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Ortak kitaptaki makaleler 2013-2014 öğretim yılında Ga-
latasaray Üniversitesinde düzenlenen “Liberalizmi yeniden 
düşünmek” adlı Cuma seminerlerinde sunulan bildirilerin 
bir kısmından oluşmaktadır. Bu seminerlerin düzenlenme-
sinde Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü (SBK) 
öğrencileri gerek her seminer için hazırladıkları afişlerle, 
gerek seminerlere katılımlarıyla büyük katkı sağlamışlardır. 
Editörler olarak SBK öğrencilerine buradan teşekkür ederiz. 
Seminerler GİAM (Galatasaray İktisadi Araştırma Merkezi) 
ve SBK ortaklı yapılmıştır. Neden liberalizmi yeniden düşün-
mek? sorusuna geçmeden evvel bu seminerlerin özelliğine 
değinmek gerekir. İki özelliği vardır. İlki liberalizmi eleştir-
diğimize göre, onun finansal nimetlerinden yararlanmama-
mız gerekir diye düşündük. Bunun içindir ki seminer ve kitap 
projesi “sıfır” lira bütçeyle gerçekleştirdiğimiz bir akademik 
faaliyet olmuştur. İkinci özelliği ise seminerlerin Cuma saat 
17’den sonra olup ve her seminer sonrası o haftaki konuşma-
cımızı misafir ettiğimiz Ortaköy’de bir akşam yemeği ile son 
bulmasıdır. Bir yıl boyunca tüm bu “ritüellere” titizlikle uy-
maya çalıştık. Amacımız başta da söylendiği gibi, sermayeye 

1 Yazarın blog ve sol portal yazılarından yararlanılmıştır.

GİRİŞ 

Neden Liberalizmi Yeniden Düşünüyoruz?1

Burak Gürbüz
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bağlı kalmadan bir şeyler üretmek ve bunu tüm kaygılardan 
uzak amatör bir zevkle yapabilmekti. Bunu kısmen başardık 
diyebilirim. Niye kısmen diyorum? Çünkü sonuçta bu semi-
nerlere çok fazla insan çekemedik belki ama liberalizmi yeni-
den düşünen veya düşünmek isteyen birçok akademisyenin 
var olduğunu da fark etmiş olduk. Fakat bu kitap tam bir se-
miner kitabı değildir, çünkü hem seminerde sunulan konular 
ile aşağıdaki makalelerin konuları arasında birebir benzerlik 
yoktur, hem de seminerler iktisat seminerleri kapsamında bir 
öğretim yılı sürmüştür. Bu bakımdan bu kitabı seminer kitabı 
yerine derleme bir kitap olarak telaki edebiliriz. 

***

Peki, neden liberalizmi yeniden düşünmek? konusunu 
ele aldık? Bunun birçok nedeni var. İlki ve en önemlisi li-
beralizmin genel çoğunluk tarafından tartışılmaz bir ön ka-
bul olmasıdır. Diğer bir deyişle liberalizm bireysel özgürlük 
düşüncesi olarak herkesin üzerinde hemfikir olabileceği bir 
görüşü temsil etmektedir. Kim özgür olmak istemez? Çünkü 
özgürlüğün karşıtı esaret olacaktır ve esareti özgürlüğe tercih 
edecek akli melekeleri yerinde olan insan pek yoktur. Dola-
yısıyla herkes özgür olmak isteyeceği için liberalizm herkesi 
içine alabileceği ortak bir dünya görüşünü temsil edecektir. 
Günümüzde liberalizmin herkesi temsil eden bir dünya gö-
rüşü olduğu savı, özellikle doğu bloğunun yıkılmasıyla be-
raber iyice önem kazanmıştır. Peki, bize göre bugünkü libe-
ralizm nedir? Önce bugünkü liberalizm derken doğu-bloku 
sonrası liberalizme bakmaktayız. Aynı zamanda kuramsal 
anlamda bugünkü uygulanan liberalizmin tarihte izdüşüm-
lerini aramaktayız. Smithyen liberalizme ne kadar yakındır, 
ne kadar uzaktır tartışmalarının ötesinde günümüz libera-
lizminin başta demokrasinin önünde bir engel olarak görü-
yoruz. Günümüzden örnek vermek gerekirse Yunanistan’ın 
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içinde bulunduğu borç krizinde Yunan halkının durumunu 
görmemezlikten gelen, onun demokratik seçimlerini hiçe 
sayan kendilerine liberal diyen bir grup insan vardır. Bunlar 
akademik çevreler dâhil iktisat ve siyaset çevrelerinde çok 
etkindirler. Etkinlikleri de parasal muslukları kontrol etme-
lerinden gelmektedir.  Özellikleri arasında her türlü sistem 
karşıtı toplumsal talepleri ekonomide istikrarsızlık olarak 
görmeleridir. Ekonomik istikrarın oluşması için ise ülkelere 
önerdikleri bazı reçeteler vardır. Bunlara hemen verebilece-
ğimiz örnekler iş gücü piyasalarındaki esnekliktir yani taşe-
ronlaşmadır, kısa süreli iş akitleridir, artan haftalık çalışma 
süreleridir, a-tipik istihdamdır. Yani her alanda artan reka-
betçilik ve en önemlisi sürekli bir iktisadi savaş halidir. İlk 
olarak bu rekabetçiliğin yöntemi, adına iktisat denilen ken-
dinden menkul mekanizmaları ve toplumsal taleplere duyar-
sız dili olan bir bilimdir. İkinci olarak bu düzeninin üretim 
biçimi emek sömürüsüne dayalı kapitalizmdir. Üçüncü ola-
rak siyasi boyutu ise sermaye birikimi savaşının sürekliliğini 
sağlayacak olan piyasa kanunlarına dayalı yeni devlet modeli 
ve para akışını yani finansal istikrarı sağlayıcı kurumsal dü-
zenlemeleridir. Onun için diyebiliriz ki liberalizm toplumsal 
denge kuramından öte rekabete dayalı bireysel şiddeti, eko-
nomik, siyasal ve sosyal savaşları körükleyen bir sistemdir. 
Aynı zamanda liberalizmin sadece iktisadi değil ama hem ik-
tisadi, hem siyasi, hem de sosyal projesi olan bir ideolojidir. 
İktisadi projeleri 15’nci yüzyıl deniz aşırı ülkelerin keşfiyle 
başlayan sermaye birikimi süreci ve “laissez faire laissez pas-
ser” şiarı ile 1870 sonrası marjinalistler üzerine temellenen 
iktisat bilimidir. Siyasi projesi toplumsal tepkileri pasifize 
etmeye yönelik 19’ncu yüzyıl ve geçen yüzyıl ki uygulama-
larıyla, 70’li yıllardan günümüze gelişerek gelen neo-liberal 
devlet projesidir. Sosyal projesi ise yine toplumsal tepkileri 
minimize etmeye yönelik sivil toplum örgütleri vasıtasıyla 
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yürüttükleri projecilikle gelenekçiliktir. 1789 sonrası gelişim 
fırsatı bulmuş olan “eşit vatandaşlık hakkı”, “sosyal eşitlik 
talepleri” ve “devrimci sendikacılığa” karşı geliştirilen ve ça-
tışmadan çok uzlaşıya dönük uygulama alanlarıdır. Liberal 
proje aynı zamanda içinde modernizm eleştirisi barındırır ve 
bu bağlamda post-modern felsefeye atıfları çoktur. Bu açı-
dan bakarsak kolektivist yaklaşımları yermek için gelenek-
lere dönerek, muhafazakârlık üzerinden bir toplum okuması 
yaparlar.  Tabii bu yaklaşımın sağ ve sol versiyonları da mev-
cuttur. Fakat her iki yaklaşımın ortak noktaları modernizm 
ve sosyalizm eleştirisidir. Bu konuda sağ ve sol liberaller Ha-
yek gibi düşünürler. 1917 devrimi ve Bolşevik hareketin Av-
rupa kıtasında etkisi liberalizmin ırkçı, faşist sağ versiyonu 
ile sosyal demokrat sol versiyonunun gelişmesine neden ol-
muştur. Fakat bu iki regülasyon biçiminin de ortak noktaları 
hem kapitalist üretim biçimini sorgulamıyor olmaları hem 
de bu bağlamda anti-sosyalist olmalarıdır. 

***

Liberalizmin kırılma anlarının ilki 1789 Fransız devrimi, 
ikincisi de 1870 Walras’cı iktisadın ortaya çıkışıdır. İlkinde 
liberalizmin 1789’a alternatif siyasal ve sosyal yapısı Bastiat, 
Tocqueville, Garnier, Malthus vd… ile aranmaya başlanırken, 
1870 iktisatta marjinalistlerin ortaya çıkmasıyla iktisat bili-
minin diğer toplum bilimlerinden uzaklaşması sağlanmıştır. 
Yani 1870 yılı iktisadi düşüncede emek değer kuramından 
fayda değer kuramına doğru bir geçişin başlangıcını simgeler. 
Daha somut olarak söyleyebilirsek değerin yaratılmasında ve 
bölüşümünde Ricardo’cu üretim süreçlerini ikinci plana atıp, 
doğrudan piyasa mekanizmaları sonucu oluşan fiyat den-
gesini değerin oluşması ve bölüşümünde kullanan iktisadi 
anlayışın ön plana gelmesidir. Onun içindir ki 1870 sonrası 
marjinallerin başlattığı saf ekonomi mantığı, ekonomiyi top-
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lumdan, siyasetten ve her türlü gayri iktisadi dış faktörlerden 
koparıp kendi içinde özerk bir mekanizma ile işleyen pozitif 
bilimler içerisine sokmuştur. Bu bir anlamda ekonomi poli-
tikten de kopuşu anlatır. Artık iktisadi düşüncede bir malın 
üretim değeri toplumsal sınıfların karşılıklı iktisadi, politik, 
sosyal ilişkileri yerine, piyasadaki arz ve talep tarafından be-
lirlenmektedir. Arz ve talep sosyal sınıfların yerini almıştır. 
Bu yeni süreçte arz ve talep dengesine indirgenen iktisadi iliş-
kilerin temel amacı iki taraf arasındaki fiyat-miktar eşitliğini 
sağlamak olduğundan dolayı bu kendine mahsus yasalar ve 
kurallar bütününü gerektirecektir. Bu bütünlüğün sağlanması 
ve iktisadi mekanizmaların ahengi için tek bir şey gerekmek-
tedir, o da politik olanın ekonominin içinde yer almaması. 
Yani başka bir değişle piyasa mekanizmasını ve dengesini bo-
zucu olarak adlandırılan her şey iktisat dışı konular ve yak-
laşımlardır. O zaman iktisadi mekanizmalar ve onu işleten 
piyasaların yaşaması sadece ekonomistlerin değil tüm toplu-
mun birincil amacı olmalıdır. Çünkü herkesin çıkarı ancak 
ve ancak piyasaların dengede olduğu sürece mümkün olacak, 
bunun çalışmasını sağlayabilmek içinde sadece kamu harca-
malarını azaltıp devletin iktisadi süreçler içinde yer almasını 
engellemekle beraber, devletin yeniden dönüşümü için piyasa 
aktörlerinin istediği şekilde yeniden tasarlamak gerekecektir. 
Bu düşünce özellikle iki dünya savaşı arası kaotik süreçte ta-
lep bulmaya başlamıştır. Wallerstein’ın dediği gibi bu iki sa-
vaş arası ara dönem, Dünya’nın hâkimliğine savunan tek bir 
hegemon gücün olmaması sonucu arayış içinde geçmiştir. 
Çünkü bu belirsizlik, 15’nci yüzyıldan beri devam eden Mo-
dern Dünya-sisteminin işlemediği bir sürece tekabül eder. Bu 
zamanda hem güç paylaşım savaşları devam ederken, hem de 
çeşitli siyasal ve iktisadi sistem arayışları vardır. Bunlar ara-
sında Nasyonal-Sosyalizm, Faşizm, Sosyalizm, Komünizm, 
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Solidarizm (dayanışmacılık), Neo-liberalizmi sayabiliriz. Bu 
ideolojilerin ortak noktası “bırakınız yapsınlar, bırakınız geç-
sinler” Manchester liberalizmini eleştirmektir. Peki, tarihte 
neo-liberalizm kısaca nasıl gelişip evirildi?

Her şey Fransız burjuva devriminin burjuvaziyi ve libe-
ralleri memnun etmeyen siyasal ve sosyal eşitlik ilkesi ile 
başladı. Bu çevreler vergiler yoluyla sağlanan sosyal haklar, 
sosyal yardımlar sermaye birikimi üzerinde olumsuz etki 
yaptığını iddia ettiler. Onun içindir ki siyasi yelpazenin sa-
ğında kalanlar “laissez faire, laissez passer” liberalizminin 
iktisadi mekanizma dışında dayandığı kendine has siyasal 
bir öğretisi olmadığı için kendini 1789 Fransız devrimiyle 
özdeşleştirmemektedir. Bu durum Manchester liberalizmini 
devrimin eşitlik ilkesinden kendisini koparamamasına ne-
den olmaktadır. Bu durumu eleştirirler ve eşitlik ilkesinin 
liberalizme çok zarar verdiğini, onu işlevsiz hale getirdiğini 
ve getireceğini iddia ederler. Bu yüzden liberalizmin siya-
sal yapısını sağlamak gerekmektedir. 19’ncu yüzyılda Fran-
sız devriminin eşitlik ilkesine karşı gelen sağ siyasetçilerin 
kapsamı çok geniştir. İçine kralcılar, aşırı sağcılar, Katolik 
gelenekçiler, liberaller girer. 19’ncu yüzyıl Fransa’sında bu 
kesimler arasında ideolojik fark hemen hemen yoktur.

Mesela buna örnek için 1848 yılında Fransız ulusal mec-
lisinde Anayasa görüşmeleri kapsamında tartışılan çalışma 
hakkı konusunda (bkz: Droit au Travail a l’Assemble Nationale, 
Receuil complet, 1848, Paris Guillemin et Cie ) siyasi yelpa-
zenin en sağında yer alan aşırı sağcı, kralcı Armand Fresneau 
adında bir vekil sosyal eşitlik hakkına karşı çıkmakta bu bağ-
lamda liberaller ile beraber hareket ederek sosyal yardımla-
rı da kabul edilemez bulmaktadır. Ona göre eğitim hakkı da 
herkese tanınmamalı ve her sınıfın kendi okulları olması ge-
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rekir. Böylece baştan toplumun eşitsizliğini bir sosyal norm 
olarak yasalara koymalıyız demektedir. O zamanın milletve-
kili şair-yazar, meclis’te ortanın solunda yer alan Lamartine’de 
aynı Fresneau gibi herkese iş hakkına, sosyal yardımlara karşı 
çıkmakta ve bunu bir mülkiyet gaspı olarak telaki etmektedir. 
Çünkü merkezi otoritenin kamu yatırımları ve sosyal yardım-
lar yoluyla sosyal eşitliği sağlaması ancak vergilerin arttırmakla 
mümkündür ve bu da bir tür gasptır Lamartine için. Tocque-
ville’de Anayasa görüşmelerinde Fresneau ve Lamartine ile aynı 
kampta yer almıştır, onlar gibi düşünür, sosyal haklar herkese 
aynı oranda tanınırsa bu durum iyi eğitimli ile eğitimsiz çalışa-
nı eşitleyecektir der. Bu durum eğitimlilerin toplumda gelişme-
sini engelleyecektir demektedir. Tocqueville’de, Lamartine’de, 
aşırı sağcı Fresneau’da doğal seleksiyonun doğada olduğu gibi 
sosyal alanda iyi çalışmadığını, güçsüzlerin güçlüler lehine ko-
runmasından ve yoksullar lehine pozitif bir ayrımcılıktan şikâ-
yet etmektedir.  Ayrıca faşist ideolojilerin kuramsal alt yapısını 
hazırlamış olan de Lapouge gibi antropolog’ların o dönemde 
söyledikleri tam da budur. Onlarda sosyal seleksiyonun doğal 
seleksiyon gibi çalışmadığını, toplumda güçsüzler lehine pozi-
tif ayrımcılık yaptığını böylece eğitimsizlerin korunup eğitimli-
lerin azalmasına sebep olması nedeniyle eleştirmektedir.

Fransız devrimi ile beraber liberalizmin siyasal yapısı 
üzerinde sürdürülen tartışmaların bir sonuca ulaştığı tarih 
ise 1938 yılının Ağustos ayında Paris’te düzenlenen Lipp-
mann konferansıdır. Bu konferansın düzenleyicilerinden 
Louis Rougier o zamanın önemli Liberal iktisatçıları davet 
etmiştir. Konferansa katılan önemli isimler içerisinde Ha-
yek, Mises, Raymond Aron, Karl Polanyi’nin ağabeyi Michael 
Polanyi, De Gaulle’ün danışmanlığını yapacak olan Jacques 
Rueff,  Nazi Almanya’sından kaçıp Türkiye’ye sığınıp İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesinde yıllarca ders vermiş Rüstow 
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ve Avusturya ekolünden iktisatçıların temsil edildiği bir yer 
olan Sociéte de Mont Pellerin’in Hayek’den sonra başkanlı-
ğını yapmış olan Wilhelm Röpke’yi sayabiliriz. Konferansın 
içeriği aslında 1789’dan beri çare bulunamayan toplumsal so-
runlara liberalizm içinde çare aranmasıdır. Savaşa doğru hızlı 
adımlarla giden bir Avrupa vardır ve Manchester liberalizmi 
diye adlandırılan “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” 
yaklaşımı toplumsal sorunları çözmede yetersiz kalmaktadır. 
Bu bakımdan bu toplantıda liberalizmin sadece iktisadi bir 
ideolojiden öte siyasal bir proje olması gerektiği üzerinde fi-
kirler üretilir. Salt iktisadi faydacılığa dayalı liberalizm anlayı-
şı, sistemi tıkanıklıktan kurtaracak araçlarından yoksundur. 
Mesela bunlardan bir tanesi kapitalizmdeki artan rekabetçilik 
firmaların kendi aralarında birleşmelerine sebep olup tekel-
ciliğin gelişmesinin önünü açmıştır. Bu durum merkezi yö-
netimlerin öneminin artmasına sebep olup zaman içerisinde 
liberalizmin totaliter rejimlere savrulmasına neden olmuştur. 
O zaman buradaki iktisatçıların üzerinde durdukları konu li-
beralizmin muhteviyatını bozmadan onu yönetebilmenin yo-
lunu aramaktır. Fakat bu liberalizmden farklı bir paradigma 
olmayacaktır. Onun içindir ki isminin liberalizm olarak kal-
masından rahatsız değillerdir. Ve bu üzerinde düşündükleri 
yeniden yapılanmış eski sistemin en temel bileşkeni anti sos-
yal eşitlikçi ve anti kamucu olmasıdır. Bunun olabilmesi için-
de siyasal liberalizmin sınırlarını çizmek bağlamında “kendi” 
devlet yönetimlerini şekillendirirler (Konferans notları için 
bkz: Audier, Serge, 2012, Le colloque Lippmann: Aux origines 
du néo-libéralisme, Poch,BDL).

Hemen sonrasında başlayan savaş ve arkasında oluşan 
Bretton-Woods sistemli yeni dünya düşüncelerinin uygu-
lanmasını geciktirse de, 1970 sonrası fikirleri Thatcher ve 
Reagan ile birlikte iktidara gelmiş, daha sonra da günümüz 
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neo-liberal siyasetin temelini oluşturmuştur. Bugün AB, 
IMF ve DB krizdeki merkez ve çevre ülkelere tavsiye ettiği 
iktisadi ve siyasal önlemlerin, istikrar politikalarının, yapı-
sal uyum programlarının hepsi Lippmann’ın Mises’in Ha-
yek’in öğretileriyle uyumludur.  

Lippmann’ın 1938 konferansında söyledikleri bir libera-
lizm eleştirisidir. Böyle bir eleştiriye soyunmanın en önem-
li nedeni konferansa katılan neo-liberallerin demokrasinin 
düşmanı olarak gördükleri o zamanın üç ideolojisidir. Bun-
lardan ilki SSCB ve komünizmdir. İkincisi Nazi Almanya’sı 
ve Nasyonal Sosyalizmdir. Son olarak ta Mussolini İtalya’sı ve 
Faşizmdir. Yeni liberallere göre üç ideolojinin ortak yanları 
güçlü bir merkezi otoriteye sahip olması ve toplumsal baskı 
uygulamasıdır. Fakat Lippmann’ın SSCB’ye yönelik eleştirisi 
ile Nazizm ve Faşizme yönelik sistem eleştirileri içerik bakı-
mından farklıdır. Her ne kadar komünizmi faşizmle eş değer 
tutup ikisini de totaliter rejimler olması nedeniyle eleştirse 
de, aslında liberalizm tarifini, Hayek, Misses vs.. ile  yeniden 
düşünmesine vesile olan en önemli sebep 1930’lı yıllarda 
Avrupa’da yükselen faşizmdir. Nedenine gelince faşizm ko-
münizmden farklı olarak hür teşebbüse inanmaktadır. Özel 
mülkiyet ile bir sorunu olmamaktadır. Rekabete dayalı ser-
best piyasa ekonomisini reddetmemektedir. Kapitalist ser-
maye birikimi süreci Nazi Almanya’sında da, Faşist İtalya’da 
da tüm hızıyla devam etmektedir. Uygulamalarından bazı 
sapmalar olsa da, örneğin tekelcilik gibi, yine de faşizm libe-
ralizme özünde ihanet etmemektedir. Üstelik 19’uncu yüzyıl-
da liberalizmin otoriter versiyonlarını Tocqueville’in Cezayir 
Raporlarında, Malthus’ün Sosyal Darwinizm’inde bildiğimiz 
gibi, en vahşi uygulamalarını da 19’ncu yüzyıl Avrupa top-
lumsal mücadeleler tarihinde görmekteyiz. Dolayısıyla hem 
liberal kuramcıların hem de onu uygulayan siyasetçilerin 
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özellikle kapitalist sermaye birikimi süreci sekteye uğradığı 
zamanlar en otoriter eğilimleri sergilediklerini bilmekteyiz. 
Bu bağlamda Lippman ve diğerlerini rahatsız eden olgunun 
liberalizmin gerekli olduğu zamanlar ortaya çıkan otoriter 
yüzünün, 1929 kapitalist krizinden sonra süreklilik hali alıp 
totaliter bir sisteme bürünmesi meselesidir. Burada Lipp-
mann ve Hayek’in SSCB’nin adını o zamanki faşist ülkelerle 
beraber kullanmasında ki en önemli sebep bu kişilerin an-
ti-komünist olmasından kaynaklanmaktadır, yoksa onlarda 
bilmektedirler ki, SSCB ve diğer sosyalist ülkelerde yeni-li-
beralizme giden yolda bir dönüşüm en azından o dönem için 
mümkün değildir, bu ülkeler onlar için kaybedilmiştir. Ama 
aynı şey o dönemin Faşist İtalya’sı ve Nazi Almanya’sı için 
öyle değildir. Bu ülkeler yeniden kendi çizgilerine doğru dö-
nüşebilirler ve Lippman konferansı’da bunun içindir. 

Peki, neden konferansa katılanlar 19’uncu yüzyıl libera-
lizmi ile mesafe almaktadır? Aslında 19’uncu yüzyıl libera-
lizmi terimi kendilerine aittir ve bu anlamda kendi libera-
lizmleri ile farklılaştırmak için kullanmaktadır. Lippmann’ın, 
Hayek’in, Misses’in meselesi liberalizm ile değildir onun uy-
gulaması ile ilgilidir. Dolayısıyla 19’ncu yüzyılın özel mül-
kiyete dayalı, rekabetçi, emek sömürüsüne dayalı sermaye 
birikimi süreçlerini hiçbir şekilde sorgulamamaktadırlar. 
Sorguladıkları konu 19’uncu yüzyıldaki tüm bu değerle-
rin sistemik bir temele oturamamasıdır. Bunun içindir ki, 
sistem her seferinde kriz yaratmaktadır ve her seferinde si-
yaset sermaye lehine uygulamaları devreye sokarak sistemi 
yeniden regüle etme ihtiyacı duymaktadır. Kapitalizmdeki 
bu sürekli kaos durumu sistemdeki totaliter eğilimlerin art-
masına neden olmuştur. Dolayısıyla artık liberalizmi sadece 
“bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” temeli üzerine ku-
rulmuş muğlak bir serbest ticaret sisteminden kurtarıp onu 
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faşizme alternatif olarak bir ideoloji üzerine oturtmak lazım 
gelmektedir. O zamana kadar liberalizm serbestlikten yana-
dır fakat her seferinde sermaye aleyhine işleyen toplumsal 
olaylarda geriye dönük uygulamaları da içinde barındırmak-
tadır. Burada ki çalkantılı süreçleri tetikleyen ana unsurlar 
emekçilerin sermaye düzenine karşı muhalefetidir. Bunun 
içindir ki, Molinari, Friedman, Hayek gibi yazarlar emekçi-
lerin serbestçe örgütlenmesine her zaman karşı çıkmışlardır. 
Örneğin hepsi işçi sendikalarını serbest ekonomi önünde 
bir engel olarak görmüşlerdir. O zaman öyle bir şey yapıl-
malıdır ki, hem emekçilerin serbestçe örgütlenmesi devam 
etsin hem de bu gelişim sermaye birikimi sürecini kesintiye 
uğratmasın. O zaman sisteme muhalefet edenlerin, muhale-
fet etme sebeplerini değiştirmek lazım gelmektedir. Bunun 
da zorla olmayacağını bildiklerinden piyasa mantığını siya-
sete sokmakla mümkün olabileceğini düşünürler. Bir başka 
değişle eğer toplumsal muhalefeti öyle ya da böyle kontrol 
eden siyasetin alanını daraltıp yerine iktisadi değerleri ön 
plana alan bir anlayışı sisteme dâhil ederlerse, sistemi büyük 
ölçüde kontrol etmeleri mümkün olacaktır. Bu durum aynı 
zamanda liberalizmi 1789’un ulus devletçi, merkezi yapı et-
kisinden kurtarmaktadır. Çünkü jakoben devlet yapısı her ne 
kadar sermayenin çıkarlarını korusa da toplumsal muhale-
fete de siyaset içinde yer açabilmektedir. Eski sitem sendi-
kaların, diğer işçi örgütlerinin kurulmasına izin vermekte ve 
onlara burjuva demokrasisi içinde kısıtlı da olsa yer açabil-
mektedir. 1789’un Ulus-devlet modelinde toplumsal müca-
deleler özgürlük, eşitlik ve kardeşlik temelinde olacağı için 
sisteme topyekun muhalefet şekline kolayca dönüşebilmek-
tedir. Oysa toplumun yeni siyaset alanı siyasal erk ile iktisadi 
aktörlerin işbirliği çerçevesinde yeniden tanımlanmaktadır. 
Alanın kontrolü ise güvenlik güçlerinden çok rekabete ve 
sömürüye dayalı iktisadi verimlilik üzerine kurulmaktadır. 
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Ancak piyasa kurallarına uymayıp alan dışında muhalefet et-
meyi seçenler güvenlik güçlerinin önlemiyle karşılaşacaklar-
dır. Orası yani piyasa kurallarına muhalefet edenlerin alanı 
adı konulmamış bir illegaliteye sahip siyaset alanıdır. 

Lippmann toplantısının düzenleyicisi Rougier’nin günü-
müz neo-liberalizmin temellerini kurmakta yardımcı olma-
sının dışında diğer özelliği Vichy hükümetini destekleyen 
bir Petainiste olmasıdır. Aynı zamanda Cezayir’in bağım-
sızlığına karşı gelen milliyetçilerin yanında yer almıştır. Öz-
gürlükçü, insan haklarından yana, demokrat Tocqueville’in 
muhtelif Cezayir raporlarını okuduğumuzda Rougier’nin 
aşırı sağa meyleden siyasal tercihlerini anlayabiliriz. Libe-
ralizm başı sıkıştığı vakit şiddet yanlısı önlemlere yöneldiği 
gerçek bir vakadır. Tocqueville’in Cezayir’de Fransız çıkarla-
rını korumak için nasıl baskıcı ve anti-demokratik bir yöne-
tim istediğini bilmekteyiz. Üstelik yine aynı Tocqueville’in 
Fransa’daki dilenciler için önerdiği polisiye yöntemleri de 
şehirde kirliliği önlemek ve düzeni sağlamak için istediğini 
de hatırlamaktayız. Diyebiliriz ki, Tocqueville’den başlayan 
Lippmann konferansından geçen ve günümüz İMF iktisat-
çılarına ulaşan düz bir düşünce çizgisinden en azından iddia 
olarak bahsetmek mümkündür. Özellikle neo-liberalizmin 
gelişme şansı bulamadığı, 1945-75 yılları arası sosyal dev-
letçi Avrupa döneminde, CİDAS’ın 1973 yılında Torino’da 
düzenlediği “Özgürlük için entelektüeller göreve” adlı bir 
toplantıda Rougier konuşmacı olarak yer almıştır. CİDAS 
adlı İtalyan kültür derneği aşırı sağcı entelektüel neo-faşist-
lerin yer aldığı bir merkez konumundadır. İçlerinde Sociéte 
de Mont Pelerin’de başkanlık yapmış Bruno Leoni’nin çok 
yakın arkadaşı ve Hayek liberalizminin savunucularından 
neo-faşist J. Evola ve S. Ricossa vardır (bkz: Audier, 2012) 
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Neo-liberalizm düşünce süreci 1929 krizi ile beraber 
önem kazanmıştır. Sonrasında ikinci dünya savaşına kadar 
sürecek olan süreç, liberal ekonomide iki zıt görüşün yay-
gınlaşmasına neden olmuştur. İlki korporatizm, ikincisi de 
planizm ya da plancılıktır. İlkinden başlamak gerekirse, top-
lumsal sınıfları uzlaştırmak adına aynı meslekten olan işve-
renleri ve çalışanları bir çatı altında toplar. Bu yöntemin te-
mel amacı sosyal antagonizmaları asgariye düşürmek, sınıf 
mücadelelerinin önüne set çekip üretimi buna göre istikrar 
içinde yeniden düzenlemek olmaktadır. Korporatist düzen 
faşist İtalya’da denemiş olup, birçok aşırı sağ düşünürün il-
gisini çekmiştir. Rougier gibi neo-liberallerin ilgilenmesinin 
nedeni ise ekonomide korporatist yapılanmanın sosyal me-
seleleri çözüm sağlaması ve ekonomiye istikrar getirmesidir. 
Yükselen krize karşı Avrupa’da benimsenen bir diğer yön-
tem ise planlamacılıktır. Planlamacılığın gelişmesi önünde 
neo-liberaller korporatizmi savunmuşlardır. Bunun iki ne-
deni vardır: ilki planlamacılığın ekonomik eşitliği sağlayan 
demokratik yapısı nedeniyle liberalizmi sosyalizme doğru 
itekleyebilme tehlikesi vardır. İkincisi toplumsal meselelere 
sosyal eşitlikçi çözümler üretmek yerine liberalizmi sol ve 
sağ tehlikelerden koruyacak ve onu piyasaya göre yeniden 
düzenleyip sistem haline getirecek bir düzene çok daha fazla 
ihtiyaç vardır. Mesele istikrarı korumaktır ve “bırakınız yap-
sınlar, bırakınız geçsinler” önermesi yetersiz kalmaktadır. 
Bu bağlamda korporatizm istikrarı yeniden sağlama açısın-
dan planlamacılığa karşı daha akıllıca bir çözüm olmuştur. 
Fakat ikinci dünya savaşı ve nasyonal-sosyalizmin dünyayı 
sürüklediği savaş ortamı, neo-liberallerin korporatizme me-
safeli durmalarına sebep olmuştur. 

Sonuç olarak kitabın editörleri olan Hüseyin, Metin ve 
ben dışında seminerlere katılmış olan altı meslektaşımızın 
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sunum notlarını bir makale haline getirmelerini istedik ve 
onlarda bu ricamızı kırmadı ve bu sayede bu çalışmaları or-
tak kitabımıza katmış olduk. Niye sadece altı kişi? diye so-
racak olursanız, diğer yazı istediğimiz arkadaşlar ya bu iste-
ğimizi şimdilik kabul etmediler, ya da unuttular. Yani diğer 
bir değişle bu ortak kitapta yayınlanan yazılar yukarıda eleş-
tirdiğimiz seleksiyona uğramadılar. İyi, kötü, yeterli, yetersiz 
şeklinde değerlendirilmediler. Herkese açıktı, çağrımız her-
kese yönelikti ve bu bağlamda liberalizmi sorgulayan her-
kesi kapsayıcıydı. Günümüz selektif ve rekabetçi akademik 
normlarına pek uygun değil onun için. 

***

Kitabı dört bölüme ayırdık. İlk bölümde bir sosyal fel-
sefe olarak liberalizmin kuramsal yönüne değindik. Bu 
konuda ilk olarak Hüseyin Özel’in “Toplumu Piyasaya Yer-
leştirmek ve Sosyal Bilimin Dönüşümü” adlı çalışmasıyla 
başlamayı uygun bulduk. Çalışmasını ilk olarak toplumu 
şekillendiren üç iktisat modelini açıklamakla başlıyor. İlki 
piyasa öncesi toplum dönemi diye nitelendirdiği eski Antik 
çağ’daki iktisadi etkinliklerin var olması için gerekli olan 
siyasi düzenlemelere dikkat çekiyor. İkincisi kapitalizm-
le beraber iktisadın toplumdan koptuğu ve bir bilim hali-
ne dönüştüğünü Polanyi’den atıflarla eleştirerek anlatıyor. 
Son model olarak da ikinci dünya savaşı sonrası kurulan 
Sosyal Refah devleti modelini inceliyor. İkinci bölümde 
ise dünya ekonomisindeki neo-liberal dönüşümden bah-
sediyor ve bunu iktisadi süreçlerin siyasi alana müdahalesi 
olarak görüyor ve aynı zamanda iktisadın şekillendirdiği 
yeni toplum yapısını post-modernizm ile beraber gericilik-
le de bağlantısını kuruyor. Daha sonra Metin Sarfati “Zen-
ginlik, Erdem, İktisat ve Ötesi” adlı çalışmasında lüksün 
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ve tüketimin sermaye birikimine dayalı kapitalist üretim 
süreçlerinin ötesinde aynı zamanda hazzı ve lüks tüketimi 
de içine alan aristokratik geleneği de barındırdığını belirti-
yor. Bu tüketim ve hazcılığı 17’nci yüzyıl fizyokrasininden 
hareketle Rousseau’dan Keynes’e doğru sıçramalarla onun 
tüketim teorisine kadar getiriyor.  Yazar bu tüketim ve biri-
kim sarmalını 68 kuşağının önemli düşünürü Deborde’un 
gösteriş tüketimi eleştirileri üzerinden değerlendiriyor. 
Kitabın ikinci bölümü olan İktisadi düşüncede uygulama 
alanı olarak liberalizm’de Burak Gürbüz, “Neoliberalizmin 
kökenleri: Molinari ve Rougier örnekleri” adlı çalışmasında 
19’ncu yüzyılın önemli Belçika kökenli Fransız iktisatçısı 
Gustave de Molinari ve neo-liberalizmin tartışıldığı 1938 
Lippmann konferansını düzenleyecileri arasında bulunan 
Louis Rougier’nin parlamenter demokrasi ve sosyal eşitlik 
eleştirileri üzerinde durmaktadır. Buradan yola çıkarak ya-
zarlar yeni bir liberalizmin taslağını yaparlar ve bunun için 
iş gücü piyasalarından, devletin yönetim biçimine kadar 
birçok konuda görüş bildirirler. Yazar günümüz liberaliz-
mi ile benzer bu görüşlerin arka planında yatan nedenlere 
değinmektedir. Bahadır Er ise “Korporatizm ve Liberalizm” 
adlı çalışmasında 1929 Dünya buhranı ile beraber başlayıp 
Faşizm ve Nazizmin yükselmesine ve Dünya savaşının çık-
masına vesile olan 1939 yılına kadar ki liberalizmi ve bu sis-
temin sosyal meselelere çözüm için geliştirdiği korporatiz-
mi incelemektedir. Bu bağlamda daha çok Faşist İtalya’nın 
korporatist sistemini inceleyen Er, bu uygulamaların kapi-
talist sermaye birikimi sürecini ve liberalizmi en azından 
savaşa kadar tehdit etmediğini söylemektedir. II’nci bölü-
mün son çalışması Eric Berr’in “Neoliberal çağda iktidar ve 
tahakküm: Kalkınma politikaları örneği” adlı makalesidir. 
Bu çalışmasında Berr, Merkez-Çevre kapsamında Merkez 
ülkelerin Çevre ülkelere karşı Washington Uzlaşısı adıyla 
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siyasi, ekonomik tahakkümünden bahseder. Yazar makale-
sinde Merkez ülkelerinin neo-liberal siyasetinin kalkınma 
politikaları adıyla çevre ülkelere zorla uygulatılmasının yol 
ve yöntemlerini anlatmaktadır. Kitabın üçüncü bölümü 
hizmet sektöründe liberalizmin gelişmeleri üzerinedir. Bu 
bölümde ilk olarak Rıfat Okçabol “AKP döneminde eği-
timin piyasalaşması ve gericileşmesi” adlı makalesinde 
neo-liberalizmin bir ürünü olan muhafazakâr AKP iktida-
rının Cumhuriyet Türkiye’sinde gelişimine ışık tutmakta-
dır. 12 Eylül’ü hem neoliberalizmin hem de gericileşmenin 
miladı olarak görür. AKP iktidarını çıraklık ve ustalık dö-
nemi diye ayıran Okçabol özellikle son dönemde AKP’nin 
Cumhuriyet değerleriyle bağdaşmayacak eğitim uygulama-
ları ile ilgili örnekler vermektedir. Bu bölümün ikinci ça-
lışması Bülent Hoca’nın “Dünya ekonomisinin finansallaş-
masına yaklaşımlar” adlı makalesidir. Burada yazar Dünya 
ekonomisindeki finansallaşmayı anlatırken aynı zamanda 
üç yaklaşımı eleştirmektedir. Bunlardan biri ortodoks yak-
laşımdır, ikincisi finansallaşmayı tekrar eden bir görüngü 
olarak ele alan birinci heterodoks ve sonuncusu da finan-
sallaşmayı özel bir dönem olarak ele alan ikinci heterodoks 
yaklaşımdır. Ve kitabın dördüncü ve sonuncu bölümü olan 
Liberalizmin Krizlerin’de Burak Atamtürk Aglietta, Mins-
ky, Arrighi üzerinden kriz okumalarında günümüz dünya 
krizlerini açıklamakta kullandığımız iktisat okullarının bir 
özetini yapmaktadır. Son olarak Doruk Cengiz çalışmasın-
da Türkiye özelinden emperyalist kuramlardan yola çıka-
rak bir neoliberalizm eleştirisi yapmaktadır. 
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Bu yazı, “neoliberal” küreselleşme sürecinin, toplumu 
tümüyle iktisadi sistemin, yani piyasanın, bir “uzantısı” 
(Polanyi 1944: 77) haline getirme ya da Karl Polanyi’nin 
deyişiyle toplumu, piyasanın içine “yerleştirme” yönündeki 
en son ve en kapsamlı çaba olduğu ve bu çabanın insanlık 
açıdan bir başka önemli, ve yıkıcı, bir transformasyonu ge-
rektirdiği düşüncesini savunuyor. Bunun için de, yazı önce-
likle, iktisat ile toplum arasındaki olası ilişki biçimlerinden 
üçünü ele alarak, daha çok küreselleşme ile nitelenen günü-
müz koşullarında bu ilişkilerin ne kadar geçerli olduğunu 
sorgulamayı hedefliyor. Bu üç ilişki, sırasıyla iktisadi alanın 
toplumun içine “yerleşmiş olması”; toplumun “geri kalanın-
dan” bağımsız olması ve onu işleyişine karıştırmaması; son 
olarak da, toplumdan ayrı tutulsa da, özellikle politik otori-
teyle temsil edilen toplumsal müdahalelere açık olması. Bu 
üç olası düzenleme, görülebileceği gibi kabaca sırasıyla “ka-
pitalizm öncesi”, liberal kapitalizm ve Refah Devleti dönem-
lerine karşılık gelmektedir. Bütün bu tartışmanın ardından 

1 Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü. Bu yazı büyük ölçüde, Özel 
(2012a)’ya dayanmaktadır. Ayrıca, Özel (2013)’ten, özellikle de Sonuç 
bölümünden alınan malzeme de yazıda kullanılmaktadır. 

I.  SOSYAL FELSEFE OLARAK  
LİBERALİZM

1.  Toplumu Piyasaya Yerleştirmek ve  
Sosyal Bilimin Dönüşümü

Hüseyin Özel1
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da, bir dördüncü olasılığın, yani toplumsal ve politik olanın 
tümüyle iktisadi olanın, ya da piyasanın güdümünde olduğu 
bir organizasyon biçiminin bugünün “neoliberal” dönemi-
ni anlamakta ne kadar yararlı olabileceği tartışılıyor. Başka 
bir deyişle yazı, günümüz “küreselleşme” sürecinin, iktisadi 
olan ile toplumsal olan arasındaki gerilimi “kökten” bir bi-
çimde çözebilmek için, toplumun kendisinin bizzat piyasa 
içerisine yerleştirme yönünde giriştiği çok daha radikal ça-
bayı ele alarak bu çabanın özellikle sosyal düşünce üzerin-
deki etkilerini tartışmayı amaçlıyor.

1. İktisat ve Toplum: Üç Alternatif Model
1.1. İktisadın Topluma Yerleşik Olması: Piyasa Sistemi Öncesi 

İlk olası organizasyon biçimi, iktisadi etkinliklerin tü-
müyle toplumsal alan tarafından, yani politika, din ya da 
etik (hatta sihir) tarafından, sıkı bir kontrol altında tutulması 
gerektiğini öngörmektedir. Başka deyişle, üretim, tüketim 
ve bölüşüm etkinlikleri, tümüyle politik kategoriler diye gö-
rülmektedir; Aristoteles’in “kendine yeterlilik” (otarşi) ama-
cına yönelik olanlar dışındaki iktisadi etkinlikleri ve servet 
biriktirme güdüsünü etik bakımdan sorunlu görmesi, Aris-
toteles’de ve ortaçağlarda tefeci sermayenin ahlakdışı diye 
görülmesi ya da “adil fiyat” öğretisi gibi örnekler, hep ikti-
sadi olanın toplumun kontrolü altında tutulması gerektiği 
inancını vurgulamaktadır. Aslında, kapitalizm öncesi hemen 
hemen bütün toplumlarda, iktisadi olan, yani üretim, tüke-
tim ve bölüşüm süreçleri, toplumsal ilişkiler içine “yerleşik” 
(embedded) niteliktedir (Polanyi, 1944). Bu tür toplumlar-
daki “iktisadi” nitelikte görülebilecek unsur ya da işlemlerin 
temel olarak iktisadi olmayan unsur ve ilişkilerin etkisi, hatta 
kontrolü altında olmaları yüzünden “iktisadi yaşam” deyi-
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şinin belirgin bir anlamı bulunmamaktadır. Böyle bir bakış 
açısı, insanın, bugün düşünme eğiliminde olduğumuz gibi 
kendi çıkarını düşünen bir birey olarak değil, bir toplumsal 
varlık, ya da Aristoteles’in ünlü deyişiyle bir “politik hayvan” 
olarak kavrandığı anlamına gelir. Böyle bir anlayışa göre, kişi 
için etik bakımdan “iyi” olan, aslında Polis için, yani kişinin 
içinde yaşadığı topluluk için iyi olandır. Örneğin Aristote-
les, mutluluğa ulaşma anlamındaki “iyi yaşamın” ölçüsü ola-
rak gösterdiği “kendine yeterlilik” ilkesinin ancak kendine 
yeterli bir Polis içerisinde gerçekleşeceğini düşünmektedir. 
Dolayısıyla da, kendine yeterlilik amacı gütmeyen her tür-
lü iktisadi etkinlik, ahlaki bakımdan karşı çıkılması gereken 
etkinliklerdir. Bu da, Polis’in yönetimiyle ilgilenen disiplin 
olaraka Politikanın, Etik disiplininden bağımsız olmadığını, 
tam tersine onun bir altdisiplini olduğunu göstermektedir. 
Bu türden toplulukçu bir bakış açısı, aslında etik ile iktisadın 
bir ve aynı olduğunu da göstermektedir. İktisat, yani, iyi Po-
lis’in gerçekleşmesi için gereken iyi Oikos’un2 yönetim disip-
lini, özü gereği, politik bir disiplindir. 

1.2. İktisadın Toplumdan Bağımsız Olması: Piyasa Sistemi

İktisadi olanın kendine özgü belirgin bir anlam taşıması, 
ikinci tür organizasyon biçiminde, yani kendi başına varolan 
ve kendi kendini düzenleyebilen bir iktisadi sistemin, piyasa-
nın varlığıyla ortaya çıkacaktır. Bu kurum ilke olarak, toplu-
mun özellikle politik ve yönetsel yapısından bağımsız, ondan 
herhangi bir etkilenme olmadan işleyişini sürdürmektedir 
ve bu da piyasanın, toplumsal ilişkilerden bağımsız, “ayrışık” 

2 Bilindiği gibi Batı dillerinde İktisat sözcüğünün kökeni, hanehalkı 
anlamındaki Oikos’a dayanmaktadır. İktisat ilk kez Xenophone tara-
fından Oikonomia (Oikos, hane ve Nomos, yasa sözcüklerinin birle-
şiminden) olarak adlandırılmıştır. 
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(disembedded) bir nitelik taşıdığını göstermektedir (Polanyi 
1957: 68-70). Kendi fiyatını belirleme özelliğine sahip olan 
her bir tekil piyasanın bir diğerine bağlanarak oluşturdu-
ğu ve kendi kendine işleyen böyle bir sistem, yani “piyasa” 
kurumu, yalnızca fiyat mekanizması temelinde işlemeli ve 
dolayısıyla bütün politik etkilerden bağımsız olmalıdır (Po-
lanyi, 1944: 43). Bu da giderek kendi kendini düzenleyen 
bir piyasa sisteminin, toplumun kurumsal olarak başlıca iki 
alana, iktisadi ve politik alanlara ayrıştırılmasını gerektirdi-
ğini ortaya koymaktadır. Polanyi’ye göre böyle bir kurumsal 
ikiliği ortaya çıkaran, kendileri meta olmasalar da piyasanın 
işleyişi için meta haline getirilen üç “hayali metanın” yani iş-
gücü, toprak ve paranın yaratılmasıdır. İnsanın sahip olduğu 
bütün kapasite ve güçleri simgeleyen işgücü, insanın doğal 
çevresini oluşturan toprak ve aslında bir hesap birimi olan 
paranın piyasalarda alınıp satılan metalar haline getirilmesi, 
toplumun bir anlamda piyasanın egemenliği altına girme-
si demektir; çünkü piyasa sisteminde, insanlar varlıklarını 
sürdürebilmek için kendi emek güçleri ve doğal çevreleri 
de dahil olmak üzere sahip oldukları metaları piyasaya arz 
ederek bunların karşılığında elde edecekleri gelirle kendi tü-
ketimlerini gerçekleştirmek zorundadırlar (Polanyi, 1947a: 
97). Başka deyişle, bu insanları gelir elde etmeye zorlayan 
iki temel güdü, “kazanç elde etme güdüsü” ile “aç kalma 
korkusu”, piyasa ekonomilerindeki evrensel güdüler haline 
gelmektedir. Bu da, piyasa ekonomisinde üretim aygıtı piya-
sanın egemenliği altında olduğu için, toplumun “geri kalan” 
bölümünün de aslında iktisadi alana bağımlı hale gelmesi 
demektir (Polanyi, 1947b: 111). Böyle bir gerçeği, Schumpe-
ter de teslim etmektedir: 

Burjuva toplumu, bütünüyle iktisadi bir kalıptan dökülmüş-
tür: temelleri, direkleri, ışıkları hep iktisadi malzemelerden 
yapılmıştır. Binanın yüzü, yaşamın iktisadi yanına dönük-


