde de SİSMONDİ: Richesse Commerciale, 1803 (bu eserinde Liberal 
düşünceleri yansıtmaktadır; Neuveaux Principes d'Economie  Politigue,  1819. Bu eseri, 
Ricardonun, 1817 de yayınlanan Politik iktisadın ilkeleri, adlı eserine karşı çık-
maktadır) ; 
Ayrıca bknz, Ch RÎST: Histoires des Doctrines Economiques, a.g.e. 
— C. TALAŞ. İktisadî Sistemler, a.g.e., özellikle sh: 139-144. 

(792) Bu konuda daha geniş bilgi için bknz, C. LEFFANC: Histoire des Doctrines Sociales, 
Cilt: I, Paris, 1966, sh: 19 v.s. 

(793) Belirtelim ki, düşünür 1919 da "L'ORGANlSATEUR",  adında bir dergi çıkara-
caktır. 
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olmaktadır. Böylesi bir programın gerçekleşmesini, Liberal Kapi-
talizmin sosyal tabanları engellemektedir. 

Simon, mirasa dayanan mülkiyet rejimini, istidada dayalı bir 
rejime bağlayan bir dönüşümden yanadır. Böylece «doğumdan ge-
len, bir toplumsal yapı yerine, yeteneğe, bilgiye «dayanan» bir 
toplum, oluşacaktır. Fakat bunun gerçekleşebilmesi için, mirasm 
kaldırılması ve Devlete devredilmesi gerekir. Böylece Devlet, 
bütün üretim araçlarının kendisine tevdi edildiği, bir ulusal 
büyük banka haline gelecektir. Bölgesel bankaların emrine veri-
lecek olan üretimin bu araçları, yöresel gereksinmelere ve bireylerin 
yeteneğine göre dağıtılmış olacaktır. Görüldüğü gibi, «her kese, 
yeteneğine, her kese katkısına göre» kolektivist  formülü 
öngören temele, paylaşım ilkesi, uygulanacaktır. 

S. Simon'un etkisi büyük oldu. Taraftarları  da (Auguste Comte 
dahil), özel mülkiyeti eleştirmekte ve üretim araçları mülkiyetinin 
Devlete mal edilmesini istemektedirler. Belirtelim ki, S. Simoncu-
lar, hem iş hemde III. Napolyon döneminin hükümet adamları 
üzerine büyük etkileri oldu. (Pereire, Ferdinand de Wesseps 
gibi iş adamları 1860'larda imparatoru etkileyerek  Süveyş Kanalının 
açılmasına yöneltebilmeleri, bunun örnekleridir) (794). 

B) Burjuva Kökenli  ve Toplumcu Sosyalizm 

Liberalizmin, bireyci temeli yalnız en güçsüz olan insanları 
ekonomik yönden sömürmekle yetinmez. Fazladan onları terkedil-
mişliğin yalnızlığına da, mahkûm eder. Böylesi bir Liberalizm, 
sadece güçlü olanlarm, özgürlüğünü garanti etmiş olur. Bu 
sahipsiz, bu yalnız kalmış yoksullar, nasıl kurtulacaktır? Bu başlık 
altında toplanan öncü sosyalistler, biraz önce andığım Saint-Simo-
nist görüşler gibi Devlete başvurmaktadırlar. Çünkü, bu noktada 
Liberaller kadar Devlete, kuşku ile bakmaktadırlar, öneri-
leri, insanları kendi aralarında kuracakları cemiyetlerle bir 
diğerine bağlamak ve gerçek özgürlüğe kavuşturmaktan 

(794) S. SIMON hk. da daha fazla  bilgi için bknz, G. DUMOS: Psychologie de Deux 
Messies Positivistes, Saint SIMON et A. Comte, Paris, 1905, M. LERT: La Vie 
Vdritable du Comte S. SIMON, Paris, 1925. 
— H. S. SİMON'un, bütün eserleri: La Rtorganisation  de la Sociiti  Europenne (1814), 
l'Industrie  (1816), Le Systeme Industriel,  v.b. ni toplayan Komple eser için, bknz, OEUV-
RES Copletes  de Saint  SİMON,  Paris,  Ed. Anthropos, 1966 (yeni baskı). 
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ibarettir. En ünlülerinden, İngiliz Robert Owen, Fi ansız Charles 
Fourier ve Louis Blanc'ı, kısaca anmak gerekir. 

a) R. Ovoen (1771-1858) 

Hem iş, hem de düşünce adamı olan R. Owen, ingiltere'de 
tekstil dalında, çok zengin olur. Patronu olduğu fabrikada  500 işçi 
çalışmaktadır. Kendi doktrinini, fabrikada  çalıştırdığı işçilere uy-
gular. tş olmadığı zaman bile, işçilerini korur. Ücretlerini yüksel-
tir. Çalışma saatlerini düşürür. Böylece cömert bir tarzda, kâr-ka-
zancım sınırlar. Uygulama alanında bunları yaparken, doktrin ala-
nında da, daha ileri giderek: İşçiler çalışmalarıyla, üretilen mal-
lara ek değerler aktarırlar ki bunu, kendilerine ücret aracı-
lığıyla iade etmek gerekir. Bunu gerçekleştirecek en iyi aracın 
ise, işçi kooperatiflerini  organize etmek, olmaktadır. 

Bu projesini, «New Harmony» (1824-1826) da A.B.D.'nde 
gerçekleştirmeye yönelir. Başarısızlığa uğradıktan tonra, İngilte-
re'ye döner ve «Trade Unions» (sendikaları) oluşturmak isteyen, 
gerçek ve girişken biı işçi militanı olur. Amacı bütün işçileri toplu 
bir sistem içinde toplamaktır. 1833 y«'da başarı da kazanır. 
Fakat, hükümetin desteğini sağlamış bulunan patronlar, bu girişimi 
engeller. Bununla beraber, İngiliz işçisinin düşüncesinde, derin izler 
bırakır. («J. Doherty, Lovett» gibi işçi militanları, Milletvekili 
J. Fielden ve Çartist işçi eylemleri, R. Owen in düşüncelerinin 
etkilerini yansıtacaklardır). R. Ovvenin geride bırakacağı 
ilke: Kapitalist müteşebbislerin kârının, kaldırılmasıdır. Dü-
şüncüleri, Proudhon ve Marks'ı etkileyecek,  R. Owen ' i , koope-
ratifçiliğin  babası sayacaklardır (795), 

b) Charles  Fourier  (1772-1837) 

Marks için «Sosyalizmin Papazı» olan Ch Fourier, (796) bir 
tüccarın oğlu ve küçük bir memurdur (797). En önemli düşüncesi, 

(795) Daha geniş bilgi için bknz, E. DOLLEANS: Robert OWEN, Paris, 1970. 
— G. D. H. Cole: Owen and Ovvenisme, Encyclopedia ofthe  Social Sciences; (Derleyen: 
E. R. A. Seligman, New York, 1957. Cilt XI-XII, sh: 518-520. 
— R. Aybay:  Sosyalizmin Öncülerinden R. Owen, Yaşamı, Eylemi ve Öğretisi, 
ist. R. K. 1970. 

(796) Bknz, G. COGNIOT: Le Socialisme Utopique, Le Cahiers  de 1'Üniversite  Nouvelh 
5 Mayıs, 1965, No: 323, Paris, sh: 14. 

(797) Ch. FOURlER'in başlıca eserleri için bknz: La Thiorie  des Quatre Mouvements  et Dis-
tinees Generales, 1808; Le Traitl  de l'Association  Domestiçues Agricole 1822; Le Nouveau 
Monde  Industriel  et Sociitaire  1829; La Fausse  Industries  1835-1836. 
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8ıo'u erkek ve 8ıo 'u kadın olmak üzere, 1620 kişiyi, kendi 
kendine yetecek mal ve hizmetleri, her kesin kendi eğilim ve 
yeteneğine göre gönüllü bir tarzda üretip ortak tarzda tüke-
te eği bir cemiyet, bir birlik, fabrika  halinde (Phalansteres) 
bir arada yaşatmaktır.  Böylesi bir ortamda çalışma çok zevkli 
gerçekleştirilecektir. Bu toplumun içinde, herkes istediğine kavuş-
muş olacaktır. Fourier'in üzerinde durduğu önemli nokta: herkesin 
kendi ihtiyaçlarını karşılamak olanağını bulması, düşüncesidir, 
«içinde bir tek kişinin bile öldüğü toplum, toplum sayılmaz», 
elemektedir. Bu tarzda giriştiği bir kaç «Phalansteres» oluşturma de-
nemesinin hepsi, başarısızlığa uğradı. Fakat buna karşın, bir araya 
gelme, dernek, kooperatif  kurma, işçi sendikaları oluşturma düşüncesi, 
yayılarak, büyük bir gelecek vadedecektir, 

Ch. Fourier'nin etkilerini, izleyicilerinden Victor Gonsiderant 
ve Godin, Fransa ve Texas'ta benzer «Phalansteres», kuracaklardır. 
X X . yüzyıla değin uzanabilen bazı üretim kooperatifleri,  bu düşün-
celerden esinleıicrek oluşacaktır. Ch. Fourier'nin ortaya koyduğu 
düşüncelerinin çekiciliği, başlıca: coşkun özgürlük (özgür birleş-
me), çalışmanın ekiciliğine dayanan uyumlu bir toplumun oluş-
turulması düşüncesidir. 

c) Louis Blanc (1811-1882) 

Yarışımın, insanları «ezdiği» düşüncesi ve gözleminden 
hareket eden L. Blanc, teşebbüslerin yığışması olgusu sonu-
cunda, yarışım ortadan kalkmakta,  burjuvazi zenginleş-
mekte halkın ise yoksullaşmakta  olduğunu belirtmektedir: 
«büyük, mağazalar - dükkânlar fabrikalar,  küçük iş yerlerini, 
yıkmaktadırlar».  Devleti, devrimin bir aracı gören çevreler ile 
özgür cemiyetlerin oluşmasını öneren düşünceler arasında, L. Blanc 
uzlaştırıcı bir formül  önermektedir. Devletten, iktisadi yasama girip 
karışmasını, yoksulları, zenginlere karşı savunmasını ve insanları bir 
araya getirecek, yukarıda andığım nitelikte cemiyetlerin kurulmasını 
istemektedir. Düşünür banka, sigorta büyük endüstrinin, devlet 
tarafından  güdülmesini ve demiryolları yapılmasını önermektedir. 
Bu kamusal kesim, kendi kendini yönetecektir. Serbest kalan kesimde 
ise, sosyal sorunları çözecek tarzda sosyal atölyelerin kurul-
masına yardım edecektir (yani işçilerin üretim kooperatifleri). 
Buradaki atölyeler kendi statülerini kendileri serbest olarak saptaya-
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cak organizasyonlarını oluşturacaklardır (798). Bu atölyelerin ça-
lışma ve ücret hiyerarşisi ile malî sorunu çözen devlet, bun-
ları sadece ilk yıl için saptayacaktır. Daha sonraki dönem-
ler için ise, işçiler bu kuralları ve yönetimi saptayacaklardır. 
Bu atölyelerin gerçekleştirecekleri kârlar, dört kısma paylaşı-
lacaktır: îlk kısım, sermayenin amortismanına gidecektir, 
ikinci kısım ücretlere, üçüncüsü ise, yardıma (hasta, yaşlı 
muhtaç v.b.), dördüncü ve son kısım ise, bu atölyelerin geliş-
mesi ve daha iyi işletilmesine tahsil edilecektir. 

1848 yılında, Fransa geçici hükümetinde bakanlık yapan L . 
Blanc'ın etkisi ile işçilere, iş garantisi veren ve çalışmalaıından ya-
rarlanmak için kendi aralarında toplanmayı kabul eden kararna-
me çıkacaktır. Yine bu dönemde «Çalışmanın Organizasyonu» 
hükümetten isteyen ve bir «Gelişme Bakanlığının» kurul-
masını isteyen işçiler üzerinde L. Blanc'ın etkisi bulunduğu 
açıktır. Yine onun «bu düşüncelerinden yararlanarak, kurulan 
ulusal atölyelerin başarısızlığa uğramış olması, L. Blane 
atölye fikri  ve plânımn uygulanmamış olmasından ileri 
geldiği» bildirilmektedir (799). 

C) Halkçı Sosyalistler, Örnek: P.J. Proudhon (1809-1865) 

Köylü çocuğu Proudhon, açlıktan ölmek istemeyen orta sınıf-
ların sözcüsü olmuştur. Saint - Simon ile birlikte Fransız sosya-
listlerinin en büyüğü sayılmaktadır (800). Özgürlüğü, anarşiye, 
adaleti ise, eşitliğe değin, genişletmektedir. Otoritenin her tü-
rüne karşıdır. Devlete de, Kiliseye de, tepki duymaktadır. Proud-
hon 'un kabul edebileceği bir tek otorite bulunmaktadır: Adaletin 
otoritesi. Çünkü, insanları bir diğerine eşitleyebilen budur. Bu anlayış, 
düşünürü Kapitalist mülkiyete cephe almağa ve kudret eşitliğini sağ-
layacak olumlu bir toplum oluşturmağa yöneltecektir. Bu iki nok-
taya kısaca değinmek gerekir. 

Haziran 1840'ta, «Qu'est-ce Que la Propriete?» (Mülkiyet 
nedir?) adlı kitabını yayınlayacak  ve «Mülkiyet, hırsızlıktır» 
(La Propriete C'est le vol), diye karşılık verecektir. Bundan 

(798) Bknz, Louis BLANC: l'Organisation du Travail, Paris 1840. 
(799) Bu konuda daha geniş bilgi için bknz, G. LEFRANC: Doctrines Sociales, a.g.e., 

özellikle, C. I, sh: 54-58. 
(800) A. PIETTRE: Pensee Economique et TMories Contemporaines, Daloz, Paris, 1961, 

sh: 168-169. 
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ötürü, Kapitaliste çalışmadan bir çaba harcamadan gelir 
sağlayan, her çeşit gelire kaynaklık  yapan mülkiyeti, mah-
kûm edecektir. Buna karşın «Mülkiyet» yararlanma biçimi 
içinde, faiz  fiyatı  olmayan karşılıksız bir kredi dağıtım 
sistemi ile korumamn yarar sağlayacağına inanmaktadır. 

Önerdiği önlemler, mülkiyeti sömürücü yanı ile birlikte kal-
dırdığı ;ç>n (yararlanma hakkının kiralanmasını da yasak-
lamaltadır), oluşacak yeni toplumsal düzen, sınıfsız  olacaktır. 
Sosyal plânda karşılıklı yardımlaşma sonucunda, insanların 
karşdıklı angajmanları: «Değişim Bankası», «karşılıksız kredi 
dağıtacak ve herkes, bu oyunun kurallarına saygılı olaca-
ğından (ödünç ve ödeme), iş gücünün sömürüsü duracaktır. 

Belirtmek gerekir ki, Proudhon'un, bu dönemde Marks ile 
ilişkileri bulunmaktadır. Daha önce andığımız Liberal Fransız 
düşünürü Bastiat'nın «Ekonomik Uyumlar» adlı eserine kar-
şılık otmak üzere, Poroudhon 1846 da: «Systemes de Contra-
dictions Economiques» (Ekonomik Çelişkilerin Sistemi), adlı 
eserini ve yine aynı yıl: «La Philosophie de la Misere» (yoksul-
luğun felsefesi),  adlı eserini yayınlamaktadır. Burada, Hegel'in 
diyalektiğini, ekonomiye uygulamaktadır.  Bu eserleri sonucu, 
Marks ile ilişkileri kopmaktadır.  Marx, Onun «Yoksulluğun 
Felsefesi)»  adlı eserindeki düşüncelerine karşı: «Misere de la 
Philosophie» (Felsefenin  Yoksulluğu),  adlı eserine karşılık 
verir. Marks'a göre «Proudhon, sentez olmak istemektedir. 
Oysa, birleşik bir «hata» olmaktadır. Hem burjuva, hemde 
proleterin üstünde bir bilim adamı olmak, politik iktisat 
ile ekonomi arasında bir sarkaç gibi gidip gelen bir küçük 
burjuvadan başka bir şey değildir», diyecektir  (801). 

Proudhon'dan sonra anarşist akım, Rus asıllı Bakunin 
ve Kropotkin (Kropotkine) ile, Fransız: Elisee Ruches ile 
Jean Grave, tarafından  temsil edilecektir, 

(801) 1848 de Fransız parlâmentosuna milletvekili olan sonra hapsedilen PROUDHON 
1851 Y.'da: ld(e  Generale de la Rlvolution au XIX. Siecle,  adlı eserini yayınlayacak. 
1855 Y . 'da: De la Juslice  Dans la Revolutirm et dans l'EgaliU,  eserini yayınlayıp, eseri 
toplatılacak ve Brüksele sürgün edilecek. 1865, ölüm yılında da: De la Capitale  Po-
litigue des Classes  Ouvrieres, adlı eserini yayınlayacaktır.  PROUDHON hk.'da daha 
fazla  bilgi için, bknz, J. LAJUGIE: Proudhon,  Coll.  des Grandes Economistes,  Dalloz, 
Paris, 1953. 
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Bu anarşistlerin düşledikleri dünya, serbest cemiyetlerden 
oluşmuş bir federasyondur  (üreticilerin federasyonları,  bazı 
yöresel topluluklar v.s.). Bunlara, hiç bir endişe duymadan, herkes 
serbestçe girip çıkacaktır. Oyunun kurallarına uymayanlar, herkesin 
tepkisini çekecek ve kimse onlarla işbirliği yapamayacaktır ki, bu 
da onlara verilecek yeterli bir cezadır. Nihayet gelişen bilim 
sayesinde, bir kaç saatlik çalışma ile herkese yetecek ölçüde mal ve 
hizmet üretilebilecektir. 

Proudhon 'un tersine, Bakunin gibi anarşistler, yukarıda 
andığımız böylesi bir topluma varabilmek için, mevcut 
tomlumun, şiddet yoluyla, en hızlı bir tarzda yıkmayı  amaç-
lamaktadırlar. 

Bu yeni toplumu, insanın iyiliği üzerine inşa etmeyi (J.J. Rous-
seau gibi) düşünen anarşistler, ekonomik ve sosyal gerilimler dahil, 
bütün sorunları çözecek çok kolay yollar bulduklarını sandıkları 
için, bu anlayışlar «düşsel» diye nitelenmektedir. 

D) Öncü Sosyalistlerin Etkileri: 

Anlaşıldığı üzere buraya dek, özleriyle ve en belirgin temsilci 
leriyle anmakla yetindiğim ve genelliği içinde, tutarlı bir sistema-
tiği olmayan bu görüşler, Kapitalist sistemin yarattığı tepki-
lerin yankısı olmaktadırlar. Eleştirdikleri sistem, ikâme edebile-
cek güçlü tutarlı bir doktrin oluşturabilecek öneriler getirmiş sa-
yılmazlar. Bu doğrultuda yer alan bütün düşünürler, genellikle 
«muhayyileye dayanan ve insanların sosyal - ekonomik, ba-
kımdan, çok iyi koşullar yansıtan ideal bir toplum düzeni» 
(802), oluşturmaktadırlar. Özel mülkiyet v.b. ni kaldırma önerileri, 
yaşadıkları dönemlerin yürürlükteki strüktürleri yerine, daha 
etkinlerini ikâme edebilecek tutarlılıklar yansıtmamaktadır-
lar. Bundan ötürü, T. Moore, Campanella v.b. gibi tamamen Üto-
pik, düşünürlere görece ilerde ve özellikle, yürürlükteki «Kapitalist 
Sistemin» belli bir tipine, yöneltilen eleştiriler olmak gibi, 
farklı  bir niteliğe karşın, yaşadıkları dönemin gerçeklerine 
uyacak, uyumlaştırıcı çabalar olmadıklarından, bunlara yarı-
düşsel düşünceler, diyeceğim. Burada dayandığım iki ölçü-
den ilki, yukarıda andığım üzere, sonuç olarak Kapitalist 

(802) Bknz, Les utopies â la Renaissance, 1962, sh, 266 (Uluslarası kollogyum, Brüksel, 
Nisan 1961). 
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sistemi eleştiren yönleri ve toplu olmazsa da sonradan, geliş-
tirilebilecek öneriler, geliştirmiş olmalarıdır. İkincisi ise, 
Ütopya'nın arı tanımı olan: «Bir düşünce, içinde oluştuğu 
gerçeklerle tamamen uzlaşmaz olduğu zaman, ütopiktir» 
(803), ölçütü olmaktadır. Daha önce, T. Moore ve Campanella 
gibi düşünürlerin: «bütünü ile ve arı olarak inceleme ürünü-
dürler», demiştik. Oysa Marks'tan önce, oluşan bu düşün-
celeri, tamamen ütopik veya tamamen bilimsel saymağa 
olanak yoktur. Çünkü, uygulamaya yönelmiş ve tikel (kısmî) 
de olsa, uygulanmış, ama tutmamış yanları ve özellikle etki-
leri dolayısı ile, bunlar, hem kendilerinden önce gelen bütünü 
ile düşsel, hemde, kendilerinden sonra gelen, daha tutarlı 
sosyalist düşüncelerden, ayırt edilebilmek için bunlara, yarı 
düşsel Sosyalist düşünceler demenin, daha aydın bir nite-
lendirme olacağım, sanmaktayım.  Bu noktayı belirttikten sonra 
şimdi bu görüşlerin bıraktığı etkilere kısaca değinelim. 

Belirtmek gerekir ki, uzun bir zaman, Sosyalist ideoloji ve 
işçi haekretleri, bir diğerini tanımadan, ayrı, ayrı oluşmağa ve yansı-
mağa başlamış ve sürmüşlerdir. Daha önce andığım rastlantısal 
bir iki karşılaşma (R. Ovven) örneği dışında ve büyük teorisyenler 
dışında ve de çoklukla Vulgarizatörler tarafından,  kışkırtıl-
mış olmaktadır. Örneğin, bir L. Blanc'ııı işçi gazetesi olan Atölye 
(l'Atelier) ile «Çalışmanın Organizasyonu», broşürünü kaç 
kişi okumakta, izlemektedir? Burada, yarı-ütopik Sosyalist öncülerin 
kısa sürede ve özellikle işçi kesimlerinde çok etkin olmadıkları 
söylenebilir. 

Orta süredeki etkilerini ise, doğrudan ve kesin saptamanın ve-
ya açıklıkla aydınlığa kavuşturmanın olanaksızlığına karşın; X I X . 
yüzyılın ikinci yarısındaki işçi hareketlerine (örneğin Fransa) ba-
kılacak olursa, «Proudonizm» ve «Blankizm»'in etkileri olduğu, 
fakat,  söz konusu bu etkilerin, aynı zamanda aşıldığı söylenebilir. 

Kısa, orta ve uzun süre bakımından, düşünce alanların-
daki etkilerinin ise küçümsenmemesi gerektiğini, Saint Si-
mon, Fourier, Proudhon gibi sosyalistlerin, Engels, Marks 

(803) Ütopya'nın tanımı hk. da bknz, K. MANNHEIM: İdeologie  et Utopie,  Paris, 1956, 
sh: 124. 
— R. R U Y E R :  l'Utopie  et les Utopies,  1950, sh: 9 v.s. 
— R. M U C C H I E L L I : Le Mythe  de la CiU  İdeale,  Paris, 1960. 
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dahil, «teknokrasi, sosyoloji, hatta «Froidizm» ve Sürrea-
lizme değin uzanan etkileri olduğu, görülmektedir. Sosyaliz-
me en büyük hizmetleri, oluşturdukları denemelerden çı-
karılacak derslerle sosyalist düşünce yolunu aydınlatmış 
olmalarıdır. Bu nedenlerle Sosyalist sistemin formasyonun-
da, izdüşümleri yok sayılamaz. 

3. MARKSİST  OLMA.YAN  SOSYALİZM 
(ÖZGÜRLÜK İÇİNDE SOSYALİZM) 

Daha önce «Sosyalizmi» tanımlamağa çalışırken, bu kavram-
ın, çok çeşitli anlamlar taşıdığını ve Sosyalizmin zamanına göre, 
ülkesine göre (strüktürel farklılık  ve uygunluklara göre) 
farklı  biçimlerde oluşabileceğini belirtmiştik. Nihayet dün-
yamızda birden çok sosyalizm, uygulamalarının bulunduğu 
da açık olan, özlenebilen bir gerçektir Marksizm sadece 
doktrin alanında değil, uygulamadaki çeşitli Sosyalizmler 
tarafından  da, aşılmış olmaktadır. Marksizmin, özellikle za-
manın sınırlarına dayanamayan ve en zayıf  tarafını  oluşturan, 
ekonomik yanı (Değer - Çalışma, Kapitalist yığışma, Ka-
pitalizmin çökmesi ve sınıfsal  çatışma tezleri), marksistlerin 
bile eksikliklerini kabul edip, geliştirilmesinin gereğine inandıkları 
konular olmaktadır (804). Kısaca belirtmek gerekirse, özellikle oluş-
turduğu dönemin, Liberal Kapitalizminin doğurduğu sonuç-
ların doğrultusunda, oldukça tutarlı ve geçerli olan Marksist 
doktrin, sosyal bilimlere yönetimsel yaklaşım yönünden 
getirmiş olduğu çok değerli katkılara ve Devrimci Sosyaliz-
min doktrini olmasına karşm sozyalizmlerin tek ve biricik 
doktrini değildir. Gerek Marks'tan önce gerekse Marks'tan 
ve özellikle Sosyalizmin S.S.CL Birliği ve diğer ülke uygu-
lamalarının yansıttığı aydınlatıcı denemelerinden sonra, 
«kişinin özgürlüğü ve gönencini» gerçekleştirebilecek, sö-
mürüyü ortadan kaldıracak, insancıl Sosyalist bir düzenin, 
Marksist olmayan yol ve yöntemlerle de gerçekleşebileceğini 
ortaya koymaktadır.  Reformcu  ve özgürlükçü Sosyalistlerin 
(veya Marksistlerin kullanmayı çok sevdikleri deyim ile 
Revizyoncu  - Marksizmi çağdaş gerçeklere göre, yeniden göz-

(804) Daha geniş bilgi için bknz, Etienne ANTONELLİ: «La Doctrine Socialiste», R. E. 
P., -içinde-, 1929, sh: 1506 v.s. 



5 BEŞİR HAMİTOĞULLARI 

den geçirmeyi, öneren görüşler-Sosyalistler) görüşleri, strüktürel 
değişme ve gelişmelere de uygun olduğundan, çağımızda 
demokrasi ile kalkınmayı,  uzlaştırmağa yönelen çabaları 
ile, büyük taraftarlar  toplayabilmektedir. Böyle olunca, 
Marksist Olmayan Sosyalizm doğrultusunda doktrinal ara-
yışlar ve uygulamalarla hız kazanmaktadır. 

S . S . C . B . ' n d e n itibaren başlayan sosyalist uygulamaların, sos-
yalizmden, rözgürlüğüe ve hatta komünizme (805), gidilememiş 
olması, sosyalizme özgürlük yoluyla varma yönündeki çabalara 
daha büyük bir gerçeklik ve çekicilik kazandırdığını, söyliye-
bilirim. Demek oluyor ki, Marksist olmayan Sosyalist görüş-
ler, başlıca Marksizmden önce oluşmuş olanlar ile oluşan 
yeni ve değişen eski yapılıra doyurucu bir karşıkk  veremedi-
ğinden, Marksizmin bunalımı sonucunda, gerçerliliğini yi-
tiren taraflarına  karşı duyulan tepkilerin, yankısı tarzında 
olmak üzere, bu iki kesimde oluşmuş olmaktadır. Bununla 
beraber, reformcu  veya özgürlükçü Sosyalizm, Marksizmin 
gerek teori, gerekse uygulama alanında geçirdiği bunalım 
(806), sonucu yani ona karşı tepki olmaktadırlar. Bir de, özünü sür-
dürerek, biçimi ve işleyişi değişmiş bulunan Kapitalizm'e de yeni 
tepkidir. Eğer Kapitalist sistemin gelişimi ile, bir benzetme yapılacak 
olursa, Liberal Kapitalizmin bunalımları, nasıl ki Müdahaleci 
Kapitalizmi doğurmuş ise, Sosyalist Sistemde de, «Otoriter 
Sosyalizm» yerine, Özgürlükçü Sosyalizmi, ikâme etme ça-
balarına çağımız tanıklık etmektedir. Bu genel açıklamalardan 
sonra, şimdi Demokratik (veya Reformcu)  Sosyalizmin doktri-
nine bir göz atabiliriz. 

(805) Belirtmek î gerekir ki, Marksizme dayanan sosyalist düşünceye göre, SOSYALİST 
bir SİSTEM iki aşamadan geçerek oluşmaktadır.  Sosyalist diye nitelendirilen ilk aşamada, 
üretim araçları mülkiyeti  kamulaştırılarak,  D E V L E T İ N eline geçmektedir.  Devlet yavaş 

yavaş bu sosyalist aşamadan (geçiş  dönemi), ikinci aşama olan K O M Ü N İ Z M E , geçecektir. 
Bu anlamda, Marksist  düşünce için S O S Y A L İ Z M ,  geçici bir geçiş aşaması olmakta ve asıl 
hedef  komünizmi tamamen gerçekleştirmektir.  Marksizmi  bu ikinci aşamaya göre değerlendir-
diğimiz takdirde  çağımızda, K O M Ü N İ S T toplum düzenini gerçekleştirebilmiş,  tek bir ülke 
bile henüz mevcut, bulunmamaktadır. Bu hedefe  gitmekte  olduğunu ileri süren S O S Y A L İ S T 
bloktan S.S.C.B.,  bile, henüz geçiş aşamasındadır. Böyle olunca, Marksist  temelli 
S O S Y A L İ S T  sistem, henüz oluş halinde bulunmaktadır,  denilebilir.  Buradan da, Marksist 
düşünceye dayalı Sosyalizmin,  bütün sosyalizmleri değil sadece, Komünist  toplum tipine varmaya 
amaçlayan bir T E K tipi içerdiği, aydınlığa çıkmaktadır. 

(806) Bknz, Kelles-KRAUZ:  l'Inventeur de la Crise du Marxisme», R. S., -içinde-, 
Ocak, 1900. 
•— H. de MAN: Au de la Marxisme, Brüksel, 1927. 

\ 
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Eylem olarak Demokratik (özgürlükçü) Sosyalizm, X I X . y.y. 
son yarısında, siyasal partiler aracılığında, kendisini gösterir. Günü-
müzde Marksist olmayan Sosyalist eylemi içeren bu olgunun kö-
kenlerinde yer, yer Marksist düşünceye de rastlanabilmektedir. Söz 
gelimi, Alman Sosyal Demokrat partisi [ S . P . D . ] . 

A ) Özgürlükçü Sosyalizmin Doktrin Arayışları 

Çağımızda, Demokratik Sosyalist partilerin resmî programla-
rında veteri ölçülerde yansımamış ve yer almamış olsa bile, Demok-
ratik Sosyalizmin ideolojik hazırlığı, sanıldığından çok daha 
eski ve ilerde bulunmaktadır. 

Daha önce, Liberal Kapitalizmin değişmesinde rol oynayan et-
menlerden biri olarak işçi hareketine değinirken, 1871, Paris «Com-
mune»'ünü de, açıklamış idik. 1872 yılından itibaren işçi 
sendikaları, yeniden oluşmaya başlayacaktır.  Son derece ılım-
lıdırlar isteklerinde, 1 Ekim 1876 yılında Paris'te toplanan kongre-
ye katılan çeşitli sendikalara mensup hepsi işçi olan 350 delegenin 
aldıkları kararlar, son derece ilginç bir anlayış yansıttığından, bu-
rada anmakta yarar görmekteyim: «İstediğimiz tek şey, işçinin hiç 
bir zaman işsiz kalmamasını, ücretlerin yeterli olmasını ve işçinin, 
işsizliğe, kazaya, hastalığa ye yaşlılığa karşı, kendini sigorta edecek 
olanaklara kavuşmasını sağlamaktır. Bu kongrenin, tamamen işçi 
kongresi elmasını istedik. V e herkes, düşüncemizi hemen anladı. 
Bütün sistemler, bütün ötopiler ki çoğu, işçilere mal edil-
mektedir, hiç bir zaman, işçilerden gelmiş değildir. Hepsi, 
dertlerimize çare aramağa kalkışan burjuvaların, bizim ih-
tiyaçlarımızı ve gerçekleri göz önüne alacak ve bize danışa-
cak yerde, kendi düşüncelerine dayanan, önerilerdir. Eğer 
bu kongrede, sadece işçilerin konuşabileceklerini kararlaş-
tırmamış olsaydık, değer zamanlarda olduğu üzere, model-
ler kuran burjuva ihtilâlcilerinin, bu görüşlemelerimizi sı-
kan ve her zaman reddedeceğimiz çeşitli görüşlerini, burada 
sık, sık tekrarlamış olacaklardı. Şunu herkesin iyi bilmesi gere-
kir ki, işçiler kendi,yasam koşullarım, diğerlerinin aleyhine olmak-
sızın, düzeltmek isterler. İstedikleri şey, ürünlerden başka bir 
şeyle uğraşmayan iktisatçıların, insanı dar kâr - kazanç 
yanında göz önüne almalarıdır» (807). Nitekim, 1848 isyanlarm-

(807) Burada hepsini anamayacağım ve I. Dünya Savaşına değin oluşan gelişmeleri anla-
tan, ilginç kitabı için, reformist  ünlü sosyalist Prof.  A. PHILIP'in, «Les Socialistes», 
Ed. du Seuil, Paris, 1967, adlı eserine bakılabilir. 
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dan önce de, işçiler, üretim kooperatifleri  ile karşılıklı yardımlaşma 
kurumlarını önermiyorlar mıydı? 

Entelektüel alanda bir diğer arayış, 1885 y.dan itibaren «Re-
vue Socialiste» (Sosyalist Dergi), etrafında  toplanacak ve devam 
edecektir. Benoit Malon (808), Fourniere, Rouanet, Renard gibi 
düşünürler, reformcu  sosyalist eğilimin kurucuları olmakta ve anılan 
dergide, düşüncelerini yansıtmaktadırlar. 

Başlangıçta anlaşılmaktadır ki, «Sosyalist Dergide» iş birliği 
yapanlar, o dönemde, yeniliği ve günün koşullarına nisbeten uygun-
luğu sonucunda, olağanüstü bir prestiji bulunan Marksizmi 
toptan reddedememektedirler. önce Marksizmin, eksiklik-
lerini yansıtmakla yetinmektedir.  (809). Ve sadece Marksiz-
min ekonomik yönüne değinmektedirler. Belirtelim ki, 
Marksist felsefe,  dün olduğu gibi bugün de, geniş bir çevreyi 
«Hypnotize», edecek güçteki çekiciliğini sürdürmektedir. 

Bu düşünsel akım, Marksizme karşı bir tepki olarak doğan bu 
Reformizmi,  andığımız derginin kurucularından Georges Renard, 
şöyle belirtmektedir: «Bizim Sosyalizmimiz, reformisttir. 
Amacımız sadece, var olan sosyal düzenin ayrmtı sayılan bir 
iki yanını geliştirmekten ibaret değildir. Tersine derinliğine 
bir değişimin zorunlu olduğuna inanmaktayız. Reformcuyuz 
dediğimiz zaman düşündüğümüz şey, amaçları değil; fakat, 
araçlar, olmaktadır (810). Açıkça görülüyor ki, Özgürlükçü 
Sosyalistler, Marksistlerden, Sosyalist toplumu oluştururken, 
seçilecek yol ve yöntemlerde ayrılmaktadırlar. Nitekim G. 
Renard, andığımız yazısında: «düşünüyoruz ki, giderek gelişme 
olanakları mevcut oldukları zaman, gerçekleştirilmek iste-
nen, gayenin, kanlı, şiddetli devrim yerine, reformlarla  çö-
zülmesi, yeğlenmelidir» (811), diyecektir. 

(808) Derginin kurucusu, B. M A L O N , «Socialisme Integral»  adlı kibarımda, Derginin teorik 
programını özetlemektedir  ki, Reformcu  Sosyalizmin  Doktrinal  yönünü belirtmektedir  (1885.) 

(809) Bknz, G. ROUANET: Meterialisme Economique de Kari MARX,  Revue Soicaliste 
1887. 
— G. RENARD:  Le R^gime Socialiste, Paris, Alcan, 1921. 
— E. FOURNİERE: Le Socialisme İnt^grale, Revue Sociliste,  1890, Cilt: 2. 

810) (8u) Bknz, Georges RENARD:  Nötre Programme, Revue Socialiste,  Mayıs, 1894. 
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Kısaca, 1860'lardan itibaren Fransız Sosyalizminin siyasal ta-
rihi, devrimci eğilimi temsil eden Marksist görüş ile, barışçı eğilimi 
temsil eden reformist  görüş açısında cereyan eden tartışmaları yansı-
tan sosyalist kongreler, tarihidir (812). 

Devrimcilerin başında, ünlü Jules Guesde, reformist-
lerin lideri ise Dr. Paul Brousse'tir. P. Brousse, katıldığı 
bütün kongrelerde «genel oyun, çoğunluk iktidarının seçil-
mesine olanak verdiği bir ülkede, devrim izlemek bir zorun, 
luk değildir», yönündeki düşüncelerini, yayacaktır.  1881 Y.'da 
yapılan seçimlerde sosyalistler, başarı kazanacak, Marksistler 
ise, gerileyeceklerdir. 

1896 y. 'da, A. Millerand 'ın verdiği ve «ünlü» kalan bir söylevin-
de Sosyalizme şiddetle değil, fakat,  meşru olarak, halkın iradesi 
(oyu) ile gitmeyi savunacaktır. «Burjuva» olan Walteck - Rous-
seau'nun 1899 yılında kabinesine bakan olarak girince, barışçı, 
reformcu,  doktrinini uygulamaya koymuş olacaktır. Reform-
cu sosyalistlerin bu tutumu, devrimci Marksist Sosyalistlerle araları-
nın açılmasına yol açacaktır. Reformist  ve Devrimci eğilimler 
arasında çatışma sürecek ve 1914 yılından itibaren, Reformcu 
Sosyalist parti, yeniden gelişecektir. 

Böylece Fransa'da andığım dönemde özgürlükçü sosyalizmin 
reformculuğu,  sosyal değişmenin tek yöntemi kabul edil-
mektedir. Belirtelim ki, bu tür reformculuk,  sınırlı ölçülerde 
kalan bir idealizm de, taşımaktadır. Nitekim andığım düşünür-
lerden, G. Renard: «İdealimizin doğrultusunda bulunan re-
formları  desteklemek idealizmizden vazgeçmiş olduğumuzu 
göstermez» (813), diyecektir. Aslında Marksist devrimci Sosyalizm-
de, Özgürlükçü Sosyalizmi ayıran unsurlardan biri de, sınırlı da 
olsa» bu, idealizm olmaktadır. Burada işaret edilmesi gereken diğer 
bir nokta: B. Malon gibi, öncü bir reformist'in  daha önce an-
dığım, «yarı - ütopist» öncü sosyalistleri, ayrıntılarına değin 
inceleyerek onlardan gereken dersleri, çıkarmış olması ve 
bir ölçüde onların etkisinde kalmış bulunmasıdır. (814). 
Kuşku yok ki, buradaki idealizm, daha iyi bir toplum ve yaşama 
yönelmektedir. 

(812) Daha geniş bilgi için bknz, Daniel LİGOU: Histoire du Socialisme en France (1871 
1961), P. U. F., Paris, 1962. 

(813) G. RENARD:  «Le Socialisme en 1896», La Revue Söcialiste,  Aralık, 1896. 
(814) Bknz, B. MALON: «Precurseurs du Socialisme Moderne», La Revue Söcialiste  Ocak, 

1890. 
— B y MALON, Le Socialisme Integral, Paris, Alcan, 2. baskı, 1891. 
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Böylece özgürlükçü, Reformist  Sosyalistler, kendilerinden 
önce gelen yarı - ütopist sosyalistler ile, Devrimci Sosyalist-
lerin, oluşturduğu iki aşırı ucun, ılımlı bir sentezi olmakta-
dırlar. Nitekim, ünlü J. Jaures ve Millerand: «bizki, sağlıklı 
ve yararlı bir uykudan yanayız, o halde idealizmimizin kö-
kenlerini gerçeklere emdirelim» (815), diyeceklerdir. Sosyaliz-
min tarihçisi, ünlü Paul Louis de «Reformlar  önermek ve de 
halkçı şiddet hareketlerini bırakmak, gerekir» demektitedir 
(816). Yine J. Jaures, Reformlar  sadece gelişimleri yumuşatmaz, fa-
kat, ortamı daha iyi bir topluma doğru da hazırlar, diyecektir (817). 

Birleşik Sosyalist Partisinin (SFIO) , Toulouse kentinde, 1908 
yı ' inda toplanan kongresin'de yaptığı konuşmada J. Jaures, şunları 
belirtiyordu: «Demokrasi, sarsan, değiştirebilen bir güçtür. Bir he-
def  ve bir araç olduğu gibi. Böylece Partinin reformcu  eylemi 
önünde açılan ufuklar,  işçi sınıfının  giderek büyüyen nüfuz  etme ve 
yayılma gücü önünde ilerlediğimiz oranda, genişlemektedir. Na-
sıl ki, yeryüzü ufku,  Okyanus (deniz! ufku  ile karışıyorsa, burada 
da Reform'culuğun  eseri, her geçen gün daha güçlenen, örgütle-
şen, yayılan ve büyüyen Proletarya'nın, devrimci gerçekleştirmeleri 
ile birleşerek, bütünleşmektedir». (Şunu belirtelim ki, 1908 yılında 
Marksistler tarafından  ütopik diye nitelendirilen bu düşünce, Fran-
sız Komünist Partisi'nin X X I I . Kongresinde, başka bir çerçeve 
içinde, yeniden işlenecektir). 

Çok kısa olarak andığım Fransa'daki bu gelişmeler Avrupa' 
nin diğer ülkelerinde de sürüyordu. Örneğin İtalya'da, S. Merlino 
(818), Almanya'da, revizyonist ünlü Bernstein (819), «Neue-
Zeit» de yayınladığı incelemeler dizisinde, Marksizmi dikkatli bir 
tarzda eleştirmek olanağını bularak, yeni önerilerde bulun-
muş, Alman Sosyalist Demokratik Partisinin 1891 Erfurt 
Kongresinde kabul ettiği programını, önemli noktalarda 
değiştirmeye davet etmiştir. 1898 Stuttgart Kongresinde, 
Reformcu  ve Devrimci eğilimler açık bir tarzda bir diğerin-
den ayrılmıştır. 1899 Hanovre ve 1901 Lübeck Kongrelerinde, 

(815) Bknz, «Idealisme Social»: La Revue Socialiste,  Mart 1896. 
(816) Paul-LOUIS: Les Etapes du Socialisme, Paris, Fasquelle, 1903. 
(817) J. JAURES: Etudes Socialistes. 
(818) Saverio MARLINO: Formes et Essence du Socialisme, (çeviri), Paris, 1898. 
(819) E. BERNSTEİN. Socialisme Theorique et Sociale Democratie Pratique, Stock, 

Paris, 1900. 
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Reformist  «Taktikler» yeniden tartışılmış ve belirtmek 
gerekir ki, Devrimci teori, böylece yerini yavaş yavaş Refor-
mist teoriye terk etmiş olmaktadır. 

M.E. Vandervelde'in belirttiği gibi, işçi ve sosyalist Enternas-
yonalin sinesinde bile (I. Dünya Savaşından önce), İtalya'da solcu 
reformistler,  Almanya'da revizyonist sosyalistler ve İngil-
tere'de Fabian gibi sosyalistler ve Fransa'da reformcu  sos-
yalist grupların bulunduğu, anlaşılmaktadır (820). 

Böylece doktrin alanında Sosyalist görüşler günümüze değin 
uzanıp güçlenen, biri özgürlükçü Sosyalist diğeri, Devrimci 
Marksist olmak üzere, başlıca iki kanaldan ilerlemektedir. [Belir-
telim ki Batı Avrupa Komünist partileri ekseninde, devrimci reform-
larla, Sosyalizme varmayı ve Devrim yerine özgürlükçü yöntemler ile 
iktidara geçmeyi yeğleyen yeni bir akım, uluslararası komünist hare-
keti bölmüş bulunmaktadır]. 

B) Batı'da özgürlükçü Sosyalizme örnekler 

Sosyalist bir sisteme, reformlar  yöntemi ve demokratik bir re-
j i m içinde gitmeyi, daha avantajlı sayan Batı Avrupa ülkeleri-
nin siyasal partilerine örnek olarak, Fransız Sosyalist partisi 
(1876 da kuruldu), İngiliz işçi partisi (1906 da). Alman (1868) 
da ve İsveç (1889 da). (İskandinavya),  Avusturya,  İngiltere, 
İtalya (1884 te), Sosyal Demokrat Partileri, gibilerini anmak, 
olanaklıdır. 

Anacağım sınırlı örnekler, Özgürlükçü Reformcu  Sosyalizmi 
biraz aydınlatmış olmağa yöneliktir. Burada, özgürlükçü sosyaliz-
min tam bir envanterini, çalışmamızın bu çerçevesinde şimdilik 
yapma olanağımız yoktur. Avustralya,  Yeni-Zelanda işçi par-
tileri denemesinden, İtalya, Belçika, Avusturya,  ne de 1936 
-1938-1946, 1947, 1959, yıllarında 5 kez tekrarlanmış bulunan 
Fransız Sosyalist denemelerinin hepsine, ne de 1970 sonba-
harında Şili'de ülkesinin, sosyalizm önünde oluşturduğu tüm 
engelleri (iç ve dış strüktürleri) yeterince göz önüne alıp 
varolan sınırlılıkları, sezemeyen, iyi niyetli, insancıl Ailende' 
nin başlattığı denemeye, ayrıntıları ile giremeyeceğim. Bir fikir 

(820) Bknz, E. VANDERVELDE:  Le Socialisme contre l'Etat, Paris, Berger-Levrault, 
J9'9' 
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vermek amacı ile, anacağım sınırlı örnekler de, günümüze değin 
uzanan denemelerin tümünü kapsamamaktadır. 

a) İngiliz Sosyalizmi: Sosyal Demokratik Federasyonu Ye 
Fabiancdık: 

X I X . yüzyılın ikinci yarısında ve X X . yüzyılın başlarında 
İngiliz sosyalizminde, ne Almanların derin metafizik  veya diya-
lektik sistemleri, ne de Fransız sosyalizminin rasyonel inşası görül-
mektedir. Bununla beraber, sosyalist bir toplumun ne olabilece-
ğine dair, canlı örnekler ve hızlı bir tarzda geçrekleşebilen somut 
reformlar  yansıtmaktadır  (821). 

İngiliz Sosyalizmi, eğilim olarak Fransız özgürlükçü sosyalizmi-
ne son derece benzemektedir. Tek fark,  her iki ulusun özellikleri 
doğrultusunda ılım bakımından oluşmaktadır. Daha önce değindi-
ğim üzere ingiliz Sosyalizmi, ilk dönemde devrim yoluna girdi; fa-
kat, uzun bir süre devam etmeden, reformculuğun  yasal yolu 
yeğlendi. Ütopik sosyalist tutumdan sonra İngiliz Sosyalizmi, O. 
Cannar 'ın güttüğü (1832-1848), «şartist» eylemler ve genel oy 
için, savaşımlar sonucunda, geçişi bir şiddet dönemi yaşadı. 
10 Nisan 1848 de bu hareket dağıldığından, ingiliz Sosyalizmi, refor-
mizme doğru yöneldi. 

aa) Sosyal Demokratik Federasyon (S.D.F-) 

«Şartizmin» başarısızlığından sonra ingiliz sosyalizmi, 20 yıl-
lık bir, arayış dönemine girmiştir. Göçmenlerin canlandırdıkları 
«Sosyalist kulüpler», girişimlerini C. Muray, R. Hartvvel 
gibi eski «Şartistler» ve L. Jones tarafından  yönetilen Ovve-
nist hareket ve J. Hales gibi 1871 y. 'da işçi Federasyonu'nun, 
İngiliz Şubesini (822), oluşturmak dışında, kayda değer bir gelişme 
yoktur. Halkçı hareket genelliği içinde, işçi sendikaları (trade-uni-

(821) İngiliz Sosyalizmi hk.'da, bknz, S. YVEBB: Socialism in England, 1893. Berlirtelim 
ki, Özgürlükçü Sosyalizm, günümüze değin, henüz rejimini, somut olarak oluştura 
mamıştır. Sadece isveç ve İngiliz (işçi Partisi) iktidar olmuşlar ve uyguladıkları po-
litikalarla, kendilerini yansıtmışlar, fakat  özgürlükçü sosyalizmi, gerçekleştirmeden 
iktidardan uzaklaşmışlardır. 
Bu nedenle 44 yıl iktidarda kalan İsveç Sosyal Demokrat Partisinin yapabildiği şey, 
siyasal ve sosyal demokrasiyi gerçekleştirmek ve kapitalizmi sosyalleştirmektir. Bunun 
için, güncel İsveç, ancak Sosyal Kapitalizme bir örnek olduğundan, bu kitabın birinci 
bölümünde yer almıştır. Nitekim, bugün de (1977), iktidarda bulunmaktadır. 

(822) G. D. H. COLE: Socialist Thought: Marxism and Anarclıism, 1850, 1890, 1957, 
sh: 379. 
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ons), kooperatiflerin  yaygınlaşması ve bütünü ile siyasal olan genel 
oy hakkı, istemekten öteye gitmez (823). 

1850'lerden başlayarak, ingiliz sosyalizmi bölünmeye karşı dur-
madan, anlaşmaya, birleşmeye ve kaynaşmaya, yönelmektedir. Mes-
lekî alanda «Trede-Unions'lar» kanalıyla işverenle, gerçek «sosyal 
barış» niteliğinde söyleşmeler yapmaktadır. Siyasal alanda, «Meş-
ru reformlar»  yoluyla örneğin 1842'de madenlerde çalışma üzeri-
ne, 1847 de tekstil, günlük çalışmanın 10 saatlik olması üzerine ya-
salar çıkarılacaktır (belirtelim ki, ingiliz işçi, grev hakkını 1824 Y* 
da bir araya gelme, toplanma hakkını ise 1829-1830 larda elde 
etmiştir). 

1875 y. 'da oluşan derin ekonomik bunalımlar sonucunda, üc-
retler düşecek, işsizlik çoğalacak; hoşnutsuzluk genişleyip, gerilim 
yayılacaktır. V e denilebilir ki, genel oy yönünde yapılan savaşım 
sonucu 1878 y. da elde edilen genel oy hakkı sonucunda da, özgür-
lükçü sosyalizm 1880'lerde gerçekten oluşmaya başlayacaktır. 1881 
y. 'da H.M. Hyndman, H. Burrovvs ve H. Taylor (J. S. Mill 'in 
gelini), gibi kimselerin çabalan ile, Şartizmin ortadan silinmesinden 
sonra, gerçekten en önemli bir kuruluş haline gelen Demokratik 
Sosyal Federasyonu (Social Democratic Federation S.D.F.) 
kurulacaktır (824). S . D . F . adını ancak 1884 lerde aldığı halde baş-
langıçtan beri açıkça halkçı ve demokratik bir nitelik yansıtmak-
tadırlar. istedikleri, kısaca: Genel Oy Hakkı, toprakların millîleş-
irilmesi, Lordlar kamarasının kaldırılması. 1884 yılındaki 
programlarında: «Çalışma, bütün zenginliklerinin kaynağıdır, bu 
zenginliklerin tamamen çalışmaya ait olması gerekir (825)», demekte-
dirler. S . D . F . , siyasal yönden tamamen eşit herkesin, aynı sosyal 
haklara sahip olması ve işçi dünyasının bütünü ile kurtulması il-
kelerine dayalı bir toplum oluşturmayı amaçlamaktadır. Daha son-
raları ise, S . D . F . , bütün üretim, değişim ve dağıtım araçlarının, 
kamulaştırılarak Devletin eline geçmesini savunacaktır (826). Gö-
rüldüğü gibi, başlangıçta ılımlı bir radikalizm yanlısı olan S.D. 
F. in kurucusu H.M. Hyndman, 1875 bunalımının ve okuduğu ( 

«Kapital» ile, ilişkide bulunduğu K. Marks ' ın etkilerinde, coşkun 

(833) Bknz, M. BEER: A. History of  Brisith Socialisme, 2 cilt, 1940, sh: 19. 
(824) Bknz, G. H. D. COLE ve R. POSTGATE: The Common People, 1746-1938, 

1938, sh. 415. 
(825) M. BEER: a.g.e., sh: 247. 
(826) M. BEER: a.g.e., sh: 267. 
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bir sosyalist haline gelmektedir (827). Fakat daha sonra Marks ve 
Engels ile arası açılacaktır. (828). 

Hyndman 'ın yönetimi altındaki S . D . F . ' i n doğmatikleşen ve 
Marks ile Engels, tarafından  da reddedilen politikası, İngiltere'nin 
sosyal yapıları ve işçilerinin genel eğilimi ile de uyum halinde de-
ğildir. Kapitalist sınıfın  kâr-kazançlarının çoğalması yanında işçi 
kesiminin de durumu giderek iyileşiyordu. S. Webb ile (289), 
ücretlilerin büyük bir kısmının durumunun geçmişe görece, son de-
rece iyileşmiş olduğunu belirtiyordu. Kuşkusuz bu iyileşme, İngiliz 
Liberalizminin, giderek katılıktan uzaklaşması ve işçi hare-
ketleri etkisinde, sosyal ekonomik alana karışmaya başlaması 
sonucudur. 

Bu ortam içinde, S.D.F.'in, dogmatizme ve şiddete kayması 
ve üye sayısını arttırma hesapları yürümedi ve desteklerini umduk-
ları radikal işçilerden, ilgi görmediler. Trade-Unions'lardan da, 
bir destek görmeyince, işçi dünyası ile, bu dönemin en girişken ör-
gütü olan S.D.F., arasındaki tutarsızlık, bir diğer strüktürel tutar-
lılığı oluşturacaktır. 

Gerçekten bu durum karşısında, S.D.F.'in tutumu modası geç-
miş ve mevcut strüktürlere uymayan nitelikte gören ve bu boşluğu 
doldurmağa yönelen bir grup düşünür (830), yeni bir örgüt oluş-
turmanın zorunluluğuna inanmış olarak harekete geçtiler. Sonuç 
olarak Reformist  doğrultuda Fabiangil görüş olacaktır. 

bb) Fabian'gil Reformist  Sosyalizm 

Çoğu orta sınıf  kökenli ve serbest meslek sahibi, fakat,  yüksek 
bir kültür düzeyinde olan bir grup entellektüel, 1883 yılının so-
nunda, Edvvard R. Pease'in Londra'da kurduğu, Fabian Der-
neğine üye oluyordu. Reformcu  sosyalizmin, düşünce ve ışık 
kaynağı olan bu derneğin başlangıç üyeleri: H.G. Wells, 
Bernard Shaw, Sidney Webb ve karısı Beatrice Webb, O. Ladge, 
gibi sayısal yönden biraz sınırlı; fakat  nitel yönden çok 

(827) Bknz, C. T. SUZUKI: H. M. Hyndman and British Socialism, Oxford  Univ. Press, 
1961. 

(828) Bknz, E. ENGELS: The Labour Standard, Londra, Temmuz, 1881, ile The British 
Labour Movement 1941, sh: 34. 

(829) S. WEEB: Labour in the Longuest Reing (i837)-i897), Fabian Text, No. 75, 
1895, sh: 18. 

(830) Bknz, M. BEER: a.g.e., sh: 279. 
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güçlü kişilerden, oluşuyordu. Üniversite'de, gazetecilik ve 
politik iktisat öğretimi gibi, etkin mesleklere sahip olmaları, 
şahsen, reform  hareketlerinin en önemlilerine katılmaları, 
Fabian Derneğine, son derece etkin ve ağırlığı büyük olan 
bir nitelik kazandırıyordu  (831). Bir örnek vermiş olmak için, şu-
nu belirtmeli ki, S. Webb ve B. Shaw, imzasını taşıyan broşürler, 
50-100 bin civarında basılıp, yayılıyordu.  (832). 

Bu oluşun doktrini, anlamı ve politikası, bizatihi, «Fabian» 
«Society» adına sinmiş bulunmaktadır. Neden'«Fabian» Derneği? 

«Fabian adı, Roma İmparatorluğu devlet adamlarından, Fabius 
Maximus Verrucocus (İ.D.Ö.: 275-230) kısaca «Fabius Con-
ctator» diye adlandırılır. En önemli özelliği, çok ılımlı olması ve 
son derece ihtiyatlı taktiklerle başarıya ulaşmasını bil-
mesidir. Nitekim, bu taktiğini uygulamak sureti ile. Han-
nibal'ın, ilerleyişini durdurabilmiştir». 

İşte, «Fabius Conctator» gibi, Fabian derneğine mensup 
olan sosyalistler de, toplumun eskimiş kötü anlarını, düzeltmek 
ve sosyalizmi gerçekleştirmek için, şiddet yolu ile yıkım yerine, barış 
içinde demokratik yollarla, «Kapitalizmin zalim» yanlarını, 
Reformlarla  yavaş, yavaş «hırpalayarak» düzeltme yolunu, 
benimsemektedirler. Kısaca, akıllı ve ılımlı... 

Temel düşüncelerinin hareket noktası, somut sosyal 
sorunların her birini, ayrı ayrı incelemek ve çürütülmez 
dertlere, açık ve tutarlı çareler getirecek reformlar  önermek; 
bu düşünceleri kamu oyuna benimsetmek; kuşku vermek 
veya korkutarak  zorlamak yerine, inandırmak gibi temel-
lere, dayanmaktadırlar. Aksiyon  alanında ise, sendikacılığa, 
kamusal kesimin doğrudan yönetilmesi ve «beledî» sosyalizm 
gibi araçlara, büyük bir önem vereceklerdir.  Görüldüğü üzere 
bütün bu amaçlar ve araçlar, M. Oswald ' ın belirttiği gibi; «ihti-
yatlı ve yapıcı» niteliktedir (833). Açıktır ki Marksizmin 
«sınıfsal  çatışması», yöntemini reddetmekte ve «uzlaştırıcı 

(831) Bknz, S. WEBB: Socialism in England, a.g.e., sh 36. 
(832) E. P F E İ F F E R : La Sociite  Fabienne  et le Mouvement  Socialiste  Anglais Contemporain,  1911, 

sh: 41. 
(833) Bknz, M. QSWALD: «Le Socialisme en Angleterre» La Revue Socialiste,  -içinde-, 

Kasım 1895. sh: 854. 
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eğilimli bir Sosyalizm» (834), oluşturmağa çalışmaktadırlar. 
Aslında böylesi bir tutum, İngiliz halkının eğilimlerine (dav-
ranış strüktürü). uymaktadır.  Nitekim tngiliz «Travaillisme»' 
mine (işçi partisi politikalarına), aşılıyacağı düşünceleri, 
yöntemi ve vereceği üyeleri ile, onu derinden damgalayaca-
caktır. 

Gerçekten dalıa kuruluş halinden itibaren Dernek, «Labour 
Party» (835), ile sıkı ilişkiler kurmuştur. Oluşturdukları Reform-
cu Sosyalist programı (doktrini), işçilerin siyasal iktidarı aracdığı 
(strüktürleri) ile gerçekleştirmeyi (836), umut etmektedirler. Kon-
feransları  ve özel broşürlerden oluşan yayınları ile, işçilere, sendi-
kalara yayılmayı ve özellikle bir işçi partisi kurmakla büyük 
yararlar sağlayacaklarını, anlatmakta, onları özendirip, yürek-
lendirmek tedirler. Burada, sosyalist hareketin parlementer 
kanallara hedefine  daha kolaylıkla  varabileceğine inanmak-
tadırlar. Böylece - tndependent Labour Party - I.L.P., (Bağım-
sız tşçi Partisi nin) kuruluşunda, büyük bir rol oynayacak-
lardır. (Daha sonra, 1900'larda oluşturulan, «Labour Party» de de, 
(837), etkileri egemendir. Î . L . P . , nin, örneğin Keir Hardie, gibi 
hemen hemen bütün şefleri,  Fabian derneğinin üyeleri idi (838). 
Yine ingiliz Parlamentosuna giren ilk işçi «Milletvekili» olan 
Will Crooks da, derneğe üye olacaktır (839). 

Oluşturdukları düşünceler ve yansıttıkları eğilim, denilebilir ki, 
Benthanism'in yni bir variantı olmaktadır. Çünkü arayışları, 
insanların çoğunluğu için gerçekleştirmeyi amaçladıkları en 
büyük refah  ve mutluluğu, «Laissez - faire'izm»  ile değil; 
fakat,  toplumun ekonomik ve sosyal güçlerinin kollektif 
denetimi ve yönetimine, dayalı olmaktadır. Bu konuda sabırlı 
ve Hannibal'ın güçlü ordusu karşısında, «Fabius» kadar tak-
tisyen ve ihtiyatlıdırlar. İyi ve «uygun zamanı sabırla bekle-
mek gerektiğine» (840), inanmaktadırlar. Bundan ötürü, 

(834) Bknz, Encyclopedia of  the Sciences, XIV, sh. 204. 
(835) Bknz, E. PRIEFFER: a.g.e., sh: 15. 
(836) S. WEEB. English Progress Tovvard Social Democracy «Fabian Text» No: 15, 

sh: 12. 
(837) E. PFEIFFER: a.g.e., sh: 133. 
(838) E. R. PEASE: The History of  the Fabian Society, 1961, sh: 208. 
(839) Bknz, E. PFIEFFER: a.g.e., sh: 121. 
(840) Bknz, Socialisme en Angleterre, 1897, 'Ö2-
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sosyalist anlayışları ilerleyicidir (841). Düşüncelerinden ala-
şıldığına göre, strüktürel. alt üst eden toptan reformlar 
yerine, sosyal adaleti, gerçekleştirici tedbirler almak ve en 
yakıcı sosyal sorunları çözebilen, yöntemleri, seçmektedirler. 
Önemle belirtilmesi gereken ayırıcı ve kalıcı düşünceleri, 
İngiliz İşçi Partisi'ni ve 1950 lerden sonraki Yeni Fabian'gil 
akımını da içeren yanı ile Sosyalizmi, «eşitlik» tarzında ni-
telendirmeleridir (842). önemli olan nokta, «sosyal adaletin 
sağlanması» olmaktadır. Bu doğrultuda üretimi çoğaltmak ve adil 
bir gelir dağılımı sağlamak baş amaçtır. Bunu gerçekleştirmek 
için Devlet, ekonomik hayata karışacak onu, denetleyecektir. Böyle 
olunca, Marksist düşüncenin belkemiğini oluşturan üretim 
araçları mülkiyetinin kamulaştırılması, yerine, «Sosyal Eşit-
lik» sağlayacak, bir gelir dağılımı politikasının, ikâme 
edilmesi, önerilmektedir. Yeni Fabian'gil düşünce, Müdaha-
leci Karma Kapitalist sistemde, «bir çalışma, karşdığı ol-
madan», yani hakkedilmemiş kazançlara, el konulmasını 
önermektedir. Ekonominin bütün dallarında, fiili,  doğal 
veya sosyal durum ve avantajlardan yararlanılarak, gelir 
(Rant) sağlanmasını, engelledikleri takdirde, sağlanabilecek 
şans eşitliğinin doğrultusunda, sömürünün boyutları küçüle-
cek, gelir dağılımında sosyal adalet, büyüyecek herkesin geliri, 
genel ilke olarak, çalışma ve çabasının sonucu olarak oluşacaktır. 
Yeni Fabiangil görüşlere göre Sosyal Adaleti, sağlayabilmek için, 
yukarıda andığım ve sömürünün kaynağı olan bu «hakkedilmemiş 
gelirleri» engellemek için, belli bir sosyal sınıfa,  ekonomik egemenlik 
veren Sermaye malları ile toprak mülkiyetinin -Faiz ve Rant-
topluma, (Devlete değil), mal edilmesini» gerektiğini savunmak-
tadırlar. 

Kısaca değindiğim bu gelişmeler, Fabian derneğinin, günümü-
ze değin uzanan etkilerini göstermektedir. Derneğin, 1890 da yap-
tığı ilk, «Fabian Essays» (843), yayınları, yalnız Londra'da değil, 
İngiltere'nin Kuzeyindeki  sanayi bölgesi ile Lancashire'de de büyük 
ölçüde ve hızlı bir tarzda yayılmaktadır. İşte bu yayınlarda Sosya-
lizm, İngiltere'de ilk kez, tamamen yasal bir akım olarak sunulmakta 

(841) S.VVEBB: Fabian Tract, No, 51, a.g.b., sh. 3. 
(842) Bknz, A. LEWİS:New Fabian Essays 1952. 
(843) Bknz, Fabian Essays -ilk yayınlama- 1890. 
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Devrimci eğilimler taşımayan herkesin, bu düşünceyi paylaşması, 
istenmektedir. 

Marksizme karşı genellikle, ilk Sosyalist eleştiri sayılan Fabian-
gil akımın, Devrimci tutumlara karşı tavır takınmış olması sosyal 
ekonomik sorunları «hafife»  aldığı anlamına gelmemektedir. Asıl 
neden, toplumsal yapmın, ne endividüalist, ne de kollektivist 
temellerle ve ani-şiddetli yöntemlerle, değiştirilemiyeceği yönündeki 
inançlarıdır (844), reformist  yol ve yöntemlerle, daha iyi bir 
sonuç almağa olanak veren strüktürel değişmelerin mevcut 
olmasıdır (örneğin, genel oy). Bundan ötürü, hem «Sokak 
Sosyalizmi» hem de «Kürsü Soryalizmine», karşı çıkmakta-
dırlar. Savaş yerine «diplomasiyi ve çatışma yerine de anlaş-
mayı», ikâme etmeye çalışmaktadırlar (845). 

Marks, sosyalizmi, işçi kesiminin giderek yoksullaşması (prole-
terleşmesi) ve gelir dağılımı sorununu çözmekten aciz kalan Kapi-
talist sistemin yıkılacağı  yönündeki varsayımlarının oluşturacağı 
«tahrik edilmiş devrime», dayandırıyordu. Fabiangil görüş 
ise, işçi sınıfının  iddia edilen yoksulluğunun, büyük ölçüde giderildiği 
ve daha da gideıileceğini belirtmekte ve daha X I X . yüzyılda, Ça-
lışma mevzuatının geliştirilmesi, iş gücünün korunması; eğitim le-
hindeki müdahaleler ve işçilere ucuz fiyata  konut yapılması gibi, 
sosyal reformlar,  Kapitalist toplum çerçevesinde kalan, fakat,  bir 
sosyalizmin haberci, öncü öğeleri gibi, görmektedir. Onlar 
için. ücret düzeyinin saptanması, çalışma koşullarının düzeltilmesi 
ve Kapitalistlerin gelirlerini azaltacak, yükselen oranlı vergiler, 
zenginliğin daha adil (eşit değil), dağılmasını amaçlamaktadır. 
Bu doğrultuda ve amaçla bazı millîleştirmeler, sanayi ve hizmetler 
kesiminin bazı dallarında devlet müdahalelerinin bunu gerçek-
leştirebileceğine inanmaktadırlar. S. Webb'e göre, eğer rasyonel 
hareket edilirse, şiddetli ve anî hiç bir değişme ve dramatik uygu-
lamalardan geçmeden, geçmiş ile olan bağları bir çırpıda koparma-
dan ; bir diğerini izleyecek aşamalarla sosyalizme, geçmek olanaklıdır 
(846). Fabiangil, sosyalist denemelerinin (847), anlamını tamamen 
kavrayabilmek için bir noktanın daha belirtilmesi gerekir. Nihayet bu 

(844) S. WEBB: Fabian Tract. No: 51, sh: 3, a.g.b. 
(845) S. BALL, The Moral Aspect of  Socialism, «Fabian Tract», No: 72, sh. 23. 
(846) S. WEBB, English Progress, a.g.e., sh: 11. 
(847) (848) Bknz, S. OLIVIER: Moral Fabian Essays in Socialism, 1889 sh: 106 ve 114. 
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yayınlar, «ahlâk» sorununa da yer vermişler ve «özel mülki-
yetin ahlâkî olmayan», niteliğine de dikkatleri çekmişlerdir 
(848). Toplum örgütlenme biçimi, bazı yoksul grupları içer-
meyecek niteliktedir onlar için. 

Fabiangil görüşlerin, İngiliz Sosyalist akımı üzerindeki büyük 
etkilerini ayrıntıları ile burada incelemek, olanaksızdır (849); fa-
kat, günümüze dek, İngiliz İşçi Partisinin,, bu düşünce akımından 
büyük ölçüde etkilenmiş olduğunu belirtmekle yetinelim. Dıştaki 
etkileri, Fransa ve Almanya'da görülmektedir. Belirteyim ki, 
Bismark'ın baskısı karşısında Londra'ya göç etmiş bulunan 
ünlü, Eduard Bernstein'in Fabian Derneğinin lideriyle yıllar 
süren sıkı ilişkileri olmuştur ve bu ilişkilerinin, Revizyonist 
girişimlerinden önce oluştuğu ileri sürülmektedir (850). 

b) Fransa'da  Özgürlükçü  Sosyalizm 

Özgürlükçü sosyalizmin «Doktrin arayışları», kısmında Fran-
sız sosyalizmine değinmiş oluyorduk, burada birkaç ekleme daha 
yapmak ve özellikle, reformcu  sosyalizmin, ana çizgilerini aydınlat-

. makla yetineceğim. 

Aslında, yürürlükte bulunan rejim içinde işçi sınıfının  yaşam 
koşullarını düzeltecek yolların, Kapitalist sistem içindeki değişme 
ve gelişmeler sonucu, oluşmuş bulunması, zaten uzun zaman iste-
yen ve ancak şiddete dayanarak gerçekleşen Devrimci yöntemlerin 
çekiciliğini azaltmış ve reformları  etkin bir yöntem haline getirmiş 
bulunmaktadır. Marksist tezlerin eleştirilmesine olanak veren 

(849) ingiliz sosyalizmi hakkında daha geniş bilgi için aşağıdaki eserlere başvurulabilir: 
— A. PHILIP: Histoire du Labour Party (1900-1945), Paris, 1945. 
— B. JOUVENEL: Problemes de l'Angleterre Socialiste, Paris, 1947. 
— RENAUDEAU:  Le Parti Travailliste de Grande-Bretagne, Paris, Aubier, 1947. 
— A. BE VAN: Pour Vaincre la Peur: Paris, 1912. 
— M. CROZİER: «l'Angleterre Travailliste», Les Temps  Modernes,  -içinde-, Nisaıı 
I95 I-
— Experience Travailliste, Esprit  (özel sayı), Nisan, 1951. 
— CORSLAND: The Future of  Socialism, Londra, Jonathan Cape, 1956. 
— J. CHASTENET: l'Angleterre d'Aujourd'hui, Calmann-Levy, Paris, 1965. 
— A. MABILEAU ve M. MERLE: Les Partis Politiques en Grande-Bretagne, 
Paris, 1965. 
— Morton ve TATE: Histoire des Mouvements Ouvriers Anglais, Paris, 1963. 
— C. F. BRAND. The British Labour Party, Stanford,  1965. 

(850) Bknz, E. R. PEASE: The History of  the Fabian Society, a.g.e., sh: 21-24. 
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bu gelişmeler, Parlamentolardan geçebilen ve barışçı eylem-
ler aracılığıyla gerçekleşebilen sonuçlar alabilme olanağını 
aydınlığa çıkarınca, özgürlükçü sosyalizm, yayılmağa baş-
layacaktır.  Bu noktada, geliştirilmiş kapitalist sisteme, sosyalizmin 
geliştirilmiş bir diğer biçimi ile karşılık verilmeye çalışılmaktadır. 

1848 işçi ayaklanmalarının başarısızlıkla sonuçlanması üzerine, 
III. Napolyon'm sosyal nitelikte bazı politikalarına karşın oluşan 
şiddetli bir tepki engellenememişti. K. Marks ' ın Londra'da Birinci 
Enternasyonali oluşturduğu 1864 yılında Fransız işçisine Grev hakkı 
veren kanun çıkıyordu. 

Uzun bir durulmadan sonra, 1871 y. 'da Paris komünü isya-
nı patlayıp, yine başarısızlıkla sonuçlanınca, Fransız sosyalizmi, üç 
aşamadan geçen dalgalı bir seyir, izleyecektir, tik aşama, çeşitli 
eğilimlerin bir araya geldiği, Paris (Commune) kommünüdiir. 
Proleteryanın iktidarı alma efsanesi,  hem de kanlı bir tarzda 
bastırılınca (1871) sosyalizm bu denemeden başarısızlıkla 
ve zayıflayarak  çıkacak ve 1872 den, 1896-1898'e değin, aşırı 
bir tarzda bölünecektir (851). 

Blankistler ile kısa sürede devrimci (ve Paris kommününün 
anısı ile canlanan) akım yanında, Fransız Komünist İşçi Partisini 
1872'de kuran: Jules Guesde gibi Marksistlerin uzun süreli 
devrimciliğinden, daha önce anmış olduğum gibi, Fransız sosyaliz-
minin üçüncü aşaması olan Reformizme,  B. Malon un 1890' 
lar d a yazmış olduğu Bütüncü Sosyalizme (Le socialisme 
întegral) eseri ile girmiş olmaktadır. 

Böylece çeşitli aşamalardan geçen Fransız sosyalizmi, 
Reformist,  özgürlükçü aşaması ile de (852), 1789 devriminin 
getirdiğini demokratik düşüncelerin, devam ettiğini göster-
mektedir. 

Sosyalizmin bu reformist  aşamadaki özgürlükçü anlayış, 
özellikle, Jean Jaures etrafında  toplanan sosyalistler tara-

(851) Bknz, G. PlROU: Les Doctrines Economiques en France Depuis 1870, Paris, A. 
Colin, 1941. 

(85a) Çünkü belirtelim ki, Fransa'da günümüzde de, SOSYALİZM konusunda çeşitli 
eğilimler bulunmaktadır. Fakat son seçimlerde birleşik solun (Komünist ve Demok-
ratik sosyalist) oyların % 46,5 ini alabilmesi, bu ülkede, Komünist  Partisi  dahil, solun 
çoğunluğunun, Demokrasici-Reformist  olduğunu göstermektedir.  (Bu  noktayı daha önce de, 
bilvesile belirtmiştim). 
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fından  temsil edilecek, 1919-1920 de, Fransız Sosyalist Par-
tisi (P.E.F.) kurulup, reformcu  eğilime sahip olan sosyalist-
leri birleştirecektir (853),. Oysa ünlü S.F.I .O., 1905'ten, 1914'de 
dek, Fransa'nın bütün aşırı solunu, içeriyordu. 

Yukarıda andığım, reformcu  sosyalist eğilimin, başlıca iki bü-
yük teorisyeni, daha önce andığım Benoit Malon (854), ile izleyi-
cileri ile birlikte, Leon Blum'un "Senfonik  deha" (855). dediği 
jean jaures olacaktır. Yine bir başka yazara göre (856), Fransız 
ve Alman büyük sosyalist akımları, XIX. ve X X . yüzyılın 
başında j . jaures'in insancıl ruhunda, bir araya geliyordu. 
Jean Jaures'in yapmağa çalıştığı şey: Marks'm Materyalizmi 
ile, daha önce andığımız yarı-ütopik sosyalistlerin idealiz-
minden bir sentez oluşturmaktı. 

Üniversite öğretim üyesi (feylezof),  milletvekili ve coşkun, etki-
li ünlü hatip J. Jaures, gerçekten bir diğerine karşıt olan görüşler-
den ilginç sentezler çıkarmakta yetenekli idi (burada Hegelci görüş 
anımsanmalıdır). 

Sosyalizmin insancıl yönünün etkisinde olan J. Jaures, tarihçi 
maddeciliğin değerini takdir etmektedir; fakat,  ona katıl-
mamaktadır. Çünkü gelişmeye, sadece özdeksel (maddesel) 
alanda değil, tinsel (manevi) alanda da, inanmaktadır. Daha 
büyük bir sosyal adaleti, gerçekleştirecek "Kollektvizm" 
olgusunu umut etmektedir; fakat,  bireysel özgürlüğe de inan-
maktadır. Bu anlamda sosyalizmin özgürlüğü yok saymadığı-
na inanmaktadır. Tersine, özgürlük için sosyalizmi, zorunlu 
görmektedir. Bundan ötürü sosyalizmi, Liberal, demokratik-
tir ve Fransız devriminin doğrultusu, gelişerek sürsün iste-
mektedir. Böylece J. Jaures'in sosyalizmi, insancıl olmak-
tadır. 

"Genel Oy Mekanizması" ve Demokrasi ile, halkın ço-
ğunluğunun lehine sonuç verecek Reformlar  yapmanın müm-
kün olduğuna inanmaktadır. Reformların,  Kapitalist toplumu, 
yeni bir toplum yaratacak nitel yönde değiştirmiyeceğini 

(853) Daha geniş bilgi için bknz, D. LİGOU: Histoire du Socialisme en France, a.g.e. 
(854) B. MALON: Le Socialisme Reformiste,  Paris, Derveaux, 1886, No: 4 (La  Biblioth(que 

Socialiste). 
(855) A. PIETTRE. Prensee Economique et Theories Contemporaines, a.g.e., sh: 171. 
(856) F. CHALLAYE:  La Formation du Socialisme, Paris, Alcan, 1937, sh: 137. 
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bilmektedir. Fakat amacı, devrimlerin gücünü zayıflattığı 
v c yoksulluk  içinde yüzmekte olan" işçi sınıfı,  reformlar  aracı-
lığıyla, güçlendirmek, kurtarmaktır (857). 

Sosyalizmin, sosyalist parti, sendikalar aracılığıyla de 
mokratik yoldan (858) ve işçi sınıfının  hemen iyileştirilebile-
cek yaşam koşulları ile birlikte., gerçekleştirilebileceğini, 
savunmaktadır. 

J. Jaures 'in başarıları arasında kısaca anılmaya değer olanları 
şöyle özetlemek olanaklıdır: Siyasal plânda, değişik eğilimleri, re-
formist  ve demokratik anlayış içinde birleştirmesi, doktrinal 
düzeyde, Alman kökenli  (859) Marksist veya devletçi, temel 
sosyalizmi, Fransız, özgürlükçü ve bireyci eğilimi ile birleş-
tirerek, ülkesinin strüktürleri ile uyuşan bir sentez yapa-
bilmiştir (düşünceme göl~e). 

Uygulama alanında, Reformcu  eğilimin, meşru katılma 
ve nüfuz  etme yönetimini, devrimci akımın grev v.b., eylem-
leriyle birleştirebilmiştir. 

Böylece, "Reformcu  Sendikacılık", kısa ve uzun süreli 
eylemleri ile, her geçen gün "Reformcu  Sosyalizme" hak 
kazandıracak kanıtlar taşımaktadır (860). 

1920'den 1957'ye dek, parlamenter (demokratik) sosyalizm, 
Fransa'da belli başlı üç önemli aşamadan geçmiş olmaktadır:' 1924 
te "Sol Partilerinin Karteli", 1936 da "Halk Cephesi" vz 1956 
da "Cumhuriyetçi Cephe". Bu dönemjerin en parlak düşünce 
(861) adamı, hümanist sosyalist Leon Blum olmuştur. 1973 
yılında, Komünist Partisi ile, demokratik sosyalist parti 
arasında, birledik Sol cepheyi de (862), eklersek, Fransız de-
mokratik sosyalizmi daha iyi bir aydınlığa kavuşmuş ola-

(857) Bknz. PIERRE ve MONIQUE FAVRE:  Les Marxismes Apres Marx, P.U.F. Paris, 
1970, sh. 31. 

(858) Jean JAURES Sosyalizmi ve özgürlük hk.'da bknz, M. BOITEL: Les İdees Liberal 
Dans le Socialisme de Jean Jaures, These, Paris, 1921. J. JAURES: "Socialisme et 
Liberte Revue de Paris,  1 Ocak 1898 -içinde-. 

(859) Bknz, J. JAURES: Les Origines du Socialisme Allemand F. Maspero, Paris, 1960. 
(860) Fransız  Sendikacılığının,  Demokratik Sosyalizm için mücadelesi hk'.da bknz, La C.F.D.T., 

Seuil Paris, 1971. A. BARJONET:  La C.  G. T.,  Ed du Seuil, Paris, 1968. Ve Syndi-
calisme, No: 1366, 4 Kasım, 1971. 

(861) Bknz, L. BLUM: A VEchelle  Humaine,  1945, a.g.e. 
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çaktır. Bu kısmın sonuca olarak denilebilir ki. Fransa Solu, Demok-
ratik Sosyalizme ilginç örnekler sergilemeye yeteneklidir. Gelişmeler 
bu doğrultuda oluşabilecektir. 

c) Belçika  Demokratik  Sosyalizmi 

Demokratik Sosyalizmin Sosyalist Okul içindeki önemi-
ni gösteren bir diğer ilginç doktrin arayışları Belçika devlet 
adamı Henri de Man'a aittir. Gerçekten iki dünya savaşı arasında, 
demokratik sosyalizmin en katkılı doktrinal görüşlerini H. de Man, 
oluşturacaktrr (863). Kendine özgü değerli düşünceleri, İngiliz ve 
Fransız reformcu  sosyalizmden ayrılan daha olgun önerileri, sosya-
lizme gidebilmek için bir tür strüktürel reformları  öngörmesi 
(ekonomiyi tam istihdam yönünde, krediyi millileştirmek 
yoluyla, gütmek vb.); demokratik ve Sosyalist "Plâncılık", 
önermesidir. Marksizme yönelttiği, ilginç eleştirilerden başka, 
"Makinanın işçiden çaldığı" "Çalışma Sevinci", hakkında; 
Demokratik Sosyalizmi gerçekleştirmek amacıyla üç eko-
nomik kesim (kilit sanayi kesimi - kamusal kesim -, denet-
lenecek kesim ve özel kesim) üzerinde, hem doktrin, hem 
de uygulamayı kavrayan fikirleriyle  son derece değerli kat-
kılar, getirmiştir, demokratik sosyalizme. 

H. Man 'm düşünceldi Fransa'da, geniş ölçüde yayılmak ola-
nağını bulmuştur (864). Fransa'da, Prof.A.  Philip (865), ve G. 
Lasser (866), gibi düşünürlerin çabalan ve sosyal protestanist akım 
sayesinde, Demokratik Sosyalizm, yayılma olanağı bulacak-
tır. 

d)  Alman Sosyalizmi 

Daha önce andığrmrz doktora tezinde Jean Jaures, "Sosyalist-
leri nitelendirirken, Alman felsefesinin  ve bizatihi dehâsının, 
gerçek müritleridir" (867), demektir, tik bakışta sosyalizmin 
ingiltere'de doğduğu sanılabilir. Oysa, eğer İngiltere, Sosya-

(862) Demokratik Sosyalist  cephenin ünlü lideri, François  M I T T E R R A N D ' m  düşünceleri için, 
bknz: F. M İ T T E R R A N D :  Ma Part  de VSrite,  de la Rupture â l'Ünite,  Paris, Fayard, 

1969-
(863) Bknz, Au de la du Marxisme,  1929. 
(864) Bknz, A. P H I L I P : H.  de M A N et la Crise  Doctrinale du Socialisme Paris,  1933. 
(865) Bknz, A. PHILIP: La Democratic Industriel,  P U. F., 1955. 
(866) G. L A S S E R R E :  Socialiser Dans la Libertt,  1949, a.g.e. 
(867) J. J A U R E S :  Les Origines du Socialisme Allemand, a.g.e. C.I . sh: 58. 
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lizmi yaratacak ilk olayları oluşturduysa, Sosyalizm daha 
büyük sanayi ve aşırı ölçüde bir ekonomik büyümeden önce 
Alman esprisinde doğmuş oluyordu... 

Gerçekten Devlet ve devletçilik anlayışını yücelttiği ve bi-
reyciliğe karşı çıktığı ölçülerde Almanya, Sosyalizminin be-
şiği olmuştur, denilebilir. Almanya'da Devletçilik anlayışı tarihsel 
koşulların doğrultusunda gelişmiş olmaktadır, Almanya'nın birleş-
mesi, kendiliğinden bölünmüş bir konfederasyonun  zaafına  karşıydı. 
Bu olgu, Alman feylezoflarında  yansıyan "Devlete tapmanın" 
gerçek nedenini, aydınlatmaktadır.  Örneğin Kant'ta, Fich'te, 
ve Hegel'de, devleti yücelten anlayışlar görülmektedir. Bu 
felsefe,  Hegelci diyalektiğin gösterdiği gibi, hayatın geleceği-
ni de aydınlatmaktadır. 

Yukarıda andığım gibi Fichte'ten beri (1762-1815), Devletçi ve 
geliştirici görüşler, ister Rodbertus'un (1837-1850) yılları ara-
sında yer alan plânlayıcı sosyalizmi, ister, dün Fegel'in devleti 
yücelttiği gibi, Devrimci Sosyalist, Marks ve Engels'in, proletar-
yayı yüceltmeleri ve Devlet Müdahelesine taraftar  F. Lassalle 'in 
(1825-1864), politik sosyalizmi olsun (Alman işçilerinin Derne-
ğinin kurucusu), sosyalizmin çeşitli aşamalarına esin kaynağı 
olmuşlardır. 

aa) Devlet (Kürsü) Sosyalizmi 

Devlet sosyalizmi, sadece iktisadî bir doktrin değildir. Sosyal 
ve moral yapılardan beslenen temelleri bulunmaktadır. Adaletin 
kimi anlayışlarına ve özgül Devlet ve bir toplum tipine dayanmaktadır. 

Yukarıda izlediğimiz Devleti yüceltme görüşleri, Devleti, 
iktisadi ve sağlıklı toplumuna varmak için, Devletin, gücün-
den yararlanmaktadır.  Andığımız Rodbertus ile Lassalle, 
Devletçi sosyalizmin temellerini atmış olacaktır. Amaçları, 
güncel toplumu düzeltmek ve yarının daha adil ve sağlıklı 
toplumuna varmak için, Devletin gücünden yararlanmak-
tadır. 

Fakat andığım son iki düşünürün fikirlerine  ek olarak Devletçi 
Sosyalizmin veya "Kürsü sosyalizminin" doktrinini oluşturmak 
için, 1872 yılında Eisenach Kongresini beklemek gerekecektir. 
Aralarında iktisatçı, hukukçu, devlet memuru gibi, kimseler bulundu-
ğu halde, çoğunluğunu, üniversite profesörleri  oluşturduğundan bu 
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girişime, "Kürsü Sosyalizmi" denmiştir. Çoğunluk tarihçi okul 
mensubu (G. Schmoller gibi), özel mülkiyet yanlısı ve Hegel'in 
felsefesi  ile doluydu. Devletin, iktisadî ve sosyal yaşamda bazı gö-
revler yüklenmesini istiyorlardı. Devlet toplumsal güveni sağlamalı, 
mal değişimine gözcülük etmeli ve herkese iş bulmalı, yaratmalıydı. 
Reformcu  Sosyalist Eisenach manifestosunu,  Alman Tarihçi 
Okulunun ünlü şefi  Gustav Schmoller, kaleme ahyordu. 
Böylece, bu kongre ile "Devlet Sosyalizmi" oluşmuş oluyordu. 
X I X . yüzyıl başında Devletçi tutumlar, sağda, Bismark'ın ve 
II. Gulliaumun politikalarında yansıyacağı gibi, solda'da 
"Sozial Demokratie" (Sosyal Demokratlarda) görülecektir. 

bb) Alman Sosyal Demokrasisi 

Birinci Dünya Savaşından önce hiç bir sosyalist parti, Alman 
Sosyalist Partisinin sahip olduğu prestije sahip değildi (868). Al-
manya, en parlak düşünce adamlarına sahiptir. Partinin kök-
leri, gerçeklere inmektedir. Sendikalarla en iyi ilişkileri bu-
lunmaktadır. Aldığı oyları ve milletvekili sayısını çoğalt-
mıştır. 

ıgı8 sonbaharında sosyal demokrasi, beliren olağanüstü 
koşullarda ve yıkdan geleneksel kurumlar ortamında ikti-
dara geçer. Büyük bir düş kırıklığı yaratır. Daha 15 yd geçmeden, 
iktidardan düşürülür. Küçülür, savunmaya çekilir; ne ekono-
mik bunalıma çare ne de sonuçlarından yararlanma yete-
neğini gösterebilir. 1933 Ocak ayında, hiç bir şey yapamadan 
Hitlerin oluşturduğu akıma ve olaylara, seyirci kalır (869). 

Alman Sosyal Demokrasisinde, Kurucu Meclisin 11 Ağustos 
1915 da kabul ettiği ve yürürlükteki anayasaların en demokratiği 
olan Weimar Anayasasım  anmak gerekir: Genel oyun istisnasız 
herkesi içerecek tarzda yaygınlaştırılması, temsili seçim, Cumhur-
başkanının halk tarafından  seçilmesi, Parlamenter rejim. Siyasal yön-
den (strüktür) hiç bir eksik yok. Almanların görev ve haklarını 

(868) Bknz, B. LEFFANC: Essais sur les Problimes Socialistes  et Syndicaıvc,  Paris, Payot, 1970, 
sh: 61-87. 

(869) Belirtmek gerekir ki, 1929 bunalımının arifesinde,  Sosyal Demokrat Parti  1 Milyon 
üyeye sahiptir.  Ona bağlı olan sendikaların ise 5 Milyon  üyesi bulunmaktadır.  İşbirlikçileri 
3 Milyon  kişi, Sportif  'faaliyetlerde  1.250.000 sporcu, Cumhurbaşkanını  korumak için 3 Milyon 
kişi seferber  edilebilirdi.  Anlaşılmayan husus, 1933 Y.'da,  büyük bir G Ü C Ü N , savaşmadan, 

nasıl yıkıldığıdır?... 
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gösteren bir beyanname, Devletin görev ve yetkilerini belirleyen di-
ğer bir beyanname ile tamamlanmaktadır. 

Ekonomik demokrasiyi organize etmek i ç i ı bu yasanın 
ı65'nci maddesi, iki diziden oluşan kurallar öngörmektedir 

tik dizide yer alan kuralların amacı, işçi ve ücretlilerin 
çıkarlarını korumak görevini yapacaklardır: 

• Teşebbüslerde işçi kurulları; 

• Bölgesel ekonomik kurullar; 

• Reich'in ekonomik kurulları. 

Ekonomik kurullar denilen ikinci dizide ise mesleki grupların 
her bitine, etkisine göre yer veren katılmalar sağlamaktadır: 

9 Bölgesel ekonomik kurullar; 

• Reich'in ekonomik kurulları. 

İşçi kurulları yılda bir kez, ilgili tebebbüsün hesaplarını ince-
leyebilmektedirler; fakat,  alış-veriş ve kârlar konusunda hiç. bir 
hakları bulunmamaktadır. İşe alma ve işten çıkarma konularında 
da, yetkileri "danışmadan" ibarettir. Toplu sözleşmelerin yürüme-
sine gözcülük etmekte, anlaşmazlık halinde ise, esin verecek tek-
lifler  oluşturmaktadırlar. En iyi randımanı elde etmek için çaba 
göstermeleri gerekmektedir. 

Ekonomik kurullar ise; ücıetliler ile işverenlerin partisine göre 
oluşmaktadırlar (870). 

Weimar döneminin sosyalist son Şansöliyesi, Herman Müller, 
1930'larda istifa  eder. V e de, ancak 40 yıl sonra (21 Ekim 1969), 
yeni Sosyalist Şansöliye Willy Brandt, bölünmüş Federal 
Almanya'da iktidara geçer. İngiliz Sosyalist, H. YVilson  gibi-
W. Brandt'da, iş birliği yaptığı arladaşlarını (bakanları) en-
tellektüel ve işçi çevrelerinden gelen kimselerden seçmekte 
yeterli ve çok istikrarlı olmayan bir çoğunlukla, K. Schiller, 
ve H. Wehner gibi arkadaşlarıyla, sosyal demokratik dene-
melerin ağırlığım çekmeğe çalışmaktadır (871). Liberaller 

(870) Almanya hk.'da daha geniş bilgi için, bknz: 
— A . B R U N E T .  La Contitution  Allemande du 11 Ağustos, 1919,Paris,payot,  1921. 
— G. G O E T Z : Les Syndicats  Allemends Apris la Guerre, Paris, 1933. 

(871) Bknz, G. BADI A: Histoire de l'Allemagne, Paris, ed. Sociales, 1962. 
— H. S I M O N : La Gauche et la Societt  Industrielle,  Paris, 1970. 
— W. B R A N D T :  La Paix  en Europe, Paris, 1969. 
— A. GROSSIER  l'Allemagne  de Nötre  Temps,  Paris, Fyard, 1970. 
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iki bakanlıkta, bu hükümetle koalisyon halindedirler. (Bu 
kitabın yazılmakta olduğu 1973 tarihinde). 

e) Hıristiyan  Sosyalistler 

Kapitalist sistemin oluşturduğu toplumsal düzene tepki duyan 
ve çağdaş Batı dünyasında önemli bir akım halinde sürmekte olan 
ve Marksist olmayan, Demokratik bir Sosyalizmi ön göıen, diğer 
görüşleri, ister katolik ister protestan yönleriyle olsun Hıris-
tiyan Sosyalistler başlığı altında toplanabilir. 

Hıristiyan çevrelerin, ekonomik organizasyonun biçimi, işle-
yiş, amaçları ve doğurduğu sonuçlarla ilgilenmek, endüstri-
leşme çağının başlarına kadar iner. Bilindiği gibi Hıristiyan çev-
reler, bir diğer deyişle "Kilise" ekonomik faaliyetler  ve onların ortaya 
çıkardıkları sorunlarla sürekli ilgilenmişlerdir. Sadece bencil kâr 
arayışlarına yönelen ve sosyal, beşeri sorunları savsaklayan  "Katı 
ve Vahşi bir Kapitalizmin, Hıristiyanlık dini ile bağdaşmaya-
cağı, ekonominin organize edilmesi ve insancıl olmasını ön-
gören bu görüşlerin ilk yaratıcısı, Fransız rahibi Robert Lemennais' 
dır (1782-1854). Aslında, herkesin yararına işleyen bir ekonominin 
savunulması sorunu, yönünden bu konuya bakılırsa, Orta Çağa ve 
ünlü feylesof  ve din adamı, Thomas Aguin'e değin de gidile-
bilir. 

Fakat, Hıristiyan Sosyalist akımının, genellikle endüstriyel çağ 
ve onun yarattığı sorunlarla birlikte oluşmaya başladığı kabul edi-
lebilir. Federic Le Play (1806-1882) ve La Tour du Pin, gibi 
burjuva kökenli bir kaç kişi tarafından  temsil edilen bu akımın, ilk 
aşamasında korporatif  (meslek) bir rejimin, oluşturulması 
önerilmektedir. Liberalizmin, bireyciliğine tepki olarak doğan 
bu görüş, yeni bir toplum oluşturmayı amaçlamaktadır. 
Play, özel teşebbüs şeflerine  kendi fabrikalarında  sosyal bir "uyum" 
gerçekleştirmelerini, önermektedir. 

Markiz La Tour du Pin ise, "Hıristiyan Sosyal Düzen" 
adlı eserinde daha ileri gitmekte: Özel Mülkiyetin sosyal fonksiyo-
nunu anımsatarak işçi ücretlerinin, sağlanan kâr-kazançların 
emek ile sermaye arasında paylaşılması ile sağlanmasım 
önermektedir. Heı korporasyon için, ortak bir mal varlığının 
oluştuıulması, işveren gibi, işçilerin de mesleksel kapasitesinin tanın-
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ması korporasyonların kendi alın yazgılarını saptayabilmesi, Kor-
porasyonlarm tümünün yollayacakları delegelerle bir tür Senato 
oluşturacak bir "Büyük Kurulun" oluşturulması gibi, yeni dü-
zenlemeler getirmektedir. Görülüyorki La Tour du Pin 'in bu 
önerileri taşıdıkları tutarlılık ise Kapitalist isteme karşı 
yöneltilen eleştirilen en derli toplu olamnı ve paraya dayan-
mayan bir düzeni öngördükleri için, derin etkiler yaratacaktır. 

Teori alanında bu Korporatizm, Kapitalizme olduğu kadar 
Marksizme de, bir karşılık olmaktadır. Uygulama ise korporas-
yonların içlerinde ve büyük kurulda işçiler, işverenlerin ağır-
kklarmı düzenleyebilecekleri yönünde, hiç bir umuda kapıl-
mıyorlardı. Anılan bu korporatizm onlara, Liberal Kapitalizme 
oranla daha iyi örgütlenmiş, daha otoriter, yeni bir kapitalizm 
gibi görünüyor ve işçi kesimi kuşku duyuyordu. Bu neden-
lerle işçi sendikaları korporatizme sürekli karşı çıkmışlardır. 

Diğer önemli akım, demokratik ve karışımcı nitelikleriyle sen-
dikacılığın ve devlet karşıma lığının aracılığıyla Kapitalist Siste-
min değiştirilmesini ve sosyal sorunların çözülmesini öneriyordu. 
Bu akım 15 Mayıs 1891 Y \ da Papa Leon'un işçi koşulları üzerine 
X I I I . Rerum Novarum (l'Encyclique) ile, büyük bir yaygınlık ka-
zanacaktır. (872). Kilisenin daha sonraları ve günümüze dek gelişecek 
Sosyal doktrininin ilk asal unsurlarını oluşturan, Rerum Novarum 
ile, sadece kâr - kazanç "fetihlerine"  yönelmiş Liberal Dokt-
rin ile Kapitalist sistem, eleştirilip, mahkûm ediliyor ve in-
san adına insana saygılı bir ekonominin ve bir sosyal düzenin 
oluşmasım savunuyor, öneriyordu. 

Biraz önce andığım Kilisenin, daha insancıl bir ekonomi ve sos-
yal bir toplumu öneren, "Sosyal Doktrini", aşağıda izleyeceğimiz 
başlıca şu dört doktrinal hazırlığın sentezinden oluşarak gelişmek-
tedir : 

Yukarıda andığım Rerum Novarum (Papa; Leon XIII (1891) 

• Quadragesimo Anno (Papa; Pie XI-1931) . 

# Mater ve Magistra (Papa; Jean XXIII - i 9 6 ı ) . 

(872) Belirtelim ki, Kari MARKS'ın  ünlü Capital eserinin III. cildi, KİLİSENİN SOS-
Y A L D O K T R İ N İ N İ N  temel unsurları, Rerum Novarum'da  açıklandığı zaman (1891), 
henüz yayınlanmamıştı (çünkü,  1894' te yayınlanacaktır.)  Bu noktada Marksist  düşünceyi 
etkilemiş  olabileceği olasılığı düşünülebilir. 
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• Populorum Progressio (Papa; Paul VI-1967). 

Çağdaş hıristiyanlık dünyasının ikıiü Papalarından VI. Paul'un, 
yukaııda andığım "Halkların Kalkınması"  başlıklı "Encyclque" 
ine "giriş", yazan IFRED (Uluslararası Uyumlu Kalkınma için 
Araştırtırma Enstitüsü), müdür yardımcısı, V. Cocmao, "Po-
pulorum Progressia", kiliseyi, Hz. İsa'nın ve mensup olduğu 
zihniyetin adına kalkınma için savaşa sokmuş olmakta; Kili-
seyi dünyanın kalbi yapmaktadır; aynı zamanda, çağımızın 
en dikenli sorunu da, Allahın sesini yansıtan ve dinleyen kili-
senin kalbi olmaktadır" (873), derken kalkınma sorunlarına, ki-
lisenin verdiği önemi de, aydınlığa kavuşturmuş olmaktadır (874). 

Günümüze değin uzanan bu çabalar, ekonomiyi insamn hiz-
metine sokmağa yöneliktir. Ekonomik faaliyetler  ve özel-
likle çalışmanın insana, yeteneklerini geliştirme ve yaratıcı 
gücünü harekete geçirme, sorumluluk duygusunu derinleş-
tirıre ve de onurlu bir tarzda yaşayabilme olanaklarını ver-
melidir. İnsanı, temel alan bu görüşler, ekonominin gerçek 
ve şaşmaz amaçları olarak, kâr-kazanç veya güçlü olma, 
unsurlarını almamaktadır. Kâra dönük ekonomi yerine, ihti-
yaçları hem de acillik sırasına göre karşılanmasını ikame eden 
bir ihtiyaç ekonomisi ve demokratik insancıl toplum düzeni 
önermektedir ki, bu niteliği ile, Demokratik Sosyalizmin, en 
ilginç tiplerinden birini oluşturmuş olmaktadır (875). 

Bu nitelikteki Hıristiyan Sosyalist akım, bugün Batı dünyasın-
da, önemi ve ağırlığı büyük olan bir görüş olarak devam etmektedir. 
1904 y. 'da Fransa'da Marius Gonin ve A. Boissard tarafından  kuıu-
lan ve diğer ülkelere de yayılan "Les Semaines Sociales" (Sosyal 
Haftalar)  organizasyonu, bu doktrinin, değişen koşullara göre 
gelişmesini sağlayan, entellektüel düzeyi yüksek  tartışmalara 
olanak verebilmektedir.  1904 y.'dan günümüze dek, kesintisiz 
süren bu doktrin arayışlarına sadece, Fransa'dan bir örnek ve düşünce 
verebilmek amacıyla, anılan bu toplantılara katılan, üniversite öğ-

(873) Bknz, Vincent COSMAO: Paul VI nin, Populorum Progressiosuna giriş, Ed. du 
Centurion, a.g.e., Paris, 1976, sh: 17. 

(874) Kilisenin ekonomik kalkınma ve insancıl bir düzene verdiği önem, tabir caiz ise, 
K A L K I N M A  teolojisi  için, Kilisenin  düşünceleri, anladığımız para Vl 'an Paul'un "Prognes-
sio"  'sından, yararla izlenebilir. 

(875) Hıristiyan Sosyalizmi hakkında daha fazla  bilgi için bknz: 
— M. VAUSSARD:  Histoire de la Democratie Chretienne. 
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retim üyelerinden bir kısmını anmak yeter. Prof:  A. Barrere, 
H. Guitton, J.Y. Caivez, A. Piettre, H. Bartoli v.b. gibi de-
ğerli iktisatçıları anmakla yetinelim. 

Bu görüşü yansıtan yayınlar, sosyal haftaları  kitap halinde ya-
yınlamak dışında (876), Paris'te l'Action Populaire, Economie 
et Hümanizme (Lyon'da), yine Chronique Sociale de France 
(Lyon'da), gibi sürekli yayınlanan aylık ve haftalık  dergileri 
bulunmaktadır. 

Araştırma düzeyinde, saptanmış bulunau doktrinleri gerçekle-
re uygulamağa yönelmektedir, yani uygulamada, doktrine uygun 
bir ekonomik - sosyal politika ile kurumsal yapıların oluşturul-
masına çalışılmaktadır. 

Belirtelim ki, • Fransa'da bu Hıristiyan (Katolik) sosyalizmini, 
i97o'lere dek C.F.T.C. olan ve 1971'e C.F.D.T. (Fransız Demok-
ratik Çalışma Konfederasyonu  ) adını alan, işçi örgütü, des-
teklemektedir. 

Buraya değin incelemeye çalıştığımız özgürlükçü sosyalist tip-
leri, bitirmeden önce, bu sosyalist akımın, Enternasyonaline değin-
mek gerekir. 

f)  Komünist Enternasyonallerinden özgürlükçü Sosyalizmin 
Enternasyonallerine: 

Daha önce izlediğimiz gibi, Londra'da Marks'ın da yardımı ve 
katılması ile 28 Eylül 1864'tc toplanan Birinci Komünist Enter-
nasyonal'ı, çeşitli ülkelerin örgütlü işçi hareketlerinin, ulus 
lararası alanda en olgun dayanışmasının bir aşamasını yan-
sıtmaktadır. Böylece Uluslararası İşçilerin Derneği (I Associ-

(876) Bu haftaların  yayınları hakkında bir düşünce vermiş olmak için, bir kaç örnek ya-
yın, anayım: 
— Le Röle Economique de I'Etat (Strasbourg  192a). 
— Ttansformation  Sociale et Liberation de la Personne (Toulouse  1945). 
— Realisme £conomique et Progres Social (Lille  1949J. 
— Les Exigences Humaines et l'Expansion Economique (Marseille  1956). 
— Socialisation et Personne Humaine (Grenoble  1960). 
— La Societe Democratique (Caen  1963). 
— Le travail et les Travailleurs dans la Societe Contemporainc (Lyon 1964). 
— Le Developpcment, la Justice et la Paix (J\rarıtes  1967). 
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ation Internationale des Travailleurs) oluşmuş oluyordu. 
Marx bu kuruluşun geçici Statüsünü belirten açış konuşmasında 
(veya anılan tarzı ile, Adresse Inaugurale de lTnternationale), 
1848 işçi hareketlerinden (devrim) beri, işçilerin koşullarının 
bir bilançosunu yapıyordu (877). 

Yine Marks ve Engels, "Bilimsel Komünizmi'' başarıya 
götürmek içiıı, "Opportunism" diye niteledikleri diğer eğilimleri: 
İngiliz sendikacılığını, küçük burjuva ve devrime karşı olan 
tutumları, Alman Lassal'gil Reformculuğunu,  eleştiriyorlardı. 
Ve entellektüel düzeyde yendiklerini sandıkları bu "reviz-
yonist ve reformcu  görüşler", Batı Avrupa ülkelerinde, gi-
derek daha yayılacaktı. 

Batı Avrupa'da sendikacılığın gelişmesi ve halkçı sosyalist par-
tilerin doğması ve yeni ilişkilerin kurulmasının gerekliliği, yeni bir 
enternasyonali zorunlu kılıyordu. Marks 1883'te vefat  etti-
ğinden girişimi Engels yönetecek ve II. Enternasyonal Paris'te, 
1889 yılı Temmuzunda toplanacaktır (878). 

Aslında 1880'lerden itibaren Batı Avrupa'da sendikacılık eylemi 
genişlemekte, işçi gücü büyümektedir, Örneğin Almanya'da, Sosyal 
Demokratların etkisinde 1879'da, sendikalı işçilerin sayısı 50 bin 
üye iken; 1900 de 700 bine çıkmıştır. 

İkinci Enternasyonala kadar, Batı Avrupa İşçi kesiminde, 
Sosyalizmin, "Reformcu"  ve "Devrimci" anlayışları arasında 
bü/ük bir çatışma sürmektedir. Bu düşünceler II. Enternasyo-
nal'a katılan örneğin revizyonist Bernstein ile Marksistleıden, J. 
Guesde v.b. rı ile anarşistler arasında, coşkun tartışmalara sebep 
olacak ve uyumlaştırılması olanaksız olan görüşler uzlaştırılmaya 
çalışılacaktır. 

I. Enternasyonal genellikle Marksist görüşün etkisinde ve 
uluslararası işçi hareketinin devrime yönetilmesi gibi bir düşünceyi 
kabul ettirmeği amaçlamıştı. II. Enternasyonal'de ise, millî par-
tiler ve örgütler, bağımsız hareket etmeyi yeğlemişlerdir. Yukarıdaişa-
ret ettiğim gibi, II. Enternasyonalin, üye çoğunluğu, artık 
Marksist değil, özgürlükçü sosyalisttir. 

(877) Bknz, A. KRIEGEL:  Les Internationales  Ouverüre. P. U.  F.  "Que Sais-Je?  Paris, 1970, 
sh: 13. 

(878) Bknz, G. C O G N I O T : VInternationale  Communiste,  Ed. Socialcs, Paris, 1969. 
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Birinci Dünya Savaşı, uluslararası sosyalist örgütler tarafından 
önlenemeyince ve bazı sosyalist partiler milliyetçiliğin savunucusu 
haline gelince; Sosyalist Enternasyonal, dağılmış oldu. Daha 
açıkçası, ulusal bütünlüğün sınıfsal  bütünlüğe galip gelmesi, 
sosyalist partileri, derin bir tarzda böldü. 

1917 yılı Ekim ayında "Rus Devrimi" ile Marksist doktrini, 
teoriden, pratiğe geçince, yeni bir Sosyalist sistem oluşmağa 
başladı. Kapitalist sistemi, Sosyalizme dönüştürme politikalarının, 
bir diğer deyişle Komünist düzeni oluşturmanın ilk aşaması olan 
Sosyalizme giren S.S.C. Birliği, II. Enternasyonal'in devamı 
olan Komünist Enternasyonalini (veya III. Enternasyonal 
-Komintern), 1919 yılında Moskova'da doğurmuş oldu. Bu 
andan itibaren, Komünist ve Sosyalist (devrimci ve reformcu), 
enternasyonaller oluşarak bir ayrılık doğmaktaydı. 

1923'te 43 Demokratik partiyi temsil eden 422 delege Hamburg' 
ta, tolanan kongreye katılarak, eski Sosyalist Enternasyonal, Sos-
yalist İşçi Enternasyonaline dönüştü. Önce Londra, sonra Zürich ve 
Brüksel'e yerleşen ve yapısını güçlendiren Enternasyonal, Uluslar-
arası Sendika Federasyonu ile sıkı ilişkiler kurarak, çalışmasına de-
vam etti. Fakat II. Dünya Savaşı ve Faşizm, bu Demokratik, 
Enternasyonali de dağıttı. 

Avrupa'da oluşan, Faşist ve kızıl diktatörlüklerin karşısına çık-' 
mak gereğini duyan, özgürlükçe sosyalistler harekete geçti. 

1944 yılında İngiliz İşçi Partisinin girişimi ile (İngiliz İşçi Par-
tisi 1944 yılındaki kongresinde alman bir kararla, II. Enternasyo-
nali yeniden canlandırmaya (*) gidilmiştir), ve 1947 de Anvers'te 
yapılan toplantıda daha sonra Sosyalist Enternasyonale dö-
nüşen bir Haberleşme ve Buluşma Ofisi  kurulmuştu, işte 
bu andan itibaren Demokratik Sosyalizmin uluslararası 
işbirliğin temelleri oluşmuş oluyordu. 

30 Haziran, 5 Temmuz 1951 yılında Frankfurt 'ta  yapılan 
toplantı ile, Demokratik Sosyalizmin Enternasyonalinin de, 
sağlam bir tarzda temelleri atılmış oluyordu. 

Bu kongrede alınmış olan kararları, yansıtan bildiri, "insanın 
insanı, sömürmesine dayanan Kapitalizm" bir kez daha 
reddediliyor, Demokratik Sosyalizmin, felsefesi  ve sınırları, 

(*) J. Drojile: Socialisme D£mocratique, Paris, 1966. 



ç a ğ d a ş i k t i s a d s i s t e m l e r 5 

önerilen görüşlerde yansıyordu. Yeniden tanımlanan Sosya-
lizm, özgürlükçü ve siyasal çoğulcu bir siyasal rej im olarak 
beliriyor ve tek partiye dayanan bütün rejimler reddedi-
liyordu. Belirtmek gerekir ki, 1962 de Osloda bir "şart", 
haline getirilen bu "bildiri" Demokratik, Sosyalist Enter-
nasyonalin (D.S.E.), asal düşüncelerini yansıtmaktadır. D.S.E.'in 
işleyişi biraz karmaşıktı. Genellikle Fransız Sosyalist Partisinin 
(S.F.I.O )'nun şimdiki yapısına yakın kuruluşların strüktürel işle-
yişini andıran bir şemaya göre işleyen Enternasyonalin en yüksek 
kurulu, her iki yılda bir toplanan kongredir. 

Yukarıda izlediğimiz Frankfurt  kongresinden sonra (1951), 
13 kongre yapdmış olmaktadır: 1952'de; Milano'da, 1953'te 
Stokholm'da, 1955'te; Londra, 1957'de Viyana,  1959'da Ham-
burg'ta, 1961'de Roma'da, 1962'de Oslo'da, 1963'te Amster-
dam'da, 1966'da Stokholm'da, 1969'da Innsbruck'ta 1972 de 
Viyana'da,  13-14 Ocak 1973 te ve en sonuncusu 26-28 Kasım 
1976 tarihinde Cenevre'de toplanmıştır. 

Paris Kongresine 14 Avrupalı Sosyalist Parti ile israil 
işçi Partisinden başka, G. Meir (israil) Kreisky  (Avusturya), 
Sorso (Finlandiya). Joergansen (Danimarka) ve Palme (isveç), 
gibi beş hükümet başkanı da katılmış olmaktadır. Kısaca, 
Paris kongresine, Demokratik Sosyalist akımı temsil eden bu 
35 delege, yalnız kendilerini temsil etmiyorlardı. Bu kişilerin 
niteliği ne olursa olsun, kökenleri çeşitli de olsa, aynı umuda 
dönük, 54 önemli örgüt etrafında  toplanmış, 18 milyon Sosya-
list ve Sosyal Demokratın sözcülüğünü yapıyorlardı. Cenevre'-
de yapılan en yeni toplantısında (1976) üye sayısı 40'tan 62'ye 
çıkmıştır. (Anımsatalım ki, ülkemizin en çok oy alan siyasal 
partisi: C.H.P.'de, üye olmak için karar almıştır). Anılan 
toplantıya, üç devlet başkanı (Senegal, Venezualla, Cocta Rica; 
L.S. Senghor, A. Perez, D. Oduber ve altı Başbakan B. Kreiski-Avus-
turya; H. Schmidt-F. Almanya; Y, Rabin-Israil; D. Mintoft-Malta;  J. 
Uyl-Hollanda; M . Seores-Portekiz) katılmıştır, Demokratik Batı 
dünyasında, 80 milyon oya sahip ve 200 milyon kişinin geleceği 
üzerinde doğrudan veya dolaylı söz sahibi olan uluslararası 
bu nitelikte, en önemli örgüt olmaktadır. 

Kısaca, Demokratik Sosyalist Enternasyonal ve kongreler, öz-
gürlükçü Sosyalistler arasında bir dayanışmadan başka, oluşan ye-
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ni koşullara göre, doktrinal arayış w buluşların da kurumu olması 
dolayısıyla, oldukça büyük yararlar sağlamaktadırlaı .(*) 

Sosyalist Enternasyonal, tüm üye partiler arasındaki, 
düşünce, duygu ve eylem birliğine dayalı uluslararası bir güç 
doğurmayı amaçlamaktadır. Dünya olayları karşısında, yo-
rumda ve eylemde, toplu bir tavır almayı ve ağırlığını duyur-
mayı hedef  almaktadır. Sosyalizme geçişte, şiddet, hiddet ve 
haksızlıklara dayanan bir devrim yerine, burjuva ya da işçi 
diktatörlükleri yerine, reforma,  barışa ve demokrasiye da-
yanan yol ve yöntemlere bağlıdır. Militan bir örgüt değildir. 
Ülkenin ulusal farklılığına  göre, özgül yöntemler izleyebi-
leceğini onaylamakta, ülkenin, egemenlik, bağımsızlık ve iç 
işlerine karışmamaktadır. 

Kapitalizmi, komünist ve otoriter rejimleri açıkça kı-
nayan kararlar almaktadır. Bağımsızlıktan yana, uluslararası 
sömürgeciliğe karşıdır. Uluslararası ekonomik ilişkilerde, 
Üçüncü Dünya'nın sömürülmesine karşı, daha adil bir rejimin 
oluşmasını savunmaktadır. Son hedefi,  demokratik sosyalist 
bir dünya cumhuriyeti kurmaktır. Bu nedenle, uluslararası 
barış, yumuşama ve işbirliğinin sürmesini istemektedir. 

Sosyalist Enternasyonal, sosyalizmin çoğulculuğunu, sos-
yalizmler arasındaki farklılığı  göstermekte, toplumsal geli-
şiminin, doğrultusunun, bir tek modelin dar kalıplaında tu-
tuklanamayacağını sergilemektedir. Kapitalizm gibi, sos-
yalizmin çürüyen dalları, yenileri ile geliştirilmektedir. 

C) Özgürlükçü Sosyalizmin Strüktürleri: 

Açıklamaya çalıştığımız özgürlükçü sosyalizmlerin ortak 
temeli, hepsinin şiddetli ve yasa dışı eylemleri kısaca dev-
rimci politikayı reddedip, barışçı reformculuğu  kabul etme-
leridir. Basamak basamak ilerlemek, ihtiyatlı olmak, sürekli 
mümkün olanı ölçmek ve gerçekleri dikkatle incelemek, 

(*) Daha geniş bilgi için bknz: 
— B. Hamitoğulları: "Sosyalist Enternasyonal ve Felsefesi",  Milliyet 30.12.1976, 
sh: 2. 
— The Geneva Congress, Socialist Affairs:  January/February 1977, Socialist In-
ternational Information,  V. 27 No: 1. 
1977, Socialist International Information,  V. 27 No: 1. 
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böylece, mümkün olmayanları da aydınlatmak gibi, bir 
politika işlemektedirler. Strüktürel gerçekleri, sürekli gözet-
leyen bir tutumdur bu. 

"Ni Marx, ni Jesus" adlı ilginç eserinde Revel,  "bir yüz-
yıllık tarihinin gösterdiği gibi Demokratik Kapitalizmin, 
Sosyalizm doğrultusunda, Sosyalizmin Demokrasiye açıl-
masından daha hızlı bir tarzda, ilerlediğini" belirtmektedir. 
Gerçekten, siyasal demokrasiden ekonomik demokrasiye 
geçiş, oransal olarak, ekonomik demokrasiden, siyasal demok-
rasiye geçmekten daha kolay olmaktadır. Kısaca siyasal 
demokrasinin yokluğu, bizatihi ekonomik demokrasinin ön 
gereklerini yıkmaktadır. 

Çağımızın denemeleri şunu göstermektedir ki, Demokrasiden 
Sosyalizme geçişin mümkün olduğunu, oysa Sosyalist dene-
meler yapan ülkelerin, henüz gerçek Demokrasiye geçeme-
miş olduklarını göstermektedir. Bundan ötürü Demokratik 
sosyalizme, barışçı reformist  ve parlâmentodan geçen geliş-
tirici, demokratlaş tiran yöntemleri ile, Devrimci Komü-
nizmin ve sokak Sosyalizminin karşısında çekici bir seçenek 
(alternatif)  olmaktadır. Batı ülkelerinde anmağa çalıştığım 
gelişmeleri ile önemli bir akım olan özgürlükçü, Reformcu 
Sosyalizm, Sosyalist sisteme geçmek isteyen Doğu ülkele-
riyle diğerinde de bu kez, Sosyalist sistemi, demokrasi 
ile bağdaştırmaya çalışan denemelerin veya isteklerin belir-
diği görülmektedir 

Fakat, özgürlükçü Sosyalizm, özellikle Batı ülkelerinin 
belli bir aşamaya gelmiş bulunan Müdahaleci Kapitalist 
Karma Ekonomilerinin derin ve yıkıcı devrimlerinden geç-
meye gerek kalmadan bugünkü toplumsal düzenden, daha 
adil, sağlıklı ve mutlu demokratik bir topluma barışçı yöntem-
lerle ve yavaş yavaş dönüştürülmesi doğrultusunda, yeni 
olanaklar oluşturabilmektedir. 

Gerçekten siyasal yönden Demokratik ve Liberal bir dokt-
rine dayanan Reformcu  Sosyalizm, Batının Müdahaleci 
Kapitalist sistemleri çerçevelerinde, varılması, uygulanması 
ve her ülkenin strüktürel farklılığı  doğrultusunda çeşitli 
tertipler yapmağa olanak veren elâstiki ve dinamik bir ni-
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telik yansıtmaktadır. Andığımız Batı'nın strüktürel gerçek-
lerinde Müdahaleci Kapitalizmden, Özgürlükçü Sosyalizme 
geçiş aşağıda özetliyeceğim yöntemlerin, yardımı ve aracı-
lığında gerçekleştirilebilir: 

# Bu günün Kamusal Ekonomik Kesimini, enerji kaynakla-
rı, ham maddeleri, demir çelik ve diğer kilit endüstriyel kesimleri, 
ulaştırmayı, Banka, Sigortalar gibi dalları da içerecek tarzda geniş-
letebilecek millileştirmeler ile; 

9 Gerektiği yerde ve ölçüde toprak reformları; 

0 Genişletilmiş bulunan, Kamusal Ekonomik Kesimin mal 
ve hizmet üretiminin fiyat  saptamasını, sadece malî dengeler 
sağlamak düşüncesi ile birlikte tüketici kitleye en üst düzeyde 
avantaj sağlayacak, doğrultudaki tertiplere dayandırmak 
gereksinmesi ile; 

9 Millîleştirmeler dışında kalan Özel Kesimde Plânlama 
aracılığıyla, ücret ve fiyatların  denetimi; 

9 Tüketim kooperatiflerinin  geliştirilmesi, Sosyal Sigortalar 
sisteminin yaygınlaştuılması ve bedelsiz bir tarzda, halk sağlığının 
korunması ve iyileştirilmesini sağlayacak Kamusal kuruluşların oluş-
turulması ile; 

O Vergi, Miras ve intikal davalarında (özellikle ikincisinde, 
" A d i l " bir gelir düzeyine, mümkün oranlarda varabilmek ve şans 
eşitliğinin boyutlarını büyütmek amacı ile), artan oranlılık ilkesini, 
uygulamak yoluyla; 

^ Özgür sendikaların ve diğer mesleki kuruluşların, demok-
ratik ve sorumlu bir nitelikteki örgütlenmesi; 

0 Çok Partili Demokratik Sosyalist rej im ile, yukarıda, 
genel şemasını belirtmeğe çalıştığım ekonomik rejimi, bütün-
leyerek, ekonomik rasyonelliği, sosyal adalet ile bağdaştır-
mak, ekonomik gönenci, sosyal barışı gerçekleştirecek yönde 
kanalize etmek çağımızın strüktürel gerçeklerine (Batının), 
en çok uygun tertibi gibi, görünmektedir. 

Daha önce izlediğimiz ve henüz Sosyalist olmayan fakat  "Sos-
yal" Kapitalist olan İsveç, bir ölçüde İngiltere, yukarıda 
andığım şemaya, günümüzün uygulamaları içinde, büyük 
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sarsıntılar geçirmeden, yeni tutarlılıklar sağlayabilen, ken-
dilerine özgü tertipler'e, geçebilme olanaklarına sahip gibi 
görünmektedirler. Türkiye gibi ülkeler ise, kendi özel yapı-
larına göre, bu şemayı geliştirmek suretiyle Özgürlükçü 
Sosyalizme geçebilirler. 

4. MARKSİST  SOSYALİZM VEYA  MARKSİZM,  LENİNİZM, 
MAOİZM: 

Buraya değin Kapitalist sisteme tepki olarak oluşan ve sosya-
list sisteme götürebilecek nitelikte olan çeşitli sosyalist 
doktrinlere ve bu doğrultudaki strüktürlere değinmeğe ça-
lıştım. Yer yer Marksizmin oluşması sonucunda, çeşitlenen 
sosyalist akımların; gelişen Kapitalist sistemin değişen 
strüktürleri karşısında çatıştıklarım ve Marksizmin yeniden 
gözden geçirilmesi (879), olgusu ile yarı ütopik sosyalist akım 
ve devrimci Marksizm arasında yer alması dolayısı ile daha 
önce Demokratik Sosyalizmi de açıklamış oldum. Şimdi 
bir yandan, çoklukla Batı ülkelerinin Demokratik Sosyalizminin 
oluşmasında büyük bir etkisi olan ve 1917 y. da patlayan Rus dev-
rimi ile, yer yüzünde ilk kez sosyalist sistemin oluşmasını esin-
lendirip, belirleyen ve günümüze dek uzanan biçimleri ile kısaca 
Marksizme değinmek gerekir. 

Açıklamasına, konumuzun gerekleri sınırlamasına ve kısaca de-
ğinmeye çalışacağım Marksizmin, çoklukla ekonomik yönü ve 
istem ile ilgili yanlarının aydınlanmasının zorunlu olduğunu 
sanmaktayım  Burada hemen belirtilmesi gerekir ki, Marksizm 
ekonomi derken, bu deyimi, ekonomik gerçekleri analiz etmekle 
yetinen klâsik  iktisatçılar anlamında kullanmıyorum. Bilindiği 
gibi Marx, klâsiklere görece bütünü ile ters bir yöntem izlemektedir. 
Ekonomik olaylar ve analizler Marks için amaç değildir (nitekim 
Marx'ta, fiyatların,  paranın, dış ticaretin v.b. gibi konularda, 
bilimsel ekonomik bir analiz görülmez). Marks için, anılan 
bu ekonomik olayların analizi sosyal strüktürleri yansıtma-
nın ve onun somut içeriğini aydınlatan gerçek ekonomik 

(879) Marksist cephede, Marksizme karşı daha 1864 Y.'da beliren tepki ve bölünmeyi 
yansıtan eserlerden 1899, E. BERNSTEİN'in andığımız ve Fransızcaya  çevrilen, (Die 
Vorraussetzungen  des Sozialismus),  Socialisme Th(orique  et Social-Democratie  Pratique,  Paris, 
Stock,  1903, mı anmakla yetinelim. 
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ilişkileri aydınlığa çıkaran bir araç olarak ve o ölçüde önem 
kazanmaktadır  (880). Bu noktaları belirttikten sonra, şimdi Mark-
sizmin, anılan doğrultudaki temellerine geçebiliriz. 

A) Marksizmin Kurucuları ve Temelleri 

Biri diğeri gibi Alman kökenli olan Kari Marks (1818-1883) ve 
F. Engels 'in (1820-1895), özellikle 1845 v e 1848 yılları arasında 
oluşan, başlıca dört büyük eserleri, kapitalist üretim biçiminin, 
ilk tutarlı ve bilimsel denilebilecek eleştirisini yansıtmış 
olmaktadırlar (881). 

Belirtmek gerekir ki, X V I I I . ve X I X . yüzyıl büyük iktisatçıla-
rının yaptıkları inceleme ve getirdikleri katkılar, Marksizmin anı-
lan bu iki kurucu düşünürüne, gençlik dönemlerine rastlayan eser-
lerinde aydınlatamadıkları Kapitalist Ekonominin işleyişini, 
şimdi tamamlamak olanağı veriyordu (882). 

Tarihçi Maddecilik (veya Marksizm), Alman felsefesi, 
Fransız siyasal devrimciliği ve îngiliz Ricardo kökenli ikti-
sadi, kaynaklarından  beslenerek, oluşturmuştur. Gerçekten 
Marx, 1843-1847 yılları arasında Fransa'da yaşar ve 1818 de «Tre-
ves» de doğduğu halde, 1883 yılında Londra'da ölür. İlk felsefî 
(883) formasyonunu,  Almanya' nın andığımız Hegel'in İde-

(880) Bu konuda yararla bakılacak incelemelerden, bknz: 
—P. BIGO: Humanisme et Marxisme, P. U. F., Paris, 1942. 
— J. CALVEZ: «Structure et Methode du «Capital», E. H. -içinde-, Mart, Nisan, 
1956. 

(881) Anılan bu dört eser; Marks'ın:  Misire  de la Philosophie  (1847), Travail  Salaire et Capit-
la; ENGELS'in: Grundsötze  des Kommunismus  ve ikisinin birlikte oluşturdukları: 
Manifeste  Communiste  (1848). 

(882) Bknz, E. MANDEL: La Formation  de la Pensle Economique de Kari  M A R X , F. Maspero, 
Paris, 1970. 

(883) Marksist felsefe  için bknz: 
— H . L E F E B R E : Le Matlrialisme  Dialeclique, Paris, P. U . F . 1947. île. Pour Comaitre 
La Pensle de K.  MARX Paris, Bordas, 1947. 
— A. CORNU: K. MARX  et F. ENGELS, Paris  P. U. F. III. Cilt, P. U. F., Paris, 
1955-
— A. L A B R Î O L A :  Esasis Sur la Conception  Malerialiste  de l'Histoire  Paris, 1902. 
— B. A N D R E A S :  Marx  et E N G E L S et la Gauche Hlgelieme,  1965. 
— P. F O U L Q U I E : La Dialectigue,  P. U. F., Paris. 
— F. E N G L E S : L. Feurbach  et la Fin  de la Philosophie  Allemande, Paris, 1966. 
— E. B O T T I G E L L I : Genişe du Socialisme Scientifique,  Ed Sociales.  Paris, 1967. 
— A. ARVON:  Le Marxisme,  A. Colin, Paris, 1955. 
— E. B A A S :  Introduction  Critiçue  au Marxisme,  Alsatia, 1953. 
— J. Y. C A L V E Z :  La Pensle de K. M A R X ,  Ed.  du Seil, 1956. 



ç a ğ d a ş i k t i s a d s i s t e m l e r 5 5 

alist Diyalektiği ile Feuerbach'm materyalist görüşlerinin bir 
kombinezonuna oturtan Marks'ı Fransa, Devrimci bir mili-
tan yapacak, Ricardo kökenli ekonominin egemen olduğu 
ve Kapitalist üretim biçiminin en gelişmiş olduğu bu dönem 
İngiltere'si ise, düşünüre politik iktisat öğreterek; doktri-
nin (884), sistemleştirilmesi, bütünlenmiş olacaktır. Burada 
ayrıntıları ile inceleyemeyeceğim bu Marksist düşüncenin oluşu-
munu kaynakları ve Kapitalist sistemin etkisindeki yönlerini, kavra-
yabilmek için hiç kuşkusuz, Marx ve Engels'in yazdıkları zaman-
dan bir kısmı sonra, diğer bir kısmı ise, ölümlerinden sonra 
yayınlanan eserleri ve düşüncelerini (885), kronolojik dizi 
içinde (886), bilmek zorunludur. Sosyal, ekonomik, siyasal, 
tutarlılığın oluşumunu, bu önemli eserlerin doğuş dizisinde izlemek 

olanaklıdır. 

Marksizmin oluşmasında Marks ve Engels 'i, bir diğerinden ayı-
rabilmek, tarafların  payını ayrıştırabilmek cidden çok güçtür. Rhe-
nan bölgesinin zengin bir ailesinin oğlu olan F. Engels, Marks'ı 
Komünizme iten, benzer nedenlerin etkisinde, bu anlayışa 
kaymaktadır.  Birlikte çalışmaları ve Manchester'de aile-
sinin firmasına  bağlı bulunan şubenin müdürlüğünü yap-
makta olan F. Engels, maddesel yardıma muhtaç hale gelmiş 
bulunan Marks'ı, sürekli bir tarzda destekleyecektir.  Bu gerçek 
bile, Engels'in Marks'ın arkadaşı, yoldaşı; kısaca «Silâh Arka-
daşı» (887), olduğunu göstermeye yeter. 40 yıl boyunca kesil-
meden süren, verimli bir işbirliğinde, Marks ve Engels, çağdaş, 
İşçi ve Komünist hareketlerini, örgütleyip, adeta kurumlaş-
tıran çabaların teorik temellerini oluşturmuş oldular. 

a) F.  Engels'in  Katkısı  ve Marksizm: 

Marx ile Engels rasında bir iş bölümü vardı. Daha dostlukla-
rının başlangıç tarihinden itibaren, Marks'ın başlıca teorik arayış-

(884) Bknz, Henri BARTOLI:  La Penste  Economique de Kari  MARX, Paris, Ed. du Seuil, 
i95°-

(885) Andıklarımdan başka, MARKS'ın  bütün eserleri için, bknz: Ed. A. Costes OEUVRES 
Complites,J.  Moliter'un  çevirisi (8 Cilt). E N G E L S , içinde, bknz: andığımız Oeuvres Com-
letis. 

' (886) F. ENGELS ve K. MARX'ın Bibliyoğrafyası  ve kronolojik dizi içinde eserleri için 
bknz, M. RUBEL: Bibliographie et Chronologie  des Ouvres de K. MARX  et ENGELS, 
Paris, M. Riviere, 1956, 273 sh. 

(887) Bknz, A. MALYCH: La Doctrine Economique Marxiste La N. R. İ., -içinde-, 
No: 10, 1970, sh: 143. 
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lan, genellikle politik iktidarın çerçevesine giriyordu. Engels 
ise, genelikle sosyal tarihe ve işçi hareketlerinin (888), tarihe, askerî, 
sanat, felsefe  ve doğal bilimlere, kendini veriyordu. Fakat Engels 'in 
politik iktisadın sorunlarıyla da ilgilendiği görülmektedir: Şubat 
1844'te «Politik iktisadın eleştirisi» üzerine yaptığı bir deneme, 
Marksist çevrelerce, devrimci işçi sınıfı  ve sosyalizm bakımın-
dan, «burjuva toplumunun», ekonomik ilişkilerinin bilimsel 
analizinin ilk örneği, sayılmaktadır.  Bundan çok etkilenen 
Marks, anılan incelemeyi «dahiyane» diye nitelendirecektir. 

Politik İktisadı: «Üretimi ve değişimin yasalarını sadece K a -
pitalist niteliğiyle değil, fakat,  bütün sosyal rejimler bakımından 
inceleyen bilim» diye tanımlayan da F. Engels 'tir. 

Belirtelim ki Marksizme, düşünce ve uygulama alanında yapı-
lan büyük katkıların sahibi olan Lenin, Engels'in bu tanımını özel-
likle beğendiğini, Ekim Devrimi başarısından sonra, Boukharine'-
nin: «Geçiş Döneminin Ekonomisi», adlı eserini eleştirirken 
(ki Boukharin bu kitabında, «Kapitalizmin sonu ile birlikte po-
litik iktisada da son vereceğini», öne sürerek politik iktisa-
dın sadece Kapitalist Sistemin Bilimi olduğunu ve onunla 
var olduğunu öne süren, yanlış bir görüşü savunmaktadır), 
belirtmiş olmaktadır (889). 

Marksizm eleştirilirken, eğitimsel ve öznel etkileri aşa-
bilmek için, Engels'in bir diğer katkısına değinmekte zorun-
luk bulunmaktadır. 1891, Alman Sosyal - Demokrat Partisi-
nin Erfurt  programım içeren projesini eleştirirken, «İşçilerin 
sürekli yoksullaşması»  sorunu doğrultusunda şunları anmakta-

(888) F. ENGELS: Yukarıda belirttiğim gibi, ingiltere'deki işçi, hareketleri üzerine (la 
Situation  de la Classe  Laboriause en Engleterre,  1845, bir eser hazırlayıp, Marks'ı  bu çalışma-
sından haberdar ettiği  ve Marks'ı  etkilediğini  hatırlatalım.  Gerçekten M A R X ' m  Kapital 
adlı ünlü eserinin önsözünde yazdığına bakılırsa: «ENGELS'in bu eserinde Kapitalist 
üretim biçimini ve ona tekabül eden değişim ve üretim ilişkilerini inceledim. İngil-
tere, bu üretim biçiminin Klâsik alanı olmaktadır. «Teorilerimi geliştirirken ve 
anlatıp aydınlata bilirken; başlıca örnekleri ve olayları îngiltereden seçmiş olmanın 
işte en büyük nedeni diyecektir. Bknz, K. MARX Le Capital Cilt: I. Andığımız 
Yayın Costes sh: 3. 

(889) Belirtelim ki, BOUKHARINE'nin  politik iktisadı, yorumlama ve tanıtma biçimi, 
E N G E L S ' e göre yanlışlığı içinde son derece zayıf  ve geri bir nitelik  yansıtmaktdır. 
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dır: «Bu sav, kesinlikle söylenebilir ki, doğru değildir. İşçi 
örgütleri ve büyüyen direnmeleri sonucunda işçi yoksul-
luğunun azalması olanaklıdır. Fakat burada, muhakkak 
surette asıl büyüyen, var oluş sorununu içeren güvensizlik-
tir» (890), diyecektir. 

Belirtelim ki, Kapitalist sistemi, kımıldamaz katı sayan görüşler 
yanında, F. Engels'in, taşıdığı bu «nuansm» katkısından Marks'-
m, Marksizmini katılaştıran ve bozan «Marksistlerden» 
daha fazla  Kapitalist çevreler yararlanacak ve sisteme daha 
önce belirttiğimiz üzere, kazandıracakları sosyal temelle-
rin dirençleri sonucunda, hem işçi yoksulluğunu, hem de, 
çalışanların sosyal güvenliklerini sarsan, tehdit eden unsur-
ları, gidermeye yöneleceklerdir. 

Marks ' ın en ünlü eseri olan ve Marksizmin ekonomik doktrini-
nin temelini atan Kapital, aynı zamanda, F. Engel 'in de «dehâsının» 
damgasını taşımaktadır. Çünkü bu eserin Marks ' ın ölümünden son-
ra tamamlanması ve son parçalarının not ve önsözlerle birlikte İn-
gilizce yayınının ve Almanya'da 3. ve 4. baskılarının yapılmasını 
v.b., F. Engels 'in çabaları sonucu olmuştur. Marks'ın gölgesin-
de Engels'in çoklukla unutulan, bu çalışma ve doktrinal 
katkılarını, Lenin bile, Kapitali anarken, bu kitaplar, Marx 
ve Engels'in, «İki adamın» eserleridir, demekten kendini ala-
koyamayacaktır  (891). 

b) Marksizmi ve Yaratan Strüktürel Ortam 

Biraz sonra açıklamaya çalışacağım (ve kısaltılmış adı ile) 
Marksizmi oluşturan, Liberal Kapitalizmin, sosyal temeli zayıf 
olan strüktürleridir. Çünkü Marks ve Engels ile onlardan önce 
gelen ve «Yarı düşsel» diye nitelediğim, öncü sosyalistlerin, bu 
iki düşünürün görüşlerini daha da olgunlaştıran felsefeleri 
(892), ekonomik ve sosyal strüktürlerin çelişkileri ve tutarsızlık-

(890) Bknz, MARX- ENGELS: Critique  des Programmes de Gotha et Erfurt,  Ed. Sociales 
Paris, 1950, sh: 8ı v.s. 

(891) Bknz, Lenine: Oeuvres, a.g.e., Cilt: 2, sh: 20. 
(892) Bu konuda daha geniş bilgi için, bknz: 

— V. AFANASSİEV,  M. MAKAROVA,  L. MINALEV:  Principes du Socialisme 
Scientifiçue,  Ed. du Progres, Moskova, 1970 (özellikle: «Valeur  Historique  du Socialisme 
Utopigue»,  kısmı, sh: 17-20. 
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ların giderek «proleterleşen» işçi sınıfının,  yoğun ıstırabı 
ortasında oluşuyor; Kapitalist Toplum tipinde engelleneme-
yen yoksulluk,  sosyalist bir toplum ile ikâme edilmek iste-
niyordu. 1848 yılından başlayarak, bir yanda Kapitalist sınıfın 
aşırı zenginliği, diğer yandan işçi sınıfının  yoksulluğu ve bil-
hassa, işçi örgütlenmeleri, genel oy hakkı gibi, yeni strüktü-
rel gelişmeler, yukarıda amlan çelişkiye, yeni dengeler ara-
mayı zorunlu kılıyordu.  îşte Marksizm, kısaca anılan bu 
çelişkinin bir yanım oluşturan kapitalizmi, «suçlayıp» yar-
gdayacak, çelişkinin diğer ucunda bulunan proleteryayı'da, 
coşkunluğa itecektir. Düşünce ve maddesel strüktürel ortam, 
kısaca budur. Daha önce izlediğimiz ve ilk belirttiğim gibi, Marks, 
Saint - Simonizm dahil, «yarı - düşsel» sosyalistlerin de et-
kisine açıktır. Hatta diyebilirim ki, Marks, «Darvinizm» de 
bile, sınıfsal  çatışmanın «biyolojik temellerini» görmektedir. 

Kısaca, Marksizm «sosyal tarihten» insancı gelecek için, 
tarih ve bilimi uzlaştırmak suretiyle, bilimsel bir görüş oluş-
turmak istemektedir. Bu doğrultuda, Marksizm, belli başlı üç 
niteliği içerecektir: 

# Felsefesi  ile tnsan Tarihinin genel bir görüşü olacaktır; 

9 Ekonomisi ile Kapitalist Sistemin, adeta bilimi olacaktır; 

# Devrimci Yöntemi ile tşçi Sınıfına  «tarihsel bir eylem» 
görevi aşılayarak, Komünizmi gerçekleştirecek bir doktrin 
olmaktadır. 

Nitekim, K. Marks'ın doktrinini, değerlendiren değinişinde 
Lenin'de: «Marks'ın doktrinin özü, proletaryanın evrensel 
çapta tarihsel rolünü aydınlatması ve sosyalist bir toplumu 
oluşturmanın onun görevi olduğunu belirtmiş olmasıdır» 
(893), diyecektir. Yine Lenin, Marksizm ve reformizme  deği-
nirken: «Anarşistlerden farklı  olarak, Marksistler, işçi sını-
fının  yaşam koşullarını iyileştirmekle birlikte iktidarı egemen 
sınıfın  elinde bırakan reformlar  için güdülen savaşımın farkındadır. 
Fakat aynı zamanda, Marksistler, işçi sınıfının,  doğrudan ve 
dolaylı olarak faaliyet  ve umutlarını sadece Reformlara,  bağlatan 
Reformistlere  karşı olan enerjik savaşım gütmektedirler» (894), 

(893) Bknz, LENINE: Oeuvres, Paris-Moskova, Cilt:  18, sh: 606-607 i l e Cilt: 19, sh: 
399-403. 

(894) Bknz, LENINE: Oeuvres, Paris-Moskova, Cilt: 18, sh: 606-609 i l e Cilt: 19, sh: 
399-403-
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demekle, Marksizmin, öngördüğü sisteme götürecek, devrim yön-
teminin, ilke olarak önemini aydınlığa kavuşturmuş olmaktadır. 

c) Hegel'ci Üçleme ve Tarihsel Maddeciliğe Dayalı bir Uygu-
lama 

Marksizmin ekonomik analizine geçmeden önce Sosyalist sis-
temi oluşturmaya dönük uygulaması hakkında çok kısa ve yukarı-
daki açıklamaları bütünleyecek eklemeler, yapmak gerekir. 

Yukarıda Marksizmin felsefî  temellerinin, Hegel'in diyalektiği 
ve Feuerbach'm materyalizminden oluşan bir senteze oturtul-
duğunu belirtmiştim. İşte uygulamaya geçince Hegelci bu Üçleme 
(Triade) görüşü, bütün toplumlara ve kurumlara uygula-
yacaktır.  Herşey, üçlü bir aşamaya göre oluşmaktadır, i lk aşama, 
mevcut durum, tez olmaktadır (uygunluk).  İkinci aşama, 
antitez (uygunsuzluk),  üçüncü ve son aşama ise sentez (uyum-
suzluğun uyumu), olmaktadır. Marksizmin bu dünya görüşüne 
göre yaşamda her şey, böylesi bir üçlemeden geçerek oluş-
maktadır. Buradaki diyalektik,  bir diğeri ile çelişen güçlerin 
incelenmesi olmaktadır. Burada sentez, savaşım, güç, isyan 
ve savaş olmaktadır ki onsuz tarih, ibresi olmayan dengesiz bir 
teraziye dönüşmektedir. Demek oluyor ki, tarihi yaratan bir 
sentez ulaşmak zorunluluğunda olan çelişik güçlerin, var olu-
şudur. 

Buna göre insanlık, ilkel Komünizmi ilk aşama olarak (tez) 
tanıdıktan sonra, özel Mülkiyete dayanan bir rejimin ege-
menliği altındaki aşamaya (Antitez) geçmiştir. Şimdi bu 
rejimin çelişkileri doğrultusunda üçüncü ve son aşama 
olan insanları sınıfsız,  bir komünist toplumun içinde topla-
yan sentez oluşacaktır. Görülüyor ki, Marksizmin bu üçlemesinin 
dinamik diyalektiği, toplumsal evrimi, önceden belirlenmiş 
doğrusal bir oluş gibi kabul etmektedir. Felsefik  yönde, He-
gelci idealizmin, burada ayrıntılarıyla değinemeyeceğim iş-
düşümünün çıkmazlarını aşmak üzere Marks, bu kez Feur-
bach'm Materyalizmine ve tarihe başvuracak, onlardan aldığı 
unsurlarla, yukarıdaki  üçlemeye, sağlam bir temel kazan-
dırmaya yönelecektir.  Böylece Marks, insanlık tarihinin geli-
şim temellerini Tarihsel Maddeciliğe, dayandırmaktadır. 
Buradaki süreç ise şudur: Altyapılar, yani ekonomik olaylar, 
üst yapdarı; yani zihinsel, kurumsal ve sosyal strüktürleri, 
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belirleyip, oluşturmaktadırlar. Düşünceler, kurumlar tarihi, 
üretim biçimini yansıtmaktan başka bir işlev görmemek-
tedirler. Bir diğer deyişle tarihsel açıklama ancak ve sadece eko-
nomik olabilir. Görüldüğü gibi Marks, insanlık tarihini felsefeye 
dayatan anlatımın zayıf  taraflarının  farkına  varmış olmalı ki, anılan 
boşluğu, ekonomik  alandan getirdiği öğelerin güdücü gücü ile (895), 
doldurmağa yönelmektedir. Geçiş, Hegel'in idealizmden, Feuer-
bach'ın (Athee) maddeciliğine (896), doğru olmaktadır. Şimdi 
Marksizmin Ekonomik Analizine geçebiliriz. 

B) Marksizmin Ekonomik Analizi (Veya Ekonomik Mater-
yalizm ) 

Yukarıda en özlü yanlarına kısaca değindiğim Marksist Dokt-
rinin, başlıca iki büyük dayanağı olduğu ortaya çıkmaktadır. Biri, 
bu felsefenin  Materyalist olması; diğeri, bu Doktrini gerçek-
leştirecek Teorik araçları ön görüyor olmasıdır. 

Borada Marks ' ın ekonomi bilimine nasıl kaydığına değineceğim. 
Yalnız şunu belirteyim ki, Engels 'in esinledirmesi üzerine, Ricar-
do'yu iyice inceler ve «çok başarılı bir öğrenci» olur. Demek 
oluyor ki, yukarda değindiğim gibi, Marks'ın ekonomik teorisi, 
Ricardo'nun, 50 yıl sonra içinde teknik yoğunlunlaşma süre-
cinin işlemeye başladığı endüstriyel bir ekonominin çerçe-
vesel ve işleyiş strüktürleri ortammda yeniden düşünülerek, 
Hegelci bir anlayış çerçevesine oturtulması, olmaktadır. 

Marks, klâsik iktisatçıların analiz araçlarını, Kapitalist sistemi 
yargılamak ve reddetmek için kullanmaktadır. Bilindiği gibi Ricar-
do'nun ekonomik teorisi, ancak kendi kerdine ve dönem için 
yetebiliyordu. Oysa Marks, dayandığı Ricardo teorisinden 
«Tarihsel Previziyonunun» teorik analiz araçlarını çıkararak, 
Kapitalist sistemin mahkûm olacağı, sonucuna varmaktadır. 

(895) Strüktürel analiz içinde mevcut strüktürlerin, karşılıklı olarak bir diğerini etkileyen 
İLİŞKİLER içinde bulundukları ve bir tek STRÜKTÜRÜNÜN  diğer bütün ST-
RÜKTÜRLERE  tek başına egemen olamayacağını bu «karşılıklı etkileşim sürecinde, 
etki ağırlığı farklı  olan strüktürlerin, güdücü güçlerine göre, sıralanabileceğim yeni-
den belirteyim. Altyapıyı (  Teknik  strüktürü),  diğer bütün strüktürlerin,  B A Ş L I C A  güdücüsü 
yapan Marksizmin,  M O N İ S T izahının strüktürel  yaklaşıma göre yetersiz  kaldığı ortaya 
çıkmaktadır. 

(896) Bknz, V. H. de LUBAC: La crise de l'Humanisme  Athie,  Paris, 1945. 
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Kısaca Marks'a göre, Kapitalist Rejim, çalışmayı mala dönüş-
türmüştür. insan bir mal ve «Fazla Değer» (897) üreten bir maki-
na, haline getirilmektedir. (Belirtelim ki, Marks için değer'in, 
tek kaynağı çalışmadır. Açıktır ki, Ricardo'nun analizi burada 
derinleştirilmiş olmaktadır). 

Bu sistem içinde çalışmaya (emek) görece sermaye, üretim 
ve gelir dağılımının organizasyonunda egemen olan durumu sonucun-
da, zorunlu olarak, «değer fazlası»,  «Fazla Değer» aracılığı ile iş 
gücünü sömürmektedir. Çünkü Marks 'a göre, üretim araçları 
içinde sadece emek, kendisine ödenen maliyetten daha fazla  bir 
değer üretebilecek, tek unsur (mal) olmaktadır (yani işçiye geçin-
mesi için ödenen ücret, bu işçinin ürettiği malın değerinden, çok daha 
az olmaktadır). 

Fakat emeği sömürmeye ve ekonomik yabancılaşmaya 
dayalı olan bu sistemi, bizatihi, bu sömürüleri mahkûm 
etmekte ve onu çökertecek dinamikleri oluşturmaktadır 
(burada, beşerî bir sömürü söz konusu olduğundan, bu rejim temel-
den makhûm edilmektedir. Günümüzün deyimleri ile statik bir 
yargılama. Fakat ahlâkî alandaki bu mahkûm etme, uygulamada 
oluşan içsel çelişkilerle de mahkûm edilip, çökmeye götürmektedir. 
Oluşun, bu da dinamik yönü. 

Böylece, Kapitalizmin bir alın yazgısı (kader) gibi oluşan 
bu hatalarının sonucunda, sosyalizm doğmaktadır, 

a) Anlaşıldığı üzere, Kapitalist sistemin sermaye birikimi, 
yığışma yasası ve işçilerin giderek yoksullaşıp  (proleterleşmesi) 
gibi yasalardan başlayan işçel güçlere dayanan bir gelişim teori-
sini, ilk kez Marks oluşturmuş olmaktadır. 

Daha önce Marksizm, («aslında Kapitalist sistemin» bi-
limidir demiştim. Gerçekten Marks ve Lenin'e değin Marksistler 
genellikle, sosyalist sistemlerin bir teorisini, oluşturmamışlardır), 
sadece Kapitalizmi, geleceği ile birlikte analiz etmekte ve onu yıkmanın 
yollarını, yöntemlerini aydınlatmakta ve ondan boşalacak yerin Sos-
yalizm tarafından  kapatılacağını ortaya koymaktadır. 

b) Tarihsel gelişimi, üretim tekniklerinde meydana ge-
len değişmelerden itibaren açıklamak. Yukarıda andığım 

(897) «Değer fazlası»  veya «.Fazla  Değeri», «La Plus - Value»,  yerine ve «Artik-Değerden» 
daha uygun bir deyim olarak bulduğunu belirteyim. 
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üzere, üstyapıyı, bu alt yapıdaki gelişmeler belirlemektedir. Mrks-
ekonomik materyalizm (veya tarihçi materyalizm), anlayışı ile, eko-
nomik teoriyi tarihsel olaylara, sıkıca bağlamaktadır. Örneğin Kapi-
talizmde, üretim biçimi, daha şimdilerden, kollektif  olmağa 
başlamıştır (seri halinde üretim, fabrikanın,  zeneatçının, bireysel 
çalışma biçimini, ikâme etmesi, v.b. gibi), oysa üretim araçları, 
Mülkiyet rejimi bireysel kalmaktadır, Kapitalist sistem içinde teknik 
gelişmeler, bu çelişkiyi,  zeneatcıyı, küçük ve orta sanayiciyi ber-
taraf  edecek olan üretim araçlarının kademeli yığışması aracılığı 
i le çözecektir. Teknik gelişmenin işsiz bıraktığı bu kimseler, 
proleter sınıfın  sayısını çoğaltacaktır. Kapitalist dönemin so-
nunda mülkiyet hakkı, sınırlı bir kaç kişinin elinde toplanarak devam 
edecektir, Devrim, bu bir kaç mülkiyet sahibini yok ederek 
ve mülkiyet rejimini (hukukî strüktür), kaldırarak, Kapita-
lizm tarafından,  bizatihi oluşturulmuş bulunan bu gelişmeyi 
bitiriverecektir.  Görüldüğü gibi işçi sınıfının.  Marks'a göre 
«tarihsel görevi, giderek mülkiyet rejimini kaldırmaya yö-
nelik eylemler yapmak» olmaktadır. 

Böylesi bir devrim (sentez), çelişkileri çözen son devrim ola-
caktır. Çünkü üretim araçlarım, mülkiyeti, insanın insan 
tarafından  sömürülmesine olanak veren kaynağı kurutmuş 
olmaktadır. Sosyalist toplumda, Marks 'a göre insan, artık yabancı-
laşmayacak ve özgür olacaktır (898). 

Kolaylıkla  anlaşılabileceği gibi, Kapitalizmin önlenmez bir 
tarzda Sosyalizme dönüşeceğini belirten Marksizmin tarihi, bu ma-
teryalist tarzda ve yönde yorumlanma ve sunuşunda, belli öl-
çülerde kalan bir determinizm (adeta bir alınyazısı), dola-
yısıyla bir katılık, bulunduğu, gözden kaçmamaktadır.  Bu 
nitelikleriyle Marksist modeli, Kapitalist sistemi, daha önceden 
belli olan bir sona doğru yola çıkarttığı ve bir kesinti, engel 
kabul etmediği için, doğrusal (Lineaire) bir model olmak-
tadır. 

(898) Acaba MARKS,  çağdaş uygulamalardaki SOSYALİZMLERİ,  demokratik bir 
rejim ile bütünleştiremeyen ve bu ülkelerde yaşayan insanlarm «SOSYALİZM» 
örtüsü almda, tipik sömürülmeleri ve YABANCILAŞMALARINI  ve özgür olama-
yışlarını, görebilseydi, bu duruma ne derdi? T E O R İ S İ N İ nasıl oluştururdu.  Acaba, buna 
rağmen yine R E F O R M C U  mu, yoksa D E V R İ M C Î  mi olurdu? Bu soru M A R K S ' a  so-
rulmuş olsun. 
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Marks 'a bakılırsa, Kapitalizmin gelişimi, tarihsel maddeciliğin, 
«bilimsel yöntemi» ile analiz edilmiş olmaktadır. Bu nedenle, 
daha önce andığım «yarı - düşünsel» sosyalistlere karşı çık-
maktadır. Çünkü, onlar, Kapitalizmin hastalıklarına, sistemin iş-
leyişini ve geleceğini bilimsel bir tarzda incelemeden, kısmî çareler 
aramaktaydılar. Bu nedenle suçludurlar. 

G) Kapitalist Sistemin Marksist Gelişim Şeması: 

Daha önce belirtmeğe çalıştığım gibi Marks'a göre Kapitalizm, 
belirlenen «doğrusal» düzeyden başka bir yönde gelişemez. 
Çünkü sistemi içeren zorunluluklar: teknik strüktürün de-
ğişmesi ve kâr-kazanca yönelik anlayış (Esprit), sistemi, 
eninde sonunda yıkmağa götürecektir. 

Görüldüğü üzere, hareket noktasının başlangıç kesiminde 
teknik gelişme bulunmaktadır (Marks'm anlayışı içinde ma-
kinalaşma ve iş bölümünün gelişmesi). 

a) İlk  Aşama: Birikim  \Sorunu  ve Sonuçları:  Kar  Oranının Düşmesi, Tü-
ketim  Yetersizliği,  Bunalımlar. 

Kârlarını ve güçlerini arttırmak arzu ve hırsı ile dolu olan Ka-
pitalistler, tasarrufa  ve birikime (yatırıma) ayırdıkları payları, gi-
derek çoğalmaya yönelmektedirler, Kapitalist Sistemin, teknik ge-
lişmelere olan bağımlılığı, gönenç, mutluluk, ekonomik güç gibi ol-
gular sermayeye sahip olmayı ve onu çoğaltmayı (Fazla değeri 
artırma) gerekli kılmaktadır. 

Başlangıçta Kapitalistlerin, sabit sermaye ( C ) ile değişen ser-
mayeyi (U), birlikte (899), çoğalttıklarını var sayalım. Bu durumda 
ücretlerin düzeyini yükseltmiş olmaktadırlar. Bu durum Fazla-De-
ğerin düzeyini düşününce Kapitalistler, kâr oranlarının düşmesini 
engellemek amacı ile, işçileri makina ile ikâame etmeye yönelecek-
lerdir, yani sabit sermayeyi (C), değişen sermayeye (V) görece 

(899) Belirtmek gerekir ki MARKS,  SERMAYE  İÇİNDE, iki temel öğe görmektedir:  biri 
sabit, diğeri değişken olan sermaye... Ona göre sabit sermaye, üretken değildir,  yani hiç bir 
Fazla  Değer yaratmaz. Sabit  sermaye, iş gücü satın almaya, tahsis edilmemiş olan sermayeyi 
temsil  etmektedir.  O halde bu sermaye, bina, donatım, enerji, ham maddeler gibi malların tedari-
kine tahsis edilmiş sermaye olmaktadır.  Değişken sermaye ise, MARKS'a  göre, tek üretken 
(Fazla Değer) sermaye olmaktadır. İş gücü satın almağa (ücretler), tahsis edilmiş ser-
maye olmaktad.r. 
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daha hızlı bir tarzda çoğaltacaklardır (değişen sermayenin. Fazla 
Değer üretmesine karşın). 

İşçinin makina ile ikâme edilmesinin iki sonucu vardır: 

• Çalışmanın etkiliğini, ücret seviyesinin sabitliğine rağmen 
çoğaltmakta; sömürü oranını ve fazla  değerin ortalama düzeyini 
artırmaktadır; 

• İşçilerin bir kısmını işsizliğe mahkûm ederek, ücretlerin 
artmasını engelleyen bir «yedek sanayi ordusu» oluşturur. Fazla de-
ğerin düzeyi ise düşmeyeceğinden sömürme oranınında bir azalma 
olmayacaktır. 

Sermaye birikiminin bu sorunu iki sonuç yaratacaktır. Biri, 
azalan kâr oranı, diğeri ise bunalımları genelleştiren işçilerin 
yetersiz tüketimi, olan bu durumları kısaca incelemeye ça-
lışalım. 

aa) Kâr Oranının Azalması: 

Sabit sermaye (C) ve değişen sermaye (D), birikim sonucunda 
çoğalırlar; fakat  C, V ye görece daha fazla  büyür. Bu dönem bo-
yunca iş gücünün sömürü derecesi değişmez, toplam Fazla Değer: 
P, ekonominin bütün işgücü üzerinden alınmakta ve değişen serma-
yenin V oranında, büyümektedir. 

„ . „ w _ P (toplam Fazla Değer) , , . 
t azla Desrer oranı r T r ,1. w . = aşağı vukarı sabit 

V (Değişen Sermaye) 

kalmaktadır. 

Tersine, ortalama kâr oranı düşecektir Çünkü: 

P 
Eğer p = - y — olursa; P = p X V olur; 

Fakat, r (ortalama kâr oranı) = — P (Fazla değer yığını)— 
C + V 

P yi değeri olan p x V ile ikâme edersek; 

r, o zaman ^ " v P (Fazla Değer oranı) sabit olduğundan, 
c i v 

v 
ilişkisi eğilir; çünkü, C , V den daha hızlı bir biçimde ço-c + v 

ğalmakta olduğundan r, de (kâr oranı, düşmeğe başlar 
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Kâr oranının düşmesi ekonominin genel boyutları çerçevesinde 
oluşan biı yaygınlık kazanır. Fakat birikim sayesinde gelişen sek-
törler göıünmemektedir. Bu olay, Fazla Değer yığınının çok sayıda 
küçük Kapitalistler arasında paylaşabilmek için, ekonomik kesim-
lerde bir yığışma sürecinin oluşmaya başlayacağını göstermektedir. 

bb) Bunalımları Genelleştiren işçilerin Yetersiz Tüketimi 

Burada andığım bu iki öğenin, yarattığı sonuçlar, kâr oranının 
düşmesi doğrultusunda oluşan diğer sonuçlarla birleşerek «Fazla 
üretimin» dönemsel bunakmlarını doğuracaktır. 

Bu oluş, üretimin çeşitli dallarının aynı taızda ve oransal ola-
rak aynı büyüklükte gelişmemesinin sonucu olmaktadır. Talep, tü-
ketim mallarından üretim malları üretimine doğru kay-
maktadır. Çünkü C çoğalmakta ve anılan iki dal arasında denge-
sizlik yaratmaktadır. Diğer yandan, işçileri yetersiz bir tüketim biçi-
minin sefalet  düzeylerine iten âdil olmayan bir gelir dağılımı 
ile, Kapitalistlerin tüm gelirleri tüketim mallarına ayırma-
maları sonucu, toplam tüketim, yetersiz olacaktır (900). 

Bu durumda Marks ' ın düşüncesi açıktır; üretim ve tüketim 
malları yığını, toplumun tüketim kapasitesine görece daha büyük 
değildir. Çünkü bu sonuncusu işçileri, belli bir kâr düzeylerinde 
yansıyan, sömürmenin bir aracı gibi işletildiğinden; Kapitalist 
toplumda çok büyüktür. 

Kapitalizmi, dönemsel bunalımlara, yetersiz tüketim durumla-
rına, sabit sermayenin birikimi, teknolojik işsizlik, kâr oranlarının 
düşmesi ve tüketim olanaklarının elverişsizliği gibi olgular aracı-
lığı ile itilmiş getirilmiş, olmaktadır ki, bu Kapitalist gelişmenin ilk 
aşaması olmaktadır. Yığışma sorunu ikinci aşama olarak saptan-
maktadır. 

b) İkinci  Aşama: Yığışma  Yasası  ve Etkileri 

Kapitalist toplumda bulunan sermaye, özel olarak hem büyü-
mekte, hem de giderek güçlenmekte olan sayısı sınırlı girişimci Ka-
pitalistlerin ellerinde yığışma eğilimi gibi iki önemli niteliği olan 
bir süreç içine girmektedir. Bu yığışma eğiliminin önlenmezliği baş-
lıca, maşinizm ve iş bölümünün doğrultusunda teknik gelişmeler 

(900) Daha önce Liberal Kapitalizmin bunalımları ve Karışıcı Kapitalizme geçişin ne-
denlerine değinirken, bu «Yetersiz  Tüketim»,  konusunu o çerçeve içinde de anlatmıştım. 
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ile ve büyük boyutlu girişimlerin, düşük maliyetlerde çalışa-
bilecek, yarışımı ve risk paymı azaltabilen, üstelik «fazla 
değer'in», paylaşımını çok avantajlı bir hale getirebilen ne-
denlerinde oluşuvermektedir.  Açıktır ki, maşinizm ve iş bölümü, 
yeni üretim tekniklerini daha etkin bir tarzda kullanmak olanağını 
ortaya çıkardıklarından girişimler, ancak belli büyüklükler ortamında 
kullanılabilecek üretimin, bu yeni teknik yöntemlerini elde edebil-
mek için tek iken yapamadıklarını, güçlerini birleştirerek, yani yı-
ğışarak, yapabilecek bir nitelik ve güç kazanmaktadırlar.  Böylece, 
yığışma yasası, oluşmağa başlamaktadır. 

Yukarıda, üretim yöntemlerini, daha da geliştiren teknolojik 
yenileştirmelerin, yığışmaya yol açtığı belirtilmekte idi, bu ilk ne-
dene, yine anmış olduğum üzere ekonomi içinde, kâr oranının düş-
meye başlaması olgusu da, ikinci bir önemli neden olarak katılmak-
tadır. Nihayet, anılan bu yığışma olgusu, bunahmların etkisi 
altında daha da büyümekte, gerekli olmaktadır. Bu noktada oluşan 
sonuçlar: Hem maddesel, hem de beşerî niteliklte olan üretim araçla-
rının bir kısmını, ekonomik faaliyetlerin  dışına itecekler ve küçük 
girişimler, böylece, saf  dışı edilmiş olacaklardır. 

Böylece yığışma süreci, aşağıdaki sonuçları oluşturacaktır: 

aa) Proleterleşmenin Yaygınlaşması: 

Yığışına süreci, köylü, zeneatçı gibi küçük girişimci ve teşeb-
büsleri, ortadan kaldırmaktadır. Açığa çıkan bu çevreler, müteşeb-
bis iken işsiz kalınca, işçi sınıfına  katılarak, «Proleterlerin» sayısını 
çoğaltmaktadırlar. Diğer yandan modern teknikler, kadın ve çocuk-
ların da çalıştırılmasına olanak vermektedir. Bu gelişmeler sonucu, 
Marks'a göre sosyal strüktür, karşı karşıya gelen, biri Kapi-
talist, diğeri Proleter yığından oluşan ikili bir gruplaşma, 
oluşturmaktadır. Bu toplumun bölünmesidir. 

bb) Proletaryamn Yaşam Koşulları Güçleşmektedir: 

İşçi ailesinin çerçevesinde, çalışmak zorunluluğunda kalan 
kimselerin sayısı çoğalmakta; çalışma saatleri artmakta, çalışma 
yoğunlaşmaktadır. 

cc) Kapitalistleşme ve Proleterleşmenin Evrensel Boyutlar 
Kazanması: 

Kapitalist yığışma uluslararası düzeyde mal ve sermaye piyasa-
larını birleşmeye doğru özendirmektedir. Bu oluşun, sosyal alanda-
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ki yankısı, çeşitli ülke proleterlerinde de birleşmenin çok yararlı 
olacağı yönünde bir bilincin, oluşmasına neden olacaktır. 

dd) Proleterlerin Kapitalist Düzeni Etkileyip Yıpratması 
Hızlanacaktır: 

Bu gelişmeler karşısında proleterler örgütlenmekte, oluştur-
dukları sendikalarda, birleştirdikleri güçleri ile, Kapitalist Siste-
min yapılarını değiştirmeye yönelmektedirler. 

c) Üçüncü Aşama: Kapitalist Sistemin Çözülmesi. 

Teorilerini kısaca yansıtmağa çalıştığım Marks, analizlerinin 
sonucunda, Kapitalizmin geçici olduğunu formülleştirmekte-
dir. Kapitalizmin dinamiğini oluşturan birikim ve yığışma 
süreçleri, sistemi, önlenmez bir tarzda yıkmağa götürmekte-
dir. Bir yandan kâr oranları seviyesinin düşmesi sonucu: 
bunalımların tekrarlanması, işsizlik ve tüketim yetersizliği 
aracdığında düzen, kan kaybetmektedir.  Diğer yandan yığışma 
sonucunda, sayısı sınırlı Kapitalistler ile örgütlenmiş bulunan 
Proleter yığınını, öylesine bir diğerinin karşısına dikmektedir ki, 
oluşan gerilim ortamında, üretim araçlarının yığışması ve iş-
gücünün sosyalizasyonu, uzun bir süre birlikte yaşayamaz bir hale 
gelirler. Böylesi derin bir dengesizliğe dayanan Kapitalist rejimi, 
genel bir sosyalizasyona doğru kaydırmak için, Marks 'a göre 
«küçük bir fiske»  yetecektir. Üretim devletin elinden geçmekte, 

işçiler devleti ele geçirmektedirler. Kapitalist kısır döngü kırılmış, 
proleter diktatörlüğün çağı açılmış olmaktadır. Kapitalist sistem 
yıkıldığından, Sosyalist sistem kurulabilir, 

Oluşturulması önerilen Sosyalist sistem, insancıl boyut-
lara dayanan bir toplumsal düzendir. Marksist teori, Kapitalist 
Sistemin, içsel gelişim mantığını ve süreçlerini saptamak ve emek 
sorununun, anlaşılması ve yorumuna olanak verecek bir genel 
analiz çerçevesi ve yöntem sunmaya çalışmaktadır. Temel çaba, 
Marks ' ın en başta, «İnsanoğlu, yabancılaşmadan nasıl kurtula-
bilecektir?, sorusuna, bir karşılık aramağa yönelmektedir. Bulduğu 
karşılık: Yabancılaştırmanın ekonomik çerçevelerini kaldırarak, 
yani Kapitalizm ve insanı yabancılaştıran en etkin çarkları 
olan ve üretim araçlarmı kuşatan Özel Mülkiyet Rejimini, 
kaldırmak, olmaktadır. 
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Çok karmaşık oluşların yürüttüğü çok yönlü bir sürece Marks' 
ın bulduğu bu tek karşılığın değerlendirilmesine burada girişmeden 
önce Marksist doktrinin etkilerine kısaca değinmeğe çalışayım. 

D) Marksist Doktrinin Etkisi: 

Taşıdığı gerçek veya yanlışlık payı ne olursa olsun Marks ' ın 
teorileri, evrensel çapta yayılan büyük yankılar oluşturmuştur. 
Düşünce ve eylemi kuşatan ki yönleriyle Marks ' ın tezlerine, ça-
ğımızda bile kapalı kalmış, bir tek ülke gösterilemez. Son 
yıllarda, Marksizmin Türkiye'de de, düşünce ve eylem alanında ö-
nemli etkiler yarattığı, Marksist düşüncenin inceleme konusu yapıl-
dığı (901) ve eyleme dönüştüğü bir diğer olgudur, 

Bu etkileri çok kısa olarak, biri eylem, diğeri düşünce alanında 
olmak üzere gruplamak olanaklıdır. Özet halinde bir iki değinme 
ile belirtmeğe çalışalım. 

a) Eylem Alanındaki Etkisi: 

Marksist düşüncenin daha önce de hem bir teori, hem de bu 
teoriyi uygulanacak araçları ön gördüğünü belirtmiştik. 

Liberal Kapitalizmin savsakladığı sosyal sorunlar sonucunda, 
toplumun adeta dışına itilmiş bulunan ve üretimin yaratıcısı, 
taşıyıcısı olan emek sahiplerini, gelir dağılımının en az adil-
liğine bile unutan bir ortamda Marksist düşünce işçi kesi-
mine sahip çıktığından, ilk önce, bu cephede büyük bir etki 
yapacaktır. 

Bu dönemde oluşmuş bulunan işçi yoksulluğunun nedenlerini 
kendi anlayışı çerçevesinde açıklayan Marks, emek kesiminin 
sorunlarına ve umutlarına bir karşılık sunmuş olmaktadır. 
Halk yığınlarının hayalinde «büyük gece», yoksulların özle-
mini çektikleri adaletin, yerleştiği an olmaktadır. 

Kısaca Marks, oluşmasına neden olduğu umut ve kış-
kırttığı «korku» ile, çağdaş dünyamıza dek uzanan benzer-

(901) Bknz, Türkiye'de yayınlanan ve burada anamayacağım Marksist eğilimli tüm ey-
lem ve düşünceleri ve Sosyalist Partileri, anımsatmakla yetineyim. 
— S. DtVİTOĞLU: Asya Üretim tarzı ve Osmanlı Toplumu, Sermet Matbaası, 
İstanbul, 1967. 
— Şu son yıllarda, Türkçeye bilimsel bir arıtmadan geçmeden gelişi güzel çevrilen 
kimi sol yayınlar ile yayınlanmakta olan tüm sosyalist dergiler [v.b,], anımsayalım. 



ç a ğ d a ş i k t i s a d s i s t e m l e r 

siz, bir bilinç bunahmı, «patlatmış» olmaktadır. Lenin'in 
belirttiği gibi Marksist doktrinin özü «evrensel çapta prole-
taryanın, Sosyalist toplumu oluşturmadaki tarihsel görevini 
aydınlığa çıkarmış olmasıdır»(g02). 

Marks ve Engels 'in ilk kez 1844'te formülleştirdikleri  ve 1848 
yılında yayınladıkları  «Manifeste  du Parti Communiste» (Komü-
nist Parti bildirisi) adlı eserlerinde, bu düşüncelerinden sonra, olay-
lar nasıl oluştu? Marksist doktrinin işçi hareketleri üzerine doğrudan 
ve dolaylı etkisini, anılan bu doktrini geliştirerek kendi ülkesine uy-
gulayarak, yeryüzünde Sosyalist sistemin ilk tipini oluşturan, V. 
Lenin, o zamandan beri tarihin başlıca üç döneme bölün-
düğünü belirtmektedir: 1) 1848 devriminden 1871 Paris Ko-
mününe; 2) Paris Kommününden, Rus devrimine 1905; 3) 
Rus devriminden, Lenin'in çağma değin, Çin'in Sosyalist sis-
teme geçişi ve Güney Amerika ülkeleri gibi, yer yüzünün, günümüze 
dek uzanan devrimci eylemlerinin, Marks - Lenin - Mao' 
nun düşüncelerine dayanmış olması gibi oluşmalar, Marksist 
doktrinin, (haklı veya haksız, değerlendirme yapmadan, 
gözetliyoruz sadece), çağımızın en etkin doktrini olduğunu, 
göstermektedir. 

Bugün yeryüzü alanının % 26'smı kaplayan Sosyalist ülkelerin 
toplam nüfusları  da ı milyar 210 milyonu bulmaktadır. - Aynı sa-
yılar, gelişmiş Kapitalist ülkeler için ise karşılıklı olarak % 9 ve 
540 milyondan ibaret kalmaktadır-, 

MARKSİST  - LENİNİNST - MAOİSTLER TARAFINDAN 
YÖNETİLEN ÜLKELER 

AVRUPA'DA:  Yer yüzünde, 1944 yılında değin, S . S . C . B . , 
ve Moğolistan'dan (Dış) başka, Marksist-Leninist ülke yok idi. Ül-
keler düzeyinde, Sosyalist Cephe, İkinci Dünya Paylaşım Savaşın-
dan sonra, Doğru Avrupa ülkelerinden bir kısmının, Moskova'da 
oluşturulan modeli, ithal etmek durumunda kalışlarında başlama-
sından sonra, oluşmaya başladı. Böylece, bugün, Sosyalist sayı-
lan Doğu Avrupa ülkelerinin sayısı dokuza çıkmaktadır: S.S.C.B., 
Bulgaristan, Romanya, Polonya, Çekoslovakya,  Macaristan, 
Doğu Almanya, Arnavurluk. 

(902) Bkuz, V. LENINE: Oeuvres, a.g.e., Paris-Moskova, Cilt: 18, sh: 608-609. 



BEŞİR HAMİTOĞULLARI 

Yukarıda anılan ülkelerin Sosyalist rejimlerinin oluşmasını 
sağlayan koşullar ve uluslararası yapılar (ilişkiler), doğal olarak bu 
ülkelerin sosyalist modellerinin gelişim sürecini de belirlemiş ol-
du. Bu konuda iki nokta önem kazanmaktadır: Faşizmden Sov-
yetlerin bir yardımı olmadan kurtulabilen ülkeler ile, Kızıl Ordu'nun 
yardımını gören ülkeler. Yugoslavya ve Arnavutluk, birinci grupta 
yer almakta, geriye kalan 7 ülke Sovyetlerin değişen oranlarla yar-
dımını gören ülkeler olmaktadırlar. Bu ilişkinin niteliği ile söz konusu 
ülkelerin Sosyalist Modeli arasında, yakın bir bağlam, bulunduğunu 
söylemek olanaklıdır, 

AMERİKA'DA:  Yöneticilerinin, kendilerini Marksist-Leninist 
ilân ettikleri tek Amerika ülkesi, Küba'dır. (Anımsatalım ki, Gu-
yan hükümetinde yer alan, Ulusal Halk Partisi, yöneticilerinden 
bir kısmı, Marksist-Leninist olduklarını, belirtmektedirler. Ayrı-
ca, muhalefette  bulunan, İlerici Halk Partisi, resmen Sovyet yanlısı 
olduğunu, belirtmektedir. 

ASYA'DA:  Asya Kıt'asında kendini Marksist-Leninist-Ma-
oist ilân eden altı ülke bulunmaktadır, 

Moğolistan: Kimi zaman Dış Moğolistan diye de adlandırılan 
Moğolistan, 1950 yılma değin Çin ile Sovyetler arasında gidip gel-
melerden sonra, günümüzde moskova eksenine daha yakındır, 

Çin: Çin Komünist Partisi, 1949 yılından beri iktidarda bu-
lunmaktadır. İkili ilişkilerinin bozulmasından sonra, 1960 yılların-
da Moskova ile arası son derece açıldı. İdeolojik uyumsuzluğa ek-
lenen toprak, (sınır) anlaşmazlıkları, bu iki ülkenin arasını uzlaş-
maz derecede açtı. Çin Komünist Partisinin tarihi son derece ha-
reketlidir. Çeşitli gruplar arası iktidar savaşımı, siyasal yeni yöne-
limlerle karışmaktadır. Eylül 1976'da Mao'nun ölümü, ve D Ö R T ' 
lerin, bertaraf  edilmesi, Kültür Devriminin önemli ilkelerinin bir 
yana itilmesi, ve M . Teng Hsiao-ping'in, ön plâna çıkması, rea-
lizme, bir dönüş müdür, ekonomik alanda Yeni yöneticiler Sov-
yetlere yaklaşacaklar mıdır? 

Kuzey Kore: Sovyetler ve Çin'e karşın bağımsız bir politika 
izleyen bu ülke, sanayileşme dalında son derece başarılı politika-
lar izleyebilmiştir. 

Vietnam: 1954 yılından beri Hanoi'de iktidarda bulunan Ku-
zey Vietnam Komünist Partisi, Saygon'da da Nisan 1975'ten beri 
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iktidarda bulunmaktadır. İçte son derece güçlü, yerleşik bir yöne-
time sahip olan Vietnam Komünist Partisi, dış ilişkilerde de Mos-
kova ve Pekin arasında son derece akıllı ve dengeli bir ilişki sür-
dürmektedir. 

Laos: Pathet-lao (Yurtsever Cephe), adı altnda savaşan La-
os Komünist Partisi, 1975 yılından beri tek başına ülkeyi yönet-
mektedir. 

Kamboçya:  1975 bahar'ındaki, Khemer Komünist Partisinin 
başarısı, resmen «Örgütlenmenin», bir zaferi  idi. Çünkü Komünist 
Parti, ancak bu yıl ortaya çıkabildi. Çin'den yardım gören bu ülke, 
Moskova tarafından  terkedilmiş olmanın duygusu içindedir. 

AFRİKA'DA:  Afrika'da  kendini, Marksist-Leninist ilân eden 
az yönetici bulunmaktadır. 

Batı Afrika'da  iki rejim kendini bu tür nitelendirmektedir. 
Benin ülkesi, Devrimci Halkçı Partiye dayanmaktadır. Kongo ise, 
iş Partisine dayanmaktadır. 

Şunu da belirtelim ki, Afrika'da,  en köktenci (radikal), Sosya-
list deneyimler bile, Marksist-Leninist «etiketi», takmamaktadır-
lar. Gine - Bissau, Angola, Mozombik, gibi Portekiz eski 
kolonileri, tek partiye dayanmaktadırlar, fakat,  bunlarda da «Mark-
sist-leninist, düşünceden fazla,  Kolonyalizme karşı geleneksel bir 
savaşıma dayanmaktadır, sosyalist bir toplum oluşturma gayretleri. 

Marksizmin oluşmasından bu yana, Lenin'in liderliğinde, 
Rusya'da, Mao'nun liderliğinde, Çin'de, ve diğer ülkelerde 
oluşturulan sosyalizmlerde, Marksizmin etlisi ve katkısı, ister geliş-
tirilip her ülkenin koşullarına uydurularak, ister şu veya bu ölçüde 
uygulanmış olsun, her zaman, azımsanamayacak ölçülere varmakta-
dır. Kısaca Marks ile birlikte Sosyalism, düşünce düzeyinde ideal 
olmaktan çıkıp, işçi sınıfı  ve onlardan yana olanların, sınıfsal  bir 
hareket aracı, haline geldi. 

b) Düşünce Alanındaki Etkisi: 

Açıktır ki, her eylem oluşmadan önce düşüncede biçim-
lenir. Sadece, ekonomik arı düzeyde, Marksizmin değerlen-
dirilmesi, doktrini yaralamadan yapılmaya pek elverişli 
değildir. Marks'ın iktisadî anlayışı bir bütün oluşturan dü-
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şünce sisteminin (yabancılaşma, tarihsel maddecilik v.b.) 
ayrıştırılması güç ve düşünürün felsefik  görüşlerinin bir uzantısı 
olmaktadır. Bundan ötürü, Marks'ın felsefesinden,  ekono-
mik analizi arıtırsak (ki Marksist anlayışa göre bu yapılmaz), 
Marksist ekonomik teorilerin, değişmiş bir dönemin izlerini 
taşıdığını ve XIX. yüzyıldan beri ekonomi biliminin göster-
diği gelişme yönünden, son derece önemli hücumlara uğra-
dıkları söylenebilir (903). Tarihsel maddecilik, Değer, Emek, 
Dazla Değer, Birikim ve Yığışma teorileri, ekonomik bunalımlar, 
veya proleterleşmenin, sürekli büyümesi ve en son Kapitalist sis-
temin, yeni koşullara uymayacağı konusundaki görüşleri bugün, 
aynen savunmanın bilimsel bir dayanağı kalmamıştır. Temel 
neden, daha önce de, Kapitalist sistemin, oluşum ve değişim aşama-
larını, anlatırken izleyip, belirttiğim gibi çağımızdaki Karışıcı 
Karma, plânlı aşaması ile Kapitalist Sistem, yeni koşulların yan-
sıttığı çeşitli yapılara göre, ülkesine, halkına göre, son derece uyabi-
len yeni tutarlılıklar oluşturabildiğini, kısaca, uyumlaşmada 
ve direnmede eşsiz bir yetenek gösterdiğini belirtmiştim. 
Kapitalist sistem, strüktürel gelişme ve değişmelerin doğrultusun-
da, biçim ve işleyişlerini yenileştiren, yeni biçimler halinde sür-
mektedir (904). 

Prof.  E. James'in belirttiği gibi, Marks'ın «teorilerinde 
ileri sürdüğü düşünceler, günümüzün hiç bir sorununu kav-
rayamayacak» (905), bir duruma gelmiş bulunmaktadır. 

Bu noktaları vurguladıktan sonra, buna karşın, Marks'ın et-
kisi büyük olmuştur. Bu etki, yalnız Marksist olanlar ile 
sınırlanmamaktadır. Marksist olmayanlar bile, ondan et-
kilenmişlerdir. Daha önce dolayısı ile belirtmiş olduğum 
üzere Marksizm, Kapitalist sistemin, üretim biçimi ve iliş-

(903) MARKS'in  ekonomisi hk. da daha geniş bilgi için, bknz, Joan ROBINSON: Essai 
Sur l'Economie  de MARX, Dunod, Paris, 1971. 

(904) Açıktır ki MARKS'in  doktrini,  XIX. yüzyıl Liberal Kapitalizminin  strüktürlerinin,  ilhamı 
ile oluşmuştu. Müdahaleci  Kapitalizm  eski strüktürleri  değiştirip,  özellikle,  SOSYAL  sorunu 
düzeltince,  eski strüktürlerin  oluşturduğu bu doktinin  çeşitli  tezleri  geçersiz bir hale geldi. Her 
şeyin aşağı yukarı değişmeden geçtiği bu süreç içinde, T E K değişmeyenler, bazı KATI (orto-
doks) Marksistler  olmaktadır.  Marks'ı iyice kavrayamamış bu katı davranışları, bizatihi 
Marks bile yadırgamaktadır. 

(905) E. JAMES: Histoire Sommaire de la Pensle Economique, Paris, 1969, 4. Baskı, 
sh: 178. 
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kilerinden itibaren evrim sorununu, özel olarak incelemiş 
olmakla, Kapitalizmi, bizzat Kapitalistlere de öğretmiş ol-
maktadır. Marksizmin aydınlattığı çelişkilerin tehditleri, 
Kapitalist sistemin, değişip gelişmesinde, önemli bir etken 
oluşturduğunu sanmaktayım. Güncel Kapitalizmin sosyal-
leşmesi ve uygarlaşmasında, bu etki gözlenebilir. 

Çağımızın değişmiş strüktürleri karşısında, geçerliliğini 
büyük ölçüde kaybeden Marksizm (zaten dikkat edilirse, 
artık Marksizm; Marksizm - Leninizm - Maoizm olmuştur, 
diğerlerini anmazsak bile), metodolojik alanda, önemli 
katkılar getirmektedir. (Dinamik analiiz, global kantiteler, 
Makro - ekonomi, bir de, toplumların evriminde, özellikle 
kurumsal strüktür ile teknik strüktürim, önemine dikkatleri 
çekmiş olması, anılmaya değer). 

Kısaca Marks, iktisatçıları gerçeğe yönelmeye zorlamış-
tır. Marks'tan sonra, ekonomik analizlerde, sosyal gruplarm 
kompartmanları (davranışlarıyla) birlikte göz önüne alın-
maması, olanaksızlaşmıştır. Ekonomik analizleri aydınlatmak 
için, sosyoloji ile işbirliği yapmanın zorunluluğu anlaşıl-
mıştır. 

Yine Marks'tan sonra strüktürlerin incelenmesi savsakla-
namaz bir önem kazanmıştır. Her rejim değişmekte veya geliş-
mektedir, bu evrimin yasalarım saptamak, bilimin görevi ol-
maktadır. 

Marks'ın en büyük eseri olan Kapital'in I. cildinin yayınlan-
masından (1876), tam 100 yıl sonra, Marksist düşüncenin, 
sınırlılığı ve katkısı, aydınlığa kavuşmuştur. Marks, üretim-
de, geniş anlamı içinde-, iki önemli cephenin var oluşunu bul-
muştur: Mal ve hizmet üretimi ile sosyal ilişkiler, tnsan 
varlığının, üretimi ve yaratıcılığından, «sosyal inşam» çıkarta-
bilmiştir. Kapitalizmi inceleyerek, üzerinde değişim değerinin ege-
men olduğu ve pazar için üretim yapıldığı tamamen Kapitalist üre-
tim biçimini ortaya koyabilmiştir. Endüstrileşmeye bağlı ve ege-
men sınıfın  yararına göre yön alan bir süreç. 

Her sistem ekonomik faaliyetlerin  ortaya çıkardığı sorunlara 
uyacak kurumlar oluşturmakta ve bunları, duruma göre geliştir-
mektedir. Saptanan yasalar, daha önce anlattığım strüktürel or-
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tamlara göre, belli bir yer ve de zaman için oluşmakta ve o koşul-
larda, ancak geçerli olmaktadırlar. 

Marks'tan sonra iktisatçı, mekanizmaları tanımak onların 
işleyişlerini, bütün ülkelerde, halkın hayat düzeyini yükseltmek ve bi-
reylerin kalkınmaya geliştirici nitelikleriyle katılmalarını sağlaya-
cak tarzdaki dengeli ve uyumlu politikaları bulmak ve uygulayabil-
mek için açıklayabilmek zorunda kalmıştır. Burada Marks ' ın dolaylı 
etkisi kendini göstermektedir. 

Ekonomiye insancıl boyutlar kazandırmak yarışım, Mark-
sist düşünce hızlandırmış bulunmaktadır. Marksizm, bu 
konuda bir teşhis ve bir tedavi yolu (ama Marksist düşünce, 
cephesine göre tek geçerli), bulduğu savındadır. Fakat (deter-
minist sav) yönü ne olursa olsun, arayışı özendiren, ve ge-
rekli kılan bir öneridir bu... 

Çağımızın gerçeklerine, daha iyi uyabilen; daha geçerli, 
barışçı, demokratik ve daha insancıl, açıklamaların ve çözüm 
yollarının var olduğunu göstermek ve kamtlamal arayışla-
rının, insanlığı her türlü şiddetten kurtarmak adına yapıl-
masında da, Marksist kökenli «tehdidin» ağırlığı bulunmak-
tadır. Bu da, bir diğer katkıdır. 

Çağımızı yer yer sarabilen şiddet olaylarının Marksist köke-
nine bağlı katılıkların, temelden çözülmesi, Marksizme karşı, daha 
yapıcı ve yetenekli bir düzenin meydan okuyabilen gücü ile 
oluşabilmesine bağlıdır. Böylesi bir, demokratik ve insancıl 
düzen oluşursa, Marksizmin rakip olarak bu kez yapıcı et-
kisi, yine anılacaktır. 

Marksist doktrinin tezlerine göre, siyasal, ekonomik ve sosya-
list devrimin, belli bir endüstriyel kalkınma aşamasına ulaşmış, ör-
neğin bir İngiltere ve Fransa'da oluşması gerekir idi. Oysa, Liberal 
Kapitalizmin ve endüstriyel devrimin boy verdiği bu ülke-
lerdeki Kapitalizm, çökeceğine, yeni strüktürlere, kendini 
uyumlaştırma konusunda da Marksist doktrinin görüşlerini 
doğrulamadı. Rusya ve Çin gibi, Batıya oranla tarımsal st-
rüktürlerin egemen olduğu ülkelerde Devrimin oluşması, 
Marks'ın teorilerinin bir diğer sınırlılığını ortaya koymuştur. 

Marks ' ın uygulamada doğrulanmayan görüşlerinin yarattığı 
boşluğu doldurmak çabasını Lenin, Emperyalizmi ve devleti 
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içeren görüşleri ile ve uygulamadaki politikaları ile doldu-
racaktır. Stalin, Lenin'in Soryalizmi kurmak yönündeki 
teorik ve pratik çabalarını sürdürecek, Mao ise Asya'nın 
farklı  strüktürlerinde oluşturacağı model ise, Marks'tan 
itibaren başlayan arayışları, olgunlaştıracak ve yeni bir prestij 
kazanmasına olanak verecektir. (Burada, F. Gastro; Ernesto 
«Che» Guevara (1929-1967), F. Fanon (1924-1961) gibi Mark-
sistlere değinmeyeceğim). 

Şimdi Marksizm etkisinde olan ve onu devam ettiren Lenin 
-Stalin ve Mao'ya kısaca değinelim. 

E) Lenin, Stalin ve Mao'nun Marksizme Katkısı 

Marks, Kapitalist sistemin gelişimini, tarihsel maddecilikten 
itibaren açıklıyordu. Görüşü deterministti. Ona göre üretim iliş-
kilerinin değişmesi, zorunlu olarak toplumun yapışım da 
değiştirir. 

İncelediğimiz üzere, Marks, birikim, yığışma ve proleter-
leşme gibi, olgular aracdığıyla, Kapitalizme doğru, önlemez 
bir tarzda dönüşeceğini, ileri sürüyordu. Bu konuda Marks 
öylesine emin idi ki, bu determinizm doğrultusunda, Sosyaliz-
me gidiş bir «alın yazısı» kadar kesin göründüğünden dev-
rime başvurmanın zorunlu olmadığını İbir an için düşün-
müştür. 

O halde Marks'ı düşünce ve yöntem olarak izleyen Marksistler-
de, Marksizm nasıl bir gelişim izleyecektir? Önce Lenine bir göz 
atalım. 

a) Lenin'in (1870-1924) Katkısı: 

Marksist çevreler dahil düşünsel düzeyde, çoklukla sanıldığı 
gibi, Lenin, Engels'in düşüncelerini daha «monolitik» hale 
getirerek, onları yeniden ele almakla yetinmiş değildir. 
Oysa bu düşünceleri, kaynağa, Marksizme dönerek genişlet-
miştir. Marks gibi, Lenin'de, analiz edilecek yeni bir «içerik-
ten» belli bir durumundan, açık bir tartışmadan bir sorun 
veya eleştirici bir biçimde yeniden ele aldığı, belli bir anlayış-
tan hareket etmekteydi (906). Metodu ve anlayışı ile Lenin, 
Marksizmi sürdürmüş bulunan bir düşünürdür. 

(906) Bknz, Henri LEFEBVRE:  Problhnes Acluels du Marksizme,  P. U. F., Paris, 1960, 
sh: 94. 
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Nitekim, daha ilk önemli eserinde Lenin, sosyal ekonomik 
formasyon  anlayışını oluşturmak için baş vurduğu Marks'ın 
düşüncelerinde, gerekli dokuları bulmuştur. «Halkın Dostları 
Kimlerdir» adlı incelemesinde, ekonomik nitelikli olayların 
sosyal gerçeği tüketmediğini belirtmekte ve Marksizmin, 
sadece bilimsel bir iktisat içermekle yetinmediğini, ayrıca 
bilimsel bir sosyolojiyi de kapsadığını, ortaya koymaktadır 
(907)-

Yine Lenin'e göre, ideolojik süperstrüktür, sosyal ilişki-
lerden ayrılmaz. Çünkü sosyal ilişkiler, hem maddesel, hem 
de ideolojik ilişkileri birden içermektedir. Lenin, kurumlar 
(Devlet) ile ideolojileri analiz ederken, bunların karşılıklı ilişkilerini, 
bir diğerinden hiçbir zaman ayırmamıştır (908). 

» 

Lenin'in, Marksizme ne gibi katkılar getirdiği sorulduğu za-
man, Marksistler, paradoksal da görülse «Marks ve Engels'te 
en azından tohum halinde bulunan düşünceleri geliştirmekten 
başka hiç bir şey» tarzında bir karşılık vermeğe eğilimli görül-
mektedirler (909), 

Lenin kendini bizzat «Rus Marksisti», bir militan bir izleyici ve 
insanlığın bir üyesi olarak kabul etmekte ve hiç bir zaman, başlıca 
üstad veya öğretici olarak değil (910). 

Gerçekten Lenin'in, burada anmamız ve açıklamamız mümkün 
olmayan tüm eserleri (911), incelenince, göze çarpan ilk belirgin 
nokta, onun katıksız Marksist oluşu, ikinci önemli nokta ise, 
Marksizmi yeni koşullara göre geliştirip devrimci niteliği 
ve gücünü çoğaltarak, Marksizmin etkin tabanlarım, geniş-
lettiğidir. 

Bu değinmelerden sonra şimdi «Devrim» teorisyeni Lenin' 
in Marksizme katkısına geçebiliriz. 

(9°7)-(9°8) B k n z > LfiNINE:  Otuvres Cilt: I, sh: 85-150. 
(909) ( 9 1 0 ) M . S I M O N : Ce  Que Lenine a ApporU  au Marxismev>,  Cahiers  du C. No: 4, 1970, 

sh: 41. 
(gıo)-(gı1) LENİN hk.'da daha geniş bilgi için bknz: 

— Le Dioiloppement du Capitalisme  en Russie, (1899), Ed. Sociales, Paris, 1969. 
— Que Faire?  190a. 
— l'Etat  et la Rholution,  1918. 
— I'Implrialisme  Stade  Suprfme  du Capitalisme,  1917. 
— Ayrıca LENIN'in bütün eserlerini bir araya getiren yayın için, bknz: Ouevres 

Complltes,  Editions Sociales Internationales, 1928-1935. 
— G. COGNIOT. Prisence de LENİNE,  II cilt halinde, Ed. Sociales, Paris, 1970. 
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Rus Devrimci Partisinin Lideri ve 1917 y.'dan sonra da, yeni 
tipteki Rus «Sovyet» devletinin şefi  (proleter devleti) Lenin, 
kısaca belirtmek gerekirse; Marksizmi başlıca iki önemli cephede 
bütünleyerek geliştirecektir. 

aa) Devrimci Teorinin Geliştirilmesi 

Marks ve Engels'in çok iyi geliştirememiş bulundukları Dev-
rimci Teoriyi, Lenin, etki ile uygulanabilecek bir tarzda ge-
liştirebilecektir. Bu doğrultuda: Devrimin, İdeolojik «Bombası» 
oluşturulacaktır. Devrimin aracı ve kurumu Komünist Partisi, 
olmaktadır. Lenin daha 1902 y.'da «Devrimci teori olmadan, dev-
rimci hareket olamaz» diyecektir (912). 

İdeolojinin temel amacı, uygun bir politik bilinç oluş-
turmaktır. Gerçekten devrimci bir bilinç oluşturmak için, ekono-
mik ve sosyal düzendeki sınıfsal  çatışma yetersiz kalmaktadır. İşçi 
hareketlerinin, ekonomik ve sosyal ilişkilerin tümünü açıkça 
kavramış olması, oluşması yansımasının da, siyasal hayatın 
deneyimlerine dayalı olması bir zorunluluktur. Lenin'e göre 
eğitim, böylece hem teorik hem de politik alanları içeren bir 
etkinlikten geçerek oluşacaktır. 

Daha önce anmış olduğum, Marks'm (itiraf  edilmeli ki, 
biraz ampirik olan) determinizmi, Lenin ve Stalin tarafından 
da, açıkça belirtilmeden eleştirilmiş olmaktadır. Nitekim 
Stalin, 1924 y.'da: «Determinizim» Devrimci Proletaryamn, 
pratik ve teorisidir» diyecektir (913). 

Lenin için Komünist Parti, işçi sınıfının  en bilinçli kesiti 
olmaktadır (914). Bu inanç, lideri, partiyi hazırlamak ve güt-
mek için, ideolojik oluşturmaya yöneltecektir. Lenin,in bu 
noktadaki görüşü, Sovyetlerin Anayasasında 16. madde ile 
kurumlaşacaktır. Burada parti, bütün işçi örgütleri yönetici-
leri ile sosyal ve Devlete bağlı organizasyonları yöneticileri-
nin çekirdeği olmaktadır. Politik, ideoloji ve sosyal nitelik-

l i 2) Bknz, CHAMBRE:  De Kari  MARX â MAO Tw-TOUNG, Spes, 1959. 
— H. CHAMBRE:  Le Marxisme  en Union  Sovi(tique,  Paris, 1955. 

(913) H. CHAMBRE: a.g.e. 
(914) Açıktır ki, bu noktada LENİN, MARKS  ve ENGELS'in, Komünist Manifestosu'nda 

yansıyan düşüncelerine katılmaktadır. 
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teki diğer güçler arasındaki dengeyi sağlayan en yüksek  si-
yasal örgüt olmaktadır, Komünist Partisi. 

bb) Proletarya Diktatörlüğü (Teorinin Uygulanması) 

Lenin, bu devrim teorisini, Rusya'da Sosyalizmin ilk 
aşamasını oluşturmak amacı ile ugulayacaktır. Böylece 
Proletarya Diktatörlüğü, açıklığa kavuşmaktadır. 

Andığım «Devlet ve Devrim eserinde Lenin, daha 1917 
y. da oluşturulacak rejimin, ilk aşamasmı Komünizm ola-
madığını, belirtmektedir. Komünizm veya bir diğer deyişle: 
«herkese ihtiyacına göre», formülünün  uygulanmasına, üre-
tilmiş bulunan mal ve hizmetlerin, bütün mülkiyeti kaldır-
mağa olanak verecek bir düzeyde bollaşmasından sonra, 
geçilebilecektir. Rejimin oluşmasının bu aşamasından, Lenin'in 
hazırlamış olduğu Yeni Ekonomik Politikaya (N.E.P.), göre: 
özellikle, Rusya'nın küçük birimli tarımsal üretim yapısı sonucu, 
çiftçilerin  oluşturdukları ekonomik kesimin, dar boyutlu birimlerine, 
piyasa ekonomisinin, bazı tipleri içinde kalmasına olanak vermekte-
tedir (yukarıda anılan mülkiyet çoklukla, tarımsal kesimdeki bu 
küçük birimleri içermektedir). 

Lenin'in oluşturduğu model son derece dinamik bir endüst-
rileşmeyi, öngörmektedir. Sosyalist nitelikte olan bu «geçiş» rejimi; 
Proletaryanın Diktatörlüğü, tarzında olacaktır. İşçilerin elinde 
Devlet, daha güçlü olacaktır; ücretlilik devam edecektir; fakat, 
tek üretici ve işveren olarak sadece, Devlet olmaktadır. Hızlı bir 
endüstrileşme, bir geçiş aşaması boyunca gerekli kıldığı sıklığın, 
işçilerce kabul edilmesini vazgeçilmez bir hale getirmektedir (915). 

Bu kısa değinmelerden çıkan sonuç sosyalist devrimin teo-
risyeni Lenin'in Marksizmi (Marks, Engels ), iki önemli konuda, 
bütünlemekte geliştirmektedir. Bunlardan biri, devrimci 

(915)  Değinmişken belirtmeli  ki, belli bir birikim düzeyine eriyinceye dek, halk yığınlarının, çoğunluğuna 
«Mahrûmiyete  katlanmayı» yüklemede, SOSYALİZMİN  belli bir AŞAMASI  ile Kapi-
talizmin,  belli bir aşaması, yöntem farkına  rağmen AMAÇ  alanında, BİRLEŞMİŞ OL-
MAKTADIR.  İkisinde  de sonuç aynıdır: Kalkınmanın  yükünü, en az bir nesile YÜKLET-
MEK... insani yönden, bu iki tertibi,  kabul etmemek için sadece, NESİLLER arast bu adalet-
sizlik yeterlidir.  İnsanın  dünyaya bir tek kez geldiği hatırlanırsa, böylesi bir TASARRUFUN, 
meşru bir savunulması, yapılmaz. Buradan, hem ekonomik  adalet,  hem de ekonomik 
kalkınmayı, birlikte  gerçekleştirecek  SÎSTEM TERTİPLERİNİN  zorunluğu kendiliğinden, 
aydınlığa kavuşmaktadır. 
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unsurlar tarafından  siyasal iktidarın ele geçirilmesi yönün-
deki, yöntem ve teknik olmaktadır. İkincisi ise, komünist 
bir toplumsal düzenine geçişin, bir diğerini izleyen aşama-
ları, konusunu içermektedir. Burada ilk aşama, işçi dikta-
törlüğü olmaktadır. Marksizme yaptığı katkılarda Lenin, 
aynı zamanda, Marksizmin sınırhlığını ve özellikle, Marks'm 
determinizminin de yetersizliğini yansıtmış olmaktadır. Bun-
dan ötürüdür ki, Lenin, kendinden önceki Marksistlere 
oranla daha az deterministir ve politik eylemlere, ideolojinin 
rolüne, Partinin dinamik gücüne, inanmakta, güvenmekte 
ve Kapitalist sistemin, bu unsurlar olmadan yıkdabileceğine 
inanmamaktadır. Oysa Marks, çoklukla andığım üzere. 
Kapitalizmin bizatihi, «birikim, Yığışma» v.s. ile, yıkılacağını 
belirtiyordu.. Böyle olunca, Soryalizme geçişin, sadece Kapi-
talist sistemin yüksek  bir endüstrileşme düzeyine gelmeden 
de oluşabileceğini, uygulamada, oluşturduğu örnek ile de or-
taya koymuş bulunmaktadır. 

Lenin'in bu konudaki teorik açıklaması, Kapitalist üretim biçi-
minin en yüksek  aşaması olan: «Emperyalist Aşamaya» varmış 
olmasına dayanmaktadır (916). Tekelci aşamasına geçen kapi-
talist üretim biçimi, emperyalist niteliği ile işçi dünyasına yepyeni 
sorunlar çıkarmış olmaktadır. İşte bu yeni sorunlar emek ve sermaye 
arasındaki çelişkilerin daha da sivrileştirebileceğini aydınlatmakta-
dır (917). 

Lenin ile Marksizm düşünce alanında eksikliklerini  tamamla-
mak olanağını bulmakta ve çok gelişmiş Kapitalist bir ülke olma-
dan da, uygulanabileceği yeniliğini ortaya koymaktadır,  Bu doğ-
rultuda özellikle Batı Avrupa'ya  özgü olan Marksizm, coğ-
rafi  alanda da, doğuya kaymaktadır.  Nitekim Lenin, Avrupa 
Sosyalizmine giden yollar, Şankay ve Kalküta'dan geçtiğini 

(916) Bknz, LENİN: l'Imperialisme State Supreme du Capitalisme, 1917. 
(917) Belirtelim ki, Kapitalist üretim biçiminin transformasyonunu,  ortaya koymak  girişimi 

sadece LENIN'e ait değildir.  İngiliz  iktisatçısı  R. A. HOBSON (Impiralisme,  1902) 
ile, Avusturyalı Marksist:  R. HILFERDING (Le  Capital.  Finaneier,  1907) ile yine 
ikiside Marksist ve Alman asıllı olan, K. KAUTSKY  (Le  Socialisme et la Politigue 
Coloniale,  1907), R. LUXEMBOURG (l'Accumulation  du Capital,  1913), gibi düşünür-
ler, bu sorunun oluşmasında pay sahibidirler.  Buna rağmen LENIN'in burdaki katkısı, 
MARKS  ve ENGELS tarafından  özellikle anonim şirketler  ve genel olarak «BİRİKİM» 
(l'Accumulation)  yasası dolayısı ile yaptıkları değinmeleri,  GELİŞTİRMEK  ve bunlardan 
DEVRİMCİ  sonuçlar çıkarabilmek YETENEĞİNİ göstermiş olmasındadır. 
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daha 1920'lerde, belirtecektir. Kalküta,  henüz Komünist 
olmadı ama, Pekin 1949 y. dan itibaren bu görüşü Asya için, 
yalanlamayan bir gelişme oluşturdu. 

Lenin ile Sosyalist oluşum, yukarıdaki  nedenlerle, en gelişmiş 
kapitalist sanayici ülkelerden başlayan, evrensel, «spontane» 
(kendiliğinden), bir devrim olma niteliğini yitirmekte; içsel 
çelişkilerin tekil dinamiğine bağlanmaktan çok, dışardan kış-
kırtılacak devrimci eylemlerin, iç çelişkilerden yeni bir 
yapı yaratması, yaratabilmesi, olmaktadır. Devrimin bu 
stratejisinde proletaryanın öncüsü olan entellektüel ve özel-
likle Marks ve Engels'in savsakladıkları  köylü grubundan 
oluşan dinamikler, yeni işlevler yüklenmektedir, 
cc) Lenin'in Etkisi 

21 Ocak 1924 y.'da vefat  eden Lenin'in etkisi, Marks'ın et-
kisinden daha azdır denemez. İki alanda toplanabilecek bu 
etki, ilk olarak Marksist doktrinin yeniden gözden geçirilmesi 
(Revizyonizm)  akımını başlatmış (918), doktrinin biraz yu-
muşaması ve yumuşatılabileceği yönünde esinler getirmiş-
tir. Ulusal kurtuluş hareketlerinin çağımızı damgalayan gelişmelerine, 
Çin oluşumundan bu yana bakılırsa ve Batı ülkelerinin çoğundaki 
Komünist Partilerin, Lenin'i izledikleri (919) göz önüne alınırsa, 
bu etkinin, çağımızın, en güçlü düşünce ve eylem akımların-
dan birini oluşturduğu söylenebilir. 

Kap'tah'zmm, «evrensel çapta uşaklaştıran zincirin en 
zayıf  halkasının kopacağının savlanması üzerine Lenin'in 
izleyicisi Stalın, evrensel ve sürekli devrimin taraftarı  olan 
Troçki'ye, bu noktaya dayanarak, karşı çıkacaktır. 

Çağımızın iki büyük s-stemi arasında, barış içinde bir arada 
yaşama sorununun kökenleri incelenince, Lenin'in bu alanda da 
bir katkısı olduğu görülmektedir. Gerçekten Lenin, sadece soya-
list devrimi yaratmak ve o yönde yeni bir ekonomi ve kültürel alan-
da devrim ve barışın korunması gibi, politikalar oluşturmakla ye-

(918) Bu konuda yararla bakılacak en önemli ve ünlü eserlerden biri, G. LUKACS'a 
aittir. Histoire  et Concience  de Classe,  1923 (Fransızcaya çeviri; Ed. de Minuit, Paris, 
1960). 

(919) Bir tek örnek anmış olmak için, Fransız  Komüsnist  Partisi  ve onun Lideri G. MARCHAIS'in, 
bu doğrultudaki  demecini anımsatalım. Bknz, G. MARCHHAIS:  «Le Ltninisme Inspire 
Nötre  Lutte»,  C. G., -içinde-, No: 4, Nisan 1970, sh: 4-8. 
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tinmedi: Sosyalist Devletin, Kapitalist devletler ile yan yana 
yaşadığı dönemler için, izlenecek dış politikanın ilkelerini de 
oluşturup, «Barış içinde birlikte yaşama» ilkesinin temel 
niteliklerini de göstermiş olmaktadır. Aşırı anarşist solculara 
karşı güttüğü savaşında Lenin «devrimi dışardan tahrik eden 
veya devrimi ihraç etmek gibi serüvenci düşünceleri reddet-
mektedir» (920). 

b) Stalinizm (Marksizm ve Leninizmin Uzantısmda Büyük 
bir Sapma) 

S. S. C. Birliğinde Sosyalist sistemin, Lenin'den sonra en önem-
li olayı «Stalinizmdir», denilebilir, Çünkü Lenin'in oluşturduğu 
proletarya diktatörlüğünün aracılığı ile komünist topluma 
gidişin ilk aşaması olan «Sosyalizmi örgütleyip, amacına 
ulaştırma denemelerini, Stalin, yürütecektir. Burada, anılan 
Stalizmin ne sosyolojisi, ne de tarihini, derinliğine inceleyecek deği-
lim (921). Yalnız belirtmeliyim ki, Stalin'in Marksizmi anlama, 
yorumlara ve uygulama biçimi, sayısız sorun yaratmıştır. 
Lefebre'e  göre Çin'li Marksitler (922), büyük bir otorite ile, 
Stalinist hataların tarihsel ve sosyal kökenleri bulunduğunu 
ortaya koymuşlardır. Bu anlayışa göre Stalin, «ekonomik 
olgu» ile «sosyal olguyu» bir diğerine karıştırmakta veya en 
azmdan, sosyal olgunun önemini, azımsatmaktadır. Bundan 
ötürü Stalin kişilerin özel girişimlerinin kendiliğinden oluşan nite-
liğinin sorunları çözebileceğine inanmamakta, insan yığınlarına ta-
mamen dıştan ve Devlet kanalı ile karışılmasının, Sosyalizmin 
sorunlarını çözmede tek ve en etkin yol, görmektedir. Stalin döne-
mi katılığının nedeni, anılan görüşe göre, kısaca budur (923). Bu 
genel değinmelerden sonra, Stalin döneminin Sosyalist doğrul-
tusundaki oluşlarına geçebiliriz. 

(920) Bknz, G. C O G N I O T : «Lenine Tel  Qu'il  Fut»,  a.g. in. sh: 38. 
(921) Bu konuda dağa geniş bilgi için, bknz. 

— j . STALİN: Doctrines de I'  U.R.S.S.,  Paris, 1938. 
— J. STALİN: Les Problimes Economigues du Socialisme En U.  R. S. S., Paris. 1952. 
— J. STALİN: Aperçu Historiçue  du Bolchevisme, Ed. du champ Libre. 
— J. STALİN: Des Principes du Leninisme, Paris  1939. 
— J. STALİN: Anarchisme et Socialisme,  1905. 

(922) Bknz, H.  LEFEBVRE:  ProblSmes  Actuels du Marxisme,  a.g.e. sh: 111 v.s. 
(923) Bknz, J. STALİN: Oeuvres ComplHes,  Ed., Français, (ed; Sociales), Cilt: I, sh: 262 

v. s. 
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1945 y.'daıı sonra S.S.C. Birliğinde, sosyalist ideolojik gelişme-
ler alanında en önemli düşünce, Stalin'in 1947 y'da yayımladığı, 
«S.S.C.B.'nde Sosyalizmin Ekonomik sorunları» adlı (924), ki-
tapta yansımaktadır. 

Stalin'in düşüncelerine göre, S. S. G. Birliği'nde oluşmakta olan 
Sosyalist rejimin gelişim sürecinin de anlaşılması ve açıklanmasına 
olanak veren Sosyalizmin ekonomik temel yasası: «her toplumun 
giderek büyümekte olan maddesel ve kültürel ihtiyaçlarım 
azami ölçülerde doyurmayı sağlamaktan ibaret» olmaktadır. 
Sosyalist üretim biçiminin amacı, kâr değil; fakat,  insan ve onun 
ihtiyaçlarıdır. Burada Stalin, açıkça Marks ile birleşmektedir. 

Lenin devrimci ideolojiyi, devrimin silâhı yapmış idi. 
Stalin ise, ekonomiyi, günümüzün S.S.C. Birliğinin çağdaş 
yüksek  düzeydeki sanayileşme ve teknolojinin felsefesini  de 
yansıtacak tarzda Ve ilerde de, izlenecek yönler ve uygulanacak 
araçları da aydınlatacak nitelikte olmak üzere, bir doktrin, haline 
getirmektedir. 

S. S. C. Birliğinde 1945'te, yayınlanmış Marksist ilk politik 
iktisat kitabı, Stalin döneminde ekonomiye verilen bu yeni 
işlevin önemini belirtmekte; S.S.C. Birliğinin ekonomik sis-
temini yansıtmakta ve onu doğrulayarak, gelişmesinin ge-
reğinin teorik temellerini, aydınlığa kavuşturmaktadır  (925). 

Bu ekonominin gelişmesinde Stalin'in amacı, Sosyalizmden, 
ekonomik gelişme gerçekleştirecektir. Marksizmin, başlangıç 
dinamizmine uygun düşen bu görüş, bir inanç olgusu olarak, Marks-
ist çerçevede kalınırsa, ne bir itiraz, ne de eleştirilebilir. 

Bu görüş sonucunda Rus halkı Sosyalist aşamadan, Komü-
nist aşamaya geçişi sağlayacak bütün taşımağa çağrılmak-
tadır. Bu geçiş döneminin emrindedir, buna gönüllü yapmadığı 
takdirde, Devlet, bunu yaptırtacak, her türlü güce sahip bulunmak-
tadır. Ve Stalin'e göre kişi, buna kendiliğinden yönelmez, o halde, 
Devletin zorlu güdümcülüğü tek çıkar yol olmaktadır. Daha önce 
andığım gibi, en azmdan bir veya nihayet gerektiği zaman 
birden fazla  nesil (kuşak), bu amaç için, bütün hayatım bu 
savaşa adamak zorunda bırakılacaktır. (Burada, daha insancıl 
bir toplum oluşturmak amacı ile insanların ezilmesi gibi, 

(924) Bknz, J. STALINE: Les Problimes £conomiques du Socialismes en U.R.S.S., a.g.e. 
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bir diğeriyle çatışan paradoksal, bir durumun oluşabildiğini, 
vurgulamakla yetinmiş olalım). 

Bu görüşler doğrultusunda Stalin, S . S . C . B . , ekonomisinin 
organizasyonunu, yeniden ve fonksiyonel  bir biçimde, düzenleye-
cektir. 

Sosyalizmin böylesi bir gelişim sürecine girmesi ve diğer ülke-
lere yayılması Stalin'e göre, her şeyden önce Kapitalist sistem 
içinde bulunan ülkelerin dış piyasalarını sınırlayacağından, 
onların bunalımlarım hızlandıracaktır. Yine Stalin'e göre 
kolonilerini kaybetmiş bulunan Kapitalist ülkeler arasında, silâhlı 
bir çatışmanın oluşabileceğini de belirtmektedir (926). 

c) Mao  ve Marksist-Lenirıist  Devrimi 

Stalin'den sonra, Marksist - Leninist akımı yeni katkılarla 
sürdüren en önemli düşünür. Mao Tse - Toung'tur (1893'te 
doğmuş 1976'da vefat  etmiştir). 

Çin'in 1925 yılında 400 milyon nüfusuna  karşın, sanayi dalın-
da çalışan işçilerinin sayısı, sadece 2 milyondan ibaretti (927). 
1949 da, Çin'in, devrime hazırlığını başarıya götürme sırasında bulunu-
yorken, nüfusu  550 milyon ve işçi sayısı sadece 3 milyondan ibaret 
kalmaktaydı,  1965 y.'da ise, aynı rakamlar, karşılıklı olarak, 700 ve 
11 milyona varmaktadır. Bu veriler, hem 1949 devriminden 
önce, hem de 1965 kültür devrimi sonrası, Çin'in strüktürel 
özelliklerini, açık bir duruma kavuşturacak  niteliktedir. 
Ve Çin'in S.S.G. Birliğine görece, hem daha az gelişmiş, hemde, 
büyük boyutlarda bulunan bir ülkede, halka dayalı bir dev-
rim ile, Sosyalist topluma geçiş sürecinin işletilmesinde de, 
bir merkezden ekonomiyi plânlama ve gütmenin güçlüğü ve 
olanaksızlığını da, aydınlatacak niteliktedir. 

(925) Bknz, Manuel d'Economie Politique, 3 cü baskı E. Sociales, Paris, 1956. 
(936) Burada düşüncelerine değinemeyeceğimiz, Marksist, Leninist ve Stalinist teoris-

yenlerden: A. JDANOV (1896-1948), E. VARGA  1880-1864, G - DIMITROV 
(1882-1949) ve STALIN'ı'n düşüncelerinden ayrılan düşünürlerden:  A. GRAMCI (1891-
1937) ile andığımız G. LUKACS  ile, Marksist-Leninist  oldukları halde, STALINIZME 
karşı olan TROÇKİ (1879-1940), N. BOURKHARİNE  (1888-1938), E. E. PREOB-
RAJENSKI  (1886-1938) V. SERGE (1890-1947), TITO 1892-1980) M. DJILAS, 
varlığını anmakla yetiniyoruz. 

(927) Bu rakamlar MAO'nun, Kuomingtan  köylü gazetesinde  yayınlanmış bulunan, «Çin  Top-
lumunda Sosyal Sınıflar»,  12.2.1926, adlı Makalesinden alınmıştır. Anan; G. MARTI-
NET: Les Cing  Communismes,  Ed. du Seuil,  Paris, 1971, sh: 136. 
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Pre-Kapitalist koşulların damgaladığı Çinde, Mao'nun on yıl-
lar boyunca araştırdığı, öğrendiği ve öğretmeğe çalıştığı, 
devrimci bir savaşı güdecek yol ve yöntemlerdir. Bu özel 
koşullarda köylülerin ağırlığı ve önemli, şehirsel proletarya, 
emperyalizm ile devrim arasında burjuvazinin durumu, 
militanların organizasyonu v.b. gibi sorunlar dikkatle incelen-
mektedir. 

Böylesi yapılarda devrimci bir savaşı, köylü tabanmdan 
başlatan Mao, Kapitalist ülkelerin egemenliği altında bulu-
nan kolonileştirilmiş uluslara, kurtuluş yolunu göstermekte 
ve Marksist ideolojinin bilincinin değerini, daha iyi bir 
toplum oluşturma doğrultusundaki etkisinin somut örneğini 
göstermiş olmaktadır. Mao'ya göre yabancı egemenliğinde 
bulunan ülkeler için devrimci savaşı, hem kurtarıcı, hem 
de eğitici olmaktadır (928). 

Mao'nun Marksizme getirdiği katkılar düşünceme göre 
Sosyalizme, Çin örneğinde olduğu üzere çeşitli yöntemlerle 
geçirebileceği ve farklı  biçimlerde sosyalizmler oluşturabi-
leceği, hususudur. Mao, yönetimindeki Çin Komünist Parti-
sinin «Devrimci Zaferi»,  1937 y.'na değin uzanan gelişimler 
bir yana bırakılırsa, 1937'den itibaren iki aşamadan oluşur: 

9 İlk aşama, Çin-Japon savaşı ve Japonya'nın 1945 y.'da tes-
lim olmasına dek uzanan dönem; 

6 İkinci aşama, 1945'de, Japon teslimi ile 1949'da, Çin Ko-
münist partisinin son zaferine  dek uzanır. 1945'y.'da Sosyalistle-
rin iç ve dış düşmanları (hükümet ve Japonya), bir diğerini 
yıpratarak, ezerek, solun zaferini,  son derece kolaylaştırmış oldular, 

Bu arada Mao stratejisini, 1940'ta yazdığı «Yeni Demokrasi 
Üzerine», başlıklı incelemesinde yansıtır. Burada, geçerli-
liği sürekli kabul edilen iki tez şu olmaktadır: 

(928) Mao Tse-TOUNG, hk. da daha geniş bilgi için bknz: 
— Mao Tsd-Toung: Oeuvres Choisies,  Edit. Sociales, Paris, 1955. 
— S. SCHRAM:  Mao  TK-TOUNG, A. Colin, Paris, 1963. 
— P. DEVILLERS:  Ce  Que Mao a Vraiment  Dit, Stock,  Paris, 1968. 
— J. CHARRIERE,  H. MARCHISIO,  BETTELHEIM: Le ConstructionduSocialisme 
en Chine,  F. Maspero, Paris, 1965. 
— J. GUILLERMAZ:  La Chine  Populaire,  P. U. F., Paris, 1964. 
— H. CARERE;  S. SCHRAM:  Le Marxisme  et l'Asie,  Colin, Paris, 1965. 
— R. GARAUDY:  Le Problime,  Chinois,  Ed. Seghers, Paris. 1967. 
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# Maoistler, devrim savaşı sırasında, Burjuvazi ile olan 
ilişkilerini ve işbirliğini, proletaryanm baştan sona kadar 
egemenliği altında sürdüreceklerdir. Bu yeni demokrasi 
çerçevesinde; işçi sınıfım,  köylüleri küçük burjuvaları ve 
milli burjuvalar gibi "Devrimci" sayılan bütün sınıfların  bir 
tek cephe oluşturan "Cephe" diktatörlüğü oluşmakta ve böy-
lece, Feodal ve Emperyalist Cepheye karşı savaşmaktadır. 

0 1949 da, "Halkın Demokratik Diktatörlüğü" adlı diğer, 
çok önemli bir yazısında, Komünist Partisinin iktidarı ele 
geçirmesinden sonra, burjuvazinin, kaderinin ne olacağını 
saptamaktadır: İşçi ve köylü sınıfı,  şehirsel küçük burjuva ve 
milli burjuvazi, "Halk Birliğini", oluşturmakta ve büyük arazi 
mülkiyetine sahip reaksiyonerler ile hükümet temsilcilerini 
ve emperyalizm ile işbirliği yapan çevrelerin ayrıcalıklı 
durumuna son verecek Devleti, birlikte kuracaklardır. Bu 
yeni Devlet'te Kapitalizm Belli bir dönem için yararlı görül-
düğünden, yok edilmemekte, fakat,  denetim altına alınmak-
tadır (929), 

F) Marksist Tezlerin Şemalaştırılması; 

Buraya değin uzanan açıklamalar, Marksizmin daha önce de 
belirtmiş olduğum üzere dünyaya, ayrı bir bakış açısını 
yansıtan bir anlayış bütünü olduğu, ortaya çıkmaktadır. 
Her şeyden önce bir felsefedir  ve çok çeşitli sosyal sorunları 
saran, farklı  tezleri ve ekonomik doktrini, anılan bu felsefe-
nin uygulanmasından başka bir şey değillerdir. 

Marksist - Leninist tezlerin tümü, başlıca aşağıda 28 
nolu çizelgeden izlenebileceği gibi, 13 ayrı disiplin çerçeve-
sinde sınırlandırılabilir: 

1) Felsefe;  2) Sosyoloji; 3) Politik iktisat; 4) Din; 5) Ah-
lâk; 6) Suç, cürüm ve ceza; 7) Aile; 8) Eğitim; 9) Sanat ve ede- * 
biyat; 10) Devlet; 11) Savaş ve barış (ulusal ve uluslararası so-
runlar); 12) Dil, 13) Uluslararası Komünist eylemin, teorisi 
ve pratiği. 

(929) Bu konuda daha geniş bilgi için bknz, Jean ROUX: Marxisme-Lininisme,  Paris, Ro-
bert-Laffont,  1969. 
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Yukarıda anılan dalların her biri kuşkusuz, kendi aralarında da, 
al t-bölümlere ayrılabilir. Örneğin politik iktisat da ilkel, köleci, 
feodal,  Kapitalist, Sosyalist iktisat gibi, ayırımlara olanak verebilir. 
Örneğin Kapitalizm için, tekelci olmayan, tekelci emperyalist v.b. 

Belirtmek gerekir ki, hiç bir Marksist teorisyen veya Markso-
loğ, bu entellektüel okulun teorilerini global bir fikir  vere-
bilecek tarzda ve yönde, Marksizmin belli başlı dallarını 
sistematik ve mantıki bir düzen içinde sunma denemesine 
girişmemiştir (930), 

Marksizmin en ünlü ve değerli yapıtlarından biri sayılan, Anti 
-Dühring'te Engels bile çalışmasını: Felsefe,  politik iktisat 
ve Sosyalizm gibi, başlıca üç kısma bölmek ile yetinmekte-
dir. Bundan ötürü, Marksist doktrini, bütünlüğünün tutar-
lılığı içinde aydınlığa çıkarmada aşağıdaki 28 nolu çizelgenin 
belli bir yararı dokunabileceğini düşündük, 

H. SOSYALİST SİSTEMİN DOĞMASI VE GELİŞMESİ 

Marksist - Leninist doktrinden, sosyalist bir ekonomik 
sistem yaratacak Devrim, yeryüzünde ilk kez Rusya'da Ekim 
1917'de, oluşmuştur. 

Daha önce doktrinal değinmeler ile belirtilmiş olduğu gibi, 
Lenin liderliğinde (asıl adı: Vladimir İlitch Oulianov) çok güç-
lü bir Komünist partisinin aracılığıyla özenle hazırlanmış-
tı. İşçi kesimi, bu ideolojik hazırlığın etkisinde çoğunluğu 
içinde, hemen yapılacak bir proleter devriminden yanaydı. 
Çoğunluğu oluşturan bu eğilim karşısında bulunan bir diğer eğilim, 
Rusya'yı  burjuva devrimi aşamasından geçirmek istiyordu, Lenin'in 
partizanları, Rusya'nın sosyalistleri arasında, bir zamanlar çoğun-
luğu temsil ediyor ve bu nedenle onlara "Bolcheviques" (Bolşevik) 
deniliyordu, azınlığı oluşturan diğer eğilime de, bu anlama gelen 
"Mencheviqued, denilmekte idi. Proleter Devrime hazırlanan 
"Bolşevikler" için ortam da, uygundu. 

Almanya'ya  karşı verilen savaşların sonuçları, çarlık hüküme-
tinin reformları  gerçekleştirebilecek bir iktidar gösterememesi (güçlü 
bir burjuvazinin yokluğu, anılan güçsüzlüğün en önemli nedenlerini 

(930) Bknz, Jean ROUX: Marxisme  Leninisme, a.g.e. 



ÇİZELGE 28: Marksist Tezlerin Şemalaştırılması. 
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oluşturmaktadır). Bu niteliği ile çarlık rejiminin politikası, korkunç 
bir Polis (baskı-şiddet) rejiminden başka bir şey değildir. Köylü 
yığınının yüzyıllardan beri biriken hoşnutsuzluğuna son derece canlı 
ve girişken olan işçi sınıfı,  ( 1896 y.'da, 1.742.000 kişi civarında 
bulunuyordu ) ve onun öncüsü olan güçlü bir parti vardı. Fazladan 
bu ortamın elverişliliğini hemen sezebilecek, Proleter Devrimin 
ve işçi diktatörlüğünün o zamana değin en büyük teorisyeni olan Lenin 
gibi bir liderin mevcut olması ve Devrim saatinin çaldığına karar 
vermesi, Ekim Devrimine götürecek, bütün koşulları tamamlamış 
oluyordu, 

Böylece tarihsel bir gelişimin aşamalarından geçen Marksist 
Leninist doktrin, Ekim 1917 Rus devrimi ile başlayan ve günümü-
ze değin devam eden Sosyalist Sistemin, ilk örneğini oluşturmuş 
oluyordu. Bu devrim ile Sosyalist iktidar, sonraları Komünist Par-
tisi adını alan "Bolşevik" Partisine geçmiş oluyordu. 

1. SOVYET SOSYALİST SİSTEMİNİN GELİŞİM AŞAMALARI 

Yeryüzünde ilk kez, Rusya'da oluşan bu Sosyalist sistem, dokt-
rini ve uygulaması ile birlikte, değişmeler ve ilgili strüktürler doğ-
rultusunda yeni uyumlaştırmaların gerekleri sonucu, günümüze değin 
uzanan arayışları ile gelişmelerini sürdürecektir. 

A) Sosyalist Bir Modelin Oluşması 

Daha önce belirtmiş olduğum üzere, Sosyalist sistemi öngören 
düşünürlerin doktrinleri, Kari Marks ve Lenin dahil, daha çok 
Kapitalist sistemin işleyişi evrimi ve bunu yıkmanın yol-
larının araştırılmasına, çoklukla, tekabül ediyordu. İktidara 
geçtikten sonra ve sosyalist sistemi oluşturmanın, sistematik 
bir modeli henüz hazırlanmamıştı. Bu konuda örnek alınacak, 
başka bir uygulama da yoktu. 

Bundan ötürüdür ki Sosyalist Sistemin ilkeleri ve kurum-
ları, uyguladığım bilimsel deyimle kısaca, çerçevesel ve iş-
leyiş strüktürlerini oluşturmak tarihsel olarak, o zamamn 
özel ve genel koşullarının etkilerini taşıyacaktır. Sovyet 
Sosyalist Sisteminin, gerek gelişim, gerekse değişim aşama-
ları, işte bu dönemin, strüktürel belirleyiciliğinin etkisine 
göre oluşacaktır. 
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Sosyalist Sistemin en önemli işleyiş strüktürü olan ve Kapita-
list sistemin piyasasına tekabül eden Plânlama hakkında, Ekim 
Devriminden önce Marksist teorisyenlerin kitaplarında, mo-
del olarak bir bilgi aramak boş, bir çaba olmaktadır. Lenin'in 
1917 de ünlü "Nisan Tezleri" önerilerine değin, her şeyden 
önce iktidarı ele geçirme yöntemleri (kısaca, sanatı), "Rus Bol-
şeviklerini" ilgilendiriyordu. Bu nedenlerle söz konusu bir ikti-
darı kullanma ve Sosyalist yöntemi oluşturma konuları hak-
kında, bir hazırlıkları yoktu. Yukarıda andığım gibi Marksist 
Teori, Pre - Kapitalist ve Kapitalist ekonomik mekanizma-
ların analizini yapıyor; özellikle Kapitalist sisteme göre ve 
onun zıttı olan bir Sosyalist Ekonominin Proje taslağına deği-
niyor, fakat  sosyalist sistemin organizasyonu, işleyişi ve ge-
lişmesi hakkında hiç bir model oluşturmuyordu. Rus Dev-
rimcilerinin elinde sadece, bir yargılama aracı vardı ve de bü-
yük umutlar. Mars, Engels ve Lenin dahil, hiç bir teorisyen 
sosyalist bir sistemin ekonomik yasalarının ne olacağım, he-
nüz formülleştirememişti.  Marksist olmayan düşüncenin ise, 
sosyalizmi kurmak ve kalkınmak  için en kestirme yolu bul-
mak isteyen bir ülkeye, verecek fikirleri  yoktu. 

Bundan ötürü her şeyi, ilk kez ve yeni olarak yaratmak 
gerekiyordu. Bu gerçek, bu model - rehbersizlik - yokluğu, 
bu ilk sosyalist oluşturma denemesine, üstelik pek istikrarlı 
olmayan bir siyasal ortamda, ampirik bir nitelik kazandıra-
caktı. 

Yeni rejim, başlıca iki temel sorunu çözmek zorunluluğunda 
idi: Kapitalist sistemi yok etmek ve Sosyalizmi oluşturmak 
(ve bunu Marksist düşüncenin tersine, endüstrileşememiş 
bir ülke ortamında yapmak). Bundan ötürü, içsel ve dışsal 
strüktürel koşulların sınırlılığında, yavaş yavaş gitmek, 
Sösyalizmi aşama aşama gerçekleştirmek tek seçenek olu-
yordu. 

Sovyet Sosyalist sisteminin gelişim aşamalarım, kurum-
sal temel strüktürlerin ve izlenen ekonomik politikalar öl-
çütlerine göre düzenlemenin, sistemin tarihsel gelişimine de 
uyması dolayısıyla, en doğru yol olarak bulduğum bu yöntemi, 
uygulayacağım. Bununla beraber, Sovyet Sosyalist Sisteminin olu-
şumunu, başlangıç tarihi olan 1917 ile, Stalin dönemi Anayasasına 
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(5 Ocak 1937) değin uzanan kısmına sosyalizmin yerleşme dö-
nemi, ondan sonraki dönemine de gelişim dönemi, denilebile-
ceğini, anmakla yetmeyim (931). 

Bundan ötürü başlıca: a) Savaş Komünizmi, b) N.E.P. 
c) Endüstrileşme, d) Plânlama, dönemleri aşamalarına de-
ğinmek gerekecektir. 

a) Savaş Komünizmi Dönemi (1918-1921). 

Daha önce andığım Nisan Tezlerinde (932) Lenin, Sosyalist 
Devrimi, "Şubat hareketinin" bir devamı gibi anladığını 
imâ ediyor; fakat,  her şeyden önce iktidarı ele geçirmenin 
programım, oluşturuyordu. Bolşevik'lerin Devrim arifesinde 
ekonomik programı, proletarya iktidarı çerçevesinde uygu-
lanacak Devlet Kapitalizmi aracılığıyla, Sosyalizme geçişi 
hazırlamaktan ibaretti. 

Lenin'in karşı koymak  zorunda olduğu güçlükler çok sayıda 
idi: Üretim sürecinin alt üst olması, savaşın yarattığı sorunlar 
ve Rus solunun yarattığı aceleci ve dikenli görüşler, büyük 
engeller yaratıyordu... 

Önce fabrikaların  tümü kapanmıştı. Kapitalistler kaçmıştı. 
Sonra iç ve dış savaşın gereklerini yerine getirmek zorunluluğu 
vardı. Sosyal düzeni değiştirmekle işe başlayacaktı. Halka verilmiş 
sözler vardı. Yeni rejimi, dışsal bağlardan kurtarmak için, Alman-
ya ile her ne pahasına olursa olsun barış yapmak (bu amaçla Brest-
Litovsk Antlaşması imzalanacaktı) ve Polonyalıları, geri çekilme-
ye zorunlu kılacaklardı. Ve en önemlisi Devrimden yana olmayan 
ordunun bir kısmına karşı, yeni rejimi savunmak gerekiyordu. Bü-
tün bu gereklerle öncelik, Sosyal alanda Devrimi gerçekleş-
tirmeye veriliyordu, işte bu Sovyetlere özgü strüktürel or-
tamda, yeni bir rej im oluşacak ve Sovyet Sosyalizmini, derin-
den ve günümüze değin damgalayacaktı. 

(931) Nitekim, S.S.C. Birliğinde de, bu noktada uyguladığım yöntemin bir benzerinin 
uygulandığı görülmektedir; bknz, A. DENISSOV: Histoire  de l'Etat  et du Droit Socitti-
que, Moskova, 1949. 

(932) Petersbourg Merkez Komitesi üyelerine bir rapor biçimi altında sunulan bu öneriler, 
17 Nisan  1917 tarihinde  PRAVDAVa  yayınlanmış ve daha önce SOVYETLER  Konfe-
ransına katılan BOLŞEVİK  delegelere de verilmiş idi. 
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Lenin'in bu olağanüstü rejimi oluştururken; proleter cephede 
karşılaştığı ilk engel "aşırı komünistlerin" muhalefeti  idi. 
Çünkü onlar için Devrim, üretim araçları özel mülkiyetinin 
hemen kaldırılması anlamına geliyordu, işçilerin, bu kesimi 
denetlemekle yetinmekte olan kimi önerileri, "yarım tedbir" 
sayıyor ve reddediyorlardı. L. Kritman'ın deyimi ile işçi 
hareketinin zaafı,  henüz yenilmemişti. Bu muhalefet  aşıla-
caktı. 

Kasım 1917'de, endüstriyel teşebbüsler üzerinde işçi denetimi-
ne dayanan (Teşebbüs Komiteleri) bir düzen oluşturulacak, bü-
tün önemli kararların merkezi bir organ tarafından  alınması, bir 
yasa haline gelecektir. 

Bütün büyük mülkler kamulaştırılıp, araziler cnu işleyenlere 
dağıtılacak. Bankalar, Sigorta şirketleri devletleştirilecek. Ve ulu-
sal tek bir banka kurulacaktır. Burada, özel teşebbüsleri adeta 
bir sendika, bir kartel halinde bir araya toplamak ve bunların 
yönetim ve denetimini kamuya vermek söz konusudur. Oluş-
turulacak tüketim kooperatifleri  ile, bu kuruluşlar tamam-
lanmaktadır. Dış ticaret de devletin tekeline geçmektedir. 
Böylece ekonomik faaliyetler  artık piyasa tarafından  güdül-
memektedir. 

Anılan bu kamusal teşebbüslerin yönetimi, işçi komitelerince; 
ekonominin genel güdümü ise, Ulusal Ekonomi Kurulu tara-
fından  yürütülmektedir. Merkezi iktidarlar, üretimin tümünü 
savaşın (geniş anlamı ile, hem reaksiyonerlere, hemde sos-
yalizmi gerçekleştirmek için) gereksinmeleri doğrultusunda 
güdebilecek bir duruma gelmektedirler. Haziran 1918 y. da 
başlayan büyük teşebbüslerin kamulaştırdması, bu amaçlarla 
Ocak ıg2o'de bütün sanayi teşebbüslerini içerecek tarzda genişle-
yecektir. Bu arada para aracı da, kaldırılmış olmaktadır. 

Belirtmek gerekir ki, ekonominin bir merkezden itibaren ve 
savaş önceliği işlevinde güdülmesi, başkaca dendikte bu savaş 
komünizmi aşamasından itibaren, Sovyet Sosyalist Sistemi-
nin ana çizgileri oluşmaya başlayacaktır. Üretim araçları 
özel mülkiyetinin kaldırılması, piyasanın düzenleyicilik özel-
liği ile yok olması, ekonominin bir merkezden güdülmesi 
ve ekonominin, Plân dürtüsüne dayanması gibi yeni strüktür-
ler oluşmaktadır. 
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Bütün bu tedbirlerin Lenin ve Komünist ekonominin teoris-
yeni (933), Boukharine'in, Marks'ın "Gotha ve Erfıırt  Progra-
mının eleştirisi", adlı kitapta yer alan görüşlerinin etkisini 
yansıttığı, görülen esinleri ile oluşmaktadır. 

Yalnız, Rus ekonomisinin, iç sivil savaşı ve dış savaşlar sonu-
cunda, alt - üst olmuş ortamında alınmış bulunan bu önlem-
ler, ekonominin tutarsızlığını, daha da ayrıştıracak sonuçlar 
doğuracaktır. Oluşturulmak istenen yeni yapılar, yeni bir 
sistemin tutarlılığını henüz gerçekleştirecek güçte değildir. 
Daha bir ön görüntüden ibaret, kalmaktadırlar. Bundan böyle Savaş 
Komünizmi dönemi, Rusya'da gerçek bir ekonomik iflâsa 
sebeb olmaktadır. Sanayi üretimi, savaş öncesi döneminin 
115'ri düzeyine kadar inmiştir. Ticaret durmuş, çiftçiler, 
şehirlerin gıda v.b. ihtiyaçlarını karşılayamamaktadırlar  (934), 
çünkü, üretim düzeyini yükseltebilecek  önlemler alınamamış-
tır. Üretimin, eski çarkları durmuştur. Yenileri ise, devreye henüz 
güçlü bir tarzda girememişlerdir. 

Ekonomiyi, yeniden ve daha iyi bir tarzda işleyecek bir hale 
sokmak ve Sosyalist rejimi kurtarmak gerekmektedir. Savurgan-
lık, kara borsa, açlık sorunları gibi belirti ve oluşmaları, 
Yeni Ekonomik Politika (N.E.P.) dönemi, çözmeğe çalışa-
caktır. 

b) Ekonomik Yeni Politika Dönemi (N.E.P.: 1921-1924) 

Savaş Komünizmi döneminin çok kötü sonuçlanması karşısın-
da, Lenin'in önderliğinde, 1921 y. dan itibaren, düşünürün daha 
önce anmış olduğum "Kapitalizmin devlet aracılığı ile yok edilmesi, 
projesine dönülecektir. Bu Yeni Ekonomik Politikası'nın ilkeleri 
Sosyalizme dönüştürülmek istenen ekonomiye, bir kaç Ka-
pitalist işlevin öğesini ithâl edecektir. En büyük dar boğazın 

(933) Belirtmeli ki, N. B O U K H A R I N E ' m  1918 de yazdığı "Komünistlerin  Programı adlı 
broşürü, M A R K S ' m  tezlerim  uygulamaya yöneliyor ve milyonlara varan sayıda, yayılıyordu. 
Ayrıca Komünizmin  teorisyeni olan düşünürün l'A.B.C.,  du Communisme",  adında bir eseri 
daha vardır (bknz; Maspero, Paris), Hatırlatmalı  ki BOUKHARINEVe  STALIN dö-
neminin, kurbanı olmaktan kurtulamayacaktır. 

(934) Büyük toprak mülkiyeti,  Kasım  1917  de kaldırılmış idi. Fakat  köylülerin baskısı altında,  kır-
sal kesimin bu kamulaştırılması,  F İ İ L İ Y A T T A ,  toprakların eşit paylaşımı ile sonuçlandı. 
Toprakların  böylesi bir paylaşımı üretimi arttırabilecek  verimi yükseltebilecek önlemlere (ted-
birlere) eşlik etmiyordu.  Üstelik  çiftçilerden,  ürünlerin bir kısmı vergi olarak alındığından, 
üreticiyi  frenleyecek,  üretimi sınırlayacak unsurlar çoğalıyordu. 
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oluştuğu tarımsal kesimde vergilerini ödememek için üret-
meyen çiftçilere,  ticarette bulunabilme, üretme ve vergilerini 
ödeyebilme olanakları verilmek istenmektedir. Böylece ti-
caret serbestisi, yarışım ve sınırlı bir piyasa, N.E.P.'nin, 
önemli bir öğesi olmaktadır. Tarımsal kesimde görülen sınırlı 
bu Kapitalist öğeler, sanayi alanında küçük ve orta büyük-
lükteki teşebbüslere değin uzanacak ve hükümetin deneti-
minde olmak koşulu ile yabancı sermayeye izin verilecektir. 
Gerçek Sosyalizme, garip gelen bu önlemler, Sovyetlerin, 
o zamanki yapılarında, vazgeçilmez (şifa  veren, zorunlu kö-
tülük), bir ara aşama gibi, görünmektedir. 

Sanayi teşebbüsleri de, tekellere, kooperatiflere,  birlik-
lere hatta, bazan özel kişilerin yönetimine girmektedir. 
Dağıtım kesiminde, özel ticarete izin verilmektedir. 

Ücret alanında, randımana göre pirim ve ücret rejimi uygu-
lanmağa başlandı. Bu denemenin kısa süredeki amacı, tehdit eden 
açılığı yenmek ve ekonomiye bir düzen kazandırmaktı. Uzun süre 
bakımından ise Lenin, N.E.P.'i, güç kazandırtan bir birikime yol 
açacak ve daha sonra, Kapitalizmi tüm yönleriyle ortadan 
kaldıracak olanak ve araçları sağlayan, kesin bir saldırma 
politikasının bir aracı gibi görmektedir 935). 

Açıkça anlaşılmaktadır ki, parasal tabanlı değişim, sınırlı da 
olsa bir piyasa, ticaret serbestisi, küçük özel teşebbüslere izin ve-
rilmesi, kısaca sınırlı bir özel ekonomiye olanak verilmesi, geçici 
bir dönem için kabul edilmiş olmaktadır. (Fakat belirtelim ki, 
1921-24 dönemindeki bu gerek, 1960'lardan sonra, ekonomik 
yapının giderek karmaşık, gelişmiş bir yapıya kavuşmuş 
olması sonucunda, ademî merkeziyete kayan gelişmelere, 
yeniden önem kazanacak ve Sosyalist Sistemin, Kapitalizme 
dahil bulunan bazı öğelerle uyumlaşabileceği görülecektir). 

N.E.P., uygulaması sonucunda, Sovyet ekonomisi, aşağı 
yukarı  1926 yılında, savaş öncesi üretim düzeyine kavuşa-
bilecektir. Fakat artık tamamen ayrı strüktürler söz konusu-
dur. Endüstrileşmenin yeni gerçek sorunları, Sosyalist bir 
rejimde ortaya çıkmakta ve yeni yöntemler ile önlemleri ge-
rekli kılmaktadır. 

(935) Bknz, A. DENISSOV: a.g.e., sh: 181. 
— A. MASNATA:  Le Systeme Socialiste-Sovietique, Neuchatel, İsviçre, 1965, 
sh: 24. 
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Lenin, 1924'te vefat  ettiğinde, yukarıda andığım gerekler doğ-
rultusundaki tartışmalar devam ediyordu. Parti üyelerinin bir kıs-
mı N.E.P.i savunmanın ekonomide Liberal eğilimlerin yay-
gınlaşmasına yol açacağım belirtirken; diğerleri için Sovyet-
ler, "alın yazgısını" yeniden zorlamak durumundadır, görü-
şünü, savunuyorlardı. 

Daha 1922'de Parti Genel Sekreteri olan Stalin, iktidarı 
eline alır (936). Dizginleri sıkar ve ekonomik kalkınma, endüst-
rileşme politikaları, yeni bir nitelikle uygulanmaya başlanır. 

c) Endüstrileşme Dönemi (1925-1928) 

Gelişmiş bir ülkenin endüstrileşmeye yönelirken, geri kalmış-
lığın oluşturduğu özel sorunlarla karşılaşmasını Sosyalist rejim 
içinde olması, ortadan kaldırmamaktadır. Sovyetler Birliği de, işte 
böylece, endüstrileşmemiş olmanın sorunları ile karşılaşmaktadır. 

Sorunu sadeleştirerek sunmak gerekirse, her şeyden önce, 
endüstrileşmek yolunda olan bir ekonomi, o zamana değin 
kendi kendine yeten bir ekonomik üretim biçimi ortamında 
yaşayan işçileri, kendine çekmek, diğer yandan tarımsal 
üretimin çoğalmasını destekleyip özendirmek durumunda-
dır. Aynı süreç içinde, toplam tarımsal üretimin, yeni şehirsel 
endüstrinin ve işçi yığının, ihtiyacını karşılayacak  düzeyde 
tutulmasını bir zorunluluk haline getirmektedir. 

Başkaca dendikte, ya tarımsal kesimde yaşayan insanların 
verimini çoğaltmak veya endüstri kesiminde yaşayan işçi-
lerin, gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmenin gerekleri ölçüsünde, 
kırsal kesimin tüketimini kısmak gibi iki seçenek, söz konusu 
olmaktadır. 

Daha önce andığım üzere, köylüleri kazanmak zorunda kalan 
Lenin, bu kesimin tüketimini çoğaltan uygulamaların oluşmasına 
engel olamamış idi. N.E.P., dönemindeki serbest ticaret sonu-
cunda ise, gıda maddelerinin yükselen fiyatları,  çiftçilerin  gelirle-
rini ; işçilerinkine oranla daha hızlı bir tarzda yükseltmeye neden 
olmuş idi. Bu sonuç, Sovyetlerin hem eşitlik ilkeleri anlayı-
şına, hem de yukarıda anmağa çalıştığım, endüstrileşme sü-

(936) STALIN'i/î iktidara  geçmesi ve Komünist  Partisi  üyelerinin 1924 te (Nisan)  446.000 den, 
1925 te (/  Kasım)  1.025.090'ttc çıkması hk. da daha fazla  bilgi için bknz, G. M A R T I -
NET: Les Cing Communismes, a.g.e. 
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recinin, tarımsal kesimden itibaren oluşacak işgücü göçüne 
de aykırı düşmektedir. 

Anılan ikilemeyi  çözmek için iki eğilim, belirecektir. Komü-
nist partisinin o zaman için "sağında" yer alanların görüşlerini 
temsil eden Boukharin, tarımsal kesime yatırımları yönelten 
bir öncelik verilmesini köylüleri fiyat  yükselmeleri yolu ile 
özendirmeyi kısaca kalkınmaya,  tarımsal üretimi çoğalt-
mak suretiyle başlamayı, önermektedir. Komünist Partisi-
nin, sol kanadının görüşlerini temsil eden Trotsky ise, tarımsal 
kesimin tüketimini, tarımsal kökenli malların fiyatlarını 
düşürmek suretiyle kısmak ve ne pahasına olursa olsun 
endüstrileşmeye gitmeyi, önermiş olmaktaydı (hiç kuşku 
yok ki, böylesi bir politika, çiftçilerin  muhalefetini  yaratacak 
ve tarımsal kesimin üretimini düşürebilecek sakıncalar 
doğurabilirdi). 

Başlangıçta Partiden Trotsky'i elimine etmek için partinin 
sağ kanadı ile işbirliği yapan Stalin, 1927 y.'da yeniden, sağa 
karşı dönmekte, daha önce andığım gibi Boukharin'i bertaraf 
ederek, Komünist Partisinin mutlak Lideri, olmaktadır. 
Böylece hızlı bir endüstrileşme sürecini, otoriter yöntem ile 
gerçekleştirecek iktidar, Stalin'in eline geçmiş olmaktadır. 
Zengin çiftçileri  yok ederek, kentsel tüketimi karşılamağa 
olanak verecek tarzda tarımsal kesimin kollektifleştirilmesi 
gerçekleştirilecektir. Böylece Stalin, zorlu yöntem ile tarımsal 
sorunun, sanayileşmeyi frenlemesini  veya geciktirmesini 
hiç değilse, engellemiş olmaktadır. (Belirtmek gerekir ki, 
tarımsal sn>run, Sovyetler'in günümüze değin uzanan ve çözü-
mü, henüz bütünü ile sağlanamamış dikenli, bir konu olmaya 
-Kuruş ev'in düşmesini de kolaylaştırmıştı- devam etmekte-
dir). 

Böylece Sovyet endüstrileşme süreci, bir tek parti dik-
tatörlüğünü ve bir tek adamın, bu partiye egemen olan dik-
tatörlüğü aracılığıyla, işletilecektir. 

Endüstrileşmeye, üretim araçları üreten (ağır) endüstri 
ilkesinin uygulanması ile girilmektedir. Sorumlu güdücü 
kurullar oluşturulmakta; ücretlerde eşitlik ilkesini uygula-
mak, sıkı bir ekonomik hesaplara dayanan rasyonel bir 
yönetim için, çaba harcanmaktadır. İşgücünün seferberliği 
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konusunda ortaya çıkan sorunlar, değişerek düzelen karar-
larla rayına girebilmektedir. 

Yukarıda tarımın kollektifleştirilmesine  değinmiştim. Büyük çift-
çilerin (Koulaks) bertaraf  edilmesi (fiziki  yok etme), Sosyaliz-
min kırsal kesime girişi, 1930 yıllarından sonralarda da, 
devam edecektir. Çiftçileri  "Sosvkhozes ve Kolkhozes" ile Dev-
let memuru veya "işbirlikçi" haline getiren uygulamalardan 
önce, tarımın endüstrileşme ile paralel gelişmesi sağlana-
mamıştır. Ekonomik kalkınmayı  ve Sosyalist sistemi ger-
çekleştirmek gereği ekonominin Planlanması zorunluluğunu 
getirecektir. 

Böylece Sosyalist Plânlama, daha önce anılan güçlü aşa-
maların denemelerinin yetersizliği sonucu oluşacak, Kapita-
lizmin "anarşik kabul edilen" piyasa mekanizmalarını ikâ-
me edecektir. 

d) Plânlama Dönemi: 

Daha önce anmış olduğum üzere, Savaş Komünizmi, Yeni 
Ekonomik Politika, Endüstrileşme aşamalarının dikenli so-
runlarına henüz etkin bir çözüm bulamayan Sovyet Rejimi, 
1925 y.'dan beri ekonomik politika, sektörel programlara yol 
gösterici niteliği aşmayan ve sadece üretimin bazı dallarını 
içeren, çeşitli hesaplar ve denetimler dışında, her hangi bir 
plân oluşuna rastlanmamıştır. Oysa ülkenin kalkınması 
gerekmekte, Sosyalizmi gerçekleştirmek gerekmektedir. As-
lında Sosyalist Sisteme geçiş için etkin araçlar araştırılmakta-
dır. İşte bu doğrultuda Endüstrileşme ve Plân, Sosyalizmin 
emrine girivermektedir. Hatta "Sovyet sanayileşmesinin öz-
gün (orijinal) yönünü izleyen iktisadi stratejide değil, bizatihi 
plânlama yoluyla gerçekleşmiş olduğu" (937) hatırlanırsa; sa-
nayileşmenin olduğu kadar, Sosyalizme geçişin de en önemli temel 
aracı, Plânlama olmaktadır. 

(937) Bknz, E. H. GARR:  "Somme Random Reflexions  in Soviet Industrialization", 
Socialism, Capitalism  and Economic Grouıth,  (Ed. C. H. Feinstein). 1967 Cambridge 
University Press, sh: 282, Anan: K. BORAT AV: Sosyalist Plânlamada Gelişmeler, 
S.B.F. Yayını, Ankara, 1973 sh: 13. 
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Marksist doktrinin öngördüğü Sosyalist sistemin piyasa me-
kanizmasına dayanmayacağı açıktır. Ekonomik kaynakların  çe-
şitli kullanımlar arasındaki tahsisi ve bölüşüm sorunları, 
gerek hazırlık, gerekse uygulama yönleri ile bir Plân tarafın-
dan güdüldüğü, Çağdaş Sosyalist Sistemlerin ortak özelliği 
olmaktadır. Yalnız, böylesi bir Plân modelinin, Marksist 
tezler ve teorilerde oluşturulmamış olduğu da, görülmek-
tedir. 

İçeriği hazırlanmamış bulunan Plânın, "plân" veya "plânlama" 
tarzında, sadece sözcük olarak özellikle F. Engels tarafından  "Anti-
Dühring"'te, kısaca: "Plânlı işbirliği", "üretimin sosyal 
plânlı olarak düzenlenmesi", "anarşinin bilinçli bir plânlama 
ile ikâme edilmesi", "belli bir plâna göre sosyal üretim", 
"üretim araçlarının tümünün plânlanması" gibi en az yedi 
yerde kullanmış olduğu (938), ortadadır. 

Bundan ötürü Sosyalist ilk modeli oluşturan Sovyet Rejimi, 
Sosyalist Planlama konusunda da bir "rehber" örnekten yok-
sundur. 

Nitekim, Sovyet iktidarının ilk ekonomik kararları, başlıca aşa-
ğıdaki nedenlerin esini ile oluşacaktır: 

9 Kollektivist  tipte, çözümler arayan ideolojik nedenler; 

0 Yeni rejimin merkezi iktidarına güç kazandıracak, politik 
nedenler; 

9 Halkın ve ordunun gıda ihtiyacını karşılayacak  yaşamsal 
pratik çözümlere dayalı nedenler. 

Lenin'in daha önce andığım ünlü "Nisan Tezlerinde" de 
(1917), ekonomik plânlamaya yer verilmediği ve iktidara geçtikten 
sonrada, hükümetin ilk hazırladığı projelerde piyasa mekanizma-
sını ikâme edecek ekonomik plânlara rastlanmamaktadır. 

Sovyet plânlama modelinin formasyonu  üzerine, ilginç bir araş-
tırma yapmış bulunan, Czeclavv Bobrovvski  (939) ekonomik 
plânlamanın, Rus Sosyal Demokratik Partisinin programında 

(938) F. ENGELS: Anti-Dühring,  1878, Ed. Sociales, Paris, 1950, sh: 182, 319, 322, 324, 
356, 349-

(939) Sovyet plânlamasının oluşumu hakkında daha geniş bilgi için bknz, C. BOBROVVSKİ: 
335, La Formation  du Syst&me  SouMgue  de Planification,  Moutorı,  Paris-La Haye, 1956. 
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da yer almamış olduğunu belirtmektedir. Oysa E. Zaleski'ye 
göre bazı Rus Marksistlerinm teorik çalışmalarında (örneğin: 
A. Bogdanov) Sosyalist bir Devlet Plânlamasının bazı genel 
ilkeleri, yansımaktadır (940). 

Sovyetlerin ekonomik teorisinin,. Sosyalist bir toplumu oluş-
turmaya dönük olmasını ve ekonomik faaliyetlerin  bir plânla dü-
zenlenmesi konusunda, L. M. Gatovskij'in de değerli teorik çalış-
maları bulunduğunu anımsatmakla yetineyim (941). 

Marksist teorilerdeki Plân modeli boşluğuna karşın, başlıca 
plâna dayanması gereken bir ekonomide, Sovyet yöneticileri eko-
nomik faaliyetlerin  tümünü bir plân ile gütmenin zorunluluğunu 
yukarıda andığım nedenlerle de, çabucak kavradılar. Nisan 1918 de, 
Rus Bilim Akademisinde verdiği bir söylevde Lenin, ülkesinin 
ekonomik bağımsızlığını sağlayacak, üretimin rasyonel bir 
lokalizasyonunu gerçekleştirecek ve elektrifikasyonun  me-
kanik inşasını tahrik edecek, bir plân'ın hazırlanmasının 
çok yararlı olacağını belirtiyordu (942). Yine 1918 Mayıs-Tem-
muz ayında toplanan ilk Sovnarkhoz Kongresinde bir söylev 
veren Mocotov da, endüstriyel plânın yetersizliğini belirt-
mekte ve bütün ekonomiyi kavrayacak  bir tek plânın ya-
pılmasını önermektedir (943). 

Böylece Rusya'yı  elektrifikasyona  kavuşturmayı  amaçlayan bir 
plânın hazırlanması, Sovyet plâncılığı yolunda, ileri bir adım 
olmaktadır. Andan bu plânın (Plân Goelro), kabulünden iki ay 
sonra Devletin Genel Plân Komisyonu (o zamandan beri 
Gosplan diye anılmaktadır), oluşturularak Sovyetlerin en yük-
sek kurulu olan Çalışma ve Savunma Soviet'ine bağlanmış 
olmaktadır. (Burada Sovyet rejimi plânlamasının bütün aşama-
larını incelemek, çalışma sınırımızın dışında kalmaktadır. Andığımız 
kaynaklardan,  daha fazla  bilgi edinmek olanaklıdır). 

Böylece, endüstrileşmenin, kalkınmanın ve Sosyalizme 
geçişin başlıca aracı olan Plânlamanın (944) ilk toptan ve model 

(940) A. BOGDONOV'un, Rusça yayınlanmış bu çalışmaları için, bknz, E. ZALESKI: 
Planification  de la Croissance,  SEDEIS, Paris, 196a. 

(941) M. M. GATOVSKIJ'in,  Rusça yayınlarını, anan H. CHAMBRE:  Le Marxisme  en 
Union  Soviltique,  Ed. du Seuil, Paris, 1955, sh: 386 v.s. 

(94a) (943) Anan, E. ZALESKÎ:  Planification  de la Croissance,  sh: 3a, 37. 
(944) Sovyet Plânlaması hk. da daha geniş bilgi için bknz: 

— Ph. J. BERNARD:  Destin de la Planification  Sovietigue  Ed.  Ouvrieres, Paris 1963. 
— V.J. MARCEVVSKI:  Planification  et Croissance  des Democraties Populaires,  II cilt, 
P.U.F., Paris, 1956. 
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olarak uygulanması I. Beş Yıllık Plânla (1928/29-1932/33) or-
taya konmuş olmaktadır, ilk plân resmen, 30 Eylül 1928'de 
yürürlüğe girmekte, 31 Ocak 1932'de bitmektedir, ikinci Beş 
Yıllık Plân 1933-1937 dönemini; Üçüncü Plân: 1938—194.2 
dönemini, Savaştan sonra, Dördüncü Plân: 1946-1950 dönemini, 
Beşinci Plân: 1951 — 1955 dönemini, Altıncı Plân: 1956-1960 
dönemini kapsamakta ve 1959 dan itibaıen ise, Beş Yıllık Plân-
ların, Yedi Yıllık Plânlara dönüştürülmesi istenmiştir. 1955 
-1965 dönemi (Belirtelim ki, 1956-1960 dönemi, VI. Plân, 
uygulama sırasında terkedilerek), Vlİ'nci plân denilen -1*959 
-1965- plân ile ikâme edilmiş oldu. Böylece uygulamada hiç 
bir zaman, anılan dönem için, bir Vlİ'nci Beş Yıllık bir plân 
mevcut olmadı. 

1961-1965 dönemi için açık rakamlar verildiği halde, bu dö-
nem için, bir plândan söz açılamaz. Resmî olarak ise VIII. Planın 
gerçekleştirildiğinden söz edilmektedir (945). Görüldüğü gibi Sos-
yalist Plânın gelişim seyri, kesikliklerden  geçmektedir. 

Ayrıca ekliyelim ki, 1971—1975 dönemi için XI'nci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı hazırlanmıştır. 1966'dan beri, gerçekleştirile-
bilen büyüme hızı, anılan 1966'da % 7,1:1967 % 8,6; 1968'de 
% 7 >5 ve 1969'da ise % 6,1 oranındadır. IX'ncu plân dönemi için 
ise yıllık ortalama olarak % 6,7 lik bir büyüme hızı öngörül-
müştür (946). 

I'nci Beş Yıllık Plânın sonuçları öngörülen hedeflere  görece 
tamamen gerçekleşmemiş olduğu halde, yılda ortalama olarak 
% 8-9 oranında bir büyüme hızı gerçekleştirmiş olmaktadır. 

Il'nci Beş Yıllık Plân ise temel endüstriyi yayarak geliştirmeyi 
başaracaktır. 

Tarımsal kesim açık bir durgunluk yansıtmasına karşın, kol-
lektifleşmeye  konu olması ekonomik genel büyümenin gelişmele-
rine de katkısı olmaktadır. 

Böylece Sovyetler Birliği, 1934 y.'dan itibaren, endüstrileş-
miş bir ülke olmağa başlamakta ve bu endüstrisinin olanak 

(945) R. A. C L A R K E :  Rtsultats  du Plân Quinquenal Sovietique,  1966-1970, 27.5.1971 
sh: 11. 

(946) Bulletin  d'Informations  Economigue, No: 1, 1971, R. E., -içinde-, 27.5.1971, sh: 16-17. 
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verdiği silâhlanabilme hazırlığı sonucunda, Alman saldırısına 
1941 y.'da karşı koymasını ve sonrada onu mağlup etmesini 
başarabilmiştir. 

Kısa bir sürede bu sonuçlara gelmede, insan yağınlarmı 
zorlamanın, payını ve "Çalışma Kamplarını" da unutmamak 
gerekir (947). 

Sovyet Plânlarının genel hedefleri,  ekonomik alanda ül-
keye bağımsızlığını kazandırmak, ekonomik kalkınmayı, 
endüstrileşmeyi gerçekleştirerek sağlamak ve komünist top-
luma varmayı kolaylaştırmaktır.  Özel hedefleri  sektörel ve 
lokal seviyelerde, ekonomik sosyal sorunları çözmek, savur-
ganlığı önlemek, maliyeti daha düşük yöntemler geliştirmek 
ve gelişmiş Batı'nın gelişmiş teknolojisini olabildiğince taklit 
ederek, onları aşmak gibi noktaları içermektedir. 

Buraya dek andığım aşamalardan geçen, S.S.C.B., yönetici-
leri, 1917-1940 ydları döneminde Sosyalist aşamayı oluştur-
muş olmaktadırlar. Genelliği içinde Marksist düşünceye 
uygun, endüstrileşmiş temele dayalı bir Sosyalizm. Anılan 
bu Sosyalizmin nitelikleri kısaca şöyle özetlenebilir: 

0 Proletarya diktatörlüğü ve siyasal iktidarın büyük gücü; 

<9 Üretim araçları mülkiyetinin kaldırılmış olması; 

9 Ekonominin bir Plâna göre güdülmesi. 

2. SOVYET SOSYALİST SİSTEMİNİN DEĞİŞMESİ 

1917 y.'dan 1953'e değin uzanan dönemde, geri kalmışlığı yen-
mek, önceliklerin önceliği olmuş, Sosyalizmin oluşturulması bile, 
yoksulluğun bu kısır döngüsünü kırmağa yönelmiştiı. Daha önce 
belirttiğim üzere, "Komünist topluma" ve herkese "ihtiyacına 

(947) Amlan bu çalışma kampları, öylesine çoktur ki, P O L İ S ' m bunun için özel Ö R G Ü T L E R 
oluşturması gerekmiştir.  Bu tarzda  oluşan Kamplarda,  200,000 kişinin zorla çalıştırılması 
sonucunda Leningrad ile Beyaz Deniz arası kanal inşa edilmiştir.  1941 de ele geçen, bir Dev-
let plânına göre, toplam yatırımların % 18'i,  bu tür çalışma ile gerçekleştirilmiş  olmaktadır. 
Anan, J . M . A L B E R T I N I :  Capitalisme  et Socialisme a l'Epreuve,  a.g.e.n. sh: 100. 
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göre ilkesine» ulaşabilmek için ekonomik kalk*Jf)|^a,  zorunlu-
lukların zorunluluğu olmaktadırV^48), 

Bu dönem içinde, politik yapıların ekonomiye egemenliği, 
üretim araçlarının kamulaştırılması ve burjuvazinin „yavaş, yavaş 
silinmesi gibi, Sosyalizme doğru bazı taransformasyonlar  ger-
çekleştirilmiştir. Fakat, yukarıda belirtmeğe çalıştığım gibi, Sosya-
lizmi, ekonomik büyümenin aracı yapmak yerine, ekonomik 
büyümeyi, Sosyalizmi gerçekleştirmenin, bir aracı yapmak 
gerekmektedir. Kısaca ikisi arasındaki karşılıklı ilişkileri ve etkileri, 
bir diğerini destekleyip, bütünleştirecek ve yaygınlaştıracak bir hale 
getirmek zorunluluğu duyulmaktadır. 

Oysa, bu iki dalda da tıkanıklıklar  oluşmağa başlamış, 
kalkmamadan, Sosyalizmin gelişmesi de frenlenmektedir. 
Ekonomik faaliyetlerin  güdümü ve yönetimi, artık yeni 
strüktürlere uymamaktadır. Sovyet ekonomisi, Stalin döne-
mine değin uzanan uygulamalar sonucunda, çok değişmiş ve 
çeşitlilik kazanmıştır. 

Plânlama, üretimin bütün dallarında belli bir miktar büyüklü-
ğü içeren hedefleri  saptamak; üretimden sorumlu olan çeşitli ve bir 
diğerine belli bir hiyerarşinin katı ilişkileri içinde bağlı Bakanlık-
ların, merkezi strüktürleri ile departmanlar arası ilişkileri en yüksek 
idari mercilere bağlayan sıkı bağlantılar ile nitelenecek bir durumda 
idi. 

Plânların uygulayıcısı olan Sosyalist teşebbüslerin kaynak-
ları, yönetimi ve üretimi, rasyonellik, etkinlik bakımından, 
büyük engeller çıkarıyordu.  Bir tek örnek vermiş olmak için, 
üretimlerine değinelim: Teşebbüslerin başarı göstergesi, üre-1" 
timin global değeri idi. (Rusça Valovaj = Brüt, global). 
Böyle olunca; teşebbüsü yönetenlerin ilk hedefi,  bu global 
değeri büyütmeye yönelmek oldu. Bu doğrultuda en pahalı ham 
maddeleri kullanmak, en kolay üretilecek mallara yönelmek (kalite 
ve tüketiciyi tatmin endişesi duymadan), kısaca, global değeri 
yükseltecek  bütün yöntemleri uygulayarak «val» gösterge-

(948) Bu noktada da, Sosyalist sistem ile Kapitalism, yine ters yönde benzer bir noktada 
birleşmektedirler. Nihayet  Kapitalist  sistemin sosyalizasyonu da kalkınma aşamalarına göre 
genişlemektedir. 
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sini yükseHSfek.  en büyükapıaç haline geldi (949). Böylece, daha 
1950 y.'dan beri Sovyet yöneticileri ekonominin yoksul kesimleri 
ile (çoklukla hafif  sanayi ve kimi zaman kimya dalı gibi ağır sanayi) 
ilgilenmeğe başladılar. Ayrıca hizmetler kesimi de ilgi bekliyordu. 
Kuruşçev (Khrouchtchev), artık çekilmez bir nitelik kazanmış 
bulunan merkezi katılığı kırmak ihtiyacını duydu (Bölgesel 
Ekonomik Kurulları oluşturacaktır-Sovnarkhozes-).  Fakat 
bu örgütler, Moskova'da bulunan eski Bakanlıkların boşlu-
ğunu ikâme etmiede ve ekonomik birimler arasında yeni ve 
doyurucu ilişkiler kurmada yeterli olmadılar. Kısa süren 
varlıkları sırasındaki müdahaleler-, daha çok karıştırıcı bir 
nitelik yansıttı. Bundan ötürü, yeni ekonomiyi yerine otur-
tamadan, kendileri ortadan kalktılar. 

Ekonomik kalkınma ve sosyalizme geçişi hızlandırma alanları 
da, derin bir bunalım içinde idi. Daha önceleri % 8,2 civarında ger-
çekleşen ekonomik büyüme ortalaması, 1956-1960 dönemi için 
% 5'e düşmüştü (950). Teorik düzeyde ise son derece yoğun tar-
tışmalar oluşuyordu. Belirtilmeli ki teori ve pratiği içeren bu eleş-
tiriler, değer teorisi ve fiyatların  formasyonu  teorisi ile ilgili 
yeni ve verimli görüş ve tartışmaların damgaladığı bir eko-
nomi biliminin, yeniden doğuşu denilebilecek çerçevelerinde 
cereyan ediyordu (951). 

(949) Rusya'da Teşebbüsün reformu  konusunda ilginç bir eser için bknz: 
— Marie LAVINGNE:  Les Economies Socialistes,  Colin, 1970, öezllikle; sh: 78 v.s. 

(950) Bknz: "Trois  Ans de Reforme  Economique en U.R.S.S. (1966-1968)" E. P., -içinde-, 
3.7.1969, sh: 12 v.s. 

(951) S.S.C. Birliğinde Sosyalist rejimin, bir diğer aşamaya götürecek ve "Ekonomik  Re-
formları"  oluşturan-,  1955-1965 dönemini saran, bilimsel nitelikli  bu tartışmalara-,  kısaca 
anmak ile yetinirsek- şu düşünürler katılmaktadır:  E. L I B E R M A N :  "Ekonomik  Hesap ve 
İşçilerin  Endüstride  Maddesel  İlgisi"  (Voprosy  Ekonomik-, No: 6, 1955); "Endüstriyel  Üre-
timin planlanması ve onu geliştirecek  maddi özendiriciler",  (Kommünist;  N o : 6, 1956); Endüstri 
"Plânı  ve Uygulamanın  Yöntemleri"  (1959); "Plân,  Prim ve Kazanç  (1962 ve ayrıca aynı 
başlıklı 2. inceleme 1964.). 

Ayrıca, L . G A T O V S K İ J :  "Sosyalist  Ekonomide Kâr'ın  rolü",  1962). 

G . K O S J A T C H E N K O :  "Plânlamayı İyileştirmenin  Koşulları".  K . P L O T N I K O V : 

Liberman Teorilerinin  Değerlendirilmesi"  (V.  Ekonomik, N o : 11, 1962). 

R. B E L O U S O V : "Ekonomik  Etkinlik  Her Şeydir"  (Pravda:  13 Kasım 1964). 

L. KASSIROV:  "Maddi  Özendirme ve Üretim"  (Pravda:  22 Ocak 1965). Daha geniş 
bilgi ve diğer düşünürlerin görüşleri için bknz, La Reforme  Economique en U.R.S.S. 
La Documentation  Française,  No: 3564, 17.2.1969, Paris. 
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Reformlar  oluşturan bu gelişmelerin aşamalarına burada gi-
rişmeyeceğim (952). 

Aslında Kapitalist ekonomiden Sosyalizme geçiş döneminin 
ekonomi teorisi, Eug6ne Preobraschenesky'nin ünlü eseri: Yeni 
Ekonomi ile doğmuş olmaktadır. Bu eserde geliştirilen temel 
tezin ilkeleri, bir diğerine karşıt olan plân ve piyasa mekaniz-
malarının ekonomik hayata egemen olma yönündeki çatış-
malarıdır. tşte Kapitalizmden, Soryalizme geçişin bu tarihsel 
dönemi bu iki mekanizmanın çatışması ile damgalanmak-
tadır (953). 

Piyasa-Plân ilişkisine dokunmuşken, belirtmek gerekir ki, çağ-
daş Sosyalist ülkelerin ekonomilerinde, emperatif  (emredici) plân-
lama ile kendiliğinden oluşan piyasa unsurlarının, sistemin man-
tığı içinde dönemine ve ülkesine göre değişmek üzere, giriştikleri 
kombinezonun sürekli bir çaba halinde yayıldığı görülmektedir. 
Yalnız anılan bu kombinezonun, sistemin mantığı içinde oluştuğu 
ve strüktürel anarşiye (tutartızlığa) yer vermediğini de belirtmiş 
olayım. Nitekim Sovyet akademisyenlerinden L. Leontiev's de «De-
ğer yasası ile plâmn bir diğerine hasım olmaktan çok, bağla-
şık» olduklarım belirtmektedir (954), 

Stalin döneminden kalma Sovyet Plânlama yönteminin katılı-
ğını, bir diğer deyişle ekonomiyi bir merkezden gütmenin sakınca-
ları veya ekonomide ademi merkeziyete doğru yönelme, 1953 y.'dan 
itibaren, yavaş yavaş başlayacaktır. En kalın çizgileri ile başlıca 
nedenleri şöyle özetlenebilir: Sovyet Sosyalist Modelinin Avru-
pa'da yayılması, halk yığınlarının entellektüel düzeyinin son de-
rece gelişmiş olması sonucu, bazı uygulamaların eleştirilmesi, eko-
nomik büyüme hızının düşmesi ve aynı dalda derinliğine yapılabilen 
araştırmaların, ortaya çıkardığı yeni görüşler; batının gelişmiş-

(95a) Bknz, H. C H A M B R E :  Nouvelles  Melhodes  en Economie Sovi(tique»  Projet,  -içinde-, 1 
Ocak 1966. 
— M . K A B A J :  l'Evolution  du Systbne des Stimulants  Mattriel  Dans l'Industrie  de l ' U . R . 
S.S.». R.I.C.,-içinde-, Temmuz, 1966. (B.I .T.) . 

(953) Bknz, E. PREOBRAJENSKY:  De/aN.E.P. auSocialisme,  Paris, Ed. du C. N. R. S., 
1966. 
— Sosyalist ekonomiye geçiş hakkında, yararla okunacak bir eser için, bknz, Ch. 
B E T T E L H E Î M : La Transition  Vers  l'Economie  Socialiste,  Maspero,  Paris, 1970. 

(954) Anan, E. M A N D E L : «La Reforme  de la Planification  Sovi(tique  et Ses Implications  Thi-
oriques» Les Temps  Modernes,  -içinde-, Haziran 1965, sh: a 161 v.s. 
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ekonomi bilimi ile kurulan ilişkilerin geliştirilmesi; düşünce ala-
nında yukarıda andığım araştırma olgusu doğrultusunda, yeni gö-
rüşlerin oluşması ve farklı  doktrinlerin, tartışılır bir hale gelmesi 
(955) gibi' Sovyetler Birliğinin, ekonomik alandaki gelişmelerine 
paralel gelişmeler gösteren, ekonomik düşünce alanındaki bu geliş-
meler, diğer nedenleri bütünlemektedir. 

Varoluşu, Sovyet ekonomik düşüncesinin gelişim seyrini 
ve verimi olumsuz yönde etkileyen, hatta donduran Stalin' 
in ölümünden sonra düşünceden başlamak üzere her şey, 
eskiye oranla, daha olumlu yönde gelişmeye başlamaktadır. 
Bir kaç aydınlatıcı örnek verelim: 

Kharkov  Üniversitesinde profesör  olan ve tüketim mad-
delerinde, tüketicilerin tercihleri ve zevklerine, hiç yer ver-
meyen ve sadece teşebbüs şeflerinin  kendi odaklarında, 
kalitesi düşük olan mal üretiminin, sörümüniin de güçleş-
tiğini, bu şeflerin  büyük ölçüde, üretim metodlarını da dü-
zeltmek iktidarmdan uzak olduklarını, üretim plânları, 
maliyet, ücret, randıman ve yatırımları, Merkezi Plânlama 
şemalarına göre hazırladıklarım» belirten Liberman, sosyalist 
ekonomiye, «Komünizmin hizmetinde olmak üzere» (956) kâr 
kavramım, böylesi bir ortamda geliştirmiş olmaktadır. 
Böylece sosyalist rejimin plânlama örgütü, sosyalist teşebbüsler ara-
sındaki karşılıklı ilişkiler, hem üretici, hem de tüketici nitelikleriyle, 
Liberman tarafından  eleştirilerek ortaya konmuş olmaktadır. Sov-
yet plânlamasını ilke olarak değil; fakat,  uygulama olarak eleşti-
ren Liberman'ın kâr unsuru anlayışı; hiç bir zaman özel 
kişilere kâr - kazanç sağlamak için, ön görülmemektedir. 
Kâr, üretimin rasyonalizasyonunu, iyileştirilmesi, sosyal 
hizmetlerin sağlanmasında, bir özendirici gösterge işlevi, 
görecektir. Bu doğrultuda gerçekleştirilecek kârlar, üretim 
araçları mülkiyetine sahip olan bütün toplumun olacak-
tır yazara göre (957), 

(955) Örneğin, bir yanda LİBERMAN, N. FEDORENKO; L. LEONTİEV, V. TRA-
PEZNIKOV v.s. diğer yanda, L. GATOVSKİJ,  B. SUKHAREVSKİJ,  A. G. 
ZVEREV  v.s. gibi. 

(956) Prof.  LİBERMAN, Londra'nın The  Economist  gazetesinde,  26.8.1966 tarihinde yayın-
ladığı makalesinin başlığı şudur: «Kâr,  Komünizmi  Gerçekleştiren  Bir Araç» olmaktadır. 

(957) LIBERMAN'ın, yorumu için bknz, I. GUELFAT: «Nouvelle  Etapes  Dans le Dtve-
loppement de la Penste  £conomique en U . R . S. S.», R. H. E. S., -içinde-, N o : 1, 1968, 
jh: 56-100. 
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Kısaca Liberman'ın tutumu, Stalin plânlama yönteminin bazı 
yetersiz yanlarını düzeltmeyi amaçlamakta ve merkezi bir plân-
lamanın gerekleri ile Sosyalist teşebbüslerin rasyonel işle-
yişleri, ihtiyaçları arasında, yeni tertipleri öngörmektedir. 
Anılan bu düzenlemeleri kısaca özetlersek: 

• Oransal olarak nadir olan mal ve hizmetlerin teşebbüslere 
tahsisi ile, üretimin temel amaçlarının merkezi otorite tarafından 
saptanması; 

• Merkezin saptadığı amaçların gerçekleştirilmesi yönündeki 
kararlar verme yetkisinin teşebbüse transfer  edilmesi; 

• Teşebbüsün içinde, yönetici personele ve işçilere verilecek 
primler ve teşebbüs fonuna  aktarılacak ödemelerin kiriteri olarak 
kâr-sermaye ölçütünün kabul edilmesi. Görülüyor ki, Prof.  Liber-
man için kâr öğesi, merkezî düzeyde saptanmış bulunan te-
temel hedefleri,  öylesine gerçekleştirme özendiricisi oluştura-
caktır ki, toplum için yeni olan bu uygulama, teşebbüs içinde 
iyi sonuçlar vermenin, aracı olmaktadır. Daha önceki uygu-
lamalarda, andığım gibi, sosyalist teşebbüsün her uygula-
ması, toplumun ve tüketicinin lehine sonuçlanmıyordu çok-
lukla. 

Anılmaya değer diğer tezler, L.V. Kantorovitche'e aittir. 
Geliştirdiği teoriler'e, düşünür, Sosyalist Bir ekonomide, 
«optimal plânlama» «ekonomik etkinlik», «iktisadî kaynak-
ların en iyi kullanılması», gibi, konulara, yeni katkdar getir-
mektedir (958). 

Stalin döneminin Merkeziyetçi Plânlamasına dayanan 
Sovyet Sosyalist rejimi, yukarıda özet halinde değinmeğe 
ancak olanak bulduğum, doktrinal görüşlerin oluşması, 
öbür yandan, Siyasal Strüktürün en üstün katmanında Sta-
lin'in yerine, başka yöneticilerin geçmesi sonucunda, sistem, 
«Ademi Merkeziyete» dayalı strüktürel bir değişmeye uğra-
makta ve beliren bunalım, yeni bir tutarlılık ile giderilmek-
tedir. 

(958) Bknz, L. V. KANTOROVITCH:  Calcul  Economique et Utilisation  des  Resscurces, Paris, 
Dunod, 1963, (305 sh, Rusçadan çeviri). 
— Ayrıca, N. C H A N D R A :  «Le ModUe  de Kantorimtch  et la Mithode  Soviitique  des 
Balance», R. E. P. -içinde-, 1966, No: 2, sh: 228-254. 
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A) Ademi Merkeziyetçilik  Dönemi 

Stalin'in, bıraktığı strüktürler, onun yerine geçen yöneticiler 
ve özellikle Kuruşçev  tarafından,  büyük ölçüde değişmiş olmakta-
dır. Sovyet Komünist Partisinin yeni hedefleri  arasında, 1980 yılında 
Sovyet insanına, 1960 A.B.D.'inin yaşam düzeyini sağlamak, 
ilkesi bulunmaktadır. 

Yukarıda belirtildiği gibi, Sosyalist Rejim, ekonominin ve be-
şerî strüktürlerde belirmiş bulunan yeni niteliklere göre yeni bir 
aşamaya tırmanmış bulunmaktadır. 

1960'lara değin, ülkenin askerî gücü garanti edilmiş olmakta, 
üretim araçları (donatım) endüstrisi, tüketim malları üretiminin 
ve tarım potansiyelini çoğaltabilecek bir duruma girmektedir. 
Yalnız, gerçekten çok güçlenmiş bulunan, bu büyük sanayi potan-
siyelinin kullanılması, plânlama yöntemlerinin bölgesel özelliklere 
ve yöresel gerçeklere göre yeniden gözden geçirilmesine bağlı bir 
duruma gelmektedir. 

Sanayi teşebbüslerinin, Moskova'da yer alan teknik bakanlık-
lardan itibaren yönetilme yöntemi, büyük tutarsızlıklar yansıtıyor; 
israflara  yol açıyordu. Bundan ötürü, ekonomik yöntemi değişti-
rip, daha etkin bir hale getirmek gerekiyordu. Ekonomik yöneti-
min etkinliğini sağlamak üzere iki yol izlenecektir. Kuruşçev ' in, 
daha önce kısaca andığım Ademî Merkeziyetçilik yolundan sonra, 
Kossigin tarafından  izlenen, idarî merkeziyetçilik  ve ekono-
mik Ademî merkeziyetçilik,  bir diğer deyişle iktidarları 
genişletilen Bakanlıklara karşın, Sanayi Teşebbüslerinin 
özerklik şuurları da genişliyordu. 

a) Ekonomik Reformlar: 

Yukarıda, özellikle 1962 y. 'dan itibaren Sovyet otoritelerinin, 
ekonomik yönteminin teorik tartışmalar konu edilmesini özendi-
recek bir ortama girdiklerini belirtmiştim. Düşüncelerini özetledi-
ğim Prof.  Liberman, plânlamaya, Sanayi teşebbüslerine 
üretim hacmi, ürün türü ve teslim etme programım, sadece 
işaret etmekle yetinmesi gerektiğini belirtmekte, üretim yön-
temi ve ayrıntılarla ilgili diğer kuralların, malî fonların,  ücretlerin 
v.b., hususların ise, teşebbüslere bırakılmasını öneriyordu. Kısaca 
bu ilginç ve yeni olan girişim, bir teşebbüs özerkliği, önerisi 
oluyordu. 
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17 Eylül 1965 y.'da Merkez Komitesine sunduğu bir raporda 
Kossigin'de, yürürlükte olan eski sistemi yeriyor ve plân gösterge-
lerinin gerçeklere uymamasından yakınıyor ve yukarıdaki  öneri-
lerden esinlenerek, Ekonomik Reformları  oluşturacak bir taslak 
sunuyordu. Amacı, kısaca her şeyden önce, Sovyet vatandaşının 
yaşam düzeyini yükseltmektir.  Bu hedefi  gerçekleştirmek için, iki 
eylem önerilmektedir: 

• Üretim, tüketicilerin gereksinmelerini, daha iyi karşılayabi-
lecek ve onların yargılarına, açık bir hale getirilmeliydi; 

• Üretim daha etkin olmalıydı. Bu amaçla, yatırımların ran-
dımanını yükseltmek,  iş gücünün katkısını çoğaltmak, yeni teknik-
lerin, üretim sürecine girmesini hızlandırmak gerekmektedir. 

Özet halinde belirttiğim bu hedefleri  gerçekleştirmek için. öne-
rilen araçlar ise şunlar olmaktadır: 

• Teşebbüslere, daha büyük bir özerklik tanımak; 

• Teşebbüslerde çalışan iş gücünün, üretim ile ilgilenmesini 
ve katkıda bunulumasını sağlayacak etkin özendiriciler oluşturabil-
mek; 

• Ismarlama yöntemi kullanımının azaltılması ve onun yerine 
akid yönteminin genişleyen alanı tarafından  ikâme edilmesi (959). 

Anılan bu kararlar 1965 yılının son aylarmdan itibaren 
uygulanmağa başlanacaktır (960). 1966 yılında bu sanayi teşeb-
büslerinin sayısı. 45.000 civarında idi (961). Anılan yeni sisteme, 
1967'de endüstriyel üretimin % 12'sini üreten 700'ü giriyordu; 
1968'de ise, üretimin % 40 ını üreten 7.000 teşebbüs daha bu yön-
teme katılıyor, 1968 yılı sonunda ise üretimin % 70'sini saptayan 
26.000 teşebbüs bu sisteme geçiyor ve 1969 yılında, sistemin 
genelleşeceği belirtiliyordu (962). 

(959) Bknz, G. LASSER:  «La riforme  de l'Entreprise  Sovi£tiqut»,  R. E., -içinde-, No: 5, Eylül 
1967, sh: 701-702. 

(960) Belirteyim ki, benzer Ekonomik Reformlar,  Sosyalist  diğer Avrupa ülkelerinde dt uygulana-
caktır. Macaristan  hk. da, bilgi için bknz, J. B O G N A R :  Les Nouveaux  Micanismes  de l' 
Economie Söcialiste en Hongrie, Paris, 1969. 

(961) J. DESAU: La R6forme  Economique en Cours d'Application en U. R. S. S.» E. A., 
-içinde-, 1963, sh: 19-50. 

(962) «Trois  Ans» de Rtforme  Economique, a.g. in. P. E., -içinde-, 
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b) Piyasa Mekanizmalarına Yer Veren Yeni Bir Aşama 

İktisadî kalkınmayı  hızlandıracak sosyal üretimin etkisini yük-
seltmek, diğer yandan, işçilerin ekonomik yönetime katılmasını, 
kâr-prim gibi özendiricileri ve teşebbüsler arası yarışım gibi öğe-
lerin Sosyalist rejime ithal edilmesi ilke olarak, Sosyalist kalan 
plânlı bir ekonominin, sınırlı bir piyasa aygıtlarıyla uzlaş-
tırılması çabalarının sistem yönünden anlamı nedir? 

1965'te genelleştirilen bu ekonomik reformları  bazı Sovyet 
iktisatçıları (A. Birman örneğin) ülkelerin yeni rejiminde yeni bir 
«üçüncü aşama» gibi sunmaktadırlar (N.E.P., plânlama 
ve toprakların kollektifleştirilmesi  aşamalarından sonra). 
Batılıların çoğu ise, Kapitalist sisteme dönüşün bir biçimi 
olarak, nitelediler bu yeni açılışı. 

Günümüze dek uzanan gelişmeleri ile strüktürel yeni tutarlı-
lıklar oluşturmayı gerçekleştiren bu Ekonomik Reformlar,  Sovyet 
Sosyalist sisteminin, gelişmiş, değişmiş strüktürlerine tekabül eden, 
içsel ve dışsal etkilerin doğrultusunda oluşan yeni bir Sosyalist aşama-
dır. Düşünceme göre sistem, kendi mantığı içinde gelişmektedir. 
Bir ekonomik kararın Moskova'da veya örneğin Ukranya'da alınmış 
olması, yani teşebbüslerin, merkezden veya teşebbüsün bizatihi 
odağından itibaren yönetilmesi; çok önemli bir nitelik değişikliği 
yansıtmaz. Sosyalist teşebbüsün, bazı özendiriciler uygulaması da, 
nitel köklü bir değişiklik değildir. Üretim araçları mülkiyeti ile, bu 
ekonomik v.b. özendiricilerin, Kapitalist bir üretim biçimi üretip, 
üretmediğine bakmak gerekir. Bu oluş olmadığı sürece, Kapitalist 
sistemin varlığından söz açmanın, doğru olmayacağı söylenebilir. 

Kuruşçev'in son yıllarından itibaren, Sovyetlerin sanayi 
strüktürünün son derece bozulmuş olduğu, anlaşılmış ve tep-
kiler belirmiş idi. Üretim araçları üreten veya büyük sanayiye 
verilen kesin öncelik (K. Marks'm genişletilmiş yeniden üretim 
şeması ve Lenin'in görüşlerinin etkisi), artık kuşku yarat-
maya başlıyordu. Hızla yaydan bu tartışma iki plânda özel 
bir önemle yansıyordu: 

# Politik Alanda; Resmî doktrin olan Stalinci görüşün, tem-
silcileri olan akademisyen: Strumilin, Ostrovitjanov, Paskov'u, 
modern ekonomiyi savunan, Kantorovich, Nozovilov, Nemcinov 
gibi düşünürleri, karşı karşıya getiriyordu. 
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# Bilimsel Alanda; Merkezi Plânlamadan yana olan Gluskov, 
Belkin, gibi düşünürleri, Devlet düzeyinde bir merkeziyetçilik, 
tabanda Teşebbüs seviyesinde ise, bir ademi - merkeziyet-
çiliği savunan Liberman gibi düşünürleri, karşı karşıya ge-
tirecekti (963). 

Böylece gerçekleştirilen reformlarla,  Stalin plânlama tipi 
ve ekonominin güdümü değişmekte, Sovyet Sosyalist Sistemi, 
yeni bir örgütlenme biçimi içinde, piyasa mekanizmalarıyla 
uzlaşan yeni düzenlemeler oluşturmuş olmaktadır. 

Sovyet Sosyalist sisteminin bu yeni modelinin oluşmasında; 
kısaca andığım, bu içsel kökenli nedenler yanında, dışsal neden-
lerin ve özellikle, Stalin dönemi kapandıktan sonra, Sosyalist 
ülkeler arasmdaki ilişkilerde meydana gelen büyük değiş-
melerin de rolü bulunmaktadır. 1955 y.'da, Sosyalist cephede 
oluşturulan Varşova Paktı'mn, 1968 Baharında (Demokrasi 
ile Sosyalizmi uzlaştırma denemesi), Çekoslovakya'ya  yap-
tığı karışmaların da gösterdiği gibi Sosyalist entegrasyonu 
kurtarmak amacma dönük olduğunu kanıtlıyordu. Yine 
ekonomik alanda oluşturulan Comecon da, ayni işlevi bu 
alanda yürütecekti (964). Görünürdeki neden ise, Kapitalist 
nitelikte tehditlerdi. 

Kısaca Sosyalist blok giderek daha karmaşık, daha farklı 
ve daha da bölünmüş bir h^le gelmektedir Çin, Arnavutluk 
ve Çekoslovakya,  bu oluşun en açık örnekleridir (965). Kapita-
list Batı dünyasındaki içsel çatışmalara, benzer sistem içi çatışmalar-
dır bunlar. Milovan Djilas gibi, «Komünist düşüncenin, öldü-
ğünü» iddia etmenin (966), her ne kadar gerçeklere uymadığı 
kabul edilebilirse de, Sosyalist cephede, her ülkenin çeşitli 
strüktrlerine göre, en uygun düşen modelin oluşturulmasına, 
Sovyetlerin, engel olmaya kalkışması da, kanımca evrime 
karşı düştüğünden doğru değildir ve de; Çekoslovakya'da 

(963) Bu konuda daha geniş bilgi için, J. MARCZEWSKİ:  Evolution de la penste Eco-
nomique Dans les Pays de l'Est, P. E., -içinde-, 6 Mart 1969. 

(964) Bknz, H. G. DENCAUSSE: «Les Realitcs Contre l'Ideologie», Reme Français  de Sci-
ence Politique,  Şubat, 1969, sh: 11-43 arası. 

(965) Bknz, I. IANNAKAKIS:  Vers Une Opposition Socialiste Au Sein du Socialisme», 
Les Temps  Modernes,  Ağustos-Eylül, 1968. 

(966) M. DJİLAS: La Societ^ Inanchevöe, Paris, Calmann-Levy, 1969. 
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görüldüğü üzere, büyük tepkiler yaratmaktadır. Kısaca, 
Sosyalist oluşa, bir tek ülkenin kendi modelini ve diktatörlü-
ğünü empoze etme denemeleri Sosyalist Cephede, dirençler 
ve tepkiler yaratmaktadır. Bütün bu oluşumlar arasında, 
sosyalist cephede en önemli çatışma, Sovyetler ile 9,6 milyon 
km 2 yüz ölçümü ve 780 milyon nüfusu,  2,8 milyon ordusu ile 
Çin arasmda, oluşmaktadır (967). 

Görüldüğü gibi Sovyetler Birliği, Sosyalist cephede belir-
miş bulunan bir ayrılığın. Kapitalist sistemin yarattığı teh-
didin etkisine kendi vatandaşlarının eklenebilecek diren-
melerine neden olacak durumların oluşmasını, haklı olarak 
dilememektedir. Diğerlerine eklenen bu nedenlerle, Sovyet Sos-
yalist modeli, tüketicilerin eğilimlerine giderek daha fazla 
açılmakta, yaşam düzeylerini yükseltecek  bir iktisadî 
kalkınmayı  gerçekleştirecek düzenlemelerle uzlaşmaya ça-
lışmaktadır. 

Bu düzenlemeler, C. Bobrovvski  ile birlikte söyliyebilirim 
ki, Sovyet Sosyalist Sisteminin ilkelerine «dayanarak» sür-
mektedir. 

Sovyetlerde görülen bu oluşmalar, düşünceme göre di-
ğer sosyalist ülkelerde de her strüktürel özellik ve gerek-
sinmeler doğrultusundaki farklılıklarla  tekrarlanacaktır. 
Çin'in 1963 y.'dan sonra farklı  bir modele girmesi, Romanya 
ve Macaristan'ın nisbeten daha özerk geliştirmelere, Yugos-
lavya'nın Sosyalist Karma Ekonomi uygulamasına karşın, 
Çekoslovak  denemesi (Sosyalizmin demokrasi ile uzlaşan 
bir düzenlemeyi sergilemeden engellenmiş oldu), özgür bir 
ortam bulabilirse daha da çeşitlenebilecek bir oluşumun örneklerini 
sergilemektedir. 

Sovyet Sosyalist modeli, belirtmek gerekir ki bütün bas-
kdara karşm, Sosyalist cephede yer alan diğer ülkelerin, 
hiç biri tarafından  ve anlaşılır strüktürel nedenlerle aynen 
tekrarlanamamaktadır. Yugoslavya'nın  1950 çevrelerinde 
bu modeli aynen uygulamaya kalkışmasının yarattığı başa-
rısızlık karşısında, bu ülkenin denemeye başladığı yeni 

(967) Bknz, A. GABELIC: «Le Tourbillon Strat^gique du Monde Socialıste» R. P. I., 
Belgrad, 20.3.1969. 
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modeller, bu kitapta belirtip savunduğumuz strüktürel sı-
nırlılığı açıkça ortaya koymaktadır. 

3. SOSYALİST SİSTEMİN STRÜKTÜRLERİ 

Daha önce belirtmiş olduğu gibi, Sosyalist sistemin başlıca en 
büyük Doktrini olan Marksizmin öngördüğü Sosyalist sistemi, çer-
çevesel ve işleyiş, kısaca bütün strüktürleri ile henüz oluştura-
mamıştır. Marks'tan önceki sosyalistlerde de, dağınık dü-
şünceler ve «düşsel» bir kaç deneme dışmda derli toplu, 
bir Sosyalist sistemin teorilerine rastlanmamaktadır. Zaten, 
Sosyalist ilk modeli oluşturmak durumunda kalan Sovyetlerin, 
günümüze dek henüz devam eden güçlükleri de, Marksist-Leni-
nist doktrin, bu alandaki boşluğundan ileri gelmektedir. 

Burada değinmeğe çalışacağım strüktürler, genellikle 
Sovyet Sosyalist Modeli, örneğini temel almış olacaktır. 
1945'ten itibaren, Doğu ve Orta Avrupa'da, Polonya, Macaristan, 
Çekoslovakya,  Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk  ve Yugoslavya' 
nın oluştuduğu ve «Halk Demokrasileri» denilen ülkelerde de ilke 
olarak Sovyet modelinden (aşağı yukarı), alman esinlenmeler 
doğrusunda,uygulamaların oluştuğu kabul edilirse, andığım 
Sovyet modelinin sınırları genişlemiş olmaktadır. Nihayet 
bütün bu ülkelerde, önce üretim araçlarının mülkiyeti kal-
dırdarak onun yerine sosyalist bir mülkiyetin temellerini 
oluşturan kamulaştırmalar (968), yapılmakta, sonra da sos-
yalist topluma götürecek bir üretim biçiminin oluşturul-
ması amacına da dönük olmak üzere, bir ekonomik yönetim 
doğmaktadır. 

Sosyalist Sistemin, çerçevesel ve işleyiş strüktürlerini en önem-
li nitelikleriyle yansıtabilmek için, kurumsal, sosyal, ekonomik 
strüktürlerin ve iktisadî faaliyetler  ve olayları içeren sürecin, 
ana çizgilerini saptamak zorunludur. Şimdi bu konuyu ince-
lemeğe çalışalım. 

A) Çerçevesel Strüktürler 

Sosyalist Ekonomik Sistemin, hukuksal, kurumsal ve 
sosyal strüktürleri, sistemin çerçevesel strüktürlerini oluş-

(968) Bknz, Dusan K O K A V E C :  «La Propriitt  «Socialiste»,  Le Droit Civil  Tchecoslovaque, 
Bratislava,  1969. 
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turmaktadırlar. Bu strüktürlerin, tabanını oluşturan Sos-
yalist Mülkiyet kurumu, ile tavanını oluşturan ve diğer bütün 
strüktürleri doğrurtan bir anne olan sosyalist Devlet, Sos-
yalist sistemin, çerçevesel strüktürlerini ve bu oluştan iti-
baren de, ekonomik sistemin modelini yansıtan, işleyiş st-
rüktürlerini belirlemektedir. Bu nedenle, Sosyalist Devlet, 
Sosyalist Mülkiyet ve davranış strüktürleri üzerinde durmak 
gerekmektedir. 

a) Sosyalist Devlet 

Açıktır ki, Marksist-Leninist doktrine göre, Sosyal Devlet, 
«Proletarya diktatörlüğünün» devleti olmaktadır. Doğal olarak, 
bu devletin işlevi, Kapitalist veya Prekapitalist sistemden, önce 
sosyalist aşamayı, sonra da Komünist aşamayı gerçekleştir-
mekten ibarettir, ö m r ü , böylece bir Devlete ihtiyaç kalma-
yan Komünist bir toplum oluşturuncaya kadar sürecektir. 
Çağımızın bütün Sosyalist modelleri henüz birinci aşamada 
bulunduklarından, şimdiki Sosyalist Devletin, nitelikleri de 
sadece bu aşamanın biçimi ile sınırlanmaktadır. 

S. S. C. Birliğinin Anayasasına göre Devlet, endüstri ve tarım 
kesimindeki işçilerin, işbirliği ve dayanışmasına dayanmak-
tadır (969). Anlaşıldığı gibi, yukarıda değinilen niteliği ile 
Devlet, proletarya diktatörlüğünün Devletidir. Kuruşçev'in 
belirtmiş olduğu üzere, bu diktatörlük bazı sınıflanıl  dik-
tatörlüğü değildir. Çünkü, Sovyetlerin eski ve hayatta olmayan bu 
liderine göre sınıfsız  bir toplum söz konusudur. Bu anlayış 
doğrultusunda işçi sınıfının  yönetiminde olan bir Devlet savı, 
yansımamış olmaktadır (970). Aslında Sovyet uygulamasında görül-

düğü gibi, işçi sınıfının  güdücülüğü, Komünist partisinin aracılı-
ğıylada gerçekleştirilebilir. Böylece, «İşçi Diktatörlüğü», yeni 
bir biçimde sürebilemektedir. Partinin bu rolü, So&yalizmin gelişmesi 
ölçütünde, büyümektedir. Böylece Devlet, Parti aracılığıyla yan-
sımaktadır. 

(969) Bknz, Principes des Connaissances Politiques (Gosspolitizdat), Moskova, 1960, sh: 
213 v.s. 

(970) Sosyalist Doğu Avrupa ülkelerindeki uygulamalar ölçüt olarak ele alınırsa Sosyalist 
ülkeleri yönetenler kanımıza göre, çoklukla ÎÇŞİ sınıfına  dahil değillerdir. Hatta 
onların tam demokratik  mümessilleri bile değillerdir.  Objektif  bir gözlem; İ Ş Ç İ L E R adına 
ve onlar yararına (belli  ölçülerde), fakat  onlardan kopmuş, S O S Y A L İ S T  bir BÜROKRAT 
sınıf,  olmaktadır.  1970 Ocak ayında Polonya'daki  işçi isyanı, böylesi bir sınıfa  karşı yapılmış 
ve yöneticilerin  değişmesi ile sonuçlanmış bir eylem olarak, sayısı çoğaltılabilecek  örneklerden 
bir tanesini oluşturmaktadır.  — " 
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Yukarıda, andığım gibi Sovyetler için Sosyalist Devleti: «işçi 
sınıfı  ve bütün çalışmaların elinde, Sosyalist bir toplumu 
oluşturup oradan Komünizme geçişi hazırlayan bir vazge-
çilmez araç olmaktadır» (971). 

Görüldüğü gibi Sosyalist Devlete verilmiş bulunan bu işlev 
dolayısıyla, Sosyalist modelin bütün strüktürleri, üretim bi-
çiminin değişmesinde, ekonominin ve sosyalizme geçişin 
tüm örgütlenişi, Devlet tarafından  oluşturulmakta, değiş-
tirilmekte ve de güdülmeltedir. Bu işlev özellikle, iş gücü ve tü-
ketimin denetlenmesi, üretimin oluşturulması, Sosyalist Mülkiyetin 
yaratılması ve korunması konusunda somutlaşmaktadır. 

Burada anacağım Sosyalist ülkelerin Anayasaları,  Devletin 
bu özelliğini, iyice yansıtmaktadırlar (972). Her hukukî strüktür gibi, 
örneğin Sovyet hukukî rejimi de, toplumun ekonomik re-
jimine dayanmaktadır.  V e de hukukî striiktüre içsel bir uyum 
ile kurallar bütünlüğü sağlayan da, Sosyalist Devletin yarattğı 
bu iktisadî rejim, olmaktadır. 

Sosyalist Devletin bu özel durumu, Sovyetlerdeki tipi ile ve 
onun yankısı olan kamusal hukukun, çeşitli biçimleri ile ekono-
mik ilişkilere egemen olmaktadır. Böylesi bir devletin temel 
strüktürlerinden itibaren, örgütleri ve ekonomisi, çeşitli 
kurumlar arası, kişiler arası ekonomik ilişkiler, Kapitalist 
sisteme görece çok farklı  ve özel bir durum yansıtmaktadır. 
Bu tür yapılarda ekonomik hayatın düzenlenmesi, Devlet Teşebbüsleri 
veya sanayi, ticarî ve tarımsal v.b. gibi kooperatifleri  arasındaki 
karşılıklı ilişkiler aracılığıyla oluşmaktadır. 

b) Sosyal Mülkiyet: 

Üretim araçlarının Sosyal (973) Mülkiyeti, Sosyalist eko-
nomik sistemi belirleyen en önemli diğer bir yapısı olmakta-

(971) N. A L E X A N D R O V  (ve diğerleri): Les Principes de la TMorie  de l'Etat  du Droit,  Mos-
kova, 1960, sh: loş. 

(972) Bu konuda, ilginç açıklamalar ve seçilmiş parçalar için bknz, M. LAVIGNE: a.g.e. 
(973) Kapitalist sistemin, belirleyici temel strüktürlerinden biri üretim araçlarının özel 

Mülkiyeti idi. Buna karşın Sosyalist sistemde, yapılan kamulaştırmalarla, bu «özel 
mülkiyet kaldırılmaktadır. Oluşan bu yeni mülkiyete,  kimi zaman Kollektif  Mülkiyet  v.s. 
denildiği,  sık sık görülmektedir.  Açıktır ki, oysa Kollektif  sıfatı,  dinamik iliçkilerde,  doğrudan 
bir paylaşma, ortaklık ve özellikle  Y A R A R L A N M A Y I  içerdiğinden,  biraz eksik kalmakta-
dır. Bundan ötürü, « S O S Y A L »  Kavramı,  bana daha uygun görülmektedir. 
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dır. Kurumsal ve Sosyal yapılar açısından, üretim araçları-
nın özel Mülkiyeti, ilke olarak kaldırılmış bulunmaktadır. 
(Fakat, tüketim malları, başkalarım sömürmeye olanak ver-
meyecek tarzda; örneğin çiftçinin  kendi evine, ve bir kaç 
baş hayvana, küçük bir toprak parçasına ve aletlerine v.s. 
sahip olması, normal karşılanmaktadır).  Andığım bu Sosyal 
Mülkiyet, ya devletin veya Kamusal Yöresel Yönetimlerin 
(örneğin: Kolkhoses), elinde olup, farklı  organları, tabandan 
tavana kadar, çok sıkı bağlantılardan oluşan diziler oluş-
turmaktadır. Anlaşılmaktadır ki bu temel üzerinde Sosyalist 
Devlet, spesifik  kurumlar aracılığı ile ekonomik faaliyetleri, 
gütmek kudretini, elde etmiş olmaktadır. Ekonomik birim-
lerin, böylesi bir sosyalizasyona bağlanması, ekonomik fa-
aliyetlerin tümünü Devletin eline vermekte ve Devlet bu 
sayede ekonomik hayatı, saptanacak amaçlarm kısa ve uzun 
vadeli izdüşümlerine göre, yöneltmek ve oluşturmak olana-
ğına kavuşmuş olmaktadır. 

Üretim araçlarının mülkiyeti, özel kişilerin tasarrufuna  konu 
olmadığına göre, bu temelden itibaren oluşan sosyal sınıfların 
strüktürleıi de, sosyal mülkiyetin işlevleri doğrultusunda oluş-
maktadır. Sosyalizmin, ünlü sav sözü (Sloganı), sınıfsız  bir 
toplum oluşturmaktadır. Kapitalist sımf,  olmadığına göre geriye 
bir tek sınıf  kalmaktadır. 

Böylece sosyalist anlayış gereğince tek sınıflı  bir toplum oluş-
maktadır. Bu toplumda insanların, bir diğerinden ayrılmasının öl-
çütü artık, onların hukukî statülerinden çok, kişilerin ekono-
mik işlevlerinin önem sırası olmaktadır A. Marchal 'a göre 
sonuç olarak, sosyalist aşamasındaki bir toplum, üç ayrı 
sosyal sınıf  taşımaktadır: «İşçi sınıfı»,  «Kolkıtosiens» köy-
lüler ve entelektüeller. Konuya değinmişken belirtelim ki, 
teknokrat ve bürokrat grupların oluşumu Sovyetler'deki  biçimi 
örneğinde, Kapitalistleşmeye dek varmamakla beraber, di-
ğer sosyal gruplara oranla tahammülü bazan güç bir ayrı-
calıklı durum oluşturabildiğini, anımsatmakla yetinelim. 

Sosyalist Mülkiyet hakkında bir bilgi vermek amacı ile 
aşağıdaki çizelgeyi yansıtalım (974). 

(974) Belirtelim ki, Sosyalist ülkelerin çoğunda, tarımsal kesimde genişliği değişebilen bir 
alan kamulaştırma dışı kalabilmekte, endüstri alanında, sınırlı ölçülerde kalan ve 
sürekli Devletin yönetiminde -bulunan bir ÖZEL KESİM bulunabilmektedir. 
1961, sh: 103. 



ÇÎZELGE 29: Sosyalist Ekonomilerde, Sosyalist Mülkiyet Kesimi (veya Sosyalistleştirilmiş kesim % olarak) 

Ülkeler G.S.M.H. sanayiinin Brüt 
Gelirinde 

Tarım Kesiminin Brüt 
Gelirinde 

Toptan Satış Ticaretinin 
Iş Hacminde 

1950 1960 1966 >95» 1960 1966 1950 1960 1966 

Bulgaristan — 99,7 97,7 97,5 99,ı 99,5 65,0 99,' 99,6 94,3 99,9 99,9 
Macaristan 65.7 90,6 98,6 9i,4 97,3 98,9 I I,03 77,o3 97,33 61,0 98,8 99,ı 
Polonya 54.o 72,4 78,8 96,8 99,4 99,6 8,0 10,8 >3,3' 83,0 97,4 98,7' 

78,5 D. Almanya 54,2 81,1 85,9 70,0 84,5 85,3 12,1 80,0 9i,3 47,3 77,2 
98,7' 
78,5 

Romanya 61,4 83,3 96,1 92,4 98,7 99,8 8,2 64,6 90,6 88,5 99,9 100 
Çekoslovakya 81,0 98,0 99,' 96,1 99,9 100 17,0 9°,ı 90,5 9i,7 99,9 100 

Yugoslavya — 77a — — — — — 
i 

12,4 
14,o3 

— — — 

1: 1967; 2: 1963; 3: Ekilen Alanlar. 
Kaynak:  M. Lavigne: Les Economies Socialistes, A. Colin, Paris, 1970. a.g.e., sh: 38. 
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Aşağıdaki çizelgeden de (30) S.S.C.B.'nde Sosyalistleştirilmiş 
sektörün boyutlarını izlemek olanaklıdır. 

ÇİZELGE 30: S. S. C. B. Ekonomisinde Sosyalistleştirilmiş Sektörün Oranı 
(Yüzde Olarak). 

Yıllar 1924 1928 1937 

Millî Gelirde 
Brüt Sanayi Üretiminde 
Brüt Tarım Üretiminde 
Toplam Ticaret Hacminde 

35-0 
76.3 

1.6 
47-3 

44.0 
82.4 

, 3-3 
76.4 

99-' 
99-8 
98.5 

100.0 
Kaynak:  G. M. Sorokin: La Planification  de l'Economie de l'U. R. S. S., Moskova, 

1961, sh: 103 

B) İşleyiş Strüktiirü 

Yukarıda andığımız çerçevesel strüktürler, ekonomik faaliyet-
lerin oluşması ve niteliğini belirleyen işleyiş strüktürlerini de be-
lirlemiş olmaktadır. 

Örneğin sosyal ihtiyaçları azami ölçüde tatmin etmek amacı, 
her şeyden önce bu ihtiyaçların saptanmasını gerektirmektedir. 
Bunun dışında, sahip olan iktisadî kaynaklar ve teknik düzeyinin 
de, buna olanak vermesi gerekir. 

Herşey Devletin egemenliğinde bulunduğuna göre iktisadî fa-
aliyet alanı, bütün ülke olmaktadır. Tekniğe gelince, Kapitalist 
rejimde olduğu kadar geliştirilmiş olmaktadır. Piyasa me-
kanizmalarının ve fiyatlara  dayalı hesapların kaldırılmış 
olması, teknik gelişmeleri ve seçkin bir teknokrasi'nin oluş-
masına yol veren ortamı oluşturmaktadır. Böylesi strüktür-
lerde kişilerin öznel istekleri yerine, normal ihtiyaçların ob-
jektif  ve bilimsel değerlendirmelerinin ikâme edilmesi zo-
runlu olmaktadır Bu işlevleri, Sosyalist plânlama sağlamak-
tadır. 

a) Sosyalist Plânlama 

Ekonomik açıdan, üretim, tüketim, dağıtım kuralları, emredi-
ci bir niteliğe sahip ve belli dönemleri kavrayan genel bir plân ta-
rafından  saptanmaktadır. İşte bu plânın hesapları, halkın objektif 
bir tarzda saptanmış bulunan sosyal ihtiyaçlarına göre, üretim 
miktarının gerektirdiği, sermaye ve işgücü, unsurları, aydınlığa çı-
kabilmektedir. 

S.S.C. Birliği Anayasası'mn 11. maddesi plân hakkında şun-
ları söylemektedir: "S. S. C . Birliğinin ekonomik hayatı, toplu-
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mun yararma olmak üzere iktisadî kaynakların  çoğaltdması, 
çalışanların maddesel ve kültürel düzeylerinin yükseltilmesi 
amacı ile, bir plan ile güdülmektedir». 

Bir diğer düşünüre göre, sosyalist plânlı bir ekonominin en 
büyük avantajı, en ekonomik üretim dallarını kalkındıracak ve ge-
reken alanlarda, son derece büyük kaynaklar yığıştırabilme kapa-
sitesi ile üretimin en ekonomik dallarının strüktürlerinde derinli-
ğine reformlar  yapmaya olanak verebilmesidir (975), 

Belli dönemler için uygulanan bir plânın niteliği, bir 
yasa'dan farksızdır.  Bundan ötürü plâm uygulamada kusuru 
görülen yöneticiler cezalandırılır. Bu niteliğine karşın Sosyalist 
Plânın uygulanması şunu göstermektedir ki, ne uzun süreli plân-
larda (Prospectifs),  ne de carı plânlarda, ekonomik hayatta oluşa-
cak bütün gelişmeleri ayrıntıları ile birlikte öngörmenin olanaklı 
olmadığı söylenebilir. Bundan ötürü, Sosyalist plânların, uygula-
malarında gerekli durumlarda, yapılan bazı düzeltmeler zorunlu 
ve meşru kabul edilmektedir. 

Kısaca Plânlama bütün Sosyalist ekonomilerin vazgeçilmez 
bir aracı olmaktadır. Ekonomik faaliyetleri  gütmenin bir metodu 
olmaktadır. Sosyalist bütün ülkelerde plânlama örgütleri, ekono-
mik yönetim organlarından ayrılmış bulunmaktadırlar (zaman 
içinde sınırlı olmak dışında), ekonomik diğer örgütlerden emirler 
almazlar ve ekonomik birimler üzerinde de, hiç bir iktidarları bu-
lunmamaktadır. Plânlamanın «emredici», olduğu denildiği zaman; 
bu demek değildir ki plânlama, belli teşebbüslere, belli bir davra-
nışı empoze edebilir. Fakat idare, ilgili teşebbüs için hazırlan-
mış bulunan plânın, uygulanması yönünde teşebbüsü mec-
bur edebilir. Günümüzün sosyalist bütün ülkelerinde idarenin, 
bu doğrudan hareket araçları, ekonomik denilen dolaylı 
tedbirlerle bütünlenmektedir. Bu sonuncu araçlar, plâm 
korktuğundan değil; fakat,  kendi çıkarma da uygun buldu-
ğundan dolayı uygulamasını öngörmektedirler (976). Bu 
yakın gelişmeler, plânlamanın metodunda, zorunlu bir de-
ğişmeyi gerektirmektedir. Tersine idarenin faaliyetlerini 
derinden değiştirmektedir. , 

(975) Bknz, K. KRASOVSKI:  «La Planification  des Investissements de Capitaux et la 
Nouvelle Tecnique», V. Ekonomi, No: 8, 1961, sh: 62. 

(976) Daha geniş bilgi için bknz, Marie LAVIGNE: a.g.e. 
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Sosyalist plânlama dolayısı ile aydınlatılması gereken bir di-
ğer yanlış, «Merkezî Plânlama» kavramı ile ilgilidir, Bu deyim ile 
açıklanmak istenen şudur: Ekonomik hayatın bütün unsurlarının, 
merkezî düzeyde plân tarafından  tanımlanmadığını; fakat 
plânın uygulama emirlerinin, merkezden ve sıkı bir yönetsel 
hiyerarşi tarafmdan  yayıldığı ve denetlendiğidir. Oysa gayet 
doğal olarak, ademî merkeziyetçi bir idarenin, merkezî dü-
zeyde hazırlanmış bir plânla uyumlaşabileceğini veya ter-
sine teşebbüslere kendi plânlarının bazı öğelerini hazırlaya-
bilmek yetkisi de verilebilir ve bu husus merkeziyetçiliği 
güçlendirilmiş bir yönetim ile de bağdaşabilir (daha önce, 
1965 te Sovyetler Birliğinde gerçekleştirildiğini belirttiğim ekonomik 
reformlar,  bu nitelikteydi). 

Kısaca plânlama belli bir zaman için, büyümenin oranı 
ve hızım, ekonomik faaliyetlerin,  ister ulusal, bölgesel, ister 
sektörel veya teşebbüs düzeyinde olsun, temel kriterlerini 
saptayan ve deyim uygunsa ekonomik hayatın eğilimlerini 
yansıtan bir aygıt olmaktadır. Sosyalist ekonominin, Kapi-
talist sistemin piyasasma tekabül eden bu aygıtının, diğer 
işleyişlerine, burada değinmeyi gerekli görmemekteyim (977). 

b) Sosyalist Teşebbüs 

Sosyalist bütün ülkelerde iktisadî hayatın akışını ve iktisadî 
faaliyetlerin  oluşma ve işleyişlerini, çeşitli biçimleri içinde, Sosya-
list sanayi v.b. teşebbüsler, gerçekleştirmektedirler. Bu noktada 
açıktır ki Plânları uygulayanlar, bu teşebbüsler olmaktadır, Özel 
faaliyetlerin  alanı sınırlı olduğundan, toplam ekonomik faaliyetle-
re, bu teşebbüsler egemen olmaktadırlar. Sosyalist ülkelerin ço-
ğunda, ekonomik yönetimin temel işlevleri, aynıdır ve temel ekono-
nomik birimleri oluşturan sanayi, ticarî, tarımsal, hizmetler gibi 
çeşitli üretim dallarını içeren teşebbüsleri kuşatmaktadır. 

Daha önce andığımız  1965 reformlarından  sonra örneğin S.S.C. 
Birliğindeki  sanayi teşebbüslerinin,  işleyiş tarzı değişerek  gelişti.  Bu teşeb-
büslere özerklik  verilerek,  etkinliklerini  düzeltmek  ve teşebbüs yöneticilerine, 
girişimlerini  daha  ekonomik  olan kriterlere  dayatmalarına  olanak  verildi. 

(977) Bu konuda daha geniş bilgi için bknz, W BRUS: Problemes G£neraux du Fonction-
nement de l'Economie  Socialiste,  Maspero, Paris, 1968. 
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Kısaca  bu reformlar  ile teşebbüslerin  kullanıdıklan,  yararlandıkları  hakların 
sınırları  genişletilmiş  oldu  (978). 

Belirtmek gerekir ki, Sosyalist Doğu Avrupa ülkelerinde, bili-
nen olaylar sonucu, 1945 y. 'da başlayan sanayi ve ticarî şirketlerinin 
kamulaştırılmasından sonra oluşan sosyalist teşebbüsler, benzer 
ve ortak yönlerine karşın, Sovyetler'in örgütlenme tipinin bir 
kopyası değillerdir. Farklar, her ülkenin sosyalizmi gerçekleştire-
bilecek ekonomik yöntemlerin izleyebildikleri orijinal biçimlerden 
ileri geldiği gibi, Sosyal Mülkiyet yapısında, kamusal ve özel 
mülkiyet paylarının karşılıklı oranları ve merkeziyetçilik 
derecelerinin değişebilmesi sonucu oluşmaktadırlar. 

Anılan bu farklılıkların  en belirgin olduğu ülke, örneğin Yu-
goslavya olmaktadır, Bu ülkede sanayi ve ticarî teşebbüslerin 1945 
ten sonra kamulaştırılması sonucunda, özgün bir örgüt-
lenme biçimi doğdu. Ekonominin kamulaştırılan (enerji, 
maden, demir - çelik sanayii, banka ve sigortalar) kilit ke-
simler, 1950'lerden itibaren, «Autogestion» (kendi kendini 
yönetim) rejimine bağlandı. Halk demokrasileri ve günü-
müzde özellikle Cezayir'de yaygm bir uygulama haline gel-
miş bulunan bu yöntem, Kamulaştırılmış teşebbüslerin, 
anılan bu birimlerin personeline transfer  edilmesi ve işçi-
lerin seçtiği bir kurul ve bu kurulun görevlendirdiği bir 
müdür tarafından  yöneltilmektedir.  Yugoslav teşebbüslerinde 
çalışan kişilerin ücretleri, daha önceden saptamış değildir; çünkü, 
bu üyelerin gelirleri, ilgili teşebbüsün işleyişi malî durumu, başarı-
larına ve işçi kurullarının, gelir dağılımı kararlarına, göre değişe-
bilmektedir. 

Sosyalist  teşebbüs hakkında,  burada  saptamağa çalıştığımız  özellikler, 
daha  önce «Sovyet  Sosyalist  Sisteminin  Değişmesi» ve «Ekonomik  Reform-
ların» oluşması dolayısı  ile değindiğimiz  gelişmelerle,  birleştirilecek  olursa, 
Teşebbüsün  Sosyalist  Sistemin  bütün özelliklerinin  birleşip yansıdığı  temel 
bir üretim ve dağılım  oranı olduğu,  kendiliğinden  ortaya çıkar. 

c) Davramş Strüktürü: 

Kapitalist sistemde, üretimde bulunmanın güdücü nedeni, kâr 
arayışları idi. Sosyal Mülkiyetli bir Sosyalizmde kişileri mal ve 

(978) Teşebbüslerin yönetilmesi hakkında bknz, V. POLYAKOV:  ve A. SİLİNE: l'Ad-
ministration du Personel Dans les Entreprises SovWtiques Depuis La Reforme  fico-
nomique», R. I. T., -içinde-, Ocak 1972, sh: 579 v.s. 
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hizmet üretmeye iten güç, kâr-kazanç «Saiki» olmadığına göre, 
ya nedir? 

Psikolojik ve zihinsel açıdan (kısaca Davranış Strük-
tiirii), tamamen plânlı bir Sosyalist ekonomi, ihtiyaç ekono-
misidir. Yani, mal ve hizmet üretimi, kâr - kazanç sağlamak 
amacı ile değil; belli ihtiyaçları karşılamak amacı ile, gerçek-
leşmektedir. Artık kâr yerine sosyal ihtiyaçların azami kar-
şılanmasını sağlayacak yönde ve tarzda Plânları uygulamak-
tadır. Bu noktada, Sosyalizmde üretici kişilerin, topluma hiz-
met aşkı ve gönenç düzeyini yükseltmenin bilincinin var olduğu veya 
olması gerektiği, kabul edilmektedir, Sosyal sınıfların,  sömüren ve 
sömürülen tarzda, ikiye ayrılmış bulunmadığı, Sosyalist ekono-
mi 'de, bunun gerçekleştirilebileceği kabul edilmektedir. Üreticilerin, 
ücretleri, çalışmalarına göre oluşacağından, verim yükselecektir. 
(Sosyalizmde herkesten yeteneğine göre alınıp, çalışmasına 
göre verilir). 

Böylece ekonomik faaliyetlerin  motorü, ilk olarak topluma 
olan hizmet aşkı ve gönenç özlemi olmaktadır (Böylesi bir 
Davranış Strüktürününü, yeni bir eğitim ile sağlanabileceği 
belirtilmektedir). 

Daha önce andığımız ekonomik reformlarla,  teşebbüsleri özen-
dirme yolunda yeni unsurlar getirildiğini belirttik. Yukarı-
larda, ayrıca, endüstri ve tarımsal alanda, sınırlı da olsa 
sömürüye olanak vermeyen ve devletin denetiminde olan özel 
kesimlerin varlığından söz açtık. Bu ve buna benzer alanlarda, 
Sosyalist ekonomilerde, çapı değişmek üzere, sınırlı bir parasal özen-
diricilere de yer verilmiş olduğu ortaya çıkmaktadır. Yalnız şu 
varki, bu anladaki bütün özendiricilerin, şu iki ilke ile çatış-
maması bir ön koşuldur: 

# İlkin, bir emek harcamadan ve hakkedilmeden bir gelir 
sağlamak olanağı ortadan kalkmaktadır; 

• İkincisi, bu yollarda, Kapitalist olabilmenin yolları tıkan-
mıştır. 

4. SOSYALİST EKONOMİK SİSTEMİN STRÜKTÜREL  ÇE-
ŞİTLİLİĞİ (VARYASYONLARI) 

Kapitalist üretim biçiminin oluşması ve sistemin gelişmeleri, 
en azından 300 yıllık bir zamanı sarmaktadır. 
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Sosyalist üretim biçimine dayalı bulunan Sosyalist sistem ise, 
1917 yılında görünmeğe başlamıştır. Sistemin kendini duyurması 
ve tutarlı bir tarzda işlevebilmesi ise 30-40 yıllık bir zamana ihtiyaç 
göstermiştir. Çağımızın başlıca iki büyük sistemi arasında, yalmz 
nitelik yönünden değil, gelişim ve değişim aşamaları bakımından 
da büyük farklılıklar  bulunmaktadır, 

Sosyalist sistemin içerdiği ülkelerde oluşan yeni ekonomik re-
formlar  ve orijinal arayışlar, yeni strüktürel dengeler yaratan tu-
tarlılıkların, açık göstergesi saydabilir. Yarım yüz ydı biraz 
aşan Sosyalist sistemin, gerek yer yüzünde yaydması, gerekse 
Sosyalist ülkelerin her birinde oluşma tarzı ve gelişim-de-
ğişim seyri, bu sistemin de, çeşitli strüktürlerle bağdaşabilen 
nitelikte olduğunu yansıtacak güçtedir. 

Bu gerçeğin ilk göstergesi, sistemin dünya yüzeyinin çeşitli 
yerlerinde, değişebilen biçimler ile oluşması ve yayılmasıdır. Ya-
yılma konusunda, aşağıdaki sayılar bu durumu saptayacak nitelik-
tedir: 

II . Dünya Savaşından önce, Sosyalist sistem evrensel düzeyde, 
yeryüzünün, alan olarak sadece % 17'sini ve nüfus  olarak ise, % 9' 
unu içeriyordu. 1960'de aynı saydar karşılıklı olarak % 26 
ve % 35'lere çıkmış bulunmaktaydı.  Yine Sosyalist sistemin, yer-
yüzü, toplam sanayi üretimindeki payı: 1917 yılında % 3'ten 
daha aşağıda iken; 1937'de % ıo'a, 1950'lerde % 38 (ve 1965' 
te sadece S.S.C.B.'nin payı, % 20) oranında, bir düzeyi yansı-
tıyordu (979). 

Sosyalist çevrelerin bu gelişmeyi, Sosyalist Sistemin, Kapitalist 
sistemden, daha üstün olduğu yönündeki değerlendirmelerine, 
burada değinmeyeceğim. Yalnız konumuz bakımından bu gelişimin, 
Sosyalist sistemin değişim aşamaları ve oluşumunun henüz 
bitmemiş olması ve strüktürel yönden, bir Sosyalizmin 
değil; birden çok Sosyalizmlerin, var olduğunu ve de olabi-
leceğini, aydınlatması bakımından, ilginç görünmektedir. 

Bir diğer özellik de çoklukla, Sosyalist Doğu Avrupa ülkelerin 
de oluşmuş bulunan yeni strüktürlerin, günümüzdeki nitelik-
leriyle, Kapitalist üretim biçimine yolları tıkamış oldukları; fakat 
Sosyalist sistemin mantığı içinde kalan ve her ülkenin gelişim seyri-

(979) Bknz, Economie Politique  du Socialisme,  Ed. du Progres, Moskova, 1967, sh: 303. 
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nin özellikleri doğrultusunda, yeni düzenlemeler ve biçimler oluş-
turabileceğini (örneğin otoriter Sosyalizmden, Demokratik Sosya-
lizme geçişleri v.b.), yansıtmaktadır. 

Sosyalist Cephede, Sosyalist ülkelerin ekonomilerini kaynaştır-
mak doğrultusundaki ve bazan talihsiz dışsal müdahalelere değin 
uzanan bu açık güçlükler, bu sistemde strüktürel belirleyicilik ve 
sınırlılığı, aydın bir tarzda ortaya koymaktadır. 

Çağımızda  çeşitli  ülkelerin  gerek  Sosyalist Sisteme yöneliş biçim-
leri; gerekse  bizatihi Sosyalist  sistem içinde  yer alan ülkelerde,  Sosyaliz-
min yürüyüş, gidiş tarzı, andığımız  strüktürel doğrultuda,  standart tek 
tip bir Sosyalizmin,  mevcut ve her ülke  tarafından  uygulanabileceği  (hazır 
bir elbise gibi), bütün aygıtları  ile oluşmuş bir modelin tasavvur edilmiye-

yeceği, birden  çok modellerin  ilgili  strüktürlere göre,  ancak oluşturulabi-
leceğini  göstermektedir.  Bu kanımıza dayalı  görüşümüzü Çağdaş  Sosyalist 
sisteme dahil  ülkelerin  Sosyalist  uygulamaları  doğrulayacak  niteliktedir.  Şim-
di,  Sosyalist  sistemin çeşitli  strüktürlerle,  uyumlaşabilen farklı  biçimler ve 
tertipler  oluşturabildiğini  gösteren,  denemelerini  kısaca ve kimi zaman an-
makla  yetinen değinmeler  yapmağa çalışalım, 

A) Sosyalist Sistemin Zaman İçindeki Değişmeleri 
(örnek S.S.C.B. örneği) 

Sotyalist değişmeleri zaman bakımından ele alınca ilk örnek 
olması ve «Sosyalizmin çocukluk»  hastalıklarına henüz bir aşının 
bulunmamış olduğu bir döneme rastgelmesi dolayısıyla, Sovyetler 
modelini anmak bir zorunluluk oluşturduğu gibi, aydınlatıcı nite-
likler de taşımaktadır. Sovyet Sosyalist modelinin, günümüze dek 
uzanan oluşum ve değişik aşamaları, Kapitalist bir strüktürden, 
Sosyalist strüktürlere geçişin güçlerini ve yarattığı sorunları da 
aydınlatmaktadır. Yeni strüktürel uyumluluklar oluşturacak geliş-
tirmelerin eski strüktürlerin yarattıkları güçlükleri aşmada doğan 
sorunlar ile yeni strüktürlerin oluşturabildikleri çelişkileri çözmede 
karşılaşılan sorunlar, Sosyalist sistemde de doğal uyumlaştırıcı 
aygıtların («telâfi  edilen hatalar»), yetersizliğini ve dıştan yapıl-
ması gereken karışmaları (Reformları),  vazgeçilmez bir hale ge-
tirdiği de, aydınlığa kavuşmaktadır. 

S . S . C . B i ı l i ğ i Sosyalizmi, yarım yüz yılı içeren ömründe, da-
ha önce anmağa çalıştığı, belli başlı dört aşamadan geçmiş 
olmaktadır. Bunlardan ilk iki aşama, yeni tipteki bir ekono-
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miyı oluşturma çabalarını (eski strüktürler ile yeni strüktür-
ler çatışması), yansıtmakta, son iki aşama ise; Sosyalist st-
rüktürler arası uyumu ve birlikte dengeli gelişmeyi sağla-
lamağa yönelmektedir. Anılan bu aşamaları kısaca anmağa 
çalışalım. 

a) Savaş Komünizmi Dönemi (1917-1921) 

Daha önce andığım bu oluşum aşamasının ilk dönemi, Sosya-
lizm öncesi strüktürlerle, Sosyalist bir düzene geçme arasında oluş 
şan bir çatışmadır. Eski strüktürleri yıkma ve onların yerine Ye-
nilerini geçirme, kısaca, strüktürel transformaryon  ve kon-
jonktürel güçlükleri aşmağa çalışma dönemidir. 

b) N.E.P. Dönemi (1921-1928) -Devlet Kapitalizmi-

Pre-Kapitalist veya Kapitalist nitelikli strüktürlerden sert de 
olsa ani, kanlı da olsa, bir çırpıda sosyalizme geçilemeyeceği, 
strüktürel uyumun ve tutarhlığın zaman isteyen bir oluş 
olduğunu ortaya koymaktadır.  Bu kanımıza, Lenin 'in Mart 
1921 Kongresinde, «Yeni Bir Ekonomik Politika» izlenmesinin 
gereklerini belirtmiş olması ve daha sonra bu politikanın uygulan-
maya başlanması, güç kazandıracak niteliktedir. Daha önce anmış 
olduğumuz gibi, Sosyalizmi gerçekleştirmek amacı ile (ben 
buna strüktürel geçiş diyorum), kapitalist mekanizmaların bazı-
ları, Sosyalizmi oluşturmak ve giderek bir uyum, tutarlılık sağlamak 
amacı ile kullanılacaktır. Kapitalist sistemin bazı unsurlarına yer 
veren bu dönüş, kısmî olarak; özel girişimcilik, piyasa mekanizma-
sına baş vurulmuş olması bu dönemde ( N . E . P . ) , oluşturulmuş bu-
lunan kamusal ekonomik kesimin yanında sınırlı da olsa bir 
özel kesim ve henüz çok zayıf  olan bir kooperatif  kesimin 
eklenmesine ve böylece karma ekonomik bir yapının doğ-
masına yol açmıştır. 

Bazı kesimlere serbestlik vermek, kamusal (Sosyalist) kesimin 
yapılarına güç kazandırmak, sonucunda, N . E . P . aracılığı ile, 
Sosyalist sisteme geçici sağlayacak strüktürel bir uyum gerçekleş-
tirilebilecektir. Bu andan itibaren bu üçüncü aşamaya geçmenin 
yolları açılmış olmaktadır. Stalin döneminin, sanayileşme ve 
kollektifleştirme  politikası bir plân çerçevesi içinde uygulanacaktır. 

c) Plânalama Dönemi (Merkeziyetçilik) 

Sovyet Sosyalist sistemini geliştirme çabalarımn ilk aşaması-
nı oluşturan bu dönem, plânlama yöntemi, endüstriyel büyümenin 
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ve tarımsal strüktürlerin, yeniden yapılaştırdması (Sosyalistleşti-
rilmesi), oluşları ile damgalanmaktadır. 

Planlnma  ilkin,  ekonomik  ve askerî  anlamda  stratejik dalların strük-
türlerini  hedef  alan bir sanayileşmeyi özendirmek  ve üretimi çoğaltmaya,  sonra 
da,  oluşturulan  bu geliştirilmiş  strüktürleri korumaya  yönelmektedir.  Bu 
amaçla, anılan bu yeni strüktürlere,  ekonomiyi uyumlu bir hale getirmek  gerek-
mektedir;  çünkü ikisi  arasında  bir farklılık  bulunmaktadır.  Açıktır  ki,  bu 
noktada  kalkınmanın  tekniği ile ilgili  sorunlar  söz konusu olmakta  ve üretim 
malları  üretim sanayi (ağır)  dalları,  önceliği  almaktadır. 

Özel ticaret serbestisi 1932 y. 'da kaldırılmış iç ticaret strük-
türleri, Devlet mağazaları ve kooperatifler  temelinden itibaren olu-
şan bir dağıtım kanalıyla işler hale gelmektedir. Devlet tekelinde 
olan dış ticaret strüktürleri ise, plânlı kalkınmanın saptadığı ihti-
yaçlar temelinden itibaren organize edilmektedir. 

Kapitalist sistemin 1929 büyük ekonomik bunalımının güçlük-
leri içinde yüzerken S . S . C . Birliğinde, endüstriyel kalkınma hızlı 
bir seyir izlemektedir (Dünya toplam sanayi üretimindeki payı 1928'de 
% 4,7 iken, 1932 yılında % 13,3 e çıkmaktadır. 

Sosyalist strüktürler genelleşerek yayıldı. Fakat tarımsal strük-
türler, ekonominin düalist niteliğinin kaybolmasını sağlayamadı 
Güçlükler, sadece tarımsal kesim ile sınırlanmıyordu. Hafif  sanayi, 
ulaştırma, kimya dalı gibi temel alanlar ve bireysel tüketim nok-
talarında da büyük güçlükler vardı. Kısaca, strüktürel yönden 
ve onun bir göstergesi olan ekonomik alanda eşit ve dengeli olma-
yan bir kalkınma vardı. Nedenler arasında önde gelen, plân-
lama yöntemlerinin katıldığı ve Merkeziyetçiliğiydi.  Diğer 
bir neden, Sovyet ekonomisinin kalkınma aşamasma tırman-
masıyla oluşmaktaydı. Bir üçüncü büyük neden, II'nci Dünya 
Savaşmın yıkıntıları idi (65.000 km. yol harap olmuş, 20 milyon 
insan hayatını yitirmiş, bina, malzeme gibi donatım fabrika 
v.s. yıkılmıştı, tnşa dönemi 1951 y.'na doğru tamamlanmıştı. 
Sovyet Sosyalist ekonomisi, karmaşık bir iktisadi yapı ka-
zanmış, kalkınma yolunda engeller belirmiş, Stalin dönemi 
plânlaması ve Merkeziyetçiliği, strüktürel uyumsuzluklar 
yaratmıştı. Bu uyumsuzluğu giderecek, yeni bir gelişim aşa-
ması gerekliydi. Ekonomik Reformlardan  geçen aşama, bu 
ihtiyacı karşılayacaktı.  Karşıladı da... 
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d) Ademî Merkeziyetçilik  (Ekonomik Reformlar)  Dönemi 

Tarım ve endüstri kesimleri, endüstrinin çeşitli strüktürleri, 
arz ve talebin strüktürleri arasında, büyük bir uyumsuzluk doğ-
muştu. Teşebbüslerin üretimi, çok rasyonel değildir. Üretimin kali-
tesi düşüktü. Tüketicilerin eğilimleri, talebin niteliği ve seviyesi, 
merkezden artık ön görülemeyecek bir durumdaydı. 

Kısaca 1960'lara gelindiği zaman Sovyet ekonomisi, 
önemli bir kalkınma gerçekleştirmiş olduğu halde, değişik 
kesimler arası strüktürel uyumsuzluğun yarattığı dar boğaz-
ların etkisi de büyümekte idi. Sovyet iktisadî düşüncesinde, 
Stalin dönemine oranla büyük bir yumuşama ve gelişme oluş-
tu (E. Liberman, L.V, Kantorovitch  v.s.). 

Kaynakların  daha  iyi tahsis edilmesi,  daha  etkin  ve rasyonel bir üreti-
min sağlanması,  tüketicilerin  eğilimlerine  ve denetleme,  değerlendirme  gibi 
arzularına  yer verilmesi, işçilerin üretkenliğini  özendirecek,  geliştirecek  yeni 
unsurların  getirilmesi,  düşünceleri  derin  bir etki  yaratıyordu.  Düşünce ve İde-
oloji strüktüründeki bu oluşma ve gelişmeler, diğer strüktürleri etki-
leyecekti. Sonuç olarak, andığımız, Eylül 1965 Ekonomik programı 
doğacaktı. Kısaca, Sosyalist teşebbüslere, belirli özendiriciler ile 
birlikte belli bir özerklik veriyor, Merkezden hazırlanan plânlar, 
bölgesel-lokal düzeylere kaldırılıyordu. Bu ekonomik ademi mer-
keziyetin yumuşamasını yansıtan en iyi bir gösterge, reformdan  sonra 
örneğin Moskova'da bulunan ve 200.000 den fazla  teşebbüsü yö-
neten 35 Bakanlık,  25'e iniyordu. Kaldırılan Bakanlıkların güt-
tüğü teşebbüsler, bundan böyle, bölgesel ekonomik kurullarca veya 
«Sovnarkhozes»  1ar tarafından  yönetilmeye başlandı. Yöresel 
sorunları ve yararları ilgilendirecek konuları çözmede, yöresel dü-
zeyde oluşmuş bulunan «Sovyetler» yetki sahibi kılındı. Kısaca 
Sovyet Sosyalist Modelinin temelleri devam etmektedir, 
yalmz ekonomik gelişmenin gerekleri doğrultusunda, yeni 
düzenlemeler yapılmaktadır. Ekonomi yine, bir plân çerçe-
vesinde güdülmektedir. Yalmz yeni strüktürel gelişimi içere-
cek ve tutarlılıkları sağlayacak, bir yetki dağdımı (daha doğ-
rusu plânın hazırlığına katılan taban genişlemektedir, uygu-
lamada da, işçilerin katkısı genişleyecektir), bir işbirliği 
gerçekleştirmek gerekmektedir. Yeni strüktürel gerçeklerden 
itibaren plâna, esneklik ve etkinlik kazandırılacaktır.  Örneğin 
1954'y.da, çok ayrıntılara kaçan plân, 5.000 ürünü içeriyordu 
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ve daha ekonomik reformlardan  önce bile, 1959'da da ekonominin 
çeşitli kesimleri arasındaki temel oranları saptamağa olanak 
verecek tarzda 300 ürüne iniyordu. 

Kısaca ekonomik, sosyal ve sosyalist bir optimum ger-
çekleştirmek isteyen Sovyetler, olgunluk çağına erişmiş eko-
nomik gelişmeleri ortamında, belirecek hem içsel, hemde 
dışsal (Sosyalist Doğu Cephesi) strüktürel uyumlaşmazlık-
ları, içte reformlarla  dışta ise (askerî) karışmalarla çözmeğe, 
yönelmiş olmaktadır. Ve bu uyumlaştırmalar, giderek gelişip, 
demokrasiye, yavaş yavaş yer veren tertiplere, yarınlarda 
kayarsa, buna şaşmamak gerekir. 

Kısaca  anmağa çalıştığım  gibi, Sovyet Sosyalist Modeli, bir geçiş 
ekonomisinin, gelişmiş bir ekonominin strüktürel  aşamalarına göre, ademî 
merkeziyetçilikten,  merkeziyetçiliğe  ve orandan  yeniden  ademî  merkeziyetçilik 

aşamalarına  nöbetleşe gidip  gelmelerle  damgalanan  yeni biçimler, yansıt-
maktadır,  Bu oluş ve değişmeler  Sovyet  Sosyalist  sisteminin çeşitli  strüktürlerle 
uyumlaşabildiğini  göstermektedir. 

Bu gün yeni bir gelişim aşamasına girmeğe hazırlandığı belir-
tilen (980), Sovyet ekonomisinin, yarın başka biçimler alabileceği 
söylenebilir. Biçim değişmekte, fakat  öz devam etmektedir. 

B) Demokrasiden Yoksun Sosyalizmin Nedenleri: 

25. Ekim 1917 (aslında bu 25 Ekim, Batı takvimine göredir. 
Rusya'ya özgü olan «Julien Takvimine» göre ise bu, 7. Kasım 1918' 
dir), Devrimi, Rus Burjuvazisi ve Toprak Ağalarının, ekonomik ve 
siyasal iktidarına son verdi. Geçici Kerensky hükümeti devrildikten 
sonra, ülkeyi sosyalizme götürmek üzere, işçi ve köylü adına, Bol-
şevik Parti yönetimi başladı. 

1918-1920 dönemi, iç savaş ve dış (yabancı) müdahaleleri ile 
damgalandı. Sovyet iktidarı, iç ve dış düşmanları yendi, fakat  bu 
arada, üretim aygıtı da felce  uğradı. 

1921 Yılında Bolşevik Parti, özellikle Tar ım Sektöründe önemli 
olan bir özel girişim kesimini uygulamaya koyan, Ekonomik Yeni 
Politika'yı (NEP) oluşturdu. Lenin için N E P , geçici bir tedbirin 
ötesinde niteliği olan bir politikadır. Hedefi,  köylüler üzerinde şid-

(980) Bknz, B. KERBLAY:  «l'Economie Sovi£tique en 1972 et Ses Perspectives, EX-
PANSION, Şubat, 1973. 
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detli (vahşi) bir buyurganlık (zorlayıcılık) uygulamadan, özellikle 
kooperatif  örgütler aracılığı ile ülkenin sanayileşmesini, gerçekleş-
tirmektir. Devletin uygulamaya koyduğu Sanayi Kesimi örgütlenme 
tipinin (modelinin), üstünlüğünü kanıtlayarak, yavaş yavaş onu 
ekonomik yaşama egemen kılmalıdır, 

Yedi yıl sonra, ekonomik alanda önemli ekonomik gelişmeler 
gerçekleşti. Ücretlerin gerçek düzeyi, 1913 yılmınkini aştı. Endüst-
riyel üretim, savaş öncesi düzeyini aştı tarımsal üretim ise, aynı düzeye 
ulaştı. Bu gelişmelere karşın, ekonomik bir bunalımın varlığı ortada 
idi. Kentlerin tahıl gereksinmeleri düzgün bir tarzda karşılanamıyor 
ve işsizlik, büyüyordu. Bu durumda N E P , tartışılmaya başladı. Ül-
kenin sanayileşmesi için kaldırılması mı, yoksa uygulama biçiminin 
değiştirilmesi mi gerekir? Özellikle, 1928 yılından beri uygulanmakta 
olan sanayileşme modeli, yaygınlığı ve niteliği NEP'ten vaz geç-
meyi, önlenmez bir tarzda, sonuçlandırıyordu. 

Böylece Sovyetler Birliği, bütünü ile yeni bir yola giriyordu. 
Sosyalizm adına, sanayileşmenin yeni bir biçimi, oluşuyordu (*). 
Ağır sanayi, önceliklerin, önceliğini alıyordu. Bu stratejide, kesin 
öncelik en modern tekniklere veriliyor ve özel kesim, bütünü ile 
kaldırılıyordu. Böylece sanayi bütünü ile devletleşmiş oluyordu, 
Tarımsal Kesim ise, Devletin büyük çiftlikleri  ve kooperatifler  çer-
çevesinde kollektifleştiriliyordu  (Kolkhozes). Üstünlükleri hakkın-
dan gerçekten bir inançları olmadan, köylüler, bu çiftliklere  katıl-
maya itiliyorlardı. Bunun yanında köylülere, çok küçük boyutlar-
da bir toprak ve hayvan bırakılmasına karşın, bunların toplam et-
kisi, ekonomik düzeyde oldukça önemli idi, 

1928-1940 dönemi ekonomik dönüşümlerinin içinde oluştuğu 
ortamlar, Beş Yıllık Kalkınma Plânlarından çok, sosyal çelişkile-
rin damgasını taşımışlardır. Devlet sanayi kesiminin ekonomik yö-
neticileri tarafından  uygulanan baskı, son derece pahalı bir örgüt-
lenme biçimi ve teknik seçimi (yatırımları) yanında, merkezi eko-
nomik organlarla, diğer kadroların, iktidarım büyütüyordu. Sov-
yetlerin endüstrileşme biçimi, yukarıda vurgulanan ve siyasal yapı 
doğrultusunda Sosyalizmin bir gereği olarak savunulan ve sürdü-
rülen Bolşevik Yönetimin temsil ettiği B A S K I ile damgalı idi. 

(*) Daha geniş bilgi için bknz, Ch. Bettelheim: Les Luttes de Classes En U . R . S . S . , 
II. cilt. (1923-1930), Seuil-Maspero. 
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Yukarıda anılan önemde, endüstriyel üretimin büyüme hızı, 
eşsiz bir düzeye erişiyordu. İkinci Dünya savaşından az önce Sov-
yetler, büyük bir endüstriyel güç haline geldi. (Böylece 1940'ta çe-
lik üretimi 18,3 milyon tona yükseldi 1928'da 4,3 milyon ton idi. 
Bu ve üretimin diğer dallarında, dünyada ikinci sıraya geçmiştir. 
Almanya, îngilrere, Fransa ve Japonya'yı geçerek). 

Özellikle, yukarıda anılan başarılı sonuçlar, 1929 ekonomik 
büyük bunalımının tüm dünyayı sarstığı bir dönemde alınmış ol-
ması anlamını büyütmektedir. Çünkü, bunalım ve işsizlik tanıma-
yan Sovyetler Birliği ile, bu iki olgudan bunalan dünyanın diğer 
kesimleri arasındaki farklılık,  haykırıcıdır. Ayrıca, kapitalist mo-
deller dışında sanayileşmenin olanaksız olduğunu belirten çevre-
leri, doğrulamayan bu model, fazladan  dış borçlanmaya başvurma-
dan gerçekleşmiştir. 

Bu başarılarına karşın Sovyet sanayileşme modeli, son derece 
tehlikeli, ekonomik ve sosyal çelişkiler, doğuracak niteliktedir. Şim-
di bu çelişkileri belirtelim. 1930 yıllarında Sovyet sanayileşmesi, 
geniş olarak «ilkel bir birikime», dayandı (İngiltere'de Kapitaliz-
min ilk oluşumunu anlatan Marks'ın, niteliklerini belirtiği doğ-
rultuda). Bununla beraber, Sovyetlerde, sanayinin hızlı büyümesi, 
donatımı dışarıdan satın alman, çok büyük üretim birimlerinin 
egemenliği sonucunda, yukarıda anılan nitelikle değişiverdi. Aynı 
zamanda tarım bir kenarda unutuldu. Oysa köylülerin toprakları 
kolektifleştirmelerle  istimlâk edildi ve üretim üzerinden Devlet 
bir pay almaya başladı. Bu nedenlerle temel gıda maddelerini 
üretimi, son derece azaldı. Söz gelimi, 1940 yılında bu üretim, 1928 
yılının düzeyine bile erişemiyordu. Ancak, II. Dünya savaşından 
çok sonra, bu düzeye erişebildi. Buna karşm Tarım, Sovyet eko-
nomisinin en güçsüz, dalı halinde kaldı. Bu dalda yapılan büyük 
yatırımlara kaışın, sürekli bir bunalım içindedir. 

Yukarıda anılan sanayileşme döneminin gerekleri olan son de-
rece modern tekniklerin ve yatırımın yapılması, köylü sınıfının 
yaşam düzeyini, dengesiz ve şiddetli bir tarzda düşürdü (hattâ aç-
lık oluştu). İşçi sınıfının  ise, gerçek ücretlerinde derin bir düşüşe 
neden oldu. Ekim Devrimin'den sonra oluşturulan oldukça ilerici 
çalışma mevzuatı, artık uygulanmaz oldu. Çalışma hukuku, geniş 
olarak «cezaî», bir nitelik aldı. 

Bu nitelikteki gelişimin, soyasal sonuçları, doğal olarak önemli 
oldu. Köylü gurubu ve işçi sınıfının  büyük bir bölümündeki hoş-
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nutsuzluklar, baskıcı ve sindirici şiddetli yöntemlerin oluşmasına 
yol açtı. Böylece, işçiler ve köylüler, giderek kapitalist tipteki bir 
iş bölümü ve hiyerarşik sistemin içine alındı. Karar veren meka-
nizmaların tamamen dışında kalan bu halk yığınlarına karşın, ay-
rıcalıklı yönetici bir azınlık oluşarak gelişmeye başladı. Bunlar, sonunda 
siyasal iktidara sahip olan bir Devlet Burjuvazisi oluşturdu. Açık-
tırki, böylesi bir gelişim, sosyalizme gidebilecek yolları tıkamış, bas-
kıcı ve bastırıcı nitelikleri, kendisini doğuran başlangıç koşullarının 
ötesine taşan bir Devlet Kapitalizmi (otoriter) doğurmuştur. 

Ekonomik alanda ise, yukarıda anılan «ilkeler birikimin», po-
tansiyeli tükendikten sonra endüstriyel gelişimin de hızı kesilmeye 
başladı. Bu noktada oluşan çelişki, teknik yenileştirmeleri tıkamakta 
ve onların bütünü ile etkin kullanılmalarını engellemektedir. Bu 
nedenle günümüzde, Sovyetlerin endüstriyel teknolojisi gelişmiş 
Batı dünyasını geriden izlemekte ve oradaki açık büyüme eğilimi 
göstermektedir. Bu nedenle de (diğerlerine ek olarak), Sovyet emekçi 
sınıfının  (işçi-köylü), yaşam düzeyi, endüstriyel gelişme aşaması-
nın, doğal olarak vardırması gereken düzeyin çok altında, bulun-
maktadır. 

Buraya değin anılan, durumların yarattığı sosyal ve siyasal çelişki-
lerin, sistemi çatlatmaması için güvenlik konusunda, iki kesimli bir yapı 
oluşturulmuştur: Polis ve askerî güç. Belirtmek gerekirki, S . S . C . B . , 
tarihinde eşine rastlanmayacak tarzda taarruza yönelik ve evrensel 
düzeyde gerekli gördüğü müdahaleleri yapabilecek nitelikte bir as-
kerî güç oluşturmuştur. A . B . D . , ayarında bir güç oluşturmak için, 
G.S.M.H.'nın yılda % 25-30'nu askerî harcamalara ayırmakta-
dır (A.B.D.'nde aynı oran, % 7-8). 

İçte ülkenin ekonomik gelişme hızını kesen ve Sovyet (*) halk-
larının üzerindeki yükü ağırlaştıran bu askerî güç, uluslararası alan-
larda, bir yandan süper güçlerin karşısında yeni bir denge sağlarken, 
emperyalist tipte bir dış politika izlemenin ve ülkenin içindeki baskıcı 
rejimin, aynı blok içinde kalan diğer ülkelere uygulanmasına olanak 
vermektedir (Macaristan ve Çekoslovakya  örnekleri). 

Yukarıda bir kısmına değinilen çelişkiler, Sovyet Sosyalist 
Modeli'nin Siyasal Rejim olarak Demokrasiye neden eşlik etmedi-
ğini, ekonomik yapılardan başlayarak aydınlatabilecek niteliktedir. 

(*) Ch. Bettelheim: Les Luttes de Classes En U . R . S . S . (1917-1933), I. Cilt, a.g.e. 
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Aslında Sosyalizmin rejim olarak anayurdu olan S.S.C.B.'nde, 
Sovyetlerin, demokratik öz ve temellerden uzaklaşmak zorunda 
kalışları, diktatörlüğe olan tutkularından ileri gelmemektedir. Yu-
karıda vurgulamağa çalıştığımız gibi, bu olgunun konjonktürel ve 
yapısal nedenleri bulunmaktadır. 

Her şeyden önce, sivil iç savaşın etkileri altında, demokratik 
yöntemler bir kenara itildi. Bolşevik Parti tekleşerek, siyasal bir 
tekel kurdu. Siyasal Polis (Tchöka), her yerde «hazır ve nazır» (var 
olan, gözetleyip ve denetleyen, yıldıran), istediğini yapan (hâkimi 
mutlak), bir araç haline geldi. 1918'de Sovyet Anayasası milyonlarca 
kişinin oy verme hakkını ortadan kaldırarak, eşit olmayan bir oy 
verme yöntemi getirdi (burada bir işçinin oyu, 25 köylünün oyuna 
eş değerde idi). 

Bu ve benzeri yöntemlerle, «Proletarya Diktatörlüğü», Parti 
Diktatörlüğüne dönüştü. Parti Diktatörlüğü ise, yönetici sınıfın  ve-
ya grubun (kızıl bürokratların) diktatörlüğüne ve bu süreç içinde 
dorukta, Parti Genel Sekreterinin diktatörlüğüne götürmüştür. 

Oysa Lenin döneminde, yürürlüğe giren kurallara göre, Parti-
nin Demokratlaştırılması (*) sağlanmıştı. Burada söz konusu olan 

Parti çevresinin (periferik),  liberalleşmesi değil, tersine Partinin 
tabanını (temeli), oluşturan üyelerin, eleştirileri, bir hücreden di-
ğerine yaymada kendi aralarında tartışabilmeleri sayesinde, mer-
kezi bir motör olan Parti aygıtını demokratlaştırmaya yönelikti 
(Parti içi demokrasi). 

Lenin, partinin iktidar tekeline sahip olmasını istemiyordu. 
Fakat liderler, istedikleri tarihi oluşturamamaktadırlar. İşte tek 
partiyi oluşturan Stalin'dir. Lenin'in ölümünü izleyen yıllarda Le-
ninizmin teorisini, Stalin oluşturdu ki, burada tarihi çok iyi bilen 
ve yürürlükteki  koşulların niteliklerinin bilincinde olan Lenin'in, 
içinde bulunulan koşulların bir zorunluluğu olarak beliren geçmi-
şin çözüm yöntemlerini kımıldamaz, değişmez ilkeler haline getidi. 

Kesin iktidara sahip olan Parti Genel Sekreterinin, herkesi 
Partiden ihraç edebilme tehdidi altında tutabilmesi diktatörlüğe 
götürmektedir. Lenin dönemindeki demokratik sürecin işletileme-
mesi, Kapitalist Rusya'mn Burjuva Diktatörlüğü yerine, Kızıl Dik-
tatörlüğünü koymuştur. Böylece Ekim Devrimi, bu noktada, sade-

(*) Lenin: Ceuvres Comptetes, Cilt: 33, Sh: 307. 
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ce Diktatörlüklerin dayandığı güçlerde bir değişiklik yapan bir ni-
teliğe dönüştürülmüş olmaktadır. Yine böylece liderlerin putlaş-
tırılması, otoriter iletişimi yaygınlaştırmakta ve kızıl bürokrat azın-
azınlığın, çoğalan yetkileri sonucu, siyasal ve ekonomik iktidara sahip 
olmakta ve sonuç olarak sınırlı bir toplumu farklı  bir biçimde sür-
dürebilecek yeni ilişkiler doğmaktadır. Nitekim Sovyetler, halk 
larının oluşturduğu organlar değildir, fakat  onlar için işleyen or-
ganlardır. 

Stalin olayı ve olgusu, işte yukarıda değinilen bu yapılar so-
nucunda doğdu. Ve Sosyalizmin Demokratik özü (Demokrasi ol-
madan Sosyalizm ve Sosyalizm olmadan Demokrasi olmaz. Özgür-
lük olmadan sosyal adalet ve sosyal adalet olmadan da, özgürlük 
olmaz), böylece kayboldu. Yine bu nedenlerle, Sosyalizm adına 
oluşturulan Kızıl Diktatörlük, böylelikle bir gelenek oluşturarak, 
alışkanlıklar ve özel çıkarlar yaratarak yerleşti ve de yaygınlaştı. 
Stalinler olayı, Sosyalizme doğru diktatoryal bir yöntem haline geldi. 

Kuşkusuz,  bu türde bireysel bir diktatörlük, Sosyalist üretim 
biçimine bağımlı değildir. Marx'm, Lenin'in doktrini ve düşüncesi 
ile organik ve yapısal mutlak bir bağlantısı da olmamak gerekir. 

Böylece Stalinizmin doğurduğu diktatörlük, Sovyetlerde Sos-
yalizmin önüne geçti. Ve Sosyalizmin ideolojik düşmanları. Sosya-
lizmin büyük bir sapmasından başka bir şey olmayan Stalinizm ve 
türevlerini, başarı ile Sosyalizm'in yerine ikame etmeyi başardılar. 
Oysa 60 yaşma giren Sovyet Sosyalist Modeli, oluşan ve oluşması 
olanaklı Sosyalizmlerden, sadece bir örnektir. Ama ilk örnek. 

Nitekim Komünizme inanan tarihçi Jean Elleinstein'e göre (*) 
de, Devrim ve iç savaş koşullarının belirlediği ortamda oluşan Pro-
leterya Diktatörlüğünün biçimi, tohum haline DİKTATÖRLÜK 
OLGUSUNU (Stalin), yapısında taşıyordu. 

Konuya değinen açıklamalarında (**) düşünür, söz konusu 
diktatörlüğü oluşturabilecek nitelikteki unsurları aşağıdaki gibi sı-
ralamaktadır: Yabancılarla savaş yıllarından sonra, iç savaşın yı-
kıntıları ve açlığın etkileri ile Rusya'nın maruz kaldığı yıkıntı ve 
bozulmalar. Değişik yönlerden, halk yığınlarının bir Orta Çağ kül-
tür düzeyini aşmayan durumları. 1818 yılından itibaren bağlayan 

(*) J. Elleinstein: Histoire du phenomene stalinien, Grasset, 250 sh. 
(**) J. Elleinstein: Histoire de I ' U . R . S . S . , Edit. Sociales. 
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ak şiddete (teröre) karşılık, kızıl şiddete başvurmak eğilimlerinin 
egemenliği, diktatörlük yürütebilecek güçte bir Proletarya'nm yok-
luğu (iktidarsız diktatör) bu alanı büsbütün Komünist Partisine 
bırakmıştır. Demokratik her tür geleneğin yokluğu. Nihayet (Sov-
yet Devletinin içlerinde, «Çarlık Devletinin», yeniden oluşturulabil-
mesi (yenilenin yenen üzerindeki yeni za fer i ) . . . 

Günümüzde, ulusal düzeyde oluşturduğu yıkıcı çelişkilerle 
hem Sosyalist rejimin anayurdu S . S . C . B'nde, Sistemin özü ile 
uyumlu temeller üzerinde sağlıklı gelişmesi engellenmektedir. Hem 
de, uluslararası Komünist eylemi bölen (az ilerde değineceğimiz 
Örokomünizm, Sosyalist Blokta, 1968 Çekotlovakya,  olgusundan 
sonra en yeni bir bölünmedir) ve Sosyalizmin insancıl yüzünü vahşi 
bir maske ile tanınmaz hale getiren K I Z I L D İ K T A T Ö R L Ü K , 
bir yaşam biçimi ve bir Sistem olarak Sosyalizmin, yerleşmesi ve ya-
yılması olgusu karşısında, aşılması kolay olmayan engeller dikmekte, 
Sosyal ve Özgürlükçü yapılarını giderek genişleterek, gönenci gi-
derek daha yaygınlaştırarak kendini yenileyip çelişkilerini taşınabilir 
bir boyutta tutabilen Demokrasici ve Sosyal Kapitalizme karşı, 
çekici ve daha üstün bir Sistem olduğu yönündeki umut ve görüşlerin 
yaralanmasına neden olmaktadır. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği tarihinin, Sosyalist 
Sistem bakımından oluşturduğu çelişkileri, X X . yüz yılın başın-
dan günümüze değin, ekonomik, sosyal kültürel ve zihinsel somut 
yapılarının, aydın bir analizi yapılmadan anlaşılamaz. 

Beliıtelim ki, Komünist Partisi'nin X X . Kongresine rağmen-
Sovyetler Birliği toplumu ve tarihinin somut çelişkileri, henüz bi-
limsel hiç bir analize konu yapılmamış ve bu dönemin arşivleri, 
tarihçilerin incelemelerine, sunulmamıştır. Bu asal neden ile, ko-
nuya genellikle siyasal ve egemen olan sosyal grubun eğilimleri 
doğrultusunda yaklaşıldığından, her şeyden önce Sosyalizm adına 
karşı çıkılması ve değiştirilmesi gereken yapısal somut gerçekler, 
Sovyetler'in içsel bu çelişkileri ile bağlantılı olarak analiz edilece-
ğine, S T A L İ N gibi bir tek kişinin «sapmacılığı» gibi sunulmakta-
dır. Oysa Stalin'in kendisi ve oluşturuduğu olgu bile (*),. bu yapısal 
çelişkilerin bir sonucu değil midir? 

(*) Stalin hk. da daha geniş bilgi için bknz: 
— R. Pethybridge: The Social Prelude to Stalinism, Londra Macmillan, 1974. 
— Ch. Bettelheim: Les Luttes des Classes en U . R . S . S . , İki Cilt, Masp^ro, Paris, 
I974-
— A. B. Ulara: Stalin, l'homme et son temps, Galmann-L£vy Gallimard, İki Cilt. 
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G) Sosyalist Sistemin Mekân tçindeki Gelişmeleri 
İkinci Dünya Savaşından sonra, Doğu ve Orta Avrupa ülkele-

rinden Romanya, Bulgaristan, Polonya, Çekoslovakya,  D. Almanya, 
Macaristan, Yugoslavya ve Arnavutluk,  biri Hitler ve Mussolini' 
nin «Faşizmi», diğeri Stalin dönemi Sovyet işagali veya onun 
etkisine bağlanabilecek başbca iki büyük nedenle «Halk De-
mokrasileri» adıyla, Sosyalist Cepheye geçmiş oldular (981). 

Anılan bu ülkelerin hepsi, kendi strüktürlerinin özelliklerine 
bakmadan, o zamana dek tek model olan Sovyet Sosyalizmini, 
aynen örnek alıp uygulamağa koyuldular. Sovyet plânlaması 
ve endüstrileşme modeli, onlar için, tek örnek oldu. Bu tak-
litçilik 1950 yılına değin sürdü. 

Amlan yılın en önemli olayı, Yugoslavya'nın  «Komin-
form'dan»  kopuşudur. 1947'y da, Sovyet modelini aynen uy-
gulayan Yugoslavya,  sanayi, ticarî, tarımsal alanlarda çok 
geniş bir kamulaştırmaya gitmişti, tzlenen yol zor yoluydu. 

Uygulanan Plân Sovyetlerin tipi gibi emredici idi. Hedef-
leri biraz hırslı, gerçekleştirme araçları ise sınırlıydı. 1949 
yılma gelindiği zaman plânın başarısızlığı gün ışığına çıkmıştı. İz-
lenen politika tarımsal kesimde üretimi düşürmüştü. Kominform, 
kamulaştırma politikası dolayısı ile Yugoslavya'yı  kınayınca 
ve bu ülkenin güçlükleri, Sovyet modeli ile çözülemeyecek 
nitelikte olduğu kavranınca, Yugoslavya  anılan Sosyalist 
Bloktan koptu. Ve tek başına, kendi strüktürel özelliklerine 
göre, Sosyalist yolunu aramağa başladı. 

Bundan böyle, Avrupa'nın Sosyalist ülkelerini Comecon 'a 
(982), üye olup olmadıklarına göre ikiye ayırmak mümkün-
dür. Sosyalist ülkeler arasında, Karşılıklı  Yardımlaşma 
Kuruluna (Comecon), üye olan, D. Almanya, Pol., Rom., 
Bul., Macaristan gibi ülkeler, Sosyalist gelişmeleri, S. S. C. 
Birliğinden biraz farklı  olmakla birlikte, zaman içinde ge-
nellikle, paralel bir seyir izlemektedir. 

(981) Bu cephenin oluşum tarihini içeren ilginç bir araştırma için bknz, F. FEJTO: Histoire 
des DSmocraties  Populaires,  II. Cilt, Ed. du Seuil, Paris, 1969. 

(982) Hatırlatalım  ki COMECON,  (Sosyalist  ülkeleri arasında Karşılıklı  Ekonomik Yardım-
laşma Kurulu) 25 Ocak 1949'da, imzalanan bir bildiriyle kurulmuştur Batı ülkeleri-
nin, l ' O . C . D . E . , ne tekabül etmektedir. 
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Oysa, ayrı bir yol ve yöntem uygulayan Yugoslavya  1950'lerden 
beri, ekonomik faaliyetlerin  başlıca oluşturucusu olan teşebbüslere 
«kendi kendini yönetim», ilkesini ve piyasa mekanizmaları-
nın bazı türlerini, ademî merkeziyetçi bir plânla bağdaş-
tıran modeli ile, farklı  bir tertip oluşturmaktadır. 

Yine Avrupa dışında, Çin'de, Küba'da, Şili'de, K. Vietnam, 
K. Kore v.b. gibi farklı  ülkelerde, Sosyalist modelleri oluş-
muş bulunmaktadır. Bu modellerin hepsini, burada ayrı 
incelemek yerine, belli özellikleri olan Yugoslavya  ve Çin'i 
kısaca yansıtmaya çalışalım. 

Avrupa'da Sovyetleri incelemiş olduk. Belirtmek gerekir 
ki, genellikleri içinde, «Halk Demokrasileri», Sovyetlerin 
reformcu  düzleme girmiş bulunan modelini izlemekte ve 
kendi özel strüktürlerine göre, bazı ayarlamalar yapmakta-
dırlar (983). Romanya, Polonya, bu düzenlemeleri, yavaş 
yavaş, Sovyetler Birliğini kollamaktan geçen çok güç ve ince 
bir diploması yöntemiyle ancak, yapabilmektedirler. 

D) Sosyalist Karma Ekonomi: Yugoslavya  Sosyalizminin 
Temelleri: 

Sosyalist her devrim, felsefesini,  evrensel boyutları varsayılan 
yüce bir doktrinden alır. Fakat, daha mutlu ve insancıl yeni bir 
toplum oluştuıabilecek politikaları, her ülkenin ve dönemin, somut 
yapıları belirleyerek biçimlendirir. 

(983) Burada Halk Demokrasilerinden yer almayan ÇEKOSLOVAKYA'nın  hem ekonomik 
kalkınma aşaması bakımından diğer Sosyalist  ülkelere görece daha iyi bir dwumda bulunma-
sı hem de, davranış strüktürlerinin,  DEMOKRASİYE  (tarihsel gelenekleri) daha yat-
kın oluşu nedenleriyle ve Batı Avrupa'ya yakın olmasının da azımsanmaması gereken etkileri 
sonucu SOSYALİZMİ,  demokras i ile uzlaştıran reformlar  uygulamasına girişti.  Batıdaki 
adı ile «Güler yüzlü», insancıl sosyalizmi» uygulamak aşamasına, bknz, Oto Sık :Nova  Mysl, 
Çek K.  Partisinin  Dergisi, Eylül  1968), amaç, Sosyalizmi,  demokrasici yöntemlerle  oluşturmak 
ve sürdürmek idi. Ama dıştan yapılan müdahalelerle engellendi. 
Çekoslovakya  hakkında daha geniş bilgi için bknz: 
— O. SIK: La Viriti  Sur l'Economie  Tchlcoslovaque,  Paris, 1969. 
— O. SIK: Plan and Market  Under  Socialism,  New York,  1967. 
— J. VERNES:  «Nouvelles  MHhodes  de Direction Economiques en Tchlcoslovaquie»,  E. 
P., Mart, 1966, sh: r 15-130. 
— A. GISSELBRECHT: Le «Socialisme D(mocraiique»,  Tch(coslovaque  Modile  ou 

'  Plan d'Urgence?,  La N. C., -içinde-, Kasım, 1968, sh: 11-20. 
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1917 ekim devriminden bu yana oluşan ve gelişen, sosyalist 
tüm deneyimler, strüktürel (yapısal) bir diyalektik  yansıtmakta-
dırlar. Yugoslav tipi sosyalizm ise, bunun en açık ve ilginç örnek-
lerinden biri olmaktadır. 

Çok ulustan oluşan federatif  bir devlettir Yugoslavya.  Doğal 
tarihsel, ekonomik, sosyal, etnik ve inançsal yapıları kimi zaman 
bağdaştırılması çok güç niteliktedirler. 

Yapısal bu farklılık,  Yugoslav sosyalist sisteminin oluşum ve 
gelişimini de etkilemiştir. Başlıca iki aşama yansıtan Yugoslav sos-
yalizmi 1950 yılma değin süren ilk aşaması boyunca, Sovyet ve 
halk demokrasileri sosyalist modelini benimseyerek, aynen uygu-
lamıştı. Kısaca bir sürede bürokratizme dönüşen bu sosyalist devlet-
çilik modelinin, merkeziyetçi, buyurgan ve bürokratik mekanizma-
ları, Yugoslav yapıları ile uyumlaşamıyor ve sorunları çözülemi-
yordu. Bu modelin yapısal sınırlılığı, Yugoslavya'yı  kendine özgü 
yol ve yöntemler izlemeye doğru yöneltti. 1950'den sonra yeni te-
melleri olan bir sosyalist model oluşturdu. Yugoslavya'mn  kendine 
özgü yapıları ve niteliklerini saran bu sosyalist model, tamamen 
sosyalist sistemler yörüngesinde yer almaktadır. Genellikle bu yeni 
model içinde Yugoslavya'nın  gerçekleştirdiği, ekonomik sosyal geliş-
meler ve özellikle, gerçekleştirebildiği dış bağımsızlık, Üçüncü 
Dünya ülkelerine çok çekici gelmektedir. 

Bu çekicilik, günümüz Türkiye'sinde de, yankılanmaktadır. 
Yugoslav sosyalist modelinin temellerinden biri olan işçi yönetimi 
ve güdümü (otojestiyon) üzerinde de durulmaktadır. Bu özel nedenle 
de Yugoslav sosyalist sistemini tüm temelleri ile aydınlatmak, Türkiye 
bakımından da zorunludur, 

Çağımızın Sosyalist sistemi içinde Yugoslavya,  Sosya-
lizminin kendine özgü bir yeri ve niteliği bulunmaktadır. 
Uygulama alanında ayırcı özellikleri şöyle özetlenebilir: 
Doğu Avrupa Cephesi dışında bulunması Batı Kapitalist 
Cephesi ile çok sıkı ilişkilerinin olması (Dış ilişkiler strük-
türü), diğer yandan 1550'lerden beri, «İşçinin yönetimi ve 
güdümü» denilen «otojestiyon» ilkesi ile belirtilen ekonomik 
reformların  aracdığı ile Sosyalist sistemini oluşturmağa 
başlamış olmasıdır. Bu sistemin temeli, dengeli bir formül 
içinde, Sosyalist amaçlı bir Plânlamayı, piyasanın avan-
tajl ı yanları ile bağdaştırarak, hem katı merkeziyetçi bir 
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plânın, hem de, anarşik bir piyasamn, zararlı yönlerini 
nötralize etmiş olmaya dayanmaktadır. 

Yugoslavya'da  mevcut olan teşebbüsler, üç farklı  yapıya ayrıl-
maktadır: 

0 Sosyo - Kamusal: (yani Devletçi olmayan teşebbüsler): 
Sanayi ve ticarî teşebbüsleri ile bazı tarımsal isletmelerin çoğu bu 
gruba girmektedir; 

# Kooperatif  Kesim: Buraya, tarımsal birimleri ile zeneat, 
birimleri girmektedir. 

0 özel Kesim: Kişiyi,  kapitalistleştirmeyecek  nitelik ve bo-
yutta bir özel kesim; bulunmaktadır. 

Yugoslav teşebbüslerinin bu yapısı, açıkça görüldüğü üzere, 
ekonominin karma bir nitelikte olduğunu göstermektedir, Fakat, 
biraz ötede anlatacağım üzere, bu yapıya karşm, Yugoslav teşeb-
büslerin, işleyiş ve yönetim biçimi, Kapitalist sisteme değil; 
tersine, Sosyalist Siteme geçmeyi temel amaç edinmiştir. 
Sovyet tipi Beş yıllık, otoriter, emredici, bir plânlamanın ve 
sıkı bir kamulaştırmanın, iyi sonuç vermemesi nedenini 
yaratan strüktürel özellikleri dolayısıyla Yugoslavya,  Piyasa 
ve Plân işbirliğine dayalı Sosyalist Karma bir ekonomi aşa-
masına geçmiş ve bu tertiple sosyalizmi gerçekleştirmeğe 
çalışmaktadır. 

Bu ikinci aşamaya Yugoslavya,  Sovyetlerden ve diğer Sosya-
list ülkelerde farklı  olan strüktürleri gereği gelmiş olmaktadır. 

Yugoslavya  ıg45'y.'dan itibaren Merkeziyetçi bir Plânı uygu-
layabileck strüktürel temellere sahip değildir. Klatzman'ın belirtti-
ği üzere Merkeziyetçi, Emredici Sosyalist bir Plânlamayı yapabil-
mek ve başarı ile uygulayabilmek için, en azından şu üç koşula ih-
tiyaç bulunduğu anlaşılmaktadır: «Ülkenin ekonomik mekanizma-
larını derinlikleri içinde iyi tanımak, yönetimin bütün basamakla-
rında yüksek  nitelikli uzmanların bulunması ve karar vermek du-
rumunda olan kişilerde fiilî  ve yeterli bir sorumluluk» (984). Oysa 
Yugoslavya'nın  ekonomik ve kültürel yapısı bunu sağlamaktan uzak-
tı. Ayrıca ülkenin, (doğal strüktürü yoksul, engebeli), ulusal bir bir-
lik gerçekleştiremeyen etnik yapısı, bölgesel, yöresel karmaşık özel-

(984) M. J. KLATZMAN:  «l'Originalit£ de l'Economie Tougoslave»,  Revue Economiqut. 
Mayıs, 1957. 
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liklerle, Siyasal yapısı, çok küçük tarımsal işletmelere dayanan ve 
II. Dünya Savaşının, daha da yoksullaştırdığı bir ekonomik yapısı 
(ve nihayet 1947 y.'dan sonra uzun bir dönem dıştan yardım göre-
meyen, -bir yalnızlık-, karşısında, savaş döneminin yerleştirdiği gü-
dümcü bir devlet alışkanlığına karşın, ekonomik gelişmeyi bir Mer-
kezden itibaren, gerçekleştirebilecek araçlara ve strüktürlere sahip 
değildi. 

Bundan ötürü, Yugoslavya'nın  1963 Anayasası, ülkenin 
sosyo-ekonomik  organizasyonunun temelini oluşturan ilkeyi 
şöyle belirtiyordu; sosyal mülkiyette, çahşma, üretim araç-
larının özgür işbirlikçisi olmakta, üretimde ve sosyal gelirin 
dağılımında, bütün işçiler, kendi kendilerini yöneterek, 
teşebbüsü yaşamaktadırlar (985). 

Yugoslavya'da  Sosyalist aşamaları damgalayan başlıca oluşla-
rı şöyle sıralamak mümkündür: 

• 1 945 - 1 946 : Strüktürel reformlar  (kamulaştırmalar); 
0 1947 : Beş yıllık plânın yürürlüğe konulması; 
£ 1948-1949 : Yugoslavya'nın  Kominform'dan  kopması; 
O 1950 : Anılan plânın haykırıcı başarısızlığı; 
0 1951-1953 : İlk Kurumsal Reform  ve Geçiş Dönemi 

için yeni bir Doktrin oluşturma çabaları; 
9 1960-1962 : İkinci büyük reformlar; 

• 1965-1968 : Üçüncü büyük reform  (986). 

Görüldüğü gibi 1947 de Sovyet modelini aynen uygulayan, 1948 
-1949 yılları arasında Stalin'e ve özellikle 1948 de kendisini mah-
kûm eden Kominforma  bağlılıklarını göstermek için şiddetli ko-

(985) Yugoslavya  hakkında daha geniş bilgi için bknz: 
— G. CAIRE:  l'Economie  Tougoslave,  Ed. Ouvrî res, Paris, 196a. 
— E. KARDELJ:  «Originalitö du Systeme Economique de la Yougoslavie Socia-
liste», E. P., Mart 1965, sh: 71. 
— T. PHILIPPOVICH: La Tougoslavie  Entre  l'Ouest  et l'Est,  Ed. Cr&tions de Presse, 
Paris, (tarihsiz). 
— C. BOBROVVSKI:  La Tougoslavie  Socialiste,  A. Colin, Paris, 1956. 
— G. MOLLET: Le Socialisme Selon Tito,  Seghers, Paris, 1971. 
— M. P. GANAPA:  Rlforme  Economique et Socialisme en Tougoslavie,  A. Colin, Paris. 
1970. 
— BtCANÎC: «La Concurrence Socialiste en Yugoslavie»,  E.A. -içinde-, Tem.-
Eylül 1956. 

(986) M. MATEJIC: «Le Systeme Economique de la Yougoslavie»,  R de SCH.,  -içinde-, 
Nisan, Haziran 1962, No: 2, sh: 272. 
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lektifleştirmeye  yönelen Yugoslav yöneticileri bu taklidin, Yugos-
lavya'nın çözmek zorunda olduğu özel problemleri tam kapsama-
dığını görerek 1951 yılında önce plânı kendi koşulları ile tutarlı 
bir hale getirecek reformlara,  sonra 1953'de de köylülerle çalışma 
kooperatifleri  arasında serbest sözleşme sistemini getirmeye yönel-
diler. Nitelikleri itibariyle pragmatik ekonomik mekanizmayı pren-
sip olarak seçen Yugoslavya,  Sovyet ve Çekoslovakya  sistemlerin-
den farklı  yöntemler kabullenip uyguladı. Bunları kısaca aşağıdaki 
gibi, özetlemek mümkündür: 

a) Yugoslavya'da  devlet teşebbüsleri, diğer ülkelerinkinden da-
ha geniş bir özerklikten (muhtariyetten) faydalanmaktadırlar.'Bir-
kaç istisna dışında, kendi üretim plânlarım kendileri saptamakta-
dırlar. Teşebbüsler arasındaki yarışım düzeyine ne Sovyetler'de, 
ne de Çekoslovakya'daki  teşebbüsler, erişememektedir. 

b) Fiyatlar daha serbestçe oluşmaktadırlar. 

Teoride piyasamn etkili bir tarzda işleyebilmesi için fiyatların 
tamamen serbestçe oluşması gerekir. Fakat uygulamada, gerek 
enflasyon  ve gerekse hayat pahalılığını önleme korku ve endişesi 
birçok malların taban fiyatlarının  saptanmasını zorunlu kılmaktadır. 

c) Yatırımların büyük bir kısmının değişik projelerini, verim-
lilik gibi konulan, hükümetin uzun vadeli politikası ve uzun va-
deli plânların doğrultusunda inceliyen bankalar tarafından  oluş-
turulmaktadır. 

d) Teşebbüsler bulundukları komünlerdeki otoriterlerle ve çok 
az düzeyde de kalsa bölgesel cumhuriyetler malî ve idarî ilişkileri 
vardır. (Bölgesel komünler şirketlerin direktörlerini tâyin eder). 

e) Seçilmiş işçi kurullarına direktörler kaülır. Bu müdürler 
teoride fabrikaların  içinde Polonya'da ve Rusya'da meslekdaşlan-
nın sahip olmadıkları bir güce sahiptirler. Devlet teşebbüsü içinde 
çalışan işçiler tarafından  yürütülmekte ve ücret seviyesi ise belirli 
sınırlarda gerçekleştirilen karara bağlanmaktadır. 

Devlet kendi teşebbüsleri arasında bir monopol durumun oluş-
maması ve değişik fabrika  işçileri arasında büyük ücret farkları-
nın doğmaması için, teşebbüslerin gelir kullanmalarını sıkı, sıkıya 
denetler. Net hasılanın büyük bir kısmını verdiği şeklinde alarak ve 
diğer malî tedbirlerle ön görülen ücret düzeyinin aşılmasını önler. 
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f)  Köylülerin çoğunluğu kendi topraklarının sahibidir. Stalin 
döneminde kollektifleştirilen  topraklar denemesi, bütünü 
ile terkedildi. Köylüler, ekecekleri ürünleri tesbit ve seç-
mekte özgürdürler. 

Devletin zorunlu kıldığı bir üretim ve «tesellümü» söz konusu 
değildir. Köylüler istediklerini piyasada serbestçe satmak olanağı-
na sahiptirler. Bununla, beraber bütün teşebbüsleri, mağa-
zalar dahil devletin saptadığı fiyatlarla  köylü kooperatif-
leri aracdığından geçmektedirler. Bu demektir ki, büyük 
şehirlere gidemeyen yahut, sadece devlet teşekkkiillerinin 
satın alabileceği malları üreten köylüler (buğday ve meyve 
gibi), kooperatiflerden  geçmek zorunluluğundadırlar. Bu-
nunla beraber, mademki köylüler, yetiştirecekleri malları 
seçmekte serbesttirler, fiyat  saptanmasında, devlet kudreti 
bir sınırlılık arz etmektedir. 1962 yılından bu yana Yugoslavya, 
burada değinmemize olanak olmayan ilginç başka geliş-
melere de sahne olmuştur. 1952 Anayasa'sını değiştiren 1963 
Anayasası, merkeziyetçiliği ve bürokrasiyi önlemeyi hedef 
tutan sayısız hükümleri, diğer değişikliklerle birlikte içer-
mektedir. 

1962 yılına değin Sovyet teorisyenleri, Yugoslav sistemini re-
vizyonizmin temsilcisi olmakla itham ediyorlardı. Gerçekten, anı-
lan yıla kadar Kapitalist sistemden farklı  yanları olsa bile, bir 
piyasanın ve işçiler tarafından  yönetilen teşebbüslerin varo-
luşu, Sovyet doktrinine uymamakta idi. fakat  1965'te bizzat 
Rusya'mn önemli saydabilecek reformları  uygulamaya baş-
laması, bu defa  Çin gözünde, Rusya'yı  revizyonist göstermeye 
yetti. Bütün bunlara karşm, bana öyle geliyor ki, Sosyalist ül-
keler arasında görünürde ekonomik düzeye bağlanan bu anlaşmaz-
lıklar daha çok politik nedenler dolayısıyla ortaya çıkmak-
tadır. Ve strüktürel sınırlıbk ile zorunluluğu, savsaklamak-
tadır. 

Ancak özet halinde açıkladığım Yugoslav Karma ve de-
mokratik Sosyalizmi, ülkenin özel strüktürleri yönünde 
oluşmuş özgün ve bağımsız bir modeldir. Bu model diğer 
Sosyalist ülkelerden ayrılan özellikleri ile, Çin dahil birçok 
ülkeyi etkilemiş bulunmaktadır. Yugoslav Modelinin Sosyaliz-
me geçmek isteyen diğer ülkelere, oluşum aşamalarında geçirmiş 
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olduğu «Yanlışlıklar Listesi» dolasıyla da, bir deneyim labo-
ratuvarı olmakta, aydınlatıcı dersler sunabilecek niteliktedir. 

Sosyalist Karma Ekonomisi ile Yugoslavya,  anılan ge. 
lişim doğrultusunda alınması gereken kararları, anlık opor-
tünist bir tarzda almaktan çok, teorik ve ideolojik düşünce 
ve tartışmalar sonucunda alınmaktadır. 

Avrupa Sosyalizmi cephesinde, arz ve talep strüktürlerinin 
bir diğeriyle uyumlaştırılmasında, piyasa ve plânm, en avan-
tajlı yanlarma dayanan sentezi ile en iyi gerçekleştiren Sos-
yalist model, kammca Yugoslavya'ya  ait olmaktadır. 

1950-1968 dönemi bakımından yıllık ortalama kalkınma hızı 
% 6,5'lik düzeye ermekle, Yugoslavya  bu noktada Polonya ile eşit 
Macaristan'ı ise, biraz aşan bir durumda bulunmaktadır (987). 

Gerek memleketin içinde, gerekse uluslararası etkileri 
doğrultusunda Yugoslav Modeli, çok karmaşık strüktür-
lerin varlığı ile tutarlı olabilecek özgürlükçü bir Sosyalizme 
gidilebileceğini de gösterdiğinden eğitici rolü büyük olmak-
tadır. Bu açıklamalardan sonra, Yugoslav Sosyalizminin temellerine 
geçelim, 

E) Dört Temel: 

Yugoslav sosyalist sistemi özünü ve rengini, başlıca dört un-
surun bir ötekisini destekleyip bütünleyen, niteliklerinden almak-
tadır. Yugoslav sosyalizmini dokuyup geliştiren, bu dört ana direk: 
1. Sosyal Mülkiyet, 2. İşçinin yönetimi ve güdümü (otojestiyon), 
3. Plânlama ve Piyasa, 4. Gelir Dağılımı, mekanizmalarından oluş-
maktadır. 

1. Sosyal Mülkiyet: Yugoslavya'nın  ekonomik, sosyal ve siya-
sal yaşamı ve yapıları genellikle üretim araçlarının Sosyal Mülki-
yeti (S.M.), temelinden beslenerek belirlenmekte ve oluşmakta-
dır. Mülkiyet anlayışının tarihsel ve çağdaş gelişim çizgisinde, S. 
M'in yerine ve önemine, burada giremeyeceğiz. Niteliği ve işlevi 
içeriklerinde kalan, özet bir değinme ile yetineceğiz. Özel mülkiye-
te göre, S. M. anlayışında, mülkiyetin bireysel niteliğine karşı, olum-
suz bir tavır gizlidir. Sosyalist bir anlayış içide, S . M . bireysel doğ-

(987) Bknz, G. BOBROYVSKI:  Economie Comparative  du Developpement,  Paris, «Centre d' 
Assas», 1970 sh: 24. 
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rultuda, artık bir mülkiyet hakkı anlamına gelmemektedir. Mülki-
yet kavramına karşı bir yadsıma (negasyon), yansıtmaktadır. Hiç 
kimseye ait olmayan bu mülkiyet hakkı, herkese, toplumun tümüne 
aittir. Toplumsallaştırılan üretim araçları, toplumun tümünün ya-
rarına sunulmuştur. Sosyalizmde, S. M. ekonomik, sosyolojik ve hu-
kukî anlamda, dönüşümün bir sürecidir. 

Çoklukla üretim araçlarını kuşatan bu mülkiyet tipi, bireysel-
ciliği tıkadığı oranda, daha sosyalleşmekte ve insanla, doğa-çevre 
arasında örülen bir ilişki haline geldikçe, mülkiyet niteliğini yitir-
mekte ve sözcüğün gerçek anlamı ile, iyi çalışmanın bir ön koşulu 
haline gelmektedir. Çünkü S.M.üretim araçlarına yeni bir işlev 
vermektedir. Üretim araçları, artık işçiyi (emeğij, sömüren bir 
kaynak  olmaktan çıkmakta ve çalışma kapasitesi ile işçinin kişili-
ğini yabancılaştıran ortamlar, bertaraf  edilmektedir. Üretim araç-
larının S . M . , artık çalışan sınıfın,  siyasal iktidarının bir kaynağını 
oluşturmaktadır. 

S.M.'in, başka tür sömürü kategorileri oluşturulabilen sınıfa 
mülkiyeti, kamusal mülkiyet ve devlet mülkiyeti tiplerine karşı da, 
çıkmaktadır. Böylece S . M . temelini ve güvencesini oluşturduğu 
«otojestiyon» aracılığı ile, hem «sosyal bürokrasi»'nin, hem de «sosyal 
teknokrasi»nin oluşturabileceği tipik sömürülerin üremesini engel-
lemektedir. Bu nitelikleri ile, iktisadî ve sosyal ademî merkeziyetçi-
yetçiliğin temeli ve ilk koşulu olmakla kalmamakta, fazladan,  bu yeni 
sosyo-ekonomik  modelin dayanağı olan iktidar ve devletçiliği de, 
sosyalist demokrasiyi doğuracak tarzda sosyalleştirmektedir. 

Yugoslav sosyalizminin bu ilk temeli, sanayi, madenler, ulaş-
tırma gibi ekonominin kilit nokta ve alanlarım, sosyal mülkiyet 
örtmektedir. Söz gelimi, 1974 yılı itibarı ile, sosyalistleştirilmiş sektör 
millî gelirin % 82'sini, özel mülkiyete dayanan sektörü ise, % 18'ini 
oluşturmaktadır. Buradan, tarıma elverişli toprakların % 90'ının 
ve inşaatın büyük bir bölümünün özel mülkiyete konu olduğu an-
laşılmaktadır. 

2. Otojestiyon: Sosyal mülkiyetin doğal bir türevi olarak olu-
şan işçinin yönetim ve güdümü (otojestiyon), «devlet sosyalizmi» 
yerine, «işçi sosyalizmi»'ni, getirmektedir, Stalin ve Kominform  ile 
Yugoslavya'ya,  otojestiyon, kurtarıcı yeni bir yöntem gibi görün-
müştür. 
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Kurumsal düzeyde, Yugoslavya'ya  özgü bir düşünce olmayan 
otojestiyon kavramından, bu ülke devletçi, buyurgan ve bürokra-
tizme dayalı sosyalist modele karşı yeni bir sosyalist model 
oluşturabilecektir. İşçilerin yönetimi ve güdümüne dayanan bu işlet-
me tipi, ekonomik, kültürel ve siyasal açıdan, insanın alın yazgısını 
belirleyen kararların alınmasına ve uygulanmasına, ilgili kişilerin 
doğrudan katkısını sağlayan bir yöntem olmaktadır. Burada, sos-
yal süreç, mekanik bir modelin, bir tek merkezden kaynaklanan 
hiyerarşisi yerine, «sibernetik» bir model oluşturabilecek tarzda 
bir ötekisi ile karşılıklı eşgüdüm içinde bulunan birden fazla  mer-
kezin, kurduğu kendiliğinden düzenlenebilen, bağlantı ve iletişim-
leri içinde oluşur ve gelişir. 

Otojestiyon, Yugoslav sosyalizminde, 27 yd önce (1950) 
kendini gösterdi. Bu dönemde, üreticilerin otojestiyonu, işçilerin oto-
jestiyonu, sadece ekonomide ve teşebbüslerde uygulanıyordu. 1953 
yılında, çalışan halkın otojestiyonu, eğitimde, kültürde ve kamu-
sal kesimde de yaygınlaştı. Bu sosyal yönetim idi. Daha sonra bu 
iki biçim, gelişerek ve yaygmlaşarak,  1963 .yılında «otojestiyon 
sosyal» kavramının yansıttığı bir süreçte, birleşerek eridiler, 

Ekonomik ve siyasal ilişkiler alanına yerleşen otojestiyon, işçi 
sınıfının  ve tüm çalışanların, hem ekonomik, hem de siyasal ege-
menliğini başat kılmaktadır. Burada devlet katmanında oluşan 
işlevlerin, topluma ve otojestiyon organlarına, basit bir transferi 
söz konusu değildir, Ayrıca karar merkezlerinin sayısını çoğaltmak-
la yetinen bir süreç de söz konusu değildir. Yine sadece demokra-
sinin klâsik tekniklerini hazırlayan ve geliştiren bir yöntem de de-
ğildir. Bundan daha fazla  bir araç söz konusudur. Bizatihi klâsik 
devlet iktidarını çalışan sınıf  aracılığı ile, toplumsallaştırmaktadır. 
İçinde, devletin halkın devleti olduğu, devletin kamusallaştığı ve 
tüm toplumu demokratlaştıran süreçler oluşmaktadır. Var olduğu 
ve işlediği oranda devlet, artık işçi sınıfının  bir aracından ibaret 
kalmaktadır. Bu nitelikleri ile otojestiyon, öylesine bir model oluş-
turmaktadır ki, onun aracılığı ile, sınıflı  bir toplumdan, sınıfsız  bir 
topluma geçiş, gerçekleştirilebilmektedir. 

3. Plânlama ve Piyasa: Merkeziyetçi olmayan bir sosyaliz-
min, sosyalist karma bir ekonominin kendine özgü bir piyasa ve 
plâm olması, doğal bir başka sonuçtur. Sonra bu düzen kendi ken-
dini, «Sosyalist Rekabet» diye nitelendirdiğine göre, görünüşte, bir 
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ötekisi ile çatışır görünen bu iki kavramı sosyalist bir çizgide, uyum-
laştırabilemektedir, demektetir. 

Sosyal mülkiyet, otojesyonla oluşan sosyalist mekanizmalar, 
sosyalizmi oluşturabilecek nitelikte bir plân ve bir piyasa ile bü-
tünleşerek etkinliklerini çoğaltabilmektedirler. Sosyalizm böylece, 
plândan izlediği politikanın, somut kapsamını ve umudunun boyu-
tunu, çıkarmaktadır. 

İş yeri örgütleri düzeyinde, yöresel yönetimler, cumhuriyetler 
ve federasyon  düzeyinde, işçilerin, üretim ve gelir dağılımındaki yö-
netim ve güdümleri, plânlamanın biçimini ve piyasa ekonomisinin 
belli bir tipini, belirleyip, nitelendirmektedir. Hazırlanan plânlar 
içinde, bir piyasaya yer veren bir rekabet ekonominin, yani arz ve 
talebin etkisinde oluşan fiyat  mekanizmaları, kredi, faiz,  mekaniz-
malarının gereklerini göz önüne almaktadır. 

Böylece toplumsal gereklerle, özgür karar verme unsurlarını 
birleştirip, bağdaştırmaya yönelen bir sosyalist modelde, başta iş-
çiler, tüm halk, doğrudan ve gerçekçi bir eğitim ve bilinçlendirme 
aracılığında, ekonomik gidişi destekleyen yönde uygulamaya katıl-
maktadırlar, 

Plânlama, başlıca, temel unsurları içeren global oranları dü-
zenlemek, özellikle gelir dağılımını (toplumsal ve özel tüketim), 
yatırımları yönlendirmek, yabancı ülkelerle oluşan ekonomik iliş-
kileri düzenlemek, ekonominin öteki yapılarını etkileyen unsurlar 
üzerinde durmak gibi amaçlar gütmektedir, 

Kısaca, plânlama ve piyasanın işleyişini sağlayan temel unsur-
lar, her şeyden önce üretim araçlarının sosyal mülkiyeti ile, işçi-
lerin girişimleri, güdümleri ve sosyal ve rasyonel unsurların etki-
lerinde oluşan ve millî gelirin büyük bir bölümünü oluşturan oran-
lar olmaktadır, Özel mülkiyete tabi olan sınırlı bir ekonomik ke-
sim, piyasa mekanizmalarına göre işlemektedir. Piyasanın rolü, bü-
tün ekonomide, basit üretimin tümünü sarıp düzenlemektedir, Ay-
rıca cari yatırımlar, teknik gelişmeler, ekonominin modernleştiril-
mesi, ilke olarak piyasamn özendirici gücüne dayanmaktadır. Tü-
ketim mallarına doğru olan gereksinimi karşılamak ve bu tür ürün-
lerin girdilerini sağlayan, ham madde sektörleri ve inşaat da pi-
yasaca güdülmektedir. Böylece piyasa ve plân, bir ötekisinin, iyi 
yanlarının çoğalmasını ve eksikliklerinin  giderilmesini sağlayacak 
tarzda, bütünleşmektedirler. 
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4. Gelir Dağılımı: işçilerin otojestiyonu ile birlikte, harca-
nan emeğe göre (çalışmaya göre, bilgi düzeyi, sorumluluk düzeyi 
v.b.), gelir dağılımı ilkesi, ücretle çalışma yöntemi yerine geçmiş-
tir. Otojestiyonun kuşattığı işletmelerde, oluşan gelirin paylaşım 
kriterlerini işçiler saptarlar. Çalışanların gelirleri saptanırken, har-
canan emek, ortaya konan gayret, sağlanan ekonomik sonuçlar ve 
çalışma biriminin verimliliği, göz önüne alınmaktadır. Çünkü, ka-
rar almada tam bir özerkliğe sahip olan işçiler, çalışmanın prodük-
tivitesini iyileştirip, çoğaltmadan, gelir düzeyini yükseltemeyecek-
lerini, bazı hatalar pahasına, açıkça öğrenmişlerdir. 

Bu nedenle gelir, yükümlü olduğu işlevleri gördükten sonra 
(toplumun ve işletmenin genel gereksinimleri için belli paylar ay-
rıldıktan sonra), işçileri, prodüktiviteyi  çoğaltmaya yöneltecek bir 
özendirici unsur haline gelmekte ve bu süreç içinde, ekonomik, 
yeni bir «kategori», olmaktadır. Görüldüğü gibi, emeğin gerçek de-
ğerini belirleyebilecek, temel ölçütlerle emeğin sömürülmesi, en-
gellenebilmektedir. 

/ 

öğretiler 

Temelleri net bir tarzda belirlenmiş bulunan Yugoslav işçi 
sosyalizmi, henüz son biçimini almış değildir. Ülkenin global yapı-
ları ve özelliklerinden itibaren oluşan ve gelişen bu model, neyi 
öğretiyor? 

• tik öğreti: Ne teori, ne söylevler, ne dış yardım ne bizatihi 
devrim ve hiç bir şey, alın yazgısını, dilediği doğrultuda oluştur-
mak üzere, çalışmaya koyulmuş kararlı bir halkın, bu değerli ça-
basının yerine geçmeye yetmez. 

• İkinci öğreti: Yugoslav sosyalist mücadelesi ve deneyim-
leri, pluralizmin, diyalektik  erdemlerini ve özgün arayışların yarar-
larını sergilemektedir. Marksist doktrinin, uygulamada farklı  bir 
variyantı olarak yansıyıp, oluşan bu sosyalist model, iktisadî-sos-
yal sistem seçiminde, tek modele dayalı taklit ve kopyacılığın, ola-
nak dışı olduğunu, vurgulamaktadır. Her dönem ve her ülke için 
mutlak geçerli «determinist» bir tek sosyalist modelin geçerli olma-
dığını, her ülkenin ulusal ve global yapıları ile uluslararası konu-
munun özellikleri ve istidatları doğrultusundan itibaren, kendi sis-
temini oluşturmasının gerekliliğini, vurgulamaktadır. 
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E) örokomünizmin Kökenleri  ve Anlamı 

Güncel Avrupa Komünist Partileri'nin, uluslararası Komünist 
Eylem ve Sosyalist Sistem hakkındaki  düşünce ve tutumlarını içe-
ren «Örokomünizm» (Avrupa Komünizmi), son iki yılın ürettiği 
yeni bir akımın kavramıdır. 

Demokratik Sosyalizm, Marksizme karşı, düşünce düzeyinde 
oluşan bir tepki idi (genellikle). Örokomünizm ise (adından da 
anlaşılabileceği gibi), Sosyalist Sistemin uygulamada aldığı biçim-
lere (rejimlere) karşı bir tepki ve Batı Avrupa ülkelerinin özgün 
gelişimlerine uygun bir düşünce akımı, olmaktadır. Özet bir de-
ğinme ile belirteyim ki, başlangıçta Moskova ekseninde yoğunla-
şan uluslararası Komünist Eylem, Çin Sosyalizmi ile Pekin'de ikiye 
bölünmüşken, şimdilerde oluşup yayılan Örokomünizm ile, başlıca 
Batı Avrupa ekseninde, bağımsız yeni bir merkez ile ilerlemektedir, 

Tarihsel her olgu gibi Örokomünizm de, son bir iki yılda oluş-
madı. Kökenlerini,  aslında son yirmi yılın gelişmelerinden almak-
tadır. Az ötede bu akımın nedenlerini ve anlamını belirlemeğe alı-
şacağız. Bu noktada kısaca, bu kavramın kökenlerine inelim. 

a) Örokomünizm Kavramının Oluşması 

Örokomünizm, deyim olarak ilk kez, 3 Haziran 1976 tarihinde 
İtalyan ve Fransız Komünist Partilerinin, Paris'te yayımladıkları 
ortak bir demeçte, yer almakta ve Enrico Berlinguer tarafından 
söylendiği, anlaşılmaktadır. 

Yine 1977 yılında, italya Komünist Partisi Genel Sekreteri: 
Berlinguer, Fransa K.P., Georges Marchais ve İspanya K . P . , Genel 
Sekreteri Santiago Carillo, Madrit'te bir doruk (zirve) toplantısı 
düzenlediler. Hedefleri,  Örokomünizmin niteliklerini belirleyip geliş-
tirmek idi. Bu doğrultuda sürdürülen girişimlerde en dinamik Parti, 
İspanyol Komünist Partisi ve Genel Sekreteri, Santiago Carillo, 
olmaktadır. Nitekim, Santiago Carillo, bu konudaki görüşlerini 
sistematik bir tarzda, bir kitap (*) halinde yayımlayacaktır  (Öro-
komünizm ve Devlet, Nisan, 1977). 

Aslında Batı Avrupa Komünist Partileri'nin, Moskova ekse-
ninden başlayan uluslararası Komünist eyleme olan güvenlerinin 
sarsılmasına yol açan olgular, daha eskilere gider. 

(*) Santiago Carillo: «Euro Cömmunisme» Et Etat, Flammarion, Paris, Nisan, 1977, 
(256 Sahile). 
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Yirmi yılı aşan Macaristan Müdahalesi (1956'da oluşan bir 
halk ayaklanmasını, bastırmak için yapılan Sovyet karışımı), Batı 
Komünist partilerinde üzüntü ve kuşku ile karşılanmıştı, Özellikle, 
İtalyan Komünist Partisi, VlII'nci Kongresinde (1957), Parti li-
deri P. Togliatti, ilk kez «Komünizme giden ulusalcı yol», düşünce-
sini oluşturarak yansıtıyordu. Bu düşüncede, Moskova'ya duyulan 
kuşkular yansımakta idi. 

Yine Togliatti, ölümünden önce yazdığı ve Kruşçev'e ulaşama-
yan mektubunda, uluslararası Komünist Eylem bakımından yeni 
bir düşünceye kaynaklık  edecek bir kavram kullanıyordu. İtalyan 
Komünist Partisi lideri Luigi Longo'nun «Vasiyet» diye okuduğu 
bu mektubunda, Togliatti: «Farklılık İçinde Bütünlük», ilkesini ge-
liştiriyordu. Kısacası, yani her ülke, kendine özgü koşulların oluş-
turacağı modeller içinde (yani Sovyetler Modeli dışında), diğer Ko-
münist Partilerle eylemde birleşecekti. 

Fakat bu çırpınış, büyük yankılar yaratmadan bir tarafta  ka-
lıverdi. Ama, 1968 Baharında Çekoslovakya'nın,  askeri işgali ve 
Brejnev'in «Sınırlı Egemenlik» ilkeleri, büyük kuşkular ve tep-
kiler oluşturdu. 

Daha önce dolayısı ile değindiğim gibi, aslında Çekoslovak-
ya'nın Demokrasiye açılması (düşünceme göre), Sosyalizmden u-
zaklaşmak anlamında değildi. Fakat ne olursa olsun, Çekoslovak-
ya'nın Sosyalizmi, Demokrasi ile birlikte, uygulamaya yönelik bu 
denemesi, kanımca Örokomünizmin, eylem alanında adı söylenme-
den oluşturulmak istenen ilk örneği sayılabilir. 

(Anımsatalım ki, Sosyalist Doğu ülkeleri içinde Çekoslovakya, 
daha 1940'larda sanayi bakımından daha ileri bir düzeyde idi. Faz-
ladan, demokratik gelenekleri derin olan halkı vardı. 1948 yılında 
Komünist Partisi Genel Seçim ile iktidarı alamayacağını anlayınca 
bir darbe yaptı ve böylece Parlemento aracılığı ile iktidar olma yo-
luna tıkadı. Bu darbeden sonra ülke, soğuk savaşın odak noktala-
rından biri haline geldi. Bu nedenle de Dubşek'in demokratik dene-
mesi, önce Moskova'da, sonra Doğu'nun Sosyalist diğer ülkelerinde, 
kuşku ve korku ile karşılandı). 

Yukarıda kısaca yapılan değinmeler, Örokomünizmin, köken-
lerinde önce «çok merkezli (çoğulcu) Sosyalizmin etkileri bulun-
maktadır. Bu yolda ilk önder Togliatti, sonra Berlinguer ilerleyecek, 
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daha sonra da Santiago Carillo'nin öncülüğünde ispanya Komü-
nist Partisi'nce aşılacaklardır. Bu arada Fransız Komünist Partisi, 
onlara katılacaktır. Son olarak ingiliz K . P . , bu akıma katılmıştır. 

Günümüzde, Örokomünizmin merkezi Madrit, Roma ve Pa-
ris, üçgeninden geçmektedir. Anılan bu üç ülkenin Partileri, Sos-
yalist Modeline, Örokomünizm aracılığında karşı çıkarak, bu mo-
deli içlerine sindirememekte anlaşmaktadırlar. Fakat Sovyetler 
karşısında izlenecek yol ve yöntemlerde ortak bir çizgide birleşe-
memektedirler, 

b) örokomünizm'in Oluşum Nedenleri 

Avrupa'nın, Doğu ülkelerinden ve Çin'den farklı  bir Sosyalist 
Model oluşturmak isteminin doğasında yer alan çeşitli nedenleri, 
içsel ve dışsal olmak üzere iki kısımda incelemek gerekir. 

tçsel Kökenli  Nedenler: 

Endüstrileşmede ileri bir aşamaya yükselmiş bulunan Batının 
gelişmiş ülkelerinin, ekonomik, sosyal ve siyasal yapıları, belirli 
özellikler yansıtmaktadır. Kimi ülkede Sosyalleşmiş Demokratik 
Kapitalizm (isveç, B. Almanya, ingiltere, Fransa v.b.), yeryüzün-
de yüksek  yaşam füzeyi  sağlayan niteliğini sürdürmektedir. Sov-
yetlerinki dahil, yürürlükteki  Sosyalist modeller, henüz ekonomik 
gelişim ve yaşamı kolaylaştırmak  (maddesel gönenç) bakımından, 

Batı ülkelerden daha çekici bir örnek oluşturamamışlardır. 
Fazladan Sovyetler dahil tüm Sosyalist Blok (Avrupa), Batı'dan tekno-
loji ithal etmekte ve borç almaktadır. Ayrıca Demokratik rejime 
ve onun yaşam biçimine kutsal bir yaşam biçimi gibi vazgeçemez 
bir tarzda alıştırılmış bulunan halk yığınlarına (Sosyal, Yapı), De-
mokratik olmayan bir siyasal rejim kabul ettirmek olanak dışıdır. 

Ekonomik ve demokratik bu gelişmelere eklenmesi gereken 
husus, Batı uluslarının zihinsel yapısıdır. Kilise'nin giderek Sos-
yalleşerek, ilerici akımları benimser bir düzeye eriştiği bu ülkeler-
de, dinsel inançlara olan bağımlılık, halen önemli oranlardadır 
(Batı dünyasının kültür ve uygarlık farklılığı). 

Kapitalizmin giderek Sosyalleşmesi yanında, Demokratik Sos-
yalist (Sosyal Demokratlar da denmektedir), eylem, bu ülkelerde, 
Komünist Partilerin önünde gelişen güçlü bir rakip olarak belir-
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mektedir. Batı ülkelerinin doruktan ve tabandan oluşacak darbe-
lerle iktidarı ele geçirme ve sürdürmenin olanaksızlığı... 

Kısaca Batı ülkelerinin, kendilerine özgü olan ve çok kalın çiz-
gilerle belirttiğimiz bu somut yapılarının (koşulları, olanakları ve 
torunları), özgürlüğü, dıştan itham edilip, aynen uygulanmak is-
tenen Sosyalist bir modeli, etkisiz bir duruma indirgeyeceği nok-
tasında, aydın ve açık bir bilinç düzeyi, bulunmaktadır. 

Çok kısa olarak, günümüz Batı dünyasının üretim güçleri ve 
üretim ilişkileri, siyasal ve Sosyal Demokrasi ;le düşünce ve dav-
ranış yapıları (ki bu noktada Komünist Partilerin niteliklerini belir-
lemektedir), ile uluslararası ilişkilerin yapısı (Uluslararası Komü-
nist Eylem), Batı Avrupa ülkelerinin bu yapıları ile bağdaşacak 
nitelikte bir Sosyalist Modele çağrıda bulunmaktadır. 

Önce konjonktürel, sonra strüktürel nedenlerle, Batı Dünya-
sı, söz gelimi Sovyetler Birliği veya Çin'in hareket ettikleri nokta-
ları, oluşturmayı düşündükleri Sosyalizme, başlangıç yapamazlar. 
İsteseler de, bu modelleri uygulayamazlar. Batı için izlenecek yol-
lar ve yöntemler ile Sosyalizmin başarısı ve içinde gelişeceği model-
ler de, farklı  olacaktır. Çünkü Batı'nın çözmek durumunda bu-
lunduğu sorunlar da farklıdır. 

Yukarıda belirtildiği gibi, ekonomik yönden çok gelişmiş bu-
lunan demokratik kültür ve gelenek / göreneklerin derin kökenlere 
vardığı Batı toplumlarında KAPİTALİST  ÖZEL GİRİŞİM KE-
SİMİ de, çağdaş gelişim düzeyinde, büyük farklılıklar  taşımaktadır. 
Üretimde ve tüketimdeki anarşiyi yaratan, gelir adaletsizliklerini 
değişken nitelikleri ile doğuran Tekeller ve Hükümetler üstü bir güç 
kazanan Çok Uluslu Şirketlerle karşısında, verilecek savaşım, ge-
lişme ritmini daha iyi denetlemek ve doğurduğu zararları düzete-
bilmek, giderebilmek, Devleti, halkın Demokratik Devleti niteliği-
ne kavuşturmak,  üretimi, işçilerin yönetim ve güdümü aracılığı ile 
insancı gereksinmeleri en iyi bir biçimde karşılayacak  bir dönü-
şüme hazırlamak. Güncel yaşama çekilmez, sıkıcı nitelikler kazan-
dıran parasal uygarlık yerine, insancı bir uygarlık üretmek v.b., 
gibi sorunlar, yukarıda kısaca belirtilen konuların, kapsam ve hedef-
ler bakımından farklılıklarını,  yeterince aydınlatmaktadır sanırım. 

Dışsal Kökenli  Nedenler: 

Yukarıda özet halinde belirlenen içsel kökenli nedenlerden 
özellikle Demokratik siyasal rejimin sağladığı yeni ve genişleme ye-
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teneği büyük olanaklarla, iktidara Genel Oy aracılığında gelebil-
mek ve diğer özellikler, Batı Avrupa Komünist Parti ler'ine göre 
(italya, Fransa, ispanya, ingiltere, isveç vb), hiç bir sosyalist ül-
kede gerçek bir uygulaması bulunmayan Proletarya Diktatörlüğü-
nü, gereksiz hale getirmiştir. Genel oy ve Parlemantarizmi kabul-
lendikten sonra, Proletarya Diktatörlüğünden vazgeçmek, doğal 
bir sonuç olmaktadır, (bu kışımın sonunda Marx ve Lenin'e Göre 
Proletarya Diktatörlüğü hk. ek var). Aslında bu nokta, içsel yapılar 
kadar, başta Sovyetler Modeli olmak üzere, Sosyalist diğer ülkeler-
deki uygulamaların, olumsuz sonuçlarına duyulan tepkiler. Söz 
gelimi adı geçen Santiago Carillo, Brejnev'in temsil ettiği sisteme 
«ilkel Sosyalizm», demektedir. Yine adı geçen italyan Togliatti'nin, 
daha Haziran 1956 yılında «Sovyet Devriminin, bürokrasi tarafın-
dan bozulma olasılığından da söz açtığını, anımsamak gerekir. 

Anımsatalım ki, 29-30 Haziran 1976'da Doğu Berlin'de topla-
nan Avrupa 29 Komünist Partisi'nin Konferansında,  Batı tezleri ile 
Sovyetlerin tezleri karşı karşıya geldi. Avrupa Komünist Partileri-
nin görüşleri başarı kazandı. Çünkü: «Her partinin ülkesine özgü 
koşullar nedeni ile farklı  politikalar izleyebilmeksizin, bir başka de-
yişle bağımsız davranabileceği, kabul edilmiştir. Bu sonuç, Öroko-
münizmin bir başarısı (düşünce düzeyinde), sayılabilir.». 

Çünkü şimdilere değin, bağımlı bir durum egemendi. Anımsa-
talım ki, Komünist Enternasyonal, 1943 yılında lâğvedilmiş idi. 
Yalnız uygulamada sürdürülmeye çalışılıyordu, işte anılan Berlin 
Konferansında,  yani 1 Temmuz 1976 tarihinden başlayarak, res-
men geçerlik kazanarak, kalkıyordu. 

Böylece 33 yıllık bir uygulama son buluyordu. Bu dönemin 
egemen özelliği ne idi? Ekim Devrimi deneyiminden başlayarak, 
1919 yılında oluşturulan III. Enternasyonal, evren için örnek bir 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği oluşu ile, Sosyalist Devrim'in 
evrensel çapta geçerli Partisi olmak iddiasında idi. Uluslararası 
Komünist Eylem, işte örnek bir Model oluşturan Sovyet Sosyaliz-
minin ekseni etrafında  dönecekti. Strateji, bu temelden itibaren 
örülmekte idi. Dünya Komünist Partilerinin III. Enternasyonal'e 
katılabilmelerinin ana koşulları vardı: Sovyetler Komünist Parti-
sinin disiplinci modelini, aynen uygulamak, Sovyetlerin Sosyalist 
rejimini onaylamak ve üretmek bu iki koşulun göstergesi olarak, 
Sovyet yöneticilerinin içte ve dışta uygulayacakları  politikaları, 
aynen onaylamak ve izlemek... 
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Anılan kitabında S. Carillo, şunları belirtmektedir: «Proleter-
ya Diktatörlüğü, bize Sosyalizmin bir modeli olarak gösterilen ve 
izlememiz istenen Sovyetler dahil, hiç bir ülkede, bulunmamaktadır. 
Tersine, bugün Sovyetlerde öylesine bürokratik bir sosyal katman 
(tabaka) vardır ki, değişik aşamalardaki mensupları ile hemen 
hemen denetlenmesi olanaksız ve ılımlı sayılamıyacak bir siyasal 
iktidara sahiptir. Ve işçi sınıfı  ile hatta Komünist Parti'ye rağmen, 
tek başına buyruk ve kararlar alabilmektedir. Sovyetlerde, ideoloji 
ile somut gerçekler arasında öylesine bir uçurum bulunmaktadır ki, 
Burjuva toplumunda ideoloji ile uygulama arasındaki yabancılaş-
tırıcı ve aldatıcı yapı ilişkileri belirleyen bir niteliğine benzemek-
tedir. 

S. Carillo'ya göre, «Sovyetler B. Devletinde, gözlelenebilen 
sapmalar ve bozulmalar, geçmiş zamanların, ancak Emperyalist 
Devletlerinde rastlanabilir türdendir. Bunun kökenleri, 1930 yılla-
rında oluşan buyurgan (zor gücü ile, sanayileşmede bulunmak-
tadır. Geri kalmış bir ülkede modern bir sanayileşmenin gerçek-
leştirilmesi, birden çok ekonomik kesimin, henüz taşıyıp sindire-
miyeceği bir olgu olduğundan, halk yığınları için bitmez, tüken-
mez bir özveri (fedekarlık)  getirmiştir.» 

Bundan çıkarılacak normal sonuç, şu olmaktadır: Sovyetle-
rin, Demokrasiye geçmelerini engelleyen, işte bu söz konusu bu-
yurgan ve henüz olgunlaşmamış Sanayileşme biçimidir [Modeldir]. 

Örokomünizmin, en ön düzeyde savunucusu olan S. Carillo, 
«Acaba Sovyetlerde DEVLET YAPILARI,  ülkenin maddesel geliş-
mesine bir fren  ve ileri bir SOSYALİZME varmayı, ENGELLE-
MEMEKTE MİDİRLER?...» 

Buraya değin yapılan açıklama ve değinmeler, Örokomünizmin 
dışsal kökenli nedenlerinden en önemlisinin SOVYETLER  ve Sos-
yalist diğer modellerin, olumlu ve taklit edilmeye değer bulunma-
dıkları yargısı olmaktadır. 

Dışsal kökenli bir diğer yakın etki, Faşist dönemden gelen 
Portekiz'de yapılan başarısız bir «darbe», denemedir. Bu ülkenin 
Komünist Partisinin (Cunhal'in liderliğinde), yaptığı DEVRİM 
denemesidir. Bu son örnek, bu tür denemelerin Batı ülkelerinde ba-
şarı şanslarının bulunmadığıdır. (Yukarı  da, İktisaden Az gelişmiş 
Ülkelerde rastlanılan bu tür «darbelerin» Batı Ülkelerinde geçersiz 
olduğunu belirtmiştik). 
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Tersine frr  örnek, İtalya'da Komünist Partisi'nin, demokratik 
çizgide kalarak gerçekleştirdiği başarı, her geçen gün gücünü bü-
yütmes'd'r. 

c) Örokomünizmin Anlamı: 

Proletarya Diktatörlüğü, Kapitalizmin «vahşi» Burjuva Dikta-
törlüğüne tekabül ediyoıdu. Günümüzün Sosyalleştiıilmiş Burju-
va Demokrasisine karşı ise yeni biı Demokrasi anlayışı üe çıkmak, 
gelişim ve dönüşüm diyalektiğinin de doğal sonucu sayılmalıdır. 

Örokömünizm'i savunanlar için, Marks'ın tanımladığı ideoloji, 
yeni bir sömürücü sınıf  oluşturan «Kızıl Bürokratların», çevirdik-
leri dolapları örten bir Ekran olarak kullanılmaktadır. 

Anılan kitabında S. Carillo, Doğu ülkeleri tarafından  (Sovyet-
ler, Bulgaristan ve Çekoslovakya)  kendisine yapılan acı suçlama-
ları da göz önünde tutarak ve yanlış anlamaları önleyebilmek için 
örokomünizmi belirlerken, ne anlama gelmediğine değinerek açık-
lamalar yapmaktadır. Carillo'ya göre, «Örokomünizm, Sosyal De-
mokrasinin yeni bir biçimi değildir ve hele hele, komünist hedef-
leri gizlemeye yönelik bir taktik de değildir». 

İspanyol Komünist Partisi Genel Sekreterine göre, özgürlük 
ve demokrasiyi gerçekleştirmek için, Proletarya Diktatörlüğünden 
vazgeçmek yeterli değildir. Kapitalist Devlet aygıtım, şiddet ile, 
yani güç zoru ile yok etmeye sapmadan, demokratlaştırmanın yol 
ve yöntemlerini göstermek gerekir Kapitalist Devleti, barışçı ve 
yasal ılımlı yöntemlerle demokradaştırmak, ana hedeftir.  Bu süreç 
nasıl işleyecektir? 

S. Carillo'ya göre, şöyle: Eğer üretim güçleri, yeteri ölçülerde 
gelişmemiş ise, Üretimin Sosyalist Güçlerinin İlişkileri biçimsel 
(şekilci), kalmaya mahkûmdur. Bu nedenle alışmış Kapitalist Top-
lum, kendi yapısında Sosyalizmin tohumunu taşımaktadır. 
Üretim güçlerinin son derece gelişmiş olması da, tek başına Sosya-
lizmi gerçekleştirmeye yetmez. Başka unsurlara gereksinme bulun-
maktadır. Carillo, burada, Devletin girişimci ve iyilikler yaratıcı-ko-
ruyucu niteliklerine bağlı özellikleri vurgulamaktadır. 

Gelişmiş Kapitalist ülkelerde, şiddete başvurmadan, çoğulcu 
ve Parlementer yol ile Demokratik Dönüşüm, gerçekleştirebilir. 
«Öyle bir toplum tipi oluşturulmalıdır ki, orada Komünist Partisi 
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tek başına mutlak bir iktidara sahip olmasın, iş (çalışanlar) ve kül-
tür güçleri ile iktidarı paylaşsın. Burada politik dahil, grev hakkı 
tanımalıdır. Ekonominin Karma niteliği sürdürülecektir. Malik-
ler, sadece ekonomik alanda değil, fakat  politik alanda da örgüt-
lenebileceklerdir. Yabancı yatırımları, bir denetim çerçevesinde 
kabul edilecektir (günümüzde Sovyetler B., bile Batı teşebbüsleri 
ile işbirliği yapmaktadırlar, çünkü çağımızda ekonomi, uluslararası 
bir nitelik, kazanmaktadır). 

Örokomünizmin siyasal ve sosyal Demokrasi aşamalarında, 
gelir farklılıkları  sürecektir. İleri bir sosyal politika ve üretim güç-
lerinin gelişmesi sayesinde, giderek hafifleyeceklerdir. 

Bu nitelikleri ile Örokomünizm, uluslararası Komünist Eylem-
de, yeni bir eğilimdir. Gelişmiş Kapitalist ülkelerin yapısal özellik-
lerini yansıtan ve Sosyalist Doğu ülkelerinin rejimlerini sindirip 
onaylamayan bir eğilim. Avrupa Komünist Partileri'nin, Haziran 
1976'da Berlin'de toplanan Konferansta,  Ruslar'ın istemlerine kar-
şın anılmayan «Proleter Enternasyonalizmin», daha da küllendiğini 
ve ulusal Komünizmlerin doğrultularında, artık sadece «Enternas-
yonalist bir Dayanışmadan», söz açılabileceğini, gösteren bir eğilim. 

Bize öyle geliyor ki, Batı Avrupa'da Marksist-Leninist köken-
li bir Devrim oluşacak ise, bu, özgürlükçü, barışçı ve adım adım 
(birden veya katı değil), gerçekleşecektir. Veya hiç bir zaman gün 
yüzü görmeyecektir. Bazı dünyasının, yapısı ve niteliği, çünkü bir 
Devrim'den çok, bir EVRİM'i belirlemektedir. 

Bu gözlem ve yorumumuz doğrulanırsa (ki buna inanmakta-
yız), gelişmiş Kapitalist Batı Toplumlarının, Sosyalist Devrimle-
rini gerçekleştirecek evrimlerinin izleyeceği yol ve oluşturabileceği 
süreçler, kuşkusuz S . S . C . B . ve Çin'den, farklı  olacaktır. Söz ge-
limi, güncel Batı Dünya'sında şiddetli bir Devrim ve onun doğal 
bir sonucu olan isyan veya iç-savaş beklenmemelidir. 

Öyle görünüyor ki, uzun bir süre alabilecek tarihsel bir doğ-
rultuda yapılacak ilerici, yapısal (Devrimci nitelikte) Reformlar, 
Sosyalist Devrimi dokuyup, oluşturacaklardır. 

d) örokomünizmin Olasüı Gelişim Çizgisi ve Avrupa Ko-
münist Partilerinin Gücü: 

Marksist-Leninist veya Mao'cu Doktri'nin uygulamadaki ya-
nılgıları, yetersizlikleri, gerçeklerde somutlaştırılmaması, olanaklı 
başka Sosyalist Modellerden ve vazgeçmeyi gerektirmemektedir. 
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Doğu Avrupa ülkeleri dışında kalan günümüz Avrupası'nda, 
uluslararası Sosyalist Eylem, biri Demokratik Sosyalist (veya Sos-
yal Demokrat), Partilerin oluşturdukları Örososyalizm, diğeri, Ko-
münist Partilerin yukarıda açıkladığımız Örokomünizm olmak üzere 
iki yoldan yürümektedir. 

Her iki oluşun, farklı  adlarına karşın, hedefleri  ve felsefelerinin 
içerikleri arasında büyük benzerlikler bulunmaktadır, 

Günümüzde, Batı Avrupa Komünist Partileri, Demokratik Sos-
yalist Partilere görece daha güçsüzdürler, Fransa gibi ülkelerde 
iki formasyon  bir araya gelince, açıklanan genel oyların %50'nden 
çoğunu alabilecek durumdadırlar, italya'da ise Komünist Parti, 
Hıristiyan Demokratlar'dan soma gelen 2. büyük partidir. 

Yine Avrupa ülkelerinden, söz gelimi, F. Almanya, ingiltere, 
isveç'te iktidar olmuş Demokratik Sol'un sergilediği iktisadî/sos-
yal Politikalar, oluşması olanaklı Sosyalizm modelleri hakkında 
bir düşünce vermektedir. Kısaca anılan bu nedenlerle, Demokra-
tik rejimde birleşen bu iki Sosyalist akımın, zaman içinde bir diğe-
rine yaklaşabilmeleri güçlü bir olasılık gibi görünmektedir. Bu akım-
lardan hangisinin diğerine yaklaşacağını veya bütünleşmenin ren-
gini, hangi akımın vurgulayacağı sorunu,halk yığınlarının tercihin-
den itibaren oluşacak formasyona  ve onun etkinliğine bağımlıdır. 
Söz gelimi, hangi ülkede, hangi akım güçlü ve toplumun gereksinme-
lerine karşılık verebiliyor ve yarınlar için sağlıklı umutlar (ham 
hayal değil) oluşturabiliyor ve yarınki kuşaklara (nesillere), yaşama 
ve dayanma, direnme gücü verebiliyorsa, diğer akımı peşi sıra sürük-
leyebilecektir. 

Avrupa Komünist Partilerinin Gücü 

Kapitalist Sistem içinde yer alan Avrupa ülkelerinde bulunan 
Komünist Partilerini, güç ağırlıklarına göre aşağıda özetliyoruz. 

• İtalyan Komünist Partisi 

Kayıtlı,  1 milyon 700.000 üyesi ile, Avrupa'nın en büyük Ko-
münist partisidir, italyan Parlamentosunun toplam 630 kişiden 
oluşan milletvekilinin 179'u, I .K.P. 'ne mensuptur. Bu niteliği ile, 
italya'nın en büyük Partisi olan Hıristiyan Demokrat Partiden son-
ra, ikinci sırayı almaktadır (1972'de yapılan genel seçimlerde top-
lam oyların % 7,2'ni, 1976'da yapılan yöresel seçimlerde ise % 
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33,4'nü almıştır). Oyunu sürekli çoğaltabilen I . K . P . , Avrupa 
Komünist Partileri içinde, seçim ile iktidara geçebilme şansı, en 
yüksek  olan partidir. Muhalefette  olmasına karşın, etkinliği bü-
yüktür. Ve oluşacak her yasa tasarısında fikri  alınmaktadır. 

• Fransız Komünist Partisi 

Kayıtlı  511.000 üyesi ile (26.099 hücrede gruplanmış, 9.558'i 
Teşebbüslerden, 10.611 yöresel, 5.930'u kırsal, kadın üye sayısı 
200.000-11 Kasım 1977 tarihinde) F . K . P . , İtalyan Komünist Par-
tisinden sonra Avrupa'nın en güçlü Komünist Partisidir. Fransız 
Parlamentosunun (Ulusal Meclis), toplam 490 milletvekilinin, 73'ü 
F.K.P.'nden oluşmaktaeır. Bu oran ile, De Gaulle'cü Cumhuriyetçi 
Birlik Partisi ve Sosyalist Partiden sonra gelen 3. büyük parti, ol-
maktadır. 1973 yılı genel seçimlerinde, toplam olayların, % 21,2'ni 
almış, 1976 yılı yöresel seçimlerinde ise, bu oy oranını yükselteme-
miştir. 

F. K. P., Sosyalist Parti ve Radikal  Sol Parti ile birlikte ve 1969 
yılından beri ortak bir Program çerçevesinde, Birleşik Sol bir Cep-
he oluşturmuştur. 1976 yılına değin, seçimlere birlikte katılmışlar-
dır. Yalnız bu seçimlerin tümünde en kazançlı çıkan parti, Sosya-
list Parti olmaktadır. Önümüzdeki seçimlerde yine Sosyalist Parti 
ile birlikte hareket etmek konusunda sürdürülen görüşmeler ve 
saptanan Program üzerinde (özellikle Millileştirmeler ulusal sa-
vunma malî ve sosyal konularda) tam anlaşma halen sağlanma-
mış ve şu anda (Kasım 1977), anılan iki Parti arasındaki görüşme-
nin kesikliği sürmektedir. 

1969 yılında değin, F . K . P . , ülkenin ikinci büyük Partisi idi. 
Sürekli gelişen Demokratik Sosyalist Paıtisi karşısında, F . K . P . , 
gelişmemektedir. 

Yakın zamanlara değin Avrupa Komünist Partileri içinde Mos-
kova'ya en yakın bir politika izleyen F.K.P.'nin, şimdilerde farklı 
bir yol izlemektedir. Partinin XXII. Kongresinde (Şubat, 1976) 
oluşan siyasal bir dönüşümde, Proletarya Diktatörlüğünden vazge-
çilmişti. Sovyetlerle ilişkileri gerginleşmiş, Parti Genel Sekreteri 
G. Marchais, Sovyet Komünist Partisinin X X V . Kongresine katıl-
madığı gibi, geçenlerde 60. yıl dönümü kutlanan «Ekim» Devrimi-
ne'de katılmamış (Fransız heyetine başkası başkanlık etmiştir). 
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0 Portekiz Komünist Partisi 

Kayıtlı  üye sayısı ıoo.ooo'i bulan P . K . P . , İtalyan ve Fransa' 
dan sonra Batı Avrupa ülkelerinin 3. büyük partisidir. Portekiz 
Kurucu Meclisinin 195 kişilik varlığının 25 milletvekili, P.K.P.'ne 
mensuptur. Sosyalist ve Halkçı Demokrat Partiden sonra ülkenin 
üçüncü büyük Partisidir. 1975 yılında yapılan Kurucu Meclis seçim-
lerinde toplam oyların % 13 ünü, ancak alabilmiştir. Portekiz Hü-
kümetinde bir de Bakanı bulunan P . K . P . , Sosyalist Parti ile Sal-
lazar'm Faşist rejimi karşısında sıkı işbirliği yapmış ve bu birlikte 
hareket 1975 yılının ortalarına değin sürmüştür. Günümüzde ise 
bu ilişkiler bozulmuştur. Bu nedenin de etkisinde P . K . P . , Batı 
Avrupa Komünist Partiler içinde Moskova'ya bağımlı çizgiyi izle-
yen ve işçi Sınıfının  önderliğinde Devrimi zorunlu gören bir Par-
ti'dir. 

0 İspanyol Komünist Partisi 

Franço'nun yönetimi sırasında, girişim ve varlığını yasa dışı 
sürdüren l.K.P.'nin, buna rağmen 30.000 kayıtlı üyesi bulunmak-
ta idi. Franço'nun ölümünden sonra yapılan bir kamu oyu yokla-
masına göre (bknz, The Guardian Gazetesi) Sosyalistlerin 9 mil-
yon, Hıristiyan Demokratlar'ın 8 milyon ve Komünistlerin ise 2 
milyon kişinin desteğini taplayabilecekleri olanaklı görülmüştür. 
(Seçimlerde: Sosyalist Parti 115, Hıristiyan Demokratlar 160, l . K . 
P. : 20 ve Franco'cular: 15 milletvekili çıkarmışlardır). 

Örgütlenme tipi bakımından diğer partilere görece çok daha 
iyi ve güçlü olduğu belirtilen l .K.P. 'nin İşçi Sendikaları üzerinde 
de büyük bir etkisi olduğu belirtilmektedir. 

İspanyol komünistlerinin Moskova'dan bağımsız bir politika 
izlemekte, Avrupa'da en önde olmaları Demokrasiye bağlı bulun-
maları ve Kilise ile ilerici doğrultuda ilişkiler kurmaya eğilimli bu-
lunmaları, dış politikada gerçekçi bir davranışa girmeleri (Öroko-
münizm akımı), Seçimlerde şanslarını çoğaltabilecek unsurlar gibi 
görünmektedir. 

General Franço'nun 36 yıl süren Faşist D ktatörlüğünden son-
ra, 15 Haziran 1977 tarihinde yapılan demokratik ilk Genel Seçim-
leri, l . K . P . de ilk kez katıldı. Seçilen toplam 350 milletvekilinin 
20'i, Komünist Parti'deki (Toplam Genel oyun % 10'nu aldı) Ay-
rıca Senetoda da 9 üyelik kazandı, 
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Beklenilenin gerisinde kalan bu sonucun nedenlerine değinen 
S. Carillo, «kırk yıldan beri, yasal bir çalışma yapmanın olanak-
sızlığı, yasallaştıktan hemen sonra, gerektiği ölçüde ve yeterince 
bir hazırlık yapamadan seçimlere girme zorluluğunun doğması ile, 
Franco rejiminin, sürekli hücum hedefi  olan Parünin aleyhinde 
halk yığınlarının aldatılarak kandırılması», gibi unsurları ileri sür-
mektedir. 

Belirtelim ki, İtalya, Fransa, Portekiz, İspanya, Finlanda, Ko-
münist Partileri dışında kalan, diğer Avrupa ülkelerinin Komünist 
Partileri çok sınırlı bir güç oluşturmakta ve ülkelerinde büyük bir 
etkiye sahip bulunmamaktadırlar. Bunları kısaca anmakla yeti-
nelim: 

Batı Almanya Komünist Partisi: Kayıtlı  üyesi: 40 bin, 1974' 
te yapılan genel seçimlerde toplam oyların % 3'ünü almıştır. 

İngiltere K.P.: Kayıtlı  üye: 60 bin, 1974 seçimlerinde, % 1 oy. 

Yunanistan K.P.: Kayıtlı  üye: 20 bin. 

Avusturya  K.P.: Kayıtlı  üye: 25 bin, 1971 seçimlerinde % 
1,2 oy, 

İsveç K.P.: Kayıtlı  üye: 17 bin, 1973 seçimlerinde, % 5,3 oy. 

Belçika K.P.: Kayıtlı  üye: 15 bin, 1974 seçimlerinde % 3,2 oy, 

Hollanda K.P.: Kayıtlı  üye: 12 bin, 1972 seçimlerinde, % 4,5 oy. 

Danimarka K.P.: Kayıtlı  üye: 8 bin, 1973 seçimlerinde, % 
3,6 oy. 

Norveç K.P.: Kayıtlı  üye, 5 bin, 1973 seçimlerinde (Sosyalist 
Halk Partisi ile birlikte genel oy, % 11,2). 

e) Marks ve Lenin'e Göre Prolerarya Diktatörlüğü 

Proletarya Diktatörlüğü, Marks'ın kalemine çok istisnai ola-
rak (ve nadiren) gelmektedir. Bu konuda en sık amlan değinme 
«Gota ve Erfurt  Programının Eleştirisi» dolayısı iledir (1875). Ka-
pitalist Toplum ile Komünist Toplum arasında, birinden diğerine 
devrimci geçişi, dönüşümü gerçekleştirecek bir ara dönemdir. «Si-
yasal bu geçiş sırasında Devlet, Proletarya'nın Devrimci Diktatör-
lüğünden başka bir şey olamaz. Bununla beraber 1852 den iti-
baren Joseph Weydemeyer'e gönderdiği ve Proletarya Diktatörlü-
ğü kavramını kullandığı bir mektupta şunları belirtiyordu: «Sınıf-
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ların varlığı ve sınıf  savasımı bilinmektedir. Benim yeniden yaptı-
ğım katkı şudur: i - Sınıfların  varoluşu, ancak üretimin tarihsel 
kalkınmasının belirli aşamalarına bağlıdır, 2 - Sınıfsal  savasım, zo-
runlu olarak Proleterya Diktatörlüğüne götürecektir, 3 - Bu Dik-
tatörlüğün kendisi bile, bütün sınıfların  ortadan kaldırılmasının 
ve sınıfsız  bir toplumun, bir geçiş aşamasından başka bir şey 
değildir. 

îşte bu geçiş dönemini, oluşturduğu doktrinin merkez noktası 
yapan Lenin'dir. 1917 yılının Ağustos ve Eylül aylarında, yani Bur-
juva iktidarı ile Sovyet iktidarı arasındaki çetin çatışma dönemin-
de yazdığı temel eseri «Devlet ve Devrim»'de şunları belirtmekte-
dir: «İleri, yani Komünizme doğru yürüyüş, Proletarya Diktatör-
lüğü ile ancak gerçekleştirilebilir.» Bunun başkaca bir yolu yoktur. 
Çünkü, sömürücü Kapitalistlerin dirençlerini kırıp aşabilecek baş-
ka sımf  ve başka araçlar bulunmamaktadır. 

«Oysa Proletarya Diktatörlüğü, yani ezilen sömürülenlerin ön-
cülüğünde örgütlenmesi ve ezenleri bertaraf  etmek için egemen bir 
sınıf  haline getirilmesi, Demokrasinin sadece genişletilmesi ile ye-
tinemez. Aynı zamanda, Demokrasinin önemli ölçülerde genişletil-
mesi ile, yani yoksullara ilk kez tanınan demokrasi, halk için De-
mokrasi, yoksa zenginler için değil, Proletarya Diktatörlüğü, ezen 
lerin, sömürenlerin ve Kapitalistlerin özgürlüklerini ise kısıtlamak-
tadır. İnsanlığı, ücretli esaretten kurtarmak için bunları yenmek 
gerekir. Bu nedenle onların dirençlerini güç yolu ile kırabilmek-
tir. V e kuşkusuz baskının, ezginin olduğu yerde, şiddetin olduğu 
yerde, özgürlük yoktur, demokrasi yoktur...» 

«Ancak Komünist toplumda, Kapitalist sınıfın  direnci kesin-
likle kırıldığı zaman ve Kapitalistler ortadan çekildikleri zaman 
ve sınıfsal  ayırım kalktığı zaman (yani üretimin sosyal araçların-
dan itibaren, toplumun bireyleri arasında oluşan ayırıma paydos), 
ancak Devletin gereği de kalmaz, işte bu ortamda, özgürlükten söz 
açmak olanak içine girer»(*). 

(*) Bu konuda daha gejıiş bilgi için bknz: 
— K. Marx ve Engels: Manifeste  Communiste, Paris, 1950. 
— Lenine: L'Etat et la Revolution, ed; Gunther. 
— K. Marx: Critique du Programme de Gotha et d'Erfurt,  Ed. Sociale 1950. 
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Lenin'in bu konuda oluşan düşüncelerinden sonra, Proletarya 
Diktatörlüğünü kavramı, Komünizme giden yolu seçen tüm hükümet-
ler için, vazgeçilmez temel bir kural (dogm) haline geldi. 

F) Çin'de Sosyalizm 

Çin Halk Cumhuriyeti, i Ekim 1949 Devrimi ile Çin'i «Yarı 
Koloni» olmaktan kurtarıyor, ulusal birliği kuruyor; siyasal 
bağımsızlığı sağlıyor ve Sosyalizmi, oluşturmaya başlıyordu. 

Çin ile Yugoslavya  Sosyalizmleri arasında önemli nokta-
larda ilginç bir paralellik bulunmaktadır, ikisi de, Sosyalizme geç-
mek için, önce Sovyet Modeline başvurup, daha sonra bu yön-
temin kendi strüktürlerine uymadığını görünce ondan uzak-
laşmışlardır. İkisi de, S.S.C.Birliği'nin oluşturduğu cephe 
dışında yer almaktadırlar. Buna karşın, iki Sosyalizm arasın-
da, büyük bir fark  bulunmaktadır. Yugoslav Modeli, Sosya-
list Teşebbüse malî özerklik tanımakta, yarışım ve kâr me-
kanizmalarını plânla bağdaşabilen tertipler, oluşturabil-
mektedir. Çin Modeli ise, teşebbüslerin güdümünde sınırlı 
bir özerklik, fakat  merkeziyetçi bir plân uygulamakta ve eko-
nomik faaliyetlerin  özendirici olarak kâr unsurunu reddet-
mekte ve onu bir ölçüt olarak kabul etmemektedir. 

Çin Sosyalizminin bir diğer özelliği, Avrupa dışında olu-
şan ilk Sosyalizm olmasıdır. Bu oluş strüktürel doğrultuda 
ve global alanda iki özellik yansıtmaktadır:  Özelliğin ilki, 
din, düşünce ve davranış strüktürleri bakımından genellikle 
Asya ve özellikle Çinlilerin, felsefesi  ve endividüalizmine 
karşın Çin'de kollektif  anlayış ve çoklukla «Asya Tipi» bir 
üretim biçiminin uzantılarına dayanan Pre - Kapitalist st-
rüktürler egemen bulunmaktadır (988). 

(988) Nitekim, J. GERNET «daha önceden mevcut bulunan DEVLETÇİ Strüktürler  ve ORDU 
tarafından  yetiştirilmiş  ve güdülmüş bulunan bir iş gücü sayesinde, B Ü Y Ü K  sulama işleri 
başarılabilmiştir»  bknz, J. G E R N E T : La Chine  Ancienne des Origines a VInstauration  dt 
l'Empire,  P. U. F., Paris, 1964, sh: 7-8. 

Burada ayrıntılarına giremiyeceğim «Asya Tipi  Üretim»  tarzı,  bazı iktisatçıların 
iddia ettikleri  gibi, büyük sulama operasyonları (hidrolik)  veya Ç İ N S E D D l gibi, büyük 
işlerin Z A R U R E T İ  sonucunda doğmuş değildir,  kanımıza göre, D O Ğ U Y A  özel « D E S P O T » 
bir devletin  mevcut olması ve bizatihi  bu boyutta  büyük çalışmaların yapılabilmiş olması, A S Y A 
T İ P İ Ü R E T İ M T A R Z I N I  oluşturacak sosyal strüktürlerin  M E V C U T olduğunu göster-
mektedir. 
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Bu noktada ikinci özellik oluşmaktadır. «1949 yılında Çin 
endüstriyel üretim bakımından, 1913 yılı Rusya'sında bile, 
mutlak değer olarak çok daha diişük bir düzeyde bulunmak-
tadır (989). Ayrıca Çin, Avrupa ve Japonya tarafından,  yarı 
sömürge haline getirilmiş bulunduğundan, Çin'de Sosyalist 
oluş, sosyal olduğu kadar, Milliyetçi bir nitelik kazanacaktır. 
Andığım ve Avrupa'nın Sosyalist ülkelerinkinden farklı  olan 
Çin'in bu strüktürleri doğal, beşerî ve dolayısıyla ekonomik 
nitelikteki diğer strüktürlerin de farklı  olan nitelikleri doğ-
rultusunda Çin Sosyalizmine, farklı  bir biçim verecektir. 
Çünkü Çin Sosyalizmi, etno-santrik unsurların farklı  özelliklerinden 
başka ayrıca, ekonomik yosulluğunun ötesinde, bir geniş 
boyut sorununu, oluşturmaktadır: Anımsamalı ki, yer yüzünde 
yaşamakta olan dört insandan biri, Çinli'dir. Sosyalist sis-
tem içinde yaşayan insanların 2 / 3'si de, Çin'de yaşamak-
tadır. Ülkenin yüz ölçümü ise, 9,6 milyon km2dir. 

Çin Devrimi, Sosyalizmi kurmanın ilk aşamasında, Sovyet 
modelini, örnek aldığını belirtmiştim. İzlenen bir kalkınma stratejisi 
iyi sonuç vermediğinden, 1958'den itibaren yeni bir strateji uygu-
lamasına geçilecektir. 1960'larda oluşan tarımsal bunalım, 
Çin teorisyenlerini, ağır sanayiye dayalı bulunan kalkınma 
stratejisini gözden geçirmeğe ve her şeyden önce, 700 mil-
yon nüfusu  olan bir ülkede tarımsal sorunu çözecek yöntem-
ler aramaya zorlayacaktır. (Beslenme sorunları). 

1949 Yılında, Çin'in yeni hükümeti, 20 yıl süren bir savaşın 
yıkıntılarını onarmak, yeni bir Devletin temellerini atmak; 
ekonomik kalkınmayı  gerçekleştirmek ve bunları Sosyalist 
bir süreç içinde oluşturmak zorunluluğu ile karşı karşıya 
kalmıştır. 

Halkın % 8o'inin kırsal yörede (lokalizasyon strüktürü, ya-
şayan, köylü ve çiftçi  kimselerden oluşması, kişi başına düşen gelirin, 
çok düşük olması, mevcut sermayenin hacmini düşürmekte, aşırı 
nüfus  ve düşük istihdam, açlık sorununu, tüm tehdit edici yön-
leriyle, ortaya çıkardığı (990) bir ortamda Sosyalist oluş, elbet-

(989) J. R. DUMONT ve M. MAZOYER:  Diveloppement et Socialismes  E.d. du Seuil, Paris, 
1969, sh: 61. 

(990) M. MENGUY: l'Economie  de  la Chine Populaire,  P. U. F., «Que Sais-Je?», Paris, 
1971 sh: 23. 
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teki bu strüktürlerin etkisini, damgasını taşıyacaktır. Bu 
tarımsal sorunun yakıcılığı üzerinde durmadan önce, Çin 
«Sosyalist Mode»linin . özelliklerine biraz değinmekte yarar 
vardır. 

Çin'in Sosyalist modeli, kısaca önce ülkenin ekonomik strük-
türleri, sonra da tarihsel gelişimin nitelikleri yönünde oluş-
muş ve bu unsurların ağırlıklarının ve sınırlılıklarının et-
kisinde bir biçim kazanmaktadır Marksist - Leninist Doktrin, 
Mao'nun temsil ettiği düşünce süzgecinden, Çin'in yeni uy-
umlaştırmalardan geçerek, Çin tipi bir sentez oluşturmakta-
dır. Mao, yabancıların Sosyalizmin kurulması yönündeki 
«Ismarlama hazır formüllerini,  bir yana bırakmak gerek-
mektedir» (991), derken, andığım strüktlerden itibaren yeni 
bir model, olgunlaştırmanın önemini ve Çin'in özelliklerini 
de yansıtmış olmuyor mudur? 

Kısaca, ayrıntılarına burada girmeden ve R. Garaudy'inin de 
belirttiği gibi, Çin'in Sosyalist modeline, Marksizmin, bütün 
toplumların şu ünlü beşli aşamadan (ilkel toplum, Köleci 
T. Feodal T., Kapitalist T., Sosyalist ve Komünist Toplum) 
geçmesinin zorunluluğunu ileri süren «Tarihsel Maddecilik» 
anlayışının doğmatik şeması, uygulanamaz» (992). Çünkü 
(bu kitapta uyguladığım strüktürel ve doktrinal yaklaşımı doğrular 
nitelikte olan), Garaudy'ye göre, örneğin Köleci üretim biçimi, 
Çin'de oluşmamıştır ve bu tip üretim biçimi, sadece Akdeniz 
ülkelerine özgü bir gelişimdir. Yine Çin'de Avrupa Feodaliz-
mine benzer, bir üretim biçiminin oluştuğu da savlanamaz. 
Yine hatırlatmalı ki, Çin'de Sosyalizme geçiş, Marksist Şe-
manın Kapitalist sistemin strüktürel tabanlı çelişkilerinin, 
bir sonucu da değildir. 

Ayrıntılarına girmeden işaret etmekle yetineyim ki, Çin, Preka-
pitalist denilebilecek aşamadan, diğer ara basamakları çık-
madan Sosyalizme ve de, endüstri işçisinin değil, Mao'ya 
göre Proleter olan köylü sınıfının  devrimi (kırsal dinamik) 
sonucu geçmeyi denemektedir. 

Çin Sosyalizminin özel biçimini anlayabilmek için, Av-
rupa'dan farklı,  belli strüktürlerin varlığını da yansıtan 

(991) Bknz, MAO Tie-TOUNG: Oeuvres, Cilt: II, Ed. Sociales, Paris, sh: 246. 
(992) Bknz, R. GARAUDY:  Le Problime Chinois, a.g.e., sh: 15 v.s. 
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yukarıdaki  değinmeler gereklidir. Çünkü tarımsal tabanın 
Devrimi ile örülen bu Sosyalizm, genelliği içinde tarımsal 
kesimin özel niteliklerinin belirlediği aşamalardan geçecek-
tir. Mao'nun Sosyalizme giden yolunda, köylüler ve kırsal 
çevre,devrimci oluşun merkezi olmaktadır. Burada amlan 
bu süreçte işçi ve köylü bağlaşıklığı aşılmaktadır (Lenin'in 
aşılması söz konusudur. Marks'ta da, köylü sorunu geliştiril-
memiştir). Mao'da ilginç nokta, köylü eylemini (diğer yan 
bağlaşmaları savsaklamadan), Sosyalist devrimin, özerk 
ve kesin bir gücü olarak görmüş olmasıdır. Bundan ötürü 
«tarımsal sorunları çözebilenler, bu devrimci köylüyü ka-
zanabileceklerdir» (993), Bu noktalar aydınlanmadan ve bilin-
meden Çin Sosyalizminin, kırsal alanda oluşturdukları çok 
ilginç «Halk Kommünlerinin», tarihsel anlamı ve diğer 
aşamaları karanlıkta kalır ve çağdaş Çin, anlaşılmaz. 

Avrupa ve Avrupa dışı Sosyalizmlerin farkını,  Çin örneğinin 
etkisinde olan ünlü Lin Pio, şu şekilde belirtmektedir: «Avrupa 
ve Kuzey Amerika, genelliği içinde kentsel yapıların etkisin-
dedirler. Fakat, Asya, Afrika  ve Latin Amerika'sı  ise, kırsal 
evrenin etkisinde bulunmaktadırlar. Evrensel devrim bu 
gün, kentlerin, kırsal kökenli güçler tarafından,  kuşatdmamış 
olduğuna tanık olmaktadır. Son olarak evrensel devrim, 
Asya, Afrika  ve G. Amerika halklarının devrimci savaşım-
larına bağlı hale gelmiştir» (994), L. Pio'ya göre... 

Belirtelim ki, özellikle Sovyetler, Mao'nun görüşlerini farklı 
bir tarzda yorumlamaktadır: « . . . Maoculuk Marksçılığa yabancı 
bir ideolojik akımdır, proleter enternasyonalizmin dolaysız bir kar-
şıtıdır. Maoculuğun temel öğelerinden biri de, Sovyet aleyhtar-
lığında, doruğuna varan büyük devlet şovenizmi olmuştur» (994). 

İşte Çin Sosyalist Modeli kısaca anmağa çalıştığım bu madde-
sel ve ideolojik strüktürlere göre oluşmuş ve gelişmektedir. Çin Sos-
yalizminin aşamalarına bir göz atalım, 

(993) E. SNOYV:  The  Other Side  ofthe  River, Londra, 1968, sh: 70. 
(994) Lin PIO: Vive  la Victorieuse  Guerre du  Peuple, Pekin, 1966, sh: 51 (Yabancı Diller İçin 

Yayın). 
— Bknz, M. Isladkovski-F.  W. Konstantinov: Mao'nun Teorik Görüşlerinin Eleş-
tirisi (Çeviren: K. V. Üner), Konuk Yayınları,  İst sh: 17. 
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a) Sosyalizmi Aşılama Dönemi (1949-1956) 

Yukarıda andığım tarımsal kesimin egemenliğindeki yapılar-
da (nüfusun  % ıo'u, toplam toprakların % 70'ini ellerinde tutu-
yor. Köylülerin bu büyük toprak sahipleri, tüccar ve tefeciler  tara-
fından  sömürülmesi), ivedi çözüm bekleyen sorun, toprak re-
formu  olmaktadır. Bu, sadece halk yığınlarının gıda ihtiyacını 
karşılamak için değil; fakat,  büyük bir önemi olan tarımsal kesimde 
Kapitalist üretim biçimini kaldırmak ve onun yerine, Sos-
yalist üretim biçimini oluşturacak uygulamaları ikâme et-
mek gibi, önemli bir hedefe  varmak da, söz konusudur. 
Kısaca bu aşamada, ekonomiyi bir toplumun temellerini olutur-
mak, temel hedeflerdir. 

Çin Modeli, başlangıçtan itibaren Sovyet denemesinin, ilk dö-
nemlerde yansıttığı yanılgılara düşmemek için, endüstri ve 
tarımsal kesimdeki kamulaştırmalara, hızlı, genel ve sert bir 
tarzda başvurmaktadır. Rasyonel davranarak yavaş yavaş, 
basamak basamak ilerlemektedir. 

Ekonomik alanda yapılan kamulaştırma ve uygulanan politi-
kalara burada girişemeyeceğim (995). Toprak reformuna  kısaca de-
ğinmekle yetineceğim, 

Çin'de oluşan Sosyalizasyonlar, şiddetli eğilimlerden 
giderek çok daha ılımlı eğilimlere doğru gelişmektedir. 
1949 Devriminden önce, Komünistlerin egemen oldukları 
yörelerde, toprak mülkiyeti şiddetli bir yöntem ile, kamu-
laştırılmıştır. Fakat 1950'de (6 Haziran yasası ile) büyük 
toprak mülkleri ve sahipleri tarafından  işletilmeyen toprak-
ların tümü (toplam topraklarm % 80; -47 milyon - hektar), 
kamulaştırarak, ortalama bir hektar üzerinden Çin köylü-
lerine dağıtdmış olmaktadır. Ortakçdık ve yarıcılık kurumu 
ve düşük faiz  ile kredi, tedbirlerine eşlik eden bu toprak re-
formu,  köylülere tasarrufta  bulunabilme olanağım verecektir 

(995) Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için, bknz: 
— C. BETTELHEIM; J. Charridre et N. MARCHESSO:  La Construction  du  Soci-
alisme en Chine, Paris, 1965. 
— J. BRULE: La Chine a Vingt  Ans, Paris, 1969. 
— A. DONNITHORME: China's  Economic System,  Londra, 1967. 
— J. MYRDAL:  Report From  a Chinese Village,  Londra, 1965. 
— J. S. SALTIEL: l'Economie  Selon  Mao,  Paris, 1968. 
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(996). 1955 y. na dek zorlu bir kollektifleştirme  görülmez 
(997). Kendi topraklarmı kendileri işleyen küçük çiftçilere 
rastlanmaktadır (bu belli şuurlarda kalan özel mülkiyete 
yer verme anlamına gelmektedir). Anılan bu kollektifleştirme 
olgusu üç aşamadan geçecektir (10 Ocak 1953'te). tik aşamada, 
yardımlaşma ekiplerinin geçici oluşması, (bu oluş, ikinci 
aşamada süreklilik kazanmaktadır): Sözkonusu olan şey, 
çalışmanın Sosyalizasyonudur. Üçüncü aşamada, yarı - sos-
yalist üretim kooperatifleri  oluşturulmuştur (donatım ve 
işletmenin sosyalizasyonu, toprağın özel mülkiyetine, gönüllü 
katkıya  ve karşılıklı yararlanmaya dayanmaktadır). 

b) Sosyalizmin Yerleştirilmesi ve Geliştirilmesi Dönemi 
( i 9 5 9 _ i 9 Ö 6 ) 

Sosyalizmi oluşturma ve geliştirmenin zoıunlu aşamalarını 
Çin de, derinden duyacaktır. Yalnız özel strüktürlerinin olanakları 
doğrultusunda Sosyalizmi kurmak ve geliştirmenin diğer sorunla-
rı, özellikle 1956 yılından sonra kendini göstermeye başlayacaktır. 
Bu aşamada, Sosyalizmin gerçekten oluşturulması başlamaktadır. 
Çünkü bu ortamda ancak, daha önceki dönemlerin belli başlı ve bur-
juvaziyi, proleteryaya karşı diken çelişkiler çözülmeğe başlana-
caktır. Bu önemli çelişki sürecektir. Fakat, şu farkla  ki, artık te-
mel ve çok yakıcı niteliğini, sürdürmeyecektir. 

Sosyalizmin kuruluşu geliştirilmeye başlandığı andan itibaren, 
bu yeni dönemin çelişkilerini karşılamak ve çözmek gerekmekte-
dir. Bu aşamada Sosyalist Mülkiyetin gelişmeye başlayan bi-
çimi ile, üretim güçlerinin zayıf  gelişmesi arasındaki uyum-
suzluk söz konusu olmaktadır. 

Çin'de 1958'den itibaren hızlı gelişen bir uygulama oluşacak-
tır. Burada en önemli oluşumlardan biri, kooperatiflerin  birleş-
meleri sonucunda oluşan ve her biri 20 - 25 bin kişiden oluşan 
«Halk Kommünlerine» dayalı üretim birimlerinin kurul-
masıdır (sıkı bir | örgütlenme, çocuk ve yaşlıların bakımı, 
ortak yemek v.b. gibi). Görevleri: Baraj yapımı, kanallar yap-
ma, sulama, tarımsal çalışmalar v.b., gibi işleri içermek 
tedir. 

(996) Bknz, A. MARCHAL:  a.g.e., sh: 548. 
(997) Burada izlenen politika,  yoksul köylülere dayanarak orta halli köylülerle anlaşarak, zengir 

köylüleri etkisiz  hale getirmek, olmaktadır. 
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Bunun dışında, endüstri alanında çok sayıda, küçük 
boyutlu üretim birimlerinin oluşturulması ile Çin'in yapısal 
gereklerine örgüt ussal ve gerçekçi bir diğer üretim biçimine 
gidilmiştir. 

Kısaca bu oluşmalar sonucunda tarımsal üretim % 25, sanayi 
üretimi ise % 35 oranında artmış olmaktadır. 

Bu «hızlı atılım» sonucunda gerçekleştirilen gelişmelerle bir-
likte, gerilimler de oluşmaktadır. Organizasyonundaki yeter-
sizlik ve emredicilikten dolayı oluşan bu güçlükler sonucunda, 
daha ılımlı bir kalkınma hızı ile yetinilecektir. Artık, 1966 
y.'na gelindiği zaman, ekonomi bütünü ile Sosyalleştirilmiş 
olmaktadır. 

Kültürel  devrim  döneminde,  Komünist  partisi yöneticilerinin  halk  yığın-
ları ile olan ilişkileri,  yeniden  gözden  geçirilecek,  bürokrasi sorununa bir 
çözüm yolu aranacak,  kısaca Sosyalizmin  gelişmesini  engelleyen  strüktürel 
uyumsuzluklar,  çelişkiler,  giderilmeye  çalışılacaktır. 

Çin'in  strüktürel  özelliklerinden  itibaren başlamış bulunan ve her aşa-
manın özelliklerine  göre değişen  bu çeşitli  aşamaların en büyük  amacı, Sosyalist 
bir toplumu gerçekleştirmektir.  Bundan  ötürü burada  önemli olan nokta 
ekonomik  temeller  ile, üst yapıyı oluşturan  ideolojiler arasındaki  sıkı  etki-
leşim ve bağlamı kurmaktadır.  Sosyalizme ulaşma hedefi  ve çabaları,  üretici 
güçlerin hızlı gelişmesi  ve yeni üretim ilişkilerini  oluşturmak  ile sınırlanamaz. 
Anılan bu iki  temel oluşum Sosyalizmin  vazgeçilmez  temelleri  oldukları  halde 
(çünkü,  yeterli  bir kalkınma  ve Sosyalist  üretim ilişkileri  olmadan  elbette 
Sosyalizme  geçilemez)  yeterli  değillerdir.  Ayrıca Sosyalist  bir toplum oluşturul-
masına dönük  olan çabaların sürekliliği  gerekmektedir. 

c) Mao'nun ölümünden Sonra Başlayan Bunalım ve Yeni 
İktidar 

Mao'nun ölümünden (26.12.1893/9.9.1976) sonra Çin Sos-
yalizmi, bunalımlı bir döneme girmiştir. Şu anda Çin'de olup biten-
leri gerçek boyutları ile izlemek ve kesin bir şey söylemek olanağı 
yok. Durumu izleyen tarafsız  Batı kaynaklarına  göre edinebildiği-
miz bilgilerle yetineceğiz. 

Mao'nun ölüm tarihi olan 9 Eylül'den sonra, Huo Kuo-feng'in 
18 Eylül 1976 tarihinde Parti başkanlığına geldiği görülmektedir. 
6 Ekim 1976 tarihinde'de, Mao'nun sağlığında bile Çin Komünist 
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Partisinin, en köktenci ve Devrimci kanadını oluşturan ve Polit-
büro'nun üyeleri bulunan dört yöneticinin: Mao'nun eşi, Bayan 
Chiang Ching, Wang Hong-wen, Chang Chun-chiao ve Yao Wen-
yuan, tutuklandılar. Sonra bu eski yöneticiler aleyhine bitmeyen 
bir «iftira»  kampanyası sürdürüldü. 

12-18 Ağustos 1977 tarihleri arasında yapılan Çin Komünist 
Partisi XI'nci Büyük Kongresi, Merkez Komitesinin 201 asil ve 
132 yedek üyesini seçti. Böylece Merkez Komite büyük ölçüde ye-
nilenmiş oldu. 19 Ağustos'ta olağan toplantısını yapan bu komite, 
Polit-büro üyelerini seçti: 1) Daimi Komite: Hua Kua-feng  (Mer-
kez Komitesi Başkanı), Yeh Chienying, Teng Hsiao-ping, Li Hstien-
nien, Want Tung-hsin, (bu dört üye, Merkez Komitesi Başkan Yar-
dımcıları). 2) Diğer üyeler: Wei Kua-ching, Ulanfu,  Fang Yi, 
Liu Po-cheng, Hsu Chi Teng-kuei, Su Chen-hua, Li Teh-sheng, 
Wu Teh, Yu Chiu-li, Chang Ting-fa,  Chen Yung-kuei,  Chen Hsi 
-lien, Keng Piao, Nieh Jung-chen Ni Chihi-fu,  Hsu Hsiang-chen, 
Peng Chung. 3) Yedek üyeler: Chen Mu-hua, Chao Tzu-yang, 
Saifudin.  (Polit-büro'nun Daimi Komite'si dışında kalan üyelerinin 
12'si, X. Kongre'nin 1973 yılında oluşturduğu Polit-büro'da üye 
olmayan bütünü ile yeni kimselerdir. Ayrıca o tarihte, 21 olan üye 
sayısı, şimdi 23'e çıkmıştır, ama Daimi Komite, görüş birliğini sağ-
lamak için 9'dan 5'e indi). 

Hua Kuo-feng'in  başkanlığındaki Daimi Komite ve Polit-büro' 
nun diğer üyeleri, Çin'in yönetimini yüklenmiş bulunmaktadırlar. 
Mao'dan sonra özellikle, 55 yaşındaki başkan Hua ve dört Başkan 
yardımcısından Yeh Chien-ying (78 yaşında), Teng Hsiao-ping 
(73 yaş) ile birlike yönetime egemen görünmekle birlikte (kollektif) 
bir liderlik görüntüsü vermektedirler. Yeni yöneticiler içinde Baş-
bakan Hua ve Başbakan yardımcısı olan 73 yaşındaki Teng, siya-
sal iktidarı paylaştığı izleminini vermektedirler. Fakat, Çin'in siya-
sal yapısı ve bu iki liderin özel nitelikleri, ikisinden birinin önümüz-
deki sürede siyasal iktidara sahip olmada öne geçebilmesinin olasılı 
olduğunu göstermektedir. 

Genellikle, 8 Şubat 1976'da Başbakanlığa (par intörim) geti-
rilmesinden sonra yıldızı parlayan Hua Kuo-feng,  diğer üyelere gö 
rece genç ve Mao'cu olmanın avantajlarına sahip görünmektedir. 

Başbakan yardımcısı olan Teng Hsiao-ping ise, inişli, çıkışlı bir 
geçmişe sahiptir (kararlı ve azimli-inatçı-bir kişiliği var). Kültür 
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Devrimi sırasında elenmiş bulunan Teng, 1973'te X. Kongre'den 
sonra Merkez Komite üyeliğine seçilmiştir. 7-8 Ocak 1975'te, Po-
litbüro üyesi ve Başbakan Yardımcılığına getirilmişti. Aynı ayın 
sonlarında Ordunun Genel Kurmay Başkanlığına atandığı görül-
müştür. 26 Şubat 1976'da, Teng, Duvar Gazetelerinde itham edili-
yor, 7 Nisan'da ise, Polit-büro kararı ile, Parti'de, Devlette ve Or-
dudaki tüm görev ve yetkileri kaldırılıyor, buna karşın, Hu a Kuo 
feng,  Başbakanlığa getiriliyor. 

Mao'nun ölümü dolayısı ile 18 Eylül'de «Cenaze Töreninde» 
bir söylev veren Hua, «Parti içinde ki Burjuvaziye karşı savaşım 
verileceğini ve Teng'e yöneltilen eleştirilerin sürdürüleceğini», be-
lirtmiştir. 21 Ekim'de ise Hua, Çin Komünist Partisi Başkanlığı 
ile Merkez Komitesi, Askerî Komisyonu Başkanlığına getirilecektir. 

1977 yılı Ocak ayında Chou En-lai'ın ölüm yıldönümü dolayısı 
ile yapılan gösteri ve duvar afişlerinde  (Pekin merkezinde), Teng'in 
iktidara dönüşü istenmiştir. 28 Şubat'ta Dişişleri Bakam Huang 
Hua, Teng'in uygun bir zamanda iktidara dönebileceğini haber 
vemiştir. 16-21 Temmuz 1977'de toplanan Merkez Komitesi, Teng' 
in Partide, Devlet'te ve Ordudaki eski tüm yetki ve görevlerinin iade 
edildiğine kararar almıştır. 

Teng'in, yukarıda kısaca yansıyan bu çizgisi, şu anda Ordu'nun 
yarısının kendisini tutması, deneyim ve prestiji ile egemenlik ve ik-
tidarını zamanla büyütebilme yönünde, Hua'dan daha büyük bir 
şansa sahip olduğu izlenimini vermektedir. 

Buraya değin yapılan açıklamalar, Çinde Mao'nun ölümünden 
sonra siyasal iktidar ve güçler savaşımını bir ölçüde aydınlatmak-
tadır. Şimdi diğer konulardaki değişmelere bir göz atahm. 

Kültür Devrimi döneminin bittiğini ilân eden yeni iktidar, 
Partinin içinde yer alan ve Lin Piao'dan kaynaklanan  ılımlı akım 
ile, elimine edilen «dörtlü çeteden» kaynaklanan  köktenci, fakat 
onlara göre "Kapitalist» akıma karşı bir savaşım vermek durumun-
dadırlar. Bu nedenle ülke çapında bir ayıklama ve temizleme ey-
lemi sürdürülmektedir. 

Nitekim son Kongre'de Parti Genel Başkanı Hua, ana hedef-
lerinin «Proletarya Diktatörlüğü altında, Devrim'in sürdürülmesi 
ve her türlü saptırılmanın karşısına çıkılıp engelleneceğini» belirt-
miştir. Dörtlü çeteye değinen Başkan, «Mao'nun büyük teorisini, 
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bütünü ile saptırmak istediler. Partinin asıl çizgisini değiştirdiler. 
Ülkeyi Kapitalist yola sokmak istediler. Bu hedeflerine  varmak 
için ve Devrime karşı olan Programlarını uygulayabilmek için, eski 
kadroları Kapitalist ve Demokrat olmakla itham ederek, elimine 
etmek istemişlerdir. Parünin içinde bir burjuvazileştirme eylemi-
ne girişmiş ve rolleri tersine çevirerek, bizleri suçlamışlardır. Amaç-
ları Partiyi ve orduyu yıkmak,  Proletarya Diktatörlüğünü yıkmak 
ve Kapitalizmi geri getirmek idi» (Bknz, Le Monde, 23 Aout 1977). 

Dörtlerin uzaklaştırılmasının ve sürdürülmekte olan ayıklama 
sürecinin, oluşmuş bulunan bunalımı ve ölçülerde giderebileceği 
şu anda kestirilememektedir. Mao'nun birleştirici düşüncesi, bu bu-
nalımı aşmağa yetecek midir? Merkezi düzeyden, yöresel düzeye 
değin, kadro ve personelin yenilenmesinin yaratacağı çelişkiler ya-
nında oluşturabileceği yeni sorunları anımsatmakla yetinelim ve 
ekonomik alana geçelim. 

800 milyona yaklaşık  (belki aşan Çin Ekonomisi gibi bu ko-
nuda da kesin sayılardan söz açabilmek olanağı henüz bulunma-
maktadır), nüfusu  ve tarımsal yoksul bir ekonomiye dayalı, gele-
neksel tipteki yapılardan, sanayileşmiş ve güçlü bir ekonomiye geç-
menin, hele bu yüz yılın sonunda varılması düşünülen, yer yüzü-
nün en büyük ekonomik güçlerinden biri haline gelme hedefinin, 
gerçekleşmesi pek kolay görülmemektedir. 

Çin Takvimine göre Ocak 1977 tarihinde toplanması beklenen 
Ulusal Meclis (Çin Halk Ulusal Meclisi), Anayasa'yı  reforme  ede-
cek (yeniden düzenleyecek) ve Parti Merkez Komitesi'nin önere-
ceği Bakanları atayacaktır. Bu değişiklikler ekonomik alanda iş-
lerin çok iyi yürümediğinin hukuki ve siyasal alanda bir yankısı 
sayılmalıdır. Nitekim, aynı zamanda Polit-büro üyesi, Başbakan 
yardımcısı (Ocak 1975), Plânlama Komisyonu Başkanı Yu Chiu-li, 
yetkililer önünde yaptığı bir analizde, ekonominin güçlüklerini 
anlatmış ve egemen bulunan «yarı anarşiye», dikkatleri çekmiştir. 
Plânlama ve çalışma hayatını kuşatan bu enerji karşısında üretim 
aygıtları yeterince işlemez olmuş, sorumluluktan kaçma, prodük-
tivite düşüklüğü ve büyük savurganlıklar yanında ürünlerin kalite 
düşüklüğü, halk yığınlarının yaşam düzeyini de olumsuz etkilemiştir. 

Çin ekonomisinin en önde gelen Patronu gibi görünen Yu 
Chiuli'ye göre, ekonominin yeniden örgütlenmesi gerekmektedir, ö n 
görülen reformlar  arasında: Özellikle uzun deneyimleri olan işçi-
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lerin ücretlerinin yükseltilmesi (özendiricilik), (yapılan hesaplara 
göre, işçi ve memurların yaklaşık  % 46'sı bundan yararlanacaklar-
dır). Ayrıca 6 noktayı saracağı bildirilen yeni bir geliştirme prog-
ramı ile, özellikle reorganizasyon ve ekonomik işlerin ele alınması, 
gereği, ortaya çıkmaktadır. Her şeyden önce elimine edilmiş «dört-
lü çetenin» teşebbüs ve örgütlerdeki taraftarlarının  temizlenmesi 
gerektiği de vurgulanmaktadır. Siyasal organlardan sonra bu par-
tizanların ekonomik birimlerden de uzaklaştırılması kararlaştırıl-
mıştır. Diğer yandan otorite ve disiplin vurgulanmaktadır, Nite-
likli ve uzman kişilerin, sorumlu mevkilere getirilmesi belirtilmek-
tedir. Bilimsel ve teknolojik özendiricilerin ötesinde, Çin ekono-
misini uzun yıllardan beri yöneten ilkelerden bazıları da değiştiril-
mektedir. Yu'nun yaptığı ekspozeden anlaşıldığına göre, Prodükti-
vitenin (verimin), çoğaltılması için, işçilere verilmekte olan ücre-
tin, fiili  olarak sunulan iş saatine göre ayarlanmasının gerektiği 
belirtilmektedir. Ayrıca kutsal bir konu sayılan Fiyat İstikrarı da 
söz konusu olmaktadır. Özellikle tarım ürünlerinin (ham madde 
ve yakacak  ürünleri) son derece düşük olan fiyatları  arasındaki 
dengesizlik yansıtılmakta ve bu dengesizliğin giderilmesi gerektiği 
belirtilmektedir. Ekonomiye egemen olan bu Tarımsal kesimde ya-
pılacak bu tür bir ayarlamanın Çin ekonomisinde son derece öne-
mi bulunan bir Yöntem ve ekonomik yönetim değişi, dönüşümü 
anlamına gelmektedir. 

Tüm bu tedbirler, daha önce diğer Sosyalist modellerde dola-
yısı ile açıkladığımız reformculuğun,  bu kez Çin'de oluşmasından 
başka bir şey değildir. Çünkü Kültür Devriminden bu yana, Çin 
ekonomiside Sosyalist özden yükselmesi ve doğdurulması gere-
ken özendiriciler yeıine, Prim ve Maddesel diğer özendiricilere baş-
vurmak zorunda kalmaktadır. (Belirtmeli ki, Sosyalizmler beşerî 
yasaları, aşamamaktadırlar). Çin ekonomisi gelişmenin ve yüksek 
düzeylerdeki sanayileşmenin aşamalarını tırmandıkça, bu gün açı-
lan bu reformcu  yolu, daha da genişletmek zorunda kalacaktır. Bu-
rada noktalanan ekonomik güçlükler (yukarıda belirttiğimiz gibi), 
Çin'in siyasal yapısında oluşan değişimin somut olarak nedenlerini 
bu odakta da aydınlatmaktadır. 

Diğer bütün sosyal oluşumlar gibi, Sosyalizm de kendine özgü 
olmak üzere; yeni sosyal ilişkiler (sadece üretimin yeni. biçimleri 
değil), yeni bir Sosyal bilinç ve özellikle yeni bir davranış strük-
türü ile nitelendirilmektedir. Sosyalist toplumun «yeni bir insan 
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tipi ürettiği»,dendiği zaman, işte belii bir davranış strüktürü olan 
(biraz ideal olan) bir insan, kastedilmektedir. 

Değinebildiğim kadarı ile bile, 28 yıllık Çin Sosyalist modeli, 
bir çok bakımlardan, ilginç özellikler yansıtmaktadır. Sergi-
lediği önemli noktalardan biri, (düşünceme göre) değişen 
strüktürlere göre, Sosyalist modellerin de, farklılaşabilece-
ğidir. İkincisi ise, iktisadî kalkınma ile, siyasal ve ideolojik 
(rejim) arasındaki, karşdıklı ilişkileri ve uyum gerekliliğini 
ortaya konmuş olmasıdır. 

Çin Sosyalist modelinin 28 yıl ile sınırlanan uygulamalarının 
değerlendirilmesi yönünde, çağımızın Apıerikan vatandaşı olan Rus 
asıllı ünlü iktisat profesörü  V. Leontieff'e,  sözü bırakalım (ve sol 
eğilimlere hiç bir sempatisi olmayan bu düşünürün izlenimi 
ile yetinelim). Çin'i ilk ziyaretinden 43 yıl sonra yaptığı ikinci gezi 
dönüşünde, V . Leontieff,  Çin'in ekonomik başarıları karşısında çok 
şaşırmış ve «Çin'de, fikirler  arasında bir tercih yapmak olana-
ğından çok, mallar arasında bir tercih yapabilmek olana-
ğının» bulunabildiğini belirterek, ekonomik üretkenliğe ve 
siyasal özgürlüğün sınırlılığına dikkatleri çekmiş olmakta-
dır (998), 

Sosyalist strüktürleri içinde Çağdaş Çin'i gözetlerken, 
sistem ve ideoloji etkisinde kalmadan söylenebilecek şey, 
bence şöyle özetlenebilir: Dün açlıktan insanların ölebildiği 
Çin'de, bu gün 800 Milyonu aşkın nüfusuna  karşm, açlık 
sorunu çözülmüşe benzemektedir, «özellikle kentsel ve kır-
sal kesim arasında, bir adaletsizlik ve gelişme farklılığı 
bulunmaktadır. Yoksul bir Sosyalizm görüntüsü veren Çin'de, 
bugün oluşan toplum, düne görece, daha iyi, Batı ülkelerine 
oranla ise maddesel gönenç yönünden çok yoksul; fakat, 
bununla beraber daha arı ve dayanışmalı bir niteliğe sahip 
ve daha bağımsız gibi, görünmektedir. İnsancıl yönden lehte 
kaydedilebilecek  bu iki önemli noktadaki başarı, demokra-
tik özgürlüklerin yokluğu ile yaralanmamış olmasaydı, de-
ğeri ve anlamı belki daha büyüyebilirdi. 

(998) «Quarante-Trois  Ans Apres sa Premiere Visile  â Pekin».  V . L E O N T İ E F F : Ebluvi Par la 
Chine,  Le Monde,  5 Ocak, 1972. 
— Rene DUMONT: La Revolution Culturelle, Ed. du seuil. Paris, 1976. 
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5. SOSYALİST SİSTEMİN GÜCÜ VE GELECEĞİ 

X I X . Y , Yılın, ikinci yarısında insanlar arasındaki ilişkiler, 
insan gücü ve bilgisinin akıllara durgunluk verecek tarzda 
gerçekleştirebildiği gelişme, eski sorunların dayandığı veri-
leri, kökünden değiştirmiştir. Bu yapısal bir gelişme, tümü 
ile yeni bir aşamadır. 

Çağımızda karşılaşılan sorunlar, yaratıcı büyük bir gay-
reti gerektiren yeni tarihsel koşullar içinde, ortaya çıkmak-
tadır. 

Sadece şu son yirmibeş yıl içinde, tarihsel gidişin hızı, 
şimdilere değin görülmemiş bir ritim ve bir niteliktedir. 

Bu duruma hakim olup, çağa damgasını vuran en önemli 
oluş, İkinci Endüstri Devrimi diye nitelendirilmesinin uygun 
olacağım düşündüğüm teknik ve bilimde, meydana gelen baş 
döndürücü gelişmelerdir. 

Teknik ve bilimi kapsayan bu alanda, hiç kuşku yoktur ki 
nicel (kantitatif)  bir değişiklik değil, fakat  nitel (kalİtatif) 
bir değişiklik söz konusudur. 

Bandan dolayı şimdilere değin söz konusu olmayan birçok ye-
ni sorunun doğması, daha değişik koşullarda doğan Marksizm'i, 
bu yeni durumun düzeyine çıkarıp, bu yeni öğeler yönünde 
geliştirmek, zenginleştirmek gereği, birçok Marksist'lerce 
de ileri sürülmektedir. 

Söz konusu olan şey, Marksizm'i çağımızın doğurduğu 
bu yeni sentezleri de kapsayacak  yönde işlemek ve geliş-
tirmektir. 

Hiç bir iktisadî sistem, kendisini doğuran ve oluşturan ilk 
ve başlangıç dönemi strüktürlerinin çizdiği ortamda bir defa 
saptandıktan sonra, ebediyete kadar işleyebilmek, geçerli 
olmak savında bulunamaz. Yeni problemlere çözüm yolu 
bulunmadan, yeni uyumlaşmalar sağlayamayan ve çağın 
(güncel strüktürlerinin) gerisinde kalan bir sistem yaşama 
olanaklarım yitirmiş, demektir. 

Biraz önce, çağımızı karekterize eden değişikliklerin kantita-
tif  değil, fakat,  kalitatif  olduğuna değinmiştim. Bu noktayı 
biraz açıklayayım: 
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Genellikle çeyrek yüzyıl öncesine değin yapılan buluşlarla (ke-
şiflerle)  son yıllarda yaygınlaşan yeni yaratışlar (icadlar) 
arasında derece farkı  değil; fakat,  yapısal bir farklılık  bulun-
maktadır. Belirtmeye çalışayım: 

Birinci Endüstri Devrimi: 

Ateşin bulunmasından, yontma taş devrine, oradan buharın, 
motörün, elektriğin, gelişmiş makina ve aletlerin buluşuna değin 
uzanan yaratma zinciri ne kadar mükemmel olursa olsun, temel 
amacı, insanın fiziki  gücünü ve çalışmasmı daha etkili, daha 
hızlı ve verimli bir hale getirmek ve bir anlamda emek 
gücünü ikâme etmek idi. I'nci Endüstri Devrimi, bunun için 
sadece kantitatif  değişiklikler yaratabilmiştir. 

İkinci Endüstri Devrimi 

Oysa, çağımızda değişiklik ve buluşlar kalitatif  bir dü-
zeyde cereyan etmektedir. Ve insanın artık çalışması -işgücü-
değil; fakat,  insanın bazı entellektüel çalışmasını ikâme 
edecek niteliktedir. Yani, yeni buluşların sonucu olan yeni aygıt-
lar artık, yalnız insanın işgücünü değil; fakat,  aynı zamanda kafa 
gücünü de ikâme edebilecek bir güç haline gelmişlerdir. 
Bu noktayı açıklayayım: örneğin bir uydunun uzaydaki seyrini 
güdebilmek, yönetebilmek için, mihrakım sürekli hesapla-
mak gerekir. Bu işlemler, i o dan fazla  yüksek  düzeyde uzman 
matematikçinin aylar süren çalışmasını gerektirmektedir. 
Halbuki elektronik hesap makinaları birkaç saniyede, mil-
yonlarca Kompleks (çok karışık) işlemleri, yamlgısız bir 
tarzda yapabilmektedirler. 

Söz gelimi A. B. Devletlerinde «Geda» elektronik makinası oto-
matik olarak üretimi ve 9 merkezin ürettiği elektriği ve bunun bölü-
şümünü kontrol edebilmektedir. Üstelik bu makina tüketilen elektrik 
miktarını da gözetebilmektedir. 

1964 yılı ocak ayında Moskova'da bir elektronik hesaplama 
cihazından bir gayrimenkulün yapımında en iyi teknik değişkeni 
belirlemek konusunda yararlanıldı. 

Yine 1964 yılı Mart ayında Leningrad şehrinin yeni inşa-
at kesimine yerleştirilen bir aygıt, gemileri otomatik olarak 
avlanma alanına doğru güdüyor, balık yakalaması ve diğer 
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işlemleri rahatlıkla yönetiyordu. Günümüz uzayın fethine 
tanık olmaktadır. Az ve diğer gezegenlerde araştırmalar ya-
pılmaktadır. 

Diğer alanlarda da buna benzer büyük kalitatif  değişikliklere 
tanık olunmaktadır. Özellikle, zihinsel yapıda, büyük bir dönüşüm 
ve gelişim izlenmektedir. İnsanlar, toplumlar giderek bilinçlen-
mektedirler. Gönenç ve özgürlük istemekte olan bu halk yığınla-
rını, artık, oyalamak, aldatmak ve sonsuza dek, baskı altında tut-
mak, giderek olanaksızlaşmaktadır. Bu büyük bir bilinçlenme ve 
uyanışta büyük bir devrimdir. 

F. Engels, materyalizmin bilim tarihinde devir açan her 
yeni ve büyük keşfe  göre biçimlenmek zorunluluğunda ol-
duğunu belirtiyordu. 

Bu son açıklamalarla yansıyan özet bir iki örneğin işa-
ret ettiği gibi, Sosyalist sistem, savlandığı üzere Kapitalizme 
dönüşmemekte, gelişmekte ve Il'ncı Endüstri Devrimi dahil, 
değişen ve dönüşen yapıların gerektirdiği yönde değişmekte 
ve gelişerek sürmektedir. Çağdaş Sosyalist gelişmiş ülkele-
rin, Sosyalist gelişim sürecinin temeli, kısaca yukarıda değini-
nilen bu yeni gelişmelerle, yenilenerek güçlenerek sürmek-
tedir. 

Sosyalist rejimin ana yurdu Sovyetler Birliğin'den, Çin'e ve 
Küba'ya değin, günümüzde Sosyalizm, bölgelere ve ülkelere göre 
büyük bir çeşitlilik, sergilemektedir. Batı Avrupa Komüsnist Parti-
lerinin yeni oluşturdukları «Örokomünizm» eğilimi ve örneklerinin 
de gösterdiği üzere, ve başka ülkeler Sosyalist sisteme geçtikçe, bu 
çeşitlilik daha da büyüyecektir.  Önemli olan Sosyalist özü içeren 
eksenin korunmasıdır. 

Açıktır ki, her ülkenin kendine özgü olan somut yapılarının 
(koşulları, olanakları ve sorunları), özgüllüğü, dıştan ithal edilip, 
aynen uygulanmak istenen bir modeli, etkisiz bir duruma getir-
mektedir. 

Anımsanmalı ve hiç unutulmamalıdır ki, gerçekten Sosyalizme 
geçebilmek için, üretim güçlerinin belli bir gelişmişlik düzeyine 
erişmesi gerekmektedir. Yoksa şu veya bu yöntemle iktidar deği-
şikliği getiren bir Devrim yapılabilir. Fakat, yıkılan Devletin temel-
lerini, Devrimci temellerle ikâme edemezseniz, oluşturduğunuz 
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yeııi temeller, Sosyalizmi doğurtamaz, geliştiremez ve yaygınlaştı-
rarak, sürekli kılamaz. Yıkılan Kapitalist Devletin temelleri, Sos-
yalist olmayan ve farklı  sömürücü tipte başka kategorilerle, yer 
değiştirmiş olur. Ve bu temellerden başlayarak oluşan Sömürücü 
yeni sınıf,  çıkarlarını sürdürmek yolunda Sosyalizme, gerçek Sos-
yalizme açılma yeteneği olan tüm girişimleri de engeller. Sosya-
lizmin en büyük birliği olan Demokrasi unutulur. Sosyalizm adı-
na üstelik bu eksik ve Demokratik olmayan Sosyalizmi, gücü ye-
terse, başka ülkelere tek model olarak, zorla benimsetmeğe çalışır... 

Sosyalizm, insanın, sömürü ve yabancılaşmaların her 
türünden kurtardması, kısaca özgür ve gönençli olması de-
mektir. Bu anlamda Sosyalizmin özü, ülkesi ve koşulu ne 
olursa olsun, her yerde geçebilir. 

Özgürlüklere karşı tutum ve uygulamalar, bastırıcı ve yaban-
cılaştırıcı politikalar, Sosyalizmin özü ve Demokrasisi ile bağdaş-
tırılamaz. Bu nedenle Sosyalizm ve Demokrasinin iyi tanımlanma-
sı gerekir. Önemli olan ekonomik, siyasal ve kültürel koşulları in-
san lehine öylesine değiştirmek ve dönüştürmek gerekmektedir ki, 
her insan sahip olduğu istidatları, ulaşabilecekleri gelişme düzeyi-
ne yükseltebilsin. Bu gerek, her şeyden önce sadece siyasal bir va-
tandaşlıkla değil, ekonomik ve kültürel bir vatandaşlığı da zorunlu 
kılmaktadır. 

Tarihsel gelişim, ekonomik sosyal dönüşümün yeni 
dinamiklerinde yeni rejimler oluşturmaktadır. Ekonomik 
demokrasi, dünler için bir özlem olan, fakat  günümüzde ger-
çekleşen Syasal Demokrasi gibi, tarih sahnesine çıkabilirse, 
toplumsal boyutlarda oluşacak sosyal demokrasinin uyum-
laştırıcı iletişimlerine her tür sömürünün kaynağını kuru-
labilen özgür, barışçı, insancıl ve gönençli bir toplum oluşa-
bilecektir. Bu da, Sosyalizme farklı  yollar ve yöntemlerle 
geçebileceğinin somut daha kanıtlayacaktır. 

Marksist, Leninist veya Mao'nun doktrinin uygulamadaki 
yanılgdarı, yetersizlikleri ve gerçekleştirilememesi, gerçek-
leştirilmesi olanaklı başka sosyalist modellerden vazgeçme-
yi gerektirmemektedir. 

Doğu Avrupa ülkeleri dışında kalan günümüz Avrupasın'da 
uluslararası Sosyalist Eylem, Komünist Partilerin oluşturdukları «Öro-
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komünizm» ve Demokratik Sosyalist Partilerin oluşturdukları Öro-
sosyalizm, diyebileceğimiz Sosyalizm, gibi iki eksenden beklenen iki 
yoldan ilerlemektedir. Adlarının farklılığına  karşın, her iki grubun 
ilham ettiği programlar ve yöneldikleri gerçekler, bir diğerine çok 
benzemektedirler. Batı Avrupa Komünist Partilerinin, genellikle 
Demokratik Sosyal Partilerden daha güçsüz olmaları, Demokratik 
Solun gerçekleşme olanağı daha büyük olan yaklaşımları sonucu 
giderek büyümesi, ilerde bu iki eylemin bir diğerine yaklaşabilmeleri 
olasılığını çoğaltmaktadır. Bu yaklaşmada hangi akımın, diğerinde 
erimesi, bir başka deyişle bütünleşmeye hangi akımın renginin ege-
men olması, ülkelerin söz konusu akımlardan hangisinin daha güçlü 
oluşuna bağlıdır. Söz gelimi Komünist Partisinin güçlü olduğu bir 
ülkede Örokomünizm, demokratik Sosyalist Partinin egemen olduğu 
ülkede ise Örososyalizmin egemen olacağı söylenebilir. 

Bütün bu gelişmeler, Sosyalizmin Mekkesinin, artık 
Moskova veya Pekin olmadığım ve Sosyalizmin tek ve geçerli, 
değişmez bir modelinin bulunmadığını ortaya koymaktadır. 
Her ülkenin kendine özgü yapılarının ve koşullanma göre 
bir Sosyalizm oluşturması gerektiğini, Sosyalizmin ulusal 
renklere göre farkldaşabileceğini  ortaya koymaktadır. 

Demokratlaşma ile birlikte üretim güçleri ve ilişkilerinin Sos-
yalist bir nitelik kazanması ve toplumların yaşam düzeylerinin yük-
selmesi gibi iki sağlıklı temel üzerinde yükselecek  Sosyalist Model-
ler, asil Çağdaş Kapitalizm için ciddi tehlikeler oluşturmağa başla-
yacaktır. Çünkü günümüze, düşünceme göre Sosyalizmin en büyük 
Düşmanı, Demokrasiye Eşlik Edemeyen Sosyalizmdir. Ol-
gunlaşmış Kapitalizmlerin olduğu kadar, çürümüş Kapitalizmle-
rin Sosyalizme dönüşmelerini engelleyen de, korku ve dehşet sa-
çan yönleri ile işte, bu eksik Sosyalizm'dir. Çünkü Çağdaş [Kapita-
lizmin giderek Sosyalleşebilmesi ve Demokratlaşmasına karşın, Doğu 
Sosyalist ülkelerinin Sosyalist Demokrasiyi oluşturamamaları, Sos-
yalizmi, geniş halk yığınları önünde dehşet saçan ezen bir rejim gibi 
göstermeye yetmektedir. Kısaca andığımız bu nedenlerle, günümüz 
Avrupasmda oluşmakta olan Örokomünizm, sömürücü Kapitalist 
ve Emperyalistlerin, Sosyalizme karşı açıkları savaşta kullandıkları 
en etkili silâhları ellerinden alacak ve uygulamadaki bazı Sosyalist 
rejimleri kara noktalarım aklaştıracak niteliktekdir. Sosyalizmin 
vahşi görüntüsü, böylece insancı bir yüze kavuşmaktadır.  Sosyaliz-
min bu özgürlükçü ve insancı nitelikleri, Kapitalizm için asıl tehlike 
olacaktır. 



ÇAĞDAŞ K T S A D SİSTEMLER 7 

Öyle sanıyorum ki, Batı bünyesindeki bu gelişmeler, günümü-
zün Demokratik olmayan kimi Sosyalist uygulamaları da etkileye-
cek ve önümüzdeki yıllarda Demokrasiye açılmalarım hızlandıra-
caktır. 

Şunu vurgulayarak belirtmeli ki, Kapitalizmin en gelişmiş ve 
olgunlaştığı Batı ülkelerinde, oluşmakta bulunan «Örokomünizmi», 
Sovyet ideologları Maoizm'den daha tehlikeli görmektedirler. Oy-
sa bağımsız ve egemen olması gereken her komünist partinin (ki 
1976 Berlin toplantısında bu ilke benimsenmişti), Sosyalizme ulaş-
mak yönünde kendilerine özgün (orijinal) ve uygun yollar ve yön-
temler araştırması, daha önce dolayısı ile belirttiğimiz gibi, tarihsel, 
siyasal veya ekonomsal koşulların, sadece basit bir sonucu değildir. 
Anılan yapıların doğurdukları sonuç kadar, Doğu Avrupa Sosyalist 
Modelini benimseyememe ve onu yeniden yargılama anlamını da 
içermektedir. Sovyetler ve Doğu ülkelerinden bazılarının, Öroko-
münizme karşı çok şiddetli bir tarzda karşı çıkışlarında, kanımca 
işte bu sonuncu noktanın ağırlığı bulunmaktadır. 

Halbuki Batı ülkeleri Komünist Partilerinin gerçekçi ve an-
lamlı bu yeni yaklaşımları, Sosyalist rejimlerden bazılarının so-
mut eleştirisi ve reddi anlamına gelmesine karşm, Sosyalist Siste-
min şimdileri ve geleceği bakımından son derece yararlı ve lehte 
bir eylem gibi görünmektedir. Sosyalizmin, özüne dönüşü, kanım-
ca yansıtan bu yeni yaklaşımlar, Sosyalizmin, Demokratik ve in-
sancıl yönlerini de yörüngeye ve devreye sindirdiklerinden, Sosya-
lizme Sistem olarak daha büyük bir yaşama gücü aşılayabilecekler 
ve bu nedenle tam Devrimci bir niteliğe doğru yol almaktadırlar. 

Yukarıda belirlediğim gibi, bu Devrimci gelişmeler evrim ya-
salarım da göz ardı etmediklerinden gerçekçidirler ve bu nedenle 
daha büyük bir etkinlik yansıtabileceklerdir. Düşünceme göre Batı' 
daki bu gelişmelerin ilk ve en hızlı etkileri günümüzün Doğu Av-
rupa ülkelerinde duyulacak ve bu Rejimlerin başlıca eksiği olan 
Demokrasi oluşarak Sosyalizmi bütüncüllüğe kavuşturacaktır. 

Vurgulanması gereken önemli bir diğer nokta şudur: 
Düşünceme göre insanları daha özgür, daha gönençli ve in-
insancıl yapabilecek Sosyalist bir toplum, ancak Kapitalist 
Sistemin çok geliştiği ve yeterince olgunlaştığı (üretim güç-
lerin ve ilişkilerinin, disiplinin belli bir düzeyde geliştiği, 
Demokrasinin yerleştiği ve yapısallaştığı bir ortam) demok-
ratik ortamlarda, gerçek nitelikleri ile doğabilir ve gelişe-
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bilir. Çağdaş tüm Sosyalist uygulamaların tüm eksiklikleri-
nin, düğümlendiği odak, kanımca budur. Pre - kapitalist, 
Demokratik olmayan ve yeterince gelişememiş Kapitalist 
ülkelerde, şu veya bu yöntemle, siyasal iktidar (Devlet), 
yıkılabilir. Fakat O'nun yerine gerçekten Sosyalist bir Devlet 
konamamakta ve Sosyalist sistem örülememektedir. Nedeni 
bence çok açık, çünkü, yürürlükteki  yapılar, daha gelişmiş 
bir toplum tipi ifade  eden Sosyalizmi üretecek ve sürdürecek 
gelişmişlikte ve olgunlukta değillerdir. 

Bu nedenlerle gelişmiş Batı toplumları, Kapitalizmi, geçmiş 
zamanlarda oluşturdukları gibi, gerçek Sosyalizmi de oluşturabil-
me yönünde en istidatlı ve uygun yapılara (koşullar-ortamlara), 
sahip görünmektedirler. 

Örokomünizm, Batı toplumlarının, yapılarında saklı bulunan, 
gerçek Sosyalizmin bu sağlıklı tohumlarım çimlendirebilirse ve yu-
karıda belirtmeye çalıştığım gibi günümüz Sosyalist rejimleri De-
mokrasi ile bütünleşebilirlerse (ki düşünceme göre o yöne girecek-
lerdir), Sosyalizmin yer yüzündeki yayılma ve sürme hızı büyü-
yecektir. Bu noktadan geleceğe uzanan izdüşümler, Sosyalist Sis-
temin lehine görünmektedir. 

Oluşturduğu dolaylı etkilerle Kapitalizmin uygarlaşmasına bü-
yük, katkıları dokunan Sosyalizm, insanlığa en büyük hizmetini, 
insancı, özgürlükçü ve gönenç sağlayıcı gerçek ve devrimci yüzünü 
göstermekle yapabilecektir. 

Çağdaş ve Devrimci olanlar, günümüzü kavrayabilen, 
toplumun maddesel ve moral tüm ihtiyaçlarım karşdaya-
bilen ve yarınlar için, yaşama gücü, güveni ve umudunu vere-
bilenlerdir. 

Kısaca Sosyalist sistem de, Kapitalist sistem gibi, hem 
zaman, hem de yer içinde, çeşitli modeller ve tutarlılıklar 
oluşturabilmekte ve sonuç olarak, bir değil, birden çok Sos-
yalizmler, söz konusu olmaktadır. 

Kapitalizmler gibi, Sosyalizmler, tekilden çoğula doğru bir ge-
lişim göstermektedirler, Çağdaş iktisadî sistemler doğrultusunda 
bu gerçeğin anlaşılması ve kabul edilmesi oranında, katı davranış 
ve tutumlar yerlerini, anlayışa, ılıma ve anlaşmaya bırakabilecek-
lerdir. Bu önemli nedenle, ideolojik yanılgı ve çatışmaların mihra-
kını oluşturan doğmatik determinizim yerini, bilimsel nisbiliğe 
(göreceliğe), bıraktığından, barışçı uzlaşma yöntem ve hoşgörü 
ikâme olabilecektir. 
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B İ R İ N C İ K E S İ M 

İKTİSADİ SİSTEMLER BİR DİĞERİNE DOĞRU 

YAKLAŞIYOR  MU? (Konvergens Sorunu) 

«Gerçeği, her zaman sevebileceğimi sanmaktayım; fakat, 
içinde yaşadığımız şu dönemde, O ' n a tapmağa hazırım»... 

A. De Tocqueville 

Buraya değin, çağımızın başlıca iki büyük sistemi olan: Kapi-
talizm ve Sosyalizmi, doktrinal ve strüktürel temelleri ve karşılıklı 
bağlantıları i le; zaman ve mekân içinde değişen oluşum ve ge-
lişmelerini ve bir diğerini izleyen çeşitlemelerini incelemeye 
ve yansıtmaya çalıştım. Her birinin izlediği evrim çizgisinin 
strüktürel temellerden itibaren, anlamım saptamağa gayret 
ettim (999). 

Türkiye'nin iktisadî sisteminin temel niteliklerini belirtme-
den önce, iktisadî sistemlerin bir diğerine doğru gelişip gelişme-
dikleri savı ve sorununa (Convergence), değinmek gereklidir. 

I. «CONVERGENCE» SORUNUNUN DOĞMASI 

Kapitalist sistemin, oluşturduğu içsel çelişkiler sonucu yıkıla-
cağını, Marksist düşünce akımı yanında, Schumpeter gibi, 
sosyalist olmayan düşünürler de ileri sürmüşlerdir? Daha önce 
andığım gibi, örneğin Batı dünyasının ünlü iktisatçı ekonomist R.L. 
Heilbroner de (ıooo), Kapitalizmin geleceğine değinirken, 

(ggg) Ekonomik sistemlerin karşılaştırılması için, ayrıca bknz: 
— C. GRUSON: «l'fivolution  des Systimes Ğconomiques», Esprit,  Mart, 1960, 

sh: 408-4176. 
(1000) Bknz, R. L. HEİLBRONER: Les Limites du capitalisme Am^ricain, a.g.e., ıg6g. 
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uzun sürede bu sistemin Sosyalizme dönüşeceğini, ileri sür-
mektedir. Kapitalist sistemin sonunu belirten, onun yeni koşullara 
uyamayacağım ileri süren görüşler iyi bilindiğinden; bunları uzun 
uzadıya belirtmeğe gerek duymuyorum. Örneğin Sovyet ünlü 
iktisatçısı, E. Varga, A.B.Devletleri kalkınmasında, bir ya-
vaşlama veya duraklama belirir belirmez, Amerikan Kapi-
talizminin yıkılacağını haber veriyordu. 

Kapitalist sistemi, X I X . yüzyıldan çağımıza değin eleştirenler, 
sistemin başlıca iki zaafına  işaret etmektedirler: İktisadî bu-
nalımların oluşmasını engelleyememesi ve dönemsel aralarla 
oluşan bu bunalımların Kapitalizmi yıkacağı savı. İkincisi 
ise, sosyal zaaf:  İşçi sınıfının  yoksulluğu, işsizlik ve iflâslar 
ile özel teşebbüslerin azalan kâr yasası. Bütün bu zaafların 
sonunda, (kullandığım deyimlerle) oluşan strüktürel uyuş-
mazlıklar ve çelişkiler eninde sonunda, proletaryayı isyana 
itecek (tahrik edilmiş devrim) ve Kapitalist sistem yıkılı-
verecektir. 

£>ir ölçüde, Liberal Kapitalizm için geçerli olan bu savlar, Çağ-
daş Kapitalizmin, denetim ve düzenleme altına alınmış bu-
lunan ekonomik büyüme süreci, strüktürel bunalımların 
oluşmasmı engellemiş, Devlet karışımları işçi sendikaları 
Sosyalist Partiler ve Demokratik rejimin işleyen uyumlaş-
tırıcı mekanizmaları sonucunda, L. Kapitalizmin önem 
verip ele almadığı sosyal sorun çözülmüş; Müdahaleci Ka-
pitalizm, sosyal tabanım, ekonomik tabam gibi, güçlendire-
bilmiştir. Kapitalizm, zaman ve yer içinde, çeşitli strüktür-
lerle uyumlaşabilen, yeni biçimleri ile, büyük bir direnme, 
uyma ve yaşama gücü, niteliğini yansıtmış bulunmaktadır. 
Kuşkusuz,  bu demek değildir ki, Kapitalist sistemin hiç bir 
sorunu kalmamıştır. Her sistemin ve her gelişme aşamasının 
oluşturabileceği özel sorunlar bir yana, Kapitalizmi yıkacak, 
oluşum ve sorun (burada ki gibi), söz konusu olunca, bu 
savların strüktürel temelleri, gösterilememekte ve sadece 
dilekler, yansımış olmaktadır. 

Sosyalist sisteme gelince, özellikle I l 'nci Dünya Savaşma de-
ğin, L.V. Mises ( ı o o ı ) , veya F.A. Hayek  (1002), gibi bazı düşü-

(1001)  Hangi  biçimde olursa olsun («.özel  mülkiyeti» kaldıran), bir Sosyalist  rejimin mümkün olma-
yacağım, en geniş anlamı ile L İ B E R A L  olan L. V . M I S E S , iddia etmektedir.  Bknz, La 
Socialisme, Etüde  Economigue et Sociologique,  Paris, Medicis, 1938. 

(a002) F. A. HAYEK:  La Route de la Servitude,  Paris. Medicis, 1945. 
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niirler, Sosyalist bir sistemin işleyemeyeceğini belirtmiş-
lerdi. Tek Sosyalist deneme olan S.S.C. Birliği, o zaman büyük 
güçlükler içindeydi. (Savaş Komünizmi N.E.P., dönemini 
anımsatalım). 

Sosyalist sistemin yaşayabileceğini gören diğer düşünürler ve 
çevreler bu kez, anılan bu sistemin, ekonomik dalgalanmaları 
ve sosyal sorunları çözdüğü halde, üretkenlik, rasyonellik 
fiyat  ve ekonomik hesaplar gibi sorunları ve özellikle, insan 
psikolojisi, özgürlük gibi beşerî niteliği olan sorunlarda, 
Sosyalizmin yetersiz kalacağım belirtmiş ve belirtmektedirler. 

Sosyalist sistem de, uğradığı eleştirilere ve karşılaştığı güçlük-
lere karşın, daha önce anmağa çalıştığı gibi; Sovyetlerin oluş-
turdukları ilk modeli aşan yeni modeller oluşturmuş, zaman ve 
mekân içinde, çok çeşitli strüktürlerle uzlaşabilme yeteneğini gös-
terebilmiştir. Günümüze dek yayılma alanını genişleterek, sürebil-
miş olması, zaaflarına  karşın güçlü ve canlı yanlarının daha baskın 
olduğunu, «çürütülmesi güç» bir kanıt olarak yansıtmaktadır. 

Kısaca, iki istem arasmda bir karşdaştırma yapıldığında 
(1003), izlediğimiz güçlü yeteneklerine karşm iki sistemin ve 
onlarm farklı  tiplerle süren modellerinde, eksik yanları 
sakıncaları olduğu da bir diğer gerçek olmaktadır. Bu sakın-
caları gören bazı düşünürler, (1004), her iki sistemin en iyi 
taraflarını  alarak, «bir iyilikler sentezi» oluşturmayı ve şu 
İşte burada «Convengence» in ilk teorisi, bu kaynaktan  bes-
lenmektedir. Diğer iki teori ile üçleşen «Gonvergence» soru-
nuna bağlı görüşleri, aşağıda anmağa çalışacağım gibi, her 
iki sistemde oluşan değişme ve delişmelerin, pek bi imsel 
saydamayacak yorumlarından, berlenmektedir. Şimdi adı 
geçen ve üç teori etrafında  toplamağa çalıştığım, bu görüş-
leri (105), açıklamağa çalışayım. 

(1003) Sistemlerin rasyonelliği hakkında, daha geniş bilgi için bknz, M. GODELIER: 
RationaliU  et IrrationaliU  en Economie, F. Maspero, Paris, 1966, (özellikle sh: 833-279). 

(1004) Bknz, F. PERROUX:  La Coexistence  Pacifiçue,  Cilt: I, P. U. F., Paris, 1958. 

(1005) Bu konudaki dağınık ve değişik görüşleri, «teori» düzeyinde derleyip, ayıklayıp top-
lama ve şemalaştırma gayreti, denemesi, girişim ve sorumluluğu da, bana aittir. 
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U. «CONVERGENCE» SORUNUNUN TEORİLERİ 

ı . TEORILERIN GENEL ÇIZGILERI 

İlk iki teori temeline dayandırılan, iktisadi sistemlerin 
bir diğerine yaklaşmayı  sorunu (Convergence), şematik bir 
doğrultuda iki tarzda sınırlanabilir. İlk yorum, iktisadî 
sistemlerin gösterdikleri gelişmenin karma yapıları oluştu-
ran niteliğini temel almaktadır. Birinci yorum ile aynı sonuçta 
birleşen ikinci yorum ise, sistemler arası, yapılan çeşitli 
unsur «Transferi»  doğrultusunda bir sentez, gerçekleştirdiği 
noktasmda oluşmaktadır. Bu noktaları biraz daha açayım: 

A) İlk Yorum: 

İlk yorum diye nitelendirdiğim yaklaşıma göre, Kapi-
talist sistem, Sosyalist sistemden Plânlama tekniklerini 
ödünç akrken; buna karşı sosyalist sistem de, paralel olarak 
Merkezden güdülen otoriter ekonomisine, Kapitalist sistemin 
piyasa aygıtlarından bazı öğeleri alarak, katmaktadır. Bu 
karşılıklı alış - verişler, her iki sisteme de bir karma nitelik 
kazandırmakta ve böylece «Sosyo - Ekonomik Karma Sistem», 
doğmaktadır. 

B) İkinci Yorum: 

ik i iktisadî sistemdeki gelişmeleri izleyen ikinci bir görüş; anı-
lan belli başlı bu iki büyük sistemin, ekonomik organizasyonu alt-
üst eden temel nedeni, modern yeni ve büyük endüstrinin tekno-
lojik niteliğine bağlamaktadır. Böylece her iki sistemde de, 
benzer paralelde oluşan ve hızlanan teknolojik gelişmeler, 
sistem farklılıklarına  karşm, her iki cephede bir diğerine 
benzeyen yeni bir toplum sentezine götürmektedir. Bu nedenle, 
bu teknik unsur, zorunlu olarak iki sistemde de, bir diğerine 
benzeyen «bir toplum tipi», üretmiş olmaktadır. Böylece 
sistemlerin gelişimi, bir diğerine benzeyen gelişmi, bir di-
ğerine benzeyen gelişmiş teknolojiyi kullandığından aynı 
toplum tipini üreten sonuçta, birleşmiş olmaktadır. Savı-
nın temelleri kısaca bu... 

G) Üçüncü Görüş: «Geneleştirilmiş Bir Ekonomi» 

Daha önce kısaca andığım üzere bu kısımda oluşan görüşler 
yer yüzünün biri Kapitalist, diğeri Sosyalist sistem tarzında bir 
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diğerine düşman olan iki cephe halinde bölüncesinin, insanlık 
bakımından arzettiği tehlikeler temelinden, hareket etmek-
tedir. Batı ülkelerinin bölgesel özelliklerine göre oluşmuş 
bulunan Liberal ve Marksist doktrinlerin, bencil ve ancak 
bazı sınırlı ülkeler için uygulanabileceğini belirtmekte; 
genellikle, üçüncü dünya denilen geniş bir «âlem» için, bu 
sistemlerin geçerli olamayacağım, bu durumun da, bütün 
insanlık için tehlikelerle dolu olduğunu iddia etmektedir. 
Söz konusu doktrin ve sistemlerin tehlikelerini, böylece sap-
tadıktan sonra, önerilere geçilmektedir. Bir doktrine dayan-
mayan; (Doktrinsiz) «Genelleşmiş bir Ekonominin» oluş-
turulması, ve bunun her ülkeye uygulanabilirliği çerçevesinde 
«Kapitalizm ve Sosyalizm» özel durumlar oluşturacaklar-
dır. Bu görüşün temsilcileri (F. Perroux; A. Sauvy; O. Lange; 
A. Novvicki  v.b.) andan bir diğerine düşman bu iki sistemi de içeren, 
ve bütün ülkelere uygulanabilecek,  nitelikte bir «Genel Ekono-
mi» sentezi oluşturmayı amaçlarken, daha insancd bir düzen 
yaratacaklarını da düşünmektedirler. 

Şimdi, önce bu görüşleri kısaca ve eleştirileriyle birlikte özet-
lemeğe çalışayım. 

2. K A R M A  E K O N O M İ G Ö R Ü Ş Ü : ( B İ R İ N C İ V E Î K İ N C İ 
Y O R U M ) . 

Kapitalist sistemlerin plânlama aracına yer veren strüktürel 
tertiplerin, işleyiş ve yarattıkları sonuçlara bakmadan, sis-
temin temel dokuları içinde yüklendiği işlevi, göz önüne al-
mayan ve yine sosyalist sistemlere dahil, çeşitli Sosyalist 
Modellerin de, bazı Piyasa unsurlarım, Sosyalist mekaniz-
malar ve amaçlar çerçevesinde işletilmesini unutan bu 
görüşleri, bu başlık altmda incelemek olanaklıdır. Kısaca 
Kapitalist Piyasasının, Plân ile ve buyurgan (emredici) Plân-
lamanın, Piyasa ile bağdaşamayacağı, varsayımından ha-
reket ettiği söylenebilecek bu görüşler, doğal olarak, her iki-
sistemde, çeşitli strüktürlerle, yeni uyumlar oluşturduğu 
ve ilgili sistemin ana yörüngesinde kalan ve sistemin felse-
fesi  ile uyumlaşan, yenilenmiş biçimlerle, yepyeni bir sis-
temmiş gibi, «Karma Sosyo - Ekonomik» sistem, demekte-
dirler. Belirtelim ki, iktisadî sistemlerin evrimini, strüktürel 
ve doktrinal bağlantılarını göz önüne almayan bu görüşler, 
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ekonomiden çok, biyolojik yasalardan esinlenmelerini al-
maktadırlar. Bu doğrultulardaki yetersizliğe, az ilerde yeni-
den dönmek üzere, anılan bu görüşlere en önde gelen bir ör-
nek vermekle yetinelim. 

A) Prof.  J. Tinbergen'in Tezi 

Karma ekonomi görüşünün en seçkin örneğini Batı ülkelerin-
de, Hollandalı ünlü iktisatçı (İktisatta ilk nobel ödülünü alan) 
Prof.  J. Tinbergen vermektedir.  Türk Plâncılığmın, ilk aşamasın-
da (1960'tan sonra), Baş danışmanlık gibi bir görevde de bu-
lunmuş olan, J. Tinbergen, Karma Ekonomi konusuna çok 
sayıda incelemeler tahsis etmiş bulunmaktadır (1006), 

J. Tinbergen'e göre, her iki büyük Sistemin karşılıklı ola-
rak, piyasa ve plân unsurlarının «sızmalarına» maruz kal-
ması, sistemler içi meydana gelen son derece önemli geliş-
melerin, sadece bir kısmını belirleyen bir oluş olmaktadır. 
Bu sınırları aşan gelişmelerin listesi; J. Tinbergen 'e göre her iki sistem 
bakımından aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

a) Kapitalist  Sistemdeki  Gelişmeler: 

aa) Kamu Kesiminin Yayılması 

Kapitalist sistemlerde, ekonominin temel dalları olan, enerji, 
ulaştırma, banka, kimi zaman demir-çelik gibi, kesimleri millîleş-
tirmeler aracılığıyla, I l 'nci Dünya Savaşı sonrasında kamusal 
kesime, geçmişlerdir. Ve yazara göre bu yöndeki süreci, 
durdurmanın veya geriye çevirmenin de artık olanağı bulun-
mamaktadır. 

(1006) J. TİNBERGEN'in özellikle aşağıdaki incelemelerine bakılabilir: «Do Communist 
and Free  Economies Show a Converging  Pattern»  Soviet  Studies,  Cilt: 12, 1961, No: 4, 333-
341 (Bu inceleme ayrıca «Comparative  Economic Systems,  Models  and Çases,  -içinde-, 
yeniden basılmıştır Ed. By. M. BORNSTEIN, IRWIN, 1969, sh: 432-441); «Some 
Suggestion  on a Modern  Theory  of  the Optimum Regime» Socialism, and Economic Grouıth.., 
Ed.( by C. H. Feinstein, Londra Cambridge Üniversitesi yayını, -içinde-, 1967, sh 
125-132. Bu noktada ayrıca, Memleketimizin özellikle, 1960'lardan sonraki «Karma 
Ekonomi» düzenindeki  gelişmeleri üzerinde,  J . T İ N B E R G E N ' i n etki oranı açıkça saptan-
ması mümkün olmayan, fakat  buna rağmen, bir etkisi olduğu söylenebilir. Bir diğer olasılık, 
T Ü R K l Y E ' n t n  de, düşünüre bazı ilhamlar verebilmiş olacağı hususudur. 
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bb) Devletin Ekonomiye Müdahalesi 

Düşünüre göre, Kapitalist Batı ülkelerinde Devlet bütçesi, millî 
gelirlerin en az üçte veya dörtte birini oluşturmaktadır. Bu malî 
güç devletin ekonomiye karışma oramnı arttırmaktadır. 

Diğer gelişmeleri kısaca şöyle özetlemek olanaklıdır. 

• Teşebbüsler arası tam yarışımın, ister ekonomik nedenlerle 
(sabit harcamaların çoğalması), ister tröstlere karşı çıkarılmış bulunan 
yasalarla olsun, sınırlanmış olması; 

• A . B . D . , Fransa, İngiltere, Hollanda gibi ülkelerin Özel 
Büyük Teşebbüslerinde Plânlama Tekniklerinin kullanılması; 

• Enflasyon  ile savaşım fiyat  ve ücretler özgürlüğüne geti-
rilen sınırlamalar; 

• Tarımsal kesimler gibi düzenli olmayan (dalgalı, piyasala-
rın satabilizasyonu; 

• A z Gelişmiş bölgelerin yaşam düzeyini yükseltmek için 
kısa süreli rantabilite hesapları dışında kalan bölgesel kalkınma 
politikaları; 

• Özellikle, Eğitim ve Sağlık Alanlarında bedelsiz veya 
tenzilatlı (karşılıksız ve indirimli) hizmetlerin yaygınlaştırılması. 

b) Sosyalist  Sistemdeki  Gelişmeler: 

J. Tinbergen 'e göre, Sosyalist sistemdeki gelişmeleri de şöyle 
özetlemek olanaklıdır. (Sovyet Modeli temel alınmaktadır): 

• Teşebbüsleri güden uzman kişilerin giderek profesyonelle-
şerek bir uzman «Manegers» sınıf  oluşturdukları; 

• Çalışmanın verimine göre ücret farklılaştırılmasının  kaldı-
rılmış olması (1007): 

• Plânlamada «Parasal bazı kategorilerin» kullanılmış olması; 

(1007) J . T I N B E R G E N ' i n Sovyet  Sosyalizmi,  hk., daki bu gözlemleri,  1965 Ekonomik Reformlar 
döneminden önceki uygulamayı içermektedir.  Oysa, ondan sonra daha büyük değişme ve geliş-
meler olduğu da yer yer ortaya konmuş oldu. 
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I 

• Sermaye Faizi kavramının, üretimin bir maliyet unsuru ola-

rak kullanılması (yoksa kişisel bir gelir tipi olarak değil); 

• Tüketiciler için, fiili  bir yeğleme [tercih] olanağı doğrul-
tusunda, bir özgürlük tanınmış olması; 

• Plânlama yöntemlerinde matematiksel yöntemlerin kul-
lamlmış olması; 

• Uluslararası ticaretin önemli rolünün anlaşılması ve kendi, 
kendine yetmek (autarcie), ilkesinin bırakılması. 

Ekonometri uzmanı ünlü J. Tinbergen, izlediği iki sistemin 
bu gelişmelerinden şu sonucu çıkarmaktadır; «Komünist» ülkeler 
Kapitalist özgür ülkeler gibi, ortaya çıkan sorunları çözmek 
doğrultusunda, buldukları çareler, ilerdeki eğilimleri ile, 
iki sistemi bir diğerine doğru iten bir hareketi oluşturmak-
tadırlar. 

J. Tinbergen in Sosyalist ülkeler için andığı bu gelişmeler 1961 
yılına dek uzanmaktadır. Eğer gelişim ve değişim noktasında ka-
lırsak; daha önce belirttiğim üzere, J. Tinbergen'in sunduğu 
katoloğun daha da genişlemiş olduğu bir gerçektir. Diğer 
yandan Kapitalist sistemde de, büyük değişmeler meydana 
geldiği ortadadır. 

B) Tinbergen'in Tezi Geçerli midir? 

Görüşlerini sağarak sunduğum Tinbergen'in izlediği yön-
teme ve çıkardığı sonuçlara katılmak olanaklı mıdır? 

Prof.  J. Tinbergen 'in görüşlerini değerlendirir ve yargılarken 
iki noktayı bir diğerinden ayırmak gerekmektedir: 

a) Haklı  Olduğu  Noktalar: 

Çağımızın başlıca iki büyük sisteminin değişmekte ve geliş-
mekte olduğunu saptarken ve bu konuda somut örnekler «katolo-
ğu» sunarken: Prof.  J. Tinbergen, kuşkusuz doğru bir ger-
çeği yansıtmış olmaktadır. Bu kitabın önceki bölümlerindeki 
açıklamalarıma bu noktada ters gelen bir taraf  bulunma-
maktadır. 
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Ayrıca, iki büyük sistemin gelişmelerine değinirken, Tinber-
gen'in bunlardan birini diğerine görece avantajlandırmamış 
olmasını da, lehine tutum kabul edilebilir. Çünkü G. Gros-
sman'm belirttiği üzere, «Convergence» sorununa değinen 
çoğu düşünür «sosyalizmin, Kapitalistleşmekte» olduğunu 
sonucuna varmaktadır (1008). 

b) Tinbergeri'de  Paylaşılması  Olanaksız  olan Noktalar 

Yukarıda andığım ve hak verdiğim noktaları izlerken, Prof. 
J. Tinbergen, belirtmeli ki doğru saptamalardan, yanlış so-
nuçlar çıkarmaktadır.  Nedenleri kısaca şöyle özetlenebilir. 

Kapitalist sistemde meydana gelen yeni oluşma ve gelişmele-
rin (bir Ekonomik Kamusal Kesimin oluşması, Devletin 
karışımları, Endikatif  Plân, rekabetin sınırlanmış olması, 
v.b.), gerçek anlamını daha önceki açıklamalarımızda (Ka-
pitalist Sistemin Oluşum ve Değişim aşamaları Bölümünde) 
ortaya koymuştum. Kapitalist sistemdeki, devlet karışım-
ları, ekonomik politikaların mükemmelleştirilmesi, kamu 
kesimi, plân v.b., gibi gelişmeler, Kapitalist sistemin, temel 
niteliğini ve ruhunu değiştirecek ve başka bir sisteme doğru 
gelişme veya yönelme niteliğine ve anlamına gelemez. Çünkü 
başka bir sistemden (Sosyalizmden) plân v.b. gibi öğelerin 
ödünç alınması soyut olarak değil; uygulama alanındaki 
işlevleri ve doğurduğu sonuçlara göre değerlendirmek gerekir. 
Ve daha önce açıklamış olduğum üzere örneğin, özendirici 
Plân, Piyasayı ikâme etmemekte; fakat,  Piyasamn iyi iş-
lemeyen yanlarım ikâme ederek onu, daha olgun bir duruma 
getirmektedir. Yani Plân, Devlet Müdahalesi ve diğer araç-
lar, Kapitalizmin temellerine güç kazandırmaktadır. Müda-
haleci Kapitalizm, özendirici Plân ile bağdaşmaktadır. 
Çünkü Kapitalizmin genel felsefesi  içinde sindirilerek kul-
lanılmaktadır. Sosyalist sistemin buyurduğu Plânı, Kapita-
list sistemin, üretim araçlarının özel mülkiyetine dayalı st-
rüktürlerine zaten uygulanamaz, özendirici Plân, Kapitalist 
sistemin strüktürlerine sindirilmiş bir nitelik taşımakta-
dır. Tinbergen'in plân konusunda göz önüne atmadığı önemli 
nokta budur (strüktürel tutarlılık). Sosyalist Sistemin araç-

(1008) Bknz, G. GROSSMAN:  Economic Systems,  New York, 1967, sh: m . 
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larmdan biri olan Plân, Müdahaleci Kapitalizmde yeni bir 
kapsam ve nitelik taşımakta, Kapitalistleşmektedir. 

Çağdaş Kapitalizmi değerlendirirken Tinbergen, ölçü olarak. 
Liberal Kapitalizmi ele almaktadır. Liberal Kapitalizmin, 
belirttiğim gibi, Kapitalist Sistemin tek ve başlıca modeli 
sayılmaz. Ondan önce, başka bir model (Müdahaleci - Ticarî 
Kapitalizm - Kolbertizm) bulunmaktadır. Ve Liberal Kapi-
talizm, tekelci aşamasında, tam yarışım, fiyat  özgürlüğünün, 
kalmamış veya en azından sınırlanmış olduğunu, belirtmiş, 
görmüştük. Tinbergen'in bu konuda yanılgısı, Kapitalizmi 
ve Sosyalizmi, zaman ve mekân içinde bir tek model ile 
sınırlayan görüşünde, oluşmaktadır. Bunun temel nedeni 
ise, iktisadî sistemlerin Strüktürel ve Doktrinal bağlantı-
ları içinde, çeşitli tertipler oluşturabileceği konusunun, sav-
saklanmış ve henüz bilimsel düzeyde aydınlatılmamış ol-
masından doğmaktadır. Oysa bu kitapta yansıyan düşünce-
me göre, çağımızda, bir tek Kapitalizm veya Sosyalizmden 
ziyade strüktürel değişmelere göre, birden çok, Kapitalizm 
veya Sosyalizm bulunmaktadır (İktisadî sistem plüralizmi). 

Karıştırılan diğer önemli bir nokta, Kapitalist sistemde, bir 
Kamusal Ekonomik Kesimin, Özel Kesim yanında yer alması ve 
bu temelden itibaren Devletin ekonomik alana karışmasıdır. Şunu 
ek olarak belirteyim ki, Devletin Kapitalist sistemde ekonomiye 
karışmaları, sosyalist üretim biçimi ve ilişkilerini, oluştur-
mak için midir ? İlk olarak bu soruna evet diyecek bir düşü-
nürün çıkabileceğini tasavvur edemiyorum. Bu sorunun kar-
şılığı, hayırdır ve günümüzdeki niteliği ile bu müdahalelerin 
amacı, tam tersine; Sosyalizme gidişin şansını azaltan, bir 
diğer deyişle proleter bir devrimi engelleyecek koşulları ve 
strüktürleri oluşturmaktadır, (ekonomik büyümenin buna-
lımsız oluşması ve hızlanması, sosyal adaletin sağlanması 
v.b. gibi). Anlaşıldığı gibi, Kapitalizmde Devlet karışımları, 
sistemin ruhuna uygun niteliktedir. Sonra hatırlamak ge-
rekir ki, çoğu kez Devlet, ekonomik dallardan, rantable ol-
mayanlarını üstüne almakta, diğerlerini, özel kesime bırak-
maktadır. Böyle olunca, bir ekonomik faaliyetin  Devlet veya 
bir özel kişi veya kişiler tarafından  yapılıyor olması, Kapi-
talist rejimin niteliğini değiştirmeyen yüzeyde ve biçimde 
kalan bir değişme ve gelişmedir. Bundan ötürü Devlet ka-
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rışımları, Kapitalist sistemde değişen koşulların zorunlu-
luğu yönünde oluşan iktisadî politikalardır. Nitekim, SSC 
Birliği, NEP döneminde, Sosyalizme geçişi hazırlamak 
için, o dönemin strüktürlerinde Devlet Kapitalizmi, bir süre 
karışımları iki büyük sistemin, farklı  amaçlara dönük ikti-
sadî politikalarıdır. Ve nitelik ile amacına, doğurduğu sonuç-
lara bakmadan sadece, biçimsel yorumla yetinen bir yak-
laşım, Kapitalist sistemde Devlet karışımlarım sağlıklı bir 
tarzda saptamaya olanak verememektedir. 

Tinbergen'in bir diğer yanılgısı, sosyal yönünü güçlen-
dirmiş bulunan Çağdaş karışıcı Kapitalizmi yorumlarken 
(bedelsiz: eğitim ve sağlık) oluşmaktadır. Eğer Liberal Kapi-
talist sistemin doktrini olan Liberalizmi, bütün aşamaları ile 
olmazsa bile örneğin, sadece A. Smith'i incelemeğe vakit 
bulabilseydi; ünlü ekonometri uzmanı Tinbergen, Libera-
lizmin, sandığı kadar vahşi olmadığmı ve A. Smith'in birey-
ciliği yüceltmedeki en büyük amacının toplumsal gönenci, 
o dönem koşulları içinde en iyi gerçekleştirebilecek bir araç 
kabul ettiğini saptayabilirdi. Fazladan Smith'in Devlete, eği-
tim, sağlık vb. gibi özel kişilerin yapmayacağı ve yapama-
yacağı işleri yapma görevinin de verilmiş olduğunu görürdü. 

Bundan ötürü, bu noktadaki sav, diğerleri gibi, Kapitaliz-
min başka sisteme doğru kaymakta  olduğunu değil; tersine, 
kendi mantığı ve öz yörüngesi içinde ve yeni gelişmeler yö-
nünde (demokrasi - sendikacılık v.b.) değiştiğini ve sosyal 
zaafını,  yendiğini göstermektedir. 

Kısaca Kapitalist sistem, daha önceleri sık sık tekrarlamak 
pahasına ve aydınlığa kavuşturmak nedeni ile belirttiğim gibi, çe-
şitli strüktürlerle bağdaşabilen, değişik örgütlenme biçimi 
ve işleyişleri oluşturmuştur. Fakat her seferinde,  Kapitalist 
üretim biçimini yaşatan temellerini (ruhunu) sürdürerek. 
Bence şaşmaz ve engeçerli olan bu temel üretim araçlarının 
özel mülkiyetidir. Bu temel ve ruh yaşadığı sürece, değişme 
ve gelişmeler ne olursa olsun, Kapitalist sistem sürmektedir. 
Kapitalist nitelikli bir devletin veya devlet müdahalelerinin, 
bu mülkiyeti tamamen kaldırmayan fakat,  ona, millîleştir-
melerle ortak olması da nicel bir değişmedir. Çünkü Ekono-
mik Kamusal teşebbüsleri, Sosyalist teşebbüsler değillerdir. 
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Ve buradaki millîleştirme sonucu oluşan kamu teşebbüsü, 
ilke olarak Kapitalist kurumlara ve kurallara göre işlemekte-
dir. Tek fark,  bunu özel kişiler değil de, ya onlarla ortak olan 
veya bağımsız devlet memurları (Kapitalist Sistemin Dav-
ranış Strüktürüne sahip memurlar) tarafından  işletilmektedir. 

J. Tinbergen'in, Sosyalizmin, Kapitalizme doğru geliş-
meler içinde olduğunu belirten saptamaları da, iktisadî 
sistemlerin, analiz yöntemleri ve evrim çizgisi karşısmda 
doğru sayabilmeye olanak bulunmamaktadır. 

Düşünür önce Sosyalist sistem olarak sadece 1961 döne-
mindeki Sovyet Modelini temel olarak ele almaktadır. İlk 
yanılgı burada oluşmaktadır Çünkü günümüzde, başka mo-
deller olduğu gibi, sovyet Modeli de, andığım reformlardan 
bu yana oldukça önemli noktalarda gelişmeler kaydetmiş; 
fakat  yine Sosyalist niteliğini yitirmemiştir. Bu konuda sap-
tanması gereken çok önemli bir diğer nokta bulunmaktadır. 
«Convergence» sorununu Kapitalizm için, ileri süren J. 
Tinbergen Liberal Kapitalizmi temel ölçü olarak ele almakta 
ve yeni gelişmeleri ona göre saptamaktaydı. Daha önce be-
belirttiğim gibi, Sosyalizmin hem teori hemde uygulamada 
ilk ve tek Modeli olan Sovyet Sosyalizminin, başka bir sis-
teme kayacak  değişmeler gösterdiğini savlarken; hangi 
Sosyalist sisteme görece anılan değişikliğin oluştuğunu be-
lirtmek gerekir. Oysa ilk model olması dolayısı ile karşılaş-
tırmanın burasında, bir çıkmaz ve ağır bir yanılgı oluşmak-
tadır. Çünkü izlediğimiz gibi Sovyet Sosyalist Modeli, Kapi-
talizm öncesi ve Kapitalist bir yapıdan, Sosyalizme geçme-
nin, zorunlu aşamalarını yansıtmaktadır. Sosyalizme geçişin 
en geçerli göstergesi, ve Kapitalizmden tek ayırıcı ölçütü, 
üretim araçlarının Sosyalist Mülkiyetidir. 

Günümüzün Sosyalist olan çeşitli ülkelerinin, strüktürleri, 
politikaları, ekonomik mekanizmaları, aynı biçimde % 100, 
benzer değillerdir. Ve bir diğerleriyle karşdaştırılabilir, 
yönlerine karşın, bir diğerlerinin kopyası olamazlar. Çünkü 
her ülkenin strüktürel özellikleri farklıdır.  Ama bu tarklı-
lığa rağmen hepsinde benzeyen ortak bir strüktür vardır 
ki, Sosyalizmin denek taşı, işte bu ölçüt olmaktadır: Üretim 
araçlarının Sosyalist mülkiyeti, kapitalist olmayan üretim 
biçimi. Ve yeni sosyal güçler... 
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J. Tinbergen ve aynı doğrultuda yorumlar yapan görüşler ileri 
süren diğer düşünürlerin, göz önüne almadıkları en temel nokta-
lardan biri de işte budur. Çünkü Sosyalizm de üretim araç-
larının Sosyalistleşmiş olması halinde, buyurgan bir plân 
(kapsamı ve matematiksel yöntemi ne olursa olsun) uygu-
lanamaz. Böylesi bir mülkiyetin, buyurgan bir plânın, Sos-
yalist teşebbüslerin oluşturduğu strüktürlerde ise, piyasa 
mekanizmalarının bazı öğeleri, ekonomik rasyonellik, eko-
nomik gösterge ve Kapitalistleştirmeyen, çok sınırlı özen-
diricilik doğrultusunda kullanılabilir. Böylesi bir ortam-
da, J. Tinbergen'in görüşleri ve «Sosyalist bir ülkenin otar-
şiden çıkıp, dış ticarette bulunmasına» bakıp, Sosyalizmden 
ayrıldığı sonucunu çıkarmak, Sosyalist sistemin hiç bir yönü 
ile bağdaşmayan, küçük bir ayrıntı olmuş olmuyor mu? 

Sosyalist sistemin oluşum ve değişim aşamalarını anlatırken 
belirtmiş olduğum gibi, önemli olan Kapitalist Sistemden şu 
veya bu öğeyi almak değildir; bu araçlarm, niçin ve hangi 
ortamda, kullamldığıdır. Liberman'ın aha önce andığım dü-
şüncesinde açıklamış olduğu gibi, söz gelimi, «kâr öğesi, 
Komünist rejime geçmek amacı ile bağdaşacak yönde kul-
lanılmaktadır». 

1965 y. 'dan sonra Sosyalist cephede gerçekleştirilen ekono-
mik reformlar  (ademi merkeziyete doğru kayılmış olması, 
tüketiciye önem verilmesi, plânlama yöntemlerine esneklik 
kazandırılması, kâr, fiyat  öğelerine yer verilmesi, sömürüye 
olanak vermeyen bir özel kesimin oluşması). Batı dünyasında, 
Sosyalizmin, «gerilemesi tarzmda nitelendirildi» (1009). Oysa 
belli bir kalkınma aşamasma gelmiş bulunan, örneğin S.S.C.B., 
bu yeni strüktürlerde, oluşan karmaşık sorunları çözmek ve 
kaynakların  tahsilinde ise, daha olgun, etkili ve geçerli yön-
temleri uygulamak zorunluğunu karşdamak söz konusudur. 
Batıdan ödünç alman bazı yöntemler (1010). Sosyalist strük-
türlere uyumlaştırmalardan geçirilerek kullanılmaktadır. 
(Batının, buyurgan plândan, özendirici Kapitalist bir plân, 

(ıoog) Bknz, VVILLES: «Convergence; Possibility and Probability», Planning and the 
Market in the U. S. S. R., -içinde-, Ed. by A. Balinsky, 1967, sh: 89-118. 

(1010) Bknz, J. S. PRYBYLA:  «The Convergence of  VVestern and Communist Economic 
Systems: a Critical Enstimate», Comparative Eco., Sys., a.g.e., -içinde-, sh: 442-452. 
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üretebilmesi gibi). Bundan ötürü bu noktada da, diğer sis-
temden ödünç olarak alınmış bulunan bazı öğelerin, hangi 
strüktürlerin oluşturduğu tutarlılık bütünde kullanılabildi-
ğine bakılmak gerekir. 

Anılan öğe böylece Sosyalist üretim biçiminin oluştur-
duğu mekanizmalarda, sistemin özü ile bağdaşan doğrultu-
da, kullanılmış olmaktadır, örneğin, buyurgan bir plânlama 
çerçevesinde, ulusal ekonomik kararların piyasa mekaniz-
maları dışında kalan ve Sosyalist doğrultuda alınmakta ol-
duğu bir yerde ve belli amaçların saptanmasmda, temel 
olarak «değerin» ölçüt olarak alınmadığı bir sistemde, 
Piyasa Mekanızmasımn unsurlarım kullanmak, Kapitaliz-
me götüremez. Sadece, plânı uygulayanlara yararlı bazı 
göstergeler sunmak ile tüketicilere ve üreticilere yardımcı 
olmaktadır. Kısaca Sosyalist bir ekonomide, kullanılan piyasa 
öğeleri, buyurgan Plânlamanın eksik yanlarına güç kazan-
dıran yönde kullamlmış olmaktadır. Kısaca Sosyalist bir 
ekonomide piyasanın rolünü, andan ekonominin «plânlı ve 
güdücü» niteliği belirlemektedir. Bu niteliği ile piyasa, Sos-
yalizmi değil, tersine Sosyalizm, piyasayı sindirmiş, kendine 
uydurmuş olmaktadır. 

Bu noktadaki yamlgılarm kaynağı, piyasanm kural 
olarak sadece Kapitalist sistemde kullannlabileceği görü-
şünden doğmaktadır. Plân konusundaki yanılgı gibi. Oysa 
Sosyalist sistemde de piyasa aygıtlarından, Kapitalistleşme-
den Sosyalist anlayış içinde kalarak yararlanabilmek olanak-
lıdır. Nitekim, W. Brus: «plân ile piyasa arasında muhalefet 
yoktur; çünkü, plânlı bir ekonomide piyasa aygıtları, otoriter 
bir dağılım mekanizmasından daha rasyonel bir biçim 
kazanabilirler» (ıon), diyerek Sosyalizmin, piyasa ile uyum-
laşabileceğini, belirtmektedir. Çağdaş sosyalist teorisyen-
lerinin hepsi bu noktada birleşmektedirler. 

Kısaca belirtmek gerekirse, J. Tinbergen'in, iki büyük sistem-
de izlediği gelişmeler, sistemleri bir diğerine yaklaştıran ve 
üçüncü bir sistem oluşturan nitelikte, değillerdir. Kapitalizm-

(IOII) W. B R U S : Problimes G(n(raux  du Fonctionnement  de VEconomic  Socialiste,  a.g.e., sh: 245. 
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de, Sosyalizmde, kendi mantıkları içinde kalarak, değişmekte 
ve gelişmektedirler. Sosyalist sistemde, üretimin Sosyalist 
biçimi ve her şeyden önce temel üretim ilişkileri, üretim 
araçlarımn sosyal mülkiyeti, bu araçların sermayeye dönüş-
mesi olanağını ortadan kaldırmaktadır. Sosyalist toplumun 
özü ile sermaye arasındaki farklılık  ilkesini, yukarıda andı-
ğım temel öğeler koşullandırmaktadır. Kısaca özel kişisel 
çıkarlar söz konusu olamaz; üretim araçları mülkiyetinin 
Sosyalist olduğu yerde, Kapitalizmde de üretim araçları-
nın özel mülkiyete konu olduklarından Sosyalizmden ödünç 
alman unsurlar, Kapitalist üretim biçiminin belirleyip 
oluşturduğu yasaların egemenliği altında girmektedir 
(örnek özendirici plân). İktisadî sistemlerin bir diğeriyle 
tutarlı olan strüktürlerinden itibaren işleyen genel yasa 
budur. 

3. T E K N İ K G E L İ Ş M E L E R E D A Y A N A N  T E O R İ 

Yukarıda andığım bu görüşe göre, iki büyük sistemin 
gelişmelerini bir diğerine doğru yönelten dinamik, modern 
büyük tekniğin güdümcü niteliği, olmaktadır. Bu teknolojik 
gelişmeler belli başlı iki büyük sistemin ekonomik organizasyon-
larını derinden değiştirerek, yeni sentezli bir topluma götürmek-
tedir. Andığımız ilk görüş «biyolojik» temelli idi. Buradaki 
ise «kimyasal» nitelikli bir sentez, gibi görünmektedir. 

A) Prof.  J.K. Galbraith'in Tezi 

Kısaca özetlemek gerekirse, teknolojik devrim, her iki sis-
temi, bir kenara iten yeni bir sanayi toplumu, yeni bir «Sanayi 
Devleti», oluşturmaktadır. Bu doğrultudaki «Convergence» gö-
rüşünün savunucusu anlaşıldığı üzere çağımızın, Amerikan İktisata 
çısı ünlü Prof.  J.K. Galbraith, olmaktadır. Daha önce izlediğimiz 
bazı görüşleri ile Galbraith, Kapitalist sistemde meydana ge-
len değişme ve gelişmeler sonucunda, eski egemen sınıf  olan 
malik Kapitalistler, iktidarlarını, büyük (dev) teşebbüslerin 
ortammda oluşan «managers» lere, aktarmış olmaktadırlar. 
Bundan böyle gerçek iktidar teknostrüktürün (alman karar-
lara katılan bütün üst katman yöneticileri) eline geçmiş 
bulunmaktadır (1012). Bu strüktür belli bir kalkınma aşa-

(1012) J. K. GALBRAİTH:  Le Nouvel fitat  Industriel, a.g.e., sh: 61. 
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masına ulaşan, endiistrileşmiş modern bir toplumun ortak 
«kaderi» olmaktadır. Bu gelişim Endüstriyel toplumların ön-
lenmez bir sonucu haline gelince, sistemlerin bir diğerine 
doğru gelişmelerini sağlayan itici bir güç olmaktadır. Bu 
yönelmenin süreci ise şöyle işlemektedir: Modern üretim biçimi, 
ileri teknoloji, ihtiyaç duyulan sermayenin giderek büyümesi 
ve bu gelişmeler sonucunda çok karmaşık bir nitelik kazanan 
«organizasyon». Bütün bu gelişim, «Fiyatlar» öğesine eğemen 
olmayı gerektirmekte, kısaca ö z e l Şirketlerin «Plânları», 
piyasayı ikâme etmektedir (1013). 

Bu görüşü paylaşan düşünürlere göre, yukarıda amlan süreç 
sonucunda iki büyük sistem, andan bu yeni «Sanayi Toplumuna» 
doğru ilerlemektedir. Bu sistemlerin her birinde oluşan Dev 
teşebbüsler, onları yöneten güden Toknokrasinin eline, «ger-
çek iktidarı» vermektedir: Kapitalizmde sermaye sahipleri 
ortadan kaldırdmakta, Sosyalizmde ise, Komünist partisi 
veya Devletin otoritesi zayıflamaktadır.  Sosyalist sistemde tü-
keticilerin, zaten egemen bir durumları bulunmamakta, Kapi-
talizm de ise, teşebbüslerin reklâm baskısı (bombardımanı), 
tüketicileri ve zevkleri yabancdaştırdıp, gütmektedir. Fiyat ve 
ücretler Sosyalizmde otoriter bir tarzda saptanmakta, Batı'da 
ise Devlet tarafmdan  düzenlenmekte, istikrara kavuşturul-
maktadır. Her iki sistemde de gerekli kadroları, entellektüelleri 
Devlet, yöneltmekte ve örgütlemektedir. Kullanılan araçlar farklı 
olmakla birlikte, aynı sonucu doğurmaktadırlar. 

Bütün bu gelişmelerden çıkan sonuç, sanayileşmiş her iki sis-
min açık bir tarzda, bir diğerine doğru yaklaşan bir eğilime 
girmesi olmaktadır (1014). 

B) R. Aron'un Görüşü 

Yukarıda özetlediğim gibi Galbraith'in tezi, tamamen ona öz-
gü ve yeni sayılamaz. Çünkü aynı görüş, daha çok sosyolojik bir 
açıdan ve daha önce, ünlü Raymond Aron (1015), tarafından  orta-
ya atılmıştır. Düşünüre göre, iş bölümünün bazı temel oluşları, 

(1013) J. K. GALBRAITH:  a.g.e., sh: 394. 
(1014) J. K. GALBRAITH:  a.g.e., sh: 396. 
(1015) Bknz, R. ARON:  Dix-Huit  Leçons Sur la SociHİ  Industrielle,  Paris, Gallimard, Coll. 

«Id£es», 1962, sh: 359. 
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sadece üretim teknikleri tarafından  belirlenmektedir. Ve bu 
oluşum, endüstriyel toplumların, tümünde aynı tarzda ce-
reyan etmektedir (1016). 

Yalnız bu oluşumun, bir «Convergence» sorunu yarattığı 
R. Aron tarafından  savlanmadığı gibi, böylesi bir tezi «Optimist», 
diye nitelendirmektedir. Ve böylesi bir yaklaşmanın gösterile-
mediğini ve de genellikle «mümkün olmadığını», belirtmek-
tedir. Galbraith gibi, modern teşebbüslerde, gerçek iktida-
rın «Managers»'lerin elinde olduğunu onaylamakta; fakat, 
hemen şunu Belirtmektedir ki, bu iktidarm toplumların ti-
pine göre (üretim araçlarının mülkiyet biçimi), farklı  sonuç-
lar vereceğini belirterek, Sosyalizm ile Kapitalizm arasın-
daki temel farklılığı  vurgulamaktadır (1016). Çünkü, Devlet 
kudretinin S.S.C.B. ile A.B.D.'inde aynı olmadığını ve diğer 
bütün ilişkilerin de farklı  bulunduğunu belirtmekte, oluşan 
nitel farklılığın  sosyolojisine dikkatleri çekmektedir. 

C) Galbraithin Eleştirilmesi 

Teknolojik öğeye dayandıran sistem yaklaşmaları teorisine, 
bu kitapta yansıyan tezlerimi destekler nitelikleteki R. Aron 'un yö-
nelttiği itirazı belirtmiş olmaktayım. Benim itirazıma gelince; önce 
Galbraith'in, J. Tinbergen'in saplandığı yanılgıyı paylaştı-
ğını belirtmeliyim, tki sistemin bir diğerine yaklaştığını sav-
layan Galbraith, örnek olarak sadece, A.B.D. ile S.S.G.B.'i al-
maktadır. Ağırlıkları ve önemlerine karşın, bu iki ülke yal-
nız başma, bir genelleştirme yapmağa yeterli sayılamazlar. 
Karşılaştırma alanmın sınırlı olmasma rağmen, evrensel 
bir genelleme yapılmış olmaktadır. Esas yönünden ise bu te-
orinin asıl çürük yanı, teknik strüktür ile ekonomik sistemi, 
bir diğerine karıştırmış olmasıdır. Organizasyon ile, iktisadî 
sistem bir diğerine karıştırılmaktadır. Oysa, bir toplumun 
tekniği dışmda, siyasal, sosyal, hukukî v.b. diğer strüktürleri 
de bulunmaktadır. Teknolojik gelişmeler bakımından, her 
kalkman, sanayileşen ülkede bir diğerine paralel teknikler 
kullamlmış olduğu, yanlış sayılamaz. Yalnız aynı teknikleri 
kullanan bütün ülkelerin sistemleri bir diğerine benzeseydi, 
bugün, endüstrileşmiş Sosyalist ülkelerin Kapitalistleşmesi 
veya tersine Kapitalist ülkelerin Sosyalistleşmesi veya her 

(1016) R. ARON: a.g.e., sh: n o ve 359. 
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iki sistemden farklı  bir üçüncü sistemde birleşmeleri gerekir 
idi. Oysa uygulamada, her biri, kendi çizdiği yolda ilerlemek-
tedirler. ö n e m l i olan gelişmiş aynı teknikleri kullanmaktan 
çok, üretim araçlarının mülkiyetinden itibaren anılan bu tek-
nikler doğrultusunda, oluşan sosyal üretim biçimidir. Bu 
teknikler nasıl ve kimin için (yararına) kullanılmaktadır. 
Açıktır ki, bu sorunun karşılığı, Batı'da başka, Sosyalist ül-
kelerde ise daha başkadır. Oysa iktisadî sistemler, gerçekten 
gelişen teknolojinin sentezinde, bir diğerine yaklaşıyor ol-
saydı, yukarıdaki  sorunun karşılığı her iki cephede de aym 
olmak gerekirdi. 

4. GENELLEŞTİRİLMİŞ E K O N O M İ TEORİSİ 

Daha önce andığım üzere, Il'nci Dünya Savaşından sonra Fran-
sa'da, Prof.  Dr. A. Sauvy ve F. Perroux, diğer ülkelerde ünlü Oskar 
Lange gibi düşünürler, bir diğerine düşman olan iki sistemin 
de yetersizliğine dikkatleri çekiyor, tarihçi yaklaşım ile 
teorik yaklaşımı uyumlaştırmağa dönük çabalar oluşturu-
yorlardı. Il'nci Dünya Savaşından sonra hazırlanan eserler 
böylesi bir sentezi hedef  almaktadır (1017). 

Hedef,  doktrinsiz ve her ülkeye uygulanabilir «Genel-
leştirilmiş bir Ekonomi» yaratmaktadır. Bütün insanlar ve 
her insanı içeren bir ekonomi oluşturmak isteyen, insancıl 
bir dilekten beslenmektedir, bu görüşler. İdeolojilerin so-
nunu ilân eden ideoloji... 

Oskar Lange 1930 yıllarına doğru, hem Marksizmı, hem de Ka-
pitalizmi, içerecek yeni bir sentez, oluşturmanın zaruretine 
inanmağa başlamıştır (1018), 

Genelleştirilmiş bir ekonomide üretim biçiminin temeli, 
önem dizisine göre ihtiyaçların karşılanmasıdır. Burada 

(1017) Bu konuya ayrılan eserler için, bknz: 
— F. P E R R O U X :  l'Eurıpe  Sans Rimge, P. U . F., Paris, 1954. 
— F. PERROUX:  La Valeur,  P. U. F., Paris, 1943. 
F. PERROUX:  La Coexistence  Pacifique,  P. U. F., 1958 (üç cilt). 
— F. P E R R O U X :  l'Economie  du XX'  Silcle,  P. U . F., 1964. 

A. N O W I C K I :  l'Economie  Glntralisie  et la Pensle Actuelle d'Oskar  Lange, l ' l . S. 
E. A., No: 114, 1961. 
— S A U V Y :  «Le Reste du Monde»,  l'Observateur,  26 Mart, 1953. 

(1018) W. BRUS ve KOWALIK:  «l'Economie  et la Socialisme Selon Oskar LANGE», Cahiers 
de l'  1. S. E. A., Cilt: IV, No. 1, Ocak 1970, sh: 151. 
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ekonomi, her kesin ekonomisi olmaktadır. Burada F. Perroux' 
nun belirttiğine göre, iki büyük rejime benzeyen bir yapay 
kurgu söz konusu değildir. Asıl amaç, hem Kapitalizmi hem 
de Sosyalizmi, aşmaktır, tnsancıl bir ekonomi oluşturabil-
mek için, böylesi bir çaba zorunludur. İnsanlar için, insanlarm 
ihtiyacı, insanların onuru için, bir ekonomi oluşturmak... 

Ancak en kalın çizgilerine değinmekle yetineceğim, «doktrinsiz» 
«bu genelleştirilmiş ekonomi» daha önceki görüşler gibi, 
iki sistemin bir diğerine doğru yaklaşma sonucu oluşmu-
yor. tkisini de aşmayı öneren bu görüşler, daha çok iyi dilek-
ler biçiminde yansımaktadır. 

İnsancıl ve bütün ülkelere uygulanabilir bir ekonominin oluş-
turulması tezleri de, iyi dileklere dayalı önerileri aşmamaktadır. 
Her şeyden önce ülkeye uygulanabilir genel yasalar oluştur-
mak, strüktürel özellik ve çeşitliliğin oluşturduğu sınırlı-
lıkla. karşılaşmaktadır. Böylesi bir ekonomiyi, hangi güçler 
ve nasıl oluşturacaktır? Bu sorunlara karşılık verilememek-
tedir. Daha önce anmış olduğum gibi, doktrinsiz ve teorisiz 
bir iktisadî sistem oluşturmanın olanağı yoktur. Nitekim 
doktrinsiz bir ekonomi oluşturmayı amaçlayan bu görüşün 
de belli bir doktrini bulunmaktadır: insancıl ve her ülkeye 
uygulanabilecek bir sistem oluşturacak genelleştirilmiş bîr 
ekonomi oluşturmak, mevcut iki sistemi aşmak amaçları, 
yeni bir doktrin değil midir? 

5. GENEL BÎR DEĞERLENDİRME 

Kapitalist ve Sosyalist sistemleri, oluşum ve değişim 
aşamaları içinde incelerken de izlemiş olduğumuz gibi, her 
iki sistemden, ancak kendi bütünleri içinde, bazı unsurları 
alarak, her iki sistemden bağımsız, özerk üçüncü bir sistem 
oluşturmamn, ne tutarlı Strüktürler! ne de geçerli bir Dok-
trini ; ne de yaşayabilen bir örneği bulunmamaktadır. Çünkü 
doktrinsiz strüktürel bir tutarklık sağlayabilme olanağı 
bulunmamaktadır. Teorisiz, bir uygulama ve uygulanama-
yan bir teori oluşturmak olanaksızdır. 

Kapitalizm ve Sosyalizm dışında, uygulamada sistem 
arayışlarına çıkanlar, her iki sistemin -daha önce belirtti-
ğimiz şemada yansıdığı üzere- yörüngelerinde («Hoş görü 
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alanlarında») kalan, farklı  strüktürel biçimlerin oluşturduğu 
tiplerle, karşılaşmaktadırlar, ö z e l olarak aynı sistemin yö-
rüngesinde kalan; fakat,  biçim ve işleyiş olarak farkblaşan 
bu modeli, ister Kapitalist, ister Sosyalist cephede olsun, 
yeterince kavramadan yalış yorumlamak, sistemlerin bir 
diğerine yaklaştığı yönündeki görünüşleri yaratmakta, bes-
lemektedir. 

Her iki büyük ve özerk sistem, zaman ve mekân içinde, 
değişen / gelişen strüktürlerin, nitelikleri doğrultusunda, bi-
ç im değiştirerek sürmektedirler. İşte her iki sistemin, bu 
gelişme ve değişmelerine (biçim ve işleyiş), bakılınca ve 
düzeydeki görüntüler ile yetinince, iki sistemin de bir diğe-
rine doğru yaklaşmakta  olduğu görüşleri oluşmaktadır. 
Her iki sistemin değişmelerden geçiyor olması, bu kanıyı 
daha yaygınlaştırmaktadır.  Oysa, bu gelişmeler, her sistemin, 
kendi evrim yasalarma göre, kendi mantığına ve değişen st-
rüktürlerin doğrultusunda değişmektedir. Bana öyle geli-
yor ki, «Convergence» sorunu, çağdaş iki büyük sistemin 
gelişim ve değişim aşamaları gerçeklerine uymayan bir di-
lekten ibarettir. Asıl gerçek, tekrar belirtelim ki, her sistemin, 
kendi mantığı içinde, çeşitli strüktürlerle, yeni tutarlılıklar 
oluşturabilen gelişmeleri ve çeşitlenebilmeleridir. 

Bu kesimi bitirmeden, kendi mantıkları içinde, iki büyük sis-
temin, yürürlükteki  strüktürlerin eğilimi doğrultusunda, na-
sıl bir gelişim çizgisi izleyebilecekleri konusundaki düşün-
cemi bir olasıhk olarak saptamak gerekir. 

Batı'nın Müdahaleci Kapitalist K a r m a Sisteminin sosyal 
niteliğinin en önde örneği İsveç'te oluşmaktadır. Sosyal De-
mokrat Kapitalizmin, bu yönde ilerleyebileceği ve Sosyal 
Kapitalizmin Batı'da daha yaygınlaşacağı söylenebilir. 

Sosyalizme gelince, Avrupa'nın Sosyalist Doğu ülkelerin-
den başlamak üzere, Demokratik R e j i m e doğru geçişi gerçek-
leştiren bir gelişmenin oluşabileceğini belirtmek, aşırı bir 
iyimserlik saydmamalıdır. İktisadî gelişme gerçekleştikçe 
ve Sosyalist üretim biçimi, yeni sosyal ilişkiler yarattıkça 
ve Batı ülkeleri Ekonomik gönenci, sosyal adalet ile bağdaş-
tırıp, Doğuyu etkiledikçe, Avrupa'da genişleyen Demokratik 
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bir oluşum, Sosyalizme eşlik ederek, giderek yaydacağa ben-
mektedir. 

Kısaca, çağımızın iki büyük sistemi dışmda, ikisinden 
tamamen ayrı, özerk. Üçüncü bir İktisadi Sistem, henüz ne 
doktrinal tavam ve ne de strüktürel tabanı ile oluşturula-
bilmiş değildir. 

İktisadi Sistem seçeneği konusunda, çağdaş dünyamızda 
başlıca iki yöntem bulunmaktadır: Kapitalizmler ve Sos-
yalizmler. Bu alanda yapılabileceklerin smırı mevcut sistem-
leri düzelterek geliştirmekten ibarettir. Bu olanak her iki 
sistem için her ülkenin özelliklerine uyabilecek çeşitli model-
ler ve tutarlılıklardan geçen yeni tertipler oluşturabilme 
yolunu açık tutmaktadır. 

Kısaca her iki sistemin temel yörüngesinde kalan, ondan 
esinlenen yeni Modeller oluşturmak olanaklıdır. Oluşan bu 
modelleri zaman ve mekânın özelliklerine göre değiştirip 
geliştirmenin olanaklı olduğunu ve bunun dışmda bir diğer 
seçeneğin bulunmadığı ise bizatihi, Kapitalist sistemin 
yüz yılları dolduran denemeleri ile Sosyalizmin 50 yılı aşan 
geçmişini damgalayan somut gerçekler kanıtlamaktadır. 

İki büyük sistem çeşitlenebilen tiplerinin oluşturabil-
dikleri tutarlılıklar dışında; bu iki sistemin yörüngeleri dı-
şmda ve onlardan tamamen bağımsız bir üçüncü sistemi 
oluşturabilecek tutarlılıkları, çağımızın bilimsel verileri ile 
kurmak olasılığı, henüz mevcut görünmemektedir. Gerek 
Kapitalizm, gerekse Sosyalizmin türevlerinden başka bir şey 
olmayan ve çağdaş gelişim aşamalarının bir gereği (sonucu) 
olarak doğan yeni tip ve türleri, yep yeni ve bağımsız bir sis-
temmiş gibi görmek ve göstermek çağımızın Sistemler di-
siplini doğrultusunda görünen en büyük bir yanılgıdır. Ulus-
lara büyük mutsuzluklar getirebilen yönü dolayısı ile, mutsuz 
bir yarnlgı, söz konusudur. 





İKİNCİ KESİM 

CUMHURİYET  TÜRKİYESİNİN  İKTİSADİ SİSTEMİ 

Çağımızın belli başlı iktisadî sistemlerini zaman ve mekân için-
de doktrinal ve yapısal bağlantılarından geçen evrimleri île bir-
likte incelemiş ve günümüze değin uzanan temel eğilimlerine de de-
ğinmiş bulunuyoruz. Şimdi bu ışık altında Cumhuriyet Türkiye' 
sinin iktisadî sisteminin niteliğini açıklamağa çalışacağım. 

Daha önce dolayısı ile belirtmiş olduğum üzere, her ekonomik 
sistem geçmişten gelen yapıların büyük ölçüde damgasını belirle-
yiciliğin etkisini taşır. Şimdiki zamanın oluşturabileceği yeni yapı-
lar ile, yeni bir tutarlılık yaratmaya yönelir. Güncel gereksinmeleri 
doyurmağa bakar, geleceğe yönelik özlem ve umutlan, kavramağa 
yakalamağa çalışır. 

(Cumhuriyet Türkiye'si de, iç ve dış yapılannın nitelikleri 
(güç ve güçsüzlüğü) doğrultusunda ve bu strüktürlerin sı-
nırlılığı çerçevelerinde yeni iktisadî sistemini oluşturmuştur. 

Bundan böyle, Cumhuriyet Türkiyesi'nin iktisadî sistemini ob-
jektif  olarak saptayabilmek için Osmanlı İmparatorluğunun, genç 
Cumhuriyete devrettiği strüktürel mirası, bütün bağlantdarı 
ile saptamak ve tarihsel gelişimin sistem bağlantılarım 
oluşturan ilmiklerim yakalamak,  uygulamaları gereken 
yöntemin, ilk koşulu olmaktadır. 

İkinci koşul, Cumhuriyet Türkiye'sinin günümüze değin 
uzanan gelişim aşamalarından geçen oluşmalarım, Strüktürel 
ve Doktrinal bağlamları içinde yakalamak,  aydınlatmak ve 
ortaya koymaktadır. 
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Günümüz Türkiye'sinin iktisadî sisteminin niteliğini, 
saptamada, sorunlarını yansıtmada ve gelişmesinin muh-
temel eğilimlerini öngörmede; doğurabileceği türevleri ay-
dınlatmada, en geçerli yaklaşımın bu yöntem olduğunu 
belirtmiş olalım. 

Cumhuriyet Türkiye'sinin iktisadî sistemini, oluşum ve deği-
şim aşamaları içinde, tarihsel gelişimi, strüktürel ve doktrinal bağ-
lantıları ile incelenmek, yorumlamak ve gün ışığına çıkarmağa ça-
lışmamızın bu sahifeye  dek uzanan, genişleyen hacmi, olanak ver-
memektedir. (1019), 

Andığımız sınırlılığın bu doğrultusunda, memleketimizin ikti-
sadî sisteminin oluşum ve değişim aşamaları içinde genel nitelik-
lerini kısaca saptamak ile yetinmeğe calışacağım, 

Üzerinde duracağımız iki temel noktadan ilki, Cumhuriyetten 
önce Osmanlı İmparatorluğunun devrettiği tarihsel ve ekonomik 
strüktüıler, ikinci ise, Cumhuriyet döneminin strüktür ve doktrin-
leri olacaktır. 

I. O S M A N L I İ M P A R A T O R L U Ğ U  V E ENDÜSTRİYEL  D E V R İ M 

Kapitalist sistemin oluşum aşamalarına değinirken ve Endüstri-
yel Devrimi anlatırken, Batı Avrupa 'n ın düşünceden davranışa, 
ekonomiden, tekniğe değin geçirdiği strüktürel değişme ve geliş-
meleri saptamıştım. Endüstriyel Devrimi yaratan Kapitalist 
üretim biçimi, dinde, felsefede,  ekonomide meydana gelen 
değişme ve gelişmelerin bileşkesi oluyordu. Batı dünyasında, 
büyük değişme ve gelişmeler oluşurken, dünyanın ticaret 
«Ekseni», Akdenizden Atlantiğe (Doğu'dan Batı'ya), kayar-
ken; Osmanlı İmparatorluğu, yerinde sayıyor ve çağın gi-
derek gerisinde kalıyordu. 

Kapitalizm öncesi yapıların ortamında bulunan Os-
manlı İmparatorluğunda Devlet, Asker ve M e m u r ittifakına 
dayanan sosyal strüktürü doğrultusunda bir hukukî ve ikti-
sadî r e j i m oluşturuyordu. Çağın başlıca üretim aracı olan 
Toprak, Devletin mülkiyetine dahildi. Batı'mn Feodal yapı-

(1019) Belirteyim ki, Türkiye'nin Kapitalist Karma Ekonomi Sistemi hk. daki inceleme-
lerimi, daha ayrıntılı bir tarzda ayrı bir kitap halinde yansıtmaya çalışacağım. 
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sına benzemeyen (1020), Osmanlı « A s y a - T i p i » diyebileceği-
miz üretim biçiminde tarımsal ürünler, Bey ve Reaya iliş-
kileri içinde üretiliyor ve fazla  - değer» Devlet adına, ilgili 
asker - memur gibi görevliler aracılığıyla almıyordu. 

Batı Avrupa Kapitalist üretim biçimini, andığım geliş-
meler sonucu geliştirince, aynı süreci işletememiş Osmanlı 
İmparatorluğu gibi ülkeler, teknik düzeyi hele Endüstriyel 
Devrimin gerçekleşmesinden sonra, son derece gelişmiş 
bulunan Batı ülkelerinin, doğrudan veya dolaylı baskıları-
nın, egemenliklerinin altma gireceklerdir. Daha önce bilvesile 
belirtmiş olduğumuz üzere, Liberal Kapitalizmin, yığın halinde 
fazla  üretime girişmesi ve Batı ülkeleri işçi sınıfının  düşük olan üc-
retler genel düzeyi doğrultusunda daralan toplam talep hacmi, 
arttığını belirttiğimiz fazla  ürünü akıtmak için dış piyasaları, 
vazgeçilmez bir koşul haline getiriyordu. Bu üretim süreci 
ve sisteminden itibaren Liberal Kapitalizm, diğer ülkelere 
doğru genişletici sızmalara başlamış idi. Kapitalist üretim 
aşamasına yükselememiş bulunan Ormanlı İmparatorlu-
ğunun daha güçlü tekniklere sahip bulunan Batı Liberaliz-
min sızmalarına engel olabilecek yapısal dirençlere sahip 
değil idi. 

1. LİBERAL KAPİTALİZMİN  OSMANLI İMPARATORLU-
ĞUNA SIZIŞI 

Memleketimize I. Dünya Savaşından önce Liberal Kapi-
talizmin ve ondan sonra da Müdahaleci Kapitalizmin nasıl 
sızdığım, Türkiye'nin içsel strüktürleri ile bu dışsal strük-
türiin nasıl uzlaştığı ve bu yöndeki ekonomik siyasal büyük 
olaylara, ayrıntılarıyla, girmeyeceğim. Sınırlı kesitlerde kalan 
örneklerle yetineceğim. 

A) Üstünlük Yarı Sömürgeye Geçiş 

Yukarıda Batı dünyasından gerçekleştirilen Endüstriyel Dev-
rimin, teknolojik geliştirme ve iyileştirmelerin sonucunda aşırı üre-
tilen malların, bir dış piyasa sorunu çıkardıklarına değindim. Yine 
Osmanlıların, Batı dünyasının bu gelişmelerine ayak uyduramadı-
ğını anımsattım. 

(1020) Bilindiği gibi Batı Avrupa Feodal  toplumunda,  toprak mülkiyeti  Kont,  Bey, Senyör gibi, 
kısaca kişilerin elinde bulunmakta ve «Özel Mülkiyeti»,  oluşturmaktaydı. 



BEŞİR HAMİTOĞULLAR I 

Bu çalışmamızın ön kısımlarında, her hangi bir ülkede veya 
kıt'ada meydana gelen ekonomik büyük değişme ve gelişmelerin, 
uluslararası açık ekonominin değişim kurallarının çarkları aracı-
lığı ile yayılabileceğine işaret etmiştim (1929 ekonomik büyük bu-
nalımı bunun en korkunç örneği idi), işte Osmanlı imparatorluğu, 
Kapitalizme geçemeyen durağan içsel strüktürleri ile, daha 
dinamik olan dışsal Liberal Kapitalizmin Strüktürleri ara-
sında oluşan çatışma ve çelişkiyi çözemediği ve yeni bir 
tutarlılık oluşturamadığı için andığım yabancı strüktürlerin 
(Avrupa'nın), yarı sömürgesi olmaktan kurtulamayacaktır. 

Memletimizde kimi zaman Osmanlı imparatorluğunu, geri 
bıraktıran nedenler araştırılırken, çoklukla Avrupa veya yabancı 
ülkeler, tek neden olarak gösterilir. Oysa yukarıda ki değinmeleri-
mizden anlaşılabileceği gibi, Liberal Kapitalizmin Osmanlı 
İmparatorluğuna sızması, ülkenin bizatihi, geri kalmış ol-
ması, daha güçsüz ve dirençsiz bir ekonomik - sosyal ve as-
kerî strüktüriere sahip olması sonucudur. Bununla beraber, 
yabancı ülkelerinin Osmanlı İmparatorluğunu ekonomik 
işgâli veya sömürüsü oluştuktan sonra, hiç kuşkusuz ül-
kenin kalkınması, devleti yönetenlerce artık istense veya o 
yönde etkin politikalar saptamak gücü gösterilse bile, oldukça 
güçleşmektedir. Çünkü mevcut engellere bir diğer engel ek-
lenmiş bulunmaktadır (hem de, bağımlılığı sürdüren güçte 
bir engel). 

a) Osmanlı İmparatorluğunun Üstünlüğü: 

Oysa Osmanlı imparatorluğu, X V I . y.'da evrene egemen olan 
Sosyal R e j i m bakımından ve özellikle teknik strüktür bakı-
mından, Avrupa'dan hiç te geri sayılmazdı. Bunun en açık 
kanıtlarından biri, Osmanlıların Avrupa'nın ortalarına dek 
ilerlerken, durdurulamamış olmaları, global plânda örnek 
olarak gösterilebilir. 

Nitekim konuya değinen M. Akdağ, XVI. y.'da, Osmanlı 
Sanayiinin Avrupa'dan geri olmadığını hatta, çeşitli dallarda 
daha üstün olduğunu bile belirtmektedir (1021), Gerçekten, 
Fransa Kralı I. François'nm Osmanlı İmparatorluğundan 

(1021) Bknz, M. A K D A Ğ :  Türkiye'nin  İktisadi  ve İçtimai  Tarihi,  Ankara, 1959. 
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«2 milyon duka altın borç para» (1022) ve askerî yardım is-
temiş olması, ayrıca «İtalya'nın açlıktan ölmemek için Türk 
buğdayına muhtaç» (1223), bir hale gelmiş bulunması, «Kraliçe 
Elizabeth'in Türklerin yün boyama tekniğini çalmak ve tn-
giltere'ye Türk işçilerini kaçırmak amacı ile İstanbul'a 
ajanlar gönderdiği» (1024), ve Fransız yazarı Braudel'e göre, 
«VIII. Kral Henry'nin, Türk Hukuk sistemini incelemek 
üzere istanbul'a heyet göndermiş» olmasına bakılırsa, Os-
manlıların bu dönemi, arnlan çağa göre oldukça ilerde say-
mak gerekir. 

Fatih Sultan Mehmed'in istanbul'u fethi  ile, dönemi için ileri 
bir teknik olan ağır toplar, gemilerin karadan denize indiril-
mesi olguları arasmda büyük bir ilişki olduğu açıktır. 

Burada, tarihin bir döneminde Avrupa'dan en azından 
daha geri olmadığı söylenebilecek Osmanlı imparatorlu-
ğunun, Kapitalist aşamaya neden yükselemediği sorununa, 
değinmeyeceğim (1025). Fakat kalkınmamış olduğundan. 
Avrupa'mn ekonomik sızmasma engel olamayan Osmanlı 
imparatorluğunda başkca iki akım oluşacaktır. 

Bunlardan biri, en önde gelen temsilcisi M . Akif  olan tslâmcı-
lık akımı, diğeri günümüze dek süren ve güçlü akımı oluştu-
ran Batılılaşma akımıdır (1026). Bu akımların, daha başka tü-
revleri bulunduğunu da hatırlatmakla yetinelim. Tanzimat ve jön 
Türkler gibi oluşlar, bu Batdılaşma çabalarının en belirgin 
göstergeleridir. 

Osmanlı İmparatorluğunu, kalkındırmak  ve Avrupa-
lılaştırmak için Batı kurumları, biçimleri ve onları yaratan 
strüktürel dinamiği unutarak taklit etmekle yetinen Tan-

(1022) D. AVCIOĞLU: Türkiy e'nin Düzeni (Dün-Bugün-Yarın), Bilgi Yayınevi,  Ankara, 
1969, sh: 9. 

(1023) Bknz, A. E. YALMAN:  Turkey in the Wold War, Yale University Press. 
(1024) D- AVCIOĞLU: a.g.e., sh: 9. 
(1025) Bu konuda daha geniş bilgi için, bknz, 

— N. ÖZGÜR: Türkiye'de  Kapitalizmin  Gelişmesi, Gerçek Yayınevi,  İstanbul, 
1972. 
— D. AVCIOĞLU: Türkiye'nin Düzeni, a.g.cy 

(1026) Bu konuda daha etraflı  bilgi için, bknz: 
— 1. CEM: Türkiye'de  Geri Kalmışlığın  Tarihi,  Cem Yayınevi,  İstanbul, 1970. 
—- 1. KÜÇÜKÖMER:  Osmanlılarda  Kapitalist  Düzene Geçilmemesi ve Bürokrat  ile 
Ortanın Solunun  Gelişimi, Asya Matbaası, İstanbul, 1968. 
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zimat ve diğer politikaların Türkiye'yi  kalkındıramayacağı 
açıktı. Yarattığı taklit ortamında, Osmanlı İmparatorluğu, 
Batı Kapitalizminin sızmasına ve yerleşmesine daha büyük 
olanaklar sağladı. Şimdi bu nokta üzerinde durayım. Bilindiği gibi, 
özellikle ingilizlerin, Sultan üzerindeki baskısı ve etkisi (ayrıca 
Londra'da elçilik yapmış bulunan Mustafa  Reşit Paşa'yı 
iyi tanımış olmaları) sonucunda hazırladıkları tasarı, «Tan-
zimat F e r m a m » olarak ilân edilecekti. 

b) Liberal Kapitalizmin Giriş Yöntemleri: 

Yukarıda andığım Tanzimat Fermam ile sistem açısın-
dan iki önemli aşı ve bağlantı oluşturulabilecektir. İlki, 
genellikle Türkiye'deki  hıristiyan azınlıklara ayrıcalıklar 
tamyarak, Batı Kapitalizmine «önce karakollar» oluşturmak; 
İkincisi Liberalizmin yayılmasına olanak sağlayacak ser-
best ticaret, borçlanma ve Batının düşünce yapışma yatkm, 
benzer tüketim biçimi (zevkini) aşılayacak, insanları ye-
tiştirecek eğitim kurumlarının açılmasına olanak vermek-
tedir. Hiç kuşku yoktur ki, Osmanlı yöneticileri, Avrupa'nın, çok 
ince olan bu diplomasisini gizleyen perdeleri ile oluşturdukları bu 
tertibin, tamamen farkında  değillerdir, bunu gerçekten iyi 
sanmaktadırlar. Nitekim Osmanlı aydmı da, kurulmuş bu-
lunan tuzağın farkında  olmadan, Tanzimat eylemini alkışla-
yacak, destekleyecektir.  Şimdi bu oluşmalara bir göz atalım. 

aa) Serbest Ticaret Aşaması 

Daha önce andığım Batı ülkelerinde Liberal Kapitalizmin ge-
lişmesi ile Osmanlı imparatorluğunun sömürgeleşmeye başlaması 
arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. 

Osmanlıların ekonomik, sosyal, siyasal strüktürleri ile, 
Avrupa'da oluşan endüstriyel devrimin çatışan strüktürleri 
doğrultusunda, İmparatorluktan Kapitülasyonlar almıyor 
ve Avrupa Liberal Kapitalizmi, sızma olanağı buluyordu. 

ingiltere daha önce andığım 1815 ve daha sonraki bunalım-
ları dolayısıyla, dış Pazarlar bulmak zorunluluğunda idi. 
Osmanlı İmparatorluğu ile bu amaç doğrultusunda 1838'de 
Serbest Ticaret anlaşması imzalayacaktır. Aşağıda yabancı-
lara verilen ayrıcalıklarını belirteceğimiz bu anlaşma üç yıl sonra 
Avrupa'nın diğer ülkelerine de tanınarak genişletilecektir. Buna göre: 
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• Yabancı tüccarlar, Türkler ile eşit duruma gelmektedirler; 

• Dışardan her türlü mal ithâl edilebilecektir; 

• Eski kapitülasyonlar yeni ayrıcalıklarla desteklenerek yeni-
lenecektir; 

• Devletin bütün tekelleri kaldırılacaktır (1027). 

Daha önce Londra'da elçilik yapmış bulunan İngiliz yanlısı 
(muhibbi) M. Reşit Paşa'ya, bu anlaşmayı imzalatan İngil-
tere'nin, İstanbul'daki elçisi Ponsonby, Dışişleri Bakanına 
(Palmerston) «umduğumuzun ve hakkımızın çok üstünde 
iyi bir sonuç aldık» (1028), diye bildirecektir. Böylece, adını an-
dığımız Dişişleri Bakanı «Palmerston'm» Osmanlı Sanayiinin 
gelişmesini mutlaka engellemek isteyen politikası (1029), 
başarıya ulaşıyor, kendince, kapanmayacak  bir pazar sağ-
lıyordu. 

Aslında yukarıda izlediğimiz anlaşmadan önce 1818 yılında, 
İngiltere ile imzalanmış bulunan ticaret anlaşması 1820' 
lerde bir fermanla  tamamlanmakta, ithalâttan alınan güm-
rük resimleri % 3'e indirilmekte idi (1030). 

1838 antlaşması ile ise Serbest Ticaretin bu «kutsal 
ilkesi» adma, devlet tekelleri kaldırılıyor, bunun karşılığında 
ise, yukarıda andığımız gümrük resimleri % 3'ten % 5'e 
çıkarılıyor. Fakat ihraç edilen mallardan da, % 12'lik bir resim 
alınarak, ihracat güçleştiriliyor, ithalât kolaylaştırılarak, 
ülkenin sanayileşmesi köstekleniyordu. 

Daha önce, Avrupa ülkelerine verilmiş bulunan Kapitülasyon-
lar, ayrıca Türkiye'den dışarıya Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu 
malların çıkmasını özendirip sağladığından o doğrultuda, 
örneğin XIX. y.'da, yerli imalâtm sıkıntıya düşmesine, hatta 
önemli bunalımlar geçirmesine yol açmıştır (1031). 

(1027) Bknz, Y. K. TÎNGİRŞENK: «Tanzimat Devrinde Osmanlı Devletinin Harici 
Ticaret Siyaseti», Tanzimat,  Maarif  Matbaası, 1940, Cilt: 1. sh: 290-295. 

(1028) (1029) V. J. PURYEAR:  International Economics and Diplomacys in the Near 
East. Kaliforniya,  1935, sh: 110 ve 118. 

(1030) M. RODINSON: l'lslam  et Capitalisme,  Ed. du Seuil, Paris, 1967, a.g.e., sh: 135. 
(1031) Daha geniş bilgi için, bknz, G. ÖKÇÜN: Yabancıların Hukuki Durumu, Siyasal 

Bilgiler Fakültesi  (Teksir),  1967, Ankara. 
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Anılan bu serbest ticareti, İngiltere'nin yararı doğrultusunda 
Türkiye'ye  aşılayan bu anlaşmalar 1860'larda bir diğer antlaşma ile, 
takviye edilmektedir (hemde öngörülen düzeltme hükümleri 
hakkım, Osmanlı rİmparatorluğuna hiç bir tarzda kullan-
dırmadan ). 

Osmanlı İmparatorluğunun ticarî ve sanayi alanındaki gerile-
mesine değinen O. Nuri, Devletin gümrük resimlerini gerektiği yön-
de ve gerektiği ölçüde ayariıyamamış olmasının iktisadî geriliği-
mizi doğurduğunu belirtmektedir (1032). Yine Ö.C. Saraç'ta anılan 
bu serbest ticaretin, Osmanlı sanayiini yıktığım belirtmekte-
dir (1033), Osmanlı Hükümetinin kurduğu «Sanayi Islâh Komis-
yonunun (1864-1866) yaptığı bir inceleme, andığım serbest 
ve eşit olmayan bu ticaretin sonucunda, Osmanlı Sanayiinin 
nasıl çöktüğünü ortaya koymaktadır.  Örneğin: istanbul Üs-
küdarda), 3500 kadar işçi çakştırabilen 2750 kumaşçı tezgâh 
vardı. 32-40 yıl sonra bu tezgâhlar 25'e ve kumaşçı esnafı-usta, 
işçi dahil sadece 40 kişiye inmiş olmaktadır. Yine ipekli 
kumaş esnafının  350 adet tezgâhı ve 700 kişiden fazla  işçisi 
varken, 4 tezgahı ve 8 işçisi kalmıştır. Yine çatma yastıkçıların 
60 tegâhları, 4'e, 120 işçi ise, 14'e inmiştir (1034). Yine bir Fransız 
yazara göre, 25.000 bin okka ipek kullanan 1.000 tezgâha sahip 
olan Bursa'da, 1847 y'da ise sadece 75 adet civarmda, tezgâh 
kalmıştır (1035). 

Bir diğer gözleme göre, 1830 antlaşmasının sonuçları, sanayii 
yıkıcı olmuştur: «Devletin kaldırdan tekeli yerini, yabancıların 
tekeli aldı, seyyar satıcılığa kadar el attılar. Esnaf  ve tüccar 
işsiz kaldı. Ulusal sanayii çöktü. Yabancı malları çekici oldu. 
Parasal varlığımız böylece Avrupa'ya  akıp gitti» (1036). Ba-
tının tüketim kalıpları Türkiye'ye  aşılanmaya başlandı. 

Yine ünlü N a m ı k Kemâl de: «Hemen her ihtiyacımızı 
karşılıyacak  tezgahlarımız var idi. 20-30 yılda hepsi mah-

(103a) Bknz, Osman NURİ: Mecelle-i Umuru Belediye, İstanbul, 1922, Cilt: 1, sh: 
729 (eski yazı ile). 

(1033) Ö. G. SARÇ: «Tanzimat ve Sanayiimiz», Tanzimat,  Anan (AVCIOĞLU a.g.e., 
sh: 54. 

(1034) Anan, Osman NURİ: a.g.e., sh: 760. 
(1035) Bknz, V I Q . U E S N A L :  Voyage  Dansla Turguie  d'Europe,  Paris,  1868,sh: 297. 
(1036) Günümüzün türkçesi ile ifade  etmeye çalıştığımız bu beyanlar için, bknz. 

-V- Ahmet LUTFİ: Lutfi  Tarihi,  İstanbul, 1873 C, 5, sh: 112. 
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voldu. Bunun sebebi ise, mahut sözleşmeler ile Avrupa'lılara 
verilen serbest ticaret hürriyetidir. Ekonomistlerin hepsi 
«bırak geçsin, bırak yapsın» ilkesini kabul ettiler. Bu ser-
best ticaret Osmanlılar için zarark oldu» (1037), diyecektir. 

Avrupa'da bazı ülkelerin himayeciliğe başladığı bir dönemde, 
çoklukla İngiltere'nin baskısı altında Osmanlıların, eşit olmayan 
böylesi bir serbest ticareti kabul etmiş olmaları, ekonomik 
strüktürleri kadar, düşünce ve davramş strüktürlerinin de 
niteliği hakkında yeterli bir bilgi verebilecek yetenektedir. 

Kısaca Avrupa Liberalizminin Türkiye'ye bu aşılanması sonu-
cunda, Batı'yı kopya etmede sınırlanan biçimsel çabalar so-
sonucunda, Türkiye'nin sanayii çöktü. Ülke yabancı malları-
nın hem açık bir pazarı, hemde emilen bir hammadde deposu 
haline geldi. Dış ticaretin yapısı da bu doğrultuda değişerek, 
ülke, artık işlenmiş ürün akp, ham satan bir ticarî mekaniz-
manın içine gömülmüş oldu. Borçlanma ile bu çarklar daha 
da büyüyecektir. 

bb) Borçlandırma Yöntemi: 

Liberal Kapitalizmin Türkiye'ye girmesini sağlayan serbest ti-
caretin gerçekleştirilmesi yetmiyordu, bunu ayrıca kökleştirecek 
bir diğer unsura ihtiyaç vardı. Bu görevi de, «Borçlandırma» yön-
temi başaracaktı. Çünkü dış borç, sermayeyi sağlayan ülkeye 
etkin bir müdahale ve denetleme aracı sağkyor, bağımlılığı 
perçinliyebiliyordu. 

Osmanlı İmparatorluğu bir yandan savaşların bir yandan da 
ekonomik bunalımın, iki katlı etkisi altındaydı. Buna rağmen Ali 
Paşa gibi Devlet adamlarının borç alma arzularına karşın, Abdül-
mecit direniyordu. 

İngiltere'nin Babıali'deki elçisi, 22.8.1850 'de Sultan Abdul-
mecit'e sunduğu raporda, adeta bir «İslâhat projesi oluş-
turuyor ve Avrupa'dan borç almalarını öneriyordu» (1038). 

Avrupa sermayedarları devrin yöneticilerini, rüşvet da-
hil çeşitli yollarla borç almaya zorlamışlardır. Görüldüğü 

(1037) Namık KEMAL: Hürriyet (Haftalık  Gazete),  10.8.1868, sh: 7. 
(1038) Bknz, F. S. RODKEY:  Ottoman Concern About Western Economic Penetration 

in the Levant 1849-1856, The Journal of  Modern History, Cilt: 30, No: 4, sh: 348. 
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üzere, içinde bulunuduğu güçlüklere rağmen «öğrene geldi-
ğimiz gibi Türk devlet adamları ilk fırsatta  batıya el aç-
mamışlardır. Aksine Batı onlara zorla borç vermiştir» (1039). 
Fakat, Batı bu direnmeleri aşacaktır. Osmanlı Devlet adam-
larından bir kısmının bir onur sorunu yaptıkları b u diren-
meler, bir kaç yıl sürecek ve güçlükler karşısmda, borç alı-
nacaktır. 1854'ten 1865'e dek, 37 milyon dış ve 40 milyon 
ingiliz lirası iç borç oluşacaktır. Bu 77 milyon ingiliz lirasına 
yılda ödenen faiz  miktarı 1 milyon tngiliz lirası kadardır. 
Dış borç öylesine bir girdap oluşturmuştur ki, 1875'te 
bütçenin 17 milyon liralık gelirine karşılık, dış borç ödeme-
sine 13 milyon, ayırmak gerekmektedir  (1040). Anılan bu 
borçlar, Osmanlı İmparatorluğunun aşırı bir tarzda sömürülmesine 
yol açmaktadır. Örneğin: «227 milyon borçlanan devletin 
eline sadece 77 milyon geçmektedir» (1041). Bu aşırı sömürme, 
Devlet maliyesini iflâsa  götürecek ve 1878'de Berlin kongre-
sinde, Uluslararası bir Komisyon, Osmanlı Maliyesine el 
koyacaktır.  1881 y.'da ise, İmparatorluğun borçlarını sonuç-
landırmak için ise, ünlü «Düyun-u U m u m i y e » oluşacaktır. 
Örneğin, Maliye Nezaretinde çalışan memurların sayısı 
5,500 iken, Dünyun-u Umumiye'dekilerin sayısı 8.000 den 
fazladır  (1042). Açıktır ki Devletin içinde, Devlet olan bu örgüt, 
Türkiye'nin h e m ekonomik, hemde politik hayatma hük-
metmektedir. Amlan bu borçları reddetmediğinden, öde-
meler 1954 yılına dek sürecek ve Cumhuriyet Türkiye'sinin 
«Yabancı Sermaye» ve Liberalizme karşı, yöneticilerini ve 
aydınlarını, günümüze dek uzanan etkileri ile derin bir tarzda 
damgalayacaktır. 

cc) Müslüman Olmayan Azınlığın Kapitalistleştirilmesi 

T a n z i m a t ile genişleyen ve Reşit Paşa Hükümetinin imzaladığı 
antlaşmalarla İmparatorluğun, Batı Avrupa 'n ın açık pazarı haline 
gelmesi, diğer bir oluşla daha sağlam temellere bağlanıyordu. 

(1039) T. ÇAVDAR:  Osmanlıların Tan  - Sömürge Oluşu, Ant Yayınları, İstanbul, (tarihsiz), 
sh: 38. 

(1040) Bknz, Ziya K A R A M Ü R S E L :  Osmanlı imparatorluğunun Mali  Tarihine  Bîr Bakış, 
İstanbul, 1935, sh: 35 (Müsvedde Notlan, seri: 3, No: 11). 

(1041) Bknz, ismail CEM: a.g.e., sh: 179. 
(1042) D. AVCIOĞLU: a.g.e., sh: 62. 
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Dinsel unsuru kullanan Avrupa'lılar, Rum. Ermeni, Yahudi 
gibi Müslüman olmayan Osmanlı vatandaşlarım, sömürü-
lerinin bir aracı ve bir « ö n Karakolu»,  haline getireceklerdir. 

Osmanlı İmparatorluğunun İdarî ve Hukukî yapıları sonu-
cu, malî ve ticarî bakımdan zaten avantajlı bir duruma itil-
miş bulunan müslüman olmayan topluluk, Emperyalist 
Devletlerin açık destekleri ve onlarm çıkar ortakları olarak, 
ekonomik - malî faaliyetlere  egemen olacaklardır. 

Devlet işlerinin genellikle müslüman vatandaşlara açık olması, 
hıristiyan vatandaşların, topluma bir ölçüde entegre olmasına 
giden yolları tıkamıştır. Böylesi bir ortamda bu azınlık, 
ister istemez malî, ticarî ve zeneât dallarına yönelecektir. 
Osmanlı Toplumunun -Asker- Memur yapısına dayalı biçi-
minde, davramş strüktürü (zihniyet) zaten, sanat, ticaret ve 
malî işleri, yüceltmeyen bir nitelikte idi. Sonra, müslüman 
nüfusu  eritip tüketen ve bütün enerjilerini ekonomik faali-
liyetlere akıtmalarını engelleyen, uzun süreli askerlik hiz-
metinden, hristiyan vatandaşların muaf  tutulması, onları 
ekonomik bakımdan daha avantajlı bir duruma getirdiği 
gibi, müslüman halkın ise, bu alandaki faaliyetini,  sınır-
lıyordu. Ticarî ve malî işlerle uğraşmanın verdiği bir uya-
nıklık, kazanan azınlık, Avrupa dillerini öğrenmeye yönele-
cek ve yabancı elçilerle kolaylıkla  bir işbirliği kurabilecek-
lerdir. Bu noktada dış emperyalizm, hem yönetici, hem de 
halk katmanında bulduğu işbirlikçilerle iç emperyalizm 
halkası ile kaynaşıp, güç kazanacaktır. 

Anılan azınlık, gerektiği yerde «Yabancı Elçiliklere» 
mensup görünmek ve diğer yerlerde vatandaş statüsünü sür-
dürerek uygulayacağı «Deve - Kuşu» politikası sonucunda 
yabancı tüccarlar gibi kapitalasyonlardan yerli tüccarlar gibi 
de, diğer avantajlardan yararlanacaklardır. 

örneğin III. Selim döneminde, İstanbul'un en zengin 
sarraflarından  Tankoroğlu Similyon, İnebahtı Konsolosu-
nun tercümanı sayılarak vergi ödemekten kurtulmuştur. 
Edirne'de Artin adlı bir Ermeni tüccar, Avusturya  Elçiliğin-
den aldığı bir fermana  dayanarak ö d i ç admı alarak Avus-
turya Tüccarıyım diye ayrıcalık isteyecektir. III. Selim, 
andan «bu sahte tüccarların beratlerini ellerinden almış 
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(1043). Avrupa ile ticaret yapan eski T ü r k Tüccarları geleneğini 
ihya için «Hayriye Tüccarları» kurulmuş, M a h m u t zamanın-
da bu tüccarlara yabancı ülkelere geziler de yaptırılmıştır. 
Fakat bütün bu karşı önlemler, Avrupa Kapitalizminin, kolon-
yalist devreden, emperyalist bir yörüngeye girdiği bir 
dönemde, yeterli bir direnç ve engel oluşturamamışlardır. 

Emperyalist sermaye ve devletler, sistematik bir tarzda ve 
döneme göre etkin politikalarla, R u m ve Ermeni gibi, osmanlı 
vatandaşlarını, amaçlarının birer aracı olsunlar diye, egemen 
bir duruma getirmişlerdir. 

Avrupa Devletlerine, ülkenin içişlerine karışmasına yol açan 
yetkiler veren reformların  amacı , hıristiyan topluluğu avantajl ı bir 
statüye kavuşturmaktı. Osmanlı İmparatorluğunun en kuytu 
köşelerinde bile, yüzlerce konsolosluğun açılmış olması, bu 
gerçeği aydınlatmaktadır. Gariptir ki, ticarî ilişkileri İmpa-
ratorluk ile çok sınırlı olan A.B.D.i bile, 1831-1911 yılları 
arasmda «50» ye yalan konsolosluk açmıştır (1044). 
dd) Eğitsel Yoldan Sızma 

Yabancı emperyalizmin Türkiye 'ye yerleştirilmesinin bir diğer 
aracı Yabancı Okullardır. Davramş strüktürünü hedef  alan 
bu çeşitli ülke okullarından, en çok R u m ve Ermeni asıllı 
vatandaşlar, yararlanmışlardır. 1839-1867 döneminde, sadece 
Fransız egemenliğinde «19» okul açılmıştır. 1867 y.'dan sonra 
Amerikalılar, İngilizler, İtalyanlar ve Avusturyalılar  da sah-
nede görünecek, 1867-1914 döneminde «69» adet yabancı 
okul, oluşturacaklardır (1045). 

Anılan bu okullar, sadece kültür emperyalizminin aracı olarak 
kullanılmamış, ek olarak yabancı sermayeyi en etkin tarzda nema-
1 andırıp onu koruyabilecek nitelikte personel yetiştiren, bir 
«Formasyon» vermekte de başarı sağlamışlardır. 

Bu okulların, ekonomik strüktürleri vurgulayan özellik-
leri yanında Tanzimat reformları  sonucunda yetişmiş Er-
meni - R u m v.b. kişileri, Devlet katmanlarının en can alıcı 
yerlerine yerleştirmekle de siyasal strüktürü etkilemişlerdir 

(1043) E. Z. KARAL:  Selim III., Anan AVCIOĞLU. 
(1044) Daha geniş bilgi için bknz, D. AVCIOĞLU: a.g.e., sh: 92 v.s. 
(1045) D. CEYHUN: Haçlı  Emperyalizm,  İstanbul, 1967, sh: 107. 
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(1046). Böylece, bağımlılığın, hukukî siyasal, eğitsel ve ekono-
mik, yanları tamamlanmıştır. 

2. İMPARATORLUĞUN  CUMHURIYET  E AKTARDIĞI 
YAPILAR 

Avrupa'da oluşmuş bulunan Endüstriyel Devrim ve Li-
beral Kapitalizmin Osmanlı sınırlarına girmesine engel 
olamayan, Pre - kapitalist geri yapıları, Emperyalizmin yu-
yukarıda anmaya çalıştığım diğer etkileri doğrultusunda, 
daha da gerileyecek ve Cumhuriyet Rejiminin hem içsel hem-
de dışsal yapılarını geçmişten beslenen bu etkilerin niteli-
ğin de sınırlayacak - koşullandıracak ve alacağı biçime 
imzasını atacaktır. Bundan böyle, modern Türkiye, iktisadî 
sistemini oluştururken, kısaca andığım ve geçmişten gelen 
bu yapılar ile, I. Dünya Savaşımn doğuracağı yeni yapıların, 
bağlayıcı özelliklerini içeren, uyumlaştırma ve ancak bu 
belirleyiciler sınırlarında kalan sentezler yapabilecek bir 
durumla karşı karşıya kalacaktır. 

Yeni Türkiye'nin kurucuları, bu yapıların ağırlığım yük-
lenen bir durumda, Cumhuriyetin iktisadî Sistemini oluştu-
racaklardır. 

Cumhuriyet rejimine, imparatorluğun devrettiği mirasa 
eklenen I. Dünya Savaşının etkilerini göz önüne almadan, 
Türkiye'nin sistemini ne anlamaya ve ne de anlatmaya olanak 
yoktur. 

Yukarıda andığım Avrupanın ekonomik egemenliğinden kur-
tulmak için Osmanlı İmparatorluğu çok çırpmacaktır. Örneğin: 
Sultan Abdülaziz, tahta geçer geçmez sanayiinin korunması için 
bazı tedbirler almağa çalışacaktır. Gümrük resimlerini arttırmak 
yönündeki her girişimi, «Düvel-i Muazzama'mn» dirençleri ile 
karşılacaktır.  Birinci Dünya Savaşından yararlanarak gümrük 
resimlerini % 15 oranında yükseltmiş ise de, Sevr sözleşmesi 
ile yeniden eski sömürü ve bağlantılara dönülmüştür. Ve bu 
alandaki bağlayıcı hükümler, 1929 yılına değin sürecektir. 

Belirtmek gerekir ki, yukarıda andığım Sanayii Islâh Komis-
yonu, uygulamada başarı göstermediğinden, yerine bir ikin-
cisi kurulmuştur. 1866 yılında faaliyete  geçen bu ikinci komis-

(1046) Bununla birlikte bunlar arasında yabancı sermayeye rağmen, yetkilerini, devlete 
bağlılıklarını bozmayanların çıktığını da, belirtmek gerekir. 
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yon, 7 şirketin kurulmasına ön ayak olacaktır. Sermayesine 
devletin de ortak olduğu, bu karma nitelikli şirketlere önemli 
ayrıcalıklar tanınacak, özendirilecektir. 

Bu anılan şirketlerin ortağı olmak, onları desteklemek 
v.b. gibi özendirici, destekleyici tutumlar dışında Devlet, 
bizatihi üretici olmamaktadır. Ve 1874 yılında anılan şirketler, 
büyük bir varlık gösteremeden yıkdmışlardır.  Bu sonuç kar-
şısında Devlet bazı işleri yapmaya koyulmuşsa da: İzmit Çuha Fab-
rikası, İstanbul Tersane fabrikası  gibi, fabrikalarla  sanayi 
dalına ve bazı yatırım kararlarına katılmaya başlayacaktır 
Buna rağmen ekonomik hayatın tümünü içerecek tarzda geniş 
bir müdahalesi söz konusu değildir. 

Kısaca andığım bu ortam, I. Dünya Savaşının sonunda oluşan 
yapılar ile, Cumhuriyet Türkiye'sinin oluşacak ekonomik sis-
temini, doğrudan ve dolaylı bir tarzda belirleyecek, etkile-
yecektir.  Bundan ötürü, özellikle, Atatürk Türkiye'sinin izlediği 
iktisadî politikaları ve oluşturmağa çalıştığı sistemi kavrayabilmek 
için geçmişin yükünü bilmekte, büyük bir zorunluluk bulunmaktadır. 

H. CUMHURİYET  TÜRKİYE  SİNİN İKTİSADİ SİSTEMİNİN 
NİTELİĞİ 

I . M O D E R N T Ü R K İ Y E ' Y E  G E Ç İ Ş 

Cumhuriyet Türkiye'sinin iktisadî sistemini oluşturacak ikti-
sadî ve sosyal politikalar, Osmanlı İmparatorluğunun gelişme-
sini engelleyen dış emperyalizmin ve içsel yapıların doğrul-
tusunda ve etkisinde geleceğe dönük daha iyi bir toplum ha-
zırlamak amacına dönük olacaklardır. Yukarıda izlediğimiz 
noktalarda Osmanlı İmparatorluğunun çıkmazlarından ders-
ler çıkarılacak, fakat;  mevcut strüktürlerin de sınırlılığında 
ancak, yavaş ilerleyen gelişmeler, kaydedilecektir. 

Önce Osmanlı İmparatorluğunun, modern Cumhuriyete dev-
rettiği yapılara hızlı bir göz gezdirelim. 
A) İmparatorluğun Devrettiği Yapılar: 

Osmanlı İmparatorluğunun Türkiye'ye devrettiği yapdar 
Avrupa Liberal Kapitalizminin sızmasına, engel olamayacak 
nitelikte güçsüz ve yarı sömürge olmuşluğun bağlayıcı ve 
sınırlayıcı özelliklerini taşımaktadır. 
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Kapitalizm  öncesi ekonomik  strüktürlerden  sanayi kesimi,  yabancı 
emperyalizminin etkisinde  varlık  gösteremeyecek  bir duruma  girmiştir.  Nüfusun 
% 95'inin toplandığı  tarımsal  kesim ise, bütünlüğü  içinde  gerek  mülkiyet 

yapısı, gerekse  işleyiş tarzı yönünden,  ilkel  ve yoksuldur. 

Beşerî strüktür, eğitsel yönden çoğunluğu içinde A.B.C., yi 
bile sökemeyecek  durumdadır. Davranış strüktürü, ileri 
atılımlar, rasyonel oluşlara yönelecek nitelikten uzaktır. 
Ekonomik yönden, çok diişük bir gelir düzeyinde bulunmak-
tadır. Yalnız bu nüfus  içinde, sermaye birikimi yapabilmiş 
grupların başında gelen ve yabancı emperyalizmin işbirlikçisi 
olan gayri - müslim bir azınlık da bilinen tarihsel olaylar 
sonucu Türkiye'yi  terkedecektir. Bu kesimin başında be-
lirtmiş olduğumuz üzere, ülkenin ticarî ve iktisadî hayatında 
bu grubun egemen olması sonucunda, değindiğim nüfus 
mübadelesi ile diğer göçler doğrultusunda, mevcut sınırlı 
müteşebbis sınıf,  son derece daralmış olacaktır. 

Malî , ticarî yönden kapitülasyonlar, «Laissez Faire», Serbest 
Ticaret antlaşmaları, gümrük rejimi gibi, dışsal bağımlılıklar (Güm-
rük resimleri Uluslararası denetime tabi idi ve dış ticaret açığı, an-
dığım üzere büyüktü) vardı. Ayrıca 1954 yılına değin sürecek dış 
borçların toplamı 17 milyon altın Türk Lirasını (1047 buluyor, 
ekonomik bağsızlığı engelliyordu. 

Daha önce andığım Pre-kapitaiist ekonomik yapıdan itibaren 
oluşan sosyal ve soyasal yapı, burada ayrıntıları ile analiz edeme-
yeceğim bir çok frenleyici  öğesi ile, doğacak sistemi belirliyordu. 

B) Savaş Yılları (1919-1923) 

Kurtuluş Savaşı, Türk halkının ellerinde kalan son iktisadî im-
kânların tükenmesine de yol akmıştır. 8 yıl süren savaş sonrasında 
kurulan Türkiye Cumhuriyeti, bitkin düşmüş ve yoksullaşmanın boyut-
ları daha da büyümüştür. Bundan böyle yeni kurulan Cumhuriye-
tin ve Atatürk'ün, ilk büyük kaygusu çok yoksullaşmış bulunan 
ulusun ve devletin, ekonomik gücünü, yükseltmek idi. Atatürk, 
ekonomik alanda özgürlüğe ulaşmaksızm, siyasal özgürlüğün 
korunamayacağını, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren 

(1047) Bu konuda daha geniş bilgi için bknz, 
— Jean DUCREUT: Les Capitaux  Europiens au Proche. Orient,  Tez, Paris, İktisat 
Fakültesi, 1960, sh: 107 v.s. 
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yansıtmağa çalışmıştır. Fakat büyük önderin, bu alandaki 
en büyük talihsizliği bu dönemde, Devletin ekonomik poli-
tikasına bilimsel verilerin ve yapısal gereklerin ışığı ve doğ-
rultusunda yön ve nitelik kazandıracak yetişmiş, ekonomik 
ve teknik bir kadronun gerektiği ölçüde, bulunmamış olma-
sıydı. Unutulmamalıdır ki, sadece Anafartalarda,  yüksek öğrenim 
görmüş 89 bin yedek subay, şehit düşmüştür. Savaşlar, ülkenin 
ekonomik kaynakları  kadar, zaten sayısı yetersiz olan aydın 
kadrosunu da tüketmiş bulunmaktadır. Böylesi bir ortamda, 
yöneticilerin ve aydınların iktisadî doktrinlarizne olabilirdi? 
Şimdi bir iki kesit örnek ile bu soruya karşılık vermeğe çalışalım. 

G) Geçiş Döneminin İktisadî Doktrini: 

Cumhuriyetin i lânından önce ve ilk on yılında Türkiye'nin ikti-
sadî doktrinini belirleyecek yapılar kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir, 

Batı Emperyalizminin iktisadî ve siyasî sömürüsü karşısında, 
siyasal bağımsızlık kazanıldıktan sonra, ekonomik bağımsızlığı sağ-
layacak yöntemler araştırılacaktır. 

Bir kurtuluş savaşı döneminin, ekonomide ve yönetim yapıla-
rında yaptığı değişmeler olgusu vardır. Türkiye'ye  girdikten 
sonra, Osmanlı İmparatorluğunun kalkınmasını engellemiş 
bulunan Liberal Kapitalizmin, bir iktisadî sistem olarak 
benimsenme olasılığı zayıftır.  Dış dünya'da. önce S.S.C. Bir-
liğin'de oluşan Sosyalist Devrim ve daha önce Batı Emper-
yalizmine karşı koyarken  Sovyetlerden sağlanan yardım ve 
iki ülke arasında kurulan ilişkiler ile, Türkiye'nin Batı'ya 
olan ekonomik dışsal bağımlılıklarının etkileri, Cumhuriye-
tin bu ilk on yılında kendilerini gösterecek ve ikinci on yıllara 
da sirayet edecektir. 

Genel çizgileriyle andığım bütün bu gelişmelere rağmen, 
Türkiye'nin izleyeceği yol ve yöntemin genel felsefesi  belli-
dir. Bu doktrinin ana temeli Türkiye'nin Batı uygarlığından 
ayrılmayacağı ilkesi idi. Dönemin ünlü düşünürü Ziya Gökalp' 
ın, Türkiye'nin «Türk ulusundan, Avrupa uygarlığından ve 
İslâm ümmetinden», sapamayacağmı belirtmiş olması, bu 
felsefeyi  aydınlığa kavuşturacak  niteliktedir. Oysa bilindiği 
üzere Batı Uygarlığının, (daha önce açıkladığım gibi) iktisadî 
sistemi, liberal Kapitalizm aşamasında bulunuyordu. Ve 
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uygarlığı da Kapitalist sistemin üretim güçleri ve ilişkileri-
nin oluşturduğu (geniş anlamı ile) bir uygarlık tipi idi. 

Nitekim Atatürk, daha 1919 yılında Amerikan Generali Har-
bard'a verilen bir muhtırada, şunları belirtiyordu «. . .Bolşeviklere 
gelince, bizim memleketimizde bu doktrinin hiç bir şekilde 
yeri olamaz. Dinimiz, adetlerimiz ve aynı zamanda sosyal 
bünyemiz tamamiyle böyle bir fikrin  yerleşmesine uygun 
değildir. Türkiye'de ne büyük kapitalistler ne de milyonlarca 
zeneatkâr ve işçi vardır?» (1048), diyerek, sistemlerin içere-
bileceği bilimsel sosyalizmi yaratacak dinamiklere, Türkiye' 
nin sahip olmadığını belirtecektir. 

Atatürk'ün Liberal Kapitalizmin karşısında olduğu da 
(kanaatime göre) bir gerçektir. Nitekim Ocak 1931 de şunları 
söylemektedir: «Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türkiye vata-
nında yüzyıllardan beri bireyci ve özel teşebbüslerle yapıl-
mış olan şeyleri, bir an önce yapmak istedi ve görüldüğü gibi 
kısa bir zamanda yapmağa muvaffak  oldu. Bizim takip etti-
ğimiz bu yol görüldüğü gibi Liberalizmden başka bir sistem-
dir.» (1049). 

Türkiye'nin oluşturacağı iktisadî sistemin niteliğinin ne olaca-
ğını, Tanzimat döneminin uyguladığı Liberalizmin çok teh-
likeli ve kötü sonuçlar vermiş olduğunu belirten düşünür 
Ziya Gökâlp, şöyle haber vermiş olmaktadır. Andığım döne-
min felsefesini  yansıttığından bu görüşlere yer vermekte yarar 
görmekteyim.  Gökâlp'e göre: "«Tanzimattan beri millî ruhumu-
za uymayan İngilizlerin iktisat nazariyeleri bizi şaşırt-
mıştı. Hükümet fabrika  kuramazmış, millî sanayii ihyaya, 
himayeye çalışamazmış, belediyeler ticaret yapamazmış. 
İktisadî teşebbüsler yalnız fertlerden  beklenirmiş. İşte bu 
gibi umumî mahiyeti haiz olmayan nazariyeler iktisadımı-
zın yıkılmasına sebep olduğu gibi yeni bir iktisadî hayata 
girmemize de mani oldu». 

Anlaşıldığı gibi, andığım dönemde oldukça etkin bir düşünür 
olan Ziya Gökâlp'ta, Liberal Kapitalizmin, Cumhuriyet Tür-

(1048) B. Daver «Atatürk'ün Yeni Türk Devletinin Ekonomik Sistemi Hakkında Düşün-
celeri», Türk  Tarih  Dergisi, sayı: 53, Şubat 1972, Sİ15. 

(1049) (1050) Bknz, Ziya Gökalp: «İktisadı Vatanperverlik»,  Küçük  Mecmua,  Diyarbakır 
1923, Ayrıca, N. Berkes'in bir derlemesi: Turkish  Nationalism  and VVeslern  Civiliza-
tion, New-York,  1959, sh: 306-307. 
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kiye' sinin ekonomik kalkınmasını gerçekleştiremiyeceğini 
belirtiyor ve şunu öneriyordu: «Eğer Devlet Kapitalizmini 
kabul edecek olursak... Eğer Büyük Millet Meclisi Türkiye' 
nin ekonomik şartlarına dayandırılmış ve ekonominin tü-
münü kapsayan millî bir ekonomide plân hazırlayacak 
olursa, bir ekonomik mucize görmek m ü m k ü n olacaktr» 
(1049), diyecektir. Bu ifadelerinden  de açıkça görülebileceği gibi, 
önerilen Müdahaleci Kapitalizm idi. Yine Ziya Gökâlp 'm belirt-
tiğine bakılırsa, bu Devlet Kapitalizmi, geçici olmayan ve fakat 
Türkiye'nin devamlı takip edeceği bir sistemdir». Gökâlp'e 
göre: «Türkler hürriyet aşığı oldukları için komünist ola-
mazlar. Her ne kadar sosyal dayanışmaya hizmet etmeyen 
özel servet meşru addedilemez ise de, yatırımların her kesin 
istifadesi  için arttırılması bakımından özel mülkiyetin mu-
hafazası  gereklidir» (1050). 

Buraya kadar özet halinde sunduğumuz bu görüşler Cumhuri-
yet Türkiye'sinin oluşturacağı iktisadî sistemin niteliği hakkında 
yeterli bir fikir  verebilecek durumdadır. 

Yalnız şunu belirtmek gerekir ki, mevcut strüktürlerin i lham 
ettiği Devlet Müdahaleciliğinin ve Birinci Cumhuriyet Anaya-
sasına ilke olarak giren Devletçilik ilkesi, andığım yapıların 
engelleri ve sınırlığmda ancak 1932'den sonra, sadece sanayi 
kesimini içeren, 5 yıllık kalkınma plânı ile birlikte uygula-
nabilecektir. Bu döneme kadar ise, Türkiye'de iktisadî faaliyet-
ler, başlıca Özel Teşebbüse bırakılmıştır. Devletin iktisadî 
faaliyetlere  katılması çoklukla dolaylı yoldan olmakta, özel 
kesimi, çeşitli biçimlerde özendirmek, desteklemek ve doğurt-
m a k tarzmda oluşmaktadır. Çünkü iktisadî faaliyetlere  Dev-
letin etkin bir a j a n olarak katılmasını sağlayacak ne ekonomik 
veriler (bilgiler) ne, hazırlıklı bir kadro ve ne de; dinamik 
bir Kamusal Ekonomik Kesim, mevcut değildir. Bu ortamda, 
özellikle ulaşım alanındaki alt yapı ve sosyal yapı değişme-
lerine gidilecektir. Bu yeni strüktürlerin olmadığı bir ortam-
da istenmediği halde, Liberal Kapitalizm, Cumhuriyet Tür-
kiye'sinin,  1930'lara dek süren, zorunlu aşaması olacaktır. 
Yalnız bu dönemde de Atatürk'e özgü Devletçiliğin dolaylı 
biçimleri uygulanmaktadır. 

1923 İzmir  İktisat  Kongresi  bu aşamanın İktisadi  politikasını  oluştu-
racak,  ilk  düşünce  örgütü  olmaktadır. 

Kısaca andığım bu strüktürlerden itibaren kendini gösteren 
doktrinlerin bileşkelerinde oluşan ve Türkiye Cumhuriyeti 'nin ik-
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tisadî sistemine biçim veren ve günümüze değin süren iktisadî sis-
temin de birer belirtisi olan iktisadî politikalara bir göz atalım 
ve ekonomik sistemimizin niteliğini bu somut doğrultuda 
saptayalım. 

2. ELLİ YILLIK  KAPİTALİZM 

Cumhuriyet Türkiyesi'nin andığım içsel ve dışsal, maddesel 
ve düşünsel yapıları ortamında, gerçekleşmesini istediği hedefler, 
başlıca iki temele bağlanabilir: İlki, siyasal «Bağımsızlık» diğeri, 
ekonomik kalkınma ve yoksulluktan kurtulma. Ve bu iki hedef, 
karşılıklı olarak bir tutarlılık oluşturmakta, biri olmadan, 
diğeri gerçekleştirilememektedir. 

Osmanlı imparatorluğunun yarı sömürgeleşmesinde, andığım 
bu iktisadî güçsüzlüğün, siyasal bağımsızlığı, ekonomik ve siyasal 
bağımlılığa nasıl dönüştürdüğü hususu, modern Türkiye'nin yara-
tıcısı Mustafa  Kemâl tarafından,  iyice bilinmektedir. Tarihin 
bu doğrultudaki acı dersi başta Atatürk ve diğer yönetici 
kadro tarafından  1950'lere değin süren politikaları, derinden 
damgalayacak niteliktedir. 

Nitekim Atatürk, izmir iktisat Kongresindeki söylevinde: «As-
kerî zaferler  ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zafer-
lerle taçlandırılmazlarsa, kazandacak başarılar, yaşayamaz 
ve sürekli olamaz» (1051). derken yukarıda andığım ekonomik 
kalkınma ve siyasal bağımsızlık, süreçleri arasındaki karşı-
lıklı ilişkilerden geçen bağlamı açıkça, belirtmiş olmaktadır. 

Yine bir diğer değinmesinde Atatürk, yukarıda andığım kanı-
yı pekiştirecek nitelikte olan şu düşünceleri ileri sürmektedir: «Yeni 
Türk Devletinin temelleri süngüler üzerine değil, süngülerin 
bile dayandığı ekonomi üzerine kurulmuştur. Yeni Türk Dev-
leri, askerî zaferler  peşinde koşan Fatih bir devlet olmaya-
caktır. Yeni Türk Devleti, bir Ekonomi Devleti olacaktır. (105 2). 

Buraya değin ortaya çıkan başlıca düşünceler, Cumhuriyetin 
İktisadî sisteminin yörüngesini çizebilecek niteliktedir. Kı-

(1051) Bknz, Afet  İNAN: Devletçilik İlkesi ve T.C. 'nin Birinci Sanayi Plânı Ankara, 
197a, sh: 8 v.s. 

(1052) Bknz, «Türkiye'nin Milli Ekonomi Politikası Devletçilik ve Karma Ekonomi», 
Karma  ̂ Ekonomide Plânlama ve Gelişme, Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans  Heyeti, 
(4 Konferans),  İstanbul 1965, sh: 37. 



BEŞİR HAMİTOĞULLAR I 

saca özetlersek: Türkiye, toplumsal uygarlık modeli olarak, 
kapitalist Batı sistemini örnek almaktadır. A m a bu modeli, 
ekonomik kalkınması ve siyasal bağımsızlığı ile bağdaş-
tırmak koşulu ile, benimsemiştir. Yalnız burada bir nüan-
sı açıklamak gerekir. Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu-
genişleme politikası izlediği dönemden ve Avrupa'ya  ayak 
attığı andan itibaren Batı'lılaşmaya, adaylığını koymuş bu-
lunmaktaydı. imparatorluğun güçlü dönemlerinde bu amaç, 
savaşlarla bilinçli veya bilinçsiz, izlenmektedir. Teknik ve 
askerî gücün tükenmeğe ve Avrupa'nın Endüstriyel Devrim-
lerinin geliştirici gücü karşısında ve özellikle Tanzimat'la 
birlikte biçimsel alındıların (şekli taklitçilik), aracılığıyla, 
sürdürülmektedir. 

Cumhuriyet Türkiyesi günümüze değin amlan bu Batı ' lılaşma 
politikasından vaz geçmeyecektir; tersine ilk dönemlerdeki geçici 
çekimserlikten sobra bu süreç, 1950 y. dan itibaren daha 
fazla  gelişecek ve ulusal savunmanın bir zorunluluğu olarak, 
askersel ve siyasal bir bütünleşmenin ilk yönelimi sayabile-
ceğimiz N A T O ' y a katılma ile sürdürülecektir. Türkiye'nin 
1963 yılı Ankara Antlaşması ile, Avrupa Ekonomik Toplu-
luğuna kaynaştırılmasına yönelik politika, K a t m a Protokol 
ile çok önemli bir dönemeci t ırmanmış olmaktadır. Türkiye' 
nin bu doğrultudaki tutumu ile, Kapitalist sistemin tercih 
edilmiş olması arasında bir bütün oluşmaktadır. Sistemin 
niteliğini anlayabilmek için, bu doğrultunun saptanması 
gereklidir. Bunu böylece vurguladıktan sonra, demin andığım 
nüansa gelelim. Genellikle Atatürk'ün politikası ve ondan sonraki 
politikalar için hedef  ve yön Batı Avrupa modelidir. Yalnız o za-
man, Batı'nm Liberal olan Kapitalizmi, Türkiye'nin ne içsel ne 
de dışsal strüktürleri ile bağdaşmamaktadır. Çünkü Türkiye' 
de, bunu gerçekleştirecek Ekonomik ve Sosyal yapılar ve bun-
ların en dinamik gücü olan bir Özel kesim, tarihsel akışın 
doğrultusunda oluşamamıştır. (Üretim güçleri ve ilişkileri 
ile bunları doğuran yapılar). 

Türkiye'nin izleyeceği Kapital izmin karışıcı (müdahaleci) nite-
liğini, düşünür ve sosyolog Ziya Gökâlp, daha 1923 y. 'denberi, 
açıkça ortaya koymuştur. Gökâlp'e göre «Devlet Kapitalizmi ge-
çici olmayan ve fakat  Türkiye'nin devamlı takip etmesi ge-
reken bir sistemdir» (1053). 

(1053) Ziya GÖKALP: «iktisadî Vatanperverlik», a.g. inceleme. 
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Böylece 58. doğum yılını geçenlerde kutlamak kıvancını 
duyan Cumhuriyet Türkiyesinin İktisadî sisteminin, (daha 
önce andığım, İktisadî Sistemlerin evrim çizgisi aydınlığında 
da), Kapitalizm olduğu, aydın olarak ortaya çıkmaktadır. 

Aşağıda kısaca inleyeceğimiz Devletin ekonomik hayata 
dolaylı müdahalelerine (Devletçilik) ve 1960 y.'dan sonra res-
mîlik kazanan Karma E kano minin çeşitli tertiplerine, aşama 
ve dozaj farklılıklarına  karşın, yine Kapitalizm'dir. En son 
biçimi ile (ıg8o'de), Müdahaleci Karma ve Plânlı, Kapitalizm 
niteliğiyle, devam etmektedir. 

Belirttiğim gibi, iktisadî sistemimizin hareket noktası, Kapi-
talizm olduğu gibi, varış kavşağı da yine, Kapitalizm'dir. 
Değişiklik sadece, ilgili dönemlerin ulusal ve uluslararası 
yapılarının, özellikleri doğrultusunda, göreceli Liberal veya 
göreceli Müdahaleci (devletçilik, karma ekonomi v.b.), oluş-
lardaki gel - gitlerde, görünmektedir. Yani Kapitalist sistemin 
genel yörüngesi içinde kalan ve dönemine göre değişen gelişen 
yeni yapdan ve onların doğrultularında biçimlenen iktisadî 
politikalarda, yeni tutarlılıklar oluşturan, Kapitalist model-
lerin oluşması söz konusudur. 

Nitekim ülkemizin, bu konu ile i lgilenen; iktisatçılarında ba-
zıları da iktisadî sistemimizin, Kapitalist Karma, bir ekonomi ol-
duğunu kabul edebilecek bir düşünüş düzeyinde bulunmaktadırlar. 
Bu konunun doğrudan uzmanı olmayanlar ise, kimi zaman, «Karma 
Ekonomiyi» bağımsız bir üçüncü sistem gibi değerlendirebilmekte-
diler (1054). 

# 

Türkiye iktisadı, adlı eserinde Aktan,  konuya değinirken şun-
ları saptamaktadır: «Türkiye ekonomisi, temeli Kapitalist düze-
ne dayalı, karma, bir ekonomidir» (1055). Görüldüğü üzere Aktan, 
karma yapısı olan Türk ekonomisin, Kapitalist niteliğini, açıkça 
ortaya koymaktadır. 

(1054) Kitabın daha önceki kısımlarında ve iktisadi sistemlerin oluşum ve değişim aşama-
maları ile bunların anlamları ve «Convergence» sorununa değindiğim odak ve dal-
larda bu konunun yeterince aydınlığa çıkmış olabileceğini, umarak burada ayrıca 
«Karma Ekonominin, tek başına, bağımsız ve özerk bir üçüncü sistem olup olma-
dığını belirtmek ve bu konuda Türk İktisadî düşüncesini saran yanılgılara girmi-
yeceğim. 

(1055). Reşat AKTAN:  Türkiye İktisadî, C: I, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yayını, Ankara, 
1972, sh: 66 v.s. 
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Üniversitelerimizde yer alan bazı iktisatçılar ve onların bu de-
ğinmelerine dayanan kimi görüşler, bilimsel dayanakları olmadı-
ğından katılamadığımız bilimsel yanılgılar içermektedirler. K a r m a 
Ekonomiyi, bağımsız bir «Sistem» olarak ele alan bu görüşlere bir 
örnek vermekle yetinelim. A d ı geçen bu düşünceye göre: «Türkiye 
Cumhuriyetinin kuruluşundan bu yana bütün süre boyunca karma 
ekonomi sistemi uygulanmıştır» (1056). 

Nihayet, C. Talas'da, Türkiye'yi,  karma ekonomik düzene 
bir örnek olarak göstermekte ve: «Türkiye Cumhuriyeti' 
nin, Devletçi, karma bir ekonomik politikaya geçici 1930 
y.'dan sonra başlar» (1057), demektedir. 

Sayısı çoğaltılabilecek bu örneklerde yansıyan düşüncelerin 
tümü, iktisadî sistemlerin teori ve uygulanması ile birlikte ele alı-
nınca; memleketimizin özel yapıları doğrultusunda, dönemine gö-
re, özde ve temelde büyük ölçülerde değişmeden gelişebilen bir 
Kapitalist Sistemin yörüngesinde kalındığını söyliyeceğim. Hemen 
değineceğim değişik aşamaları içinde de, İktisadî sistemimiz yine 
Kapitalizm'dir, yalnız, hem yapısı hem de işleyişi, strüktürel 
değişmelerin doğrultusunda gelişen ve genellikle Müdaha-
leci diyebileceğimiz Kapitalizm, söz konusudur. Böylece 
K a r m a nitelikleriyle Müdahaleci Kapitalist Sistemimiz, ge-
lişmek isteyen bir ülkenin gerekleri doğrultusunda Batı 
tipi, buyurgan olmayan bir plânlama ile de bağdaşabil-
mektedîr. 

3. KAPİTALİST  SİSTEMİMİZİN İKİLEMİ (VEYA  AŞAMALARI) 

Kuruluşundan günümüze değin, Cumhuriyet Türkiye'sinin ik-
tisadî sistemi Kapita l izm olmakla beraber, günümüzün Karışıcı 
(müdahaleci) karma, plânlı ekonomik yapılarına, geride kalan ya-
rım yüzyılın, çeşitli aşamalarından geçirilerek gelinmiş olmaktadır. 

Ülkemizin bu 58 yıllık dönemini damgalayan çeşitli aşamalarını, 
doktrinal ve strüktürel bağlantıları içinde incelemek bu çalışma-
mızın, zaten genişlemiş bulunan hacimi bakımından olanaksızdır. 
Hatta günümüzde çok ilginç bir aşamaya doğru gelişmekte olan 

(1056) Mükerrem HİÇ: Kapitalizm, Sosyalizm, Karma Ekonomi ve Türkiye, istanbul, 
1970, sh: 85. 

(1057) C. TALAŞ: İktisadî Sistemler, a.g.e., sh: 344 ve 350. 
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Ö z e l kes im ve K a m u s a l kesimin y a p ı l a r ı n ı , M ü d a h a l e c i K a p i t a l i z -

m i n g e n e l i lke ler in in , K a r m a b i r e k o n o m i n i n tutar l ı l ık lar ı i ç i n d e 

i n c e l e m e k o l a n a ğ ı n a b i le ş i m d i l i k sahip d e ğ i l i z . B u r a d a k i b a ş l ı c a 
hedef,  T ü r k i y e ' m i z i n i k t i s a d î s i s t e m i n i h e m e k o n o m i k gel iş-
m e m i z , h e m de i k t i s a d î s i s t e m i m i z i n (bir ö n c e k i a m a ç l a b ir leşen) , 

g e l i ş m e s i n e o l a n a k verebilecek, b a z ı a y d ı n l a t ı c ı ve a ç ı k l ı ğ a 
k a v u ş t u r u c u a ç ı k l a m a l a r y a p m a k l a sınırlıdır. B u k o n u d a k i 
y o ğ u n k a v r a m k a r g a ş a l ı ğ ı n ı n ne denli tehlikeler o l u ş t u r a -
bi ldiğini a n ı m s a m a k , b ö y l e s i b i r ç a b a n ı n v e d e n e m e n i n 
gerekl i l iğ i v e ö n e m i n i o r t a y a k o y m a ğ a yeter. A y r ı c a m e m l e -

k e t i m i z d e - b u r a d a ayr ınt ı lar ı i le d e ğ i n e m e d i ğ i m - C u m h u r i y e t T ü r -

k iyes i 'nde ik t i sadî d ü ş ü n c e , k a m u v e ö z e l kes im h a k k ı n d a d a az ın-

s a n m a m a s ı g e r e k e n b i l g i b u l u n d u ğ u v e d e ğ e r l i b a z ı ç a l ı ş m a l a r y a p ı l -

mış o l d u ğ u n u (1058) , a y r ı c a a n ı m s a m a k gerekir . 

(1058) Türkiye'nin, iktisadî düşüncesi ve ekonomik yapıları hakkında buraya değin andık-
larımızdan başka, aşağıdaki kitaplara yararla bakılabilir: 
— Ş. S. AYDEMİR:  İnkilâp ve Kadro, Bilgi yayınevi,  II. Basım 1968, Ankara. 
— İsmail ARAR:  Hükümet programları, (1920-1965), Burçak yayınevi,  1968, 
İstanbul. 
— V. NEDİM: Devletçilik karşısında Zümre Menfaati  ve Münevver Mukavemeti, 
Kadro,  sayı: 21, Ankara, 1933. 
— I. HÜSREV: Millî Kurtuluş Devletçiliği, Kadro,  sayı: 19, 1933. 
— K. ÖZTÜRK: Cumhurbaşkanlarının Türkiye Büyük Millet Meclisini Açış 
Nutukları, (Derleme), İstanbul, 1969. 
— H. DERİN: Türkiye'de Devletçilik, İstanbul, 1940. 
— B. ECEVİT: Ortanın Solu, Ankara, 1967. 
H. CİLLOV: Türkiye Ekonomisi, İkt. Fak. Sermet Mat. İstanbul, 1970. 
— T. TİMUR: Türk Devrimi ve sonrası 1919-1946, Doğan Yay., Ankara, 1971. 
— A. Ş. NUROY/Y.  ROZALIYEV:  Türkiye'de Kapitalistleşme ve sınıf  kav-
gaları, Ant yayınları, İstanbul, 1970. 
Y. SERTEL: Türkiye'de İlerici Akımlar, Ant Yay., İstanbul, 1967. 
— K. BORATAV:  Türkiye'de Devletçilik, S. B. F. Yay., Ankara, 1962. 

D. SAĞLAM: Türkiye'de Kamu İktisadî Devlet Teşebbüsleri, Ankara, 1967. 
S. ÖZMEN: Türkiye'de ve Dünyada İktisadî Devlet Teşekkülleri, 

Ankara, 1967. 
— Y. KÜÇÜK: Plânlı Kalkınma ve Türkiye, Gerçek Yay., 1971. 

F. BOZBEYLİ: Kalkınma ve Plânlama (Türkiye'de Siyasî Partilerin Ekono-
mik ve Sosyal Görüşleri) Derleme, II Clt, Ak, Yay., İstanbul, 1969 

— Kamu İktisadî Teşebbüslerine Ait Özel Raporlar, Ankara, 1961. 
— İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında Türk Özel Kesimi, İstanbul, 1970. 
— E. SOREL: Özel Kesimde Türk Müteşebbisleri, Yayınlanmamış, Doçentlik 

Tezi, 1972. 
— G. ŞAYLAN:  Türkiye'de Kapitalizm ve Siyasal İdeoloji, T . O. D. İ. E. , yayını, 
Ank. 1974. 
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Cumhuriyet Türkiye'sinin, Kapitalist sistemin genel yörünge-
sinde kalan K a r m a ekonomi tertiplerini yansıtan değişik aşama-
larını, teker, teker özetlemeden önce, genel bir görünümünü yansıt-
m a ğ a (Çizelge 31) çalışalım. (Belirtelim ki, genel çizgileriyle yanısı-
yan bu politikalar için anılan tarihler yaklaşık sınırlar belirtmek-
tedir). 

Aşağıdaki çizelgenin toplu olarak yansıttığı T ü r k ekonomik 
sistemi ve İktisadî politikalarına, ayrı ayrı ve kısaca değinmekle 
yetineceğim. 

A) Kapitalist Sistemin Oluşturulması Dönemi 
[Özelci Müdahalecilik: 1923-1932] 

Anlaşıldığı üzere iktisadî sistemimizin gelişimi, bir diğerinden 
farklı  aşamalar izleyerek oluşmaktadır. Kapitalist sistemimizdeki 
bu farklılığın  yoğunlaştığı nokta, ekonomik faaliyetlere  Dev-
let müdahalelerini , dönemine göre değişen biçimi, alanı ve 
niteliğindedir. Kısaca Müdahaleci Kapital izmin, Özel ve Kamu-
sal ekonomik kesimlerinin, ekonominin K a r m a tertibindeki 
ağırlıkları ve öncelikleri, döneme göre değişmektedir. 

Ulusal ekonominin kuruluş yıllarını içeren 1923-1932 döne-
minde Devlet, iktisadî faaliyetlere  sınırlı ve dolaylı bir tarzda 
müdahaleler yapmakla yetinmektedir.  1923 yılı başlarında İz-
mir'de (17. Şubat 4. Mart) toplanan İktisat Kongresi iktisadî politika 
alanında yol gösterici nitelikte şu dileklerde bulunmuştur. (Endüstri-
yi kanunların özellikle gümrük tarifelerinin,  ulusal endüstriyi 
teşvik edecek tarzda takviyesi,  kara ve deniz nakliyesinin 
geliştirilmesi. Sanayicilere kredi. Sanayi sektörünün ihti-
yaç duyduğu personelin yetiştirilmesi amacına dönük eği-
t im v.b.) Bunun dışında bu dönemde, Iş Bankasının kurdurul-
ması ile 1927'de çıkarılan «Endüstriyi Teşvik Kanunu'nu» 
anmakla yetinelim (1059). 

Hemen şunu belirtelim ki bu dönemde Türkiye 'yi yönetenler, 
acaba istemiş olsalardı bile ekonomik faaliyetlere  daha etkin bir 
tarzda müdahale edebilirler miydi? Bu soruya olumlu karşılık ver-
meye olanak yoktur. Çünkü, memleketin içsel ve dışsal durumu, 
böylesi bir müdahalenin yapılmasını kolaylaştıracak  nitelikte 
değildir. Önce , yukarıda andığım izmir İktisadi Kongresi'nin 

(1059) Özel Kesimi özendiren Devletin olanakları hakkında daha geniş bilgi için Bknz, 
N. SERÎN: 1923'ten bu yana «Türkiye'nin Sanayileşmesi», S.B.F. Yayını, 1963. 
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de yansıttığı gibi, memlekette iktisadî düşünüş, kültür pek 
gelişmiş sayılmaz. Memleket yetişkin, etkin bir kadrodan, 
mtelikli bir iş gücünden yoksundur  (1060).  Yönetsel ve teknik 
yönden bir iktisadî müdahaleciliğin gerektirdiği araç ve ay-
gıtlar (çarklar) henüz yeterince kurulmamıştır. O tarihlerde 
sermaye sahibi sınırlı çevreler, devrin ve çağın iktisadî sis-
tem doğrultusundaki bilgilerinden yoksundurlar. Emek grup-
ları ise, henüz etkin bir baskı grubu haline gelememiştir 
(1061). Memleketin içindeki bu dar boğazlar Lozan Andlaş-
masınm 1929 yılına değin süren, diğer sınırlamaları ile bir-
leşince, Devlet'e iktisadî a j a n olarak büyük bir girişimcilik 
işlevi bırakmamaktadır. Ve bu durum 1932 yılma değin sü-
recektir. 

B) Müdahaleci Kapitalizm (Kapitalist Devletçilik:  1932-1938) 

Cumhuriyetin yaklaşık  olarak ilk on yılı, ülkenin kalkın-
ması (sanayileşmesi) egemen ölçüde, Özel girişimciliğe bırakıl-
mış idi. Özel sektörün organik ve ekonomik güçsüzlüğü 
(bütün özendirme, ayrıcalıklara karşın) ülkenin sanayileş-
mesine büyük bir güç ekleyemeyince ülkeyi kalkındırmak 
isteyen yöneticiler, aynı görevi Devlet'e vermeğe mecbur 
kaldılar. Sonra bu dönemde yurdun (millî) güvenliğinin 
gerektirdiği sanayi dallarına da el atmak, büyük bir gerek 
olarak ortaya çıkıyordu. Ülkede özel sermaye birikimi, sp-
ontane (kendiliğinden, dıştan yani bir devlet karışımcılığı 
olmadan), kalkınmayı  gerçekleştirecek çapta değildi. Bu da, 
devlete olan çağrıları daha çoğaltan bir öğe oldu. Özel ser-
mayeye eşlik etmek, onunla birleşmek, eldeki sınırlı gücü 
çoğaltacaktı. 

Lozan anlaşmasının 1929'a değin uzanan ve serbest bir güm-
rük politikası uygulamayı engelleyen hükmü de, kalkmış 
oluyordu. 

1929 Dünya ekonomik büyük bunalımının etkileri Türkiye' 
ye de ulaşmıştı. 

(1060) Bknz, G. ÖKÇÜN: Türkiye'de İktisat Kongresi (derleme),  1923, İzmir, S. B. F. 
Yayını, 1968, Ankara. 

(1061) Belirtelim ki, 1921 tarihinde Türkiye'de sanayi işçilerinin sayısı 76 bin 216 kişiden 
ibaret iken; 1927'de bu sayı 256.885'e çıkacaktır. Anan Afet  İNAN: a.g.e., sh: 9. 
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S.S.C. Birliği ve devrin Almanyasm'da ayrı amaçlarla 
da olsa uygulanan Devletçiliğin etkileri, A.B.D.'nde Roose-
velt'in uyguladığı New - Deal politikası, gerçeği ortadaydı. 

Sonra Osmanlı İmparatorluğundan gelen «Merkeziyetçi gele-
nek» ile savaş sonrası Türkiye'sinin yöneticilerinde yerleşen 
güdümcülük alışkanlığının ve liderlerden çoğunun askerî 
bir ortamın taşıdığı ayrı davranış strüktüründen gelmiş 
olması gibi (sosyo - psikolojik) öğeler, bir yerde birleşince, 
iktisadî politika, Devletçi bir doğrultuya kayacaktı. 

Belirtmek gerekir ki 1930 y. 'da Fethi Okyar  tarafından  kuru-
lan Serbest Cumhuriyet Partisi, ekonomik yönden Liberalizmi 
savunuyordu. Atatürk ve tnönü için «Devletçilik ilkesi, bütün 
üretim ve dağıtım araçlarını fertlerden  alarak, milleti büs-
bütün başka esaslar dahilinde tanzim etmek gayesini güden 
hususî ve ferdi  iktisadî faaliyetlere  meydan bırakmayan 
Sosyalizm prensibine dayanan kollektivist  komünizm gibi 
bir sistem değildir» (1062). 

C . H . P . ' n i n , programına 1931 y. 'da III. Büyük Kurultay'daıı 
sonra benimsenmiş bir kavram olarak giren Devletçilik il-
kesi, henüz kesin bir içeriğe (muhtevaya) ulaşamamıştır. 

1930 yılının 30 Ağustos'unda işletmeye açılan Kayseri - Sivas 
demiryolu dolayısıyla bir söylev veren İsmet İnönü, Liberal 
doktrinin, memleket tarafından  kolaylıkla  anlaşılacak bir 
görüş olmadığını, yukarıda anmış olduğum F. Okyar'ın savun-
duğu düşünceye karşı belirttikten sonra, şunları ekler: «Biz 
iktisadiyatta hakikaten mutedil Devletçiyiz. Mutedil Dev-
letçi olarak halkın temayüllerine ve metalibine yetişemi-
yoruz diye kusurluyuz. Devletçilikten büsbütün vazgeçip 
her nimeti, sermayedarların faaliyetlerinden  beklemeye sev-
ketmek bu memleketin anlıyacağı bir şey midir?» (1063). 

Cumhuriyet döneminin en önde gelen iki büyük önderinin, 
Devletçilik hakkındaki  düşünceleri, açık ve anlaşılır niteliktedir. 

S . S . C . Birliği'nin, daha önce andığımız N.E.P., dönemi ve 
Sosyalizme gidişi hazırlayan Devlet Kapitalizmi ile, hiç bir 

(1062) Bknz, Afet  İnan ve T. Timur'a atfen,  anan B. DA VER: «Atatürk'ün Yeni Türk 
Devleti Hakkında Sosyal görüşler», Türk  Tarihi  Dergisi, sayı: 57, Haziran 1972, 
sh: 5. 

(1063) İsmet Paşanın Siyasî ve İçtimaî Nutukları (1920-1933), Ankara, Başvekâlet Mat-
baası, 1933, sh: 314 v.s. 
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benzerliği bulunmamaktadır. Yukarıda açıkça görüldüğü üzere, 
I. İnönü «Halkın ihtiyacını» karşılayamamış olmanın derin 
ıstırabını dile getirmekte ve özel girişim kesiminin, her şeyi 
yapamayacağını belirtmekte ve «ılımlı devletçilik» derken 
de kanımca, özel kesimin yapamayacağı ve yapmadığı iş-
lerin devlet tarafından  yapılması gerektiğini, belirtmiş ol-
maktadır. A m a daha önce değinmiş o lduğum Batı'nın Liberal 
Kapitalist ülkelerinde de, Müdahaleci Kapitalizme daha yeni 
geçildiğinden, Kapitalist sistemin bir iktisadî politikası 
olan Devletçiliğin, doyurucu bir tanımı, amaç ve araçlar bü-
tünü içinde sunulması, henüz yapılamamaktadır. Acil olan 
ülkenin yoksulluktan  kurtulması, sanayileşmesi karşısında 
özel kesimin henüz oluşma ve çocukluk çağında bulunduğu 
bu sırada, Devlete büyük görevler düşmüş bulunduğunun 
anlaşılmış olmasıdır. Devlet bu yönde harekete geçecektir. 
D a h a önceden ekonomik faaliyetlere  dolaylı olarak karışan ve özel 
kesimi destekleyen, özendiren devlet, şimdi oluşturacağı Kamusal 
Ekonomik bir Kesim ile doğrudan üretici ve düzenleyici 
olarak katılacaktır iktisadî faaliyetlere.  Yabancı şirketlerin 
işletme ve tekelinde bulunan demir yolları, havagazı, kömür 
şirketleri gibi, yabancı tesisler satın alınıp millîleşecek, 
yeniden kurulacak ve yukarıda anılan K a m u Ekonomik Ke-
simine eklenecektir.  Görüldüğü üzere özel kesim yanında, böylece 
bir Kamusal Kesim eklenerek, Ekonomik yapı, K a r m a Ka-
pitalist bir nitelik kazanacaktır. 

Devlet, temel endüstrileri oluşturmağa, alt yapıları 
kurmağa ve sanayi kalkınmasını, Beş Yıllık plânlarla güt-
meğe yönelecektir. Bu tarzda madencilik, metalürj i gibi 
kilit sanayi dalları ile halkın gıda ve giyim eşyasmı üretecek 
büyük kuruluşlar, Devlet müdahaleleri ile kurulacaktır. 
(Devlet Sanayi Ofisi,  Sanayi Kredi Bankası, Sümerbank, 
Etibank v.b. gibi, güçlü bir Ekonomik Kesim). 

Bu dönemde Devlet müdahaleci l iğinin en ilginç yönlerinden 
birisi 1933 y . 'dan itibaren uygulanmağa başlanan ve sanayi kalkın-
masını amaçlayan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânıdır (1064). 
Belirtmek gerekir ki, Sosyalist olmağa başlayan S.S.G. Birliği 
ile Faşist Hitler Almanyası dışında, Kapitalist sistem içinde 

(1064) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, hakkında bknz, B. HAMİTOĞULLARI:  La 
Planification  du D£veloppement Economique En Turquie, a.g.e. 
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yer alıp da, sadece sanayi dalını içermekle de yetinse (sek-
törel) bir kalkınma Plânı uygulayan ilk devlet, Türkiye ol-
maktadır-

Önemii olan Devletin bu müdahalelerine karşın anılan dönem-
de özel kesimin de özellikle ticaret alanında büyük gelişmeler gös-
termesidir. 

C) Devletçilikte Yumuşama ve Gevşeme Dönemi (1938-1950) 

Atatürk'ün  ölümü, II.  Dünya Savaşı dönemi  ve 1941-1945 Enflas-
yonu, Devletçiliğe  karşı  cephe alan çevrelerin,  kamu oyunu etkileyip,  Devlet-
çiliğe karşı  dikilmesine  en önde  gelen nedenleri  oluşturmuş  ve düşünce  yapı-
sını değiştirmiştir.  Bu değişmiş  ortamda  Devletçilikten  sapmalar görülecektir. 
Atatürk  Devletçiliği,  böylece iki  tür sapma ile özünü yitirecektir. 

Anlaşıldığı gibi bu dönem, dışta II. Dünya Savaşı yıllarına rast-
lamaktadır. Savaş tehlikesi ve ekonomisi, kalkınma gayretlerini 
ikinci plâna itmiştir. Savaşa karşı alman tedbirler, Devletçilik 
gibi görünmüş ve gösterilebilmiştir. II. Beş Yıllık Kalkınma 
Plâm, bu ortamda suya düşmüştür. 

Memlekette oluşan ticarî ve sınaî özel sermaye güçlen-
mekte, ekonomik iktidarını, siyasal iktidara dönüştürmeğe 
hazırlanmaktadır. Olağanüstü durumun ve savaşın sonuç-
ları da, zaten, henüz mükemmelleşecek kadar uzun bir zaman 
bulamamış olan Devletçiliğe yüklenecektir.  Ülkenin gelişen 
ve değişen bu ekonomik yapıları karşısmda, Atatürk'ün vefatı 
ile Devletçilik, daha da zayıflayacaktır.  Çünkü memleketi 
yönetecek bir yeni kadronun «mizacı ve stili» daha farklıdır. 

özel kesimde oluşan yeni gelişmeler ve Devletçiliğe cephe 
alan özelci kesim, 1948 yılı Kasım ayında istanbul'da toplana-
cak olan Millî Ekonomi Kongresinde, seslerini duyuracak-
lardır. 1923 İzmir Kongresinden sonra toplanan, İkinci eko-
nomik bir Kongre söz konusudur. Toplantıya katılan 1200 
delege, araya giren zamanın farkını  duyuracak tarzda, 
gelişmiş bir aşama yansıtıyorlardı. Tartışılan üç önemli 
konu: Devletçilik, Dış Ticaret ve Vergi dallarını içermekteydi. 

D) özel Kesimin Ağır Bastığı Müdahaleci Kapitalizm 
Dönemi (1950-1960) 

Yukarıda değindiğim ekonomik yapılardaki değişmeler, 
siyasal strüktürleri, demokratik rejimin mekanizmaları 
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içinde etkileyerek  değiştirecektir. 1950 Mayıs ında siyasî 
iktidar ilk kez genel oy - M i l l î irade- yönünde değişecek, 
iktisat politikası da birlikte, bu değişmenin doğrultusunda 
yeniden oluşacaktır. 

Dönemin iktidarı, özel girişimciliğe inanmakta, Devletin 
ekonomik fonksiyonunun  işletmecilikten çok, düzenleyici 
olmasından yana idi. Bu politikalar, özendirme, koruma, 
düzenleme ve denetleme ile yetiniyordu. Devlet işletmeciliği, 
ancak özel kesimin hiç bir tarzda yapmayacağı faaliyet  dal-
larında oluşmalı idi. 

Kısaca dönemin ekonomik ve politik yapıları doğrultusunda 
oluşan tutarlılıkta Devlet, güçlenmiş bulunan Özel Kesimin 
emrine girmektedir. K a r m a ekonomik teşebbüslerin yayıl-
ması, İktisadî Devlet Teşekküllerinin özel kişilere devredil-
mesi hazırlıklarının yapılması (ve buna karşın bir alıcı bu-
bulunmaması) tarımsal, endüstriyel dallarda, devlet karışım-
cılığı ile özel kesime sermaye transferlerinin  yapılması v.b... 

Devlet infrastrüktür  yapar, teşvik eder, yardım yapar 
a m a onun bütün bu kapitalistleştirme gayretleri, plânsız, 
programsız ve eş güdümsüz olduğundan çağdaş gelişmeler-
den habersiz ve biraz da anarşik bir tarzda yürütüldüğünden 
yaratılması m ü m k ü n olan organize, güçlü, dinamik bir Özel 
Sektör, bir türlü oluşturulamaz. Özel Kapitalizm, ancak finans 
ve ticarî aşamasına çıkabilecektir. Fakat ekonomik ve sosyal 
yapılar arası derin bir bozulma oluşturmak pahasına... 

E) K a r m a Ekonominin Resmîlik Kazanması, Kamusal Ke-
simin Ağır Bastığı K a r m a Ekonomi Tertibi ( 1 9 6 1 - 1 9 6 5 ) 

Yukarıda andığım Ekonomik ve Sosyal Siyasal yapılar 
arası bozulmalar, yaratılmamış, oluşturulamamış, denge-
leyici, bağdaştırıcı iç dinamikler tarafından  giderilemiyence; 
ekonomik ve siyasal bunalımlar oluşmuş ve 27 Mayıs 1960'da 
yapılan «askerî» operasy onla, yeni denge arayışı doğmuştur. 

27 Mayıs 1961 Anayasası, Devlete hem ekonomik, hem de 
sosyal alanda, yeni işlevler vermektedir. Kalkınmayı  Özel 
Sektöre dayatan iktisat politikasının beklenen gücü ve dina-
mizmi verememiş olması ile ülkede gelişmekte olan yeni 
sosyal güçler ve bürokratlarm baskısı sonucu bu kez, K a m u 
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Kesiminin ağırlığında yeniden bir Karışıcı Kapitalizm uy-
gulanmağa konulacak ve anayasaya giren Karma Ekonomi, 
resmî bir iktisadî politika haline gelecektir. Artık Devletçilik 
deyimi, yerini çoklukla yepyeni bir şeymiş gibi takdim edilen 
Karma Ekonomi'ye, bırakacaktır. 

Gerçekten 1961 Anayasası, «İktisadî ve sosyal hayatın düzeni» 
başlığı altında 41. maddesi ile «iktisadî sosyal ve kültürel kalkın-
mayı demokratik yollarla gerçekleştirmek; bu maksatla, 
millî tasarrufları  arttırmak, yatırımları toplum yararının 
gerektirdiği önceliklere yöneltmek ve kalkınma plânlarını 
yapmak, Devletin ödevidir», demektedir. 

Yine herkesin, dilediği alanda çalışması ve özel teşbbüsler 
kurması çalışma ve teşebbüslerin kararlılık içinde yürütülme-
si Anayasa'mn  40. Maddesinin gereğidir. Bu özgürlük, ancak 
kamu yararı, ulusal ekonominin gerekleri ve sosyal amaçlarla 
sınırlanabilir. 

Anayasanın yine 129. maddesi, yukarıda Devlete bir işlev 
olarak verildiğini belirtmiş olduğum ekonomik sosyal ve 
kültürel kalkınmanın, bir plân'a bağlanacağını ve kalkınması-
nın bu plâna göre gerçekleştirileceğini hükme bağlamaktadır. 

Kısaca 1950-1960 döneminin, plânsız yöntemi ve anar-
şisine tepki olmak üzere Türkiye'de Karışıcı Kapitalizmin 
Karma ve Plânlı tertibi, uygulanacaktır.  Anayasa açıkça K a m u 
Kesiminin ve özel kesimin bir arada çalışarak, demokratik Plânlama 
düzeni içinde kalkınma hedefine  varılmasını, hükme bağlamıştır 
(1065). Devlet ve Özel Kesim arasındaki bir işbirliğine daya-
nan bu Karışıcı Kapitalizm, özendirici plânlar aracılığıyla 
sağlanmaktadır. 1963'te uygulanmaya başlayan, Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı anılan karma tertipte, ağırlığı kamusal 
ekonomik kesime vermiştir. Buna rağmen, daha önce andığım 
üzere, Kamusal Ekonomik Kesim yanında Özel Kesim özel-
likle 1950'lerden sonra geçen on beş yıl içinde, hızlı bir tarzda 
gelişmiştir. Bir fikir  vermiş olmak için belirtelim ki, «1963 
-1966 yılları arasında sanayi dalında, özel Kesimin yatırım-
lardaki payı, % 61 civarına» ulaşmıştır (1066). 

t 

(1065) Bknz, Kâzım ÖZTÜRK:  Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasası, Cilt: I, sh: 237, 1966, Ankara. 
(1066) Bknz, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında Türk Özel sektörü, Başbakanlık, D . P . T . , 

İstanbul, 1970. 
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F) ö z e l Kesime Ağırlık Veren Karma Ekonomi Tertibi (1965 

-197°)-
ö z e l kesimin iktisadî iktidarı, giderek daha büyüyen 

oranda paylaşması, siyasal strüktürü etkilemede gecikmeye 
çektir. 1965 seçimleri sonucunda büyük bir ekonomik güç 
haline gelmiş bulunan özel ekonomik kesime dayanan veya 
en azmdan ona çok yakın olan bir siyasal partinin iktidara 
gelmesi ile K a r m a Ekonomi tertibi, özel kesime ağırlık 
veren biçime kayacaktır.  Geçmişten alınan derslerle plân-
lamadan, bu doğrultuda yararlanılacaktır. 

1968 yılından itibaren, Beş Yıllık Kalkınma Plânı, 
«Karma Teşebbüsler» yönünden, daha aydın bir ilkeye daya-
nacaktır. Eğer bir yatırımı özel teşebbüs yapmıyorsa, ilk 
önce karma teşebbüsle gerçekleştirileceği, bu da yetmediği 
takdirde Devlet tarfmdan  yapılacağı saptanmıştır. III. Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı'da (1973-1977) özel kesime ağırlık 
verecektir. 

G) Olağanüstü Dönem Hükümetleri: (1971—1973). 

a) Birinci Erim Hükümeti,  kamu kesimine ağırlık  veren Karma  Ekonomi 
politikasını  uygulamağa  çalışmış, fakat  Özel Kesimin  ve girişimciliğin,  güncel: 
Malî,  ticarî  hatta sanayi gücünün büyümüş bulunan engellemeleri  ile karşı-
laşmıştır.  Ekonomik gelişme aşamaları ve üretim biçimi ile tutarsız  bir 
hale geldiğinden  ve anılan olağanüstü  dönemin  siyasal koşulları  ile tutarsız 
olduğundan,  tutunamamıştır. 

b) ikinci Erim Hükümeti  ise ekonomik  gelişme aşamasının ve ülke-
deki  ekonomik  iktidarların  gücü doğrultusunda,  yine Özel Kesime  ağırlık 
veren Karma  Ekonomi  tertibini  uygulamak  zorunluluğunda  kalmıştır. 

Erim Hükümetlerinin,  olağanüstü  hale rağmen bir yıl içinde  uyguladık-
ları iktisadî  politikalar,  tüm Cumhuriyet  tarihinde  uygulanmış bulunan iktisadî 
politikaları  (Özel  Kesime  ağırlık  veren Müdahaleci  Kapitalizm  ile Kamusal 
Kesimine  ağırlık  veren Müdahaleci  Kapitalizmi),  bir yıl içinde  hızlı bir tarz-
da  tekrarlamış  olmak  gibi çok anlamlı  ve ilginç örnekler  sergilemekle,  Türkiye'-
de  iktisadî  sistem ve müdahaleler  bakımından  erişilmiş bulunan bir düzeyi 
(mümkün  olan ile, artık  mümkün olmayanı iyice aydınlatmış  olmaktadır), 
işaret etmektedirler.  Bu odakta,  ayrıca Türkiye'nin  İktisadî  düşüncesi  bakı-
mından  da  anlamlı  dersler  bulunmaktadır.  (Strüktürler  -iktisadî  politikalar 

ve sistem tercihi konusundaki  tutarsızlıklar,  kavram ve kapsam kargaşası 
ve derin  yanılgılar,  çarpıcı nitelikleri  ile sergilenmektedir). 
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1973 Türkiye'sinde özel kesimin toplam yatırımlarda, 
üretimde yarattığı istihdam ve çalıştırdığı iş gücü ve yarat-
tığı değer bakımından ulusal ekonomik payı, özellikle son 
çeyrek yüz yıldan bu yana büyük gelişmeler göstermiştir 
(1067). Bundan böyle Türkiye'nin Karma Ekonomi tertibini 
geliştiren modeli oluştururken ve ülkenin, demokratik bir 
ortamda iktisadî kalkınmasını yürütmeye yönelirken; bu yeni 
gelişme aşamaları doğrultusunda, ekonomik, sosyal ve siyasal 
strüktürler arasında gerekli uyumları sağlayacak mekaniz-
malar oluşturmak zorunlu bir diğer koşul haline gelmiştir. 

H) 1973-1977 Koalisyonlar Dönemi: 

Üygulanan iktisadî politikalar bakımından, genellikle iki farklı 
tertip oluşturup yansıtmaktadır bu dönem. 

1973-1974 dönemini dolduran C H P - M S P Koalisyonunda, ge-
nellikle Kamusal Kesimin önem kazanıp öne geçtiği ve özellikle 
Halk Sektörü'nün düşünce düzeyinde ortaya çıktığı bir dönemdir. 
Kısa sürmesine karşın, iktisadî iktidarın halk yığınlarına aktarıl-
masına-dar sınırda da kalsa-tanıklık edecek uygulamalar oluşmuştur 
(Taban fiyatları  söz gelimi). 

1975-1977 döneminde ise, A P - M S P - C G P - M H P , Koalisyonu 
oluşmuş ve bu dönemde genellikle Özel Kesimin ağır bastığı Kar-
ma Ekonomi tertibi öne geçmekle birlikte, sosyal alanda önemli 
mevzuat gelişmesi (emekliler, dul ve yetimler, 65 yaşını aşmış kim-
sesizler), gerçekleştirilmiştir. 

Bu çok kısa değinmenin gösterdiği gibi, Türkiye'de artık ister, 
özel kesimin, isterse kamusal kesimin ağırlığında bir tertip izlesin, 
Kapitalist Karma Ekonomi tertiplerinin vaz geçemiyeceği bir nokta, 
sosyal yönünü giderek genişletmesidir. 

Ülkenin siyasal partileri düzeyinde bir sosyalleşme olgusunun 
yaygınlığı, Sistemimizin gelişme yönü bakımından, büyük bir anlam 
taşımaktadır. 

(1067) Bknz, T. BULUTAY: «Türk Toplumsal Hayatında İktisadî ve Siyasal Gelişmeler» 
S. B. F. D., içinde, Eylül, 1970, sh: 79-121. 
— Bknz, Özel Sektörün Görüş ve Teklifleri,  Ticaret Odaları, Sanayi Odaları 
Ticaret Borsaları Birliği Ankara, 1964. 
— Özel Sektörün Teşviki politikası, Türkiye Ticaret Odaları Sanayi Odaları Ti-

caret Borsaları, 1969. 
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4. KAPİTALİST  K A R M A  E K O N O M İ SİSTEMİMİZİN 
SORUNLARI. 

Türkiye'nin hangi sistemle (organizasyon ile) ve hangi 
sistemin hangi tertibi ile daha sağlıklı ve daha hızlı gelişe-
bileceği sorunu, t ü m yakıcılığı ve dikenliliği ile ortadadır. 
Ve ayrıntıları ile sorunu memleketimizin yapısal olanakları 
sınırhlıkları ile tutarlı bir tarzda derinliğine burada incele-
yemeyeceğim. 58 yıldan beri Kapitalist sistem içinde bulunan 
ve bugün, anılan sistemin genel yörüngesinde kalan, karışıcı, 
karma ve plânlı tertibini, uygulayan memleketimizin, sistemi 
önünde beliren iki önemli soruna dikkatleri çekmekle yeti-
neceğim. Fakat ondan önce özet halinde Türkiye'nin  1977'deki 
ekonomik yapısını anmak istiyorum. 

A) 1977'de Türkiye'nin Ekonomik Yapısı. 

Yarım yüz yıllık bir çabadan sonra, Türkiye'nin Kapitalist 
K a r m a Ekonomi sisteminin yapısı, nasıl bir nitelik oluşturmakta-
dır? Burada, büyük bir gelişme gösteren sosyal strüktüre (işçi ke-
simi) değinemeyeceğim. Sadece T ü r k iktisadî sisteminin gelişim 
çizgisini, giderek örgütlenip büyüyen bu -sosyal yapının büyük öl-
çüde etkileyebileceği hususunu anmış olmakla, vurgulamış olmakla 
yetmeyim. îşçi sınıfı  (Sosyal Strüktür) Türkiye 'de, işçi liderlerinin 
ve devlet yöneticilerinin bile kökenlerini yakalayamadıkları  derin 
bir dönüşümün sancılı aşamalarından geçmektedir. Türkiye 'de, Sosyal 
yapı ve çalışma hayatı, biri işgücü fazlası  (iki milyonu aşkın), diğeri 
«Kara çalışma»(*) olan iki çelişki sonucunda oluşan, ekonomik ve 
sosyal güvensizlik ile damgalanmaktadır. Örgütsüz ve Sendikasız 
işçi kitlesi ve işsizler, sosyal yapının en haykırıcı çelişkilerini olu-
şturmaktadırlar. Kısaca Türkiye 'de ekonomik yapı, başlıca üç ke-
simden oluşmaktadır. 

Henüz etkin bir toprak reformu  yapılmamış olduğu ve tarım-
sal devrim gerçekleşmediği için, kentsel ve kırsal (Lokalizasyon) 
strüktürler arası, uyumlaştırmaları kalkınma ile bağdaştıracak bir 
plânlama oluşturulmamış olduğundan, Türkiye'nin ekonomik ya-
pısı, bölgesel ve ulusal düzeyde henüz bütünleşmemiştir. Ulusal 
ekonomiye egemen olan bir düalizmde, başlıca şu üç ekonomik 

(*) Daha geniş bilgi için bknz, B. HAMİTOĞULLARI:  Türkiye'de Kara İstihdam, 
Cumhuriyet,  30.11.1975, sh: 2. 
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kesim kendini göstermektedir. Adı geçen ekonomik kesimlerin yapısal 
ve ayrıntılı analizini burada yapmak, olanaksızdır. Kısa bir bilgi 
vermektle yetiniyoruz. 

a) Pre - Kapitalist Kesim: Burada küçük zeneatlar, küçük 
çiftçi  ve köylülerin büyük bir kısmı ile küçük tüccarlar ve küçük 
sanayi yer almaktadır. 

1963 Tarım Sayımına göre 0-5 hektar büyüklüğündeki tarım-
sal işletmelerin, toplam işletmelere oranı % 26.6 idi, 1970 yılında 
ise anılan büyüklükler, karşılıklı olarak % 75-2-'ye ve % 31 .3 'e yük-
selmişlerdir. 

En son «Toprak-Tarım Reformu»,  tasarısında 1 ile 50 dönüm 
arasında toprağa sahip olan «az ve yetersiz topraklı» aile sayısı 2 
milyon 221 bin 322 kabul edilmektedir. Bütünü ile topraksız aile 
sayısı ise, 1 milyon 268 bin 301'dir. işte bu topraksız ailelerden 
72.883'ü ortakçı, 12.673'ü kiracı ve 1 milyon 182.715' i de tarım iş-
çisi olarak çalışmakta idi. 

Yine 1965 yılı sonuna göre Türkiye'de 20.461 adet küçük sa-
nayi işletmesi ile, 192.242 adet el zeneatları ile uğraşan iş yeri bu-
lunmaktadır. Buralarda istihdam edilenlerin sayısı ise, 580.503 ki-
şiyi bulmaktadır. Diğer esnaf  ve zeneatkarlarla birlikte, bu kesimde 
3 milyonu aşkın kişinin bulunduğu anlaşılmaktadır(*). 

b) Kapitalist özel Kesim: 50 yıllık kapitalist bir uygulama 
sonucunda ekonomimizin içinde, endüstride, tarımda, ticaret ve 
hizmetlerde, organizasyonu, işleyişi ve G.S.M.H.'daki payı ile, ka-
pitalist gelişmiş bir özel kesim artık oluşabilmiştir. Yalnız küçük 
ve büyük burjuvazinin nitelendirdiği bu sermaye kesiminde de, 
karşılıklı çıkarlar ve düşünceler çatışma halindedir. Emek kesimi 
gibi burada da bir bütünleşme sağlayacak bir tutarlılık yoktur. 
Özel kesimin ulusal ekonomideki yeri nedir? 

Aşağıda yansıtmağa çalıştığımız veriler ve büyüklükler, Özel 
Kesimin ulusal ekonomideki ağırlığını aydınlatacak niteliktedir. 

Devletin işlettiği bir kaç üretme çiftliği  göz önüne alınmazsa, 
Tarımsal Kesimin tümü, Özel Kesim tarafından  güdülmektedir, 
ithalatın % 55'ini ve ihracatın büyük bir bölümünü Özel Kesim 

(*) Bu konuda daha geniş bilgi için bknz, B. HAMİTOĞULLARI:  «Halk Sektörü'nün 
Anlamı, Doktrini ve Yapısı», Halk Sektörü Semineri -içinde-, Köy İşleri ve Ko-
operatifler  Bakanlığı Yayınları, No: 224. (26, 27 Nisan 1974. Ankara). 
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yapmaktadır. İstihdam dahil , ulusal ekonominin tüm kesimlerinde 
Ö z e l Kesimin ağırlığı, büyük bir önem taşımaktadır. Bir fikir  vermek 
vermek üzere bir iki örnek verelim. 1970 yılı istatistiklerine göre; 

Kendi adına çalışanların sayısı : 4 . 1 8 9 . 769 
Ailesi yanında çalışanlar : 7.583.078 
işveren olarak çalışanlar : 101.767 
işveren yanında ücretle çalışanlar : 3.879.029 

kişiyi buluyordu. 

Ayr ıca B a ğ - K u r ' a kayıtlı üyelerin 1977 yılı varsayımlarına göre 
1 milyona vardığı göz önüne alınırsa, kendi hesabına çalışanların 
sayısındaki yükselişin anlamı, özel sektör bakımından aydınlatıcı 
olacaktır. Yine 1972 yılının verilerine göre S . S . K . ' n a bağlı ve bir 
işveren yanında çalışan 1.615.012 işçiden, 1.103.058 'i Öze l Kesime 
bağlı iş yerlerinde çalışmakta idi. (1977 yılı tahminlerine göre ise, 
S . S . K . ' n a bağl ı işçi sayısının 2 milyon 400 bin olduğunu anımsa-
talım). Eklemek gerekir ki, 1975 y ı lma göre i m a l â t Sanayiinin 
Özelci kısmında yer alan 5.912 iş yerinde, 451.949 işçi çalışmakta 
idi (Kamusal kesimde ise 405 iş yerinde, 247.666 kişi). 

Aşağıdaki çizelge ise, 1963-1973 döneminde, on ve daha fazla 
işçi çalıştıran Büyük i m a l â t Sanayiinde, yapılan global yatırımlar 
ve bu büyüklüklerde Ö z e l Kesim'in payı ile üretimde ve istihdam-
da yine bu sektörün ağırlığı yansımaktadır. 

Büyük İmalât Sanayiinde Özel Sektörün Ağırlığı (ı) 

Çalışanlar sayısı (bin kişi) Yatırımlar Milyar TL. Üretim Milyar TL. 
Yıllar Topl. Özel % Toplam Özel % Toplam Özel % 

1963 3190 179-3 56.2 1.1 0.5 48.2 19.6 10.9 25-8 
1964 346.6 '99-7 57-6 2.0 0.8 40.7 23.0 13.2 57-3 
1965 390.3 220.0 56.3 1.6 o-9 55-o 28.6 15-1 52.8 
1966 410.7 231.2 56.3 1.6 1.0 63.4 34-i 18.1 53-2 
"967 438.0 249.6 57-o 2.2 i -4 63.1 41.9 21.7 5i-9 
1968 460.5 265.9 57-7 2.4 1.6 65-7 48.8 25-1 53-7 
1969 (2) 480.2 289.7 60.1 3-o i -9 62.2 59-7 32-3 54-1 
1970 506.2 289.7 61.3 3.0 2.4 63-3 72.3 4" -5 57-4 
"97i 541.0 334-2 61.7 4-7 3-o 62.6 88.4 53-6 60.7 
1972 576.9 361.6 62.6 7-1 4.6 64.8 104.9 65.6 62.5 
1973 637.6 412.0 64.6 9-2 6.1 66.7 141.2 89.4 63-3 
Kaynak:  D. İ. E. (Anan, Görüş: Türk Sanayicileri ve iş Adamları Derneği, Temmuz, 

'975)-
(1) On ve daha fazla  işçi çalıştıran sadece «imalât sanayii» kuruluşları. (Bilindiği 

gibi kamuya ait ondan az işçi çalıştıran sınaî teşebbüs mevcut değildir. Fakat özel sektörün 
çok sayıda küçük sanayi kuruluşu mevcuttur. Bunlara ait rakam yukardaki tabloda yer 
almaktadır.) 

(2) 1969-1971 yılları için veri bulunamadığından tahmini değerler verilmiştir. 
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Yukarıda ki çizelge Özel Kesimin Büyük imalât Sanayiinde, 
1973 yılma göre, yapılan toplam yatırımların % 65'ine yakını yap-
makta, istihdam edilen toplam 637,6 bin işçiden 412 bine ( % 65), 
iş sağlamakta ve toplam üretimin ise, yine % 64'ne yakınını sağla-
mıştır. ' 

G. S. M. Hasıla'da, Özel ve Kamusal Kesimlerin Payları (Cari Fiyatlarla) 

Yıllar Özel K. % Kamusal K. % Toplam 

1948 82.7 17-3 100 
1962 (Yeni Seri) 77-5 22.5 100 
197» 73-9 26.1 100 

Kaynak:  Türkiye'de Özel Sektör ve Kalkınma, T . T . O . S . O . T . B . D . Ank., 1966. 
Türkiye Milli Geliri, Kaynak ve Yöntemler (1962-1971). 

Özel Kesimin toplam sabit sermaye yatırımları içindeki ağır-
lığını da anımsatırsak, global ağırlığı daha iyi anlaşılır. 

'973 Yılı '974 Yılı '975 Yılı 1976 Yılı 

Prog. Gerçek Prog. Gerçek Prog. Gerçek Prog. Gerçek 
hedefi leşme hedefi leşme hedefi leşme hedefi leşme 

Sabit serm. 
yatırımları 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Kamu sektö-
rü yatırımları 53.7 46,9 54.1 48,0 50,0 50,4 52,1 53,0 
Özel sektör 
yatırımları. 46,3 53.ı 45,9 52,0 50,0 49,6 47.9 47,0 
Kaynak:  (1973, 1974, 1975 ve 1976 Yılı Programlarından). 

c) Kapitalist Kamu Ekonomik Kesimi 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, Türkiye'de 1930'lardan beri 
Kamusal Ekonomik Bir Kesim ( K E K ) ,  oluşturulmuş ve bu doğ-
rultuda, İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamuk İktisadî Teşebbüs-
leri ( t . D . T . - K . I . T . ) , doğmuştur. 

Şimdilere değin oluşan ve oluşacak olan iktisadî politikaların, 
söz gelimi: T a m istihdam, yüksek bir büyüme hızı, adaletli bir ge-
lir dağılımı, piyasa düzenlemesi, yerleşik (istikrarlı) ve etkin bir fiyat 
düzeyinin gerçekleşmesinde, Kamusal Ekonomik Kesimin, büyük 
bir önemi bulunmaktadır. 

Ekonomik ve sosyal yaşama, Devletin yaptığı doğrudan ve do-
laylı tüm karışımların en büyük ve etkin aracı olan KEK,  bu ni-
telikleri ile ulusal ekonominin en stratejik bölgesini oluşturmaktadır. 
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Yürürlükteki Kapitalist K a r m a Ekonomi sistemin, yeniden 
üretilerek sürdürülmesi bakımından olduğu gibi, bugünkünden 
daha gelişmiş, daha mutlu ve demokratik bir toplum biçimine git-
mede de, gerekli dönüşümleri yapmak için de son derece önemli 
bir araç olabilir. 

Yukarıda Ö z e l Kesim'in ulusal ekonomimizdeki yerini ve öne-
mini belirten bir kaç çizgi sunarken, yer yer Kamusal Kesime de 
değinmiştik. Bu noktada ise, Devletin ekonomik yaşama doğrudan 
ve dolaylı tüm karışmalarından sadece doğrudan olanlarını içeren 
K a m u fktisadî  Teşebbüslerinin (K.İ .T.) ulusal ekonomideki ağırlığını 
yansıtan bir kaç sayısal büyüklük anmak, bu kesimin önemini ay-
dınlatmağa yeter. Fakat çok genel de olsa önce K . E . K . ' i  ve Devlet 
kesimi hakkında bir iki noktaya değinmek gerekir. 

Hemen belirtelim ki, enerji üretiminin tümü (1972 de elektrik 
üretiminin % 81) ve maden üretiminin % 75'i ile taş kömürü, ba-
kır, kükürt ve plastik ham maddelerinin tümü ve ithalâtın % 15'i, 
Kamusal Kesim tarafından  yapılmaktadır. 

Yönetim, sağlık, eğitim tüm alt yapı yatırımları; Genel ve Kat-
ma Bütçeler ile K . t . T . ' n i n tüm faaliyetleri  göz önüne alınınca 
Devlet Kesiminin genişliği daha kolaylıkla kavranabilir. Söz geli-
mi sadece 1978 yılı Genel Bütçe'si bu Devlet karışımının somut ve 
açık bir yansımasıdır. Aşağıda 1978 yılı Bütçe tasarısı ve bir ön-
ceki yıl ile karşılaştırılmasını anmak bu noktayı aydınlatmaya yeter. 

Bütçe Giderleri (Milyon TL.) 
Harcama Türleri 1977 1978 1980 1981 

Cari Harcamalar 
Yatırım Ödenekleri 
Transfer  Ödenekleri 

94-598 
63.844 
61.556 

112.012 
65.221 
82.767 

347-"37 
168.664 
254.240 

664.752 
377.181 
516.810 

Toplam 219.998 260.000 770.041 i 558.743 

Ayrıca, yukarıda 1978 yılına göre 260 milyar tutan Konsolide Büt-
çe Tasarısına bir de KatmaBi i tçeye Hazinenin yaptığı 4 1 . 3 2 4 milyon 
liralık transferler  elekleninceGenel ve K a t m a Bütçeler toplamı, birlikte 
301 milyar lirayı aşmaktadır. 1980 yılında, giderler toplamının 770 
milyar ve 1981 yılının ise, 1. Tiri lyon 558 milyara varmış oiması, 
Devlet müdahalelerinin çapı ve büyüyen eğilimini yeterince göster-
mektedir. İşte Devlet iktisadî yaşamı, bu bütçe büyüklükleri çerçeve-
sinde, güdebilir, yönlendirerek dilediği biçimlere sokabilir. 

* 1980 yılı rakamları Bütçe kanunu Tasarısının tahminleridir. 
** 1981 " " da 
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• K.Î.T .'in Yatırımları 

Sadece bu Bütçe çerçevesinde K . İ . T . ' i n 1978 yılında 60.5 mil-
yar liralık bir Sabit Sermaye yatırımı yapması öngörülmüştür. 1977 
yılına göre bu % 22 oranında bir artış belirtmektedir. Belirtmeli-
ki, K . İ . T . ' i n yatırımları, yaklaşık olarak toplam Kamusal yatırım-
ların % 50'sini oluşturmaktadır. 

Aşağıdaki çizelge, 1972-1976 döneminde K . İ . T . ' n i n çeşitli ku-
ruluşlarınca yapılmış yatırımlarım yansıtmaktadır. 

işletmeci Tasarrufçu Artış oranı 
Yıllar kuruluşlar kuruluşlar Toplam (%) 

1972 9-978,1 690,0 10.668,1 47,ı 
1973 12.558,8 346,2 12.905,0 20,9 
1974 1 5 - 3 1 1 - 0 170,0 15.481,0 '9,9 
1975 25 • 9°9>° 268,0 26.177,0 69,0 
1976 (beklenen) 38.201,5 232,7 38-434>2 46,8 

Kaynak:  Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve İştirakleri Yıllığı, 1976, s. 32. 

K . İ . T . ' n i n Ulusal ekonomideki, yeri ve önemini belirten bir 
kaç büyüklük daha anmakta yarar var. 

K . İ . T . ' n i n 1976 yılına göre G.S .M.H. içindeki payları, % 10 
dolaylarındadır. 1976 yılına göre toplam satışları, 127,1 milyarı bul-
muş ve 1977'de ise 155,6 milyara ulaşacağı var sayılmıştır. 1970 
yılına görece (21,4) % 627'lik bir çoğalma. 

I I I . Beş Yıllık Kalkınma Plânında toplam yatırımların % 56'sı-
nın Kamu Kesimi tarafından  yapılması öngörülmüştü. Sadece bu 
nokta, temel malların üretiminde K.İ .T. 'nin önemini açıklayabil-
mektedir. Gerçekten, imalât sanayiinde, plânlı dönemde Kamu ve 
Özel kesimlerin yatırımları karşılaştırıldığında, Kamusal kesimin 
oransal ağırlığının büyüdüğü ve 1970'lerde belirli bir düzeyde kal-
dığı anlaşılmaktadır. 

Kamu yatırımlarının çoklukla ara mallar üretiminde yoğun-
laştığı, görülmektedir. Çoklukla, imalâtın diğer sanayi dalları ile 
bütünleşen bu dallar, büyük bir sabit sermayeye gerek duymakta-
dırlar. Demir-çelik, petro-kimya, petrol rafinerileri,  azot, kâğıt, 
çimento v.b., gibi dallar, bunların başlıcalarıdır. Açıkça görülebile-
ceği gibi bu önemli dallar; özel sektörün genellikle az yöneldiği dal-
lar olmaktadır. 

Aşağıda kısaca imalât sanayiinde Kamu ve Özel kesimin Sabit-
Sermaye oranlarına değinelim: 
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'963-1976 Dönemi Sabit Sermaye Yatırımları 
Yıllar Kamusal % Özel % 

1963 21 79 
1964 32 68 
' 965 34 66 
1966 38 62 
1967 38 62 
1968 40 60 
1969 43 57 
I970 42 58 
" 9 7 ' 47 53 
1972 45-9 5 4 - ' 
' 973 38.4 61.6 
' 974 34.6 65.4 
' 975 46.5 53-5 
1976 47-9 52-1 

Kaynak:  D. P. T. 

Plânlı dönemde Kamusal kökenli yatırımlarının büyümesi ve 
özel kesim yatırımları ile bir bütünleşme sürecine girdikleri, yuka-
rıdaki çizelgenin aydınlattığı iki önemli nokta olmaktadır. Ayrıca 
1973-1975 döneminde, imalât Sanayiinin bileşiklerinde, K a m u ke-
siminin çoklukla ara malları üretiminde, Öze l kesimin ise tüketim 
malları üretiminde, önde geldiği anlaşılmaktadır. Aşağıdaki çizelge 
bu durumu yansıtmaktadır: 

İmalât Sanayiinin İki Kesime Göre Yapısal Bileşikleri 

Üretim Türü Kamusal Özel 
Toplam 

İmal. San. Payı 

Tüketim Malları 16.69 36. 26 28.74 
Ara Malları 77-92 46.09 58.32 
Yatırım Malları 5-39 I7-65 12.94 

İmal. San. Top. Yat. 100 100 100 

§ İstihdam Bakımından: K.t.T.'nde İstihdam 

1972 '973 1974 ' 975 1976 '977 ( 0 

Memur—Teknik 
Personel İşçi 
Toplam 

179.921 
212.462 
392-383 

192.360 
233-502 
425.862 

179.291 
324.543 
503-834 

' 95 -979 
348.399 
544-378 

230.310 
373-263 
586.365 

255 083 
412.796 
667.879 

(1) Programlanan. 
Kaynak:  Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve iştirakleri Yıllığı 1977, sh. 24. 

Belirtmeli ki, 1964'te Türkiye 'de çalışan genel sigortalı toplam 
işçi sayısı 680.074, kişi idi (1068). V e bunun % 26'sı olan 175.962'si 
K . t . T . ' n d e çalışmakta idi (1069). K . t . T . ' n d e çalışan prersonelin, 

(1068) Bknz, D. 1. E. Türkiye Milli Geliri, Toplam Harcamaları ve yatırımları, 1938, 
1948, 1969. 
— A. PAYASLIOĞLU:  Türkiye'de Özel Sanayi Alanındaki Müteşebbisler ve 

Teşebbüsler, S. B. F.,  Türkiye  İktisadi  Gelişmesi Araştırma projesi 1961, Ankara. 
(1069) Bknz, D. 1. E. Aylık İstatistik  Bülteni,  Ocak, 1966, sh: 16 ile 1964 yılma ait Bütçe 

Gerekçesi, sh: 30-31. 
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1977 yılında «667.000'e yükseldiği belirtilmektedir». Sözü geken bu 
personele yılda yapılan ödeme 47 milyar liraya varmaktadır. 

1975 yılına göre aktif  varlıkları 200 milyar lirayı aşan K . I . T . ' 
nin yaptıkları yatırımların, ancak % 4o'ı öz kaynaklarından karşı-
lanmaktadır. Bu nokta K . İ . T . ' i n finansman  sorununu çözemedik-
lerini aydınlatmaktadır. Dış kaynaklara % 60 oranında, aşırı bir 
bağımlılık göstermeleri, bu kuruluşların çelişkilerini de sergile-
mektedir. Açıkça, bu Kuruluşlar, işletme ihtiyaçları ve yatırımları 
için muhtaç oldukları fonları  yaratamamamaktadırlar. Söz gelimi, 
sadece 1975'te 36 Kuruluşun, işletme toplam açıkları: 7,3 milyar 
liraya çıkmıştır (1971'de 400 milyon idi). Konsolide Devlet Bütçe-
sinden karşılanan bu açıklar (ki 1975'te bütçenin 1 / 3'ni buluyor-
du), ekonominin tümünü olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bir 
bütün olarak verimsiz ve kârsız çalışmaları (1976'da zararları 6 
milyarı aşmakta idi, 1977'de 11 milyara yakın tahmin edilmek-
tedir). rasyonel bir işleyişe kavuşturulmuş olmamaları, siyasal baskı-
lara açık ve ekonomik özerklikten yoksun olmaları, etkinliklerini azalt-
maktadır. 

Konumuz bakımından bu noktaların önemi, Kapitalist Karma 
Ekonomi Sistemimizin, iki ayağından biri olan Kamusal Sektörün 
bel kemiğini oluşturan K . t . T ' n i n bu çelişkileri, tüm olarak Siste-
min çelişkilerini büyütmüş olmasıdır. Oysa asal görevi ve varoluş 
nedenleri, anılan sistemin çelişkilerini, azaltıp, düzenli akışını sağ-
lamak idi, kısaca. 

Özel ve Kamusal Ekonomik Kesimle, büyük bir gelişme gös-
termelerine karşın, iktisadî Sistemimiz açısından, çağdaş sorum-
luluklarını bütünü ile taşıyabilecek birgüce kavuşamamamışlardır. 
iki kesim de, tam rasyonel, etkin ve verimli bir örgütlenme tipi 
ve işleyişinden yoksun bulunmaktadırlar. Bu açıdan her iki kesim-
de içsel düzeyde görülen çelişkiler, sektörlerarası ilişkilerde de oluş-
maktadır. 

Bu kısa değinmelerde anlaşılabileceği gibi, ulusal ekonomi, 
Pre-Kapitalist, Özel ve Kamusal Kesimleri ile, henüz tam kaynaşa-
mamış ve gelişmelerin değişik aşamalarına göre, kendilerini uyum-
laştırabilecek içsel dinamiklere kavuşamamış bulunmaktadırlar. Tür-
kiye'ye özgü yapısal özellikleri de, kendi yapıları ile bütünleş-
tirebilecek güçten yoksun görünen bu özelliklleri ile, Kapitalist 
Karma Ekonominin, bunalımlara sürüklenmesine yol açan neden-
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leri çoğaltmakta ve Türkiye'ye özgü bir özgün modelin oluşmasını 
da engellemektedirler. Atatürkçü sistemin çerçevesinde, kit 'nin e-
konomi politiğinin oluşturulamamış ve yeterince anlaşılamamış ol-
ması, bu tıkanıklığın başlıca nedenidir. 

B) Hangi Sistem? 

Ülkemizin  geçirdiği  denemeler  şu andaki  maddesel  ve düşünsel  yapı-
ları,  uluslararası  ilişkileri  çerçevesinde,  şimdiki  zamanın sorunlarını  ve gele-
ceğin umutlarını,  hangi sistem «optimum» bir düzeyde,  daha  iyi karşılaya-
bilir? Bu sorunun burada,  tartışılmayacağını  yukarıda  vurgulamıştım. 

Yalnız şu kadarını belirteyim ki, Türkiye demokratik rejim 
içinde, ödenecek maliyeti (fiyat)  ve yürüyüşü (hızı) değişmek üzere, 
Kapitalist Karma Ekonominin Özel Kesim'e ağırlık veren ter-
tibi ile olduğu gibi, [en gelişmiş biçimi ile Atatürkçü Sos-
yal Kapitalizm], Kamusal Kesime ağırlık veren biçimi ile 
de hatta Kapitalist olmayan ve anayasamızm meşru çerçe-
sinde kalan, ülkemiz ve ulusumuzun yapısal ve düşünsel 
özelliklerinden beslenen özgürlükçü Sosyalizm ile de kalkına-
bilir. [Burada Atatürkçü Sosyal Demokrasi, Türkiyeye özgü 
bir model olarak, ortaya çıkmaktadır. Marksist Sosyalizmden 
ve Avrupa ülkeleri örneklerinde sergilenen Demokratik soldan 
da farklıdır].  Fakat ne idiğü belirsiz, belirlenememiş, Kapita-
lizm ve Sosyalizmlerden bağımsız ve özerk bir niteliği olma 
dığı halde, « «üçüncü bir yol» olarak ileri sürülen ne özelci, 
ne kamusal olmayan gerçekten müphem, karışık bir «Karma 
Ekonomi» ile, kalkınamayacağı  veya en azından, çok geç ve 
güç kalkınacağı söylenebilir. Çünkü yapıları ve işleyişi (me 
kanizmaları) oyun kuralları açıkça ortaya konamamaktadır. Çün-
kü, Kapital izmi gizlemeye, yönelik yani (Kapital izmin incir yapra-
ğı), sistemin yalnız özünü değil , fakat  gelişebilme yeteneğini de 
büyük ölçüde yaralamaktadır. Yalnız bilimsel gerçeklik bakımın-
dan değil , fazladan  uygulamaya ilişkin yararlı nedenlerle de, nite-
liğini saptırmamak gerekmektedir. Burada, sistemler konusunda 
açık bir tutarsızlığın giderilmesi sorunu, karşımıza çıkmaktadır. 

Yarım yüzyılı aşan bir zamandan beri memleketimiz, Kapita-
list Sistemin, özel kesim'e ağırlık veren tertibinden; kamusal 
kesime ağırlık veren tertibine, gidip gelmelerle çok değerli 
fırsatları  cömertçe harcamış bulunmaktadır. Ve şu son yıl-
larda kurulan iki Hükümetin (Erim H.) güttüğü iktisadî 
politikalar, bu elli yıllık denemeleri, bir kez daha fakat  hızlıca 
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tekrarlamış bulunmaktadır. Yalnız şunu belirteyim ki sis-
temi belirleyecek geliştirilecek, iktisadî politikalar konusun-
daki bu istikrarsızlık, bu değişmeler, memleketimizde res-
men kabul edilmiş olan Müdahaleci Kapitalist Sistemin, ne özel 
kesimini kalkınmanın dinamiği (motörü) yapabilecek orga-
nize etkin bir hale getirebilmiş (piyasa, fiyat  v.b. mekanizma-
ları oluşturabilmiş) yapabilmiş onu dağmıkılıktan kurtara-
mamıştır. Ve ne de Kamu Kesimini endüstrileşmeyi kalkın-
mayı sürükleyip geliştirebilecek bir güç bir yapı ve bir me-
kanizma haline getirebilmiştir. Sistemimizin en büyük ek-
sikliği ve dramı anılan tertiplerden, hiç birinde gerekli tu-
tarlılığı ve sürekliliği sağlayamamış olmasıdır. 

Böylece, Müdahaleci  (karışıcı)  Kapitalist  sistem içinde  kalan  Karma 
Ekonomi  rejiminin dinamik  iki  kesimi olabilecek  Özel ve Kamu sektörleri, 
sistemin mantığına ve gereklerine  uygun bir doğrultuda,  geliştirilememiş  olduk-
larından  ; anılan bu iki  kesim arasında,  karma  ekonominin gereği  olan yararlı 
ve etkin  bir işbirliği  bir diğerini  bütünleme, düzeltme  ve desteklemenin  organik 
(göbek)  bağları  ilişkileri  de,  halen kurulamamıştır,  denilebilir. 

a) Güçlü Bir Devlet ve Kamu Kesiminin Zorunluluğu: 

Oysa Karışıcı  Kapitalizmi  bir iktisadî  sistem olarak  seçmiş ve 
iktisaden  halen yeterince gelişmemiş olan bir ülke  Karma Ekonominin 
hangi tertibine  ağırlık  ve öncelik  verirse versin Kamusal Kesimi bir veri 
olarak geliştirmek ve çok etkin bir hale getirmek mecburiyetindedir. 
Özel sektörü, mevcut olmadığı yerde yaratmak,  oluşturmak,  mevcut 
olduğu  yerde,  onu teşvik  etmek,  yöneltmek  onunla yararlı  iş ve güç birliği  yapa-
bilmek  için bir ön gerektir  bu. Yine özel ve özgür kesimin yapmadığını ve 
yapamadığını karışıcı  Kapitalist  sistemin yeni anlayışları  doğrultusunda 
yapabilmek  için bile, Kamusal Kesimin geliştirilmesi  ve etkin  bir yapıya, 
rasyonel bir işleyişe (bürokratik  değil)  kavuşturulması  zorunludur. 

Kapitalist  sistem çerçevesinde  Kamusal Kesimin bu yeni rasyonellerin 
kaldıraçları  doğrultusunda  geliştirilmesinden,  çekinmemeli  hatta bu husus 
bizzat Özel Kesim tarafından  bile istenmelidir. 

Burada memleketimiz bakımından, son derece önemli bir konu 
olan Devlet sorunu, ortaya çıkmaktadır, iktisadî Sistem seçeneği 
ve tertibi ne olursa olsun, ülkemizin sahip olduğu, ekonomik tüm 
potansiyellere göre gelişebilmesi, ulusal gereksinmelerin, uygarca 
ve yeterince karşılanması ve uluslararası düzeyde de, Türkiye'nin 
hakkını yedirtmiyecek bir yere (lâyık olduğu yere) çıkarılabilmesi 
için, D E V L E T ' i n öncülüğüne, büyük bir ihtiyaç bulunmaktadır. 
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Fakat, nasıl bir D E V L E T ? Güçlü, etkin, adil ve demokratik bir 
D E V L E T kuşkusuz. Burjuvazinin, belli ortamlarda Faşizme dönü-
şebilen Diktatörlüğünün Devleti değil. Sosyalizm kavramı altında 
gizlenmek istenen kızıl Bürokrat ve Teknokratların Diktatörlüğüne 
olanak veren Devletde değil. Ekonomik ve siyasal iktidarları tüm 
ulusa sosyal adalet ölçüleri içinde (çalışma, yaratma, istidat, hak-
etme) paylaştıran, bir sosyal grubun, diğer sosyal grubu ezme-
sine sömürmesine, kısaca diğer sosyal gruplar ve sınıflar  üzerinde 
egemenlik kurmasına olanak ve izin vermeyen, uluslaştırılmış, ger-
çekten demokratik bir Devlet. 

İşte bu nitelikte güçlü bir Devlet'in öncülüğünde, ancak yok-
sulluk, adaletsizlik ve eşitsizlik üreten kaynaklar ve nedenler gide-
rilebilir. Ancak böylesi bir Devlet, ekonomik-sosyal, kültürel geliş-
meler ve insancı kalkınmışlığı gerçekleştirebilir. Bireysel ve toplum-
sal düzeyde oluşturulması olanaklı yaratıcılığı, ulusal ve ülkesel 
düzeyde eşgüdümü sağlayabilmek için bu tür bir Devletin öncülü-
ğüne ihtiyaç vardır. 

Bu doğrultuda etkin ve yurttaşlarda saygı ve sevgi yaratacak, 
uygar ve insancı bir uyum, davranış, tutum, düşünüş disiplini aşı-
layabilecek ve yaygınlaştırabilecek güçlü bir Devlet 'e , toplumsal 
yaşamın bütün kesimlerinde, büyük bir ihtiyaç vardır. Öncülük et-
mek için. Yöneltmek, özendirmek, desteklemek ve engelleri aşa-
bilmek için. Y a p m a k yaptırmak, denetlemek ve çaydırmak için. 
Uluslararası ilişkiler düzeyinde de, ülkenin aleyhine olan tüm aşırı 
ve zararlı bağımlılıkları, giderebilmek için... 

1980 Türkiye'sinde  iktisadî  sistemi belirli  ve etkin  bir tarzda  oluştu-
ramamış olmak  gerçeği  yanında  ulusal  iktisadî  kalkınmayı  engelleyen  diğer  bir 
boğaza değinmek  gerekir,  zira bu yapı, aynı zamanda  iktisadî  sistemimizin 
gelişmesini  de  engellemektedir. 

b) Bürokrasinin Engelleri 

Yönetsel  (idarî)  yapı Türkiye'de  başlı başına bir sorundur.  Bu önemli 
öge değişik  hükümet  adamları  tarafından  olduğu  kadar,  Ö z e l Sektör kesi-
minde  de  açık ve kapalı  bir tarzda  tekrarlanan  mal î idarî bürokrasidir. 
Türkiye'de  yönetsel  yapı, kalkınmayı  engelleyen  en büyük darboğazların,  en 
önünde  gelmektedir. 

Adeta Fransız «İdarî monarşisini» andıran bu bürokrasi gerçek 
bir sanayileşmeye özendirmekte, ihracatın gelişmesini engellemekte 
ne Karışıcı Kapitalist Sistemin gelişmesine ve ne de Kapitalist o lmayan 
diğer demokratik seçeneklere giden yolları açabilmektedir. Bü-
rokrasi Statüko'cudur, yetkilerinin ve ayrıç alıklarının sürekliliğini 
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ve güvencesini gözetir. Güncel kötü durumun ise muhafaza  edilecek 
bir yanı yoktur. 

Oysa ciddî  istikrarlı  hızlı bir iktisadî  kalkınma  politikasını  hazırlayıp, 
yürütebilecek  kudrette  malî  ve idarî mekanizmayı  yaratmadan,  kalkınmayı 
gerçekleştirmek  bir düş  olur  (1070). İktisadî  sistemimizi, yeni eğilimler  ve 
gereksinmeler  doğrultusunda,  geliştirmek,  bir düş  olur. Bu Devlet  gücünü, 
halkı  ezen, haksızlık  yapan, sömüren yabancılaştıran  ve kendi  görüş ve duygu-
larını halka  ve ülkeye  zorla kabul  ettiren  (dikte  ettiren)  bir Bürokrasi-tek-
rıokrasi,  açıkça sömürücü ve egemen bir sosyal sınıftır. 

Belirtmek  gerekir  ki,  ülkelere  ve değişik  iktisadî  sistemlerde  ağırlığı 
değişmek  üzere, BÜROKRATÎZASYON  süreci, çağımızda  evrensel 
bir olgudur.  Devlet'in,  halkçı,  Demokratik  veya bastımı otoriter  niteliklerine 
görece, sakıncaları  azaltılabilmektedir. 

Sos\al  örgütlenme  tipinin en gelişmişi  olan Devlet,  bir yapısal Kurum 
olarak  işlevlerini  ve hedeflerini,  bürokrat  ve teknotratlar  aracılığı  ile yürüt-
mekte  ve gerçekleştirmeye  çalışmaktadır.  Bu asal neden  ile Devlet,  vatandaşları 
ile bu memurları  aracılığında  ilişki  kurar.  Yönetsel  ve ekonomik  yönleri ile 
(geniş  anlamda)  Kamusal Kesim, hem örgütlenme  tipi, hem işleyişi, hem 
de  tüm kadrolarının  eğitsel  düzeyi,  davranış  ve tututumu  nitelikleri  ile DEV-
LET'i tutuklamaktadır.  Çünkü  bu yön ve nitelikleri  ile DEVLET'i  belirle-
mektedir.  Ayrıca anımsatmak  gerekir  ki,  Bürokraside  bir tek  olgu söz konusu 
değildir.  Çeşitli  bürokrasiler  ve çeşitli  işlevli  Bürokrasiler  bulunmaktadır. 

Türkiye'de  Bürokrasi  yapısı (örgütlenme  tipi ve işleyişi), bırakınız 
gönlümüz ve yukarıda  umutlarımızı  yansıtan Devleti,  Anayasamızda  belirle-
nen Devletin imajını bile, oluşturup  yansıtamayacak,  çağdaş  ve modern  gerek-
sinmeleri göreve dönüştüremeyecek  nitelikte,  görünmektedir. 

Hele  bu yüce önemine karşın,  bu Kitabın  3. baskısının yapıldığı  şu 
sıralarda  (1980), ülke  Bürokrasisi,  yukarda  belirtilen  yetersiz duru-
munu daha  da  bozacak üç yönlü bir aşındırma,  yıpratmanın (eroziyon)  etkisine 
açık hale getirilmiştir.  Son derece  tehlikeli  (yalnız  insancı bakımından  değil, 
gelişme, kalkınma  ve Devlet'in  varlığım  sürdürmesi  bakımından  da)  bulduğumuz 
bu durumun  ilki,  aşırı enflasyon  karşısında  bir milyonu aşkın çokluğu  içinde 
MEMUR grubunun, her gün biraz daha  düşen  yaşam düzeyi  ve ezikliğidir. 
İkinci  önemli husus, Türkiye'nin  gerek  içte, gerekse  dışta,  karşılaştığı  çetin 
sorunlar  giderek  daha  karmaşık  bir duruma  gelmektedir.  Bu nedenle  daha 
bilgili,  daha  yetenekli  ve sorumluluk  yüklenecek,  uyumlu bir eğitimden  geçmiş, 

(1070) Bknz, A. DELİON: Les Problemes Administratifs  de la Coordination en Matidre 
de D^veloppement £conomique et Sociale; Brüksel, 1. 1. S. A., 1969. 
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yetişkin  ve layık  kadrolara  olan ihtiyacı büyürken,  işe ehil (layık)  kişilerin, 
belli  yetenek  ve sınanmış sağlıklı  ölçülere  göre, önemli mevkilere  getirilmesi 
gerekirken;  tam tersine, küçük  siyasal partizanlıkların  ve kişisel  çıkarların 
doğrultusunda,  işlere hiç de  ehil olmayan kimselerin,  hiç bir sakınca görmeden 
en Önemli mevkilere  atanması, şu son zamanlarda,  mallesef  yaygın bir uygu-
lama haline gelmiştir.  Normal  ve yasal ve de  liyakat  ölçütüne göre, bir Bakan-
lıkta  şube Müdürü  bile olmaya henüz hazır olamamışların,  bir çırpıda,  Genel 
Müdür  ve Müsteşar  bile oldukları  kolayca  izlenebilir  bir duruma  gelmiştir 
(ayrıca  uzmanlık  dalma  aldırmadan).  Doğaldır  ki  bu tür kişilerin,  haksız  ve 
insafsız  bir tarada  Devlet  ile alay edercesine  kimi önemli görevlere  asansörle 
çıkar  gibi gelmeleri,  yalnız yükseklmek  için gerekli  olan çalışma, gayret,  olumlu 
yarışım ve hazırlıkları  (manevî  değerler  sistemini) bir tarafa  atmakla  kalmaz, 
yetersiz yöneticiler,  çevrelerine  bu kez ve çoklukla,  yetersizliklerini  kendilerine 
anımsatmayacak  nitelikteki  kimseleri  almaya yönelmekte  ve sonunda  bu uygu-
lama ölçüsünde,  yönetici kadı  olar güçsüz hale gelmektedir.  Bir de  bu noktaya 
son yıllarda,  gerektiği  gibi eğitim ve öğretim yapamayan tüm Öğretim Kurum-
larımızın ve eğitimin düşmekte  olan global  düzeyi,  duruma  eklenirse,  konunun 
önemi (dramı  dememek  için), daha  iyi anlaşılabilir. 

Kısaca  anmakla  yetindiğimiz  bu üç ayrı odaktan  kaynaklanan  neden-
lerle,  Türkiye  Bürokrasisi  ve Devlet  mekanizmaları,  korkunç  bir eroziyonun 
etkisinde,  jelç olmakta,  kötü  ve yetersiz yöneticiler  iyileri kovarken,  büyüyen, 
karmaşıklaşan  ülke  sorunlarının  çözümü olanaksızlaşmaktadır. 

Son söz olarak  geri kalmış  bir yönetim, gerukalmış  bir ülkeyi  kalkın-
dıramaz.  Bürokrasinin  engebesinde  boğulmuş bir yönetim ve Kamu  Kesi-
mini ve ne de  Özel Kesimi  sürükleyici  dinamik  bir organ, bir özne haline ge-
tiremez. Oysa 1980 Türkiye'sinin  iktisadî  sistemini yöneltecek  nitelikteki, 
iktisadî,  sosyal ve siyasî  yapılar, kanımca ya Atatürkçü  Sosyal Kapitalizme 
veya Atatürkçü  Demokratik  Sola  doğru  koyacak  niteliktedirler.  Az ötede bu 
konuya değineceğiz. Bu yeni eğilim ve niteliklerle  bağdaşmayan  bir yönetim 
ve bir Devlet,  toplumsal,  ekonomik  katmanlardaki  potansiyelin doğal  evrimci 
akışını yalnız engellemekle  kalmaz-  Bu büyük potansiyeli,  patlama noktalarına 
sürükleyebilir.  Yaratıcı  ve olumlu süreçler  yerine, yıkıcı  süreçler  oluşabilir. 
Bu nedenle,  bu günkü  sistemi sürdürebilmek  için olsun, değiştirmek  için olsun, 
güçlü ve insancı etkin  bir Devlete ve kesimine ihtiyaç vardır. 

c) İktisadî Sistemimizin Karşılaştığı Bunalımları ve 
Geleceği. 

Bir iktisadî Sistem, oluşturması olanaklı politikalar (iktisadî 
sosyal) aracılığı i le, ülkenin sahip olduğu tüm ekonomik potansi-
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yelleri harekete geçiremiyor ve rasyonel bir tarzda işletemiyorsa; 
ulusun çoğalan ve çeşitlenen ihtiyaçlarını insancı bir düzeyde do-
yuramıyorsa (sosyal adalet), yetersiz kalıyor demektir. T ü m yete-
nek ve olanaklarını kullanamadığı için, bunalıyor demektir. Yaşa-
tan ve hoşnutluk veren bir gönenç üretemeyen (sağlıklı bir iktisa-
dı , büyüme-gelişme ve kalkınma) bir iktisadı sistem, düşünceme göre 
uygarlığın kesin ve çağdaş iki temel ölçütü sayılmak gereken, doğaya 
ve sosyal alandaki çelişkilere de, egemen olamıyor demektir. 

Yukarıda kısaca anılan çerçeve içinde, ulusun çoğunluğunu 
hoşnut edemeyen ve çelişkilerini gideremeyen bir iktisadî-sosyal 
sistem kendini daha sağlıklı bir biçimde yeniden üretemiyor (sür-
düremiyor) demektir. Diriliğini yitirmiş demektir. 

Türkiye'nin Kapitalist Karma Ekonomi Sistemi, oluşturduğu 
iktisadî-sosyal politikalarla, sayısı hızla çoğalmakta olan nüfusu-
nun, tüm gereksinmelerini karşılayamamakta, dönüşen ve çeşitle-
nen ihtiyaçları yeterince doyuramamaktadır. Çünkü ülkenin sahip 
olduğu tüm potansiyelleri, savurganlığı büyük boyutlara vardır-
madan, rasyonel bir tarzda işletememektedir. Oluşan ulusal sosyal 
hasılayı, adaletli bir tarzda bölüştürememektedir. 

Söz gelimi, 57 yıldan beri, ulusal ve ülkesel düzeyde büyük öz-
veriler pahasına, büyük sosyal adaletsizlikler pahasına, kimi Özel 
Kesim, ayrıcalaştırılarak desteklendi, kayırıldı, beslendi. Yukarıda kısa-
ca anıldığı üzere, Özel Kesime ek olarak Kapitalist bir Kamusal Eko-
nomik Kesim de, oluşturuldu. Fakat çağdaş ölçütlere göre, gelişmiş 
bir Kapitalizm üretilebildi mi? Gerçek bir sanayileşme gerçekleştirile-
bilindi mi? Kalkınmanın gerçek ölçütlerinden b'iri olan (sayılaması 
gereken) ihracatın düzeyi (döviz girdisi), başkaca dendikte,toplam 
ithalatı karşılama oranı, % 40 (1976 yılı ön tahminlerine göre % 33,3), 
düzeyine bile varmamaktadır. Yığın halinde karmaşık ve sade ima-
lât ürünü ihraç edip ulusal ithalâtı karşılayabilecek bir düzeye erişti-
mi, her gün daha da büyüyen bağımlılığı aşabilerek sanayileştiren 
sanayiye kavuşabildi mi, Türk Kapitalizmi? Bu noktada ekonomik 
sistemimiz, uluslararası düzeyde bir güç yanmasında boyunun öl-
çüsünü almış olmaktadır. Sonuç hiç de iç açıcı değildir. Dış öde-
meler sorununun uluslararası ekonomik ilişkilere bağlı yanı bir tara-
fa,  ulusal düzeyde, Kapitalist Karma Ekonomimizin, Kamusal 
ve Özel kesimleri ile, gerek ayrı ayrı gerekse karşılıklı olarak, yeterince 
gelişmemiş bulundukları, aydınlığa çıkmaktadır. Üzülerek belirtmek 
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gerekir ki, Türkiye' in Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi sorunu, as-
lında içsel düzeydeki tüm ekonomik dengesizliklerin yansıdıkları- bir 
odak niteliğindedir. Dış Ticaretin yapısı, bu noktada çok önemli 
bir gösterge niteliğindedir (ve 1977 yılında dış ticaret açığının 3,6 
milyar dolara ve carî işlemler açığının ise, 2,8 milyar dolar çevresinde 
kalacağı varsayılmaktadır). 

1 -
Üretimin nicel ve nitel olarak yetersizliği, dış ödemeler sorunu, 

enerji bunalımı, ekonomik-malî savurganlık, hızlı ve sürekli enf-
lasyon, aslında ulusal ekonominin iç ve dış dengelerinin yalnız bo-
zulmasının değil; fakat,  büyük bir bunalım içinde olduklarını da 
göstermektedir. Bu bunalımın bir diğer göstergesi, ülkeyi çeşitli 
boyutlarında saran yaygın anarşidir. Anarşi ile, enflasyon  üzerinde 
biraz durmakta zorunluluk görüyorum. 

aa) Ekonomik ve Sosyal Yaşamı Kuşatan Anarşi 

Ekonomik alanda büyük bir bunalımla karşı karşıya bulunan 
Türkiye'nin, iç ve dış ekonomik dengeleri bozulmuş bulunan 1980 
yılı Türkiyesi 'nin, gelişme potansiyeli büyük, gelişme yeteneği yük-
sek, gerçekten büyük T Ü R K Î Y E ' n i n  en büyük sorunu, kanımca 
kuralsızlığın kural, yasasızlığın yasa haline gelmiş olması sonu-
cunda, yıkıcı, dağıtıcı bir A N A R Ş İ N İ N  ve disiplinsizliğin, toplumun 
tüm kesimlerini sarabilen yaygınlığıdır. 

Trafikteki  haykırıcı anarşi (alt yapı yetersizliği, araç sayısı 
arasındaki dengesizlik ve sürücülerin kural dışı tutumları ile, Dev-
letin denetim ve gözetim yetersizliğinin oluşturduğu çelişkiler), 
gençlik kesitinde dramatik boyutları ile yansıyan anarşi v.b., aslın-
da, yukarıda anılan yaygın anarşinin, en duyarlı kesitlerdeki yan-
sımasından başka bir şey değildir. Üret imde anarşi. Tüketimde 
anarşi. Devlet kesiminde anarşi, haykırıcı boyutlara çıkmışken 
(devleti oluşturan birimlerin her birinde ve bunlar arasında), 
toplumsal yaşamın değişik alanlarını, uyumsuzluk, düzensizlik asarmış-
ken, mikro düzeyde bireylere sınırlı bir tarzda aşılanmak istenen 
kural, yasa ve düzen düşünceleri, yetersiz kalmaktadır. Devlet ile 
olan ilişkilerinde bireyler, toplum ile ve diğer insanlarla kurduk-
ları ilişkilerde bireyler, sürekli bir düzensizlik, disiplinsizlik ve yasa 
dışı davranışlar içinde yüzüyorlarsa ve bu doğrultuda yabancılaşı-
yorlarsa, Devlet ve toplum çeşitli boyutları ile anarşi üretiyor de-
mektir. Evde, sokakta, okulda, pazarda, iş yerinde hiç bir şeyin çağ-
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daş uygarlık düzeyde, bir düzenlilik içinde cereyan edemediği bir 
ortamda, her şey bireylere bir uyum değil, bir anarşi aşılıyor demektir. 

Hiç kuşku yok ki böylesi bir anarşik ortamda, ekonominin iç 
dengeleri ve dış dengeleri, ekonomik gelişmenin çeşitli yanları ara-
sında kurulması gereken eşgüdüm, birbirini destekleme ve dar bo-
ğazları aşma politikaları, başarı ile ne oluşturulabilir ve ne de 
güdülebilir. Nitekim, sadece zamlarla sınırlanıp kalan son istikrar 
tedbirleri, oluşturulması gereken iktisadî politikayı, klâsik ve ge-
leneksel bütüncül tarzda bile yaratamamış ve ters sonuçlar doğur-
muştur. K a b a çizgileri ile, değinmekle yetindiğimiz bu korkunç 
anarşinin bir başka örneği, ulusal ekonomiyi ve büyümeyi bir kanser 
gibi sarmış görünen E N F L A S Y O N ' d u r . 

bb) Ekonomik / Sosyal Dengeleri Alt üst Eden Enflasyon. 

Yukarıda değindiğimiz anarşinin ekonomik alandaki yansıma-
larından biri de ulusal ekonomiyi kıskacına almış bulunan hızlı 
ve sürekli enflasyondur.  Yalnız üretim arzının, toplam talep hac-
minin gerisinde kalmasından kaynaklanmayan enflasyon,  Devletin 
gözetim ve denetim yetersizliğinde oluşan iktidar boşluğunun, ek-
sik bir rekabet ve bozuk ve düzenlenmemiş bir piyasa mekanizma-
sından da, kaynaklanmaktadır.  Yukarıda anılan anarşiden kay-
naklanan enflasyon,  vurgulamak gekir ki, oluşup geliştikten sonra, 
ekonomik anarşiyi besleyen ve daha da yaygınlaştıran yıkıcı bir kay-
nak haline de gelmektedir. 

Bir iki kesit değinme ile bu durumu biraz yansıtmağa 
çalışalım. İktisadi kaynakların  rasyonel ve işlevsel dağılımı 
(makro ve mikro düzeylerde) hızlı ve sürekli bir enflasyon 
karşısında olanaksızlaşmaktadır. Sadece bu neden, Türkiye 
gibi bir ülkede son derece zorunlu olan gerçek ve etkin bir 
Planlamayı, engellemektedir. Çünkü gelir dağılımını temel 
ölçüt olarak el alan ve iktisadî kaynakların  yönlendirmesini 
(dağılımını), satın alma gücüne göre düzenlemek (planlamak) 
gerekmektedir. Oysa hızlı ve sürekli bir enflasyon,  Millî 
Geliri, kendi mantığına göre yeniden bir paylaşıma tabi 
tuttuğundan, Sosyal yapıyı oluşturan çeşitli sosyal gruplarm 
gelir düzeyini, veri olarak temel ölçüt nitelikleri ile ele 
almak, olanaksızlaşmaktadır. 

Böyle bir ortamda sabit gelirli olmayan (memur-işçi dışın-
da), sosyal grupların (üreticiler, sermaye çevreleri ve fiyat  yükse-
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iişlerini, başkalarına yansıtabilen meslek ve iş sahipleri), gelir dü-
zeyleri giderek yükselir. Bu durumda ülkenin iktisadî kaynakları-
nı, çoğalan bir tarzda sürekli yükselen ve dönüşen bu sosyal grup-
ların ihtiyaçları ve istemlerine göre yöneltmek (oldu-bittisi), bir zo-
runluk haline gelir. Burada sosyal adaletsizlik ve dengesizlikler bir 
yana, ekonomik büyük bir savurganlık da oluşabilmektedir. 

Diğer yandan, hızlı enflasyon  karşısında, sabit gelir bölgesin? 
de bulunanların, paranın sürekli ve girerek düşen satın alma gücü 
oranında düşen yaşam düzeyleri, bir piyasa ekonomisin belirlediği 
yapılar ve ortamlarda, iktisadî kaynakları bu sosyal grupların do-
yurulması gereken zorunlu gereksinmelerine göre gütmek de, olanak-
sızlaşmaktadır. 

Ekonominin makro-mikro dengelerini bozan sürekli enflasyon, 
her şeyden önce ekonomik rasyonelliği iptal etmektedir. Ekono-
mik yapı ve ekonomik dengeler (iç-dış), bozulmaktadır. Bu denge-
sizliklerin doğurduğu derin çelişkiler, sosyal yapı ile ekonomik ya-
pılar arasında bulunması gereken dengeleri de alt-üst dederek, sos-
yal barışı yok etmektedir. Ekonomik ve sosyal yapının bozulması 
ve çelişkiler içinde yüzmesi, manevî değerler sistemini de (çalışma 
aşkı ve disiplini, yaratma, kazançların meşruluğu-ahlâk v.b.) , son 
derece bozmakta, toplumu yüceltebilecek unsurlar ikinci plâna itil-
mektedir. Bu noktada karşımıza, yukarıda değindiğimiz anarşiye 
kaynaklık edecek bir odak daha çıkmaktadır. 

Türkiye'nin Kapitalist K a r m a Ekonomisinin şimdilerde sür-
mesi ve geleceği, aşağıda kısaca değinilen sorunları çözmede göste-
receği başarı ve yansıtabileceği yeteneğe bağlıdır. 

Ulusal Düzeyde: 

• Ülkenin, doğal , beşeri ve sermaye dalında sahip olduğu tüm 
potansiyelleri (ve yaratma gücünü) ulusun gereksinmelerini, asgari 
geçim düzeyinin üstünde bir bölgede karşılayabilecek biçimde ras-
yonel olarak ekonomik gelişmeye kanalize ederek, dayanak yapmak. 

• Ekonomik ve sosyal-siyasal yapılar arasındaki dengeyi, 
sosyal barışı, demokrasiyi, kurarak sürdürmek. Üretimde yetersiz-
liği, tüketimde aşırı savurganlığı ve istihdamda işsizlik sorunlarını 
çözmek. 

• Ekonomik ve sosyal-siyasal yaşamı kuşatan, ulusal Dirliği 
ve kardeşliği bozan anarşiyi, bütünü ile berataraf  edilemezse bile, 



ç a ğ d a ş i k t i s a d i s i s t e m l e r 7 

taşınır ölçülere indirebilmek. Devleti ulusallaştırmak, etkinleştir-
mfek. 

Uluslararası Düzeyde: 

• Türkiye'nin, ekonomik, politik ve özellikle kültürel-spiri-
tüel bağımlılığını, ulusun kişiliğini ve ülkenin yararlarını, yaratı-
cılığını yok edemiyecek boyutlarda tutabilmek. 

• Dış ekonomik ilişkileri (Dış ticaret-borçlanma) ülke yara-
rına dönüştürebilmek (ihracatın, nicel-nitel olarak geliştirilmesi ve 
yer yüzünün çeşitli bölgelerine kaydırılması). 

Kapitalist Karma Ekonomi Sistemimiz, yaşama ve sürme diri-
liğini, yukarıda belirtilen ve aşağıda kalın bir iki çizgi halinde anı-
larak bütünleşen sorunlara vereceği karşılıkların doyuruculuk düzeyine 
göre belirlenecektir. Ayrıca bu sorunları çözmeğe çalışırken, oluş-
ması doğal sayılabilecek diğer çelişkileri de en azından taşınabile-
cek (tahammül edilebilir) boyut ve sınırlarda tutabilmesine bağlıdır. 

Bu konuda son bir saptama olarak şunu vurgalamak gerekir: 
Türkiye'nin iktisadî sistemi, Batı dünyasından ithâl edilmiş bir 
sistemdir. Bu noktada, ulusal ve doğasal yapılarımıza uymayan yan-
larının oluşturduğu çelişkileri yenmesi, gidermesinin doğurduğu 
bunalımlar söz konusudur, ikinci olarak Batı kökenli bu sistem, 
Türkiye'de yerleşirken ve gelişirken oluşturması doğal karşılanması 
gereken çelişkilere (gelişim hastalıkları) karşı koyması, sorunu doğ-
maktadır. Gelişen ve dönüşen Türkiye'nin doğurduğu yapısal yeni 
sorunların da çelişkilerinin, diğerleri ile bütünleşmesi, çözülmesi ve 
giderilmesi gereken bunalım boyutlarını ve dikenliliğini, gün ışığına 
çıkarmaktadır. 

Yukarıda kısaca andığımız bunalımlar, aslında vurguladığımız 
yönleri ile yeterince gelişememiş Kapitalist Sistemimizin (son 57 
yılda gerçekleştiridiği önemli gelişmelere rağmen), az gelişmişikli-
ğinden de, kaynaklanmaktadır. 

cc) İktisadî Sistemimizin Değişme Dönüşme Olasılıkları 
Yukarıda bunalımlarına kısaca değinilen Sistemimizin, önü-

müzdeki yıllarda hangi yönde, nasıl gelişeceğini aydınlatan göster-
geler var mıdır? 

Türkiye gibi Demokratik siyasal bir rejim ile yönetilen, baş-
kaca dendikte, Demokratik Kapitalist bir sistemi olan ülkede, ya-
pısal değişim ve dönüşümün (üretim güçleri ve ilişkilerinin), do-
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ğan çelişkilerin, hoşnutluk ve hoşnutsuzluğun, anlamlı bir tarzda 
yansıdığı, en objektif  (nesnel) alanlardan biri, Seçim oylamaları-
dır (Genel ve Yöresel). 

Aşağıda ki, çizelge Türk ulusunun siyasal eğilimleri ile birlikte 
sistem tercihlerini de yansıtmaktadır. 

Ekim 1973 
Genel Seçimi 

Haziran 1977 
Genel Seçimi 

Seçmen Sayısı 
Seçime Katılan 
Katılma Oranı 
Geçerli Oy 

16.798 bin 
11.224 " 

% 68,8 
10.724 bin 

21.257 bin 
15.358 " 

% 72.4 
14.827 bin 

Siyasal Partilerin Son İki Genel Seçimlerde Aldıkları Oylar. 

S. Partiler 

YILLAR 

S. Partiler 1973 /Toplam % 1977/Toplam % Fark % (- ,+) 

C . H . P . 3.571 bin 33-3 6. 136 bin 4 1 . 4 8.1 ( + ) 
A . P . 3.198 " 29.8 5 468 " 3 6 9 7-1 (+) 
D . P . 1.276 " 11.9 274 " 1 .8 10.1 ( - ) 
M . S . P . 1.266 " 11.8 1.270 " 8 .6 3-2 ( - ) 
C . G . P . 564 " 5-3 278 " i-9 3-4 ( - ) 
M . H . P . 362 " 3-4 952 " 6 . 4 3-2 (+) 
T . B . P . 122 " 1.08 59 " 0.4 0.68 (—) 
T . l . P . 1969 Yılı 2 . 7 0.1 2.6 ( - ) 
Bağımsız 303 bin 2.8 37o " 2-5 0 . 3 ( - ) 

Yukarıda yer alan çizgide yansıyan veriler, iktisadî sistemi-
mizin olasılı gelişim yönlerini de göstermektedir. 1977 yılı Haziran 
seçimlerinde saptanan eğilimler, iktisadî sistemimizin Demokrasici 
yöntemler ile, genel oyların (seçime katılan) % 41,4'nü alan C . H . P . , 
ile yine oyların % 36,9'nu alan A . P . ' n i n görüşleri yönünde gelişe-
bileceğini göstermektedir. O anda koalisyonda bulunan A . P . , K a -
pitalist K a r m a Ekonominin Öze l Sektöre ağırlık veren tertibini 
uygulamakta idi. T e k başına siyasal iktidara geçebilecek kadar oy 
çokluğunu aldığı takdirde, Kapitalist K a r m a Ekonomiyi, Sosyal 
Kapital izme kadar görürebilir, izlenimini edinmek olanaklıdır. 
C . H . P . ' n e gelince. «Demokratik Sol» veya «Sosyal Demokrasi», 
görüşünü savunan bu Parti, «Demokratik Sol bir Parti olduğunu» 
(1071) i lân eden C . H . P . , (bu kavram, 1974'te toplanan Tüzük, 

(1071) Daha geniş bilgi için bknz,: Cumhuriyet Halk Partisi Programı, 1976. 
— Demokratik Sol Düşünce Forumu, Ankara: Gençlik Kolları Yayını,  1974, s. 6-

20 v.s. 
— A. Coşkun: Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokratik Sol. 
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Kurultayında kabul edilerek, C . H . P . tüzüğüne girdi) «hızlı kalkın-
ma ile sosyal adaleti birlikte ve özgürlükçü demokratik rejim için-
de gerçekleştirmeğe kararlıdır» (1072). 1974 yılı Aralık ayında. 
Partinin Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu tarafından  «De-
mokratik Sol Düşünce Forumun»da, yaptığı konuşmada B. Ecevit, 
CHP'nın sol anlayışının özünü, aşağıdaki gibi belirtmektedir: « . . . 
Ülkümüz, kimsenin kimseyi ezemiyeceği, sömüremiyeceği, insan 
kişiliğinin her türlü toplumsal engelden kurtulmuş olarak özgürce 
gelişebileceği dinamik, yaratıcı ve hakça bir düzen kurmaktır. 
Temel ilkemizde bu ülküye doğru demokrasi kuralları içinde iler-
lemektir.» 

Yine Parti Genel Başkanı Ecevit, X X ' n c i Kurultay'ı Açış Konuş-
masında da (14. Aralık. 1975), yukarıda yansıyan anlayışı daha da 
vurgulamaktadır: « . . . b i z i m demokratik sol anlayışımız, belli ve 
tutarlı bir doğrultuyu gösterir, ama kalıplaşmış katı formüllerden 
oluşmaz. Halkça ve insanca düzen ülküsüne erişmek için izlediği 
doğrultudan sapmaksızın, değişen ihtiyaçlara göre, değişen tedbirler 
ve çözümler getirir.» Yukarıda özlerine değinilen bu görüşler daha 
ayrıntılı bir tarzda, CHP'nin «Yeni Demokratik Sol Programında»' 
sergilenmektedir. Kapitalist Karmâ Ekonomi'yi, ön gördüğü «De-
mokratik Sosyalizme», dönüştürmek isteyen bir partinin, Türkiye' 
nin yapısal özelliklerini (olanak ve tıkanıklıkları), göz önüne almak 
durumunda idi. Bu düzeni değiştirmek ve onun yerine daha iyisini 
oluşturmak, çok özgü ve etkin gerçekçi, iktisadî-sosyal politikalar 
oluşturmayı gerektirecektir. Üretim güçleri ve ilişkilerinin, yeterince 
gelişememiş bir Kapitalizmin nitelikleri tarafından  belirlendiğinin ve 
az gelişmiş bir ülkede ve ortamlarda bulunduğunun unutulmaması 
gerekir. Aslında ileri düzeyde sanayileşmiş ve hristiyan ülkelerde, 
gelişmiş Kapitalizme, bir seçenek olarak etkinlik kazanan Demok-
ratik Sosylaizm (veya Demokratik Sol), yeterince gelişmemiş bir Ka-
pitalist sistemde Atatürkçü ve müslüman bir ülkede son derece 
büyük bir dikkat, itina, zekâ ve yaratıcılık gerektirmektedir. Başarıya 
ulaşabilmek için, yapısal dönüşümü (gelişememiş bir Kapitalizmden, 
Demokratik Sosyalizme geçişi) sağlayabilecek politikalar oluşturulur-
ken, ulusal ve ülkesel nitelikleri gerçek boyutları ile iyi tanımak ve 
kavramak büyük bir zorunluluktur. 

Bu doğrultuda C . H . P . ' n i n , Türkiye'ye özgü bir Sosyal Demok-
rasi oluşturmak gibi çok güç bir savaşım vermesi gerekmekte idi. 

(1072) Daha geniş bilgi için bknz, Ak Günlere C . H . P . Seçim Bildirgesi, 1973. 
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Yinelemek pahasına vurgulamak gerekir ki, Türkiye'nin tüm özel-
likleri göz önüne alınmadığı ve etkin, işlerliği olan ekonomik sosyal 
politikalar oluşturulamadığından, «Sosyal Demokrasi» yerine, 
Sosyal Mediyokrasi'ye  dönüştü. Sürekli anımsanması gereken 
bir nokta, üretim güçlerini ve ilişkilerinin niteliklerini geliş-
tirip değiştirmeden, insanları ve kadroları yeni bir eğitimden 
geçirip, yeni sorumlulukları ve işlevleri yüklenecek  ve yürü-
tecek bir düzeye kavuşturmadan, yükseltmeden,  bugünkünden 
daha insancıl, daha demokratik ve daha gönençli bir toplum tipi 
oluşturmağa olanak yoktur. 

Türkiye 'nin ulusal nitelikleri doğrultusunda Sosyal Demokra-
sinin önce, Atatürkçü doğrultuda Siyasal Demokrasiyi, sonra sosyal 
ve en sonunda da iktisadî demokrasi, boyutlarını aşama, aşama ele 
almak ve bir diğerini, destekleyip bütünleyecek tarzda gerçekleştirmek 
durumundadır. Atatürk Devrimciliği bir atılım evrim yasalarının 
basamaklarını tırmanabilirse ancak, hedefine  varabilir. Bir diğer 
önemli nokta, uygulamalardaki eylem ve politikaların boyutları ve 
nitelikleri ile siyasal güç oranı (oy oranı) arasında bulunan belirleyici 
denge, sürekli göz önünde bulundurulmalıdır. 

( 
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Bu sahifeye  değin süren strüktürel ve doktrinal bağlantdarın 
karşılıklı dokuları çerçevesinde yer alan anlatımlar, analiz ve sen-
tez yaklaşım çabaları, ayrıca bir sonucu gerekli kılmakta mıdır? 
Oluşlar ve değişmeler aşamasından geçen olayların nedenleri ve 
uzantılarının çeşitli yapısal öğeleri ile, iktisadî sistemlerin nasıl doğup, 
geliştiklerinin anlatımı, belki ek bir sonucu gereksiz gösterebilir. 
Bununla beraber bir iki açıklama daha yapmak yarar sağlayabilir. 

İnsanın, insan tarafından  sömürülmesi, ezilmesi ve yabancılaş-
tırılarak insancı tüm boyutlarının yaratıcı derinliklerini algılamak-
tan ve yücelmekten yoksun bırakılması, sadece bir tek üretim bi-
çiminde oluşmamaktadır. 

Kapitalist Sistemin yapısal ve doğal bir ürünü olan sö-
mürü, günümüzün kimi Sosyalist rejimlerinde de, haykırıcı 
bir tarzda ve gözlenebilir bir olgu olarak görülmektedir. 
Aslında, Sistem olarak sosyalizmde, sömürüye yer olmamak 
gerekir. Teori (Kuram) düoeyinde bu böyledir. Ama uygu-
lamalarda, yani Sosyalist rejimlerde, durum farklıdır.  Ve 
anlaşıldığı üzere, uygulama düzeylerinde sömürü, yalnız 
Kapitalizmlerde değil, Sosyalist olduğunu ilân ve ileri süren 
kimi Sosyalist Rejimlerde de, değişik biçim ve kategorilerde 
oluşabilmektedir. 

Çağımızın iki büyük ve egemen sistemi şunu göstermektedir: 
İktisadî Sistemler, Siyasal Rejim olarak Demokrasiyi üretip yaşa-
tacak yapılara kavuşacak modeller oluşturamadıkça, Faşizme dö-
nüşebilmektedirler (Kara ve Kızıl Faşizmler). 

Nitekim Burjuva Diktatörlüğüne eşlik eden (Demokratik olma-
yan) Kapitalizmler, Kara Faşizme dönüşmektedirler. Özel çıkarını 
çoğaltıp azamileştirmekten başka bir tutkusu olmayan bencil Kapital-
istin, tek ve mutlak egemen olduğu Kapitalizmin belli bir döneme ait 
olan bu modelinde, işçiler bütünü ile köleleşmektedir. Yine, yalnız 
ve sadece Devlet'in, tek ve kesin Patron olduğu ve Demokrasiye eşlik 
etmeyen Sosyalist Modellerde de (rejimlerde), işçi sömürülmekte, 
yabancılaşmakta ve köleleşmeden kurtulmamaktadır. Sözde Pro-
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letarya Diktatörlüğü'ne dayanan Sosyalizmler de, böylece K ı z d 
Faşizm üretmektedirler. İki durumun ilkinde, Burjuva (egemen 
sınıf)  olmayanlar, ikincisinde Kızı l Bürokrat-Teknokrat veya K o -
münist Partisi üyesi (egemen sınıf)  olmayanlar, sömürülmekte ve 
ezilmektedirler. 

Gelişen üretim güçleri ve ilişkilerinin, sağlıklı temellerinden iti-
baren yükselen Sosyal güçlerin olumlu katkıları sonucu, Demok-
ratikleşmeye başlayan Kapitalist Sistemin çağdaş türevlerinde, bü 
Demokratik süreçlerle birlikte, sömürü ve yabancılaştırma boyut-
ları (doğal olarak ülkelerin ulusal çerçevelerinde), büyük ve önem-
li ölçülerde azalmağa başladığı görüldü. Burjuva Diktatörlüğüne 
görece, Burjuva Demokrasilerinin gerçekleştirdikleri sosyal adalet, 
haykırıcı boyutlara varmaktadır. Gelişmiş Kapitalist Batı ülkeleri, 
sömürüyü, büyük ölçüde ulusal sınırlarının dışına atabilmişlerdir. 

Günümüz Sosyalist Rejimlerinin en büyük eksikliği ise 
kanımca, Demokrasiyi (Sosyalist Demokrasiyi), üretebilecek 
maddesel yapılara kavuşamamış olmalarıdır. Sosyalist Sis-
tem uluslararası düzeylerde olduğu gibi, ulusal düzeylerde 
de bu noktada en büyük yarayı almaktadır. Çünkü Demok-
rasi olmadan, gerçek Sosyalizm oluşmaz. Gerçek Sosyalizm 
olmadan da gerçek Sosyal Adalet oluşturulamaz. Sosyal 
adaletin gerçekleştirilemediği yerlerde ise, Sosyal eşitlik, 
hiç gerçekleşemez. Sosyal adalet ve eşitliğin olmadığı yer-
lerde ise ne Demokrasiden ve ne de Sosyalizmden söz açda-
maz. Çüııkü Sosyalizmin şaşmaz üç göstergesidir: demok-
rasi - Sosyal Adalet ve Eşitlik: (İnsanın sömürülmeden ve 
yabancılaşmalardan kurtuluşu - sosyalist insan). 

İktisadî sistemleri, kuram ve uygulamanın (Strüktürel ve Dok-
trinal) yöntemi içinde incelemiş olmanın yararları ve öğretisi nedir? 
Bu soruya kısaca, en önemli kesitlerile karşılık vermeğe çalışayım. 
Çağdaş ekonomik gerçekleri ve iktisadî sistemleri, X I X . y. yılın 
doktrinal mirasının sistematik anlayışları ile ne kavrayabilmek ve 
ne de anlatabilmeye, artık olanak kalmamıştır. Çağdaş gerçekler ve 
gereksinmeler ile İktisat Bilimi, daha otantik ve yeni bir yaklaşım 
için kullanılabilecek yeni olanaklar sunabilecek ve doğmaları , tabu-
ları, alabilecek yetenektedir. 

İktisadî  sistemlerin,  zaman ve mekan içinde  oluşması, değişmesi,  bozul-
ması veya yıkılması  gibi, evrim sürecinin kapsadığı  konuları  bir yandan;  önce 
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çeşitli  strüktürlerin  değişik  niteliklerinin,  dinamik  ve statiğine,  sonra da  ikti-
sadî,  sosyal, siyasal doktrinlere  bağlamadan,  doğru  bir tarzda  saplamağa 
ve kavramaya  olanak  bulunmayacağı umaıım ki bu kitapta  aydın  bir gerçek 
olarak  ortaya çıkmaktadır. 

İzlediğimiz  strüktürel  taban, doktrinal  tavan ve ikisi  arasında  dokunan 
karşılıklı  ilişkiler  olmadan,  iktisadî  sistemlerin  ne özü, temel felsefesi,  ne de 
aynı sistem yörüngesinde  kalan  değişik  biçimleri (variasyonları)  ve bu arada 
Karma  Ekonomi  tertibinin  gerçek  anlamı da  saptanamayacağı, aydınlığa  çık-
mış bulunmaktadır.  Çünkü  ilgili  yerlerinde  belirtmiş  olduğum  gibi, «Karma 
Ekonomi,  Kapitalist  Sistemin  yörüngesinde  kalan  belli  bir gelişim aşama-
sının belli  bir modeli  olduğu  gibi, Sosyalist  Sistem  çerçevesinde  kalan  bir 
türev model  de  oluşturabildiği  (Yugoslav  örneği) anlaşılmaktadır.  Böyle 
olunca günümüzde  çağımızın iki  büyük sistemi ve her birine bağımlı  olan 
farklı  modellerden  başka, üçüncü, bağımsız, özerk  bir iktisadî  sistemin, mev-
cut olabileceği  varsayımı, artık,  bilimsel  doğrultuda  kolaylıkla  iddia  edilme-
yecektir. 

Her  şeyden  önce böylesi, bağımsız üçüncü bir orijinal sistemden  söz 
açabilmek  için, gerekli  ilk  koşul,  Kapitalist  ve Sosyalist  sistemlerden  tamamen 
farklı  strüktürlerin  bir ayrı sistem oluşturabilecek  güçte belli  bir tutarlılığa  sahip 
olması gerekmektedir.  Aksi bir görüş ileri sürebilmek  için, çağdaş  iki  büyük 
sistemin içerdiği  ve içerebileceği  strüktürlerden  (çerçevesel  ve işleyiş) tamamen 
farklı  strüktürleri,  tutarlı  bir tarzda  ortaya koymaları  gerekecektir. 

İkinci  koşul,  söz konusu strüktürlerin  oluşturabileceği  ve ondan  etkilenerek 
yeniden  biçim kazanabilecek,  özerk bir doktrin,  bulmak  veya oluşturmak 
gerekmektedir.  Bağımsız bir Teori (Doktrin)  ve pratik  (Strüktür),  olmadan, 
söz konusu iki  büyük sistem dışında,  ayrıca bağımsız, üçüncü bir İktisadî 
Sistemden,  bilimsel  olarak  söz açmak, somut gerçeklere  uymadığımdan,  bana 
olanaksız  görünmektedir. 

Kapitalizm ve Sosyalizmin temelini oluşturan taşlardan, bu 
iki sistemin yörüngelerine en geniş anlamı ile girmeyen yeni ve özerk 
bir sistem, t i r bağımsız şato (saray) inşa edilemez, olsa, olsa bir 
«gecekondu» inşa, edilebilir. Gecekondular ise, açıktır ki, modern 
şehirlerin bir türevi olmaktadır, bağımlıdır. Sistemler arası alış 
veriş (piyasa-plân), ilgili her sistemin yapısı içinde erimektedir. 

İktisadî  isitemlerin  tavanı olan doktrinler  ile, tabanını oluşturan  strük-
türlerin,  karşılıklı  iletişim te etkileşim  süreçlerinden  geçen, sıkı  ilişkileri  çerçeve-
sinde  gelişebileceği,  değişebileceği,  aydınlığa  çıkmaktadır.  Fakat  bu geliş-
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melerin, söz konusu sistemin içinde,  sistemle beraber veya sisteme karşı  olmak 
üzere, iki  kesim de  cereyan edebileceği  söylenebilir.Sisteme  karşı  olan değişme 
ve gelişmeler,  bir sistemden  diğer  ayrı sisteme geçişleri  (örneğin,  Kapitalizm-
den,  Sosyalizme)  ifade  etmektedir.  Sistem  içi kalan  değişmeler  ise, sistemle 
birlikte,  sistemin temel esprisi içinde  kalan,  gelişmelerdir.  Burada  bir iktisadî 
sistemin, strüktürlerinin,  içsel ve dışsal  uyumlaşmalarla  denkleşebildiği  değişme 
ve gelişmeler  söz konusudur.  Sistemin  çerçevesinde,  özellikle  örgütlenme  biçi-
minde  değişmeler  meydana  gelmektedir.  Fakat  sistemin ana işleyişi ve esprisi, 
biçimsellik dışında amacı, kökten  değişmemektedir.  Bundan  ötürü, böylesi 
değişme  ve gelişmeler,  aynı sistemin yörüngesinde  kalan  farklı  biçimler oluş-
turabilmektedir  ki,  Karma  Ekonomi  biçimi de,  bu kesimdeki  variasyonlara 
tekabül  etmektedir.  Çağımızın  iki  büyük sisteminin geçirdiği  evrim, bu sapta-
mayı doğrulayacak  örnekler  ve sağlıklı  kanıtlar  sergilemektedir.  Örneğin, 
Kapitalist  Sistemde:  Ticarî,  Sanayî,  Tekelci,  aşamalardan  geçen, Liberal, 
Müdahaleci,  Karma  çeşitlemeleri  (variasyonları)  ile sistem, sürekli  Kapita-
list esprisini, koıumakta  ve sürdürektedir.  Aynı oluşum kanımca, Sosyalist 
sistem için de  gerçerliliğini  sürdürecektir. 

Değinmelerimizin  bir diğer  genel sonucu, uzun sürelerde  sabit olmayan 
ve olamayacak  olan strüktürlere  ve doktrinlere  göre oluşan ve değişen  iktisadî 
sistemlere  ve bunların bağlı  olduğu  Doktrinlerin  ancak belli  ve sınırlı süreler 
içinde  geçerli  oldukları,  olabilecekleri  hususunun açıklığa  çıkmış olmasıdır. 

Bu konuda  oluşan doğrultuya  bir evrensellik  yerine, bir nisbîliğin ikâme 
edilmesi  ve özellikle  anlaşılması,  gerek  doktrin  gerekse  sistem tercihi konusunda, 
kimi zaman ulusal  çerçevelerde,  kimi zaman uluslararası  çerçevelerde,  ulusları 
ve diğer  sosyal grupları  bir diğerini  yok etmeğe dek  uzanan beşerî  dramlara 
yol açan, çatışmaları  doğuran  kah tutumların  (taassupların) oluşmasını da, 
engelleyebilmeye  olanak  verebilir  sanmaktayım,  Uygulama  alanında  bir diğer 
önemli yararı, strüktürlerin her türlü  iktisadî  ve sosyal politikaların  saptan-
ması ve uygulanmasında  göz önüne alınmasının gerekliliğinin  ortaya çıkması, 
bu önemli öğelerin  ihmal edilmesinin  ise başarıya götüremeyeceği,  fikrinin 
aydınlığa  çıkmasıdır.  Bu husus, sadece  yürürlükteki  sistemin tutarlılığını 
bozan değişik  dengesizlikleri,  uyumlaştırma  ve sistemi yaşatmada  değil  yalnız i 
fakat,  bir sistemin, belli  strüktürlerinden,  özlenen bir diğer  sistemin, tercih 
edilen  strüktürlerine  ulaşabilmek  için de,  göz önünde  tutulması  gereken  zor-
layıcı, emredici  bir husus, olmaktadır.  Özellikle  vurgulamak  gerekir  ki,  üretim 
güçleri  ve ilişkilerinin  belli  bir gelişmişlik  düzeyine  varmadan,  belli  modeller 
oluşturma  ve gerçekleştirmenin  olanaksızlığı,  kabul  edilmelidir.  Bu nokta  iyi 
anlaşılabilirse,  özellikle,  iktisaden  az gelişmiş ülkelerin,  gelişmelerini  en iyi 
tarzda  karşılayabilecek  bir iktisadî  sistem tercihi sorununda,  keyfilikte  oluşa-
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bilecek,  savurganlık  ve tehlikeli  durumlar  yerine, her geri kalmış  ülkenin  özel 
tipolojisine göre yani, içsel ulusal  yapılat  ına ve uluslararası  (dışsal)  strüktür-
lerinderı  geçen ilişkilerine  göre, en tutarlı  ve etkin,  gerçekçi  ve geçerli  bir tutum, 
ikâme edebilmek  mülkün  olacak  ve bu konuda  insanları ve insanlığı  tehlikeli 
Serüven'lerden,  yoksulluktan  ve mutsuzlukta  yüzmekten  kurtarabilme  olanak-
ları çoğalabilecektir.  Bu noktada  vurgulanması  gereken  biı diğer  sonuç, her hangi 
bir toplumun iktisadî  sosyal sisteminin oluşması ve değişmesi,  bilim dışı  kalan 
belli  bir «alın yazgısının» değil,  fakat  çeşitli  sütrüktürlerin,  birleşen, çatışan, 
uyumlaşabilen çeşitli  niteliklerinden  itibaren gerçekleşmekte  olduğudur.  Bu 
temel ayırıcı ve kalıcı  özelliği  yeterince gözönüne almayan tutumların,  acımasız 
sonuçlarla  karşılaşacakları  anlaşılmalıdır  (Şili,  Çekoslovakya  bu konuda  en 
yeni, örneklerdir). 

Bu kitapta,  uyguladığım  strüktürel  ve doktrinal  yaklaşımından,  Türkiye' 
miz bakımından  çıkarabileceğimiz  öğreti,  daha  az önemli sayılamaz• 

Değişik  aşamalardan  geçen, 57 yıllık  bir Kapitalist  uygulamanın, 
denemenin,  Özel ve Kamu  kesimlerinin  ağırlığını  taşıyan sürekli  ikilemin-
de,  Kapitalist  Devletçi  veya göreceli  Liberal Politikaları  ile günümüzün 
yansıttığı  Karma  Ekonomi,  şimdiki  yapıların en geçerli  tutarlığına,  hala 
ulaşamamıştır.  Bu odakta,  ülkemizin  ekonomisi '•felç"  olmaktadır.  Güncel ve 
geleneksel  bu «uzuv kopukluğu»  etkin  ve verimli bir eşgüdüm  yokluğu,  iktisadî 
sistem anlayışı ve yorumu ile yakından  bağlamlıdır.  Ve  iktisadî  sistem ko-
nusundaki  derin  ve vahim yanılgılarının  bir sonucudur. 

Türkiye'nin  ekonomisi,  gerek  emek gerekse  özel kesimi ve kamu kesimi ile 
önemli bir aşamaya gelmiş bulunmaktadır.  İki  milyonu aşan işsizin ekonomik 
strüktürü  damgaladığı  bir ortamda  ve demokratik  bir rejimde,  Liberal kapita-
lizmin, Türkiye'nin strüktürlerine,  dün  olduğu  gibi bu gün de  uymayacağı 
kanısındayım.  Belirttiğim  gibi Kapitalist  Devletçilik  ise, bağımsız bir iktisadî 
sistem değildir.  Günümüzün ulusal  ve uluslararası  strüktürlerinde,  mevcut 
Kapitalist  modeli,  alt-üst  etmeden,  Müdahaleci  Kapitalizm  (karma-sosyal 
ve demokratik)  veya Atatürkçü  Sosyal  Kapitalizm  ile, Atatürkçü  -Sosyal  De-
mokrasi  en geçerli  iki  seçenek (alternatif)  gibi görünmektedir.  Günümüzün 
ekonomik  -sosyal siyasal yapıları,  şimdilik  Müdahaleci  Sosyal  Kapitalizme  daha 
uyumlu görünmektedir. 

Ne  varki  kamusal,  özel ve işçi kesimi arasındaki  (ekonomik-sosyal 
strüktür)  zorunlu işbirliğini,  uyumlaşma ve kaynaşmayı gerçekleştirmek  gerek-
liliğine  rağmen, bu alanda  dinamik  bir girişim halen oluşmamıştır.  Özendirici 
demokratik  ve dinamik  bir planlamayı,  etkin  yapısal bir reformu,  gerçekleş-
tirebilmek  her şeyden  önce, bu Karışıcı,  demokratik  Kapitalist  modeli, 
uygulayabilecek  olan Devletin (Ekonomik  ve İdarî  Kamu  Kesimi),  kamulaştı-
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rılmasını (millileştirilmesi),  bir ön koşul  olarak  ortaya çıkarmaktadır.  Bü-
rokratik  dar  boğazları  aşmak, özel ve işçi kesiminin (emek-sermaye)  ortak 
gayretini,  iş birliğini  plan aracılığı  ile sosyal barış içinde  gerçekleştirmek 
gerekir.  Asıl beceri kişilerin  yaratıcı, özgür girişimini yok etmeden,  «sömürüyü» 
kaldırabilmektedir. 

Türkiye'nin  deneyimleri,  Devletin ekonomik  yaşama, demokratik  ve etkin 
karışımlarının,  özel girişimciliğin  yetersizliğini  gidermek,  sakıncalarını 
Önlemek  gibi yapıcı ve yaptırıcı,yön çizen ve yönelten,  nitelikte  ve doğrultularda 
oluşacak  biçimlerininin yararlı,  gerekli  ve vazgeçilmez  olduklarını  ortaya 
koymaktadır.  Çağımızın  ekonomik  sistemlerinde,  sürekli bir veri haline gelmiş 
bulunan Devlet Karışımlarının, özel kişilerin  (ister tek,  tek,  ister grup 
halinde  olsun) ekonomik,  sosyal ve siyasal girişim ve davranışlarının,  genel 
ekonomik ve sosyal yararlarla uyumlu oldukları  sürece, özgür olarak 
oluşmasına olanak  vermesi ve dışardan  kısırlaştırıcı  her türlü,  sınırlama ve 
engellemelere  konu edilmemeleri  gerektiğine  inanmaktayım.  Ne  Devletin kişiyi, 
ne kişilerin  Devleti,  «ezici ve baskıcı»,  bir araç haline getiremiyecekleri  ulustan 
yana halkçı  ve Demokratik  güçlü bir Devlet  yapısı, oluşturulabilmelidir. 

Özel girişimciliğin  yapıcı, yaratıcı yöndeki  dinamizmini destekleyen, 
fırsatçı,  asalak,  bencil ve anarşist taraflarını  törpüleyen,  hakkedilmemiş,  kâr 
ve kazanç kaynaklarına  göz yummayan demokratik Devlet karışımları, 
Kamusal  Kesiminde  oluşabilecek,  engelleyici  ve bastırın bir bürokrasi  veya 
teknokrasi'nin,  ekonomik  ve sosyal kısırlaştırmalarının  Devlet kesiminde  doğup 
yayılmasını engeleyebildiği  takdirde;  kişi  ile Devletin, en olumlu bileşke-
leri üzerinde,  kalkınmaya  (gönence)  ve insan mutluluğuna  götürecek,  sağlam 
temelli  politikalar  izlemesine olanak verebilir. 

Şu veya bu sistemi seçmenin, insan topluluklarının  temel amacı olmadığı, 
ana ve şaşmaz hedefin,  insanın toplum halinde  gönençli  ve mutlu yaşaması 
olduğuna  göre, bunu en iyi tarzda  gerçekleştirebilecek  bir iktisadî sistemin 
seçimi, en hayatî  bir konu olmaktadır.  Çünkü,  iktisat  bilimi, sadece  mevcut 
mevcut zenginliklerin,  nasıl oluştuğu  ve insanlar arasında,  nasıl bölüştüğünü 
(kıtlık  ve ihtiyaçların  çatışması), inceleyen bir bilim dalı  olmakla  yetinmez. 

Çağımızın  ekonomisi,  anılan maddesel  zenginliklerin  kıtlık nedenleri, 
doğasal  veriler  ve beşerî tıkanıklıklar  örgütlenme  biçimi gibi, yönleri ile 
birlikte  de,  incelemeye ve bu kaynakların  olduğunca  çoğaltılabilme  yollarını 
ve üretilen  bu mal ve hizmetlerin,  insanlar arasında, daha  rasyonel daha 
doyurucu  ve daha  adil dağıtılmasının  da  yönetemlerini  araştırmaktadır.  En 
kalın  çizgileri  ile andığım  bu yakıcı konular,  Çağdaş  belli  başlı iki  büyük 
iktisadî  sistemin, çerçevesel ve işleyiş strüktürlerine göre, ayrı, tarzlarda 
ele alınmakta  ve verdikleri  karşılıklar  da,  kuşkusuz  değişik  olmaktadır. 
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insan varlığının  iyi yaşaması, insancıl boyutlarını, bütün derin-
likleriyle  duyarak,  insanca yaşaması, kısaca  mutlu olması ve mutluluk  amili 
olması en verimli üretkenlik yöntemlerinin rasyonel temelleri  ve sosyal 
adaletin, özgürlük ile birleşen kesişen ve bütünleşen temellerinden, 
beslenen ve şans eşitsizliğini  gideren  modellere sıkı  sıkıya bağlıdır. 

iktisadî düşünce  ve eylem dün  olduğu  gibi bugün de,  giderek  moral ve 
sosyal alana kaymaktadır.  Büyük çaplı bütün iktisatçı  düşünürler, felsefî 
nitelikte  fikirler  ve eserlerle  biten deneylere  girişmektedirler.  Çünkü  her şey 
gibi, ekonomi bilimi de  insanlar içindir.  Ekonomiye  giderek  insancıl boyutlar 
kazandırmak  gereği,  beşerî yönü dışında  ayrıca, ekonomik  rasyonellik bakı-
mından  da,  daha  önceleri açıkladığım,  strüktürel tutarlılık  ve etkinlik  bakı-
mından  da  vazgeçilmezdir. Çünkü,  bilimin hiç bir dalı,  ekonomi politik 
kadar,  insana bağlı unsurların  oluşturduğu  geniş ve karmaşık  alanları  kap-
samamaktadır. 

Değişik  aşamalardan  geçen olgunlaşmış  çağdaş  Kapitalizm ve çocukluk 
hastalıklarını,  henüz tam yenememiş bulunan erginlik dönemlerinde  dolaşan 
genç Sosyalizmin, önümüze sergiledikleri  (serüven) denemeleri, yukarıda 
andığım,  gönençti ve mutlu (sağlıklı)  bir toplumsal  sistemin, oluşmasını 
engelleyen  nedenleri de,  aydınlatabilecek  nitelikltedir. 

Bu deneyimler  demetinden,  çağımız umutlarına  da  karşılık  verebilecek, 
nasıl bir sonuç çıkarılabilir?  Çağdaş  iktisadî  sistemlerin,  hangisi veya hangi 
«Versiyonu»,  tertibi,  daha  mutlu bir toplum tipine olanak  verebilecek  ekonomik 
gelişme, sosyal adalet  ve özgürlüğün, bağdaşıp,  gerçekleşmesine  olanak 
verebilir? 

İktisadî  sistemler  konusundaki  denemelerin,  aydınlatıcı  yanlarını, çağdaş 
gereksinmeler  ile olanakları  göz önüne alırsak,  önce andığım  hedefi,  gerçek-
leştirmeyecek  sistem tiplerini  saptamak  gerekir.  Kanım  odur  ki,  oluşturdukları 
strüktürel  bozukluk,  çatışma ve bunalımlarında,  ekonomik  kayıplar  ve sosyal 
beşeri sefaletlerle  (maddesel  ve manevî),  Kapitalist sistemin, ekonomik 
gelişmeyi,  bir avuç insanın bürokratik veya bencil, tutkularına  terkeden, 
Ticarî-Kuralcı  Kapitalizm  (Kolbertizm  veya Merkantilizm)  ile Liberal 
Kapitalizm biçimleri içinde, savunulamaz. Tine,  Sosyalizmin,  özgürlükçü 
ve kalkındvrıcı  temellerini  gerçekleştirememiş  bulunan, tersine insanı, sadece 
ekmek  ile mutlu olabilecek  bir robot haline getiren  ve tek  boyutlu bir insan, 
tek  boyutlu bir toplum oluşturan,  otoriter bir bürokrasinin diktatörlüğünde, 
sosyal ekonomik  ve insancı büyük kayıplar  yansıtan Demokratik olmayan 
(Otoriter) Marksist Sosyalizm (Robokrasi), sağlıklı  ve mutlu bir toplumu, 

yarımy.y.yıllık  bir denemeye  rağmen gerçekleştirememiştir.  Kısaca  andığım  bu iki 
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örnek,  Kapitalist ve Sosyalist sistemin, uçlarda  yer alan modelleri veya 
tipleridir.  Andığımız  gibi, her iki  sistemde,  başka ve daha  insancıl ve etkin 
biçimlere, belli  stürktürler  içinde  yer verebilmektedirler.  Bu noktayı  saptadıktan 
sonra şimdi  yukarıda  ki sorunun doğrudan  karşılığını  vermeğe çalışalım. 

Devletin kişi  ile birlikte,  yukarıda  anılan doğrultuda,  iktisadî  hayata 
müdahale  ettiği,  karma  ve etkin  tipli,  özgürlükçü-Sosyal  Kapitalizm, oluş-
turabileceği  Piyasa-jP/an, patron-işçi, sentezinin güçlü tutarlılıklarının  sağ-
layabileceği  güçlü temeller,  gelişmiş mutlu,  kısaca sağlıklı  bir toplum, oluş-
turabilir.  Her  ülke,  yapısal niteliklerinin doğrultusunda, özgürlükçü, 
Sosyal bu Müdahaleci Kapital izm çerçevesinde, ulusal  özellikleri  ve ola-
nakları  uluslararası  alanlarla  birlikte  bütünleyecek  bir model  oluşturabilir. 

Aynı şeyin, Özgürlükçü Sosyalist Sistemin, insanı ezmeyen, bü-
rokrasiyi  ve Robokrasiyi  engelleyen,  iktisadî  kaynakların  daha  etkin  dağılı-
mına ve kullanılmasına  olanak  veren, yine Karma biçimleri ile yapılabilece-
ğine, kâni olduğumu  belirtmeliyim. 

Burada  önemli, hatta hayatî  olan nokta,  ister, özgürlükçü  Sosyal  Kapi-
talist Karma  Sistem  seçilsin, isterse Özgürlükçü,  etkin  Karma  Sosyalist 
sistem seçilsin her iki  duruma  da  strüktürel elverişlilik  ve tutarlılığın  sağla-
nıp, sağlanamayacağına  ciddiyetle  bakmak,  ön gerektir.  Ekonomik-sosyal 
-siyasal Özneler ve dinamikler  arası eşgüdüm sağlanabilmelidir.  Bu tutarlı-
lık  olmadan,  sistemlerin  etkin,  rasyonel işlemesi ve iyi sonuçlar doğurmasının, 
düşünülemeyeceğini,  belirtmiş  olayım. 

Yaşayan  her canlı varlık,  bir evrim içinde  demektir.  Gözlenebilen  bu 
evrim, iktisadî  sistemler  için özellikle  daha  doğru  ve de,  diğer  cinsten olanları 
gibi her tarafta  ve aynı ülke  içindeki  değişik  bölgelerde  bile aynı hızda,  yönde  ve 
türdeş  bir biçimde  oluşmaz• Aynı strüktürlerin  damgaladığı  düzeylerde,  anılan bu 
evrim yarattığı  gelişme yuvaları yanında,  karşı  güçlerin,  direnen,  frenleyici  un-
surlarım da  oluşturabilmektedir.  Demek oluyor ki,  doğal  evrim süreci, her 
ülkede,  her alanda,  hatta her kişide,  genel ve standart  bir oluştan çok özel 
durumlardan  itibaren farklılaşan,  dağınık  ve çeşitli  bir nitelik  yansıtmaktadır. 
Bu alanda  bir diğeri  ile korkunç  tarzda  çelişen, gözlem ve kanıtlar  ileri sürüle-
bilir. Doğal süreç içindeki  evrimin bütün bu oluşmalardan,  kaçı sonuca değin 
sürebilecek,  kaçı başarılı  olacak  ve kaçı hazırlanmakta  olan yeni sentezi güç-
lendirecek  tarzda  oluşuma katılabilecektir?...  Bu doğrultuda  ki seçim, en 
azından  yaşayacak olan ile ölecek  olanlar  arasında  değildir.  Fakat,  yaşama 
gücünü yitirmiş strüktürler ile, hayatın kaynağına  yeni bir aşı, yeni bir güç 
kazandırabilecek  olanlar  arasında,  oluşmaktadır...  Doğal  süreçte bir seçim, 
bir ayırım yapmak da  söz konusu değildir.  Daha önce anlatmış bulunduğum 
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gibi, örneğin: Liberalizmin,  «Doğal Düzeni», Batı dünyasını,  derin  buna-
lımların  görülmemiş  yoksulluğuna  yöneltmişti;  çünkü strüktürel  bozukluklara 
dışardan  müdahale  edilmesine  ve reformlara  (uyumlaştırma,  düzeltme,  des-
tekleme,  yaratma) yer vermiyordu.  Sovyet  Sosyalist  modelinin  1965 y.'na değin 
uzanan aşamalarında,  ideolojik katılık  ve reforma  karşı  olma (Revizyonizm), 
maddesel  ve beşerî  israfların  son sınırlarına  kadar  genişletmişti. 

Liberal Kapitalizmi,  Devlet  Müdahalelerinin (ve  Reformlarının), 
düzenleyici,  yapıcı niteliği,  kurtardı.  Karma  ekonomi, Planlama,  Sosyal 
adalet  Eşitlik  v.b., bu Reformizmin,  açık göstergeleridir.  Sovyetler'^ 
de  Reformculuk  akımı (Lıberman-Kantorovıç),  bazı «piyasa öğeleri»  sistemin 
doğal  sürecinin aksayan yönlerini düzeltmeye  yaramıştı.. Anımsatalımki, 
güncel Çin de,  ekonomik  güçlükleri  aşabilmek  için «prim» gibi, Özendirici  araç-
lara başvurmağa hazırlanmaktadır. 

Böylece iki büyük sistem de, strüktürel çerçeveler ile 
sınırlanan, değişme ve gelişmelerin bir fonksiyonu  olarak 
doğan Reformcu  doğrultuda ve sistemin genel mantığı ile 
uyuşan nitelikte değişip, gelişmektedirler. Devrimler, yerlerini 
devrimci reformlara  bırakmaktadırlar. 

Kapitalizm  için hedef  ve zorunluluk  en yaralanabilir  tarafı  olan sosyal 
yönünü düzelterek  daha  adil  ve daha  gelişmiş bir toplum oluşmasında,  ekonomik 
ve sosyal strüktürlerin  uyumunu gerçekleştirmektir. 

Sosyalizm  ise genelliği  içinde,  özgürlükçü  temellere  oturan bir kalkın-
mayı, yeni tipte  sosyal ve ekonomik ilişkileri yansıtacak tarzda  gerçekleş-
tirmektir. 

Çağımızın başlıca iki büyük sistemi arasındaki savaşım, «fizik-
sel» alandan, «ideolojik» alana kaymış olmasında, kanımıza göre, 
iktisadî sistemlerin, aynı yörünge içinde kalındığı halde farklı  strük-
türel tertiplerin oluşmasına olanak veren oluşma ve değişmeler ger-
çeğinde, bir tek model katılığının, iflâs  etmiş olmasıdır. 

iki  büyük sistemin arasındaki  üstünlük  yarışı, artık  dünya  kamu oyunu, 
bizce şu iki  noktada  ikna etmeğe yöneltmek  zomnluğundadır:  1) İnsanların, 
ekonomik,  sosyal ve bireysel gereksinmeleri  ve özlemlerini  hangi sistem daha 
iyi karşılıyorsa;  2) Her  ülkenin  yapısal özelliklerine  göre, sistemin mantığı ve 
hoşgörü alanı içinde  kalan,  geçerli  ve etkisi  yeni tertiplerin  oluşmasına olanak 
verecek  yetenek  ve esnekliğe  sahip olup olmaması. Bu iki  temel dinamikten 
itibaren oluşan sonuçlar düşünceme  göre, Çağdaş,  Kapitalizm  ile Sosyalizmin 
yeteneğini, direnme  gücü ve «alın yazgısını» çizebilecektir. 
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Bu kanıya ulaşmamızı ilham eden  nedenler,  günümüze değin  uzanan 
iktisadî  sistemlerin  evrim çizgisinde  toplanmaktadır.  Bu doğrultuda  en somut 
ve bilimsel  güncel örnekleri,  Kapitalist  ve Sosyalist  sistemler  içinde  farklı 
modellerin  mümessilliğini  yapan ülkeler  arasında  oluşmaktadır.  Sosyalist  sistem 
cephesinde,  Sovyet Sosyalist modeli  ile Çin Sosyalist  modeli,  yine Halk 
Demokrasileri  modeli  ile Yugoslav  modeli  arasındaki  çatışma, örnek  olarak 
gösterilebilirKapitalist  Sistem  cephesinde  de,  farklı  model  ve politikalar  ara-
sındaki  kavga  üç kutupta  toplanmaktadır.  Bir yanda  A.B.D.'i  diğer  yanda 
Batı Avrupa Kapitalizmi  ve Japon  Kapitalizmi.  Bu cephede  politikalar  ve 
modeller  arasındaki  görüş ve yapısal farklılıkların  beslediği  ve ancak strüktürel 
analizin yansıtabileceği  derinliklerdeki savaşım son yılların  uluslararası 
Para Sistemi ve bunalımları  aracılığında,  artık  uzman olmayan sadece  kişi-
lerin bile gözünden  kaçamayacak  bir aydınlığa  çıkmış bulunmaktadır. 

Bu gelişmeler,  Sosyalist  ve Kapitalist  cephe arasında  kimi zaman bütün 
insanlığın geleceğini  tehdit  eder  nitelikteki  çatışmaları,  sistemler arası müca-
dele  ve savaştan, sistemler içi yarışıma itmiş bulunmaktadır. 

İnsanlığın  ve barışın lehine olduğuna  inandığım  bu yeni yarışım ve geliş-
meler, hem, başlıca iki  büyük  sistemin daha  da  iyileşmesini, hem de  her sis-
tem içinde,  her ülkenin  ulusal  ve ülkesel  özellikleri içerebilen, yeni ve 
etkin  modelleri  oluşturabilecek  güçlü dinamikleri ve yeni bir hoşgörü getir-
mektedir. 

Sistemler  arası savaşım sistemler  içi yarışmaya dönüşünce,  Kapitalist  ve 
Sosyalst  sistemlerin,  ayrı ayrı yörüngelerinde  kalan  faıklı  modeller,  somut 
gerçeklerden itibaren yükselen  ve düşünce  strüktüründeki  katılıkları  yumuşa-
tabilecek,  geniş ve ılımlı  fikirlere  de,  dayanan  ve daha  iyi sonuçlar almak  ve 
dinamiğinde  daha  fazla  bir gelişme olanağı,  bulabileceklerdir.  Bu doğrultudaki 
doğrultudaki  oluşum, ister istemez her iki  sistemi de,  giderek  ekonomik  yönden 
daha  çok etkin  ve rasyonel olmaya, sosyal yönden,  daha  adil,  daha  eşit ve daha 
insancıl yapmağa; siyasal yönden  ise daha  özgürlükçü  olmağa, yöneltebilecek 
güçtedir,  yetenektedir.  Marksizmin  doğması  ve gelişmesi,  Kapitalist  Sistemin, 
insancı yönde  gelişmesini  nasıl hızlandırmış  ise, Kapitalizmin  sosyalleşmesi 
ve Demokratlaşması,  günümüzün sosyalist  rejimlerini  de,  doğal  olarak  Demok-
rasi yönünde  etkileyecektir. 

Strüktürel  ve doktrinal  yaklaşımın  aydın  analizinde  oluşabilen gücün, 
yavaş, yavaş yumuşatabileceği  «İdeolojik Katılıklar», iki sistemi de, giderek 
daha  çok uygarlaştırabilecektir.  Geçmiş yüz yıllara  görece (bütün  eksiklerine 
rağmen), insanlığın durumunu  daha  iyileştirmiş  bulunan çağımız, insanlarının 



ç a ğ d a ş i k t i s a d s i s t e m l e r 8 7 

büyük çabalarla  oluşturduğu  uygarlıkların, daha da insancıllaştırılması, 
olanaklı görünmektedir. 

İktisadî sistemlerin kuramları ve uygulamaları ile genelliği için-
deki tüm evrimi, sürekli bir tarzda her ülke için ayrı ayrı geçerli 
olmak üzere, daha iyi sonuçlar oluşturan bir nitelikte oluşmuş ve 
gelişmiştir. İktisadî sistemler her biri ayrı ayrı kendi yörüngesinde 
kalan, bu gelişebilme yeteneğinin önümüzeeki dönemlerde, daha 
da gelişebileceğini belirtmek, andığım tarihsel gelişimin doğruladığı 
ve aşrı iyimser sayılamayacak bir görüş sayılmalıdır. İktisadî sistemler, 
daha iyi ve daha mutlu bir toplum yaratmak için, savaşım vermekte ve 
gelişmektedirler. Bu eğilim güçlenerek devam edeceğe benzemektedir. 

Ankara, Şubat. !973 (Kitabın ilk yazımı) 
55 Haziran. 1975 (İlk Baskı) 
55 Kasım. 1977 (İkinci Baskı) 
55 Nisan. 1982 (Üçüncü Baskı) 
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764 15 müdahalelerini müdahalelerinin 
764 25 (Endüstriyi kanunların (Endüstriyi teşvik edecek (Endüstriyi kanunların 

kanunların 
765 3 1971-1973 Olağan üstü 1971-1973 Olağanüstü 
766 15 on yılı on yılında, 
770 30 giderilemiyence giderilemeyince 
775 16 çalışmakta idi çalışmaktadır 
776 2-3 vermek verrek vermek 
778 25 1980 1981 1980* 1981** 
779 16 iştirakleri iştirakleri 
779 21 var sayılmıştır varsayılmıştır 
781 25 kesimle, kesimler 
781 27 birgüce bir gücü 

K.İ.T.'nin 782 2 kit'nin 
bir gücü 
K.İ.T.'nin 

783 16 arasırda, arasında 
784 5 Devletde Devlet de 
784 28 boğaza dar boğaza 
784 33 mali idarî mali ve idari 
784 36 özendirmekte, özendirmemekte 
786 10 tarada tarzda 
786 11 yükseklmek yükselmek 
786 34 ve kesimine ve kamu kesimine 
787 26 sayılaması sayılması 
787 31 aşabilerek aşabilecek 
787 33 yanmasında yarışmasında 
787 38 gelişmemiş gelişememiş 
789 19 ve 
789 30 yönlendirmesini yönetilmesini 
790 4-5 zorunluk zorunluluk 
790 8 girerek giderek 
790 37 berataraf bertaraf 
791 9 yer yüzünün yeryüzünün 
791 29 gelişmişikli gelişmişlikliğinden 
792 4 Aşağıda ki, Aşağıdaki 



Yanş-Doğru Cetveli: 

Sahife Satır Yanlış Doğru 

793 16 Halkça Hakça 
794 6 yeni yeni 
797 16 düoeyinde düzeyinde 
798 30 kesitlerile kesitleriyle 
800 2 kesim de kesimde 
800 16 Sürdürektedir sürdürmektedir 
800 34 strüktürlerine strüktürlerine 





C A G D A Ş 
İKTİSADİ 
SİSTEMLER 

Strüktürel ve Doktrinal 
bir yaklaşım 

Fiyatı : 600 TL. 


