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malların yoğaltılması için bunların mübadele edil
mesi de şarttır.

1.4. Böylece insanın tarihsel gelişiminde, insan
nesne ilişkisi, insaninsan iliş kisi ile diyalektik 
olarak bütünlenir. Emek süreci ile hayvanlıktan 
kur tulan insan, tarihsel gelişimini ancak toplum 
içinde gerçekleştirir.

2.1. Toplumda yaşayan birey, önce insannesne 
ilişkisinden dolayı:
 i)  Bugünkü ihtiyaçlarını karşılamak için hangi 

mal ve hizmetleri alaca ğını (dağılım),
 ii)  Bugünkü ihtiyaçlarını tatminden vazgeçtiği 

takdirde, yarınki ihtiyaç larını hangi seviye
de karşılayacağını (büyüme),

ve sonra da, insaninsan ilişkisinden dolayı,
 iii)  Üretime katılmasının payının ne olduğunu 

(bölüşüm) bilmek ister.
2.2. Toplum hayatında insannesne ve insanin
san diyalektiğinden doğan; kaynakların dağılımı, 
iktisadî büyüme ve gelirin bölüşümü adları altın
da toplanan bu üçlü iktisadî mesele, insanın ta
biata hâkimiyet sürecinin ve dolayısı ile insanoğ
lunun gelişiminin bir sine quo non’udur (insan 
onsuz olamaz!). İktisadî mesele, insanın tarihi ile 
başlar, yoksa tarihin bir so nucu değildir.

2.3. Bundan dolayı, her insanın kendi iktisadî 
meselesi ile yakından ilgilenmesi tabiidir. Birey, 
iktisadî meselesini halletmeye, hem de bunu op
timum (en uygun) bir tarzda halletmeye çalışır. 
Bunu yapmaya muktedirdir; çünkü insan akıllı
dır, hesap yapabilir. Öyle ise, toplumda herkes, i) 
kaynaklarını mal ve hizmetler arasında optimum 
dağıtmaya, ii) bunları zaman içinde optimum 
ayırmaya ve iii) yaratılan üründen optimum bir 
pay almaya çalışır. Birey, bunu başardığı nis
pette iktisadî refahını, ya hut başka bir deyişle, 
iktisadî dengesini gerçekleştirmiş olur.

2.4. Bireyin kendi refah yolunu bulmak için 
iktisadî hesabını yapmada yar dımcı bir hesap 

“İnsan özgürlüğü problemi, aynı zamanda 
toplumsal ve tarihî bir problemdir. Özgürlük, 
toplumun çeşitli biçim leri içre gerçekleştirdiği 
ve insanın tabiata karşı yaptığı bir savaş ola
rak tarihî ve toplumsal oluşumunda kavran
madıkça somut bir muhteva kazanamaz ve 
zorunluk ile diyalektik bir bağlantı kuramaz. 
Demek ki, özgürlüğün tarihî ve top lumsal 
oluşumunu, insanın tabiat güçleri ve insanla 
tabiat arasındaki savaştan doğarak bir ikinci 
tabiat haline girmiş olan toplum biçimleri kar
şısındaki ilk baş eğişinden kalkarak açıklamak 
gerekir.”

G. Lukács (Existentialisme ou Marxisme?)

1.1. Yaşamak için yemek, yemek için de emek 
sarf etmek (çalışmak) gerekir. Nitekim insa
noğlu durmadan yer, dinlenmeden çalışır. İlkel 
topluluklar da yemek ihtiyacını gidermek için ta
biata yönelen bu basit emek eylemi, insanın ta
biat üzerindeki hâkimiyet sürecinin ilk adımıdır. 
İnsanoğlu, kendi tarihini “çalışma” ile kurmaya 
başlar.

1.2. İşbölümü ve ihtisaslaşmaya dayanan top
lumlarda, emekyemek ilişkisinin kapsamı daha 
geniştir. Zaman akımı içinde sürekli olarak yeni 
ihtiyaçlar yaratılmakta, bu ihtiyaçları tatmin et
mek için yeni araçlarla yeni mal ve hizmetler 
üretilmektedir. Böylece insanın salt emeği yerini 
üretilmiş ara ca, yemek de yerini üretilmiş mal ve 
hizmetlere bırakmıştır. Artık insan oğlunun karşı
sından tabiat silinmiş, yerine üretilmiş nesneler 
geçmiştir. Emekyemek ilişkisi, insannesne iliş
kisine dönüşmüştür.

1.3. Toplumsal bir varlık olan insan, insannesne 
ilişkisi yanında insaninsan ilişkisini de kurar. Bu, 
birinci ilişkinin kaçınılmaz bir sonucudur. Çünkü 
mal ve hizmetlerin üretilmesi için insanlar ara
sında bir işbirliğine ihtiyaç olduğu gibi, üretilen 
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iktisadî meselesini hal
letmek için piyasayı 
seçen birey, ister iste
mez kapitalist sis temi 
seçmiş olur.

3.3. Dağılım, bü-
yüme ve bölüşüm 
üçlüsü olarak nite-
lendirilen iktisadî 
mesele, planla-
ma ile nasıl çö-
zülür?

Bireyin mu
hakkak tat
min edilmesi 
gereken ihti
yaçları3, gelirine 
bakıl maksızın, planlama 
tarafından ve ekonominin takati nis
petince, bazen be delsiz olarak, fakat çokluk l a 
bir bedel karşılığında giderilir. Bu ihtiyaç lar sıray
la barınma, eğitim, sağlık ve bazen de yiyecek 
olabilir. Herkes, bu gibi ihtiyaçlarının tatmininde 
toplumsal gelirden payına düşeni alır. Yoğaltım 
kesiminde kabul edilen planlamaya göre, dağı
lım ilkesi üre tim kesimi için daha belirlidir. Üre
tim faktörlerinin çeşitli sanayi dalla rına kayması, 
ancak planlamanın göstergesine göre yapılır. Bu 
ilke, kay nakların zaman içindeki dağılımında da 
uygulanır. Ekonominin belirli bir büyüme haddine 
erişmesi için, planlama, gelirden tasarruflara ak
tarılacak kısmı tayin eder. Kaynakların gelirleri
nin belirlenmesi ise şöyledir: Plan lama, emekdı
şı faktörler için “muhasebe fiyatları” tespit eder 
ve bunların gelirini tayin eder. Emek için tespit 
edilecek reel ücret haddi ise, tabiatıy la işgücü 
arz ve talebine bağlı olmadan, ekonominin gelir 
seviyesine gö re hesap edilir.

3.4. Planlama, ancak belirli bir soyut sistemde 
işleyebilir. Bu sistem öyle ol malıdır ki, Hegelgil 
anlamı ile toplumla yenidentamlaşan (réintégre) 
birey, bilim ve teknolojiye dayanan planlamanın 
göstergelerine göre mal ve hizmet yoğaltır (bü
yük istisnaları olabilir) ve üretir. Bu toplumcu zih
niyet ancak üretim araçlarının millîleştirilmesi ile 
beslenince, istenilen ortam yaratılır. Millîleştirme 
ise, sosyalist sistemin aslî bir unsurudur. Öy le 
ise, kendi iktisadî meselesini halletmek için plan
lamayı seçen birey, ister istemez sosyalist siste
mi seçmiş olur.

3.5. Kaynakların dağılımı, iktisadî büyüme ve 
gelir bölüşümü üçlüsü, bireyin olduğu kadar top
lumun da iktisadî meselesidir. İçinde yaşanılan 
her çağ daş toplum, belirli bir dönemde, kaynak
larını optimum dağıtmak, ekono miye optimum 
bir büyüme haddi sağlamak ve millî gelirini halk 
arasında optimum bölüştürmek ödevindedir. 
Çünkü bunun aksi israf, dengesizlik ve hakka

makinesine ihtiyacı vardır. İhtiyacı vardır; çün
kü çöz mek zorunda olduğu iktisadî hesap sayı
sız bilinmeyenli, sayısız denklem ler halindedir. 
Kullanılacak makine, hem bu sayısız değişkenli 
denklemle ri çözmeli hem de bunları optimum 
çözebilmelidir. Yani bu hesap maki nesine göre, 
birey kaynaklarını israf etmeden kullanmalı, ge
lecek uğru na bugünü feda etmemeli ve topluma 
kattığının altında bir pay almama lıdır.

2.5. Hemen söyleyelim ki, modern toplumlarda 
bireyin refahını gerçekleştirme yolunda yapaca
ğı iktisadî hesabı çözecek makine bir değil, iki 
tanedir: piyasa ve planlama. Bu olgudan ötürü, 
birey her iki makine arasında bir seçiş yapmalı
dır. Seçiş kendisinin en tabii bir hakkıdır; çünkü 
refaha gidecek yolu ancak kendisi bilir (iktisadî 
meselesini sadece kendisi hal leder).

3.1. Dağılım, büyüme ve bölüşüm üçlüsü olarak 
gösterilen bireysel iktisadî mesele, piyasa ile na-
sıl çözülür?

Birey, geliri verilmiş iken, piyasadaki fiyatla
ra göre optimum bir malhizmet birleşimi talep 
eder. Piyasa fiyatlarının göstergesine uyularak, 
gelir, mal ve hizmetler arasında dağıtılır. Bu, geli
rin zaman içindeki dağılımın da da böyledir. Faizin 
göstergesine göre tasarruflar (analiz klâsiktir!) 
artar veya azalır. Yani faize göre bugünkü yo
ğaltımdan vazgeçilir, yarını besleyecek yatırımlar 
için. Nihayet üretim faktörlerinin sahibi olarak 
birey, yine fiyatların (ücret, faiz, rant ve kâr bi
rer fiyat değil mi?) gös tergesine göre, çalışacağı 
ya da kaynağını çalıştıracağı üretim dalını se çer. 
Böylece piyasa makinesi, bireyin her an yapma
ya mecbur olduğu ik tisadî hesabı yapmada yar
dımcı olur.

3.2. Piyasa, ancak belirli 
bir soyut sistemde2 iş
ler. Bu sistem, öyledir 
ki, homo oeconomicus 
olan birey, yoğaltım ve 
üretim kesiminde sa
dece piya sada oluşan 
fiyatlara göre mal ve 
hizmet talep eder 
veya üretir. Bu son 
noktada, sistem 
özel teşebbüs 
fikrini içermek
tedir. İktisadî 
meselenin hal li 
için gereken 
bu liberal zih
niyetin tam 

olarak işlemesi, 
ancak mal ve üretim fak

törlerinin özel mülkiyette oluşu
na bağlıdır. Oysa, özel mülki yet kapitalist 

sistemin ayrılmaz bir parçasıdır. Öyle ise, kendi 
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ğine) inandığı an, toplumda kendisi ile aynı du
rumda olan larla menfaat birliğine gider. Toplum
da bireyler arasında menfaat birli ğinin kurulması, 
iktisadî grup veya sınıfların doğuşuna sebep olur. 
Artık iktisadî sistem içinde halledilmesi gereken 
iktisadî mesele, bireysel olma yıp grup ve sınıfla
rın iktisadî meselesidir. Böylece, insannesne ve 
insaninsan ilişkileri ortadan silinip, toplumdaki 
yerini sınıfnesne ve sınıfsınıf ilişkilerine bırak
mıştır. Bundan böyle, her grup ve sınıf, kendisi
nin ik tisadî refahını sağlayacak sistemi seçmeye 
ya da diğerine kabul ettirmeye çalışacaktır. Bu, 
her sınıfın en tabiî bir hakkıdır.

5.1. Tarihin sonucu olarak, iktisadî sınıflar sis
temlerini seçer. İçinde yaşanılan sisteme itirazlar 
yükseldiği anda, seçiş başlamıştır. Seçişin baş
laması ile, o sistem aşılmaya doğru yönelmiştir 
bile. Aşılma süreci, içinde yaşanılan toplum kar
maşığının bir fonksiyonu olup her bünyede deği
şik şekillerde belirir (evrim ya da devrim halleri).

5.2. Yukarıda sözü edilen Merihliler, belki de az
gelişmiş ülkelerin halkıdır. Onlar da, derebeylik 
sistemi üzerine kurulmuş geri bir ekonominin 
insan ları olduklarından, henüz her iki sistemde 
tam olarak yaşamamışlardır. Mamafih, Merih
lilerden farklı olarak bildikleri şey, insanlık tari
hidir. Bundan dolayı, seçiş kapılarına dayandığı 
vakit, insanlık tarihini göz önünde bulundurarak, 
benimseyecekleri iktisadî sistemi seçmelidirler.

sonnotlar
1 Bu makale, daha önce Eylem dergisinin Nisan 

1964 tarihli 2. sayısında yer almıştır ve Sencer 
Divitçioğlu’nun izni ile İktisat ve Toplum dergi
sinde yayımlanmaktadır.

2 Soyut ya da à priori sistem ile kastedilen, mükem
mel bir “model”dir. Ger çek hayatta, bu mükem
mel modelden daima sapmalar olabilir. Ne var ki, 
sapmalar, analizi değiştirmeyip herhangi bir à priori 
sistemin ağır bastığı bir karma durumu gösterir.

3 Diğer bireysel ihtiyaçların tatmininde “talep fi
yatının”, yani piyasanın gö revi kabul edilebilir. 
Fakat bu, planlama ile bir çelişme değildir.

niyetsizlik olur. Her çağ
daş toplumun görevi, 
kendi vatandaşla rına 
optimum refahı getir
mek, onların bireysel 
dengesini sağlamak
tır. Bu bakımdan, 
toplumun iktisadî 
hesabını yapmak 
için seçeceği ma
kine (pi yasa ya 
da planlama) ve 
dolayısı ile be
n imseyeceğ i 
iktisadî sistem 
(ka p i ta l i zm 
ya da sos
yalizm) birey 

için önemlidir. Bu 
toplumu teşkil eden birey

lerin hayatî bir meselesidir par ex-
cellence.

4.1. Okuyucu herhalde dikkat etmiştir. Yuka
rıdaki analiz, yeryüzüne yeni inmiş Merihlilere 
göre yapılmıştır. Dünyada şimdiye kadar hiç ya
şamamış ya ratıklara, sizin, denmiştir, dünyada 
insannesne ve insaninsan ilişkileri nizden dola
yı şöyle bir iktisadî meseleniz olacak ve bunu 
halletmek için de şu veya bu makineyi (dolayısı 
ile şu veya bu sistemi) seçeceksiniz! Ve onlar 
da, yeryüzündeki tarihlerine iktisadî sistemlerini 
seçerek başlayacaklardır. Fakat bu analiz tarzı, 
bireyin dilediği iktisadî sistemi seçme hak kı ba
kımından gerekli ise de, yeterli değildir. Çünkü 
insanoğlu, Merihlinin aksine, tarihine seçerek 
başlamaz; fakat tarihinin bir sonucu olarak se
çer. Tarihinin başlangıcında olan iktisadî mese
lesi, tarihinin sonucun da halledilir (halledilmeye 
yönelir). İnsan hâlihazırda herhangi bir sis tem 
içinde yaşadığından, sistemi à postériori yargı
layabilir. Öyle ise, bi rey ile sistem arasındaki di
yalektik gerçek, ancak insanın belirli bir sis teme 
oturtulması ile anlaşılır.

4.2. Verilmiş bir sistem içinde, önce, insan
nesne ilişkisinden dolayı bireyin ikti sadî mese
lesinin halli yolunda kullandığı araç ve amaçlar, 
toplumun diğer bireylerinin araç ve amaçları ile 
çatışma haline geçebilir. Sonra da, insaninsan 
ilişkisinden dolayı birey, toplumun diğer bireyleri 
ile zıtlık haline gire bilir. Her iki halde de, toplum
da bazı kimselerin iktisadî optimumları gerçek
leşmemiştir. Buna karşılık, benimsenen iktisadî 
sistemde, iktisadî optimumları zedelenmemiş bi
reyler de vardır. Tabiatıyla, birincilere göre, seçi
len hesap makinesi ve dolayısı ile iktisadî sistem 
kusurlu, ikincilere göre mükemmeldir.

4.3. Birey, seçilen sistem içinde kendi iktisadî 
refahının gerçekleşmediğine (ya da gerçekleşti
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