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Türkçe Baskıya Önsöz
Kitabın ABD’de yayımlanan orijinal baskısı ile Türkçe baskısı ara-

sında iki çalkantılı yıl geçti. Ukrayna Savaşı, beraberinde getirdiği 
askeri gerilimle ana sahneyi işgal etmeden önce, iktisadi sisteme dış-
sal bir musibet olan Covid-19 pandemisi patlak verdi ve en önemli 
kamu malı olan sağlık için değerli önlemler alınsa dahi, toplumları 
çeşitli şekillerde parçalayan derin eşitsizlikler yarattı. Bu tür eşitsiz-
likler, özellikle sağlam refah ağlarının eksik olduğu yerlerde, nüfu-
sun en kırılgan katmanlarını pandemi belasına maruz bırakarak, ka-
pitalist sistemin merkezinde ve daha dramatik bir şekilde hem sıhhi 
hem de ekonomik acil durumlarla başa çıkma araçlarına erişimdeki 
eşitsizliklerle karakterize edilen Küresel Kuzey ve Güney arasındaki 
ilişkilerde kendini gösterdi. Atalarımızdan kalma duygularımız, bir 
kez daha sistemik krizin hayaletini çağırdı; bu şok hem sağ hem de 
sol kanattan yapısal dönüşümlere dair beklentilerin tetiklenmesine 
neden oldu. İster ilerici ister gerici olsun, kolektif hayal gücünün bu 
ifadelerini tarihsel perspektife koymak için henüz çok erken, ancak 
okuyucu yine de, burada yeniden var olmasını sağlamaya çalıştığım 
düşünce kalıplarıyla süreklilik içinde onları anlamak için zorluk çek-
meyecektir.

İçeriği büyük ölçüde tarihsel olan bir kitap, bugüne ve geleceğe 
bakmak için geçmişten uzaklaştığı bölümler dışında, zamanın testi-
ne dayanmak zorunda değildir. Kuşkusuz, bu çalışmada sözü edilen 
bazı koşullar değişmiştir. Artık sosyal bir barut fıçısına indirgenmiş, 
iç düzeni zar zor koruyan ve uluslararası cephede gücünü kaybetme-
ye devam eden bir ulus bağlamında, nihayet Donald Trump Beyaz 
Saray’dan ayrıldı. Ancak eski merkezci düzenin bir ifadesi olan Joe 
Biden’ın seçilmesi, bir zamanlar hastalıklı Trumpizm hadisesini üre-
ten çelişkilerin hiçbirini çözmeyi vaat etmiyor; bilakis, onları daha 



da kötüleştirme riskini taşıyor. Atlantik’in bu tarafında, İngiltere’nin 
Avrupa Birliği’yle gelecekteki ilişkisini düzenleyecek bir anlaşmaya 
titizlikle varılırken, İşçi Partisi de Jeremy Corbyn’i kapıya koyduktan 
sonra ideolojik belirsizliğin cesaret kırıcı dışavurumunu yaşıyor. Bu 
durumların hiçbirinde, bütünlüğüne saygı göstermeyi tercih ederek 
metni güncellemeyi uygun görmedim. Bunlar ne tezlerim ne de so-
nuçları için önemli sonuçları olmayan ayrıntılardır.

Çok daha merkezi bir konu, Batı kapitalizmi ile Rusya, Çin ve 
Hindistan ve daha genel olarak BRIC kutupları etrafında şekillenen 
rakip ekonomik sistemlerin gelecekte bir arada var olması ihtima-
liyle ilgilidir. Bu bağlamda, analizim tamamen doğrulanmış gibi gö-
rünüyor. Tanık olacağımız şey, Ukrayna’daki savaşın neden olduğu 
jeopolitik krizin ardından dünyanın bloklar halinde yeniden düzen-
lenmesinin gösterdiği gibi, yalnızca doğası gereği ekonomik değil, 
aynı zamanda kültürel ve politik olan alternatif modellerin çatışma-
sıdır. Bu nedenle, yirmi yıllık Amerika ve neoliberalizm hegemon-
yasında (1989-2008) “bildiğimiz” küreselleşmenin sonsuza dek sona 
erdiğini ve düzensizliğin egemen olduğu bir ara döneme yol açtığını 
çok fazla tereddüt etmeden söyleyebiliriz. Bu yeni senaryoda Türki-
ye’nin bölgesel bir güç olarak rolünün ne olacağını görmek özellikle 
ilginç olacak. Doğu ile Batı arasında bir köprü olarak Türkiye tarihi, 
ülkenin arabulucu bir rol oynayabileceğini gösteriyor. Ancak Türki-
ye’nin de stratejik bir oyuncu olduğunu ve jeopolitik dengenin karar-
lı bir şekilde bir taraftan diğerine kayması durumunda daha net bir 
duruş sergilemeye karar verebileceğini unutmamalıyız.

Önsözü, bu kitabı Efil Yayınevi’ne kazandırdığı ve beni, kendisi-
nin öncü olarak rol aldığı, Türkiye iktisat kültürünü destekleyecek 
akademik faaliyetlere dahil ettiği için Ömer Faruk Çolak’a teşekkür 
ederek sonlandırmak istiyorum. 

Francesco Boldizzoni

East Agean, Temmuz 2022



Giriş
Kapitalizm bugünlerde zorlu bir sınavdan geçiyor. Kaderi ve (geç-

mişteki, şimdiki ve gelecekteki) alternatifleri yaygın olarak tartışılı-
yor. Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi, “Sosyalizmin Fır-
sat Maliyeti” başlıklı raporda bu konuyu ele almıştı. Hazırlanan rapor 
yanlış bilgiler ve Amerikalıların kısıtlı bir devlet aygıtıyla ulaştıkları 
yaşam standardının, Avrupa’nın sosyal refah demokrasilerindeki ve 
özellikle kuzey ülkelerindekinden daha yüksek olduğunu göstermek 
maksadıyla çarpıtılmış verilerle dolu. Ancak, raporun asıl dikkat çe-
ken noktası, iktidardaki Amerikan yönetiminin tedirginliğini ortaya 
koyan telaşlı üslubu: “Karl Marx’ın doğumunun 200. yıl dönümüyle 
aynı anda, sosyalizm Amerikan siyaset sahnesinde yeniden yükselişte. 
Kendilerini sosyalist olarak ilan edenlerin politika önerileri Kongre’de 
ve genç seçmenler arasında destek buluyor.”1

Esasen, ABD’deki “demokratik sosyalizm” taraftarları Avrupalıla-
rın “sosyal demokrasi” olarak adlandırdıkları şey için mücadele edi-
yorlar. Bu ise, sosyalizminden çok, kapitalizmin ılımlı bir türüdür. 
Siyasetçilerin ve eylemcilerin “sosyalizm” kelimesini kullanmaları, 
kelime ve kavramları seçmekte gösterilen bir özensizlikten çok, John 
F. Kennedy, Lyndon B. Johnson ve yakın zamanda Barack Obama 
döneminde Demokrat Parti’yle özdeşleşmiş bulunan liberal gelenek-
le aralarındaki farklılığa vurguda bulunma ihtiyacından kaynaklanı-
yor. Amerikalı radikal ilericiler, “Herkes için Tıbbi Tedavi Sigortası” 
veya ulusal sağlık sigortasıyla, ancak ve ancak bir geçiş hedefi olarak 
tatmin olabilirler. İstedikleri şey, sağlık sisteminin özel sektörün elin-
den alınması ve şirketlerin açgözlülüğünden uzak tutulmasıdır. Asıl 
amaçları, kamu hastanelerinin ve devlet çalışanı doktorların oluştur-
duğu yaygın bir sağlık sistemine sırtlarını dayayabilmektir. Avrupa’da 
normal olan ve birçoğumuzun yeterli gördüğü bu sistem, geçmişte 
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görevini daha iyi bir biçimde yerine getirmiş olsa da bugün iyileş-
tirilmesi mümkündür. Helsinki’de veya Roma’da otobüs durağında 
karşılaştığınız herhangi biriyle sohbete giriştiğinizde, sistemle ilgili 
sorularınıza hem memnuniyet ve hem de şikâyet dolu cevaplar alırsı-
nız. Genellikle, devletten yeterince hizmet almadıklarından yakınan 
bu insanların karşılaştırma yapmak için ellerinde bir kıstas yoktur. 

Sosyal demokrasinin ABD’ye ihraç edilebilirliği konusu elinizde-
ki çalışmanın amaçlarından biri değildir. Avrupalı sosyal bilimciler 
hem tanıdık hem de tuhaf buldukları bu ülkede olup bitenleri çoğu 
zaman büyük bir şaşkınlıkla izlemiştir. Yirminci yüzyılın başında 
ABD’yi ziyaret eden Alman profesörler meslektaşlarının evlerinde 
hizmetçi olmamasını, işçi sendikalarının zayıf, tarikatların ise güçlü 
olmasını ve sosyalist fikirlerin işçi sınıfı nezdinde hiçbir çekiciliği-
nin olmamasını hayretle karşılamışlar; Eski Dünya ile Yeni Dünya 
arasındaki uzaklığın coğrafi olmanın çok ötesinde olduğunun farkı-
na varmışlardı. Amerikan solunun içinde bulunduğu mücadelenin 
başarılı olup olmayacağına bakmaksızın, eşitsizliklerle ve ırkçılıkla 
parça parça olmuş, tüm alt grupların ekonomik olarak dezavantajlı 
bir durumda yaşamalarının yanı sıra ortalama yaşam sürelerinin de 
diğer vatandaşlara göre daha kısa olduğu bir toplumun durumunu 
iyileştirmek için her zaman bir şeyler yapmak mümkündür. Bu den-
gesizlikleri gidermek için atılacak her adım, ne kadar küçük olursa 
olsun, önemlidir ve elde edilen her olumlu sonuç bir başarıdır. 

Diğer taraftan, Avrupalılar için, sosyal demokrasiyi yeniden sa-
hiplenmek, son otuz yılda idealleri oy hesaplarına kurban eden fır-
satçı politikacılar tarafından saygınlığına zarar verilen tarihin ye-
niden sahiplenilmesi demektir. Kuşkusuz, savaş sonrası ekonomik 
canlanma döneminde sosyal demokrat olmak bugüne göre çok daha 
kolaydı. Refah pastası hızlı bir şekilde büyüyorken, insanlar toplu-
mun iyiliği için kendi paylarından feragatte bulunmaya daha fazla 
gönüllüdür. Fakat zor zamanlarda bencilik, tasmasından kurtulur. 
Dahası, devleti yeniden etkin kılmanın birçok zorluğu bulunmak-
tadır. Örneğin, uluslararası finansal sistemin şekillenme biçiminden 
ve kontrolsüz bir küreselleşmenin tercih edilmiş olmasından dolayı, 
sermaye akımlarını denetim altına almak herhangi bir devlet için ar-



11 Giriş

tık çok zordur. Ancak, içinden geçmekte olduğumuz bu çatışma ve 
sorunlarla dolu dönemde sosyal demokrasinin özüne dönüş yolunda 
geniş tabanlı destek sağlama potansiyelini ortaya koyan cesaret verici 
işaretler de bulunmaktadır.

Kendilerini “demokratik sosyalist” olarak adlandıranlar içinde 
marjinal bir azınlık, uzun-vadeli bir hedef olsa da kapitalizmi ger-
çekten sona erdirmek istemektedir. Bu insanlar, Sovyet deneyiminin 
olumsuz sonuçlarını dikkate alarak merkezi planlamayı değil, üretim 
araçlarının toplumsal mülkiyetini savunmaktadır. Âdem-i merkezi-
yetçiliğe, demokratik karar alma süreçlerine ve işçilerin kendi ken-
dini yönetmesine dayalı katılımcı mekanizmaları savunmakta, çok 
sayıda ve değişik nitelikte kooperatiflerin şirketlerin yerini almasını 
hayal etmektedirler. Peki, bunu nasıl başarmayı bekliyorlar? Cevap 
çoğunlukla bellidir: Aktivizm ve ikna yoluyla veya yararlı örnekleri 
adım adım toplumu aşılayarak. Çünkü, kapitalistler ehlileştirilmeye 
boyun eğmeyecekleri için kapitalizmden kopuşun topyekûn olacağı 
ya da sonuçsuz kalacağı ileri sürülmektedir. Oysa, bana göre, “sis-
temi yıkma” mücadelesi baştan kaybedilmiştir. Ortaya bu tür argü-
manlar atmanın “ilericilik” hareketine hiçbir fayda sağlamadığını, 
tersine, ihtiyaç duyulan reformist politikaların meşruiyetini aşın-
dırırken, boş beklentiler yarattığını düşünüyorum. Bunun yerine 
devletin modern ekonomideki rolünün, stratejik sektörleri kontrol 
etme hususundaki haklı isteğinin ve kamu hizmetlerinin sağlanma-
sında kendisine tekel pozisyonu verilmesi talebinin kabul edilmesi 
gerekmektedir. Demokratik bir devlet, vatandaşları ne isterse onu 
yapar ve nasıl olması isteniyorsa öyle olur. Dolayısıyla, devletin ge-
rekli olan güçle donatılmasının en iyi yolu, kamuoyunun şirketlerin 
çıkarları doğrultusunda manipüle edilmesinin önüne geçilmesidir. 
Bu kitabın doğrudan güncel siyasi tartışmalara girme gibi bir endi-
şesi olmamakla birlikte, anlatacağı hikâyenin, kapitalizmin geleceği 
konusunda gerçekçi olmayan beklentilere prim vermenin yaratacağı 
risklerin altını çizerek okurların kaygılarına cevap vermesini hedef-
liyorum. Bu türden olumsuzlukların farkında olmanın, daha iyi bir 
dünya isteyenler için umutsuzluk yaratmamasını, aksine daha fazla 
sebat göstermelerine gerekçe teşkil etmesini umuyorum. 
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Bu çalışmada, sosyal bilimler tarihi boyunca kapitalizmin sonuy-
la ilgili olarak ortaya atılan önemli kehanetleri ele alacağım. Nere-
deyse tüm büyük toplum teorisyenleri, yaşamlarının bir noktasında 
öngörüde bulunma işine girişmişlerdir. Bu şaşırtıcı değildir. Aslın-
da zeki ve meraklı insanların, içinde yaşadıkları sistemin geleceğine 
ilgi duymaları oldukça doğaldır. Burada dikkati çeken husus, sadece 
sosyalist veya ilerlemeciler değil, iktisadi özgürlük taraftarı olanlar 
da dahil neredeyse bu teorisyenlerin tamamının kapitalizmin gele-
ceği hakkında farklı derecelerde şüphe ifade etmiş olmalarıdır. İlginç 
olan diğer husus ise, bu kehanetlerin hiçbirinin isabetli olmamasıdır. 
Bunun neden böyle olduğunu anlamak önemlidir. Bu konuda öngö-
rüler yapılmaya hâlâ devam etmektedir; bu durum da açıklanmaya 
muhtaçtır. Son iki yüzyıl boyunca kapitalizmin sonunun nasıl hayal 
edildiği üzerinde kafa yorarak ve kehanette bulunanların fikirlerini 
inceleyerek sadece sosyal bilimler hakkında değil, kapitalizmin ken-
disi hakkında da çok şey öğrenilebilir. Bu nedenle, gerçekleşmemiş 
öngörüler üzerinden yapılan bu yolculuğun iki hedefi bulunmak-
tadır. İlk amaç, öngörülerin neden başarısız olduğunu anlamak ve 
problemin nereden kaynaklandığını bulmaktır. İkinci amaç ise, bu 
bilgiyi, kapitalizmin nasıl işlediğine ve onu neyin ayakta tuttuğuna 
dair anlayışımızı geliştirmek için kullanmaktır.

Bundan on beş sene evvel henüz bir doktora öğrencisiyken ka-
pitalizmi araştırmaya başladım. Küresel Finansal Kriz’den önceki 
yıllardı. O dönemdeki politik ve entelektüel koşullar günümüzden 
oldukça farklıydı. Şimdi, zamanca yakın, ancak duygu ve düşünce 
olarak oldukça uzak o döneme geri dönüp bakarken, kendimi I. 
Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında, kaybedilen bir dünyayı, 1914 
yılında sona eren “Belle Époque”yı (Eski Güzel Zamanları) öven ya-
zarlar gibi hissediyorum. Neyse ki yakın geçmiş hakkında pişmanlık 
duyacağım çok fazla bir şey yok. O zamanlar yanılgı içerisinde, ka-
pitalizmin sorunlarının her şeye rağmen kontrol altında olduğuna 
inandık. “On Altıncı Yüzyıldan Bu Yana Sermaye Fikrinin Tarihi” 
isimli ilk kitabımın kapsamı, kasıtlı olarak 1970’lerle sınırlandırıl-
mıştı. Beni akademik bir intihar sayılabilecek bu tercihimden vaz-
geçirmeye çalışan bir editöre cesurca şöyle karşılık vermiştim: “Son 
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otuz yıllık dönemle ilgilenmiyorum. Çünkü, el işçiliğinin ortadan 
kalkmasıyla birlikte, Karl Marx ve David Ricardo’yla başlayan sosyal 
sınıflar ve sınıf mücadelesi de ortadan kalktı”. Bu, gençlikten kay-
naklanan naifliğin bir sonucu muydu? Öyle olmalı. Ancak, o yıllarda 
bir iyimserlik diktası altında yaşadığımız düşüncesini de aklımdan 
atamıyorum. Krizden ders çıkaramamıştık, (hiçbir kriz bir sonrakin-
den nasıl kaçınılabileceğini öğretmemiştir) ancak kriz, gözümüzün 
önündeki duruma faklı bir açıdan bakabilmemiz konusunda bize 
yardımcı olmuştu. Kapitalizmin halen zamanımızın başat oyuncusu 
olduğunu öğrendik. Bu sıra dışı bukalemun, kendisini tanınmayacak 
bir şekilde dönüştürmeyi başarmıştı. Ancak bu sefer ortalık yerdeydi 
ve bunun sevimsiz bir var olma durumu olacağı belliydi.

Bu kitap akademik bir araştırmanın sonucunda yazılmış olsa da 
genel okuyucu kitlesini hedeflemektedir. Her şeyden önce, genci yaş-
lısı, sosyal adalete güçlü bir bağlılık duyan herkes için ilgi kaynağı 
olmasını umut ediyorum. Bugün kapitalizmle mücadele ederken 
karşılaşılan sorunlar, daha önce birçok defa karşılaşılanlarla aynıdır. 
Bu nedenle, önceki nesillerin bu sorunlara verdikleri karşılıkların ve 
kendi kendilerini kandırma durumlarının farkında olmak, konuyu 
bir bütünsellik içinde ele almak ve bir perspektife yerleştirmek ba-
kımından bize yardımcı olacaktır. Ancak, kapitalizmden memnun 
olanlar dahi anlatacağım hikâyeden ve bu hikâyeden çıkarılacak so-
nuçlardan kendi paylarına üzerinde düşünülebilecek bir şeyler bula-
bileceklerdir. Kapitalizmin yeni sorunlara yol açması kaçınılmazdır. 
Toplum sermaye tarafından yönetilmeye rıza göstermeyecektir. Top-
lum her zaman aşırı güç kullanımına sınır koymayı başarmıştır. Ve 
bundan sonra da bu böyle olacaktır. 

Elinizdeki eser büyük bir hacme sahip değil ve basit bir yapısı var. 
Baştan sona tüm bölümleri sırasıyla ve kolaylıkla okuyabileceğinizi 
düşünüyorum. Ancak, belirli bir konu veya dönemle ilgilenenler, bu-
rada verdiğim özetten faydalanarak ilgili kısımlara doğrudan geçiş 
yapabilirler. İlk dört bölümde on dokuzuncu yüzyıldan günümüze 
gerçekleşmemiş kehanetlerin tarihsel hikâyesi özetlenmektedir. He-
men ardından gelen iki bölümde ise hikâyenin sonuçları üzerinde 
değerlendirmelerde bulunulmaktadır. Bu iki bölümde neyin yanlış 
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gittiğinin, geleceği tahmin etme çabalarındaki sorunun ne olduğu-
nun yanı sıra kapitalizmin dayanıklılığını irdeliyor; doğasını ve di-
namiklerini anlamaya gayret ediyorum. 

Bölüm 1, bizi iki yüzyıl öncesine, tam da talihsiz maceraların 
başladığı zaman dilimine götürüyor. Fransa’da Şubat Devrimi’nin 
gerçekleştiği 1848 yılı civarında “kapitalizm” terimi ortaya çıkıyor 
(“kapitalist” terimi uzunca bir süredir kullanılmaktadır). Bu yeni 
kavramla birlikte kapitalizm ve kapitalizm sonrası gelecekle ilgili ke-
hanetler de ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu bir tesadüf müydü? Tabii 
ki hayır, on dokuzuncu yüzyıl ortasında entelektüeller, etraflarındaki 
dünyanın, mevcut kategorilerin yeni toplumu tanımlamaya yetersiz 
kalacak şekilde değişmiş olduğunun farkına vardılar. Varlığının far-
kına varır varmaz, bu düşünürler, kapitalizmin ne zaman ve nasıl 
başladığını ve ne kadar süreceğini bilmek istediler. Victoria Devri’n-
de küresel kapitalist gelişimin merkezi olan İngiltere, bu dönemde 
öngörüde bulunma faaliyetinin de merkezi oldu. Hikâyemizin, John 
Stuart Mill ve Karl Marx’ın başkahramanları olduğu ilk bölümü işte 
tam da bu dönemde başlıyor. İngiliz sanayileşmesinin tepe noktasın-
da Mill, demografik ve çevresel sürdürülebilirlik sınırlarına gelmiş 
olması nedeniyle kapitalist ekonominin büyüme potansiyelinin ne-
redeyse ortadan kalktığına inanıyor, bu yolda ilerlemenin ne müm-
kün ne de arzu edilebilir bir şey olduğunu düşünüyordu. Kapitaliz-
mi, üstü kapalı bir şekilde yaşlanmakta olan bir insana benzetiyor, 
bu fanilik halini ahlaki ilerleme için bir fırsat olarak görüyordu. Mill, 
ihtiyaçların tahakkümünden kurtulduktan sonra daha fazla büyüme 
olanağı kalmayan gelişmiş ülkelerin sosyal adaleti aramak için ide-
al bir konumda olacaklarını tahmin ediyordu. Buna karşın, Marx’ın 
kapitalizmin geleceğine dair görüşü, bir düşüş değil, bir çöküş ola-
cağı yönündeydi. Kapitalizm, tarihi yönlendiren devinim yasaları 
tarafından tarih sahnesinden süpürülecekti. Üretim güçlerinde yaşa-
nacak değişimler, kapitalizmin dayandığı mülkiyet ilişkilerini etkisiz 
hale getirecekti. Ancak, Marx, bu çöküşün tam olarak nasıl gerçek-
leşeceği, değişimin mekaniğinin nasıl olacağı hakkında net bir fikre 
sahip değildi. Bazen, kronik aşırı üretim yapma eğilimine vurgu ya-
par gözüktü, diğer zamanlar da ise kâr marjının düşmesi eğilimine. 
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Bu faktörlere, sınıf olma bilincine sahip bir işçi sınıfının oynayacağı 
devrimci rolü ekledi. Marx naif değildi ve kapitalizmin lehine işle-
yen diğer faktörlerin var olduğunu biliyordu; fakat elindeki liste tam 
olmaktan uzaktı ve teknolojinin etkisini yeterince anlayamamıştı. 
Kapitalizmin sebep olduğu tüm zorluklara rağmen, işçi sınıfının 
yaşam standartlarının artacağını ve bu durumun onların gittikçe 
daha fazla orta sınıf gibi davranmaya ve yaşamaya başlamalarına yol 
açacağını öngörememişti. İşçi sınıfının yaşam şartlarındaki iyileşme 
on dokuzuncu yüzyıl sonlarında başladı ve savaş sonrası dönemde 
de devam etti. Teori ve pratik arasındaki bu farklılık, yüzyılın baş-
larında Marksizm içinde ilk şüphelere ve birkaç yıl sonra da Max 
Weber gibi büyük bir liberal düşünürün eleştirilerine yol açacaktı. 
Ancak, Marx en azından kısmen haklı çıkacaktı. Bugün orta sınıfın 
krizinden, ortadan kaybolmasından vb. bahsetmiyor muyuz? Marx’ı 
her dediği gerçekleşen bir kâhin gibi görmek doğru değildir. Fakat, 
eğer kapitalizmi anlamak istiyorsak, Marx’ı bir kenara koymamız da 
mümkün değildir. 

Bölüm 2’nin başlangıcını teşkil eden Büyük Savaş kapıyı çaldığın-
da Marksizm, biri devrimci ve diğeri reformist iki ana akıma bölün-
müştü. Birinci gruptakiler, emperyalist dürtülerin yol açtığı savaşla 
birlikte kapitalizmin artık sona yaklaştığının belirtilerini görmek-
teydiler. Kapitalizmin, gelişmiş dünyadaki tüm sömürü marjlarını 
kullanıp bitirdiğini ve sömürgelerde dahi kâr yapma kabiliyetinin 
hızlı bir şekilde tükenmekte olduğunu düşünüyorlardı. Anın gerçek-
liği savaştı ve savaşı “ya sosyalizm ya barbarizm” takip edecekti. Bu-
nun tersine, Batı Avrupa’da çoğunlukta olan ve daha sonra modern 
sosyal demokrasiye evrilecek reformcu kanat, kapitalizmin sonuna 
inanmaktan vazgeçti. Reformcular, savaşan güçlerin gelecekteki 
zenginliği paylaşmak için önünde sonunda anlaşmaya varacakları-
na inanmaktaydı. Rusya Devrimi bu iki ruh arasında kapanmaz bir 
ayrım yarattı. 

1914-1918 dönemindeki güçlü şokların ardından sadece birkaç 
yıl geçmişti ki Batı dünyası 1929’da sermaye piyasasında Büyük Buh-
ran’ı yaşadı. Bu da Nazizm’in yükselişine yol açtı. Bu iktisadi ve si-
yasi karmaşa dönemi gerçek bir trajediyle, II. Dünya Savaşı’yla sona 
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erdi. Böylesine büyük bir kargaşa döneminde öngörü makinesi ye-
niden çalışmaya başladı. Ortodoks Marksistler, Usta’nın haklı oldu-
ğunu, kapitalizmin sonunun yaklaştığını düşünüyorlardı. Daha az 
dogmatik olan analistler ise, çöküşle tamir edilemez bir durumun 
oluşmadığı kanaatindeydiler. Piyasadaki düzensizlik ve istikrarsız-
lık regülasyon ve planlamayla tedavi edilebilirdi. Gerçekte hem oto-
riter rejimlerde hem de demokrasilerde bu yol izleniyordu. Ancak 
uluslararası Yeni Düzen’in (New Deal) oluşma biçimi bazı şüphelere 
yol açmıştı: Giderek sayıları artan bir grup “Oldukça sıkı bir şekilde 
regüle edilmiş tekelci kapitalizm, Sovyet kolektivizmine geçişin bir 
ön aşaması olabilir mi?” diyerek bu yeni durumu sorguluyordu. Bu 
bağlamda, iki büyük eksantrik kâhin öne çıktı. Bunlarda biri John 
Maynard Keynes diğeri ise Joseph Schumpeter’dir. Keynes medeni-
leşmiş insanların sermaye biriktirmek için duydukları anlamsız hırsı 
2030 yılı civarında kaybedeceklerini ve kendilerini iyi yaşamaya ada-
yacaklarını tahmin ediyordu. Bu, onun için öğleden sonra Virginia 
Woolf ’la gezmek ve bale gösterileri izlemek demekti. Bu mümtaz 
İngiliz’in öngörüsünü doğrulamak için önümüzde halen on yıllık bir 
süre var, ancak bunun gerçekleşmesinin şüpheli olduğunu şimdiden 
söyleyebiliriz. Kıskançlık nedeniyle sermayedarları alaşağı etmekle 
suçladığı Franklin D. Roosevelt’e danışmanlık yapan kötü entelek-
tüeller yüzünden kapitalizmin sonunun geleceğine inanmaktaydı. 
Doğrusu, sadece bir entelektüel, meslektaşlarının siyaset ve toplum 
üzerindeki etkisini bu kadar çok abartabilir. 

Savaş sonrası dönemde, devletin kapitalist ekonomiye müdaha-
lesinin yoğunlaşması eğilimi, yeni biçimlerde olsa da devam etti. 
Sosyal demokrasinin ve Keynesyen karma iktisadın kazanımları, ka-
pitalizm ve sosyalizm arasında bir orta yol bulunabileceğinin canlı 
kanıtları niteliğindeydi. Kıyamet kahinlerinin kaderciliği yerini re-
fah devleti mimarlarının pragmatik iyimserliğine bıraktı. Neredey-
se tüm Avrupa’da devletin himayesinde sosyal sınıflar arasında bir 
saldırmazlık anlaşması yapıldı. İşçiler sermayenin özel mülkiyetini 
tanımayı, kapitalistler de tüm vatandaşlara onurlu bir yaşam sürdü-
rebilme imkânı verecek seviyede ücret ödemeyi kabul ettiler. Siyasi 
ve iktisadi teknoloji yoluyla iyi bir toplum inşa etme hayali, ulaşılabi-
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lir bir hedef olarak görülüyordu. Bu, Atlantik’in her iki tarafında da 
kitlesel refah artışının, kapitalizmin yeni krizleri atlatma becerisine 
karşı genel bir güven iklimi yarattığı bir ortamda oluyordu. Ancak, 
gelecek hakkında kehanette bulunma ihtiyacı, on yıl boyunca yaşa-
nan yavaş büyüme, yüksek enflasyon ve işsizliğin sosyal barışı sona 
erdirmesinden sonra 1970’lerde tekrar çok güçlü bir şekilde ortaya 
çıkıyordu. Bu dönem, Bölüm 3’ün konusunu teşkil etmektedir. Ger-
çekte, başta ABD’de olmak üzere, büyük değişimin işaretleri 1960’la-
rın ortasından itibaren ortaya çıkmaya başlamıştı. O yıllarda zengin-
liğin karanlık yüzü kendini gösteriyordu. Toplumun daha eleştirel 
kesimleri ile özellikle eğitimli genç nesiller, tüketim toplumundan 
memnun değillerdi. Bunun yeni tür bir yabancılaşma yarattığını dü-
şünüyorlardı. Sadece materyalizmden şikâyet etmiyor, büyük şirket-
lerin onların günlük tercihleri üzerindeki yaptıkları manipülasyon-
larla hayatlarının kontrol edildiğini düşünüyor; Batılı hükümetlerin 
Afrika’dan Vietnam’a kadar tüm dünyada uyguladıkları emperyalist 
ve yeni-sömürgeci politikaları reddediyorlardı. Geniş yankı bulan 
bu duygular, Eleştirel Teori ve özellikle Herbert Marcuse’ün yap-
tığı çalışmalarda karşılığını buldu. Daniel Bell gibi kültürel muha-
fazakârlara göre ise, karşı kültürün yükselişi, kapitalizmin kendine 
zarar veren değerlerinin bir kanıtı gibiydi. Zenginlik, kapitalist top-
lumun temellerini çürüten, hedonist ve büyük ölçüde burjuva karşıtı 
bir ruhu ortaya çıkarmıştı. 70’lerin zorlu ekonomik koşulları altında 
sanayi sonrası topluma geçişle birlikte ortaya çıkan belirsizlik, bir 
güvensizlik iklimi yaratmıştı. Savaş sonrası dönemde istikrar temin 
eden dayanak noktalarının tamamen yok olduğu değişim ortamında 
birçok kişi kapitalizmin hayatta kalma yeteneğinden şüphe duyu-
yordu. Karma ekonomi ve refah toplumu kapitalizmi bir süreliğine 
istikrarda tutmayı başarmışsa da siyasi çelişkiler şeklinde yeniden su 
üstüne çıkan tutarsızlıklara bir çözüm getirememişti. Habermas’ın 
da belirttiği gibi, kapitalizm iktisadi krizleri, siyasi krizlere dönüştü-
rerek atlatmayı bilmişti. Ancak, bunun sonucunda devlet şimdi bir 
meşruiyet sorunuyla karşı karşıyaydı.

Ruh hali, 80’lerde Yeni Sağ ve onun “statükoya alternatif yok” 
sloganıyla birlikte yeniden değişti. Sovyet Bloku’nun dağılmasının 
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mevcut düzeni eleştirenleri alternatifsiz bırakmasıyla birlikte, yeni 
dönemin başlangıcı kesin bir şekilde teyit edildi. Böylece, kita-
bın dördüncü bölümü başlamış olmaktadır. Francis Fukuyama’nın 
1989’daki “tarihin sonu” iddiasıyla açılan bu bölüm, Büyük Reses-
yon ve sonrasında yaşanan tartışmalarla kapanmaktadır. Bu, 20 yı-
lık heybetli bir zafer dönemidir. Neo-liberal fikir ve uygulamaların 
neredeyse mutlak bir şekilde baskın olması, anti-kapitalist gelecek 
umutlarını yıkarak kapitalizme parçalanmaz bir zırh vermişti. Siste-
mi eleştirenler, Devrim Çağı’yla birlikte gözden düşen ve ondan son-
ra da ancak zaman zaman kendini gösteren bir ütopyada, saklanacak 
yer aramak zorunda kalmıştı. Bu dönemde kapitalizm ölümsüz gö-
rünüyordu ve insanlar kapitalizmden, zamandan ve mekândan ba-
ğımsız bir varlık gibi bahsediyorlardı. Hatta kapitalizmin kendisini 
aştığı ve ileri ve belki de nihai bir forma kavuştuğu söyleniyordu. 
Çokça tekrarlanan argümanlardan birisi, fiziksel sermayenin sanayi 
sonrası toplumda büyük ölçüde önemini kaybetmiş ve hâkim olan 
yeni tür sermayenin, yani bilgi ve enformasyonun daha az yoğun-
laşma eğiliminde olduğuydu. Herkesin artık bir kapitalist olduğu, 
işçi sınıfının ortadan kalktığı efsanesi yayılıyordu. Bu tür popüler 
sloganlar, akışkan toplumun sorunlarına zamanı geçmiş bir cevap 
olarak gördükleri sosyal demokrasiden kurtulmak isteyen merkezci 
elitlerin bir projesi olan Üçüncü Yol’un (Third Way) özünü yansıt-
maktaydı. Bill Clinton ve Tony Blair’e akıl verenler, kamu müdahalesi 
yerine liberalleştirmeyi, refah toplumu yerine çalışma toplumunu ön 
plana koyarken, uçlarda polarize olan toplumlarda güvensizlik bü-
yüdü, adaletsizlik arttı. Dahası, finans, patlamaya hazır bir bomba 
haline geldi. Ve hakikaten en sonunda bu patlama gerçekleşti. 

2008’den sonra entelektüel değişim yeniden bir kayma yaşadı. 
Beklendiği üzere, finansal kriz, öngörü makinesini tekrar harekete 
geçirdi. Böylece, gösterilen her türlü özene rağmen bazı yetkin sos-
yal bilimciler, kapitalizmin ölüm tarihin 2040 civarı olarak belir-
leyiverdi. Yaklaşık 200 yıllık bir süreden sonra başladığımız yere,          
Victoria Devri’ndekine benzer apokaliptik kehanetlere dönmüş 
olduk. Ancak kriz daha yapıcı bir dersi de beraberinde getirdi. 
1990’lardan bu yana sanayi sonrası gerçekliğe dair yorumların yanlış 
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olduğuna dikkatleri çekti. Toplumumuzda paylaşım mücadelesi sa-
dece devam etmekle kalmıyor, aynı zamanda “hizmet ekonomilerin-
de” görülen düşük büyüme oranları da bu mücadeleyi kızıştırıyordu. 
Buradan çıkan sonuç, solun bu sorunla baş etmek için etkin araçlar 
bulması gerektiğidir. Aksi halde meydan popüler sağa kalacaktır. 

Böylece kitabın, öngörünün doğası, kapitalizmin işleyişi ve muh-
temel geleceğine dair bazı sonuçlar çıkarmayı hedefleyen son kıs-
mına gelmiş oluyoruz. Bölüm 5’te öngörülerin bir nevi otopsisini 
yapıyorum. Başarısızlıkların genel ve özel sebeplerini inceliyor ve 
öngörüde bulunanların neden birbirinin benzeri düşünme tuzak-
larına düştüklerini araştırıyorum. Sebepleri üç farklı grupta ortaya 
koydum. Birinci grupta insanın kavrama yetisinin sınırları yer alı-
yor. Bu grupta çeşitli bilişsel çarpıtma türleri aydınlatılıyor. İkinci 
grup teorik hatalardan oluşuyor. Sosyal bir kuvvet olarak kültürün 
yeterince dikkate alınmaması bu grupta yer alan en önemli unsur. 
Üçüncü sebep ise modern düşünürlerin aydınlanmacı zihniyeti. Bu 
bölümde ayrıca, arzularımız veya korkularımızla uyumlu bir şekilde 
karşı-gerçeklik hayal etmenin alternatif yolları olarak sosyal öngörü 
ve ütopya (distopya) arasındaki ilişkiyi ele aldım. Kapitalizm sonra-
sına dair kehanetlerin belirli bir ütopyadan, sosyal evrimin kanun-
larını bulma ütopyasından kaynaklandığını dikkate alarak ütopya 
ile öngörüde bulunma arasında görünürde varsayılanın ötesinde 
bir devamlılık olduğunu gösterdim. Bunlardan ikincisi, kaynağını, 
on sekizinci yüzyılın ikinci yarısından beri Avrupa kültürünün bir 
parçası haline gelen düşünmenin gücüne ve insani ilerlemeye olan 
inançtan almaktadır. Toplumsal düşünürler, akıl yürütmeyi tarih ça-
lışmalarına uygulamamız durumunda gelecekteki gelişmelerin ha-
talarını anlamamızın mümkün olabileceğine ikna olmuşlardı. Altın 
çağın geçmişte kalmış olduğu fikrini bırakmış olarak, bu gelişmenin 
genelde iyi şeyler getireceğini düşünmeye yetkin görüyorlardı kendi-
lerini. Bu nedenle beklentileri, sıklıkla arzularını yansıtıyor oluyor-
du. Özetle, Fransız Devrimi zamanında eski ütopyacı anlayış, yeni 
ilerlemeci fikirle birleşti. Bu durum adım adım on dokuzuncu yüzyıl 
düşün tarihinin gelişimini belirleyecekti. Yirminci yüzyılda, insanlı-
ğın parlak geleceğine dair yıkılmaz kesinlikler temelden sarsılınca, 
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geleceğin öngörülmesine olan inanç da sarsılmaya başladı. Totali-
ter rejimlerin yaşattığı kabuslar, savaşın dehşeti, var olan sosyalizm 
pratiğiyle ilgili hayal kırıklıkları, aynı zamanda kapitalizmin sebep 
olmaya devam ettiği sefalet, eleştirmenleri giderek daha fazla hayal 
kırıklığına uğrattı. Zayıf umutlarından başka dayanacak bir şeyleri 
kalmamasına rağmen, yine de kapitalist çöküşün işaretlerini arama-
ya devam ettiler.

Bölüm 6’da bu otopsi raporunu, ekonomik ve sosyal bir sistem 
olarak kapitalizme dair kendi yorumumu sunmak için kullanıyo-
rum. Bu kadar çok entelektüel talihsizliğe tanık olduktan sonra, 
kapitalizmin her zaman felaket tellallarını kandırmasına izin veren 
şey, sanki onun uyum sağlama yeteneğiymişçesine kapitalizme ola-
ğanüstü nitelikler atfetmek cazip olabilir. Sonuçta kapitalizm, karşı 
karşıya kaldığı her krizden kendini dönüştürmüş bir şekilde çıkma-
dı mı? Geçirdiği değişimler sonrasında hayatta kalmadı mı? Felaket 
görüşlerini destekleyen tipik argümanlar gibi, bu tür bir açıklama 
da kapitalizmin bir bitki, bir böcek gibi canlı bir organizma oldu-
ğunu varsaymaktadır. Böyle bir biyolojik benzetme, fikir verici olsa 
da sosyal teorinin gerektirdiği akademik titizlikle bağdaşmamakta-
dır. Bence, kapitalizm mevcut veya geçmişte var olan diğer sosyo-
ekonomik sistemlerden daha fazla uyum sağlama yeteneğine sahip 
değildir. Bu sistemlerin ortaya çıkışı, devamlılığı ve düşüşünün ken-
dilerine özgü niteliklerinin ötesinde, içinde bulunulan koşullardan 
kaynaklandığını düşünüyorum. Özellikle, kapitalizmin istikrarının, 
iki temel unsura dayandığını öne sürüyorum: Hiyerarşi ve bireycilik. 
Antonio Gramsci’nin yöneten sınıflar ile alt sınıflar arasındaki zıtlık 
olarak adlandırdığı şeyde kendini gösteren hiyerarşik yapı vasıtasıy-
la eski çağlarda ve feodal sistemde toplumsal ilişkileri nitelendiren 
hükmetme mantığı, kapitalist toplumda da tekrarlanmıştır. Diğer 
taraftan, bireyselcilik, Batılı türevinde modernleşmenin ilk modern 
dönemden itibaren başlayan uzun bir sürecin sonucunda aldığı be-
lirli bir formdur. İnsan ilişkilerinin, dayanışma bağları ve araçları 
yerine sözleşme üzerine temellendirilmesine ve ihtiyaçların piyasa 
aracılığıyla karşılanmasına yol açmıştır. Kapitalizmin varlığını sür-
dürmesinde etkili olan bu faktörler gerçekten de fazlasıyla kültürel 
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unsurlardır. Materyalist bir tarih anlayışına sahip olanlar, kültürel 
davranışların maddi ilerlemeyle tersine çevrilebileceğine inanma 
eğilimindedirler. Ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum ve ki-
tapta, bu görüşümün doğruluğunu mümkün olduğunca detaylı bir 
şekilde kanıtlamaya gayret edeceğim.

Bu kitapta elde edilen bir diğer çıkarım, kapitalizmin geçmişteki 
ayakta kalma ve yeniden canlanma hallerinin, “tümevarım” yoluyla 
gelecekteki sürekliliği için bir kanıt teşkil etmeyeceğidir. Gerçekten 
de kapitalizmin tarihselliği, ölümlü olduğunun da kanıtıdır. Tarihin 
tüm ürünleri gibi kapitalizm de bir gün sona erecek ya da zamanla 
yeni bir sisteme dönüşecek ve bu, iki yüzyıl önce ortaya çıkmasına 
olanak sağlayan koşullar tamamen değiştiğinde gerçekleşecektir. An-
cak, bu yeni sistemi görecek kadar uzun yaşamamızın pek mümkün 
olmadığı gerçeği bir yana, bunun daha iyi bir sistem olacağına da 
pek fazla ümit bağlamamalıyız. Çünkü kapitalizm, kendisinden önce 
gelen ve daha acımasız ve adaletsiz olan sistemlerle de birçok özellik 
paylaşırken, onu karakterize eden yeni unsurların da tamamen or-
tadan kalkacak şekilde gerilemesi pek mümkün gözükmemektedir.

Toplumsal öngörülerin tarihine yaptığım bu yolculuğun sonunda 
geleceği tahmin etme çabasının insani koşulları iyileştirmede faydalı 
bir çabadan çok, mevcut zorluklardan bir kaçış aracı olduğunu gör-
düm. Bu düşünceyi, bana uzun süre yoldaşlık eden ve asil özellik-
lerinden gurur duyduğum düşünürlere karşı hissettiğim sempatiye 
birlikte dile getirmekteyim. Geleceği astrologlara bırakmamız ve bu-
nun yerine şimdi, burada, ne yapılabilir ona bakmamız gerekiyor. 
Bir kimsenin her zaman yapacağı çok fazla şey olmayabilir, ancak, 
yaptığı şey bir anlam ifade edecektir. Eğer siyaset mümkün olanın 
sanatı ise, bizim de elimizden ne geliyorsa onu yapmamız gereklidir.
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Victoria Devri Arketipleri

Tarihte çok az sayıda zaman aralığı Victoria Devri kadar çeliş-
kilerle doludur. Bu dönemde buhar gücü, dokuma tezgahlarından 
oluşan cansız bir orduya hayat verip trenleri raylar boyunca bir is-
tasyondan diğerine ulaştırırken, evanjelizmin ve binyılcılığın gücü 
giderek artıyordu. Jeoloji ve biyolojide yaşanan büyük keşifler, sa-
nayileşme sonucunda doğa üzerindeki kontrolün artmış olması 
duygusuyla birlikte, geleneksel dini iki farklı açıdan zayıflatmıştı. 
Köktencilik canlanıp vahye yeniden yöneliş yaşanırken aynı anda 
vahiy doğrudan reddediliyor, yerini dünyevi ilerleme dini alıyordu: 
Bir tarafta papazların vaazlarında İncil’den kehanetler ve kıyamet 
temalarına dönüş, diğer tarafta John Stuart Mill’in hümanizması 
ve Karl Marx’ın dünyevi kurtuluş öğretisi…1 Moderniteye karşı bu 
zıt yaklaşımlar, her ne kadar paradoksal olsa da sadece entelektüel 
alanda değil, çevre bakımından da yeni açılımlar sağladılar. Tüm Bri-
tanya’da tüten fabrika bacaları, Orta Çağ’ı andıran fantastik kasaba 
meydanlarına eşlik ediyordu. Belki de dönemin ve aynı zamanda 
Londra’nın ruhunu hiçbir manzara, camdan ve ferforje demirden 
inşa edilmiş futuristik bir yapı olan St. Pancras İstasyonu ve ona 
eşlik eden, George Gilbert Scott’un gotik uyanış tarzında tasarladığı 
devasa Midland Grand Hotel kadar iyi yansıtmıyordu. 
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3 Kasım 1959’da, Times’ta Crystal Palace’ı bir günde 962 kişinin 
ziyaret ettiği haberinin hemen yanı başında, Edward (Piskopos)      
Elliott’un dört ciltlik Book of Revelation* tefsiri Horae Apocalypticae 
üzerine uzun bir inceleme yayımlanmıştı.2 İncelemeyi yazan kişi, 
Piskopos Elliott’un eserinin, büyük ilgi uyandırmakta olan yeni bir 
tür olduğunu çok doğru bir şekilde tespit etmekteydi. “Bu konudaki 
kitapları çok talep görmekte, anlaşıldığı kadarıyla arz talebi karşıla-
makta” diyerek bu olguyla ilgili olarak şu tespiti yapmaktaydı:

Başlangıcı 1848 Büyük Avrupa İhtilali’ne kadar giden on yıl-
lık dönemde sayısız ulusal sıkıntı, toplumsal değişiklik ve birey-
sel acı yaşandı; kötü olaylar üst üste geldi, kötü sahnelere o kadar 
çok şahit olundu ve tüm bu olanlar Avrupa’nın çehresini o ka-
dar çok değiştirdi ki doğalarında fanatikliğin en ufak bir izi dahi 
bulunmayan zeki ve aklı başında insanlar, 1800 yıl önce kutsal 
dağda yapılan yüce kehanetlerin modern tarihte gün be gün ger-
çekleştiği çıkarımını yapmaya başlamışlardı.3

Tabii ki bu, olup bitene dair muhafazakâr bir yorumdu, ancak 
temelsiz de değildi. Edmund Burke’ün “eski güzel günler” nostaljisi-
ni paylaştığı anlaşılan Times yazarı, aslen Anglo-Amerikan olan bir 
moda için, Avrupa siyasetinin zorlu sularında bir açıklama bulmaya 
çalışıyordu. Belki de daha gerçekçi bir şekilde, yirminci yüzyıl ta-
rihçisi E. P. Thompson, evanjelik dirilişi, on dokuzuncu yüzyıl İngi-
liz toplumunun içinde reaksiyoner bir güç olarak tanımlamaktaydı. 
Ona göre, bu hareket, sanayileşmenin yerle bir ettiği işçiler arasın-
daki topluluk bağlarını yeniden oluştururken kapitalist sömürüyü 
mazur gösterme ihtiyacını da tatmin etmekteydi.4

Bu tür bir açıklama doğru olsa bile, Victoria Devri’nde keha-
netin doğasında görülen değişim, şüphecilik ve inançsızlığın yayıl-
ması sonrasında ortaya çıkan meydan okumaya karşı dinin kendisi-
ni yeniden tanımlamasının özelliklerini de yansıtmaktadır. Kehanet 
türü, ister bazen yaşananların ilahi planın bir parçası olduğunun 
gösterilmesinde kullanılmış, isterse bazen saf dünyevi ve mecazi bir 
bağlama dönüştürülmüş olsun, kurgudan şiire kadar tüm kültürel 

*  Book of Revelation, Vahiy kitabı. Yeni Ahit’in son kısmıdır. -e.n.


