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Önsöz
Kapitalizm, tıpkı canlılar gibi sürekli olarak evrimleşmektedir. Evrim-

leşme süreci ülkeleri farklı ölçülerde etkilese de etki alanı tüm dünyayı 
kapsamaktadır. Kapitalizmin evrim geçirmesi her ülke için olumlu etki ya-
ratmadığı gibi her toplumsal sınıf için de aynı etkiyi yaratmamaktadır. Ka-
pitalizmin evrimleşme süreci Sanayi Devrimi sonrası inanılmaz olmuştur. 
Tam bir sıçrama gerçekleşmiştir. İkinci sıçrama dönemi 1980’li yıllardan 
itibaren, bazılarına göre ikinci, bazılarına göre üçüncü küreselleşme dalga-
sıyla başlamıştır. 

Sanayi Devrimi sürecinde ülkeler arasında ıraksama artarken, sınıflar 
arası eşitsizlik de artmıştır. II. Dünya Savaşı sonrası ülkeler arasındaki ırak-
sama kısmen yavaşlamış ancak eşitsizlik düzeyi özellikle kapitalist ülkeler-
de azalmıştır. Gelişmiş ülkelerde kapitalizmin refah toplumuna dönüşme-
sine yönelik ilerleme sağlanmıştır. Bu süreç 1970’li yılların başında sona 
ermiştir. 

Kapitalizmin altın çağı olarak adlandırılan 1950-1970 sonrası küresel-
leşme eğiliminin güçlenmesi, özellikle 1980 sonrası sermaye hareketlerinin 
önündeki engellerin kalkmasıyla daha da hızlanmıştır. Bu dalgalanmadan 
yararlanan ülkelerin başında Çin ve Hindistan gelmektedir. Her iki ülke de 
ucuz emeği öne çıkartan ihracata dayalı sanayileşme politikasıyla gelişmiş 
ülkelerle arasındaki farkı kısmen kapatıp, açlık sorununu büyük ölçüde ye-
nerken, ülke içinde eşitsizlik önemli ölçüde artmıştır. Eşitsizliğin yüksek 
olduğu ülkelerin başında gelen Çin, dünyada en fazla lüks tüketim malının 
kullanıldığı ülke konumuna gelmiştir.

Yeni küreselleşme dalgası beklenenin aksine otoriter rejimleri güçlen-
dirirken eşitsizliğin de artmasına neden olmuştur. Ülkeler bunu yaparken 
iktisat politikalarını sermaye sınıfı lehine kullanmışlardır. Üstelik bu yapı-
lırken etnik ve dinsel çatışmalar kıyasıya kullanılmıştır.

Bu kitapta eşitsizlik, farklı boyutlarıyla ele alınmıştır. Leyla Firuze Arda 
Özalp “Tüketim Evreninde Refahı Yeniden Düşünmek” başlıklı yazısıyla 
refah toplumu üzerinden konuyu değerlendirmiştir. Ayça Berna Görmez 
yine konuyu “Refah Toplumundan Neoliberal Topluma Vatandaşlık ve Bi-
rey” başlıklı yazısıyla refah açısından ele almıştır. 

Meltem Dayıoğlu ve Murat Güray Kırdar ise “İşgücü Piyasasına Erişim: 
Demografik Gruplar Bazında Bir İnceleme” başlıklı makaleleriyle işgü-
cü piyasası açısından konuya yaklaşmışlardır. Emine Kef ise “Fasit Daire: 
Kimliksizliğin Mekânsal Simülasyonu” başlıklı yazıyla yaşananları mekân-



sızlaştırma bağlamında değerlendirmiştir. Pelin Kılınçarslan ise küreselleş-
menin neden olduğu finansallaşmayı “Toplumsal Yeniden Üretim ve Gün-
delik Hayatın Finansallaşması” başlığıyla ele almıştır. 

Muğla Üniversitesi’nde birlikte çalıştığımız Saniye Dedeoğlu, Çisel Ekiz 
Gökmen ve Aysun Danışman ise kitaba "Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikle-
ri ile İnsana Yakışır İş Mümkün mü?" başlıklı makaleleriyle katkı vermiş-
lerdir. Eşitsizliği sınıf bağlamından değerlendirmeyi ise Fatma Esra Soylu 
“Eşitsizliğin Kaynağı Olarak Sınıflar: Bir Geri Dönüş Hikâyesi” başlıklı ya-
zısıyla ele almıştır.

Erdem Seçilmiş ise “İnsanın Sermayeleşmesi: Antroposenin Sonu ve 
Yeni Eşitsizlik Rejimleri” başlıklı yazısıyla günümüzde ortaya çıkan eşitsiz-
liğe yönelik yeni gelişmeleri irdelemiştir. Eşref Uğur Çelik ve Adem Yavuz 
Elveren ise “Askerî Harcamalar: Ekonomik Büyüme ve Gelir Eşitsizliği” ko-
nulu bölümlerinde artan askeri harcamalar ile gelir eşitsizliği arasındaki 
ilişkiyi incelemiştir. Kitap Ömer Faruk Çolak’ın “Küresel Eşitsizliğin Eko-
nomi Politiği” başlıklı makalesiyle tamamlanmıştır.

Bu kitap, basımın zorlaştığı, akademik çalışmaların puan alma kısıtı al-
tına sıkıştırıldığı bir dönemde imece usulü hazırlanmıştır. Editör olarak ça-
lışmaya katkı veren tüm akademisyenlere teşekkür ediyorum. Çalışmanın 
basım aşamasında emeği geçen Serenay Dıraz ve Hatice Kübra Demirel’e 
elinize sağlık diyorum. 

Kitabın konu üzerinde çalışan akademisyenlere katkı vermesini umu-
yor, yeni çalışmalar için yol açıcı olmasını diliyorum.

Ömer Faruk Çolak 

Çayyolu/Ankara



Tüketim Evreninde Refahı Yeniden Düşünmek
Leyla Firuze Arda Özalp

Neo-klasik teoride refah sağlamanın dolaysız koşulunun, iyi işleyen 
piyasalar olduğu düşüncesi hakimdir. Amaçları doğrultusunda özgürce 
hareket eden insanların faaliyetlerini eşgüdümlemelerine olanak tanıyan 
serbest piyasalarda tercih tatminine dayalı refahın artması, kendiliğinden 
düzeninin bir sonucu olarak görülür. Diğer taraftan piyasanın kültürel, top-
lumsal veya kurumsal olmak üzere iyi yaşamı temsil eden birçok koşulu da 
dolaylı olarak besleyeceği düşünülür. Üretim ve tüketim ilişkilerinin dön-
güsü yani mübadele ise iyi yaşamla ilgili piyasa kökenli refah düşüncesinin 
çekirdeğinde yer alır. Mübadele en yalın haliyle üretim dinamiklerinin ge-
lişmesine imkân tanırken, bir yandan da insanlar arasındaki iktisadi ilişki 
türünü, toplumsal bütünleşmeyi de temsil eder.

Para, üretim ve tüketim ilişkilerinin seyri veya üretici-tüketici güçlerin 
rekabeti, basit mal mübadelesinin parasal evrimine kaynaklık eder ve sade-
ce birincil ihtiyaçların temini için başvurulan değiş-tokuş eyleminden de-
vasa bir finansal sistem yaratır. İnsanların tüketici olduğu ölçüde birer üre-
ticiye de dönüştüğü (Baudrillard 1970; Foucault; 2004; Michael & Becker, 
1973) değiş tokuş ilişkilerinde mübadelenin seyri paradan daha çok para 
kazanmaya yöneldikçe insanlar ihtiyaçlarının sonsuz olduğu düşüncesiyle 
telkin edilir. Üretimin artık yalnızca meta üretmesi yetmez, aynı zamanda 
ihtiyaç da üretmelidir ki değer biçim değiştirebilsin. İktisat ders kitapları 
iktisat (veya kıtlık) biliminin doğuşunu kıtlık problemi ile açıklar ancak 
bolluk problemin ta kendisine dönüşmüştür (Galbraith, 1958). Üretilen 
sonsuz mal nasıl satılacak ve nasıl durmaksızın satılacak, günün iktisadi 
problemi budur. En düşük gelir seviyesindeki insanların bile durmaksızın 
tüketmesinin, borçlanarak tüketmesinin alt metninde günün iktisadi prob-
lemine sunulan politikanın başarısı gizlidir. 

İktisadi ilerlemenin amacı, artık kıtlık problemi değil ilerlemenin ken-
disi ve yarattığı bolluğun massedilmesidir. “İktisadi bolluk probleminin” 
yarattığı tüketim toplumunda birey kimliğinin en iyi ifadesi veya insanın 
iyi yaşam sürmesi, kaçınılmaz olarak tüketim olanaklarının bir yansıması 
haline gelir. Refah yaratma ilksel hedefini bir kenara iten iktisadi ilerleme 
ile sonlu bir gezegende durmaksızın ilerleme uğruna, insan refahının haki-
kati ihmal edilir. Ekonominin dünyayı yalnızca kendine indirgeyişi ile ikti-
sadi zorunluluğun yerini iktisadi ilerleme zorunluluğu alır ve bu da ihtiyaç 
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ve tüketim arasındaki ilişkiyi yeniden yazar. Para artık bir amaç olduğunda 
metanın üretici güçlerden tüketiciye durmaksızın akması gerekir ki döngü 
tamamlansın ve devam etsin. 

İktisadın hâkim üretim-tüketim ilişkilerinin evriminden yola çıkan bu 
çalışmada piyasa kökenli bir refah anlayışının refahı bir bütün olarak an-
lamak konusunda başarısız olduğu anlatılmak istenmiştir. Birey, toplum ve 
doğanın dengesi ve kişisel çıkar ve genel refah arasında oluşabilecek çelişki-
ler, mübadele ilişkilerinden, paranın evrimine, tüketim toplumundaki ihti-
yaç üretiminden, görünmez el metaforundaki niyet edilmemiş sonuçlar te-
zine kadar birçok açıdan ele alınmıştır. Çalışma görünürde bağımsız ancak 
ilintili üç başlık çerçevesinde takdim edilmiştir. Bu çerçevede ilk bölümde  
niyetlenilmemiş sonuçlar tezi, iyi yaşam ve refah üzerinde durulmuş; ta-
kip eden bölümde basit mal mübadelesinden günümüze değin paranın bir 
araçtan bir amaca dönüşmesi ve buna bağlı olarak da tüketimin körüklen-
mesi süreci anlatılmış; sonraki bölümde ise paranın amaç haline gelmesiyle 
ihtiyaçların biyolojik niteliğinin önemini yitirmesi ve üretici güçler tarafın-
dan yine üretici güçler lehine ihtiyaçların koşullandırılması ve “görünürde” 
bolluk sunarak genişleyen piyasaların refahı nasıl artıramadığı Galbraith’ın 
çözümlemesinden yola çıkarak açıklanmaya çalışılmıştır.

1. Niyetlenilmemiş Sonuçlar, İnsanın İyi Yaşamı ve Refah
Adam Smith’in Görünmez El ile serbest piyasaların insanlığın yüksek 

yararına dönüşeceği düsturu, iktisat öğretisinde iyi bir toplum ve iyi iş-
leyen bir ekonomik düzeninin altın anahtarıdır. Smith, insanların kişisel 
çıkar tutkularına rağmen (sayesinde) toplumun ortak çıkarına (refahına) 
dönüşebilecek bir sistemin varlığına işaret etmek için kendiliğinden düzen 
fikrini merkeze almıştır. Piyasa düzeninin bizzat kendisine emanet edildiği 
“Görünmez El” ise “insan eyleminin niyetlenilmemiş pek çok sonucunu” 
beraberinde getirmiştir.

Smith, toplum için iyi bir düzenin tesis edilmesinde, insanlardan faz-
la bir şey beklemeden ve onlardan zorlayıcı ahlaki taleplerde bulunmadan 
kurulabilecek bir düzene işaret eder. Aynı şekilde ekonomik örgütlenmede 
de insanların doğal eğilimleri doğrultusunda yönlendirilmiş ekonomik fa-
aliyetlere sadık kalınmasını salık verir. Zorlayıcı ve kısıtlayıcı taleplerde bu-
lunmadan, yalnızca yönlendirilmiş ekonomik faaliyetlerin zenginleşmeye 
yol açacağı iyi bir düzen imgeler. Görünmez El, düzen sorununu dışarıdan 
herhangi bir müdahale olmaksızın çözebilmektedir. Bu yönüyle “Görün-
mez El” eğretilemesinin yansıması olan “insan eyleminin niyetlenilmemiş 
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sonuçları hipotezi”, sosyal teorinin önemli unsurlarından biri haline gelmiş 
ve piyasa sisteminin temel mantığının çözümlenmesinde müstakil bir yer 
edinmiştir (Buğra, 2008: 94; Özel, 2009: 46-54). 

Görünmez El, insanların şahsi çıkarını gözetmesi sonucu ve onların ni-
yetlerinden bağımsız olarak istikrarlı bir sosyal düzeni dışarıdan herhangi 
bir müdahale olmaksızın garantilemektedir. Böyle bir sistemde hiç kimse 
toplum refahını düşünerek hareket etmez; gözettikleri yalnızca kişisel çı-
karlarıdır (Özel, 2009: 54). Smith (1759), zenginlerin bencillik ve aç göz-
lülükle sadece kendi doymak bilmez arzularını kolladığını ifade ederken 
farklı insanların eylemlerinin tamamlayıcı olma eğilimi nedeniyle bencil 
ve açgözlü kişinin görünmez bir el tarafından toplumun çıkarını kollamaya 
yönlendirildiğini ifade eder ve öyle ki bu eylem en nihayetinde amaçlan-
maksızın gerçekleşmiş olur (aktaran Sen, 1999: 346-347). Smith’in benim-
sediği düşünce yapısında kendi amacının muhteva etmediği bir sonuca 
görünmez el tarafından yönlendirilen bireyler, -bilmeyerek veya arzu et-
meyerek de olsa- toplum refahının tesis edilmesinde dolaylı birer role sa-
hiptirler.

Açgözlülüğün ve hırsın, zenginlik peşinde koşmanın, gücün ve üstün-
lüğün amacı Smith’e (1776) göre insanın durumunu iyileştirme arzusudur 
ki bu çaba da insanoğlunun duyguları nedeniyle ortaya çıkar. Görülmek, 
ilgilenilmek, halimizden memnun olmak, değerimizin bilinmesi isteği gibi 
duygular, insanı yaşam standartlarını yükseltmeye sevk eder. Smith’e (1776) 
göre durumunu iyileştirme arzusu, insanın en önemli amacı ve tüm iktisa-
di ilerleme mücadelesinin ardındaki en temel nedendir. İnsanların büyük 
çoğunluğunun durumunu iyileştirmek için uygun gördüğü yöntem ise ser-
vet biriktirmektir ve iktisadi ilerleme de giderek daha çok sayıda insanının 
servet artırımının aracı olarak görülmektedir (Hirschman, 1977: 56-111). 

Adam Smith’in (1776) ifade ettiği gibi akşam yemeğimizi, bira üretici-
sinin veya fırıncının iyilikseverliği neticesinde değil ancak onların kendi 
çıkarlarını gözetmeleri neticesinde elde ederiz. Bu sözlerden güç alan ni-
yetlenilmemiş sonuçlar tezi, Menger ve Hayek’in katkılarıyla da sosyal te-
orideki yerini güçlendirmiştir. Smith, Menger ve Hayek, “niyetlenilmemiş 
ama gerçekleşmiş etkiler” ile ekonomik düzeni açıklarken Hirschman ise 
“niyetlenilen ancak gerçekleşmeyen etkilerin (tutkuların erdemlere dönüş-
mesi)” gücü ile aynı düzeni ele alır. Adam Smith, Carl Menger ve Friedrich 
Hayek tarafından güçlü bir şekilde savunulan insan eylemlerinin amaçlan-
mamış sonuçlarının dünyadaki pek çok değişimden sorumlu olduğu tezi, 
bireysel çıkardan toplumsal refah yaratır. Hirschman ise niyet edilen ancak 
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gerçekleşmeyen etkileri, tutkulara karşı çıkarlara başvurulması ile açıklar. 
Sen (1996) Hirschman’a ait bu yaklaşımı servet edinme yönündeki zararsız 
çıkarın vahşi tutkuyu bastırması şeklinde açıklar ve şu şekilde örnekler:

“….bir özelliğinizden -teninizin rengi, burnunuzun biçimi, inancınız 
vb.- büyük bir tutkuyla nefret eden gözü dönmüş fanatikler tarafından 
kovalanmakta olduğunuzu düşünün. Tam yakalanmak üzereyken etrafa 
bir miktar para saçıyorsunuz ve hepsi de banknotları toplamak gibi ciddi 
bir işe girişiyor. Kaçarken serserilerin böyle faydalı bir şahsi çıkar anlayı-
şına sahip oldukları için şanslı olduğunuzu düşünerek sevinebilirsiniz… 
Baş savunucuların gözünde buradaki olayda alkışı hak eden kapitalizmdir 
ve Hirschman’ın bu etkili eserinde söz konusu savunucular ele alınmıştır.”
Hirschman (1977) çözümlemesinde Montesquieu’nün “Görünmez 

El” fikrine atıfta bulunur. Bir toplumdaki bireyler, şahsi çıkarları için ça-
balarken gizli bir güç, bu çabaları toplumun yararı için yönlendirecektir. 
Montesquieu’nün “tutkular insanları kötü olmaya itebilecekken neyse ki 
kötü olmamak onların çıkarınadır” şeklindeki savı, tutkuların erdemlere 
dönüşmesini en iyi şekilde açıklamaktadır. Sonuç olarak Smith, Menger, 
Hayek’in niyetlenilmemiş sonuçlar tezi veya Hirschman’ın niyet edilen an-
cak gerçekleşmeyen sonuçlar çözümlemesi1, birbirinden farklı görünse de 
her iki yaklaşım da “şahsi çıkarların” sonuçta toplumun ortak yararına dö-
nüşeceği fikri ile örtüşmektedir. İnsan, toplum refahını düşünerek hareket 
etmez; yalnızca kendi kişisel çıkar dürtüsüyle hareket eden ve nihai amacı 
durumunu iyileştirme arzusu olan insan davranışı, sonuçta tüm toplumun 
refahını veya durumunu iyileştirir. Her iki yaklaşım da şahsi çıkar ilkesin-
den bir ortak fayda yaratmayı umut eder. Ancak Sen (1999), insana ait her 
eylemin pek çok sonucu olmasına karşın bunlardan yalnızca birinin (veya 
birkaçının) aktörler tarafından amaçlanılmış olabileceğini ifade eder. Özel 
(2009) de Görünmez El yaklaşımındaki her zaman iyimser sonuçlar mey-
dana geleceği öngörüsünü eleştirmekte ve dengesizliklerin, etkinsizliklerin 
söz konusu olduğu niyetlenilmemiş sonuçların kimi zaman da “kötü veya 
en azından arzu edilmeyen sonuçlar” da olabileceğini ifade etmektedir. 
Çünkü insan eylemlerinin amaçlanmamış sonuçlarında (veya niyetlenilen 
ancak gerçekleşmeyen sonuçlarda) tutkuların erdemlere dönüştüğü veya 
şahsi çıkarların daima toplumun ortak faydasına dönüşmesi şeklinde idea-
lize edilen iyimser bir bakış, gerçeği yansıtmayabilir. 

1	 Hirschman	(1977),	niyetlenilen	ancak	gerçekleşmeyen	etkiler	ile	Montesquieu,	Adam	
Smith,	James	Steuart	gibi	düşünürlerin	fikirlerinden	yola	çıkarak	kapitalizmin	yükse-
lişine	dair	tarihsel	bir	analiz	yapmaktadır.
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Smith’in zihin yapısında iyi yaşam, birçok dışsal maddi iyilik ve içsel, zi-
hinsel ve ahlaki karakter üstünlüklerinin birlikteliği ile karakterize edilirken, 
neo-klasik iktisadın kurucularından Jevons, iyi yaşam veya faydayı “hazzın 
varlığı ve acının yokluğu” şeklinde karakterize edilen Benthamcı temeller 
üzerine inşa eder. Kökeni faydacılık olan bu anlayışın ele aldığı refah çözüm-
lemesinin çekirdeğinde ise “piyasa” yer almaktadır. İyi yaşam ya da faydaya 
yönelik hedonistik tözel tanımlamalar, modern neo-klasik iktisat gelene-
ğiyle birlikte yerini tercih tatmini ilkesine bırakmıştır. Modern neo-klasik 
iktisat, refahı (ya da faydayı) öncelikler ile açıklar. Öyle ki bir kişinin refah, 
fayda veya iyi yaşamı önceliklerin bir işlevi olarak nitelendirilir. Önceliklerin 
tatminiyle iç içe geçmiş bir refah yaklaşımında ise piyasa, “tüketici tercih-
lerinin tatminini en iyi şekilde gerçekleştiren” ve tam da bu nedenle refahı 
artıran bir kurum olarak takdim edilir. Adam Smith’ten itibaren, ekonomik 
teorinin özünü oluşturan “piyasanın refah yaratan başlıca bir kurum” olarak 
ele alındığı bu düşünce, iyi yaşam ve piyasalar arasında dolaysız bir bağ kur-
maktadır. İnsanın iyi yaşamı ve piyasa arasındaki dolaylı refah argümanları 
ise ticaret toplumunun refahı yalnızca tüketici tercihlerini tatmin edebilme 
özelliği nedeniyle değil ancak böyle yapmasına rağmen refahı artırabilmesi 
ile ilişkilidir. Bu düşünceye göre mutluluğun maddi ve kültürel araçları, ti-
caret toplumuna özgü insan eyleminin niyet edilmemiş sonuçlarıdır. Refahı 
besleyen bir kurum olarak piyasanın dolaylı bir savunusunu yapan Smith’e 
göre her insanın belirli ölçülerde tüccar haline geldiği ticaret toplumunun 
“değiş-tokuş” ilişkilerine dayanan üretici güçlerdeki artış, yaşamın ihtiyaç-
ları ve konforunda, bireyin toplumsal bağımsızlığında artış meydana getir-
miştir. Üstelik bu iyileşme, “yaşamın orta ve alt istasyonlarındaki” iyi yaşamı 
destekleyen erdemleri de beslemektedir. Erdeme çıkan yol ile servete çıkan 
yol eş tutulmaktadır. Piyasanın dolaylı savunusu, piyasanın sanat ve bilimler, 
insan gelişiminin maddi koşulları gibi durumlar ile dolaylı ve niyet edilme-
miş sonuçlar doğurduğunu iddia etmektedir (O’Neill, 1998: 62-110).

Görünmez El, şahsi çıkarını gözeten bireylerin davranışları neticesinde 
-onların niyetlerinin bir parçası olmadan- ortaya çıkmakta ve istikrarlı bir 
düzen garanti etmektedir. Görünmez El yaklaşımında şahsi çıkar ve toplum 
çıkarı arasında çatışma değil doğal bir uyum beklenir. Ancak Thomas Hob-
bes, Leviathan isimli ünlü eserinde vâdedilen bu uyumun (kendiliğinden 
düzenin), sözleşme ile yaratılan devletin kuracağı düzen ile (sayesinde) sağ-
lanabileceğini ifade etmekte ve toplumu kaosa sürükleyebilecek şahsi çıkar 
ve toplum çıkarı arasındaki çatışmanın ancak bu yolla uyumlaştırılabilece-
ğini ifade etmektedir (Özel, 2009: 52-54). Bununla birlikte O’Neill (1998), 
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ticaret toplumunda birikimi harekete geçiren piyasanın motor güçleri ile 
piyasanın yarattığı dolaylı refah kazanımları arasında meydana gelmesi 
muhtemel bir gerilimin altını şu şekilde çizmektedir (O’Neill, 1998: 107):

“…piyasadaki gerilim, piyasanın bir yandan sanat ve bilimleri, iyi 
yaşamı besleyen bilişsel ve pratik uygulamaları ve bunu kuran erdemleri 
teşvik etmesinden, diğer yandan da bu uygulamaların ve erdemlerin ge-
lişmesiyle uyumsuz olan bir karakter ve kurumlar kümesine hem bağımlı 
olmasından hem de bunları teşvik etmesinden kaynaklanır. Bu durum, 
piyasa ekonomilerinde içkin olan, piyasayı ileriye iten güçlerle piyasanın 
sahip olabileceği niyetlenilmemiş yararlı sonuçlar arasında kalıcı bir geri-
lime işaret eder.”
Refahın ekonomik refah ile özdeşleşmesi (indirgenişi), ekonomik faa-

liyetleri altında yatan insan davranışları ile değerlendirmek ve insan dür-
tülerinin çeşitliliğini göz önüne bulundurmak yerine daha soyut ve “insan 
ekonomisinin” gerçeklerinden daha kopuk saiklerin iktisat bilimine hâkim 
olmaya başlaması ile ilişkilidir (Buğra, 2008: 164-165). Değer yargılarından 
arınmış ancak insan refahının hakikatini değerlendirme yetisinden uzak ik-
tisat politikasındaki bu sapma; birey, toplum ve doğanın dengesi ve bunların 
çıkarı veya genel refahı arasında oluşabilecek çelişkilere kayıtsız kalmaktadır. 
Öyle ki toplumdaki her bireyin şahsi çıkarının peşinden koşması ile toplum 
çıkarının uyumlu olacağı ve maddi refahın piyasa saikleri çerçevesinde da-
ima sosyal refahı besleyeceği beklentisi ya da şahsi çıkardan toplum çıkarı 
yaratılsa dahi bunun sonuçta tabiatın dengesi ile uyumlu olup olmayacağı 
ikilemi, bu çelişkilerin birer yansımasıdır. Kimi zaman zenginlik, maddi re-
fah artışı, teknolojik gelişme gibi toplumun ortak yararını artıran arzu edilir 
sonuçlar, beraberinde arzu edilmeyen pek çok sonuç doğurabilir, ki bu da bi-
rey, toplum ve tabiatın dengesi arasında yaşanabilecek muhtemel çatışmaya 
işaret edebilir. Hirschman’ın iktisat teorisinin ana direği olarak nitelendirdiği 
(1977) “kısıtlanmamış ve ehlileştirilmemiş tutkuların”, genişletilmiş yan et-
kileri, niyetlenilmemiş pek çok (yararlı) sonucun etkisini azaltabilmektedir.

2. Değiş-Tokuştan Günümüze Mübadelenin Asıl Hedefi

Dünyaya gelen her insan borçludur; tek başına Ölüm’e doğmuştur, an-
cak fedakârlık yaparsa kendini Ölüm’den kurtarabilir.

(Satapatha Brahmana)
Ekonomik hayatın temeli nedir? Bu soruya Adam Smith’in yaklaşımı; 

“insan doğasının, değiş-tokuş, takas ve bir şeyi başka şeylerle değiştirmek 


