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Giriş : Neoliberal 
Küreselleşme Döneminde 
Devlet Söylemi

1980’li yılların en belirgin özel-
liklerinden birisi neoliberal kü-
reselleşme sürecine eşlik eden 

ve hemen hemen tüm Dünyada uy-
gulamaya konulan neo-liberal po-
litikalardı. Bu dönemde gerek ulus 
devletler düzeyinde gerekse ulus-
lararası ölçekteki değişimler esas 
olarak iktisadi alandaki değişimler 
olarak ön plana çıktı ve incelendi. 
80’li yıllardan başlayarak günümüze 
kadar gelen dönemde zaman zaman 
kırılmalar – özellikle 2008 krizi - ve 
onarımlar olsa da neoliberal poli-
tikaların zorunluluğu ve yararlığı 
konusundaki söylem ve uygulanan 
politikalar değişmedi ve gerek dev-
letler gerekse uluslararası kuruluşlar 
nezdinde kabul görmeye devam etti. 

Diğer yandan, 1980’li yıllardan bu 
yana ekonomi politikalarında ve eko-
nomik yapılardaki köklü dönüşümle-
rin yanı sıra, devlet yapılarında, siyasi 
rejimlerde ve uluslararası hukuk sis-
teminde de önemli bir değişim dalgası 
yaşanmıştır. Soğuk savaşın bitimi ve 
Sovyetler birliğinin dağılmasının ar-
dından, Doğu Avrupa’da, Latin Ame-
rika’da, Asya’nın pek çok yerinde ve 
Afrika’da var olan, askeri diktatörlük 
veya tek partiye dayalı geleneksel 
otoriter rejimleri çözülmüştür. Ancak 
siyasi rejimlerdeki bu yaygın değişim 
her zaman demokrasiyle sonuçlanma-
mıştır. Günümüzde, rekabetçi otori-
teryanizm, neoliberal otoriter devlet, 
seçilmiş otokrasi, delegatif (yetkici) 
demokrasi, illeberal demokrasi gibi 
kavramlarla anılan ve temsili demok-
rasinin ve otoriteryanizmin öğelerini 
bir arada barındıran hibrid siyasi re-
jimler gündeme gelmiştir.

Neoliberal 
politikalar 
çerçevesinde devlet, 
salt fonksiyonları 
açısından ele alınmış 
ve eleştirilmiştir. 
Bu analizde devletin 
yapısı, sınıfsal 
ilişkileri, siyasetle 
bağlantıları ve 
ideolojik olarak 
hangi yapılara 
dayandığı gibi 
konular kamu 
oyununun yanı 
sıra ana akım 
iktisat kuramında 
da tartışma dışı 
kalmıştır.
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Bu siyasi dönüşümler genellikle dikkatlerden uzak 
kaldı. Neoliberal ekonomi politikalarını savunan ve 
Devletin ekonomik alana ve kaynak dağılımına mü-
dahalesine karşı tezler, öncelikle serbest piyasaların 
etkin işlediği, kamu kaynaklarının yetersizliği ve/
veya devletin refah harcamalarının yol açtığı finan-
sal sorunlar gibi iktisadi olgulara vurgu yapmakla 
birlikte, devlet müdahalesine karşı en yoğun ideo-
lojik mücadele, özgürlükler üzerinden yapıldı. Bu 
aşamada post-modern düşünce devlet müdahalesine 
karşı çıkışın ideolojik ve düşünsel temelini sağla-
dı. Büyük anlatılara karşı çıkış, ilerlemeci düşün-
celerin reddi, ulus devlet kavramının sorgulanması, 
vatandaşlık/yurttaşlık kavramı yerine dinsel, etnik, 
kültürel kimliklerin öne çıkması ve bütünleştirici 
kavramların – ulus, ortak iyi, toplumsal amaçlar 
gibi - otoriter oldukları, bireylerin özgür seçiminin 
önünde engel teşkil ettikleri veya otoriterleşmeye 
yol açtıkları düşüncesi post-modern düşüncenin sa-
vunduğu en temel görüşlerdi. Bu eleştirilerin doğru-
dan hedefi aydınlanma felsefesi ve rasyonalite oldu. 
Tüm bu gelişmeler ekonomik olarak sosyal devleti 
ortadan kaldırırken, demokratik rejimlerin giderek 
zayıflamasına yol açtı. 

Neoliberal küreselleşme döneminde, devletin, gele-
neksel faaliyetleri olan güvenlik, savunma ve adale-
tin dışında ekonomik ve toplumsal yaşama müdaha-
leden çekilmesi doğrultusunda geniş bir mutabakat 
oluştu. Bunun sonucu devletin İkinci Dünya savaşı 
sonrası ortaya çıkan refah devletinden vazgeçmesi 
ve yeniden koruyucu devlet (“etat-gendarme”) an-
layışına geri dönmesiydi. Bu tezler gerek toplumda 
gerekse neoliberalizmi savunan aydınlarca kabul 
görürken devletin ne olduğu konusu neredeyse hiç 
gündeme gelmedi. Devlet kuramsal olarak en fazla 
sivil toplumun karşısında bir olgu olarak sunuldu ve 
kabul gördü. 

Devletin bu sunuluş biçimi toplumsal bütünlüğü 
sağlayamaya çalışan fakat toplumdaki sınıflar ve 
güç dengelerinden bağımsız ve tarafsız bir dev-
let kavramını ima ediyordu. Bu aygıt adeta, sınıf 
bağlantıları olmayan veya kendileri bir sınıf oluş-
turan bürokratlarca yönetiliyordu. Böyle bir anali-
zin sonucu açıktı: devlet ve icraatlarıyla ilgili tüm 
olumsuzlukların nedeni, kimi bürokratların “yan-
lış” uygulamalarıydı. Bununla birlikte Türkiye gibi 
patriyarkal devlet geleneğinden gelen bir toplumda 

devleti olumsuz olarak nitelemek oldukça güçtü. 
Devlet kutsal ve dokunulmazdı ama aynı zamanda 
korkulan, cezalandıran ve hatta öldüren bir varlıktı. 
Türkiye’de de bu düşüncenin yansımalarını dev-
let baba veya kerim devlet gibi ifadelerde bulmak 
mümkündür. Bu nedenle genel olarak devlet değil 
seküler ve modernist devlet eleştiri odağına konula-
rak tartışmaların nesnesi olmuştur. 

Devlet konusu sosyal bilimler içinde daha çok hukuk 
ve siyaset bilimi ile ilgili olarak yer almıştır. Türki-
ye’de ise Devlet daima hukuki yönüyle ele alınmış, 
daha çok İdare ve Anayasa hukuku içinde incelen-
miş, daha sonraları ise siyaset biliminin konusu ol-
muştur. Günümüzde siyaset biliminin neredeyse tü-
müyle etnik, dinsel vb. kimlikler ve farklılıklarla ve 
liberalizm, cemaatçilik, çok kültürlülük, feminizm 
gibi konular üzerine yoğunlaşması, devlet olgusu, 
tahakküm araçları ve biçimleri, otorite ve otoriterlik 
gibi konuların öneminin yitirilmesine yol açmıştır. 
Ünlü siyaset bilimci Kymlica’nın son dönemde kla-
sik olmuş siyaset felsefesi üzerine olan kitabında bu 
durum açıkça görülmektedir. (Kymlica, 2011)

Neo-Liberal Otoriter Devlet

Neoliberal politikalar çerçevesinde devlet, salt fonk-
siyonları açısından ele alınmış ve eleştirilmiştir. Bu 
analizde devletin yapısı, sınıfsal ilişkileri, siyasetle 
bağlantıları ve ideolojik olarak hangi yapılara da-
yandığı gibi konular kamu oyununun yanı sıra ana 
akım iktisat kuramında da tartışma dışı kalmıştır. 
Devletin ne olduğu konusunda iki ana yaklaşımdan 
söz etmek mümkündür: liberal ve Marksist yakla-
şım. Liberal yaklaşımın kökleri Hobbes ve Lock’a 
kadar uzanır. Bu kuramsal yapıda devlet tarafsızdır, 
toplumsal bütünlüğü sağlar ve insanların özgür ira-
deleri ile oluşturulmuştur. Liberal yaklaşımda – ki 
ana akım iktisat da bunu örtük olarak savunmakta-
dır- toplum, bireylerin toplamından oluşur ve ayrı 
bir varlığa sahip değildir. Devlet ve ekonomi ara-
sındaki bağ yalnızca devletin piyasanın işlemesi 
için gerekli koşulları yaratması olarak ve bireysel 
özgürlükleri koruması ve geleneksel işlevlerini ye-
rine getirmesi olarak kurulur. 

Ortodoks Marksist (Marx, 2009) yaklaşımda ise 
toplum bireylerden değil sınıflardan oluşur; devlet 
egemen sınıfın çıkarlarını koruyan ve bu sınıfın gü-
dümünde bir araçtır. 1960’lı yılların sonuna doğru 
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Batı Avrupa’daki refah devletinin tartışılması ve 
ekonomik krizler karşısında kapitalist devletlerin 
başarısızlığı, kapitalist devlet ile ilgili Marksist gö-
rüşlerin yeniden tartışılmasına neden olmuş ve bu 
konuda zengin bir literatür oluşmuştur.

Bu gelişmeler içinde öne çıkan isimlerden birisi Yu-
nan asıllı Fransız siyaset bilimcisi Nicos Poulant-
zas’ın görüşleri olmuştur. Poulantzas’ın ortodoks 
marxsist devlet yaklaşımından ayrıldığı en önemli 
nokta, devletin özgüllüğü ve göreli özerkliğidir: Bir 
diğer ifadeyle devlet, egemen sınıfın bire bir veya 
mekanik bir temsilcisi ve onun çıkarlarının meka-
nik bir sözcüsü değildir (Poulantzas,1978). Pou-
lantzas’ın analizinde günümüzü de ilgilendiren en 
önemli saptamalardan birisi liberal otoriter devlet 
kavramıdır ve bu kavramın içerimi siyaset bilimi 
kitaplarında tanımlanan baskıcı ve zora dayalı oto-
riter ve totaliter devletlerden oldukça farklıdır. Pou-
lantzas’ın otoriter devlet kavramı, baskıcı, totaliter 
bir devletten çok yürütmenin, yasama ve hatta yargı 
karşısında güçlendiği ve özellikle ekonomi politika-
ların uygulanmasından sorumlu teknokrat-bürokra-
tik bir grubun yasamanın dışında yapılandırılmasıy-
la partilerin ve parlamentonun zayıfladığı bir devlet 
biçimine gönderme yapmaktadır. 

Poulantzas’a göre toplum sınıflardan oluşur; bunlar 
egemen ve bağımlı sınıflardır. Diğer bir deyişle bur-
juva ve işçi sınıfı. Bu sınıflar belirli bir toplumsal 

yapı içinde bulunurlar. Buradaki “belirli” deyimin-
den kasıt toplumun somut olarak belli bir zaman 
ve mekan içinde bulunduğudur. Bu toplumsal yapı 
birbirine eklemlenmiş fakat zaman zaman bağımsız 
da olabilen farklı düzeylerden oluşur. Bunlar ekono-
mik, siyasal ve ideolojik düzeylerdir. 

Toplumda egemen sınıf olan sermaye ya da burjuva 
sınıfı monolitik bir yapıda değildir. Bu sınıf da kendi 
içinde farklılıklar gösterir. Finans sermayesi, sanayi 
ve ticaret sermayesi gibi. Bu nedenle Poulantzas’a 
göre devlet egemen sınıfların kendi aralarında oluş-
turdukları ittifakın yani iktidar bloğunun çıkarlarını 
temsil eder. Bir diğer ifadeyle devlet yalnızca bir 
sınıfın değil farklı sınıfların çıkarlarının temsil edil-
diği bir çatışma alanıdır. Kuşkusuz bu sınıflar siyasi 
partilerce temsil edilirler (Poulantzas, 1978: 297). 

Poulantzas’a göre kapitalist devlet farklı biçimler-
de olabilir. Bunlar olağan durumda liberal demok-
rat devlet ile liberal otoriter devlet ve olağanüstü 
durumlarda ise askeri diktatörlükler ve faşizmdir 
(Oğuz, 2012 s: 3). Devlet biçiminin ne olacağını 
toplumdaki egemen sınıfların örgütlenme biçim 
ve yeteneğine bağlıdır. Egemen sınıflar arasındaki 
çelişkilerin az olduğu olağan dönemlerde liberal 
demokratik devlet sürdürülebilirken, çelişkilerin 
arttığı dönemlerde devlet otoriterliğe doğru kayabi-
leceği gibi üç noktalara da – faşizm ve diktatörlük 
gibi – savrulabilir.

Açıktır ki bir devlet sürekli olarak egemen bir sınıfın 
çıkarını koruyarak varlığını sürdüremez. Bu nedenle 
devlet egemen sınıfların çıkarlarını korurken diğer 
yandan bağımlı sınıfları yani işçinin, esnafın, küçük 
üreticinin, memurun onayını almak diğer bir deyiş-
le rızasını kazanmak zorundadır. Bu aynı zaman-
da toplumun bir arada yaşaması için de gereklidir. 
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Rıza inşa etmenin yolu ekonomik olabileceği gibi 
– örneğin ithal ikameci dönmede işçi ücretlerinde-
ki göreli iyileşme gibi- siyasal ve ideolojik araçlarla 
da gerçekleştirilebilir. Bu noktada toplumun geniş 
kesimlerinin veya bağımlı sınıfların rızasının oluş-
turulmasında ünlü İtalyan düşünürü Gramsci’nin 
hegemonya kavramı yararlı olacaktır (Tugal, 2014). 
Bu yazının boyutları içinde kuşkusuz “hegemonya” 
kavramını açıklamak mümkün değil, sadece şu ka-
darını söylemekle yetinelim: Hegemonya kavramı-
nın ardında yatan düşünce, insanların sadece baskı 
ve zor kullanarak değil ama ideoloji ve onun inşa 
ettiği rıza yoluyla yönetildiğidir1. 

Poulantzas’a göre liberal otoriter devlet biçimi, 
70’li yılların sonunda ortaya çıktı ve süreklilik ka-
zandı (Oğuz, 2012, s.3). Liberal veya neoliberal 
otoriter devletin en temel özelliği yasama ve yar-
gı karşısından güçlenen bir yürütme ile geleneksel 
bürokrasinin dışında çalışan, ekonomik politikala-
rın uygulanmasından sorumlu görece bağımsız bir 
bürokratik kadronun hakimiyetidir. Bu yönetim bi-
çimi, Türkiye’de 24 Ocak kararlarının uygulayıcısı 
Turgut Özal ile başladı daha sonra Özal’ın başba-
kanlığı döneminde sürdü. Daha sonra Kemal Derviş 
ile süregelen uygulamalar, günümüze değin süregel-
di. Kuşkusuz neoliberal otoriter devletin tek özelli-
ği geleneksel bürokrasinin dışındaki bir yapılanma 
değildir. Türkiye’de, 1990 lı yıllarda, yasamadan ve 
hatta yargıdan bağımsız bürokratik yapılar ve do-
layısıyla otoriter devlet eğilimleri kapsamında en 
göze çarpan uygulamalar olarak; daha önceden ba-
kanlığa bağlı olan Dış Ticaret müsteşarlığının Baş-
bakanlığa bağlanması; meclis denetiminin dışında 
tutulan fon uygulamaları ve kanun hükmünde karar-
name uygulanmaları sıralanabilir (Oğuz, 2012:10) 
Bunların tümü yürütmenin giderek güçlenmesine ve 
yasamanın ve yargının ya hukuki düzenlemeler ya 
da pragmatik ve genel olarak hukuka aykırı yollarla 
by-pass edilmesine yol açmıştır. Bu durum açıkçası 
demokrasiden giderek uzaklaşılması veya demok-
rasinin giderek çoğunlukçu (majoriteryen) ve salt 
seçime dayalı bir sisteme dönüşmesine yol açmıştır. 

Neoliberal otoriter devleti ve daha sonraları yaygın-
laşmaya başlayan rekabetçi otoriter devlet uygula-
malarının temelinde neoliberal ekonomi politikaları 
ve küreselleşme ile birlikte uluslararası ölçekteki 
yapısal değişimler yatmaktadır. Küreselleşme ve 
neoliberal ekonomi politikaları bir yandan sermaye-

nin uluslararasılaşmasına ve ülkelerin dışa açıklık-
larının artışına bağlı olarak hızla değişen ekonomik 
koşullara uyum sağlamak açısından hızlı karar alma 
pratiklerine gereksinim duymaktadır. İkinci olarak 
ise neoliberal politikalar ücretlerde yani emek ge-
lirlerinde ciddi gerilemelere yol açmıştır. Bunun 
sonucu ortaya çıkabilecek toplumsal muhalefet ha-
reketleri ve işçi hareketlerinin önlenmesi neoliberal 
ekonomi politikaların uygulanabilmesi için vazge-
çilmez olurken, demokrasi açısından ise sınırlama-
ları ve kısıtları gündeme getirmektedir. Türkiye’de 
Turgut Özal’ın ekonomiyi fiilen yönettiği 1983-
1991 döneminde sürekli olarak sermaye sınıfının çı-
karları doğrultusundaki kararları, 1989 yılında işçi 
hareketlerinin artışına ve 1990-1995 yılları arasında 
grevlerin ciddi biçimde yayılmasına yol açmıştır. 

Belki de bu noktada Bonafeld’in sözleri önemlidir. 
Bonofeld özellikle 2008 ekonomik krizinden sonra 
liberal ekonomi politikaların uygulanabilmesinin an-
cak güçlü bir devletin varlığıyla olanaklı olabilece-
ğinden söz etmektedir (Bonofeld, 2014: 22). Bunun 
bir diğer anlamı ise açıktır ki demokrasi ve neo-libe-
ral politikaların birlikte yürümesinin neredeyse im-
kansız olduğudur. Nitekim ünlü siyaset bilimci Sch-
mitter liberalizm ve demokrasi konusunda şunları 
söylemektedir: “Bir siyasal özgürlük mevhumu ola-
rak veya ekonomi politikayla ilgili bir doktrin olarak 
liberalizm, demokrasinin yükseldiği bir dönemde or-
taya çıkmış olabilir, fakat o (liberalizm) hiçbir zaman 
demokrasinin pratiğiyle değişmez ve kesin şekilde 
bağlı olmamıştır” (Fareed Zakaria, 2001:42).

Yeni Otoriterlik: Rekabetçi Otoriteryanizm

Poulantzas’ın kapitalist devletin olağan bir biçimi 
olarak tanımladığı “otoriter devlet” kavramı, gü-
nümüzde pek çok gelişmekte olan ülkede, devletin 
otoriterleşmesine ilişkin gelişmeler ve “rekabetçi 
otoriterlik”, “illiberal demokrasi” gibi kavramsal-
laştırmalarla ifade bulan yeni otoriter rejim formları 
göz önüne alındığında, önemli bir öngörü olarak de-
ğerlendirilebilir.

1980 sonrası neoliberal küreselleşme döneminde, 
yeni otoriter siyasi rejimler ve devlet yapılanmaları 
çeşitli yazarlarca, rekabetçi otoriter devlet - reka-
betçi otoriterlik - delegatif demokrasi veya illeberal 
demokrasi gibi kavramlar ile ifade edilmiştir (Ot-
taway, 2003; Levitsky & Way, 2010).

Sayı: 68 • Haziran 2016 • İktisat ve Toplum 15



Son yirmi, otuz yıldır, tüm dünyada önemli bir si-
yasi rejim değişimi dalgası meydana gelmektedir. 
Soğuk savaşın bitimi ve Sovyetler birliğinin dağıl-
ması geleneksel otoriter rejimlerin süregelmesini 
zorlaştırmış ve Doğu Avrupa’da, Latin Amerika’da 
ve Asya’nın pek çok yerinde ve Afrika’da var olan 
geleneksel otoriter rejimler (askeri diktatörlükler 
veya tek parti rejimleri) çözülmüştür. Ancak siyasi 
yapılardaki bu yaygın değişim her zaman demokra-
siyle sonuçlanmamıştır. Geleneksel otoriter rejim-
lerden farklı olarak, Kamboçya, Kenya, Malezya, 
Meksika, Nijerya, Senegal, Etiyopya, Romanya, 
Peru, Rusya, Sırbistan, Tayvan, Ukrayna, Zimbab-
ve, vd, gibi ülkelerde soğuk savaş sonrası oluşan 
yeni rejimler seçimlerin varlığı, dolayısıyla fark-
lı partilerin siyaset arenasında rekabet edebilmesi 
anlamında biçimsel bir demokrasiyi barındırmakla 
birlikte, farklı dozlarda otoriterleşmenin eşlik ettiği 
yapılardan oluşmuş, gerçek anlamda demokrasi dü-
zeyine ulaşamamıştır (Levitksy &Way, 2010). 

Bu yeni otoriter rejimler, hem temsili demokrasinin 
hem de otoriteryanizmin öğelerini bir arada barındır-
maları açısından hibrid rejimlerdir2. S. Levitsky, yeni 
otoriter siyasi rejimleri incelediği kitabında (Levits-
ky &Way, 2010) bu yeni hibrid siyasi yapılanmayı 
rekabetçi otoriteryanizm kavramıyla ifade etmekte. 
Rekabetçi otoriteryanizm farklı siyasi partilerin se-
çimler aracılıyla iktidar mücadelesi yapabilmesi an-
lamında rekabetçidir. Diğer yandan seçimlerin ma-
nipülasyonu, devlet kaynaklarının haksız kullanımı, 
muhalefet partilere ve muhalif basına yönelik baskı-
lar, devlet kurumlarının (polis, ordu, bürokrasi gibi) 
iktidar partisi veya yanlılarınca muhalefet gücünü 
zayıflatmaya yönelik uygulamaları, büyük medya 
kuruluşlarının iktidar partisince manipülasyonu gibi 
olgular, siyaset arenasında haksız rekabete yol aç-
makta ve demokrasinin pek çok ilkesinin engellene-
bilmesini gündeme getirmektedir. 

Demokratik bir devleti ve toplumu, en genel anlam-
da serbest seçimler, insan haklarının esaslı biçimde 
korunması ve siyasi aktörler arasında eşit derece-
de mücadele sahasının varlığı ile tanımlayabiliriz.  
(Levitsky & Way 2010). Liberal otoriter devletle-
ri veya rekabetçi otoriterliği, demokrasiden ayıran 
ise bu ilkelerin ihlal edilmesidir. Levitsky’i (2010) 
izleyerek bunları dört başlık altında toplayabiliriz: 
Seçim alanında, adil olmayan seçimler muhalif par-

tilerin yasal olarak veya fiili engellenmesi. İkinci 
bir mücadele alanı olarak yasama alalında ya bu ala-
na tümüyle etkisiz hale getirilmiştir veya yönetici 
partinin denetimindedir. Bu tür sistemlerde yasama 
giderek zayıflamaktadır. Yargı alanında otoriter re-
jimler yargıyı sürekli olarak denetim altına almaya 
çalışmaktadırlar ve yargı organlarının seçiminde 
rüşvetten komploya kadar çeşitli yöntemler kullan-
maktadırlar . Son olarak medya rekabetçi otoriter 
rejimlerin ciddi bir mücadele alanıdır. Günümüz 
dünyasında medyanın etkinliği ve kamu oyu oluş-
turmadaki rolü düşünüldüğünde bu alan belki de di-
ğer alanlardan daha da önemlidir. Birçok rekabetçi 
otoriter rejimde medya ya devlete aittir veya ciddi 
bir denetim ve baskı altındadır. Büyük bağımsız 
medya organları ya yasaklanmış veya fiili olarak 
etkisiz hale getirilmişlerdir. 

Yeni otoriter devlet ve rejim yapılanmalarının neo- 
liberal ekonomi politikalarla ilişkisi açık olmakla 
birlikte bu politikaların yanı sıra, ülkelerin toplumsal 
özellikleri, karizmatik liderliğe eğilimleri, otoriteye 
karşı tutumları, demokrasi kültürleri ve tarihsel ko-
şullar da önemlidir. Soğuk savaş sonrası ortaya çıkan 
otoriter devletlerin tümü ya eski sosyalist bloktan ül-
kelerdir ya da demokrasi geleneği hiç olmayan veya 
zayıf olan gelişmekte olan ülkelerdir. Bu durum ka-
nımızca üzerinde düşünmeye değer bir olgudur. 

Neoliberalizm ve Özgürlükler

Günümüzdeki gelişmelere bakıldığında, 1980’li 
yıllarda oldukça sık söylenen liberalizmin ve ser-
best piyasa sisteminin demokrasi ve özgürlüklerin 
temeli olduğu iddiası ve tezi ciddi bir hasar gör-
müştür. Bugün egemen olan liberalizmin kurmuş 
olduğu, “müdahalenin olmaması”, anlamındaki 
özgürlük anlayışının, dünyadaki tek olanaklı öz-
gürlük biçimi olmadığını gösterebilmek ve örneğin 
özgürlük, demokrasi gibi konularda, günümüzde-
ki çağdaş cumhuriyetçi bakış açısını (Pettit, 2006 
ve 2008) ve diğer bakış açılarını da tartışabilmek 
önemlidir3. 

Liberalizmin özgürlük anlayışı esas olarak Thomas 
Hobbes’in özgürlük anlayışına dayanır. Hobbes öz-
gürlüğü her türden müdahalenin yokluğu biçimdeki 
tanımlar. Günümüzde de, T. Hobbes, ve J. Bent-
ham’ın görüşlerini izleyen liberal geleneğin özgürlük 
kavrayışı, bireyin özgürlüğü üzerine odaklanmak-
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ta ve bireyin herhangi bir müdahaleye uğramadan 
gerçekleştirebileceği eylemlerin toplamını ifade et-
mektedir. İsak Berlin (1958), ünlü makalesi “Two 
Concepts of Liberty” de (iki özgürlük kavramı) mü-
dahalesizlik anlamındaki liberal özgürlük olgusunu 
“negatif özgürlük” adı altında kavramsallaştırmıştır.

Habermas, ünlü eseri Kamusallığın Yapısal Dönüşü-
münde (2000), liberal özgürlük anlayışını eleştirerek; 
özgürlüğün tüm kamu yükümlülüklerinden kurtula-
rak özel alandaki sınırların kaldırılması biçiminde 
açıklanmasının, burjuvazinin ekonomik bağımsızlı-
ğını sağlamayla eş zamanlı olduğuna dikkat çekmek-
tedir (Habermas 2000, aktaran Tunçel, 2010: 42).

Liberalizmin ve neoliberal politikaların ve bu bağ-
lamda serbest piyasa sisteminin, özellikle günü-
müzde siyasal tartışmaların tek alternatifi olarak 
değerlendirilmesinde (“There Is No Alternative”: 
TINA tezi) kuşkusuz en büyük pay, bireysel öz-
gürlüğün temel güvencesi olma iddiasını başarıyla 
sürdürebilmesinde yatmaktadır. Bireysel özgürlü-
ğünün en yüksek değer olduğu inancı, bireyin öz-
gürlüğü ile devletin karşıtlık ilişkisi içinde değer-
lendirilmesine yol açmaktadır. Bir diğer ifadeyle 

liberalizme göre bireylerin, 
devletin ya da diğer kurum, 

norm ve hatta yasaların aktif 
müdahalesi ile karşılaşmaksı-
zın, seçim yapma, seçimlerini 

gözden geçirme ve değiştirme 
olanaklarının niceliksel topla-

mı, bireylerin ne denli özgür olduğunun da göster-
gesidir (Tunçel, 2010 s: 43). 

Liberal özgürlük anlayışını eleştiren günümüzdeki 
çağdaş cumhuriyetçi yaklaşıma göre özgürlük, her-
hangi bir müdahalenin olmaması olarak tanımlana-
maz, Cumhuriyetçiler için özgürlük müdahalenin 
kendisiyle değil ama keyfi ve öngörülemez olup 
olmamasıyla ilgilidir. Cumhuriyetçi gelenek açı-
sından örneğin, yasaların varlığı bir sınırlama veya 
müdahalenin göstergesi değildir. Aksine, özgürlük 
ancak güvence altına alındığında var olabilir. Öz-
gürlüğün güvence altında olabilmesi ise ancak bi-
reylerin; gerek devletin gerekse diğer kişilerin keyfi 
ve öngörülemez tahakkümünden ve müdahalesin-
den yasalar yoluyla korunduğu koşullarda var ola-
bilmektedir (Pettit, 1996 ve 2008) 

Yasa yoluyla güvence altına alınmamış olan özgür-
lükler, kırılgandır ve her an öngörülemez müdaha-
leye uğrama riski altındadır. Bireylerin özgürlüğü-
nün garantisi, keyfi ve öngörülemez tahakküm ve 
müdahalelere karşı yasalar yoluyla güvence altına 
alındığında sağlanmış olmaktadır. 

Ünlü İtalyan siyaset bilimci M. Viroli, çağdaş cum-
huriyetçi söylemin izinden gi-
derek, özgürlüğü, diğerlerinin 
keyfi müdahalesinden bağımsızlık 
olarak ele alır. Müdahale ve keyfi müdahale 
arasındaki ayırımı şöyle açıklamaktadır: “Şu 
durumları inceleyelim: Hiçbir yasal ceza-
ya uğrama korkusu olmayan bir tiran ya da 
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oligarşi tarafından baskıya uğrayabilecek yurttaşlar; 
tazminat ya da direnme gücü olmaksızın kocası tara-
fından suiistimale uğrayabilecek bir kadın, işveren-
den gelebilecek az ya da çok suiistimale boyun eğen 
emekçiler; veya kariyeri çalışmasının niteliğine 
değil ama profesörünün kaprisine bağımlı olduğu-
nu bilen genç araştırmacılar veya bir yargıcın keyfi 
sözleriyle tutuklanabilecek olan yurttaşlar. (Viroli, 
2002, aktaran Tunçel, 2010:305) Tüm bu örneklerde 
Viroli’nin dikkat çektiği nokta gerçek bir müdaha-
lenin olup olmaması değil ama her an ve keyfi bir 
şekilde müdahaleye uğrama riskinin yarattığı korku 
ve buna bağlı bağımlılık koşulları ve özgürlük kay-
bıdır. Bu açıdan cumhuriyetçi yaklaşımda özgürlük, 
liberellerden farklı olarak, sadece müdahalenin yok-
luğu değil, keyfi gücün varlığına bağlı müdahale 
olasılığının olmayışı olarak tanımlanır. 

Neoliberalizmin savunduğu “bireysel seçimlere ve 
piyasaların serbest işleyişine müdahale olmaması” 
anlamında özgürlükler ise, son otuz yılda yaşanan-
lara baktığımızda çoğunlukla güçlü olanı daha da 
güçlü kılıp, özgürleştirirken, güçsüz olanı bağımlı  
ve daha kırılgan hale getirmiştir: İşçi sendikaları 
ve toplu pazarlığın zayıflaması, ücretlerin kısılması 
özgürlüğünü; piyasa düzenlemelerinin kaldırılması,  
çevreyi kirletme özgürlüğünü; finans sermayenin 
kural tanımadan büyük kazançlar elde etmek özgür-
lüğünü; içme suyu, enerji, sağlık, eğitim gibi kamu 
hizmetlerinin özelleştirilmesi büyük rantlar elde 
etme özgürlüğünü sağlamıştır. Bir de, sonsuz tüke-
tim özgürlüğü umudunu.

Sonuç Yerine

Yeni otoriter devlet biçimleri ve siyaseti günümüz-
de pek çok gelişmekte olan ülkelerin ve eski sos-
yalist ülkelerin neredeyse yerleşik ve olağan siya-
si rejimi olmuştur. Bu tür rejimler; hibrid rejimler, 
illiberal demokrasi, yetkici (delegatif) demokrasi 
veya rekabetçi otoriteryanizm gibi farklı adlar taşı-
maktaysalar da temel özellikleri değişmemektedir. 
Gelensek otoriter rejimlerden ve diktatörlüklerden 
faklı olarak, seçimlerin varlığına dayalı biçimsel 
demokrasi ve kurumları, antidemokratik ve otoriter 
yapılanmalar ile bir arada bulunmaktadır. Bu yapı-
lar giderek daha da güçlenmekte ve uluslararası öl-
çekte yaygınlaşmaktadır. 

Rekabetçi otoriter rejimlerin varlıklarını sürdürebil-
meleri ya da demokratik rejimlere dönüşebilmeleri 
iki faktörle yakından ilgilidir. Birinci olarak otoriter 
ülkelerin Batı ile ilişkileri oldukça etkili olmakta 
Batı demokrasileri ile ilişkileri yoğun olan rejimler 
otoriterlikten daha kolay kurtulabilmektedir. İkinci 
olarak ise bu rejimlerin ülke içindeki örgütsel ya-
pıları önemlidir. Otoriter rejimleri sürdüren parti 
ve örgütlerin toplum içinde ve devlette ne ölçüde 
yerleşmiş oldukları bu rejimlerin geleceğini belirle-
mektedir . (Lewitsk&Way,2001,s.50-54)

Yeni otoriteryan rejimlerin ortaya çıkması ve yer-
leşmesinde, ülkelerin toplumsal ve tarihsel yapı ve 
özellikleri, siyasetçilerin ve liderlerin tavrı ve yöne-
tim biçimi etkili olmakla birlikte bu olguyu bireysel 
davranışlar, otoriter kişilikler ve siyasetçiler üzerin-
den görmeye ve açıklamaya çalışmak, otoriter rejim-
lerle mücadele için öğretici değildir. Aksine konunun 
ekonomik ve toplumsal boyutlarının anlaşılmasını 
engellemekte ve mücadeleyi zayıflatmaktadır. Neo-
liberal politikalara alternatif siyaset ve ekonomi po-
litikaları tartışılmadan, liberalizmin özgürlük anlayı-
şı sorgulanıp eleştirilmeden; ve özellikle de otoriter 
rejimlerin, toplumsal rızayı yani hegemonyayı, inşa 
ettikleri iktisadi ve ideolojik kanallar anlaşılmadan, 
otoriter yapılarla mücadele olanaklı değildir. Siyaset 
bilimi ve elbette diğer sosyal bilimlerin de yeniden 
otoriterlik, tahakküm biçimleri ve kapitalist devlet 
gibi konulara dönmesi ve ilgilenmesi, otoriterlikle 
mücadelede önemli olacaktır. Bu öneri, siyasal bi-
limlerin halihazırdaki en önemli ilgi alanları olan; 
kimlik politikaları, feminist yaklaşımlar, vatandaşlık 
çalışmaları gibi konuları dışlamak ve küçümsemek 
pahasına olmamalıdır. 

Son Notlar

1 Hegemonya kuramı ve bu konuda Türkiye’ye iliş-
kin kapsamlı bir çalışma için bkz. Cihan Tuğal, 
2014. 

2 1990’lardan itibaren pek çok gelişmekte olan ül-
kede ortaya çıkan hibrid rejimlerle ve yeni otori-
ter rejimlerle ilgili olarak bkz, Carothers (2002),  
Ottaway (2003), Schedler (2006).

3 Liberal ve çağdaş cumhuriyetçi yaklaşımlarda öz-
gürlük ve demokrasi olgularına ilişkin kapsamlı 
ve çok aydınlatıcı bir inceleme için bkz: A. Tunçel 
(2010).
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BİR ALTERNATİF VAR
ANA AKIM DIŞINDA EKONOMİ  
POLİTİKALARI VE ÇALIŞMA STRATEJİLERİ

Editör: Nicolas Pons-Vignon
Bir Alternatif Var ve Global Labour Column sitesi, bizim gibi derin ekonomi uz-
manlığı bahşedilmemiş kişileri aydınlatmada paha biçilmez bir hizmet sunuyor. 
Küresel ebatlarda bir krizin, nasıl yalnızca krizin faillerine yaradığını ve bir direniş 
oluşturamayan işçi sınıfının nasıl parçalara ayrıldığını anlamak için çeşitli yollar 
sunuyor. -Michael Burawoy, California Berkeley Üniversitesi Öğretim Üyesi. 

Ana akım iktisat tezleri, kuzey ve güneydeki işçilerin ümitlerini kırmıştır. Buna 
rağmen ideolojik inançlar ve çıkar çevrelerinin gücü, hâlâ kamuoyundaki tartış-
malarda ve politika tercihlerinde baskındır. Bir Alternatif Var, bu yanlış yönlendi-
ren politikalara karşı gelerek bugünün sisteminin eksikliklerini tahlil etmekte ve 
gerekli değişimler için yeni düşünceler ve öneriler sunmaktadır. Dünyanın her 
tarafındaki sendikacılar için değerli bir esin kaynağıdır. -Leroy Troman, Barbados 
İşçilerinin Sendikası Genel Sekreteri

Küresel ekonomik krizin başlangıcından beri iktisatçılar ve sendikacılar, adil ve 
sürdürülebilir bir iyileşme getirecek dengeli politikaların oluşturulmasını sağla-
ma umuduyla hükümet ve iş dünyası ile diyalog kurmanın yollarını aramıştır. 
Ancak birkaç yıl sonra ülkeler, krize neden olan ekonomi rejimi ile bağlarını 
koparmayı başaramadılar ve şu an birçok ülkede tasarruf programları uygulan-
makta ve sosyal haklar ve işçi hakları saldırıya uğramaktadır.

Eşitsizliğin ve finans gücünün anlamlı bir biçimde azaltılması, ikna edici politika 
alternatiflerinin oluşturulmasını ve bu politikaların hayata geçirildiğini görme 
kararlılığını gerektiriyor. Global Labour Column sitesinden alınan buradaki kısa 
makaleler gösteriyor ki tek boyutlu düşünme, krizin şiddetinin en büyük nede-
ni. Bu yazılar mevcut işçi mücadelelerine, aynı zamanda başarılı olan kurumsal 
tedbirlere, genel bir bakış sunuyor. Birçok işçinin ücret görüşmelerine dahil edil-
memesi, artan geçici ve standart dışı işler ve giderek büyüyen ücret eşitsizliği 
gibi çok derin eğilimleri değiştirmeyi hedeflediğinden yazarların önerdiği prog-
ram, oldukça iddialı ancak eğer bir alternatif oluşturulacaksa böyle bir iddiaya 
da ihtiyaç olduğu kesin.
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