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Abstract

Firm ownership networks are important for both corporate governance and dynamic 
economic performances. There has been no study on this subject in Turkey. We fill this 
gap through a detailed network analysis of 1388 firms. We show that the network is largely 
dispersed. Within the core giant component, the small world network characteristics are 
observed. Moreover, the cohesive core of the network depends on institutional foreign 
investors.

Keywords: Ownership Networks, Business Groups, Corporate Governance
JEL Classification: L14, G32

Türkiye’de Şirket Sahipliği Ağları

Özet

Şirket sahiplik ağları, kurumsal yönetim ve dinamik ekonomik performans açısından 
büyük önem taşır. Şu ana kadar Türkiye’nin sahiplik ağı üzerine herhangi bir çalışma 
yapılmamıştır. Biz 1388 şirketin oluşturduğu ağın detaylı bir analizini yaparak literatürdeki 
bu boşluğu dolduruyoruz. Sonuç olarak, Türkiye’nin sahiplik ağının büyük ölçüde dağınık 
olduğunu ve çekirdekteki büyük bileşenin küçük dünya ağ yapısı gösterdiğini savunuyoruz. 
Dahası, merkezdeki en sağlam şirket grubunun yabancı kurumsal yatırımcılara bağımlı 
olduğunu bulguluyoruz.

Anahtar Kelimeler: Sahiplik Ağı, İş Grupları, Şirket Yönetişimi
JEL Sınıflandırması: L14, G32

Firm Ownership Networks in Turkey

Alper Duman*, Elifnur Uysal**

  * Assoc. Prof., Department of Economics, Izmir University of Economics, e-mail: alper.duman@ieu.
edu.tr.

** Department of Economics, Izmir University of Economics, e-mail: euysal658@gmail.com.
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Firm Ownership Networks in Turkey

1. Introduction

In a capitalist economy, economic performance largely depends on the corporate 
sector. Private and public firms operate in an institutional setting in which social and 
historical developments shape the corporate governance structures. Ownership and 
control of corporations are central tenets of corporate governance structures. Ownership 
ties among firms help us to unfold the structure of power in the business community, and 
to understand its impact on economic activities, since firms sharing a common owner 
create a network of control that determines the flow of resources within an economy 
(Kogut, 2012; Vitali, Glattfelder, & Battiston, 2011). Ownership networks not only signify 
the trust level within an economy, but also promote favorable circumstances for firms 
by, for instance, facilitating mergers and acquisitions, lobbying activities, and long-term 
cooperation among domestic actors (Kogut, 2012; Kogut & Walker, 2001; Mani & Moody, 
2014; Piccardi, Calatroni, & Bertoni, 2010). Moreover, ownership networks may promote 
the formation of an internal capital market that facilitates access to funds in times of crisis 
(Burlon, 2015; Colpan & Jones, 2016; Gurunlu, 2018).

The structure of ownership networks have been studied for India (Mani & Moody, 
2014), Germany (Davis, Walker, & Kogut, 2012; Kogut & Walker, 2001; Moebert & Tydecks, 
2007), Italy (Piccardi et al., 2010), Anglo-Saxon economies (M. J. Conyon & Muldoon, 
2008; M. Conyon & Shipilov, 2012; Davis et.al, 2012), several European economies (Ferraro, 
Schnyder, Heemskerk, Corrado, & Vecchio, 2012), some emerging countries (Brookfield 
et al., 2012), transition economies (Guthrie, Okhmatovskiy, Schoenman, & Xiao, 2012), 
as well as for various transnational corporations (Vitali et al., 2011) and for the global 
economy (Kogut & Colomer, 2012).

However, ownership networks in Turkey have not been investigated yet. There exist 
studies on the ownership structure of Turkish business groups (Colpan & Jones, 2016; 
Gurunlu, 2018; Yurtoglu, 2000). These studies underscore that business groups in Turkey 
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enjoy a pyramidal, or in other words, a concentrated ownership in Turkey. However, 
we have not detected a network analysis of Turkey’s ownership structure. In this paper, 
we go beyond studying the relations within business groups, and start to analyze their 
connections with other business groups and foreign corporations. We evaluate whether 
Turkey’s ownership network is a small world type, namely if it is characterized by sparse, 
dense clusters connected by few links. Until now, the configuration of ownership networks 
in which the owners of the largest corporations in Turkey is located have remained 
unexplored. Neither the design of ownership in Turkey, nor its origins, be it business 
groups, or cooperation between different business groups, or foreign actors, have not been 
discovered yet. We contribute to the literature by analyzing Turkey’s ownership network 
for the first time by studying a total of 6825 firms and owners. Obtaining our data from 
ORBIS by Bureau Van Dijk, we look at the degree to which Turkey’s ownership network is 
robust against disruptions due to its cohesive structure.

2. Related Literature

2.1. Ownership Networks

A social network is a depiction of links between nodes, portraying a structure in which 
actors develop relationships with each other. For instance, Figure 1(a) describes a directed 
network of four actors. Jackson (2010) explains that directed networks highlight the 
direction of edges, and does not necessarily require a mutual consent for forming an edge: 
in Figure 1(a), node 3 is directly linked to node 1; however, node 1 is not directly linked 
to the node 3. Jackson (2010) gives real life examples of such networks, such as browsing 
through websites, where one website can steer you towards another.

Figure 1: Directed and Undirected Networks  
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Figure 1(b) is an example of an undirected network forming a square. Such networks 
display a reciprocal relationship: for example, node 1 is linked to node 4, and the node 4 is 
linked to the node 1. Jackson (2010) states that social relationships are, in fact, form into 
undirected networks, since developing friendships or business partnerships entails mutual 
agreement. Figure 1(b) also shows weighted edges, namely the strength of the edges. 
Jackson (2010, p. 41) reveals that weighted graphs “can keep track of the intensity of level 
of relationships”. If we assume that Figure 1(b) consists of four actors, be it both owners 
and firms, and these owners and firms hold shares of other firms in the network, then the 
numbers on edges would represent the amount of shares that these actors hold in others, 
enabling us to comment on the concentration of power.

Social networks are useful tools for examining economic and social systems. The 
central and powerful agents can be inferred by using social network analysis. The elite, 
in this case controlling shareholders or entrenched managers, yield an exclusive power 
to access resources, which causes asymmetrical knowledge in transactions. Concentrated 
power introduces privileged groups, or technically speaking, clusters. Therefore, common 
knowledge becomes restricted to these local clusters, and social distance, namely path 
length, determines resource allocation (Kogut, 2012). Social networks are formed by shared 
ideas, cultural beliefs, social classes, and identities. It also depends on shared interests, 
which explains business groups’ pursuit of political connections (Kogut, 2012). 

“Network models provide a snapshot of the flow of information and resources within 
an economy” Mani and Moody argues (2014, p.1630), explaining the importance of 
social networks in business cooperation. History of social relationships determines not 
only the trust level among the economic actors, but also the cohesiveness of the network, 
indicating, for instance, whether information freely and widely circulates among the 
agents. Correspondingly, Kogut and Walker (2001) support that the structure of ownership 
ties among today’s largest business groups reflect the social background of economical 
and ideological conflicts in that country. Ownership links, they explain, are important 
in determining opportunities available to a firm, because shareholders wield the power 
of strategic acquisition, namely, the power to redistribute resources within an economy. 
Networks facilitate acquisition process by revealing the knowledge about the seller or 
buyer, and about the required capital in order to accomplish the transaction (Kogut, 2012). 
Ownership ties are also important for establishing long-term cooperation and alliance 
among companies (Mani & Moody, 2014).  Piccardi et al. (2010) argue that business groups 
are examples of robust cooperation among multiple firms. In addition, various business 
groups may come together and establish a lobby group in pursuit of favorable legal 
adjustments and political connections. Moreover, highly connected ownership networks 
may promote local organized action against global actors (Kogut & Walker, 2001).

Ownership networks may take on various shapes. For instance, Mani and Moody 
(2014) describe three types of market network. Inspired by classical economic theories and 
transaction cost theory, “disconnected periphery” is typified with isolated firms, which 
either do not have any connection to other firms, or do form into a pair with another 
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isolated firm. “Small worlds”, on the other hand, describes dense local clusters connected to 
the large global network by paths of few intermediaries. These sporadic intermediaries link 
sparse clusters, enabling the news spreading quickly over the network. Authors support 
that this type of model enjoy persistence and stability against shocks. Kogut (2012) argues 
that small worlds are characterized by short path lengths because of the intermediaries, or 
as he puts “shortcuts” between dense groups. Kogut further notes that high clustering in 
small worlds is the outcome of shared cultural and ideological backgrounds, which makes 
coordination easier. Kogut’s overall claim is that even though the overall small world 
network is sparsely connected, owners remain well-connected.

Consequently, Mani and Moody (2014) introduce “nested worlds” that incorporates 
the essential features of small worlds and scale-free networks. A nested world strongly 
connects small world clusters through various independent links, allowing the clusters to 
check the accuracy of information about trust. In this way, a nested world discourages 
untrustworthy behavior, since information spreads all over the network, and actors 
naturally does not want to enter in a cooperation with a proven wrongdoer. On the other 
hand, honest actors, in time, may become deeply ingrained within a more cohesive subset.

Studying Indian ownership network, Mani and Moody (2014) describe 42 percent of 
Indian listed firms as disconnected periphery: While 24 percent of these firms fall into a 
small world pattern, only 14 percent of the overall network represents a nested world.

 Kogut and Walker (2001) revealed that German ownership network features a small 
world structure with dense clusters of owners and firms connected through sparse ties. 
Authors argue that Germany’s small world is robust to globalization, and remains stable 
even after hundreds of rewiring simulations, proving the persistence of small worlds. 
Likewise, Moebert and Tydecks (2007) showed that the giant component in German 
ownership network constitutes 58 percent of the overall network. Furthermore, Piccardi 
et al. (2010) argue that Italian ownership and board membership networks also display a 
small world structure, “community” as they put, and these communities tend to overlap. 
Rotundo and D’Arcangelis (2010) proved that the ownership network of Italian stock 
market has a weakly connected giant component, comprising 40 percent of the whole 
network. Ferraro et al. (2012) observed a convergence in the ownership networks in 
Western Europe through 1990s to 2000s. While Switzerland, Italy, Germany and France 
evolve into showing more small world characteristics, Spain and Netherlands turn into 
less small worldly. Therefore, ownership networks in Europe has started to display similar 
features since the turn of the century. On the other hand, M. Conyon and Shipilov (2012) 
proved that Great Britain ownership network in 2000 is not a small world because of less 
close-knit clusters, compared to Canadian ownership network of a clustering coefficient 
twice of a random network. Guthrie et al. (2012) revealed that those transition economies 
that are liberalized but not privatized, such as Romania and Bulgaria, become more of a 
small world than those who rapidly liberalized and privatized, such as Russia and Poland. 
However, those who neither liberalized nor privatized, like China, does not display small 
world characteristics, because the state itself provides stability to capital markets, and the 
stability that a small world brings along is not needed.
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2.2. Business Groups and Corporate Governance

We have already mentioned that a business group is the most powerful type of 
cooperation between firms sharing a common owner (Piccardi et al., 2010). Defining 
business groups as “sets of legally separate firms bound together in persistent formal 
and/or informal ways”, Granovetter (2010, p.429) sets out the reasons behind the rise 
of business groups. Granovetter suggests that business groups are better at facing fierce 
competition, compared to conglomerates that follow unrelated diversification. Forming 
business groups may also give advantage in reducing or avoiding tax burden, and allow for 
pyramidal structures that favors large shareholders who enjoys exclusive control rights by 
investing a small amount of cash. Another benefit of business groups is to create a network 
of firms embedded in complex inter-corporate paths, which makes it more persistent than 
conglomerates. Granovetter continues that business groups are also tools to make up for 
the imperfect capital market in less developed countries.

 Gurunlu (2018) indicates that Turkish business groups have pyramidal ownership, 
namely the controlling shareholder enjoys extensive control rights, relatively too large for 
his or her cash-flow rights, by establishing a holding company, and therefore, concentrating 
the power at the top of the pyramid. Furthermore, Yurtoglu (2000) explains that Turkey’s 
largest business groups are commonly structured in a way that the ultimate owner does not 
openly manage the group, but through holding companies, non-financial companies and 
banks, thereby establishing a complex ownership network. Forming a holding company to 
manage the group offers tax advantages; as it is possible to rearrange the revenues among 
the subsidiaries in order to reduce tax liability.

Pyramidal ownership has its downsides. The high-level shareholders may practice 
tunneling with the firm’s resources, Gurunlu (2018) suggests, or perform transfer 
pricing to the detriment of subsidiaries, or undermine the role of minority shareholders 
in decision-making processes, in countries with low investor protection. On the other 
hand, pyramidal ownership is also an efficient financing solution. Gurunlu displayed 
that propping, namely transferring funds between the group’s firms, creates an internal 
capital market, which is an effective tool in financial hardship. Particularly in risk-avert 
developing countries, propping enabled business groups to achieve long-run investments 
that were costly to be financed by external capital. In time, business groups managed 
to reduce the cost of external financing by distributing the dividends from profitable 
subsidiaries to other subsidiaries that are strapped for cash for investment. Colpan and 
Jones (2016) explain that in 1980s, for example, Koç Group, Turkey’s biggest business 
group, funded its new businesses by using its earnings from its older businesses, in the 
absence of a stock market and a banking system providing funds for long-term industrial 
investment. Serving as a safety net against bankruptcy, pyramidal ownership in Turkey 
has been proved to be highly advantageous. Another solution for operating in a country 
that lacks an advanced financial market is to establish your own bank. Yurtoglu (2000) 
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explains that Turkish business groups are also characterized by owning a private bank, 
which operates as the bank of the family groups and controls the groups’ other companies. 
Auditing the activities of group companies, the banks become useful in financing the 
groups’ investments in an attempt to boost growth.

Ownership structures are central for corporate governance. Anglo-Saxon economies 
pursue a corporate governance model focusing on separation of ownership from control, 
whereas continental European countries mostly prefer a family-owned and -managed 
system (M. Conyon & Shipilov, 2012). Yurtoglu (2000) clarifies the distinction between 
“outsider” and “insider” corporate governance systems. Countries of outsider system, 
Anglo-Saxon economies, have vast numbers of public companies with a conflict of interest 
between dispersed shareholders and managers who sometimes choose not to act to benefit 
the shareholders, but to benefit themselves. In this system, numerous shareholders control 
very small amounts of stock. It is not surprising then that countries of such system have 
extremely advanced stock markets and more active investors, compared to insider system 
countries (M. Conyon & Shipilov, 2012).

Countries of insider system, such as Japan and Germany, have concentrated ownership 
with a small number of listed companies. In this type of system, the largest stake belongs 
to a single individual or a small group of individuals, in fact, generally families who 
also have substantial shares in other companies. Insider system allows the controlling 
shareholder(s) to directly manage the company. On the other hand, this system may 
bring about a conflict between the controlling and minority shareholders. Minority 
shareholders only care for the subsidiary that they invested in; yet, the controlling 
shareholders care for the group. Therefore, largest shareholders may draw on resources 
from a subsidiary, in which a minority shareholder invested, to another subsidiary that 
the controlling shareholders themselves might gain higher profits due to their higher 
cash-flow rights in the latter.

 Yurtoglu (2000) makes the claim that Turkey is an insider system country, with a 
low stock market capitalization rate of listed domestic companies as percentage of GDP, 
around 12 percent in 1998. Turkey could manage to increase this rate only to 19.8 percent 
in 2016, still lagging behind other insider countries, such as Germany with 49.3 percent, 
and Austria with 30.9 percent (World Bank, 2016). A high concentration of power in 
pyramidal family groups is another sign of an insider system in Turkey: a shareholder 
holding more than 50 percent of shares controls 38.5 percent of listed companies; families 
own 77 percent of these companies, and are the controlling shareholders in 61 percent 
of them. Furthermore, Turkish business groups do not rely on professional managers to 
run the company, commonly selecting the executives from the family members, further 
proving the existence of an insider system (Yurtoglu, 2000). Family members being the 
managers of the group has also its bright sides, according to Ozsoz, Gurarda, and Ates 
(2014). Non-family managers focus on boosting short term profits; on the other hand, 
family members commonly devote their effort to long-term investments, strengthening 
the group’s competitive edge.
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3. Data and Analysis

The studies that we discussed until now have underscored the design of ownership 
within Turkish business groups. To our knowledge, this study is the first attempt to present 
the ownership network in Turkey, disclosing the connections between Turkish business 
groups, as well as their relations to foreign firms. We focus on shareholder relations in 
order to carry out a network analysis of firm ownership in Turkey. We collect data from 
ORBIS database of Bureau Van Dijk, a Moody’s Analytics Company. ORBIS retrieves and 
handles private company information from over 150 providers worldwide. It encompasses 
a comprehensive overview from company financials to ownership and board structure. 
Ownership data disclose controlling and minority shareholders with exact percentages. 
Overall, we have 7760 shareholder-firm relationships and a total of 6825 firms and owners 
mostly for the year 2010. Shareholders range from state authorities to foreign firms and to 
real persons. Summary statistics for both the whole network and the giant component is 
given below.

Table 1: Summary Statistics

Min Q1 Median Mean Q3 Max

Whole Network 0.01 1.00 8.00 19.31 27.00 100.00

Giant Component 0.01 0.23 0.82 11.36 7.59 100.00

Summary statistics for the whole network reveal that the mean is substantially greater 
than the median, portraying a right-skewed distribution. In this case, it seems better to 
use the median for central tendency. Namely, half of the shareholders have shares less 
than eight percent, while the other half have more than eight percent. Similarly, the giant 
component appears to draw a right-skewed distribution, as the mean is significantly higher 
than the median. Interestingly, we observe an even smaller median in the giant component, 
compared to the whole network. This can be attributable to foreign asset managers who 
hold very small amount of shares in Turkey’s biggest business groups, which will be 
explained in detail in Network Characteristics.

3.1. Configuration

In this section, we firstly look at the whole ownership network in Turkey, and then 
share the size distribution of the network. After examining the giant component, we 
continue by identifying the cohesive blocks of the overall network. Jackson (2010) explains 
that cohesiveness displays how powerfully a group is bound together; and cliques —the 
close-knit, entirely connected subsets within a larger network — is useful to capture 
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the cohesiveness of a given network. Jackson (2010) continues that finding clustering 
coefficient is a common way to comment on the clique-like nature of the overall network, 
which we will perform in the later sections. Similarly, Moody and White (2003) propose 
that node connectivity can be used as another measure of cohesiveness. Namely, the 
minimum number of nodes that has to be deleted in order to disassemble a group shows 
the cohesiveness of such group. By progressively revealing more connected groups, we 
will also adopt this approach to understand how Turkey’s ownership network is organized 
against disruptions.

Figure 2 presents Turkey’s ownership network as an undirected graph. The network 
is largely dispersed, and unfolds a core-periphery relationship. Firms and owners at the 
periphery are utterly isolated, whereas the core accommodates a giant component, which 
appears to be highly connected unlike the rest of the network. The network has 855 weakly 
connected components, meaning that not every actor is accessible from every other actor 
if one follows the direction of edges (Jackson, 2010). This picture suggests a concentrated 
economic power at the hands of a few, and an unequal access to opportunities. Yet, let us 
proceed by spelling out the details of the network.

Figure 2: Turkey’s Ownership Network

Table 2: Size Distribution

Size 2-10 11-20 21-32 1364

Frequency 766 81 8 1
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The size distribution table reveals that there are 103 cases of one-firm-one-shareholder 
type, most of which operates as a division of a foreign company. For instance, Schindler 
Türkeli Asansör Sanayi operates under Schindler Holding AG, forming a component of 
size 2. These 206 firms and actors do not have any connections to the rest of the network. 
Since they become dismantled by deleting a single node, they are also not cohesive.

Turkey’s ownership network is mostly composed of small components with size up to 
10. The small component of size 6 is the most common one with a frequency of 175. These 
components of size 6 are mostly family groups forming a star network. Figure 3 describes 
a tea firm Doğuş Çay that is owned by the five members of Karakan family, creating a 
component of 6 nodes.

Figure 3: Example of a Component of Size 6

There may be even more complex shareholding structures in small components. In 
the case of Ulkar Holding, we observe five legal entities and four natural persons. Two 
of these firms are directly connected to the holding company, while others are indirectly 
connected through the family members, and through other subsidiaries that these family 
members control. In addition, we observe a case in which some shareholders of two 
different dairy farms, Enka Süt and Akbel Süt, have joint shares in another dairy farm, 
Meysüt, overall forming a component of 22 nodes. However, both groups do not have any 
other connections to the rest of the network. We also observe some politically connected 
firms in these clusters. Çalık Holding, a large firm operating in finance, banking, energy 
and construction businesses, is located in a component of size 20. The holding itself is 
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connected to 11 nodes, namely to its subsidiaries, through his key executive, Ahmet Çalık. 
One of its subsidiaries has shares in a natural gas distribution company, and therefore is 
connected to the Bursa Municipality. This link also enables Çalık Holding to connect with 
a foreign firm, EWE AG.

Figure 4: Giant Component and Larger Clusters

Figure 4 zooms in the giant component, as well as some large clusters, both connected 
and unconnected to the giant component. The giant component covers 1364 nodes, 
constituting 19.9% of the original ownership network. The share of Turkish firms in the 
overall network amounts to 29 percent, while in the giant component, it increases to 39 
percent. The giant component includes loosely connected clusters and a nested group 
consisting of 141 actors. This nested group mostly accommodates Turkish firms, as the 
share of Turkish firms rises to 51 percent within this deeply embedded group.

Figure 5 aims attention at a loosely connected cluster to the giant component. 
It portrays the export company Gisad Dış Ticaret that is owned by 13 textile firms, a 
factoring firm, and a natural person. These textile firms include well known Koton 
Mağazaları and Eroğlu Tekstil that controls recognized Turkish brands Colin’s and Loft. 
The cluster is connected to the giant component through one of the owners of Eroğlu 
Tekstil, who also owns several other textile companies, and hold shares in Bank Asya, a 
private participation bank.
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Figure 5: A Loosely Connected Cluster

Figure 6: A Component Highly Cohesive at the Center
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Figure 6 delivers a close-up image of the nested group of 141 actors within the giant 
component. We observe the most cohesive subgroups in this nested world. Different 
colors shows different cohesive blocks. The outer circle of vertices forming the component 
falls apart with the removal of minimum three nodes, indicating a cohesiveness degree 
of three. In other words, we need to delete at least three links to disconnect the yellow 
nodes. As we move towards the core, we observe more cohesive structures, finally arriving 
at the component with the highest cohesion degree of nine, illustrated by the color pink. 
The innermost circle is extremely robust, since we need to delete at least nine edges to 
dissemble it.

Firms within this nested world are members of Turkey’s leading business groups, 
Koç Holding, Sabancı Holding, Anadolu Group, Tekfen Holding, Şişecam Group, Doğuş 
Holding, Akkök Holding and Sinpaş Holding. All of these groups are long-established, 
as the core business of the youngest one, Sinpaş Holding, was started in 1970s. Seven 
of these groups were set up by families or co-founded by groups of families (like in the 
case of Anadolu Group). Şişecam Group is an exception, since it was established by İş 
Bankası, which is also embedded in this nested group. Şişecam was the product of the 
protectionist statism era, 1930-1939, in which the state acted as the planner, investor and 
operator of industrial production; since Turkey did not have a strong, national capitalist 
class back then, and the Great Depression was an obstacle on the way of creating one 
(Boratav, 2016). Therefore, Şişecam’s favorable location in the network is by dint of state 
interventionism.

These business groups that were established in the early years of modern Turkey hugely 
benefited from government policies favoring domestic entrepreneurs, which may be a 
possible explanation for their strategic position in the network. For example, Vehbi Koç, 
the founder of the Koç Group, secured influential contacts in the government, and jump-
started his business with state contracts. During World War II, Koç imported trucks for 
government on 90 percent commission, gaining an added impetus to its business. It is 
known that Koç enjoyed a close relationship with the Republican People’s Party until late 
1950s (Bugra, 1994; Colpan & Jones, 2016).

Similarly, Sabancı Holding took great advantages from favorable government policies. In 
1920s, the government encouraged Turkish businesspersons to take over enterprises left by 
minorities. Although Sabancı did not have direct contacts in the government to secure that 
kind of deal, he managed to find several intermediaries and take over a cotton enterprise 
in Adana. In 1942, the government issued a Wealth Tax, which put a great burden on 
non-Muslim businesses, and caused many minority-run businesses to shut down. In this 
period, a Russian Jewish businessperson had to sell its factory to Sabancı. Subsequently, 
Sabancı continued to grow rapidly, particularly after the establishment of a textile factory 
thanks to the Democrat Party’s generous loans. Diversifying its operations from textile 
to banking, Sabancı became a prominent holding company by late 1960s (Bugra, 1994). 
After a short history of business-state relationships above, it is not surprising that we also 
observe a state bank at the core, Türkiye Vakıflar Bankası.
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3.2. Network Characteristics

We use average path length, clustering coefficient, degree centrality, closeness centrality, 
betweenness centrality and page rank centrality in order to understand the positions of 
critical owners and firms.

Average path length refers to the average of all shortest paths between any two owners 
in the network. Davis et al. (2012) argues that the shorter the average path length, the more 
likely that an owner co-owns several firms within various local clusters. Diameter, on the 
other hand, is the greatest length between any two owners in the network. We find that the 
average path length of Turkey’s ownership network is 1.8, and its diameter is 5, proving 
short distances between owners and firms within the giant component. Furthermore, edge 
density for the whole network is too small (0.00016), implying a very sparse ownership 
network. On the other hand, edge density for the nested world of 141 firms is higher 
(0.087), which suggests a core-periphery relationship. Moreover, clustering coefficient for 
the whole network (0.031) is substantially higher than a random network with the same 
size (0.00034). Davis et al. (2012) argues that high clustering coefficient implies a club of 
owners exclusively investing in a specific group of firms. In Turkey’s case, these clubs of 
owners mostly invests in loosely connected groups to the nested world. After all, Turkey’s 
sparse ownership network features as a small world with short average path length and 
high clustering coefficient.

The degree of a node represents the number of connections it has. In this case, firms 
and owners that have large numbers of connections have become more embedded in the 
giant component. Table 3 ranks firms according to their degrees in Turkey’s ownership 
network.

Table 3: Firms with Highest Degree

Firms Ties

Dimensional Fund Advisers L.P. 87

BlackRock, Inc. 81

Deutsche Bank AG 45

Government of Norway 43

BNP Paribas 41

Swedbank AB 35
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Interestingly, highly connected nodes represent foreign asset managers that hold the 
shares, mostly below five percent, of the firms that operate under Turkey’s most prominent 
business groups. The firm with the largest number of connections is Dimensional Fund 
Advisors L.P., a U.S.-based asset management company. It manages the portfolios of 
Turkey’s biggest firms from Turkish Airlines to Doğan Şirketler Grubu, by launching equity 
funds and value funds for them. Similarly, BlackRock, Inc. is another U.S.-based investment 
management company, controlling small amounts of stock of various companies ranging 
from Koç Holding to Anadolu Efes Biracılık. Since the financial crisis in 2008, BlackRock, 
Inc. has outperformed the Wall Street investment banks, and acted as an adviser to the U.S. 
government during the crisis. Currently being the world’s largest asset manager, its board 
members and senior executives include powerful political figures, from both Democrats 
and Republicans. Therefore, BlackRock’s rising influence on policymakers has enabled 
them to build strong ties with not only the U.S. government, but also the governments 
around the world (Johnson, 2016).

Closeness centrality shows how much an owner is close to other owners by calculating 
the shortest distances between all owners. Owners or firms with highest scores are more 
central, meaning that they are able to access news more quickly, compared to the ones with 
less scores (Chen, Lü, Shang, Zhang, & Zhou, 2012) .

Table 4: Firms Ranked by Their Closeness to Other Firms

1 Dimensional Fund Advisers L.P.

2 BlackRock, Inc.

3 Government of Norway

4 BNP Paribas

5 Swedbank AB

6 Deutsche Bank AG

Swedbank AB 35

Table 4 displays the most central nodes according to closeness centrality. It is nearly the 
same as Table 3, revealing that foreign asset managers become deeply influential among the 
network. Top two retain their seats, while Government of Norway climbs up to the third 
rank; as Norwegian Central Bank, Norges Bank, owns small amounts of shares in various 
big-name Turkish business groups nested in the giant component. This ranking does not 
change even if we consider the overall network.
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Demonstrating the number of shortest paths along which an owner serves as a link 
between other two owners, betweenness centrality is another useful tool to understand 
owners’ degree of centrality, namely their capability to access information, as well as their 
probability of engaging in mergers and acquisitions (Davis et al., 2012).  Chen, Lü, Shang, 
Zhang and Zhou (2012, p.1778) defines betweenness as “a measure of the influence of a 
node over the information spread through the network”.

Table 5: Top Six Firms by Betweenness Centrality

1 Hacı Ömer Sabancı Holding

2 Koç Holding

3 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları

4 Türkiye İş Bankası

5 Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ

6 Doğan Şirketler Grubu Holding

Table 5 shows top six owners and firms according to their betweenness centrality. The 
most prominent domestic business groups dominate this table in contrast to the previous 
foreign-lead centrality rankings. Hacı Ömer Sabancı Holding, acting as a bridge on 
thousands of paths between other firms, is the most central business group. Some firms 
in the table own other firms in the table, which strengthens their embeddedness within 
the giant component. For instance, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ is a subsidiary 
of Sabancı Holding, whereas the largest shareholder of Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları is 
Türkiye İş Bankası. Except Doğan Şirketler Grubu Holding, these highly central business 
groups were established in the early years of Republic, when Turkey was fiercely trying to 
establish a Muslim-Turkish bourgeoisie. İş Bankası was established in 1924, for government 
to give loans and incentives to new Muslim-Turkish businesses. Founded in 1980s, Doğan 
Şirketler Grubu Holding is the youngest group among all, and managed to secure itself 
upon many paths between other groups. Doğan Holding’s success can be attributable to 
Koç Holding’s covert support for the group. Thus seen, it is not surprising that these groups 
become the binding element of Turkish bourgeoisie.

Lastly, PageRank centrality evaluates the importance of incoming links, and gives 
higher scores to those who developed steady relationships with influential actors in the 
network.
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Table 6: Top Six Actors by PageRank Centrality

Giant Component Whole Network

1 Temel Ticaret ve Yatırım AŞ BlackRock, Inc.

2 Vehbi Koç Vakfı Temel Ticaret ve Yatırım AŞ

3 Semahat Arsel Vehbi Koç Vakfı

4 Suna Kıraç Semahat Arsel

5 M. Rahmi Koç Suna Kıraç

6 V. Mustafa Koç M. Rahmi Koç

In the giant component, top six actors by PageRank centrality is all affiliated with Koç 
Group. Semahat Arsel, Suna Kıraç and M. Rahmi Koç are Vehbi Koç’s children, whereas 
Mustafa Koç is his grandson. Temel Ticaret ve Yatırım AŞ holds 43 percent of Koç Holding’s 
shares, while Vehbi Koç Vakfı owns seven percent of such shares. In the overall network, 
American asset manager BlackRock, Inc. achieves the highest rank. However, BlackRock, 
Inc. also owns a small share of Koç Holding. After all, Koç Holding appears to be the one 
that has the largest number of connections to the most influential owners and firms in the 
network.

4. Discussion and Conclusion

We find that Turkey’s ownership network discloses a core-periphery relationship, and 
it is widely scattered, since nearly 80 percent of owners and firms do not have connections 
with others. Ownership network in Turkey is in stark contrast to U.S, Germany or Italy, 
where the giant component constitutes a substantial proportion of the overall ownership 
network. Turkey, in this sense, is rather similar to India (Mani & Moody, 2014). The 
network’s giant component accommodates highly dense small clusters with sporadic, short 
ties to others, implying a small world network. The giant network also involves a nested 
world of 141 actors that are Turkey’s biggest business groups, and prominent foreign firms. 
We suggest that the share of Turkish owners and firms is 29 percent in the overall network, 
yet it increases to 51 percent in the nested world.
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Figure 7: Without Foreign Firms, Nested World Disappears

Although Turkish owners and firms are predominant in the nested world, they turn 
out to be not connected without foreign firms. Namely, what keeps the core together is 
foreign asset managers, since the share of edges containing at least one foreign firm in the 
nested world is 98 percent. In Figure 7, for example, we extracted foreign owners and firms 
from the nested world. Correspondingly, the nested world disappeared: business groups 
remained together within themselves, but their connections to other business groups 
simply vanished.

Thus seen, we can safely suggest that Turkish owners and firms are greatly dependent 
upon foreign asset managers to access market information, and therefore, investment 
opportunities. Resource allocation within the economy is not determined by Turkish actors, 
but foreigners. Although Turkish business people have entered into some collaborations, 
such as TUSIAD or MÜSİAD, in order to promote long-term coordinated action in favor 
of entrepreneurship and a favorable investment climate, these efforts are not reflected in 
the ownership network. It is clear that Turkish business people do not trust each other 
enough to enter into partnerships.

We also observe that the core of the network is somewhat resistant to the recent 
changes in the economy. For instance, Turkey has experienced a construction boom 
since 2002, since the ruling AK Party has generously supported some construction firms, 
which undertook numerous infrastructure and housing projects (Colombo, 2014). Taking 
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advantage of low interest rates and credit growth following the financial crisis, these 
favored companies have grown prosperous. Consequently, construction has been the key 
driver of the country’s growth in the last decade (Colombo, 2014). In the core, surprisingly, 
we do not observe any construction firm that thrived during AK Party rule. The core still 
mostly consists of the Republic’s oldest elites. Similarly, AK Party has been working on 
promoting Islamic finance by giving handsome incentives to participation banks. Aiming 
to transform Turkish banking system into a more sharia-compliant one, the government 
even opened two state-owned participation banks (Stubing, 2017). On the other hand, the 
core of the ownership network is still occupied by Western investors, and we do not spot 
any investments from Islamic banks.

Since the core of Turkey’s ownership network seems to be unwilling to change, it is fair 
to conclude that this network will remain stable as long as the ties between the Republic’s 
old elites and Western investors remain strong. This picture also raises concern about the 
periphery. It seems that the core avoids investing in the periphery. Domestic business 
groups in the core are not interested in the relatively small companies outside their circle. 
Similarly, foreign asset managers are also conservatively selective in their investment 
choices, pushing the periphery into further isolation. This is mostly due to the low level 
of trust within the economy. In the end, the periphery cannot benefit from the funds and 
technology in the core, leading to a disunited economy with unequal distribution of power. 
This setting also minimizes the chances for a competitive market; thus, Turkish capitalism 
seems underdeveloped compared to its Western counterparts.

This paper is the first step towards delving into the structure of ownership network 
in Turkey, and it contributes to our understanding of the Turkish economy overall. It is 
important for both economists and investors to know about the social setting of the Turkish 
corporate sector. For future research, we consider it useful to use a bipartite graph, which 
will allow us to examine owners and their firms separately, making the network more lucid. 
Unfortunately, such analysis requires cleaner data, which is currently not available. We 
also intend to look at the financial strength of the nested world, examining how the core 
contributes to the Turkish economy.
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Abstract
The international state system is in turmoil, due to pressures on its architecture that 

emanate from capitalist-economic globalization. Large states in particular seem to be 
losing the capacity to hold their societies together through economic redistribution from 
prospering to lagging sectors and regions. The results are centrifugal tendencies toward 
decentralization and secession, as well as toward exit from international organizations. To 
defend centralized rule, governments of large political units tend to turn authoritarian. 
Experimentation with small-scale units of governance seems attractive in many places, given 
the example of successful small countries that have preserved their national sovereignty, 
like Denmark, Norway, and Switzerland. Small states tend to be more homogeneous, more 
suitable for democratic self-government, and more capable of specializing on niches in the 
global economy where they are comparatively safe from head-on competition.
Keywords: State, International Relations, Globalization, Democracy, Federalism, 
Secessionism, Decentralization, European Union, European Monetary Union
JEL Classification: H10, H70, F60

Kontrolü Geri Almak mı? Demokratik Batı Kapitalizminin 
Geleceği

Özet
Uluslararası devlet yapısı, kapitalist ekonomik küreselleşmenin, yapısı üzerine yaptığı 

baskı yüzünden karmaşa içindedir. Özelikle büyük devletler, refah sahibi bölgeler ve 
sektörlerden, geri kalan bölgelere ve sektörlere ekonomik paylaşım sağlayarak toplumlarını 
bir arada tutabilme yeteneklerini kaybetmektedirler.  Sonuç ise, özerkleştirmeciliğe ve 
ayrılıkçılığa olduğu kadar uluslararası organizasyonlardan ayrılmaya doğru savrulan 
eğilimlerdir. Merkezci hakimiyeti savunma amacı ile geniş politik birimlere sahip olan 
devletler, otoriterleşmeye yönelirler. Düşük çaplı kamu birimleri ile yapılabilecek yönetim 
deneyleri, Danimarka, Norveç ve İsviçre gibi, ulusal egemenliklerini koruyan, başarılı ve 
küçük ülkeler göz önünde bulundurulduğu zaman, ilk başta çekici gelmektedir. Ağırlıkta, 
küçük devletler daha homojendirler, demokratik halk idaresi için daha uygundurlar ve 
başa baş rekabetten göreceli olarak güvende oldukları küresel ekonomideki nişlerde daha 
kolay uzmanlaşırlar.   
Anahtar Kelimeler: Devlet, Uluslararası İlişkiler, Küreselleşme, Demokrasi, Federalizm, 
Ayrılıkçılık, Adem-i Merkeziyetçilik, Avrupa Birliği, Avrupa Parasal Birliği
JEL Sınıflandırması: H10, H70, F60
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1. Introduction

More than a quarter century after the end of the Cold War, the international state 
system is in turmoil, both within and between states. The fundamental cause of the growing 
disorder is the rapid progress of capitalist “globalization”, outpacing the capacity of national 
societies and international organizations to build effective institutions of political-economic 
governance. Increasing debt, rising inequality and unstable growth, especially but not 
exclusively in capitalism’s core countries, indicate a general crisis of governability. As states 
have become embedded in markets, rather than the other way around, they are governed 
more by politically unaccountable “market forces” than by their citizens and governments. 
Global markets and corporations, on their part, are governed only weekly if at all by 
improvised and often non-governmental institutions of so-called “global governance”. New 
problems – political conflicts over interests, values and identities, as well as technocratic 
puzzles and dilemmas, in national and international politics – are appearing almost by the 
day. Systemic disarray gives rise to a widespread sense of uncertainty. What may be in store 
for the capitalist world is a period of extreme unpredictability in which structures that had 
been taken for granted are dissolving without new structures taking their place. 

2. The Standard Model in Decline

Postwar capitalism in Western core countries was capitalism under government, also 
known as “state-administered capitalism” (Brown 2015). The state that was to administer 
postwar capitalism was no longer the liberal state of earlier periods of capitalist history. 
The United States and Britain had triumphed over fascism, not because they were liberal, 
but because they had managed to mobilize the productive capacities of their capitalist 
economies for a collective social purpose – winning the war – through massive supervision 
and planning of economic activities. Economic planning, as practiced extensively in the 
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war economy, was continued, in modified ways, in subsequent decades when capitalism 
became the “mixed economy” of the 1950s and 1960s. This reflected also what was 
universally considered the hard-learned lesson of the interwar years, when ungoverned 
liberal capitalism had proven an economic and political disaster. With the other version of 
industrial society, communism, offering a potentially attractive alternative to capitalism, 
nobody was in doubt that the capitalist economy had to be controlled by strong and active 
government, preventing it from destroying its surrounding society and ultimately itself. 
State-administered capitalism was instituted in the “Free World” by the United States as 
it had emerged out of the New Deal of the 1930s. Under its leadership and in its global 
rivalry with communism, national “varieties of capitalism” (Hall and Soskice 2001; 
Streeck 2011) were within limits admitted, to the extent that this helped stabilize non-
communist governments friendly to the U.S. and ready to integrate those elements of the 
Left into national social and political pacts as were willing to participate in New Deal-like 
administration of national capitalist economies.

State-administered capitalism was democratic capitalism, different from its liberal 
predecessor as well as from fascist capitalism and Stalinist communism. By the end of 
the Second World War capitalist countries under U.S. leadership adopted a common 
standard model of democracy, with reasonably free elections, governments dependent 
on parliamentary majorities, broad-based political parties of the Center Left and Center 
Right, by and large pluralistic mass media, strong trade unions with a right to strike, freely 
negotiated collective agreements regulating wages and working conditions, and only 
moderate repression of opposition, except where it came too close to the Soviet-communist 
alternative to state-governed democratic capitalism.1 Standard-model democracy served 
to correct, within limits, the outcomes of free markets and of the free deployment of 
capitalist property rights. Iinstitutionally it was calibrated to function as an engine of 
social and economic progress through social compromise, mobilizing popular support 
for capitalism through redistributive intervention in market outcomes while leaving 
untouched the foundations of capitalist political economy, including private property and 
free if regulated markets. Redistributive democratic egalitarianism was to manifest itself 
in slowly but steadily rising wages and wage shares, stable and secure employment, indeed 
full employment as a social and political right, comprehensive social insurance continually 
adjusted to newly arising social needs and growing economic possibilities for a “de-
commodification” of social life, together with the elimination of the worst forms of social 
and economic inequality, ushering in an “age of compression” of incomes, wealth, living 
standards and life chances. Universal collective bargaining, an expanding social welfare 
state and redistribution of income from the top to the bottom fitted in with a Keynesian 
economic policy that relied on egalitarian democracy for turning the capitalist economy 
into a collective wealth creation machine, by using low income-earners’ higher propensity 
to consume as a driver of economic growth, in the service of political objectives like full 
employment.

1 See the introductory chapter in Streeck (2016).
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This configuration of state-governed capitalism, redistributive democracy and 
Keynesian growth broke up in the 1970s with the beginning of the neoliberal revolution. One 
aspect of this was a gradual but nothing short of transformative change in the relationship 
between capitalism and the nation-state, as part of a secular process of economic, political 
and social internationalization, aka “globalization”. In shorthand, while previously markets 
had been embedded in states, now states came to be embedded in markets, resulting 
ultimately in a global liberalization of domestic political economies and national policy-
making, at different speeds and in different forms, but still universally. With capitalism 
governing states rather than states governing capitalism, “competitiveness” became a fact 
of economic and social life, a national goal to be achieved by political “reform”, and a 
corporate benchmark for relentless “restructuring”. In essence this meant a de-coupling of 
the democratic nation-state from a newly market-governed, liberalized capitalist economy, 
together with a shift from the Keynesian to a Hayekian growth model. Under the latter, 
capitalism is to flourish from redistribution, not from the top to the bottom, but vice 
versa from the bottom to the top, to reinforce work incentives at the lower and investment 
incentives at the higher end of the income distribution (Streeck 2017).

3. From National Democracy to Global Governance 

Where exactly “globalization” comes from cannot be discussed here. I suggest that 
it was the way for capital out of the social-democratic national regimes of the postwar 
era, using new transportation and information technologies for this purpose. Generally 
the continuing conquest of virgin land, in a broad sense, is fundamental for capitalist 
accumulation (“Landnahme”).2 Importantly, globalization could not have proceeded 
without the collusion of the same states and governments that were disempowered by it – 
agreeing to be divested of powers they could or would no longer responsibly and responsively 
discharge. There were several motives for this, from the benefits of free trade for consumers 
to the benefits of global production chains for profit-making firms. “Globalization” could 
also be used to justify cutbacks in social spending or employment security and worker 
rights in general, in political efforts to restore discipline among workers, trade unions 
and citizens “spoiled” by the long era of stable growth and social progress. Especially 
social-democratic parties and governments took recourse to enlisting and indeed calling 
in the competitive pressures of international markets to restore domestic governability 
at the expense of domestic democracy. Different countries and political coalitions had 
different reasons to rely on “globalization” as a policy tool, ranging from social-democratic 
strategies of national niche-building in international markets to the neoliberal destruction 
of domestic industrial employment in the course of “financialization”. A special case is 
the United States as a hegemonic nation for which “globalization” means extending its 
own domestic order and corporate structure to the rest of the world, eliminating national 
sovereignty for all countries but one (Anderson 2013).

2 “Land-grabbing.” The metaphorical use of the concept is from Rosa Luxemburg (1913).
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The liberation of capitalism from national government and national democracy is 
glorified as a transition to “global governance” (Berggruen and Gardels 2012). In reality 
it would be more appropriate to speak of a return of what used to be called “capitalist 
anarchy”, which of course never was anarchy in the original sense of the word but a rule of 
markets and big firms unmodified by political intervention. Governance may be generically 
defined as a laissez-faire mode of order production that lacks democratic accountability 
and is proud of it. Negotiated between states, firms, international organizations and all 
sorts of, appointed as well as self-appointed, representatives of “civil society”, governance 
is biased towards those able to exercise private property rights as private power, as these 
can unilaterally withdraw the means of production under their control from jurisdictions 
and regions that refuse to accede to their demands. Under governance, there is no or only 
weak public power to balance the private power of capital. Ideologically, governance, in 
particular international governance, is comceived as delegation of “problem-solving” to 
“experts”, excluding from decision-making those who, not being able to comprehend the 
complex issues that arise in a global economy, are considered too vulnerable to populist 
demagoguery. This hides the fact that whatever governance may be able to do, it is 
unsuited to two tasks that democratic capitalism had by and large been able to perform: 
to correct the results of market justice in an egalitarian direction, and to restrain through 
effective regulation the inherent tendencies of a capitalist economy toward unbounded 
commodification of labor, land and money.

Ungoverned, or under-governed, capitalism under global governance means two things: 
capitalism emancipated from democratic control, and capitalism lacking political stability. 
As a product of the neoliberal revolution, today’s capitalism is more capitalist and less stable, 
less egalitarian and more crisis-prone, more market-driven and less able to sustain a reliable 
social order. With advanced capitalism extracting itself from the postwar settlement, growth 
rates declined, inequality increased, and debt, both public and private, kept accumulating 
at a rate vastly exceeding the growth of the economy. At the same time, in parallel with low 
growth, profit rates went up, labor shares plummeted, and inequality reached levels not 
seen since the nineteenth century. De-socialized capitalism, moving into its new, Hayekian 
growth model, came with a deep oligarchic restructuring of capitalist society (Tomaskovic-
Devey and Lin 2011; Alvaredo et al. 2013; Piketty 2014; Harrington 2016).

Capitalism after government, like liberal capitalism before government, is crisis 
capitalism. Gone are the days when national governments were sufficiently confident 
of their control of the capitalist economy to promise their voters stable growth without 
cyclical ups and downs, free from financial bubbles, fiscal crises, and ungoverned 
structural change. Capitalism under global governance constitutes a world of 
uncertainty, essentially for all, but in practice much more for those unable to offload 
their uncertainties to others – those confined to the receiving end of the increasingly 
sophisticated uncertainty management of large corporations and oligarchic families. 
Without government, that is to say, uncertainty means very different things for different 
classes, regions, and countries. This holds for the fallout of imploding pyramids of debt, 
for labor markets offering increasingly precarious employment, and for the results of the 
monetary policy experiments conducted by “independent” central banks without public 
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accountability. It also applies to the re-importation of violence, in the form of terrorism, 
from a capitalist periphery devastated by the crisis and by the military interventions of 
the hegemonic powers of the capitalist world system, in their attempts to dictate through 
“global governance” their terms of “globalization” to peripheral countries.

4. Domestic Revolts

“Globalization” has brought with it a deep penetration of nationally constituted 
societies by international markets and corporations. The centrist left-right consensus 
of the past two to three decades – of the era of the neoliberal revolution – was that 
national political economies must be opened up to the world, to be integrated into the 
increasingly global markets of contemporary capitalism, in order not to hopelessly 
fall back in global competition. This involved deregulation, or re-regulation, of social 
protection to increase the “competitiveness”, external and internal, of national economic 
societies. In the process, the number of “losers”, economic and cultural, kept growing 
slowly but continuously, until it reached a threshold where their frustration became 
politically potent. That moment arrived more or less simultaneously across advanced 
capitalist societies, when it finally transpired that the promised fast recovery from 
the global crisis of 2008 was a chimera. It also turned out that growth after the Great 
Recession, to the extent it materialized at all, was even more unequally distributed than 
before, being captured in some countries entirely by the top one percent. One result 
was that the established political parties of the center-right and center-left that had 
represented the internationalist consensus lost support. While electoral participation 
had long declined across the OECD world (Schäfer and Streeck 2013), it now increased 
in a large number of countries as voters turned to new, no longer centrist and increasingly 
radical parties, or movements, mostly from the right, summarily called “populist” by 
their older, up to then safely established rivals. Once the internationally oriented center-
left had rendered itself unable to give voice to the rising countermovement against the 
new wave of capitalist progress – towards a global “post-industrial” “knowledge society” 
or “service economy” – what remained for the losers, in the absence of a left alternative, 
was recourse to nationalism and, sometimes, nativism. 

“Populism”, right or left, has not yet achieved a governing majority in any country, 
except perhaps Italy and the United States. But it is now strong enough almost everywhere 
in the Western world to make forming a government difficult if not impossible for the 
established democratic parties of the center-right and center-left.3 Even where this is not 

3 This holds even in Germany, hitherto considered a paragon of political stability. Italy is now divided 
politically between two “populisms”, left and right, with uncertain event. In France both parties of 
the center, the Socialists and the Conservatives, were wiped out in 2017 by a new kind of “centrist 
populism”, or Bonapartism. Similarly in the United States where neither Republicans nor Democrats 
were able to govern the country, together or by winning a decisive majority; Trump is the result of 
a revolt within the Republican Party, just as Sanders was within the Democratic Party. In Austria, 
the Conservatives were able to take over the government only by presenting themselves as a party of 
a populism of the center, led by someone acting like a Bonapartist rebel, and by inviting the right-
wing populists to join them in a national coalition. In the Netherlands, the once so important Social 
Democrats, the Partij von de Abeid, are now reduced to below five percent of the national vote. Etc.
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or not yet the case, governments find themselves forced to respond in some way to the 
demands of the new opposition and its constituents. Uppermost among these demands are 
limitations on free trade and controls on immigration, to protect the economic position 
of the resident population from further decline and their social life from disintegration. 
Among the new political and social cleavages that are immobilizing the politics of capitalist 
democracy is a growing division between the big, often “global” cities on the one hand 
and their surrounding countryside on the other. That division is not only about income, 
although cities have emerged as the new growth poles of post-industrial society, but also 
about social values and cultural ways of life, as became obvious in particular in the British 
vote to leave the European Union. Whereas global cities’ lifeworld is “cosmopolitan” and 
“liberal”, accepting of global competition and migration, people in national hinterlands, 
some of whom had to move out of the cities because they could no longer afford living 
there, tend to feel abandoned and betrayed by a state that no longer regards it as its duty to 
shield its citizens from foreign competition. 

The crisis of the modern state system extends not just to the centers of capitalism 
but also to its periphery. There, major BRICS states, once hailed as core areas of future 
economic growth, are sinking into corruption and stagnation (Brazil, Russia, South Africa) 
while the number of “failed states”, from West Africa to South-East Asia, keeps growing. 
Where hopes for peaceful “development” to North American and West European levels of 
prosperity have vanished, people abandon their homelands and try to join the advanced 
capitalist world by migrating there. At the same time, advancing disintegration of social 
and political order in peripheral societies, often as a result of Western military adventures 
on behalf of cooperative local elites, gives rise to millenarian movements organized 
around fundamentalist religious ideologies. Some of these take their frustration from the 
periphery to the center of the capitalist world, where they engage in terrorist cultural and 
class warfare, recruiting among second or third generation migrants from their regions of 
origin. Results are both more military interventions in peripheral areas and pressures in 
the societies of the center for more “homeland security” including tighter restrictions on 
immigration. 

5. International Disorder

Moving on to the global level, the decline of the United States may leave global 
capitalism without the carrier state and hegemon of last resort capitalism has historically 
needed for its progress. The United States have for some time now lost their wars, from 
Vietnam to Afghanistan, coincident with political-economic turbulences at home caused 
by de-industrialization and financialization. Military defeat and domestic economic and 
social decay co-produced the election of Donald Trump as President, with his initial 
promises of protectionism and isolationism. Concerning isolationism, this continues a 
trend that was effective already under Obama, with his decision not to send ground troops 
to Libya and Syria, his staying out of the conflict between Israel and the Palestinians, and 
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his attempted withdrawals Iraq and Afghanistan. Capitalist carrier states must be able to 
provide capitalism with a stable international order, especially with reliable money and 
imperial peace on its periphery. There obedient client regimes must be kept in power to 
assure a reliable supply of cheap raw materials and secure access to new markets. The role 
of international capitalist hegemon, successively performed by Genova, the Netherlands 
and Britain, was taken over by the United States in 1945, after disruptive conflict in the 
1930s over the organization of the global economy between the two Anglo-American 
democracies on the one hand and the neo-imperialist powers of Nazi Germany and Japan 
on the other had resulted in the worst catastrophe in human history.4 

Today a power vacuum appears to be developing in the international state system that 
may make China claim a share in its governance. As Chinese authoritarian state capitalism 
is continuing to grow in size and strength, it needs, like all previous capitalist centers, 
to secure its periphery. Capitalist growth is impossible without political land-grabbing, 
typically combined with the provision of a stable international currency and a power-
backed international credit regime. This used to cause international conflicts even when 
there was just one capitalist hegemon. Now it appears that China is determined to establish 
its own center-periphery relations, which will inevitably interfere with the interests of the 
declining hegemon, the United States.5 Perhaps China and the United States will somehow 
learn to divide the world between them. There is, however, no historical precedent for a 
peaceful co-directorate of global capitalism, not even between Britain and the U.S. in the 
interwar period. Indeed given the erratic domestic politics of the United States in the era of 
its decline, the risk of a violent clash between it and China might seem rather real.

For some time now, the largest nation-states have experimented with ever new formats 
of international cooperation, among other things by expanding the G6 summit meetings 

4 As to protectionism, Trump’s various trade wars have become the defining features of the first years of 
his administration. Unlike isolationism, which the “deep state” of the huge military and “intelligence” 
apparatus of the U.S. has up to now managed to contain, there are only weak countervailing forces in 
the American political economy against policies to correct the country’s balance of trade and restore 
industrial employment in the American heartlands. Anti-isolationism and protectionism may 
combine where the United States commits itself and its allies to higher expenditures on “defense”, 
with the understanding that the new hardware will have to be “made in America”.

5 There is also Russia, as a would-be third hegemonic power afraid of being reduced to a contested 
periphery for the two others. American “deep state” imperial strategy seems to assign to Europe the 
task of keeping Russia in check, to set the United States free for a possibly approaching showdown 
with China. It may be in this context, not just in that of improving the American trade balance, that 
the Trump administration seems to have reconciled itself with NATO, on the proviso that NATO 
members raise their defense spending to two percent of their GDP, as promised already under 
Obama. Note that Russia’s military spending, at 3.1 percent of GDP, amounted to (a mere) 45.6 
billion dollars in 2017, compared to 41.7 billion dollars, at 1.1 percent of GDP, in Germany alone. 
If Germany were to spend, as promised, 2 percent of its GDP on defense, its military expenditure 
would be as high as 75.8 billion dollars. Aggregate defense spending of NATO countries, excluding 
the United States, is currently at 254.7 billion US dollars; the U.S. spends more than twice that 
amount.



38

CİLT/VOLUME:	 1			
SAYI/ISSUE:	 3 W. Streeck

of the 1970s to the G20 after 2008. Rather than developing into a global government, 
however, the G20, as became apparent once again in Hamburg 2017, turned into a hundred 
million dollar public relations spectacle, for the benefit of national leaders and their mass 
media. No effective decisions can be made by what is as devoid of legitimacy as the self-
appointed would-be world opposition that the local police have to keep away from its 
meetings. Meanwhile, the gap in “global governance” is filled by large financial firms and 
other global corporations, leaving governments and peoples at the mercy of “the markets,” 
in particular the financial markets, as ultimate arbiters not just of their policies but also of 
their societies.

7. Centrifugal Forces

The contemporary state system, as inherited from the postwar era, is subject to strong 
centrifugal forces, not just between but also within states. In one way or other, these 
are related to the penetration of national polities by international markets, weakening 
their capacity to protect social cohesion. With states more or less voluntarily leaving the 
structure of their societies to be determined by market competition, disparities between 
winners and losers in global markets tend to increase, by class as well as by region.6 With 
class interests more difficult to organize than regional interests – given that capitalists are 
no longer within reach for national societies while national states are – lack of confidence 
in central government protecting societies from the vagaries of global markets gives rise 
to demands for more local and regional autonomy. Large political entities having become 
enforcers of globalization, seeking national prosperity through the integration of national 
into international markets, the hope is for smaller, more homogeneous and more locally 
responsive units of governance carving out niches in the world market in which smaller 
communities can develop their specific potentials and competitive strengths.

Centrifugal pressures tend to meet centripetal resistance in central governments 
and imperialistic international organizations. At national level, state size, communal 
homogeneity and the strength of democratic traditions seem to be important factors 
determining the outcome of conflicts over what may be called political architecture.7 Large 
states tend to be more heterogeneous internally than small ones and are therefore more 
susceptible to demands for decentralization or, if this is not conceded, secession. Since 
large size carries a rent in terms of international power, governments of large countries are 
unlikely to take separatist tendencies lightly; remember the American Civil War, which was 
fought over the unity of the United States as a continental-size state. Current tendencies 
among very large countries such as China, India and Russia, but also Turkey, toward more 
authoritarian forms of government may indicate an increasing vulnerability of large states 
vis-à-vis movements for greater regional and ethnic autonomy, and generally growing 

6 For an excellent account of the discontents of “globalization” as pursued by the neoliberal 
internationalism in the 1990s and early 2000s, see Rodrik (2018a). 

7 On this see, in more detail, Streeck (2019).
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difficulties in keeping heterogeneous societies united in the face of market pressures making 
them more unequal.8 As far as the United States is concerned, its system of governance is 
historically far more decentralized than that of the three Asian large countries, allowing 
considerable space for the expression of specific regional needs and interests.9 In the U.S., 
centrifugal pressures caused by rising regional disparities have led, not to authoritarian 
centralization – at least not yet – but to the national government paralyzed by a stand-off 
between postdemocratic show-business “populism” and the remnants of an imperial deep 
state based in the military and the secret service complex.10

Medium-sized countries without a capacity for imperial ambitions, especially if they 
are ethnically heterogeneous and politically democratic while lacking sufficiently deep 
federalist structures, may be most likely to be affected by centrifugal tendencies.11 In the 
postwar period, ethnically diverse medium-sized nation-states controlled centrifugal 
forces among their citizenries not just by political-administrative devolution but also by 
institutionalizing conflict as class conflict between capital and labor.12 Negotiated class 
compromise between employers and trade unions, and between pro-business and pro-
labor political parties, cut across ethnic divisions and thereby absorbed much of societies’ 
conflict potential. Moreover, by managing the insertion of national political economies 
in international markets, moderating competitive pressures and offering protection 
against them, postwar nation-states built loyal constituencies that identified with them 
even if they were less than ethnically homogeneous. As neoliberalism abolished the 
institutionalization of class conflict and withdrew national economic protection in pursuit 
of internationalization – or in Europe: of European integration – ethnically based regional 
divisions were bound to regain prominence. This was especially true where the institutional 
structure of the state did not allow for more autonomous regional or local responses.

The United Kingdom and Spain, both medium-sized democracies with an ethnically 
heterogeneous population, are the most visible cases of regional separatism, the former 
in Scotland, but also in Wales and, perhaps, Northern Ireland, the latter in Catalonia, 
the Basque Country and a few other regions. But there are also secessionist movements 
in France (Corsica), Italy (the Po Valley, among others) and Belgium. While in Belgium 

8 Regional separatism may also be promoted by integration of nation-states into global markets, 
making economic integration at the level of nation-states themselves dispensable as a condition of 
free market access (Alesina et al. 2005). For a discussion see Streeck (2019).

9 With the federal states, in the best of cases, functioning as “laboratories of democracy.”
10 Trump’s „America first“ may mean two things, one old and the other new. The old meaning would 

be the imperialistic meaning, as last proclaimed by Obama when he declared the United States “the 
indispensable nation”. The new one would entail a promise of the national government turning 
“isolationist”, in the sense of caring more for its own country than for the world at large, and indeed 
withdrawing from it in favor of doing its hitherto neglected “homework.”

11 I use the concept of federalism in the continental-European sense, not the Anglo-American 
one. While federalism in the UK and the U.S. means a strong “federal” in relation to regional 
governments, in Germany in particular it means strong subunits with a good deal of autonomy from 
the government of the central state. 

12 On postwar democratic corporatism, see Schmitter (1974) and Schmitter and Lehmbruch (1979).
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secessionism is kept in check by a highly complex federalist political system, Spain and the 
UK have notoriously weak ad hoc-federalisms and seem unable to respond to centrifugal 
pressures by orderly devolution allowing for more local and regional self-government. It is 
interesting to note that French governments have for some time tried to decentralize the 
French state, with overall little success. Concerning Germany, which appears ethnically 
rather homogeneous, its relative stability may be due to an elaborate federalist system of 
government keeping centrifugal forces, where they exist, busy governing their regions in 
forced close interaction with the federal government and the governments of the other 
Länder13. 

Subnational just as national nationalism must be understood as a reaction to the 
neoliberal revolution. Regional separatism in today’s Europe shares with the new nation-
state nationalism, also known as “rightwing populism”, its opposition to market-opening 
(“globalization”) by way of political centralization: the one fights to prevent, the other to 
undo it. Both demand decentralization, one from “Europe” to the nation-states and the 
other from nation-states to subnational regions and communities. National nationalists 
insist that the protective functions of the nation-state be restored, after the promises of 
neoliberal prosperity for all have not come true. Subnational nationalists, for their part, 
have given up on the existing nation-state and demand new, smaller nation-states of their 
own, for protection to be restored at what is now still the regional level. Note that neither 
of the two seeks to enlarge political jurisdictions: separatist nationalists want smaller units 
of sovereignty, national nationalists – unlike nationalists in the past – demand that national 
borders and national sovereignty be respected and reinstated, rather than abolished to 
make political entities larger.14

13 The only region in Germany where there might still be something like ethnically colored separatism 
is Bavaria, with its “Free State” that became a Land of the Federal Republic in spite of a majority of its 
electorate having voted against the West German constitution in 1949. Postwar separatist tendencies 
were successfully kept in check by the CSU, a regional sister party of the CDU, playing a special 
role at the national level where it represents Bavarian interests and sentiments with great vigor and 
success. This has enabled it to become something like a state party of Bavaria, where it has since the 
1950s governed with an absolute majority, with only two very short interruptions. 

14 The new nation-state nationalism is defensive rather than aggressive: it defends the political 
sovereignty of extent states against transfer to larger, new states, often to protect national cultures 
against globalist dilution. Interwar nationalism, by comparison, was expansive, searching for 
new Lebensraum (living space) to be cleared of what was regarded as inferior cultures and races. 
Characterizations of the “populist” Right as “fascist” overlook the fact that none of the parties and 
movements in question come with paramilitary organizations or with a national Führerprinzip 
ideology. To the extent that they agitate against parliamentary democracy, they sound less radical 
than leading liberal proponents of technocratic postdemocracy, who declare democracy to be unfit 
to ensure national competitiveness in global markets or to uphold universalistic moral principles. 
It is true that populist nationalists sometimes speak the language of prewar fascist and semi-fascist 
movements, in the hope thereby to increase their support among sections of the electorate. Disgusting 
as this may be, however, one may regard it as a reaction to the elimination of pro-national topics 
from public discourse by a center-left that has in the era of neoliberalism turned “cosmopolitan”.
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Promises of a restoration of the democratic class compromise at supranational or 
international, let alone global level appear illusory. A supranational labor movement would 
have no organized counterpart on the side of capital, and there is no global state able and 
ready to make global capital organize for negotiated co-government of the economy (as 
was common at national level in the neo-corporatist era; Streeck and Schmitter 1991). As 
a consequence an overriding concern among Western democracies today is with the right 
size and cut of “sovereign”, in the sense of autonomous, political units seeking a place for 
themselves in the global political economy and its state architecture. The idea here is to 
draw on and develop localized productive solidarity in search for a world market niche in 
which local competitive advantage can gainfully be deployed. The quest for a repossession of 
local autonomy within national or subnational boundaries under multilaterally contracted 
international regimes departs from existing political units and their historical experiences, 
social identities and economic relations. Models are small European democracies that 
are not member states of the European Union or of European Monetary Union (EMU), 
like Switzerland (which is itself highly decentralized politically), Norway, Sweden, and 
Denmark, all of which are economically very successful. There is also the case of Britain 
leaving the EU in a search for greater economic independence, where Brexit may (have 
to) be accompanied by accelerated regional devolution, in response to pressure from, in 
particular, Scotland.

Regional autonomy within a multinational nation-state can take many and quite 
different forms. Regionalist movements are of different kinds and require different answers. 
Sometimes, as in the case of Czechoslovakia in 1992, countries may peacefully divorce, but 
this is the exception; the simultaneous dissolution of Yugoslavia involved several civil wars 
and attracted external military intervention. To avoid separation with its high potential 
costs – imagine only the difficulties of telling apart Spaniards and Catalans after a Catalan 
secession, or Brits and Scots if Scotland seceded from the UK – ingenious customized 
solutions may be needed.15 Be this as it may, even before nationalist “populism”, there has 
been no case in postwar history of the citizenry of two or more nation-states voluntarily 
turning over their sovereignty to a supranational superstate.16 In fact, the number of 
independent states under international law has grown since the end of WWII from about 
90 in 1950 (of which 60 were in the United Nations) to 202, among them 192 UN members, 
in 2010. Major forces behind this were de-colonization and the break-up of the Soviet 
Union and Yugoslavia. Most of today’s states are small; in 2010 median population size was 
around 7.1 million. Although this makes them vulnerable to imperialistic encroachment, 
sovereign statehood as a form of political organization has a lot of support, presumably 

15 Unless secession or separation can be avoided by deep federalism. A successful example would be 
Canada in the 1970s and 1980s. 

16 Thus Italy, Spain and Portugal failed to merge into Latino-Mediterrania, just as Norway, Sweden, 
Denmark and Finland abstained from forming Greater Scandinavia, and Estonia, Lithuania and 
Latvia never considered dissolving into East Baltistan. German unification is not an exception as in 
this case the result was, not the creation of a supranational state, but the restoration of a nation-state.
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also because national sovereignty is today better than ever protected in international law 
(although not necessarily in international practice; see the frequent American or “Western” 
military interventions in countries like Libya, Mali or Afghanistan). Also, while many 
existing states are far from democratic, and some are in the hands of warlords and robber 
barons who mercilessly exploit their citizens, states remain the only political organizations 
that can in principle be democratized, in the final instance by armed revolution.17 Clearly 
the historical trend, even and precisely in an era of economic globalization, is toward more 
rather than less nation-statism, and towards smaller rather than larger units of governance.18

7. A Europe of Nation-States 

For the future of the European Union this would imply that centrifugal forces are likely 
to dominate over centripetal ones, at both nation-state and supranational level, making a 
continued pursuit of integrated centralization destructive of integration. No EU member 
country will voluntarily transfer its national state sovereignty to Brussels; in fact many if not 
all have joined the EU precisely to lock in their national statehood.19 Were the “ever closer 
union of the European peoples” (as in the Treaty of Maastricht) to become too close, exit is 
the likely result, the first case being Britain.20 Short of exit faked compliance will crowd out 
bona fide cooperation (Hungary, other East European countries). Forced unification – in 
the form of centrally mandated economic and cultural “reform” – will result in national 
state sovereignty being employed for national resistance, undermining whatever Europe 
unity may over the years have been achieved on a voluntary basis. 

17 There are several attempts to determine the number of democracies in the world. Most of them come 
up with about twenty “complete” and between 80 and 90 more or less “flawed” democracies, among 
the roughly 200 existing states. 

18 An interesting case in point is Taiwan. For a long time the Taiwanese government, led by the 
Kuomintang party, agreed with the Communist government of mainland China, if on nothing 
else, that there is just one China, the question being only what its legitimate government was. After 
mainland China had become capitalist, the Kuomintang became willing to take the shared One China 
doctrine seriously and use it as a political launching pad for national re-unification. Meanwhile, 
however, it lost its majority to a party strictly opposed to a Taiwanese return to the mainland. To 
an important extent, this was caused by events in Hong Kong and places like the Xinjiang Uyghur 
Autonomous Region, where the Chinese central state used increasingly authoritarian means to rein 
in local demands for autonomy in defense of its unity.

19 This applies to Ireland in its relationship to the UK, to Denmark vis-a-vis Germany, to the three 
Baltic states that used to be part of the Soviet Union, to Poland, certainly to Luxemburg, and also 
to West Germany in the 1950s. For the general point see Alan Milward, The European Rescue of the 
Nation State (1992).

20 The Brexit story is a complicated one. It begins with the Conservative Thatcher government in the 
1980s obstructing, in the name of national sovereignty, all attempts to enable the EU to interfere 
with the neoliberal political-economic trend of the time. Its preliminary end was the rediscovery 
of national sovereignty as a means of political-economic defense in an era of globalization by those 
who might have benefitted from the very “Social Europe” that their government had blocked, voting 
together with those who believe that the real neoliberal paradise is still to be found outside of the EU.
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In any case, dreams of integrated European statehood-cum-democracy forget that large 
state size comes with high internal heterogeneity and must therefore in a democracy be paid 
for, in order to be sustainable, with decentralization – the larger a state, the more so. This 
should hold in particular in Europe where there are older traditions of national statehood 
that would have to be bargained away in the course of supranational state-building. In a 
U.S. of E. (United States of Europe, a term sometimes used by fervent “Europeans” like 
the defeated SPD candidate for Chancellor in 2017), democratic-majoritarian government 
would therefore inevitably be located deep down in a federal hierarchy of sites of government 
– at the level of the former nation-states now turned into federal states, or even further 
down – while democracy at the central level will, and can only, take a consociationalist, 
non-majoritarian, not-very-redistributive form. Imposing hegemonic values from above 
on diverse citizen communities will have no constitutional legitimacy in such conditions, 
nor will it command sufficient power at least as long as democracy cannot be replaced with 
technocratic manipulation or military coercion.

A democratic European Union – one that is not an, inevitably unstable, outgrowth of 
imperial ambitions of individual member states like France and Germany, or both together 
– cannot be a European superstate. Anti-technocratic and anti-centralist sentiment is 
strong in Europe, even in countries like Germany and France, not to mention the United 
Kingdom or Eastern Europe. What “the European project” might be, and then it will perhaps 
survive, is a platform for voluntary international cooperation, among countries desiring 
to do things together or to maintain a common physical and institutional infrastructure, 
based on respect for the external sovereignty of participating countries as an essential 
precondition of their internal democracy. An international order of this sort, allowing as it 
would for high nation-state autonomy, would in the reality of everyday policy-making not 
differ much from the decentralized federal regime that a United States of Europe would 
have to be if it were to be politically and democratically viable – which should in itself be 
reason enough not to embark on the costly uncertainties of a collective effort at integrated 
European state-building. 

National autonomy in a cooperative international order would have to allow democratic 
nation-states states to defend their societies and their politics against “unfair”, meaning 
socially disruptive economic competition, with tools of their own rather than depending on 
the benevolence of lead nations or supranational bureaucracies. One such tool is devaluation 
of national currencies, which is a way of politically correcting market-driven international 
disparities (Streeck 2015). Such disparities are presently undermining the European 
Monetary Union (EMU), a group of EU member states that have given up an independent 
monetary policy in favor of a common currency while defending their sovereignty with 
respect to their fiscal and economic policies. Since economically superior countries are 
unwilling to accept international redistribution in favor of weaker members, demanding 
instead domestic institutional “reforms” among the latter that are, however, opposed by 
local populations, EMU has been and continues to be on the brink of disintegration, first 
in the course of the Greek debt crisis and now due to ongoing economic decline in Italy, on 
a scale likely to defy any international or supranational “rescue operation.” 
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A restored capacity for national political self-help by way of monetary adjustment 
could be regulated under a cooperative international regime, of the kind of the Keynesian 
Bretton Woods economic order. The same applies to national protection in international 
trade. It is increasingly recognized as a myth, spread by interested parties, that “free 
movement of goods, services, capital, and labor” (the European Union term for its 
“Internal Market”) ultimately benefits all members of all societies involved. This holds 
not just between the capitalist center and its various peripheries but also within Europe, 
especially when it comes to the mobility of capital and labor. It is now widely considered 
a gross simplification that global liberalization of trade benefits so-called “developing 
countries” if, for example, it prevents them from sustaining local financial institutions, 
protecting subsistence agriculture, or cultivating employment in small and medium-sized 
firms. Increasingly, leading economists are putting forward concepts like “globalization 
à la carte” and “responsible nationalism” (Rodrik 1997; Summers 2016; Rodrik 2018b) 
as guideposts for a future international trade regime in which national protection has a 
legitimate role. Similarly, immigration, from both outside and inside Europe, increasingly 
meets with resistance from resident populations fearing for their wages, their jobs, their 
social insurance benefits, their share in the national infrastructure (schools, housing and 
the like) and their cultural way of life. The Brexit vote was to a large extent driven by such 
concerns, and so is the growing opposition in Europe against international technocratic 
agencies like the EU dedicated to “internationalizing” European economies and societies, 
by telling European natives how they have to lice to fit in the modern world.

8. By Way of Conclusion

“Taking back control” was the slogan of the Leavers in the Brexit campaign. Today it 
may be seen as the motto of a powerful sentiment throughout Western democracies, from 
Trump’s “America first” throwing off the constraints of an – American-made – multilateral 
world order to the new nationalism and subnationalism in Europe, the latter extending 
from demands for federalist decentralization to secessionist, separatist, sovereigntist claims 
for national independence. The new enemies are centrist national governments, right and 
left, devoted to “globalizing” their societies and economies, together with international 
technocracies like the EU dictating to national governments, and international organizations 
like the WTO, the IMF, and the World Bank. There are no, or only very few, pressures in 
the opposite direction, certainly not bottom-up. As both international organizations and 
centrist national governments are perceived to be unable or unwilling to contain, let alone 
correct, growing international or inter-regional disparities, protection from capricious 
international markets overwhelming social solidarity is increasingly sought at lower levels 
of political organization, in thhoping to find their politics more democratically responsive 
to communal concerns over economic security, sustainable prosperity, and cultural 
integrity and continuity.
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If a more decentralized state architecture will “work” better than the present or a more 
centralized one is a hypothetical question that seems impossible to answer. Generally 
confidence in centralized politics seems to be at an all-time low, especially as far as 
electorates are concerned that have become, for good reasons, increasingly “populist”. 
Experimentation with smaller, more autonomous units of (self-) government would require 
creative industrial policies combined with “responsible protectionism,” allowing for self-
determined insertion of smaller regional-national economies into the world economy at 
large. Mutual protection from beggar-thy-neighbor policies, for example in environmental 
and tax politics, would be essential (remember, however, that tax competition and tax 
evasion are rampant already under the present regime, even within the European Union). 
There is some thinking now about a renewed international multilateralism leaving more 
space for decentralized autonomy and creativity, including new international mechanisms 
of conflict resolution, in economic and other matters. Still, there are no reasons to be overly 
optimistic here.

Looking at Europe in particular, the decades-old drift toward a European superstate 
has been halted, with the remaining integrationists, most of them located in Brussels, 
reduced to picking up the pieces. The future of organized “Europe” is uncertain, and will 
not become less so after the British exit. Multiple “integration” projects have failed. In 
relation to Eastern Europe, the authoritarian imposition of liberal “values” has produced 
what is now called “illiberal democracies” – the more so the greater the pressure applied. In 
relation to the Mediterranean, monetary union has revealed vast differences in economic 
institutions and political-economic traditions that make Southern political economies, 
very likely including France, incompatible with a German-style hard-currency regime. 
The result is huge gaps in “competitiveness” that seem incurable given growing popular 
-“populist”– resistance, in the South against neoliberal “reform” and in the North against 
international redistribution or an expansion of aid for regional development. 

What remains of the EU? Ultimately Monetary Union is unlikely to be sustainable and 
some other, less centralized monetary regime will have to be put in place, after long haggling 
and international hostility if at all. Also, there will have to be more tolerance with respect to 
the domestic politics of member states, including their policies on immigration. This may 
result in the geo-strategic functions of the EU becoming more prominent, in relation to 
the Balkans (where Germany, prodded by the U.S., acts as sponsor of “Western”-oriented 
governments expected to resist Russian sticks and carrots) and Africa, in particular West 
Africa (where especially France has long-standing political and economic interests). Here 
a European periphery may be about to be constructed, in competition with Russia, China 
(the New Silk Route ending in the Eastern Mediterranean!) and the United States. This 
would probably require considerable investment in military capabilities and capitalist-
economic development, to keep pro-European elites in power and thereby secure access 
for center nations to markets for raw materials and finished goods. Again, it is far from 
clear whether this can work; see, for example, the German refusal in 2011 to join France, 
the UK and the United States in bombing Syria for its alleged use of weapons of mass 
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destruction. Can the still rather pacifist German public be convinced to support the still 
rather militant French state in its Francafrique adventures? How seriously will “Europe” 
(have to) take Eastern European fears of Russia? Will “Europe” tolerate German purchases 
of Russian natural gas? Will Turkey take sides with Russia or the U.S. or “Europe”? What 
role will the UK play once it will be outside the EU? Having failed as a social project to 
create a capitalism with a human face – the “European social model” of yesteryear – and 
also as a cultural education program to inculcate “liberal values,” “Europe” may try its luck 
as an imperial center-periphery regime under a French-German co-directorate. Whether 
this version of the “European idea” will be less prone to miscarry than its predecessors is, 
once again, uncertain.
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Özet

Marx, kapitalizmi ve sermaye kavramlarını birlikte analiz eden önemli iktisatçılardan 
biridir. Analizinde sermaye ve kâr kavramları emek değer teorisi ile üretim ve artık değer 
boyutuna indirgenmiştir. Marx’ın analizinin dayandığı değer teorisindeki emek değerler, 
gerçek hayatta direkt olarak gözlenememesi yanında tek mallı bir dünyada sermayenin 
organik bileşimi, nisbi, mutlak artık değer ve düşen kâr oranı kavramlarını sorunla 
hale gelmektedir. İki mallı, iki sektörlü makro analizinde Marx, kapitalistler arasındaki 
rekabeti kavramsallaştırmıştır ama iki sektörlü analizini sermaye, yatırım, finans ve kâr 
kavramları ile bir araya getirememiştir. Dolayısıyla Marx kavramlarını piyasa kavramlarına 
dönüştürerek kâr ve artık değer arasındaki ilişkileri makro açıdan incelemek ve kâr ile 
artık değerin aynı şeyler olmadığını göstermek, bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Değer, Kâr, Sömürü, Efektif Talep
JEL Sınıflandırması: E11, E25, E22

A Macro Analysis on the Value and Profit Notions of 
Marx

Abstract

Marx is one of the major economists who analyze the concepts of capitalism and capital 
together. In this analysis, the concepts of capital and profit are reduced to the dimension of 
production and residual value by labor value theory. The values of labor in Marx’s analysis 
of value theory are not directly observable in real life, but in a monolithic world, the organic 
composition of the capital, the relative, the absolute residual value and the falling profit rate 
become problems. In a two-commodity, two-sector macro analysis, Marx conceptualized 
competition between capitalists, but he could not combine two-sided analysis with capital, 
investment, finance and profit concepts. Therefore, by turning Marx concepts into market 
concepts, we examine the relationship between profit and residual value from a macro 
perspective and show that profit is no longer the same thing as profit.   

Keywords: Value, Profit, Exploitation, Effective Demand
JEL Classification: E11, E25, E22
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1. Giriş

Marx’ın toplumu ve tarihi iktisat (sermaye) kanunları çerçevesinde anlama isteği, 
geliştirdiği analiz ve sonuçları dün olduğu gibi günümüzde de tartışılmaya devam 
etmektedir. Marx’ın analizine, “emek değer teorisine dayanan sermaye ve toplumsal tarih 
teorisidir” denilebilir. Marx’a göre bütün değerin ve artık değerin kaynağı emektir (Marx, 
2012b: 214-215, Marx, 2012a: 177).  Bütün mallar üretimlerinde kullanılan emekle orantılı 
olarak değiştirildiğinde fiyatlar da emek değerlere karşılık gelecektir (Kapital, I, 308 ve 
Marx, 2012a: 495). Malların rekabet sürecinde sahip oldukları emek zamanla orantılı 
olarak değiştirildiğinde artık değerin (kârın)  kaynağı da emeğin mübadele ve üretim değeri 
arasındaki farktan kaynaklanır. Kâr ve birikimin kaynağı Marx’ta kapitalistin denetiminde 
olan üretim sürecindeki canlı emek sömürüsüdür. Marx’ta toplam kârlar toplam artığa eşit 
olmak zorundadır (Marx, 2012b: 126). Marx, işçinin istihdam edildiği sektörden bağımsız 
sabit bir artık yarattığını ve sektörlerin sermayelerinin organik bileşenleri farklı olsa bile 
kâr oranlarının eşit olacağını varsayar. Zaman içinde sermayenin organik bileşimi arttığı 
için de kârların azalıp sistemin krize gireceğini iddia eder. 

Marx’ın analizi birçok açıdan sıkıntılı ve değişkendir. Örneğin; Marx emek değer 
teorisinden hareket ederek bir ekonomik/toplumsal analiz yapmaktadır. Değer ampirik 
olarak gözlenebilir bir şey olmadığı gibi kapitalistleri motive edici bir şey de değildir. 
Kapitalistler kâr peşinde koşar, artık değer peşinde değil. Marksist analizde sorun en 
temelde fiyat sisteminde görülen eğilimlerin yapay (emek) değer sisteminin gözlenemeyen 
eğilimlerinden çıkarsanmış olmasından kaynaklanmaktadır (Blaug, 2016, 299). Bunun 
yanında Kapital I’de tek mallı/sektörlü veya tek boyutlu Marx’ın analizi, Kapital II’de 
çok boyutlu/sektörlü ve dolaşım düzlemini dikkate alan bir yapı haline gelmekte ve 
karşımıza farklı bir Marx/Marx’lar çıkmaktadır1. Özellikle azalan kâr oranları ve artık kâr 

1 Marx’ın Kapital I’deki analizi ile Kapital II’deki analizi birbirinden farklı olduğu için “farklı 
Marx’lar” kavramı kullanıldı. Bkz. Desai, Meghnad, (2011), Marx’ın İntikamı, Çev. Gökçer Özgür, 
Efil Yayınevi, Ankara.
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ilişkisi, Marx tarafından sunulan öğelere göre analiz edilmek istendiğinde bile genel geçer 
sonuçlar elde edilememektedir. Bu çalışmada da Marksist bir bakış açısıyla artık değer ve 
kârın hangi makro koşullarda birbirine denk olacağı veya hangi koşullarda sapabileceği 
ve bu sapmanın kârlar üzerinde etkisinin olup olmadığının Marx’ın sömürü temelli kâr 
oranının, piyasa kâr oranına dönüştürülerek gösterilmesi amaçlanmaktadır.

2. Marx’ın İktisadi Bakış Açısı

Marx’a göre artık değerin (s) büyüklüğünü, sömürü oranı ile emeğe bağlanan değişir 
sermayenin büyüklüğü (v) belirler (Kapital I, 295-297). Artık değişir sermaye yaratsa da 
kârlılık sermayenin getirisi olduğu için karlılık oranı ( c v

s
r = + ) sermayenin (C)’nin 

orantısıdır ( v
C

v
c v
DD= = + ) (Marx, 2012a: 746). Marx farklı sermaye bileşenleri için 

ortak bir sömürü oranı tanımlamak istediğinden sermayenin organik bileşeninin farklı 
sektörler için (Marx, 2012a: 297) benzer ve sermayenin devir hızını da hem c hem de v 
için 1’e eşit (Kapital II) kabul etmiştir. Böylece Marx metaların fiyatları ile değerlerini 
eşitlemekle kalmamış, farklı sektörlerden oluşan bir kapitalist sistemde sermaye başına 
düşen kâr oranlarının da eşitlenmesini garanti altına alınmıştır (Selik, 1980: 71).  Marx’a 
göre kârlılık oranı (

/
/
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s

c v
s v
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) ve nisbi sömürüden dolayı sermayenin organik 
bileşeni (c/v) düzenli olarak artma eğiliminde iken sömürü oranının (s/v) ya sabit olacağı 
ya da yeterince artmayacağı için azalacağını varsaymıştır. Marx’a göre bu bir çelişkidir. 
Artık değeri sürdürmek ve/veya büyütmek için hem iş yoğunluğunu arttırmak hem de 
yeni yatırımlara girişmek kârları düşürürken sermayenin merkezileşmesi ve krizlerin 
ortaya çıkmasına da neden olmuştur. Kâr için üretim, kapitalizmin içsel çelişkisidir (Marx, 
2012a: 215-218; 390-391 ve 604-605).  

Marx düşen kâr oranları varsayımını hiç sınamamıştır. Apiori olarak kâr oranlarının 
azalacağı yasasına ulaşmıştır. Marx’ın tek mallı bu analizinde bile kâr oranının nasıl 
değişeceği belirsizdir. (c/v)  artarken (s/v) de pek tabi artabilir. Artık değer ve sermaye 
arasında (s/v)=F(c/v) fonksiyon formunda bir ilişki kabul edilirse, bu ilişkinin doğasını 
kısıtlamadan, genel bir azalan kâr oranı yasası ile bu anlamda materyalist bir tarih/ekonomi 
çıkarımı yapılamaz (Blaug, 2006, 297-298). 

Çok boyutlu bir toplumun ekonomi analizini yapan Marx, Kapital II’de analizini 
dolaşım düzlemini de dikkate alarak genişletir ve Marx’ın kapitalist ile kapitalist arasındaki 
ilişkiyi dikkate alması iktisadi analiz açısından önemlidir. Bu açıdan Marx, Kapital II’de 
sermaye kavramını ele alış tarzı ile hem dinamik hem iki mallı hem de dolaşım problemini 
dikkate alarak makro bir analize dönüştürmektedir. Şöyle ki; “I. kitapta kapitalist üretim 
süreci olarak çözümlenmişti: Artık değer üretimi ve sermayenin kendisinin üretimi. 
Sermayenin dolaşım alanında uğradığı biçimsel ve maddi değişiklik varsayılmış ve 
bunun üzerinde fazla durulmamıştı. Yani, kapitalistin bir yandan ürünü değerine sattığı, 
öte yandan süreci yeniden başlatmak ya da kesintisiz sürdürmek için gerekli olan maddi 
üretim araçlarının dolaşım alanında hazır bulunduğu varsayılmıştı. Dolaşım alanı için 
de üzerinde durulması gereken tek işlem, kapitalist üretimin temel koşulu olarak emek 
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gücü alım-satımı olmuştu. I. kitapta ele alınmış olan emek-zamana, dolaşım zamanını da 
eklemek gerekmektedir” (Marx, 2012b: 338-339). Böylece Marx dolaşım sürecini ve ortaya 
çıkabilecek talep problemlerini de sermaye ve artık değer/kâr analizine dâhil etmektedir.

Marx’a göre kapitalizmde (sınai) sermaye devresi(leri)  incelemeden kârın ve birikimin 
ortaya çıkmasını anlamak mümkün değildir. Marx ister basit, isterse genişletilmiş üretim 
süreci içinde paranın metaya, metanın üretken sermaye ile tekrar meta ve paraya dönüşme 
süreçlerini toplam dolaşım olarak ifade etmektedir ki bu farklı dolaşım aşamalarının 
ortak yanı veya hareket ettirici gücü ile değerin gerçekleştirilmesidir (Marx, 2012b: 101). 
Marx iki sektörlü bir kapitalist ekonomide yatırım malı üreten sektör (I)  ile tüketim 
malı üreten sektör (II) arasında dengeli büyüme koşullarını basit ve genişletilmiş üretim 
koşulları içinde tanımlar2. Denge koşulu bugün makro terminoloji ile ifade edilecek olursa 
yatırım-tasarruf eşitliğinden başka bir şey değildir. Marx dengeli büyüme koşulu olarak 
yatırım malı üreten sektörün artık değeri ile değişken sermayesinin (s+v)(I) toplamının 
tüketim malı üreten sektörün değişmez sermaye değerine (c), (II) eşit olması gerektiğini 
gösterir. Ama Marx’a göre gerek farklı birikim zamanları gerekse kapitalistlerin farklı 
yatırım planları, para biriktirme hesaplarının denge koşulunu çok zorlaştırır. Kapitalizm 
dinamik ve dengesiz bir sistem olarak hareket eder. Bu dengesizlikler sektörlerin stok 
hesaplarına yansır. Mikro düzeyde bir üretim anarşisi ile birikim süreci makro açıdan 
dalgalı bir seyir izler. Marx’a göre “kapitalist üretim 10-11 yıllık sınai çevrim içinde bir 
yılın toplam üretiminin sıklıkla bir önceki yıldan daha az olmasını, dolayısıyla bir önceki 
yılla karşılaştırıldığında basit yeniden üretimin bile gerçekleşmemesini dışlamaz” (Marx, 
2012b: 495). Marx’ın bu sonucu Harrod/Domar modelinin bıçak sırtı modeli ile aynıdır. 
Marx’a göre düşen kâr oranı ve iş çevrimleri veya krizler kapitalizmin temel çelişkisinin 
yansımasından başka bir şey değildir. Bu modellemeye rağmen Marx efektif talebi göz 
önünde bulundurmaz, ekonomik sistem sürekli olarak genişlemektedir.  Kârların düşmesi 
kaçınılmazdır. Yatırırım, efektif talep ve kâr arasındaki ilişkiler Marx’ta teorik bir bütünlük 
içinde ele alınmaz. Bütünsel analizin önündeki en büyük engellerden biri gözlenemeyen 
emek değerlerdir. Emek değerler yerine,  değerler fiyatlara dönüştürülerek Marx’ın nisbi 
ve mutlak sömürü kavramları ile sermaye getirisi olan artık/kâr arasındaki ilişkiler makro 
bir çerçeve içinde analiz edilebilir.

3. Marx’ın Sömürü Oranını Piyasa Kâr Oranına Dönüştürmek

Ampirik açıdan Marx’taki artık ve sömürü oranı gibi emek değer teorisine dayanan 
sermayenin getirileri doğrudan gözlenemez.  “Sömürü oranı kâr oranının belirlenmesinde 
önemli bir rol oynasa da, bu yaygın bir iş istatistiği ve dolayısıyla da kapitalist için katma 
değerin kârlar ve ücretler arasında bölüşülmesi dışında gözle görülebilir bir şey değildir” 

2 Basit yeniden üretim, artık değerin tamamının kapitalistler tarafından tüketildiği bir döngü iken 
genişletilmiş yeniden üretim, artık değerin birikim için kullanıldığı bir süreçtir. Marx, tasarruf ve 
yatırım yerine, almadan satmak ve satmadan almak kavramlarını kullanmıştır. 
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(Bell&Cleaver, 2011: 351-446). Bundan dolayı değerlerin fiyatlarla bağlantılı olduğunu 
varsayarak, değişmeyen sermaye (sabit işletme sermayeleri toplamından oluşmaktadır) 
(K), değişen sermaye (W), artık değer (s) yerine bundan sonra kâr olarak (r ) ifade 
edilirse hem Marx’ın kavramları ile ilgili istatistiki veriler hem de Marksist kavramlar 
gözlemlenebilir bir çerçevede bir araya getirilip analiz edilebilir. Fiyat cinsinden artık değer 

W/ er = l   ve sermayenin organik bileşimi de 
W
K g= l  olarak tanımlanırsa kâr oranı 

aşağıdaki gibi yazılabilir:

W

WK/
/

p K
e
g

r= = =
r

l
l                                                             (1)

(1)  no.lu denklemdeki el  ve gl  Marksist iktisattaki sömürü oranı ve sermayenin 
organik bileşiminin piyasa fiyatları cinsinden eş değerleridir (Weisskopf, 2011: 268). 
Tartışmalı da olsa Marx’a göre (1) no.lu denklemde artık değeri veya kârı belirleyen, 
emek gücü ve buna bağlanan sermayenin büyüklüğüdür. Sermaye birikimi arttıkça, emek 
üretimden kovulacak bunun sonucunda da kâr oranı düşmeye mahkûm olacaktır.

Marx Kapital I’deki analizi Kapital II’deki analizinde farklı ve çelişkilidir. Kapital I’de 
kâr ve artık değer ilişkisi sadece üretim ile ilgili kavramlar iken, Kapital II’de çok mallı 
ve bütüncül bir ekonomi için denge analizi yapılır. Bu analiz ile efektif talebe bağlı olarak 
dolaşım düzlemindeki dengesizliklerin kâr analizine dahil edilmesi gerektiği açık bir 
şekilde ortaya çıkmasına rağmen Marx artık değerin realizasyon sorunu açısından efektif 
talep problemini kabul etmez (Marx, 2012b: 392). Marx’ın Kapital II’deki dolaşım analizi 
fiili (Y) ve potansiyel (Y*) gelir düzeyine dikkate alınarak genişletilebilir.   

Marx’ın analizinde kullandığı sömürü oranı ile sermayenin organik bileşeni piyasa 
fiyatları cinsinden ifade edilip kâr oranı olarak (1) no.lu denklemde ifade edilirse, bu 
kavram kapitalistlerin gelirden aldığı pay  Y

r  ile sermaye hasıla katsayısı  *Y
K   terimlerini 

kullanılarak tekrar yazılabilir: Y=Y* ve  olmak kaydıyla  ve   sömürü oranı ( el ) ve 
sermayenin organik bileşenine ( gl ) çevrilebilir: 
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(2 ve 2’) no.lu denklemler birbiri ile orantılandığında ve Y=Y* olmak kaydıyla (1) no.lu 
denklem tekrar elde edilebilir.
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(3) no.lu denklem fiyat cinsinden formüle edilmiş olsa bile Marx’ın kâr oranının 
sömürü oranı/sermayenin organik bileşenine eşit olabilmesi için veya kâr ile artık değerin 
aynı şey olabilmesi için makro açıdan ekonominin Y=Y* veya I=S veya (s+v)(I) =(c) (II) 
makro koşulunun sağlanması gerekmektedir. Marx bu eşitliklerin gerçeklemeyeceğini 
söylemesine rağmen ekonomide kâr ve artığın aynı şeyler olduğunu söylemesi bir 
çelişkidir. Y<,>Y* olduğu sürece kâr, artık değer ve sömürü ile aynı şey olmadığı gibi değer 
ve fiyatlarında birbirine eşit olmaması gerekir. 

*Y Y2  ise 
*Y

Y k1= +  olur bu durumda ( )p k g
e1= + l
l

 olur                     (4)

*Y Y2  kâr, artık değerlerden daha büyüktür. Bakınız (5) no.lu denklem.

( )pg k e1= +l l

Marx’ta /veg v
c e s v= =l l

( )p k1v
c

v
s= +  denklemin iki tarafı ( v ) ile çarpılırsa

( )pc k s1= +  yani pc s2  olur.                                                                                 (5)

Marx’a göre fiyatların değerlerden sapması, toplumsal sermaye hareketleri üzerinde 
hiçbir etkide bulunamaz. Bu tür bir durumda, tek tek kapitalistler, kendi öncelikleriyle 
ve her birinin ürettiği artık değer kütlesiyle orantılı olmaktan uzaklaşan değer ilişkileri 
içinde bulunacak olsa bile, bir bütün olarak bakıldığında, eskiden olduğu gibi aynı ürün 



54

CİLT/VOLUME:	 1			
SAYI/ISSUE:	 3 C. M. Baydur

kütleleri mübadele edilir (Kapital II, 376-377, ). Marx’a göre “Hemen karşımıza çıkan soru 
şudur: Üretimde tüketilmiş olan sermaye-değer bakımından, yıllık ürünün bir bölümüyle 
nasıl yerine koyulur ve bu yerine koyma hareketi kapitalistlerin artık değer tüketimiyle ve 
işçilerin ücret tüketimiyle nasıl iç içe girer? Yani, ilk olarak, basit bir üretim söz konusudur. 
Ayrıca, ürünlerin birbirleriyle değerlerine göre mübadele edildiklerini varsaymakla 
kalmaz, üretken sermayenin bileşenlerinde hiçbir değer devriminin gerçekleşmediğini 
de varsayarız. Bu arada, fiyatların değerlerden sapması, toplumsal sermaye hareketleri 
üzerinde hiçbir etkide bulunamaz3. Bu tür bir durumda, tek tek kapitalistler, kendi 
öncelikleriyle ve her birinin ürettiği artık değer kütlesiyle orantılı olmaktan uzaklaşan 
değer ilişkileri içinde bulunacak olsa bile bir bütün olarak bakıldığında, eskiden olduğu 
gibi aynı ürün kütleleri mübadele edilir4” (Kapital II, 376-377, ). Marx’ın analizinde toplam 
artık değer kütlesi sabit ve kârlara eşittir5. (5) no.lu denklemin gösterdiği gibi kâr ve artık 
değer aynı şey değildir. Çıktı açığına (Y-Y*) göre kâr ve artık değer farklı büyüklüklere 
ulaşmaktadır. Fiyat ve değerlerden saptığı için kâr ve artık değer aynı şeyler olmayabilir.

4. Dolaşım Düzlemi, Efektif Talep ve Yatırım   

Marx kapitalizmdeki dengesizlikleri analiz eden bir iktisatçı olsa da fiili çıktı ile 
potansiyel çıktı düzeyindeki farklılıklara neden olabilen talep, kredi ve sermaye piyasalarının 
doğasını, işleyişini tam anlamıyla bir model yardımıyla bir araya getirmemiştir. Marx’ta 
efektif talebin temel belirleyicisi olan yatırım harcamaları veya yatırım fonksiyonu 
tanımlanmaz. Gerçek hayatta yatırım artık değere göre değil, kâra göre yapılır. Yatırım 
sürecindeki dalgalanma, konjonktür süreci Marx’ta analiz edilmediği sürece kâr ve değer 
arasındaki ilişki belirsiz hale gelmektedir.

Marx’ın yatırım kaynaklı ekonomik dengesizlikleri incelerken yatırım, birikim ve 
uyarlanma sürecini dikkate almaması ilginçtir. Örneğin; gömü oluşumunu incelediği 
Kapital II’de Marx modern anlamda yatırım-tasarruf eşitliğini bir denge koşulu olarak 
ortaya koyarken bunun gerçekleşmeme olasılığına da dikkat çeker. “Ama salt tek taraflı 
mübadelelerin, bir yandan bir yığın salt satın alımının ve diğer yandan bir yığın salt satışın 
gerçekleşmesi ölçüsünde (…), söz konusu denge, yalnızca tek taraflı satın almaların değer 
tutarı ile tek taraflı satışların değer tutarının örtüştüğü varsayımı altında var olur. Meta 
üretiminin kapitalist üretimin genel biçimi olması olgusu, paranın bu üretimde yalnızca 

3 “Tersine ürün fiyatı yükselirse, dolaşımdan öndelenmemiş olan bir sermaye parçası elde edilir. Bu, 
üretim sürecinde öndelenmiş olan sermayenin organik bir parçası değildir …” (Kapital II, s.282).

4 Bkz., Kapital II, s. 126: “Metalar değerlerin üzerinden alınıp satılmış oldukları varsayıldığından, 
bu işlemlerde söz konusu olan şey, aynı değerlerin bir biçimden diğerine, meta biçiminden para 
biçimine ve para biçiminden meta biçimine çevrilişinden, yani bir durum değişiminden başka bir 
şey değildir. Metalar değerlerine satıldıklarında, değer büyüklüğü alıcının elinde de satıcının elinde 
de aynı kalır; yalnızca varoluş biçimi değişmiş olur. Metalar değerlerine satılmazlarsa, çevrilmiş 
değerlerin toplamı aynı kalır; bir taraftaki artı, diğer taraftaki eksi”.

5 “Tersine ürün fiyatı yükselirse, dolaşımdan öndelenmemiş olan bir sermaye parçası elde edilir. Bu, 
üretim sürecinde öndelenmiş olan sermayenin organik bir parçası değildir …” (Kapital II, s.282).
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dolaşım aracı olarak değil, aynı zamanda para-sermaye olarak oynadığı rolü de ima eder 
ve aynı olgu normal mübadelenin, yani basit ölçekli olsun genişletilmiş ölçekli olsun 
yeniden üretimin normal akışının, bu üretim tarzına özgü belirli koşullarını ortaya çıkarır. 
Bu koşulların her biri, anormal akışın ve bunalım olasılıklarının koşullarına dönüşür, 
çünkü (…) dengenin kendisi bir rastlantıdır” (Marx, 2012b: 471). Marx denge koşullarının 
rastlantısal karakterini ortaya koymasına ve para sermayenin muazzam gelişim boyutlarının 
değer ve fiyatlar arasındaki sapma derecesini arttıracağını ifade etmesine rağmen efektif 
talep, denge fiyatı ve yanlış fiyatlardan değişim ve piyasa yapılarının kâr veya artık değer 
üzerine olan etkilerini derinlemesine tartışmaz. 

Marx yer yer kredi sistemine de göndermeler yapar. “…Gömü olarak ve yalnızca adım 
adım oluşan para-sermaye olarak, üretkenlikten tümüyle uzaktır; bu biçimiyle, üretim 
sürecine paralel ama onun dışında ilerler. Kapitalist üretimin bir safhasıdır. Sanal para 
olarak birikmekte olan bu artık değeri hem kâr hem kâr için kullanılabilir kılma tutkusu, 
hedefine kredi sistemiyle ve kâğıtçıklarla ulaşır. Para-sermaye bu yolla, bir başka biçim 
altında kapitalist üretim sisteminin akışı ve muazzam gelişimi üzerinde devasa bir etkiye 
sahip olur” (Marx, 2012b: 176; 470-476).  Marx kredi dolaşım sürecindeki problemleri 
sezmesi veya görmesine rağmen efektif talep yetersizliğini ve bunun artık değer kütlesi ve 
sömürü ve kâr oranına olası etkilerini kabul etmez. Marx’a göre “bunalımların efektif talep 
ya da tüketim eksikliğinden meydana geldiğini söylemek, su katılmadık bir totolojidir. 
Kapitalist sistem, (sub forma pauperis) yoksulların tüketim tarzıyla dalaverecilerin tüketim 
tarzı dışında, ödeme yapabilenlerinkinden başka bir tüketim tarzı bilmez” (Marx, 2012b: 
392). “Marx’ın aklındaki düşünce, kapitalizmin iktisadi genişlemenin bir anlam taşımasını 
mümkün kılacak olan efektif talebi göz önünde bulundurmaksızın sürekli olarak üretimi 
genişletme eğilimi içinde olduğudur” (Blaug, 2016, 306). Üretim artışı sürekli yatırım ve 
üretim artışını beraberinde getirmez. Itoh’a göre “Marx’ın ilk kez Kapital’in III. cildinde 
kredi sistemini teorik olarak sistematik hale getirme girişimi tam anlamıyla eksiksiz 
değildir. İş çevrimi teorisi de dahil olmak üzere kredi teorisi Kapital’in en tamamlanmamış 
konusudur. Marx spekülatif işlemlerin refah dönemlerinin sonunda neden bu kadar 
yaygın hale geldiğine açıklık getirmemiştir. Bunun yanı sıra sermayenin aşırı üretimi ve 
büyük çaplı spekülasyonun şiddetlendirilmesi arasındaki ilişkiye açıklık girişiminde de 
bulunmamıştır…” (Itoh, 2011: 135-144).

*Y Y=  makro koşulunda toplam artık değerin kârlara eşit olmasına rekabetçi 
kapitalizm var olduğunda ortaya çıkabilecek özel bir durum olarak bakılmalıdır. Bu 
noktada Sraffa’nın değer teorisi ile ilgili yorumu hatırlanmalıdır. Bütün fiyatların işgücü 
cinsinden tanımlanabilmesi için p=0 olması gerekir. Bu durumda fiyat sistemi genel değer 
teorisinin özel bir haldir (Sraffa,2018: 63).

Sermaye piyasalarındaki belirsizlik ve bu piyasanın spekülatif yapısı, sermaye 
büyüklüğünü bir bilinmeyen haline getirir. Bu da (Y) ve (Y*) arasındaki eşitliği anlamsız 
kılar. Minsky’e (2013) göre “bizim gibi ekonomilerin temel konjonktürel özellikleri olan 
kârlar, sermaye varlık fiyatları, finansal koşullar ve yatırım arasındaki ilişkiler tarafından 
belirlenir”. Sermaye piyasalarının ideal olarak işlediği rekabetçi koşullar olsaydı, yatırımların 
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belirlenmesinde mühendislik ve pazarlama faktörleri etkili olurdu. Yatırım yapma kararı 
sermayenin arz fiyatı ile (maliyet ve verim koşulları) sermaye mallarının beklenen fiyatı 
ve finansmanının beklenen yapı ve koşulları tarafından belirlenen talep fiyatına bağlıdır. 
Yatırımın iç (dağıtılmamış kâr) ve dış kaynak (hisse senedi ve tahvil) finansman maliyeti 
ve elde edilecek getiriler (gelecekteki kârlar) yatırımın yapıldığı dönemin uzunluğuna 
bağlı olarak değişir. Bu değişmeler ekonominin genel gidişatına bağlı olarak belirlenir. 
Yatırım sürecinde zamanın analize girmesi ciddi bir belirsizliği de beraberinde getirir. 
“Kelime olarak, ekonomideki belirsizlik sigorta edilebilir ya da kumardaki riske benzemez. 
Örneğin herhangi bir türden sermaye varlığına sahip olmak için uygun yükümlülük 
yapısı imalat sektöründe uygun teknolojinin bilinmesi gibi bilinmezlikler, tarih boyunca 
yatırımın iç ve dış finansman bileşiminde ve yükümlülük yapılarında daha çokta yenilikte 
önemli değişiklikleri beraberinde getirmektedir. Başlangıçta güvenli olduğu farz edilen 
yükümlülük yapıları zaman ilerledikçe oldukça riskli hale dönüşebilir (vice versa6)” 
(Minksy, 2013: 175-200). Dolayısıyla kârların belli olmadığı bir ekonomide üretim, 
istihdam ve artık değer belirsizdir. Kâr ve artık değer de birbirine eşit olmadığı gibi kârın 
tek kaynağı artık değer de değildir.

5. Sonuç Yerine

Marx artığın/kârın sadece üretim sürecinde yaratıldığını göstermeye çalışır. Marx’a 
göre artık/kâr, sömürüye dayanan bir dikey ilişkinin ürünüdür. Emek kendi mübadele 
değeri üzerinde üretir ve eşitsiz mülkiyet ilişkileri içinde bu artığı kapitalistler ele 
geçirir. Nisbi ve mutlak sömürü üretimden kovulan emek sonucu artık/kârlar düşmeye 
mahkûmdur. Marx’ta kârın doğasını emek değer teorisi ile açıklama saplantısı, sermayenin 
geniş doğasını yeterince kapsamadığı için kâr/artık değerle ilgili Marksist çıkarımlar 
sorunludur denilebilir. Sermaye ve kârın doğası anlaşılmak istendiğinde kapitalist işçi, 
kapitalist üretim araçları ve kapitalist-kapitalist arasındaki yatay ve dikey ilişkileri politik 
ve ideolojik düzeyde kapsayacak bir teoriye ihtiyaç vardır. Kapital I’de tek mallı analizi, 
Kapital II’de, iki sektörlü bir ekonomide dolaşım sürecini de dikkate alarak birikim ve 
yeniden üretim sürecini inceleyen Marx’ın kâr ve artığı taleple ilişkilendirmemesine, 
sermaye kavramının emek değer teorisini sıkıştırma gayretlerinin olumsuz bir sonucu 
olarak bakılmalıdır. Kapitalistler arasındaki rekabete yatırım süreci olarak bakılırsa bu 
noktayı dikkate almadan kârın kökenini sadece üretim sürecine dayandırmak talep ve 
realizasyon sorunlarını görmemek anlamına gelir. Kısacası Akat’ın (2009) vurguladığı 
üzere dönüşüm sorunundan, kâr hadlerinin düşüşüne Marx’ın açıklamakta zorlandığı 
birçok sorunun kaynağında emek değer teorisini getirdiği sınırlamalardan kaynaklandığı 
söylenebilir. Çok boyutlu kâr düzlemini sadece üretim ve emek düzlemini sıkıştırmak 
ciddi bir teorik ve dogmatik sınırlamadır.

6 Vurgu yazara ait.
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Özet

Enerjide dışa bağımlılığın ekonomide cari işlemler üzerinden yarattığı kırılganlık göz önünde 
bulundurulduğunda enerji kullanımının mikro ölçeklerde de olsa daha optimal yöntemlerle 
azaltılma çabası önemli olmaktadır. Bu çalışmada, elektrikli araçlardan çıkan verimliliği 
düşmüş bataryaların sabit depolama ünitesi olarak kullanıldığı, güneş panellerinin entegre 
edildiği bir mikroşebeke sisteminin hastane uygulaması yapılmıştır. Sistemde kullanılacak 
olan enerji depolama sisteminde, kapasitesi yüzde 80’nin altına düşen bataryaların elektrikli 
araçlarda kullanımı sonlandırılması sonucu atıl kalan Lityum-iyon bataryalar seçilmiştir.  Bu 
şekilde yüzde 80 kapasiteleri hala aktif olan bataryaların geri dönüşüme gönderilmeden sabit 
bataryalar olarak tekrar ekonomiye kazandırılması hedeflenmiştir. Çizelgeleme modelinde 
karma 0-1 doğrusal programlama modeli kullanılmıştır. Hastane özelinde oluşturulan modelde, 
kritik öneme sahip hastane birimlerinin hiçbir şekilde enerjisiz kalmaması sağlanarak,  saatlik 
enerji talebinin en düşük maliyetle karşılanması amaçlanmıştır. Öte yandan, atık pil piyasasın 
günümüzde oluşmamış olması nedeniyle ekonomik bir fizibilite yapma imkânı bulunamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Alternatif Enerji, Mikro şebeke Çizelgeleme, Enerji Depolama
JEL Sınıflandırması: Q13, Q42

Use of Repurposed EV Batteries in the Service Sector:      
A Smart Facility Application
Abstract

Given the current account and its impact on the economy, it is important to try to reduce 
energy consumption using more optimal methods, even at micro scale. In this study, a 
microgrid system -with integrated PV-Panels and retired batteries from electric vehicles used 
as a fixed storage system- is implemented specific to the hospital. For the energy storage system 
proposed, used Lithium-Ion batteries are selected, which are previously mounted in e-vehicles 
and left idle when their capacities fall below 80 percent. This way, it is aimed that the batteries 
whose 80 percent of capacity is still active, can be reused and thus, contribute to the economy 
as a stationary battery instead of being recycled (which is also costly). In the scheduling model, 
a mixed 0-1 linear programming model is used. In the hospital-specific model, it is aimed to 
meet hourly energy demand with the lowest cost while ensuring that critical hospital units are 
left without power. However, it is not possible to study the economic feasibility of the proposal 
since a waste battery market does not exist presently.   

Keywords: Alternative Energy, Microgrid Scheduling, Energy Storage
JEL Classification: Q13, Q42
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1. Giriş

Son birkaç on yıllık zaman zarfında, dünyamız elektrik arzında ve talebinde köklü 
bir değişime tanık olmaktadır. 1993-2012 yılları arasında enerji arzı ve talebi yaklaşık 
yüzde 50 artarken, yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan enerji de bu dönemde 
neredeyse ikiye katlanarak 2500TWh’ten 5000TWh’e ulaşmıştır [1,2]. Yenilenebilir 
enerji sistemlerinin şebekeye entegrasyonuyla birlikte, geleneksel enerji sistemleri bazı 
zorluklarla yüzleşmek zorunda kalmıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilecek 
enerji miktarının değişken ve tahminin zor olmasına ek olarak, kısıtlı iletim ve dağıtım 
sistemlerinin daha yüksek üretim paylarına izin vermemesi bu zorluklara örnek olarak 
verilebilir [3]. Günümüzdeki konuyla ilgili en büyük sıkıntı, YEK’ten üretilen enerjinin 
genellikle enerji talebiyle nadiren eşleşmesidir. Bunun bir sonucu olarak, modern enerji 
yönetim sistemleri, enerji arz ve talep dengesizliğini yönetmede daha esnek olmak 
zorundadır [4].

Enerji Depolama Sistemleri (EDS), arz ve talepteki bu dengesizliği gidermekte teknik 
olarak oldukça makul bir çözüm olarak görülmektedir. Bu sistemlerin hem üretici için 
hem de tüketici için birçok faydası vardır; yüksek sistem operasyon verimliliği, birincil 
yakıt tüketim miktarının enerji tasarrufu ile azaltılması, enerji arz güvenliği ve çevresel 
zararın azaltılması sayılabilir [5]. Günümüzde birçok EDS teknolojisi mevcuttur, ancak 
kurulacak sistemin hem teknik hem de ekonomik olarak uygulanabilir olması için, verimli 
bir operasyon modeline ihtiyaç duyulmaktadır. İyi tasarlanmış bir operasyon modeli, 
uygun maliyetli ve yüksek verimlilikte güvenilir bir entegre enerji sistemi sunar [6].

Operasyon modelini oluşturmadan önce sistemde kullanılacak depolama türüne 
karar verilmelidir. Düşük maliyetleri nedeniyle en yaygın olarak kullanılan kurşun-asit 
bataryalar bu alanda öne çıkmaktadır. Ancak, gelişen teknolojisi ve azalan maliyeti ile 
Lityum-iyon bataryalar yakın zamanda bu konuda ilk tercih olmaya başlayacaktır [7]. 
Yüksek güç yoğunluğu ve verimi ile Lityum-iyon bataryaların en yaygın kullanıldığı 
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alan olarak elektrikli araçlar öne çıkmaktadır. IEA Global EV Outlook 2017 raporuna 
göre, elektrikli araç sayısı 2020 yılında 9-20 milyona, 2025 yılında ise 40-70 milyona 
ulaşması bekleniyor [8]. Ancak, yapılan araştırmalara ve üretici garantisine göre elektrikli 
araçlarda kullanılan Lityum-İyon bataryalar, yaklaşık 8 yıl içinde kapasitelerinin yüzde 
20’sini kaybetmektedirler [9]. Kapasitesi yüzde 80’i korumasına rağmen bataryaların 
elektrikli araçlarda kullanımı sonlandırılmaktadır. Bu şekilde olan bataryaların ikinci 
yaşam döngüsü (second life cycle) başlamaktadır.

Şekil 1.1: Elektrikli araç sayısının yıllara göre tahmini [8]

Elektrikli araç sayısındaki artışla beraber oluşacak verimliliği düşmüş bataryaların 
tekrar değerlendirilmesi hem çevre hem de ekonomi için oldukça önemlidir. Özellikle 
yurt dışından ithal edilen araçlardan çıkan bataryaların, tekrar sabit batarya olarak ticari 
binalarda, hizmet sektöründe ve meskenlerde kullanılarak ekonomiye kazandırılması 
Türkiye gibi ülkeler için faydalı olacaktır. Bataryaların ikinci kullanımının fizibilitesi ve 
kapasiteleri hakkında bilgi edinmek için, son yıllarda birkaç çalışma yapılmaktadır. Nissan 
ve Green Charge Networks, Nissan Leaf araçlarından çıkan bataryaları ticari binalarda; 
Toyota ve Yellowstone Milli Parkı, Toyota hibrid araçlardan çıkan bataryaları milli parkta 
bulunan korucu istasyonlarında ve eğitim binalarında; General Motors ise Chevrolet Volt 
araçlarından çıkan bataryaları yeni inşa ettiği IT binasında kullanmaya başlamıştır [10].

Enerji arzında ve güvenliğinde yaşanan sıkıntılar günümüzde birçok soruna yol 
açmaktadır. Elektrik kesintilerinden en çok etkilenen sektörlerden biri de kuşkusuz 
sağlık sektörüdür. Hastaneler elektrik kesintilerinden ve enerji kalitesi problemlerinden 
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etkilenmemek için birden fazla elektrik yedekleme sistemiyle donatılmaktadırlar. Ancak, 
yaşanacak 8 saatlik bir elektrik kesintisi, uluslararası standartlara sahip 250 yataklı bir 
hastaneye yaklaşık 1,000,000 dolara mal olmaktadır [11]. Maddi boyutunun yanında asıl 
göz önünde bulundurulması gereken nokta yaşanabilecek can kayıplarıdır.

Aşağıdaki tabloda maksimum 10 saniye kadar sürecek bir elektrik kesintisinin 
hastanedeki birimler için ne kadar kritik olduğu gösterilmektedir. Tabloda bulunan “a” hiç 
kesinti olmaması talebini; “b” bölümün yarısının kesintisiz, diğer yarısının maksimum 10 
saniye kesinti talebini; “c” birimin tamamında maksimum 10 saniyelik kesinti talebini ve 
“d” kısmı ise bölümün yarısında sürekli kesinti, diğer yarısında maksimum 10 saniyelik 
kesinti talebini yüzde olarak ifade etmektedir. Elektrik kesintisine en çok duyarlı olan 
birimler ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri ve resüsitasyon (temel-ileri yaşam destek 
üniteleri) bölümleri öne çıkmaktadır. En az etkilenmesi beklenen bölümler ise idari 
birimler ve koridorlar gözükmektedir.

Tablo 1.1: Hastane birimleri elektriği kesinti/kesintisizlik yüzdeleri [12]

Birim %a %b %c %d

Ameliyathane 96 1 2 0

Laboratuvar 60 21 18 1

Radyoloji 60 18 18 4

Resüsitasyon 96 1 3 0

Yoğun Bakım 90 5 4 1

Pansuman, İğne 9 33 28 29

Poliklinikler 21 26 23 30

Yatan Hasta 23 31 28 17

Koridorlar, WC 13 22 26 38

İdari Birimler 21 18 25 36

Elektriğin hasteneler için ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koyan birçok olay 
yaşanmıştır. 2016 yılında Hindistan’da bulunan 1200 yataklı Ghandi Hastanesi’nde yaşanan 
elektrik kesintisi yüzünden 21 hasta hayatını kaybetmiştir [13].  2017 senesinde 12 saatlik 
elektrik kesintisi yaşayan Kurnool Hastanesi’nde 8’i çocuk olmak üzere 20 hasta hayatlarını 
kaybetmiştir [14].  Başka bir örnek olarak da 2018 senesinde hastanede elektriğin kesilmesi 
üzerine 75 yaşındaki kadının hayatını kaybetmesi gösterilebilir [15].
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Hastanelerde elektrik altyapısı genellikle birbirini destekleyici sistemlerden 
oluşmaktadır. Şebeke elektriğinin, jeneratörlerin ve UPS sistemlerin birbiri ile koordine 
çalışması sonucunda hastanelere kesintisiz güç sağlanabilmektedir. Ancak, jeneratörlerin 
devreye girme süreleri yaklaşık 8 saniyedir. Tablo 1.1’de 10 saniyelik bir kesintinin bile 
ne kadar kritik olduğu gösterilmektedir. Sisteme entegre edilecek bataryaların ise devreye 
girme süreleri milisaniye düzeyindedir. Bu yüzden hastanelerde jeneratörün yanında 
batarya sistemlerinin de bulunması zorunlu hale gelmiştir.

2. Literatür

Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte, verimliliği düşmüş bataryaların farklı 
şekillerde tekrar kullanılması ve ekonomiye kazandırılması gündeme gelmeye başlamıştır. 
Bu ikinci yaşam döngüsündeki bataryaların en yaygın kullanım alanı olarak da meskenler, 
ticaret binaları ve hizmet binaları göze çarpmaktadır. 

Neubauer ve Pesaran (2011) bataryaların ikinci kullanımının, otomotiv tüketicilerine 
PHEV/EV bataryalarının ilk maliyeti üzerinde etkisini ve şebekeye bağlı enerji 
depolama sistemlerinin kullanılmış PHEV/EV batarya marketi üzerindeki potansiyelini 
değerlendirmek için ilk adımı atmıştır. Çalışmaya göre, verimliliği düşmüş bataryalar 
günümüz PHEV/EV fiyatlarını ektilemesi beklenmemekle birlikte uygun maliyetli enerji 
depolama ihtiyacıyla yüksek potansiyele sahiplerdir [16].

Ahmadi vd. (2014), araştırmasında verimliliği düşmüş EV bataryalarının, enerji 
depolama sistemlerinde yeniden kullanılmasının fizibilitesini yapmışlardır. Daha az sayıda 
şarj/deşarj döngüsüne sahip önceki çalışmalardan elde edilen verilere dayanarak, EV 
bataryasının araçtaki ilk kullanımında kapasitesinin%20’sini ve sabit depolama sisteminde 
10 yılda ikinci kullanımından sonra %15’ini yitirdiği tahmin edilmektedir.  Artan şarj/deşarj 
döngüleri ile enerji verimliliği azaldıkça, akü ömrü boyunca meydana gelen döngü ve kapasite 
arasındaki ilişkinin etkisini tahmin etmek için kapasite solma modeli kullanılmıştır. Son 
olarak, enerji tasarruflarının artması ve sera gazı (GHG) emisyonunu azaltmadaki faydası 
göz önünde bulundurularak, Ontario elektrik şebekesine bağlı bir sabit batarya sistemiyle, pil 
performansının doğru modellenmesi yapılmıştır [9].

Heymans vd. (2014) evsel enerji profilini ve düzenlenmiş maliyet yapısının MatLAB 
simulasyonunu, verimliliği düşmüş EV bataryalarının tepe tıraşlama için kullanılmasının 
fizibilitesini ve maliyet tasarruflarının analiz edilmesinde kullanmıştır. Evsel enerji depolama 
sistemlerinin akıllı şebekelerde, pik talep zamanlarında talebi düşüreceğini göstermiştir [17].

Madlener ve Kirmas (2017), konutlarda yük kaydırma ve tepe tıraşlama için kullanılan 
verimliliği düşmüş EV bataryalarının ekonomik uygulanabilirliğini incelemişlerdir. 
Ayrıca, elektrik piyasasında sayıları artan konut depolama sistemlerinin beklenen etkisini 
araştırmışlardır. Analizde, Güney Almanya’daki bir bölgede, PV sisteme sahip depolama 
sistemi entegre edilmiş üş kişilik bir hanehalkı için parametrelendirilmiş bir simülasyon 
modeli kullanılmıştır ve bu bataryalardaki yatırımların karlı olduğu koşullar üç senaryo 
için incelenmiştir [18].
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Jiao ve Evens (2016) verimliliği düşmüş ve EV’lerde kullanımı sonlanmış bataryaların, 
yeniden kullanımını kolaylaştıran farklı EV paydaşlarının iş modellerini sunmuştur. Farklı 
EV sektörlerinden mülakatlara, endüstriyel raporlara ve akademik literatüre dayanarak, 
bataryaların tekrar kullanımının EV endüstrisinde sürdürülebilirlik için nasıl bir iş modeli 
oluşturulabileceğinin analizi yapılmıştır [19].

Hastaneler için elektrik günümüzde vazgeçilemez bir altyapı gereksinimi halindedir. 
Hastanelerin elektrik ihtiyacını belirleyen, sınıflandıran ve analiz eden literatürde birkaç 
çalışma mevcuttur. 

Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) ile aydınlatma ekipmanlarının enerji 
talebini standartlaştırılmış hesaplama yöntemleri ile değerlendirmek son yıllarda konut 
dışı binaları planlamak ve optimize etmek için kendini kanıtlayan bir ölçü haline gelmiştir. 
Bununla birlikte, hastaneler için, büyük miktardaki tıbbi ekipmanın neden olduğu elektrik 
tüketiminin büyüklüğü hakkında bilgi eksiktir. Bu tür elektrikle çalışan cihazların giderek 
karmaşıklaşan bir ortamda gittikçe artan kullanımı nedeniyle, elektrik modern hastanelerin 
en büyük enerji maliyet sürücüsü haline gelmiştir. Cristiansen vd. (2015), bu çerçevede, 
Hamburg Üniversitesi/Almanya’nın modern Üniversite Tıp Merkezi’nde 33.500 saati aşan 
ölçümlere dayanarak, zamana bağlı planın yanı sıra tıbbi ekipman enerji talebinin haftalık 
olarak toplamını modellemişlerdir. Tam bir bina için kümülatif yük tahminleri %6’dan 
daha az bir hata ile mümkün olmuştur [20].

Morgenstern vd. (2016), yaptıkları çalışmada, bir dizi hastane departmanının elektrik 
ihtiyacı yerinde ölçümler kullanılarak ölçülmüştür. Çalışmayla birlikte, farklı hastane 
birimlerinin çok çeşitli elektrik tüketim özelliklerine sahip oldukları doğrulanmıştır. 
Odaların, kliniklerin ve bazı diğer departmanların daha düşük ortalama tüketim yoğunluğuna 
sahip oldukları ve mevcut hastane elektrik kriterlerini yansıttıkları gözlenmiştir [21].

Cristiansen, vd. (2016), makalesinde; ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, muayene 
ve tedavi odaları ile büyük ölçekli tıbbi ekipmanların 20.000 saatten fazla veri analizi 
yapılmış ve değerlendirilmiştir. Kullanılan metodoloji, alana özgü çalışma saatlerinin 
belirlenmesine ve farklı hastane departmanlarında zamana bağlı elektrik yüklerinin 
tahmin edilmesine izin vermiştir. Hafta içi ve hafta sonu günlerinin farklılaşmasının 
yoğun bakım üniteleri için geçerli olmadığı tespit edilirken, incelenen ameliyathaneler, 
değerlendirilen hastanede düzenli “ofis saatleri” ile şaşırtıcı derecede güçlü benzerlikler 
gösterdiği anlaşılmıştır [22].

Del Pero vd. (2018), çalışmalarında, enerji depolama sistemlerinin bina ölçeğindeki 
mevcut durumunu özetlemekte ve özellikle karar alma / tasarlama aşamasında 
depolama teknolojilerinin karşılaştırmasını ve operasyon aşamasında teknik çözümlerin 
değerlendirilmesini basitleştirmek için tanımlanmış bir dizi basit Anahtar Performans 
Göstergesi (KPI) önermektedir. Tanımlanan KPI’lar nihayet, IEA-ECS Ek-31 “Energy 
Storage with Energy Efficient Buildings and Districts” kapsamında analiz edilen 10 vaka 
çalışmasına uygulanmaktadır [23].
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Torres vd. (2014), makalelerinde, enerji ihtiyacının karşılanması için konvansiyonel ve 
fotovoltaik enerji kaynaklarının kullanıldığı, zamanlama problemi için bir optimizasyon 
modeli sunmuşturlar. Optimizasyon modeli, sınırlı sayıda değişkenli ve kısıtlı bir Doğrusal 
Program (DP) olarak formüle edilmiştir. İlgili çözümde, toplam talebin karşılanması ve 
kârın maksimize edilmesi için farklı kaynaklardan (konvansiyonel, yenilenebilir ve pil 
depolama) üretilen enerjinin optimal kombinasyonunu veya zamanlamasını sağlanmıştır 
[24].

Pousinho vd. (2014), bir enerji üreticisi için, rüzgar, güneş ve ısıl depolama sistemi 
kombinasyonu kullanılarak, kısa vadeli çizelgeleme modeli oluşturulmuştur. Karışık 
tamsayılı doğrusal programlama modeli ile kar maksimizasyonu hedeflenmiştir. Iber 
Yarımadası’nda bulunan güneş ve rüzgar santralleri verileri kullanılarak optimum saatlik 
planlar oluşturulmuştur [25].

Hanna vd. (2014), yenilenebilir enerji kaynaklarının ve depolama sistemlerinin 
koordinasyonu ile pik talep seviyelerinin düşürülmesi üzerine çalışmışlardır. Doğrusal 
programlama (DP) modeli kullanılarak Temmuz 2012-Kasım 2012 dönemleri için enerji 
boşaltım çizelgeleri oluşturulmuştur. Depolama sistemi kullanılmadan sadece PV ile 
şebekeden enerji tüketimi azalması, depolama sistemi ile kombine edilmiş uygulamada 
elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır [26].

Zhao vd. (2015), gün öncesi piyasası kapsamında enerji sistemlerinin programlanmasını 
optimize etmek için, doğrusal olmayan programlama (DOP) modeli kullanılarak 
Model Tahmin Kontrol (MPC) tabanlı bir strateji önerilmiştir. Binada dağıtılmış güç 
üretimi, kombine bir soğutma ve güç sistemi ile birlikte bir fotovoltaik (PV) sistemden 
oluşmaktadır. Şebekeye satış imkânı sunan ve PV panel bulunan sistem, Hong Kong’da bir 
binada denenmiştir [27].

Wu vd. (2015), güç akışının yönetimi, güç dengesi, güneş enerjisi çıkışı ve batarya 
kapasitesi gibi bir dizi kısıtlamaya tabi olan elektrik maliyetini en aza indirmeyi 
amaçlamadıkları çalışmada doğrusal programlama (DP) modeli kullanmışlardır. 
Bataryaların ve PV panellerin kullanıldığı sistemin çizelgeleme optimizasyonu yapılmıştır 
[28].

3. Optimizasyon Modeli

Hibrit enerji kaynaklarının enerji depolama sistemleriyle entegre olarak kullanıldığı, 
şebekeye bağlı bir mikro şebekenin iyi bir planlamayla hastanenin enerji ihtiyacını 
düşüreceği öngörülmektedir. Hastane için düşünülen mikro şebeke sisteminin yapısı Şekil 
3.1’de gösterilmiştir. Enerji sistemi 3 ana enerji kaynağı içermektedir; şebeke elektriği, 
güneş panelleri ve verimliliği düşmüş EV bataryalarından oluşan depolama ünitesi. 
Bu kaynaklardan sağlanan enerji iki farklı şekilde kullanılabilir: Anlık enerji talebini 
karşılamak veya enerjiyi sonra kullanılmak üzere depolamak. Ana hedef olarak, saatlik 
enerji talebinin en  düşük maliyetle karşılanması olarak belirlenmiştir. 
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Şekil 3.1: Entegre sistemin yapısı

Hastane için geliştirilecek modelde, enerji talebi, şebekeden alış fiyatı, enerji üretim 
miktarı ve depolama ünitesinin doluluk oranı dikkate alınacaktır. Bu veriler kullanılarak 
saatlik bir plan çıkarılacaktır. 

Çizelgeleme modelinde karma 0-1 tamsayılı doğrusal programlama modeli 
kullanılacaktır. Karar değişkenleri belirlenirken, enerji akışının bir kaynaktan belli bir 
hedefe atanması sağlanmıştır. Bir t anında, Güneş panellerinde üretilen enerjinin ve 
şebekeden çekilen enerjinin nereye yönlendirileceği, bataryanın doldurulması veya 
boşaltılması ihtiyacı önceden belirlenmiştir. Karar değişkenlerini gösteren tablo aşağıda 
verilmiştir.

Tablo 3.1: Karar değişkenleri ve açıklamaları

Karar Değişkeni Açıklama

Eptd(t) Şebekeden talebi karşılamak için alınan enerji

Eptb(t) Şebekeden bataryayı doldurmak için alınan enerji

Estd(t) Güneş panelinden üretilen ve talep karşılamak için yönlendirilen enerji

Estb(t) Güneş panelinden üretilen ve batarya şarjı için yönlendirilen enerji

Ebtd(t) Bataryadan, talebi karşılamak üzere çekilen enerji

Ech(t) Bataryada depolanan toplam enerji

Edis(t) Bataryadan boşaltılan toplam enerji

Epur(t) Şebekeden satın alınan toplam enerji

I...(t) Belirtilen enerji akışının yapılıp yapılmadığı {0,1}
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Ana kısıtlar:

Talep kısıtı: Eptd(t)+ Eptb(t)+Estd(t) ≥ D(t), ∀t            (3.1)

PV Panel güç kısıtı: EPV(t) ≤PPV*ηPV*r(t), ∀t             (3.2)

PV Panel enerji kısıtı: EPV(t) ≤maxEPV(t), ∀t             (3.3)

Batarya kapasite kısıtı: SoC(t) ≤Bcap, ∀t             (3.4)

Batarya boşaltım kısıtı: Edis(t) ≤[SoC(t)-Bsafety]*ηdis, ∀t                              (3.5)

Min. Batarya doluluk oranı: SoC(t) ≥Dcrit(t), ∀t              (3.6)

Alış limiti: Epur(t) ≤ULpur, ∀t              (3.7)

Birlikte olamaz kısıtları:

I...(t) karar değişkenleri 1 ve 0 değerleri alarak, bir üniteden diğer hedeflere sadece bir akış 
yapılmasını sağlar. Iptd(t)=1 iken Iptb(t)=0 olmasını garanti altına almaktadır. Böylelikle 
hem talep karşılanması hem de depolamanın aynı anda olması engellenmektedir. İkinci 
kısıt bataryanın aynı zaman diliminde hem boşaltım hem de dolum yapmasının önüne 
geçmek için konulmuştur. Üçüncü kısıt ise güneş panellerinden elde edilen enerjinin 
sadece bir hedefe yönlendirilmesi sağlanmıştır.

Satınalma kısıtı: Iptd(t)+Iptb(t) ≤1, ∀t                         (3.8)

Batarya kısıtı: Ich(t)+Idis(t) ≤1, ∀t                              (3.9)

PV kısıtı: Istd(t)+Istb(t) ≤1, ∀t                                           (3.10)

Sabit bedel kısıtları:

Satınalma kısıtı: Eptd(t) ≤M* Iptd(t)                           (3.11)

Satınalma kısıtı: Eptb(t) ≤M* Iptb(t)                         (3.12)

Batarya boşaltım kısıtı: Edis(t) ≤M* Idis(t)                       (3.13)

Batarya dolum kısıtı: Ech(t) ≤M* Ich(t)                       (3.14)

PV Panel kısıtı: Estd(t) ≤M* Istd(t)                         (3.15)

PV Panel kısıtı: Estb(t) ≤M* Istb(t)                          (3.16)
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Eşitliklerde ve kısıtlarda kullanılan parametreler ve açıklamaları Tablo 3.2’de verilmiştir. 
Hastane uygulamasına özel olarak Dcrit(t) parametresi tanımlanmıştır. Bu parametre ile 
hastenede t zamanında olması planlanan ameliyatların, sürekli çalışır durumda olan 
yoğun bakım ünitesi ve resüsitasyon bölümünün t anındaki talebi belirtilmiştir. Hastaneler 
için en kritik öneme sahip olan bu üç departmanın en acil durumda bile batarya ünitesi 
tarafından enerjilerinin sürekli olarak sağlanması amaçlanmıştır. Hastanede bulunan 
yoğun/acil bakım ünitesinin pik enerji talebi (Dicu) 28.9Wh/m2, ameliyathanenin pik 
enerji talebi (Dsur) 17Wh/m2 ve resüsitasyon ünitesnin pik enerji talebi (Dres) 68.7Wh/m2  

ortalama olarak hesaplanmıştır (Morgenstern vd., 2016).

Tablo 3.2: Parametreler ve açıklamaları

Parametre Açıklama

D(t) Enerji talebi (t zamanında)

Dcrit(t) Kritik yük miktarı (t zamanında)

Cpur(t) Şebekeden satın alınan elektrik birim fiyatı (t zamanında)

r(t) Güneş ışıması miktarı (t zamanında)

max.EPV(t) Güneş panellerinde üretilebilecek maksimum enerji (t zamanında)

CPV Güneş panellerinden enerji üretmenin birim maliyeti

Cmnt Bataryanın işletme ve bakım birim maliyeti

kloss Batarya kendi kendine boşalma oranı

γ
Batarya değer kaybının ne kadarının kontrollü yıpranma maliyeti ile 
ilişkili olduğu

ηdis, ηch Batarya şarj ve deşarj verimlilik katsayıları

PPV Güneş panellerinin güç kapasiteleri

ηPV Güneş panellerinin verimliliği

n Planlama süresi

N Bataryanın çevrim sayısı

Bcap Batarya kapasitesi

ULpur Bir saat içinde şebekeden alınabilecek enerji üst limiti

Bsafety Batarya için izin verilen en düşük enerji seviyesi
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Eşitlikler:

Dcrit(t)=Dsur(t)+Dres(t)+Dicu(t), ∀t                             (3.17)

DoD(t)= ( )Edis t
Bcap dish  , ∀t                                       (3.18)

fdep(t)= ( )
N

DoD t Ccaptc   , ∀t          (3.19)

fmnt(t)= ( )Ech t ch
( )

dis
Edis t

h + h
9 C  Cmnt , ∀t          (3.20)

fPV(t)=EPV(t)CPV, ∀t            (3.21)

fpur(t)=Epur(t)Cpur, ∀t            (3.22)

fB(t)=fdep(t)+fmnt(t), ∀t                             (3.23)

EPV(t)=Estd(t)+Estb(t), ∀t            (3.24)

Epur(t)=Eptd(t)+Eptb(t), ∀t            (3.25)

Ech(t)=Eptb(t)+Estb(t), ∀t            (3.26)

Ipur(t)=Iptd(t)+Iptb(t), ∀t            (3.27)

Ich(t)=Istb(t)+Iptb(t), ∀t            (3.28)

I...∈{0,1}

Tüm değişkenler ≥ 0 , ∀t

Amaç Fonksiyonu:

Min. Z=  ( ) ( ) ( )f t f t f tPV B pur
t

n

1

+ +
=

" ,|                          (3.29)
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4. Sonuç

Bu çalışmada, verimi düşmüş EV bataryaların, ikinci hayat döngülerinde, enerji 
depolama ünitesi olarak kullanılarak, güneş panellerinden üretilen ve şebekeden sağlanan 
elektrikle kombinasyonun zaman planı oluşturularak hastanede uygulaması yapılmıştır. 
Gerekli veriler elde edildikten sonra, uygun programlar vasıtasıyla modelin çalıştırılması 
sonucu saatlik enerji talebinin en düşük maliyetle karşılanması sağlanabilecektir. Ayrıca, 
farklı hastane sahaları için diğer alternatif enerji kaynakları (rüzgar vb.) ve imkân 
dahilinde ise şebekeye enerji satışı da sisteme eklenerek, ihtiyaca göre modelde değişikliğe 
gidilebilinir.

Bu sistemin ana unsurunu oluşturan verimliliği düşmüş bataryaların tekrar ülke 
içinde değerlendirilmesi, ülkemiz ekonomisi için de ayrıca önemli bir tasarruf kalemi 
oluşturmaktadır. Özellikle ilk döngüsünü tamamlayan bataryaların, hala görece yüksek 
kapasiteleriyle (yüzde 80 kapasite kullabılabilecek durumda iken) geri dönüşüme sokulması 
ülke ekonomisi için büyük bir kayıptır. Hem bataryaların yüksek geri dönüşüm maliyetleri 
hem de ithal olmalarının getirdiği yüksek kur maliyeti göz önünde bulundurulduğunda, 
bataryaların uzun yıllar boyunca sabit batarya olarak hizmet etmesi ekonomimiz açısından 
faydalı olacaktır.

Enerjide dışa bağımlılığın ekonomide cari işlemler üzerinden yarattığı kırılganlık göz 
önünde bulundurulduğunda sadece hastanelerin yaratabileceği potansiyel bile dikkate 
değerdir. Önümüzdeki yıllarda uygulanması beklenen ve Avrupa Birliği’nde de 4 Aralık 
2012 tarihinden itibaren 13 ülkede uygulanan Enerji Verimliliği Yükümlülüğü Sistemi 
ile sağlanmak istenen zaten enerji satışını azaltarak tasarruf sağlamaktır. Elbette henüz 
oluşmamış atık pil piyasası gibi unsurlar nedeniyle net bir fizibilite yapmak şu an için 
pek mümkün değildir. Ancak hastane vb. birçok kurum binası benzer şekilde dönüşüme 
uğradığında yadsınamayacak boyutta bir ölçek yaratacaktır. Bu da şüphesiz maliyetleri 
aşağıya çekecektir. Dolayısıyla bu tür dönüşüm girişimlerinin politikacılara sunulması 
gerekmektedir. Biz de bu çalışmada uygun dönüşümü sağlatabilecek depolama ünitesi 
bulunan, şebekeye bağlı bir mikroşebeke kurgusunu karma 0-1 doğrusal programlama 
optimizasyon modeliyle sunmaya çalıştık. İlerde benzer uygulamalar farklı kurum, bina 
vb tesisler için yapılabilir. Henüz oluşmamış atık pil piyasası gibi kurumsallaşmalar da 
sağlandıktan sonra gelecekteki araştırmaların boyutu yatırım fizibiletesi yapmaya da 
olanak verecek şekilde şüphesiz genişleyecektir.
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Özet
Bu çalışma, kapitalist üretim biçimi altında uluslararası para sistemlerinin dönüşümlerinin 

tarihsel dinamiklerini açıklamaya çalışmaktadır. Bu bağlamda kapitalist üretim biçiminin tarihsel 
krizleri ile uluslararası para sistemleri arasındaki ilişkilere odaklanmaktadır. Çalışmanın temel tezi, 
uluslararası para sistemlerinde meydana gelen değişimlerin nedeninin kapitalist üretim biçiminin 
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1. Giriş

Yarattığı gelişmelerle birlikte tarihsel olarak kapitalist üretim biçimi birçok krizi 
beraberinde getirmiştir. Başlangıç tarihleri, nitelikleri, içsel ya da dışsallıkları üzerine genel 
bir uzlaşmanın sağlanamamasına rağmen krizler, toplumsal bilimlerin temel tartışma 
gündemlerinden biridir. Çalışmanın temel amacı, toplumsal dönüşümlerin başat nedeni 
olarak tarihsel krizler ile uluslararası para sistemleri arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. 
Öncelikle tarihsel krizler olarak tanımlanan krizlerin nitelikleri ve zamanları belirlenmiştir. 
Ardından uluslararası para sistemlerindeki dönüşümlerin nedenleri ve tarihsellikleri 
ortaya konmuştur. Tarihsel krizler, uluslararası para sistemlerindeki dönüşümlerin 
zamansal göstergesi olarak ortaya çıkmaktadır. Uluslararası para sistemlerindeki 
değişiklikler, krizlerin geciktirilmesi, etkisinin azaltılması ya da aşılması için uygulanan 
politikalar olarak değerlendirilebilir. Ancak kapitalizmin çevrimsel krizlerinde ulusal 
para politikaları ön planda iken, tarihsel kriz dönemlerinde, uluslararası para politikaları 
uygulanma biçimleri, tasarımları hatta bütünüyle sistemin değiştiği gözlenmektedir. Bu 
bağlamda ortaya çıkan yeni uluslararası parasal ilişkilerin nedenlerinin ve niteliklerinin, 
2008 tarihsel krizini ortaya çıkaran tıkanma ve krizden çıkışı mümkün kılacak bir 
takım teknik/teknolojik dönüşümlerle birlikte düşünülmesi gerektiği vurgulanmalıdır. 
Çalışmada mevcut parasal sistemde bir dönüşüm olarak ortaya çıkan yeni uygulamaların 
niteliklerinin ve yapısal etkilerinin anlaşılmasında; iktisadi sisteme esas hareketini veren, 
üretim sürecindeki dönüşümlerle birlikte tarihsel krizlerin nitelikleri ile yeni oluşacak 
olanı belirleyecek üretim süreci ve onun teknolojik niteliklerinin anlaşılmasının önemi 
vurgulanmaktadır.

Tarihsel olarak teknolojik gelişmelerle birlikte, mevcut üretim biçiminde ve toplumların 
yeniden üretim ilişkilerinde değişikliklere neden olan faktör üretici güçlerdeki sıçramalı 
gelişimlerdir. Bunlar üretim sürecinin kapitalizm ile birlikte temel unsuru haline gelen 
makinenin niteliklerindeki tarihsel sıçramalı devrimlerdir. Buharlı motorların keşfi, 



74

CİLT/VOLUME:	 1			
SAYI/ISSUE:	 3 A. Özdemir, M. Özyiğit

içten yanmalı motorların ortaya çıkışı, bilgisayar, çip ve dijital teknolojilerin üretim 
süreçlerinde uygulanması ve genelleşmesi gibi. Diğer taraftan bu tarihsel gelişmeler 
sistemin yeniden üretiminin ve sermaye birikiminin temeli olan kâr oranlarının seyrinde 
önemli değişimlere neden olmaktadır. Dolayısıyla krizler ve kriz yasası1 olarak kâr 
oranlarının düşme eğilimi, sistemin hem tıkanmasının hem de yeniden daha büyük ölçekte 
başlamasının tarihsel duraklarını meydana getirmektedir. Bu tarihsel krizler bir bütün 
olarak paradigmal değişikliklere yol açmaktadır. İktisat akımlarından çalışma ilişkilerine, 
kavramların yeniden tanımlanmasından birikimin yeni koşullarına değin bütün bir 
süreç yeni gelişmekte olan koşullara uyumlu bir biçimde yeniden şekillenmektedir. 
Dolayısıyla uluslararası para sistemleri de kapitalizmin bu tarihsel krizleriyle ilişkili bir 
biçimde yeniden biçimlenmekte, değişmekte, oluşacak yeni kapitalizmin koşullarına uyum 
sağlayacak biçimde dönüşmektedir.

Çalışmanın birinci kısmında kriz kavramı ve sistemin bütününde paradigmal 
değişikliklerin ortaya çıktığı dönemler olarak tarihsel krizler açıklanmaktadır. İkinci 
kısımda tarihsel krizler ile uluslararası para sistemlerindeki değişimlerin ilişkisi dört 
tarihsel alt dönemde ele alınmaktadır. İlk olarak 1873-1896 krizi: “büyük buhran” ve 
altın para sistemi, ardından 1929-1946 krizi: Bretton Woods ve altın kambiyo sistemi, 
küreselleşme, neoliberalizm gibi pek çok kavramın iktisat literatüründe ana akıma 
yerleştiği üçüncü dönem 1973-1980 krizi ve son olarak kapitalizmin son tarihsel krizi 
olarak 2008 krizi ve sonrası dönemdir. Bu kısım çalışmanın temel hipotezinin tarihsel 
kanıtlarla ortaya konulmasını amaçlamaktadır. Her bir dönemin ortaya çıkışı ve çöküş 
süreçleri anlatılarak uluslararası para sistemlerindeki dönüşümlerin tarihsel dinamikleri 
kriz olgusuyla ilişkilendirilmektedir. Çalışma sonuç ve genel değerlendirme bölümüyle 
tamamlanmaktadır.

2. Kapitalizmin Tarihsel Krizleri

Toplumsal yeniden üretim sürecinde yeni kuramların ortaya çıkışı, hem mevcut 
paradigmada büyük çaplı bir yıkım gerçekleştirmektedir hem de olağan bilimin temel 
sorunları ile tekniklerinde büyük değişiklikler gerektirdiğinden, önemli belirsizliklerin 
yaşandığı dönemler sonucunda mümkün olmaktadır. Aynı zamanda üretimde olduğu gibi 
bilimde de üretim araçlarının yenilenmesi büyük bir lüks sayılır ve ancak bunu mutlaka 
gerektiren koşullarda gerçekleştirilir. Bunalımların büyük önemi de burada ortaya çıkar 
(Kuhn, 2015: 162). Tarihsel krizler, bütüncül bir toplumsal dönüşümün gerçekleşmesi 
gerekliliğinin ve araçlarda köklü bir yenilenmenin en şaşmaz habercileridir.  Toplumun 

1 Kâr Oranlarının Düşme Eğiliminin burada bir yasa olarak ele alınmasıyla ilgili yasa kavramının 
kavranışına dair açıklama yapmak gerekmektedir. Kapitalist üretim biçimi altında yasalar, 
“kaçınılmaz sonuçlara doğru katı bir zorunlulukla işleyen eğilimlerdir” (Marx, 2004: 16-17). 
Kapitalist üretim biçiminde tanımlanabilecek yasa bu nedenle “ancak çok karmaşık ve yaklaşık 
biçimde egemen bir eğilim ve sürekli bir dalgalanmaların hiçbir zaman kesinlikle belirlenemeyen 
ortalamaları” (Marx, 2006: 146) olarak işleyen süreçleri ifade eder. Bu bağlamda kâr oranlarının 
düşme eğilimi bir kriz yasası olarak ele alınmaktadır.
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bütün alanlarında bütünsel bir yeniden yapılanmayı ifade eden bu tarihsel krizlerin, 
iktisadi kökenleri mevcuttur. Bu bağlamda tarihsel krizler; sermayenin yeniden üretim 
sürecinde, üretici güçlerin gelişerek toplam toplumsal sermayenin bileşiminde bir artışa 
neden olması sonucunda kâr oranlarının düşme eğilimine yol açan ve sistemin bütünüyle 
yeniden üretimi sürecinde bir kopukluğun yaşandığı dönemler olarak tanımlanabilir. 
Aynı zamanda bu tarihsel dönemler, mevcut paradigmaların sorgulanmaya başlandığı 
ya da geçerliliğini yitirdiği dönemlerdir. Bu bölümde öncelikle genel olarak kriz kavramı 
açıklanarak; tarihsel krizin, sistem açısından ne anlama geldiği ortaya konulacaktır.

2.1. İktisadi Kriz Kavramı ve Nedenleri

Kuramsal olarak ana akım iktisat teorisinde her bir kriz insan hatalarından ya da 
dışsal birtakım faktörlerden kaynaklanan, kapitalist sistemin yapısıyla ilişkisi olmayan 
farklı nedenlere sahip arızi durumlardır. Klasik iktisatta; üretimin değeri dağıtılan gelirin 
değerine eşit olmaktadır. Böylece malların mallarla değiştirilmesi, her arzın kendi talebini 
yaratması ve tüm üretimin tüketilmesi kendiliğinden bir doğal düzen içinde gerçekleşir. 
Bu durumda kriz rastlantısal bir durum olarak ortaya çıkar. Serbest piyasa ekonomisinin 
işleyişiyle birlikte otomatik olarak dengeye eğilimli bir ekonomik analiz ortaya koyan 
Neoklasik kurama göre, krizler, ekonominin bu doğal dengesini bozan dışsal faktörlerden 
kaynaklanan istisnai durumlardır. Ayrıca devlet müdahaleleri, işçi sendikaları, ücret 
politikaları gibi etkiler piyasaların işleyişini bozar, etkin işleyişini engeller ve krizlere 
neden olurlar (Yılmaz vd., 2005: 77-96). Tarihsel sırayla Keynesyen iktisat ya da Yeni Klasik 
teorisyenler açısından değerlendirildiğinde krize dair egemen iktisadın dışsallık, arızilik ve 
öngörülemezlik varsayımlarıyla çatışmayan bir devamlılık gözlemlenebilmektedir.

Ana akım iktisat teorisi içerisinde kriz; önceden bilinmeyen ya da öngörülemeyen 
bazı gelişmelerin makro iktisadi düzeyde devlet, mikro düzeyde ise firmaları ciddi olarak 
etkileyecek sonuçlar ortaya çıkarması anlamına gelmektedir (Aktan ve Şen, 2001: 1225-
123). Kibritçioğlu’na (2001: 174-182) göre kriz; herhangi bir mal, hizmet, üretim faktörü 
veya finans piyasalarındaki fiyat ve/veya miktarda kabul edilebilir bir değişme sınırının 
ötesinde gerçekleşen şiddetli dalgalanmaları ifade etmektedir. Bunun yanında ekonomik 
kriz; tüketici talebinde ve firmaların yatırımlarındaki büyük düşüş, yüksek oranlı işsizlik 
ve dolayısıyla yaşam standartlarının düşmesi biçiminde de tanımlanmaktadır (Eğilmez, 
2008: 48). Dolayısıyla kriz öngörülemeyen ve beklenmedik koşullarda ortaya çıkan piyasa 
aksaklıkları ya da dengesizlikleri olarak ele alınmaktadır. İlk kriz kuramları, yaşandıkları 
dönemler nedeniyle de günümüzdeki adlandırmasıyla “reel krizleri” açıklamaya yönelik 
geliştirilmiştir. Kriz teorilerinin çeşitlenmesi, tüm dünyada yaşanan neoliberal dönüşüm ve 
1980 finansallaşmasıyla birlikte meydana gelmiştir. Bu dönemin ardından artan sermaye 
hareketleri, üçüncü Dünyanın kapitalist pazara dâhil olması ve bankacılık faaliyetlerindeki 
küresel gelişmeler, özellikle para sermayenin üretim süreçlerindeki azalan kâr oranları 
nedeniyle yeniden üretim ile ilişkilenmeyerek finansal alana yönelmesine neden olmuştur. 
Dolayısıyla düşen kâr oranları nedeniyle birikimin reel kesimden finansal alana kayması ile 
birlikte, krizlerin görüldükleri alanlar farklılaşmıştır (Yeldan, 2009: 14; Orhangazi, 2008). 
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Buna bağlı olarak ana akım iktisatta kriz teorileri finansal krizler2; borsa krizi, para (döviz) 
krizleri, bankacılık krizi, sistematik finansal kriz ve dış borç krizi3 şeklinde krizin görünen 
niteliklerine göre sınıflandırılmıştır. Reel piyasalar yanında sistemin gelişimiyle birlikte 
finansal kriz tanımlamaları ve modelleri doktrine dâhil olmaktadır. Finansal sisteme 
gelince en genel anlamda bireylerin ve firmaların fonlarını üretken yatırım olanaklarına 
dönüştüren kanal olarak ifade edilebilir. Bu piyasa yapısında fonların kesimler arasındaki 
iletiminde yaşanan aksamalar ortaya finansal krizler olarak çıkar. Mishkin tarafından 
yapılmış finansal kriz tanımı üzerinde genel bir mutabakat sağlanmış tanım olarak ortaya 
çıkmaktadır. Mishkin finansal krizi; ahlaki risk ve tersine seçim problemlerinin daha kötü 
duruma gelmesi nedeniyle finansal piyasaların, piyasalardaki fonların üretken yatırım 
kanallarına etkin olarak dönüştürülememesi olarak tanımlamaktadır (2001: 2).

Diğer taraftan uluslararası iktisat alanında kriz sınıflandırmaları; kamu sektörünün 
aşırı harcama içine girmesi ve bütçe açıklarının merkez bankasının para basması sonucu 
karşılanmasıyla ortaya çıkan, çoğunlukla 1970’li yıllarda yaşanan birinci nesil krizler ve 
finans kesiminin denetiminin eksikliği altında özel finans kuruluşlarının (bankaların) aşırı 
risk taşıması sonucunda bilançolarının aniden bozulması neticesinde ortaya çıkan ikinci 
nesil krizler olarak da gerçekleştirilmektedir (Yeldan, 2009: 26). Benzer biçimde finansal 
krizlere ilişkin olarak 1973-82 yılları arasında Latin Amerika ülkelerinde ortaya çıkan 
para krizlerine tepki olarak geliştirilen birinci nesil krizlerden; 1990’lı yıllarda Avrupa ve 
Meksika başta olmak üzere çeşitli ülke paralarını hedef alan spekülatif saldırılara karşı 
geliştirilmiş olan ikinci nesil krizlerden ve özellikle Güneydoğu Asya krizinin ardından 
krizlerin bulaşıcı niteliklerini gözeten bulaşıcı kriz teorileri olarak üçüncü nesil krizlerden 
bahsetmek mümkündür (Ural, 2003: 16). 

Ana akım iktisat teorisi dışındaki yaklaşımlar ve özellikle Marksist iktisadi doktrinde 
ise krizler; yüzlerce yıl önce başlamış olan sermayenin kolektifleşmesi sürecinin servetin 
toplumsallaşmasının koşullarını olgunlaştırmasını, bu olgunlaşmaya tekabül eden bir 
dönüşüm yaşanmaması durumunu ifade etmektedir. Ana akım iktisada hâkim olan kriz 
teorilerine karşılık ortaya çıkan erken dönem Heterodoks kriz teorilerine aşırı üretim 
kuramı hâkim olmuş ve Ortodoks Marksist anlayış tarafından kabul görmüştür. Ancak 
İkinci Enternasyonel’in ardından başta Bernstein ve -Marx’ın kapitalin ikinci cildindeki 
tabloları kullanarak oluşturduğu kriz teorisiyle literatür içinde önemli yer tutan- Tugan-
Baranowsky’nin Ortodoks Marksizmin kriz teorisine yönelik eleştirileri Marksist kriz 
teorisinin sorgulanmasına neden olmuştur. Otodoks marksistler ise mevcut teoriye sarılmak 
yerine kriz açıklamalarını geliştirmiş ve Marksizm içerisinde temel iki anlayış ortaya 

2 Tartışmanın kapsamı açısından finansallaşma açıklanmamakla birlikte, iktisadi ilişkilerin gelişimine 
bağlı olarak göreli önemi açısından finansallaşma ve finansal krizlerle ilgili kısa ancak önemli bir 
literatür burada sunulmuştur. Finansal krizlerle ilgili olarak ayrıca bkz. Aglietta, M. ve Rebérioux, A. 
(2005); Bedirhanoğlu, P. (2010); Dallery, T. (2009); Dumenil, G. ve Levy, D. (2004); Epstein, Gerald 
A. (2005); Foster, J. B. (2008); Hilferding, R. (1995); Lapavistas, C. (2010).

3 Egemen iktisadın diğer kriz tanımlamalarıyla ilgili olarak bkz. Işık, (2010); Ural (2003); Delice, 
(2003); Erdoğan (2006); Eren ve Süslü, (2001).



77

Kapitalizmin Tarihsel Krizleri ve Uluslararası Para Sistemlerine Etkileri

çıkmıştır. Krize yönelik bu farklı iki gelenek Rosa Lüxemburg4 ve “eksik tüketim kuramcıları” 
ile Tugan-Baranovski ve Rudolf Hilferding’in aralarında sayılabileceği “orantısızlık teorisi 
kuramcıları”dır. Kapitalist yeniden üretim süreçlerinin çözümlenmesine yönelik bu 
iki gelenek kriz teorilerinde aşırı üretim olgusu yerine yeni açıklamalar getirmişlerdir. 
Kapitalist sistemin büyümesini kendiliğinden sağlayamayacağını öne süren eksik tüketim 
teorisi, özellikle 1920’lerden sonra Marksist Ortodoksinin bu teoriyi benimsemesi ve 
orantısızlık teorisi sosyal demokrat revizyonist sapma olarak nitelemesinden sonra, ana 
akım Marksist kriz teorileri açıklamalarına hakim olmuştur (Clark, 2007: 17). Ayrıca eksik 
tüketim ve orantısızlık teorisinin yanında kriz, aşırı üretim ve toplumsal üretim bireysel 
temellük (mülk edinme) ilişkilerinin yol açtığı krizler olarak da açıklanmaktadır.

Eksik tüketim kuramcılarına göre ekonomide üretilen toplam metalar, üretim malları ve 
tüketim malları olarak iki bölüme ayrılırsa; üretimin belirleyicisi meta arzından çok tüketim 
mallarına olan taleptir. Öte yandan kapitalist sistemin genişlemesinin ve devamlılığının 
önündeki en büyük engelin birikim olduğunu vurgulamaktadırlar. Yeniden üretim 
sürecinin bir devri sonucunda üretim sürecinin maliyetlerinin karşılanmasının ardından, 
artı ürünün nasıl realize edileceğiyle ilgilenmektedirler. Dolayısıyla iki sınıflı bir toplumda 
bu artı ürünün bir kısmı işçiler, diğer kısmı da kapitalistler tarafından satın alınmalıdır. 
İşçiler, toplumsal varoluşları gereği üretim araçları satın alamayacaklarından, ücretlerinin 
tamamını tüketim mallarına yatıracaklardır. Geriye kalan ürün ise kapitalistler tarafından 
tüketilmelidir. Ancak kapitalizm, sürekli birikim halinde olduğu için, kapitalistler artı-
değerin büyük bir kısmını tüketmeyecek, yeni yatırımlar için kullanacaklardır. Bu 
durum üretimin düzenleyicisi olan tüketim maddelerinde tüketim eksikliği yaşanacaktır. 
Kapitalistlerin tüketeceği toplam artı değer kitlesinden tüketilmeyip, sermayeleştirilen 
miktar kadar tüketim malları eksik tüketilmiş olur. Eksik tüketilen meta kitlesinin değerine 
eşdeğer bir birikim ancak böyle meydana gelebilmektedir. Bu ise bunalımların nedenidir.

Eksik tüketim teorisine karşı yürütülen tartışmada ilk olarak Baranovski’nin ortaya 
koyduğu, Buharın ve Hilferding gibi temsilcilerinin geliştirdiği orantısızlık teorisi temel 
olarak, kapitalizmdeki meta üretiminin değişim değeri için yapıldığını kabul eder. Azami 
kâr peşinde koşan sermayeler yeniden üretim süreçleri sonunda giderek daha fazla meta 
ortaya çıkarırlar. Bu daha fazla üretim çabası orantısızlık teorisinin temelinde yatan 
toplam toplumsal sermayenin uygun oranlarda kesimler arasında dağıtılması koşulunun 
sağlanmasını zora sokar ya da bu orantıyı bozar. Ve bu orantısızlık sektörlerde krizlere 
neden olur. Kredi mekanizmaları ise bu süreçleri daha da körükler. Orantısızlık teorisine 
göre tüketim, kapitalist üretim biçiminin önünde bir engel değildir. Kapitalizmin gelişmesi 
önünde tüketiminin sınırlılığı gibi sistemin aşamayacağı bir engel yoktur aksine üretim 
süreci kendi pazarını yaratmaya muktedirdir. Kapitalist üretim biçimi, üretimin anarşik 
yapısı sebebiyle doğabilecek dengesizliklerin/oransızlıkların kısmi sorunlar yaratması 
dışında sorunsuz bir biçimde ilerleyecektir. Üretimin oransal bir biçimde düzenlenmesi 
durumunda, kapitalizm, bunalımlarla karşılaşmaksızın sonsuza dek yaşayacaktır5.

4 Kuramın özellikli temsilcisi olarak bkz. Rosa Luxemburg, Sermaye Birikimi, Belge yayınları, İstanbul.
5 Orantısızlık teorisiyle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Eugen von Böhm-Bawerk (2006); Shaikh, A. (2009).
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Ancak aşırı üretim, eksik tüketim, orantısızlık ya da üretim anarşisi gibi tüm 
yaklaşımların açıklamalarındaki temel argümanları, olguları sahip oldukları kavramsal 
çerçeve içerisinde veri kabul etmeleridir. Bunun yanında yalnızca görüngüleri ele alıp, 
açıklamalarını görüngülerin üzerine yapılandırmak da daha sonra ortaya çıkan sapmaların 
ve tıkanmaların temelinde yatan olgudur. Belirli bir tarihsel kesiti alıp tüm kuram ve 
ilişkileri bunun içerisine sıkıştırma çabaları bu tür kriz açıklamalarının ekonomik yaşamın 
diyalektiği içerisinde genel ve geçerli yargılara varmalarının önündeki engellerden biridir. 
Olguları bir öncesi ve bir sonrasıyla ele almak tüm bu sorunların da üstesinden gelmemizde 
bize yardımcı olabilmektedir. Diğer hallerde dünya üzerinde kapitalist olmamış alan 
kalmadığında sistemin kendiliğinden yıkılacağını ya da, örgütlü planlanmış kapitalizmin 
hiçbir çelişkiye yol açmadan sonsuza dek var olacağını savunabilecek kadar çelişkili 
açıklamalara varılabilmektedir (Shaikh, 2009: 126-163).

Özetle; toplumbilimin inceleme konusu, belirlenmiş koşullar içinde kendi hareketini 
kendisi yönlendiren madde yani toplumdur. Büyük sanayinin doğduğu günden beri 
olgunlaşan kapitalist çelişkiler toplumbilimin önüne krizin olanakları ile nedenleri arasında 
bir ayrım koymayı ve açıklamalarını görüngüler üzerinden değil görüngülerin ardında 
yatan maddi gerçeklikler üzerinden yapma zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Sonuç 
olarak, sorunun temelinde üretici güçlerde ortaya çıkan gelişmeler ile üretim/mülkiyet 
ilişkileri arasındaki çelişki yatar. Tüm bu nitelikleri dolayısıyla krizler ve kriz anında yaşanan 
toplu iflas halleri ve değersizleşme süreci de bireysel bir durum olmaktan çok sınıfsal bir 
olgudur. Sermayenin yeniden üretim sürecinde üretici güçlerin gelişerek toplam toplumsal 
sermayenin bileşiminde bir artışa neden olması sonucunda kâr oranlarının düşme 
eğilimine neden olan ve tarihsel olarak sistemin bütünüyle yeniden üretimi sürecinde bir 
kopukluğun yaşandığı kriz biçimleri tarihsel krizler olarak adlandırılır. Tarihsel krizlerin 
çalışmanın kapsamı açısından önemi aynı zamanda kapitalist üretim biçiminde mevcut 
olan uluslararası para sistemlerinin ya da diğer yapısal unsurların değişime uğramasına 
neden olan yegâne kriz biçimi olarak var olmasıdır6.

2.1.1. Kâr Oranlarının Düşme Eğilimi ve Kriz

Kapitalist üretim biçiminin temel çelişkisi olan azami kârlılık ile sermaye birikimi 
arasındaki ters orantıdır. Kârını artırmak isteyen kapitalist daha çok artı değer yaratmak 
zorundadır. Artı değer ise işçilerin emek güçlerine karşılığı ödenmeden el konulan kısmı 
ifade eder. Doğal olarak daha çok artı değerin sermayeye dönüştürülmesi ancak üretimde 
değişmeyen sermayenin kullanımında artışla mümkün olmaktadır. Sürekli birikim tutkusu 
sermaye ile emek arasındaki negatif ikame ilişkisini giderek artıracaktır (Ertuğrul, 2014: 
377-78). Doğası gereği ne kârdan ne de sermaye biriktirmekten vazgeçmeyen, devamlı 
olarak üretim maliyetlerini düşürüp, emek üretkenliğini artıran daha az canlı emek ile 
daha fazla miktarda sermayeyi harekete geçirmek isteyen, dolayısıyla “Sermayenin Organik 
Bileşeni”ni yükselterek kâr oranlarını minimize edip, zaten anarşik yapısından kaynaklı 

6 Kriz Teorilerinin ayrıntılı analizi için bkz. Clarke, S. (2007) Marx’ın Kriz Teorisi, Otonom Yayınları: 
İstanbul.
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sürekli kırılmalar yaşayan kapitalizm, çelişkilerini iyice derinleştirir. Kendi iç yasalarının 
yine kendinin ürettiği çelişkilerle tıkanması, Marx’ın “Kapitalist üretimin gerçek engeli, 
Sermayenin Kendisidir” öngörüsünü bir kez daha doğrular niteliktedir. Kapitalist üretim 
ilişkileri esas etkisini sermayeler arası rekabetten almaktadır. Rekabetin gerçekleştiği alan 
emek üretkenliğinin arttırılması yani nispi artı değer yarışında öne geçme mücadelesi 
biçiminde ortaya çıkmaktadır. Bu haliyle kapitalist üretim ilişkilerindeki ilerleme üretici 
güçlerin gelişimi ve bunun sonucu olarak teknik gelişimdir.7

Kâr oranının (r) değer cinsinden ifadesi toplam artı değerin (a), değişen sermaye (d) 
ve değişmeyen sermayenin (s) toplamına oranı olarak tanımlamaktadır. Bu ilişki cebirsel 
olarak şu şekilde ifade edilebilir:

r 1d
s

d
a

= +

d
a

sömürü oranı ve d
s

 ise sermayenin organik bileşimidir. Kapitalistler arası 
rekabetin artışı, üretkenliği artırmak amacıyla sürekli olarak canlı emeğin ya da insan 
emeğinin, makineler ya da mekanik güç ile ikame edilmesini gerektirir. Bu durum d

s  
oranını büyütmekte ve sermayenin organik bileşimini yükseltmektedir. Sömürü oranının 
( d

a ) yükselmesi bu durumu dengeleyebilse de uzun dönemde sermayenin organik 
bileşimindeki artışı karşılamaya yeterli olmayacağı ve kâr oranlarının düşme eğilimine 
gireceği belirtilmektedir8. Kapitalist üretim biçimi üretim sürecinde değişmeyen sermayeye 
oranla değişen sermaye kitlesinde nispi bir azalma yaratmaktadır. Bu nedenle toplumsal 
sermayenin üretkenliğini, artı değer oranlarını ve artı değer kitlesini sürekli arttırırken bu 
artışa azalan bir kâr oranları eşlik etmektedir. Kâr oranları sermayenin organik bileşimindeki 
bu artış dışında başka nedenlerle düşebilecek iken, üretim biçiminin zorunlu bir sonucu 
olarak artan artı değer oranlarına denk düşen bir azalan genel ortalama kâr oranı eğilimi 
üretim biçiminin zorunlu, mantıksal yasası olarak ortaya çıkmaktadır. Artı değer kitlesinin 
çeşitli bölünmelerinin dışında (faiz, rant, vergi gibi) burada açıklamaları ilgilendiren 
üretilen toplam toplumsal artı değer kitlesinin toplam sermaye ile olan ilişkisidir.

Kapitalist üretim biçimi altında üretim ve birikim, üretim süreçlerini giderek daha 
büyük boyutlara ulaştırmaktadır. Böylece sermaye giderek daha büyük boyutlarda 
yatırımı zorunlu kılar. Sermaye birikiminin merkezileşmesi ve yoğunlaşması bu 
büyümeyi olanaklı kılan etkenlerdir ki toplumsal sermayenin devamlılığı için toplumun 
bir kesiminin (doğrudan üretici vb.) sürekli olarak mülksüzleşmesini içerisinde 
barındırır. Sermayenin birikimi ile birlikte egemenliği altına aldığı emek kitlesi giderek 

7 Ayrıntılı bilgi için bkz. Marx, K. (2005), Ekonomi Politiği Eleştirisine Katkı, (Önsözü), Sol Yayınları, 
Ankara.

8 Ayrıca farklı üretim alanlarında faaliyet gösteren sermayelerin devir süreleri arasındaki farklılıklar 
da farklı kâr oranlarına neden olmaktadır. Devir dönemlerindeki farklılıklar, eşit büyüklükteki 
farklı üretim alanlarındaki sermayelerin eşit dönemlerde eşit kârlar üretmemesinin ve bu nedenle 
farklı kâr oranlarına sahip olmalarının diğer nedenidir (Marx, 2006: 136-137). Ancak her ne kadar 
farklı organik bileşimlerde ve farklı devir sürelerinde üretim gerçekleştirilse de sermayenin her yüz 
birimlik kitlesi için üretilen metaların maliyet fiyatları aynı olmaktadır.
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artmaktadır. Bu artışa bağlı olarak, değişmeyen ve değişen sermaye arasındaki nispi 
orandaki artışların tümü sermayenin sahip olduğu sömürü yoğunluğu aynı kalsa hatta 
artsa bile kâr oranlarında bir düşme eğilimi ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla kâr 
oranlarındaki düşme eğilimi ile birlikte sermayenin toplumsal yeniden üretim sürecinde 
giderek daha büyük boyutlarda yeniden yatırımlarla başlaması gerekmektedir. Sermaye 
birikiminin bu momenti aynı zamanda emek gücü ile üretim araçları kitlesi arasındaki 
zorunlu orantısızlığında göstergesi olmaktadır. Bu orantısızlık mutlak bir ilişki olmayıp 
emeğin kapitalist biçimde üretime koşulmasından ya da sermaye birikimi ile artan 
nüfusa olan gereksinimdeki göreli azalmadan ileri gelmektedir (Marx, 2006: 196-197). 
Kapitalist üretim biçimi gelişimine bağlı olarak aynı miktarda emek gücünü üretimde 
tutabilmek için gittikçe artan miktarda bir değişmeyen sermaye kitlesinde artan bir 
sermaye birikimine ihtiyaç duymaktadır. Sermaye birikimini hızlandıran tüm nedenler 
sermayenin el koyduğu artı değer ve kâr kitlesinde bir artışa rağmen, kâr oranlarında bir 
düşmeyi de zorunluluk kılmaktadır (Akat, 2009).

Böylece tarihsel ve mantıksal hareketi gereği sermaye, rekabetin baskısıyla gittikçe 
daha fazla birikim yapıp büyüme eğilimindedir. Roberts (2014)’e göre öncelikle rekabetin 
zorlamasıyla kapitalistlerin emek-tasarruf eden teknolojilere yatırımlarını artırmasıyla 
süreç başlamaktadır. Ardından tüketilen üretim araçlarının değeri, emek gücünün değerini 
geçmeye başlamaktadır. Değişmeyen sermaye/ değişen sermaye oranı, sömürünün 
değişmeden kaldığı koşullar altında artmakta ve kâr oranları düşmektedir. Zıt yönde etkileri 
işleyişi süreci bir eğilime dönüştürmekte ancak uzun dönemde kâr oranlarının düşmesini 
engellememektedir. Ancak kârların düşme eğilimi ve kapitalizmin krize dönük hareketi, 
büyümenin kısa dönemli bir kesintisidir. Kapitalist üretim biçiminde kalıcı bir kriz söz 
konusu değildir9. Kendisi bir sonuç olarak ortaya çıkan ortalama kâr ve genel kâr oranı 
kapitalist üretim biçimi içerisinde bir kez oluştuğunda artık bir neden haline dönüşmekte 
ve sistemin bütün yeniden üretim ilişkilerini belirleyen bir etmen olarak ekonomik ilişkiler 
içerisindeki yerini almaktadır (Marx, 2006: 157). Özetle, sermayenin birikim eğilimi 
içerisinde bireysel kapitalistler arasındaki rekabetin baskısıyla daha fazla artı emeğe, 
artı değere ve kâra el koyma amacıyla devreye giren nispi ve mutlak artı değer yarışında 
öne geçme mücadelesi aynı zamanda toplumsal sermayenin üretici güçlerinde bir artışa 
neden olmaktadır. Bu durumda bireysel kapitalist için çözüm gibi görünen tüm ilişkiler 
bir sonraki çevrimde toplam sermayenin tümü üzerinde etkili olmaktadır. Toplumsal 
sermayenin üretkenliğinde bu nedenle gerçekleşen gelişmeler aynı zamanda o toplumun 
üretici güçlerindeki bir ilerlemeyi göstermektedir. Bu ise kendisini sermayenin organik 

9 Kâr Oranlarının Düşme Eğilimi Yasası ile ilgili olarak bkz. Moseley (1990); Shaikh (2010); Charchedi 
(2011); Klimann (2012). Ayrıca Subaşat, T. (2016) “The Great Financial Meltdown Systemic, 
Conjunctural or Policy Created?”, Edward Elgar Publications, içinde Harvey, Roberts ve Freeman 
arasında gerçekleştirilen “Kriz ve Kârlılık” tartışması konuyu derinlemesine incelemek isteyenler 
açısından oldukça yararlıdır. Bu bağlamda çalışmada tarihsel krizler olarak nitelenen kâr oranlarının 
düşme eğilimi, tek bir kriz nedeni olarak ele alınmaktadır. Roberts’in “monocausality” kavramı 
çalışmanın bakış açısıyla oldukça uyuşmaktadır.
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bileşimindeki yükselmeler ile ifade eder. Sermayenin organik bileşimindeki bu gelişmeler 
aynı zamanda değişen değişmeyen sermaye biçiminde bölünmüş toplam sermaye kitlesi 
içerisindeki bu bileşimlerin nispi oranlarının değişmesine neden olmaktadır. Kriz, üretilen 
ve gerçekleştirilen artı değer miktarına göre aşırı sermaye birikimine dayanmaktadır. Bu 
sürecin aşılması ancak daha geniş boyutlu bir sermaye birikimini uyarmaya yetecek bir kâr 
oranının yeniden oluşmasıyla mümkün olmaktadır. Krizler, ilk olarak gerçekleşme krizleri 
biçiminde dolaşımda gösterme eğiliminde olsalar da, kapitalist krizler ne üretim alanından 
ne de dolaşım alanından kaynaklanmakta, kâr oranlarının düşme eğilimi nedeniyle ortaya 
çıkmaktadırlar (Wolfe, 2011: 80).

2.2. Tarihsel Krizler

Teknik, üretim süreci için gerekli olan bilgi, beceri ve yöntemlerin toplamı olarak 
tanımlanabilir. Teknoloji ise üretim sürecinin bilgisidir. Dolayısıyla teknik ile teknoloji 
arasındaki ilişki bilimin teknik üzerine uygulanmasıyla kurulmaktadır. Bilginin, üretimin 
bilgisi biçimine dönüşümü teknolojiyi; bunun üretim araçları vb. ile maddeleşmesi ise 
teknolojik ürünü ortaya çıkarmaktadır (Akarca vd., 2010 85). Böylece teknik insanın 
üretme eyleminin ortaya çıkışıyla birlikte, üretim faaliyetinin bir unsuru iken; teknoloji, 
bilimin üretim süreci ile ilişkilenmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Tarihsel 
krizlerin temel dinamiği tarihsel teknolojik sıçramalar tarafından yaratılmaktadır.

Teknolojik sıçramaların ve tarihsel krizlerin dinamiği sermaye birikimi ve bireysel 
kapitalistler arasındaki rekabet baskısıyla daha fazla artı emeğe ve kâra el koyma 
mücadelesinin, toplumsal sermayenin üretici güçlerinde bir artışa neden olmasıyla 
açıklanır. Bireysel kapitalist için çözüm gibi görünen tüm ilişkiler, bir sonraki çevrimde 
toplam sermayenin tümü üzerinde etkili olmaktadır. Toplumsal sermayenin üretkenliğinde 
rekabet nedeniyle gerçekleşen gelişmeler o toplumun üretici güçlerindeki bir ilerlemeyi 
göstermektedir. Sermayenin organik bileşimindeki artışlar, sermayenin toplam kitlesinin 
değişen ve değişmeyen sermaye biçiminde nispi bölünmesinde etkili olmaktadır. Değişimin 
tarihsel olarak da gözlemlenebilen yönü değişen sermayenin payının gittikçe üretim 
sürecinde değişemeyen sermayeye oranla azalmasıdır. Bu sermayenin her iki biçiminin 
mutlak kitlelerinin artması pahasına gerçekleşir. Sermayenin organik bileşimindeki artı 
aynı zamanda el konulan artı emek, artı değer ve kâr kitlelerinin de azalması anlamına 
gelmektedir.  Dolayısıyla el konulan artı değer kitlesindeki artışa rağmen toplam sermayenin 
bu artık ile kurduğu oransal ilişki kendisini kâr oranlarının düşme eğilimi olarak gösterir. 
Kâr oranlarındaki düşme sermaye tarafından ya mevcut emek gücünün daha fazla 
sömürülmesi ki bu yöntemin fiziki sınırları vardır ya da nispi olarak azalan aynı emek gücü 
kitlesinin daha fazla değişmeyen sermayeyi yani üretim araçlarını harekete geçirmesiyle 
aşılmaya çalışılır. Bu noktada gittikçe artan miktarlarda yeniden yatırımlar devreye 
girmektedir. Sermayenin organik bileşimindeki her artış giderek daha büyük miktarda 
sermayenin üretim sürecine yatırılması anlamına gelmektedir ki diğer yandan artan emek 
gücü sömürüsüne rağmen bu büyümenin karşılanması olanaksız hale gelmektedir. Diğer 
bir etken olarak düşen kâr oranları toplumsal sermayenin yeniden üretime başlamasını 
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irrasyonel kılmaya başlar. Azami kâr peşinde koşan sermaye düşen mevcut kâr oranlarından 
bir toplumsal yeniden üretim sürecine girmekte başarısız olmaktadır. Toplumsal yeniden 
üretim zincirlerindeki bu kopuş kriz öncesi dönemde birbirini telafi eden bireysel iflasların 
genel bir görünüm almasına neden olur. Yeniden üretimle ilişkilenemeyen sermayeler, 
gerçekleşmeyen metalar, sermayenin büyümesini olanaklı kılmayan kârlar ve toplumsal 
olarak sermaye için anlamsız hale gelmiş bir toplumsal yeniden üretimle birlikte kriz 
kendini gösterir. Dolayısıyla kriz; kâr oranlarının düşme eğilimi nedeniyle toplumsal 
yeniden üretimin gerçekleştirilememesi, sermaye birikiminin olanaksız hale gelmesidir. 
Olgunun temelinde ise toplumsal olarak üretici güçlerin gelişmesi ile üretici güçler ile 
üretim/mülkiyet ilişkileri arasındaki çelişki yatmaktadır. Kapitalist üretim biçiminde 
kâr oranlarının düşme eğilimi nedeniyle toplumsal yeniden üretim zincirinin kopuşu 
biçiminde ortaya çıkan krizler bu nedenle tarihsel krizler olarak tanımlanmaktadır.

Çalışmanın ilerleyen kısmında görülebileceği gibi niteliksel olarak diğer krizlerden 
farklı olan bu kriz biçimleri tarihsel dönüşümlerin nedenleri olarak ortaya çıkmaktadır. 
Tarihsel krizlerin açıklanmasının ardından uluslararası para sistemleri ile krizler arasındaki 
ilişkinin incelenmesine geçilebilir.

3. Tarihsel Krizler ve Uluslararası Para Sistemlerindeki 
Değişimler

Kapitalist üretim biçiminin tarihsel gelişimi içerisinde her refah döneminin bir 
durgunluk dönemi tarafından takip edildiği görülmektedir. Bu durgunluk dönemleri, 
üretim sürecinin ve sermaye birikiminin yavaşladığı hatta imkânsız hale geldiği, 
pazarın gerçekleşmeyen metalarla dolup taştığı, toplumun üretici gücünde sermayenin 
değersizleşmesine ya da yıkımına bağlı olarak büyük oranlı düşüşlerin yaşandığı, işsizliğin 
yükseldiği artan işsizlikle birlikte nispi aşırı nüfusun arttığı ve ücretlerin aşağı yönlü 
baskılandığı sonunda mali bir çöküntüyle kendisini açığa vuran kriz dönemleridir (Savran, 
2013: 27).

Çevrimsel olarak 8-10 yıllık dönemlerle gerçekleşen bu kısmi durgunlukların yanında 
daha uzun dönemlerde ortaya çıkan uzun süreli ve sistemin iç çelişkilerinin ancak yapısal 
bir dönüşümle aşılmasının olanaklı hale geldiği tarihsel krizler ile uluslararası para 
sistemleri arasındaki belirlenim ilişkisi çalışmanın odağını oluşturmaktadır. Tarihsel 
krizler ile uluslararası para sistemlerindeki değişimlerin ilişkisi dört tarihsel alt dönemde 
ele alınmaktadır. İlk olarak 1873-1896 krizi: “büyük buhran” ve altın para sistemi ardından 
1929-1946 krizi: Bretton Woods ve altın kambiyo sistemi; küreselleşme, neoliberalizm gibi 
pek çok kavramın iktisat literatüründe ana akıma yerleştiği üçüncü dönem 1973-1980 krizi 
ve son olarak kapitalizmin son tarihsel krizi olarak 2008 krizi ve sonrası dönemdir.

3.1. 1873-1896 Krizi: “Büyük Depresyon” ve Altın Para Sistemi

İngiltere, 1873-1896 krizine kadar, pamuklu manifaktüründe yaşanan teknik 
gelişmelerle fabrika tipi üretime geçerek, geniş ölçekte ve kitlesel olarak sermaye birikimini 
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gerçekleştirmiştir. Pamuklu sanayindeki gelişmeler 1850’lerden sonra kömür, demir ve 
demiryolu inşası gibi başka sektörlere yayılmıştır. Üretici güçlerdeki gelişme ile buharlı 
motorun sanayide yaygın olarak kullanımı bunun temel nedenidir. Sağladığı teknolojik 
liderlikle “dünyanın atölyesine” dönüşen İngiltere’de Sanayi Devrimi iki aşamadan 
oluşmaktadır (Hobsbawm, 2005: 123). İlk aşama (1780-1830) temel dinamiğini pamuklu 
dokumadan almıştır. Bağlı alt sektörleriyle iplik eğirme ve dokumacılık, 1833 yılında bir 
buçuk milyon kişinin istihdam edildiği, ülkenin dış ticaretindeki büyüklüğüyle, ekonominin 
işleyişinde belirleyici etkiye sahiptir (Hobsbawm, 1989: 74’ten aktaran Kaymak, 2008: 37). 
1830’lu yıllara gelindiğinde, pamuklu sanayindeki kârlar, teknik gelişmelerle sağlanan 
emek üretkenliğindeki artışlar nedeniyle düşmüş ve sermayenin bu alanlarda üretim 
yapması oldukça zorlaşmıştır. Dokuma sanayinin bu krizi yeni birikim alanlarının ortaya 
çıkmasına neden olmuştur (Kaymak, 2008: 41). Sanayi Devrimi’nin ikinci aşaması temel 
dinamiğini buhar gücünün üretim sürecindeki genelleşmesinden almıştır. 1870’li yıllara 
değin demir-çelik, kömür üretimi, ulaştırma sanayinin gelişimi gibi yeni sermaye birikim 
alanlarının ortaya çıkışı ve gelişimi, üretici güçlerdeki devrimsel gelişmelerin sonucu 
olarak ortaya çıkmıştır. 1850’li yıllarda demiryolu hattının neredeyse tamamını inşa eden 
İngiltere, ulaşım olanaklarındaki gelişmeyle, sanayi ürünlerini kırsal kesimlerin en ufak 
noktalarına kadar ulaşmasını sağlamaktaydı. Tüm ülkeyi saran kanalların, yolların ve 
demiryollarının inşası, bu alanlardaki tekniğin gelişimiyle, okyanusları aşan daha güvenli, 
hızlı ve donanımlı gemilerin inşasını olanaklı kıldı. Ulaştırma alanındaki gelişim aynı 
zamanda İngiltere’nin ulusal bir ekonomiden uluslararası bir egemen güce dönüşmesinin 
olanaklarını yaratmaktaydı (Başer, 2011: 151).

Kapitalist üretim biçiminin dünya çapındaki ilk krizi olan ve iktisat tarihçilerinin 
“Büyük Depresyon” olarak adlandırdıkları, 1873-1896 krizi, ilk olarak dolaşım alanında 
satılamayan tarımsal ürün fazlalarıyla ortaya çıkmıştır. Dolaşımda meta başkalaşımının 
kopuşuyla, tarımsal ürünlerin gerçekleşmemesi, bu alanda gelirin düşmesine buna bağlı 
olarak sanayi mallarının talebinin düşmesine ve böylece sanayide üretim fazlası sorunu 
baş göstermesine neden olmuştur. Tarımsal metalar ile sanayi metaları arasındaki 
fiyat düşüşleri ve buna bağlı olarak gerçekleşen talep azalışları, üretim sürecindeki 
toplumsal üretkenliğin bütünüyle artmış olmasından kaynaklanmaktadır. Sanayileşmiş 
ülkeler serbest ticaretten vazgeçerek, gümrük duvarlarını yükseltmişler ve korumacılığa 
yönelmişlerdir. Dünya ticaret hacminin daralmasıyla ülkelerin aşırı üretim sorunu 
daha da büyümüştür. Devletlerin ekonomilerine müdahaleyi artırmaları; sanayilerine 
parasal yardım yapmaya başlamaları aynı zamanda sermayenin merkezileşmesini ve 
yoğunlaşmasını hızlandırmıştır (Köymen, 2007: 35). Serbest rekabet ve ticaret döneminin 
sonu anlamına gelen tüm bu uygulamalarla birlikte kriz, her ne kadar dünya çapında 
aşırı üretim ve eksik tüketim görüngüsüne yol açmışsa da kapitalist üretim biçiminin, 
kâr oranlarının düşme eğilimi yasası nedeniyle karşı karşıya kaldığı ilk tarihsel krizidir10. 

10 Kaymak (2008: 50) Marczewski’ye  (1961) dayandırarak açıkladığı bu durumun nedeni Fransa’da 
sanayinin daha az gelişmiş olmasının yanında Fransız köylülerinin kooperatifleşme girişimleri 
ve yüzyılın sonunda gündeme gelen korumacı tedbirlere nedeniyle Fransa’nın nispeten daha az 
etkilendiği bu krizin patlak vermesiyle ilk büyük şokun Almanya’da yaşandığını belirtmektedir.
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Sanayileşmenin birinci aşaması gibi ikinci aşaması da kendi içsel çelişkilerinden 
kaynaklanan durgunluk ve kriz ile karşı karşıya kalmıştır. 1873-1896 yılları arasında 
durgunluk ve hızı yavaşlayan büyüme ekonominin genel eğilimi haline gelmiştir11. Kriz 
dönemi boyunca fiyatlar, kârlar ve faiz oranları önemli ölçüde düşmüş ya da düşük 
düzeyde seyretmiştir. 1873-1896 yılları arasında gerileme eğilimine eklemlenen, üç 
tane gerileme ve iki kısa dönemli toparlanma dönemlerini içeren çevrimler yaşanmıştır 
(Hobsbawm, 2005: 116-120, Kaymak, 2008: 52-53).

Kapitalist üretim biçiminin bu ilk tarihsel bunalımına kadar olan süreçte uluslararası 
para sistemi olarak gümüş ve altının aynı anda eşit statüde kullanıldığı bimetalizm (çift 
metal sistemi) geçerli olmuştur. Bu para işlevini üstlenen değerli madenlerden arasında 
sabit bir değer oranının tespit edildiği, her iki madenin istenildiği miktarda, bedelsiz ya da 
çok ufak bir ücretle sikkelere dönüştürülebildiği ve her iki metal paranın da tüm ödemelerde 
sınırsız kullanılabildiği sistemdir. Gümüş ve altının değer ölçüsü ve ödeme aracı olarak 
aynı zamanda kullanıldığı bu dönemin para sistemi 1900’lü yıllara değin devam etmiştir. 
Bunun yanında 1848 yılında Kaliforniya ve 1851 yılında Avustralya’da altın madenlerinin 
keşfi ve dünya altın üretiminde emek üretkenliğine bağlı olarak görülen yüksek düzeyde 
artış özellikle 1870’li yıllardan hemen önce uluslararası para sistemi olarak altın standardı 
sistemine geçilmesinin nedenlerinden biri olmuştur. 1870’li yıllardan “Birinci Paylaşım 
Savaşının” patlak verdiği döneme kadar uluslararası para sistemi altın ithali ve ihracının 
serbest olduğu, paraların değerlerinin içerdikleri sabit ağırlıkta ve saflıkta altın ile 
belirlendiği altın standardı sistemidir.

3.1.1. 1873-1896 Arasında Uluslararası Para Sisteminde 
Yaşanan Değişiklikler

Altın standardı sistemi temelinde klasik ekonominin varsayımlarına dayanmaktadır. 
Bu teorik alt yapı üzerine gelişen uluslararası para sisteminde para arzı ile altın rezervi 
arasında birebir bir eşitlik söz konusudur. Dolayısıyla altın rezervleri dolaşım aracı 
ihtiyacının tümünü karşılamaktadır (Öney, 1980: 86). Altın Standardı Sisteminin işleyiş 
mekanizmasında herhangi bir aksaklık olmaması halinde uluslararası para sisteminin, 
temel amaçları olan dolaşım alanı için ihtiyaç duyulan ulusal para miktarının belirlenmesi, 
kontrolü ve sınırlanmasını, fiyat istikrarını sağlayarak enflasyonun önlenmesini, döviz 
kurlarının sabit tutulmasını ve ekonominin doğal yasalarıyla kendiliğinden işleyişini 
sağlayacağı varsayılır. Çünkü ulus içerisinde merkez bankasının altın rezervlerine bağlı 
olarak dolaşıma çıkacak para miktarı sabittir. Altın rezervlerinde kısa dönemde yüksek 

11 1873-96 krizi ile birlikte, klasiklerin otomatik işleyen piyasalarda üretim fazlalıkları mümkün 
olmadığı ve ekonominin her zaman tam istihdam düzeyinde olacağı gibi öngörülerinin doğru 
olmadığı ortaya çıkmıştır. Adam Smith’in “görünmez eli” artık işlemiyordu. Ücretler, kârlar, nüfus, 
tarımsal üretim ve işsizlik birlikte yükseliyordu. Ücretler sendikalaşma, karlar, tekelci yapılanma 
ve üretimin kısılması nedenleriyle artıyordu; üretimin kısılması ise işsizliği artırıyordu (Köymen, 
2007: 35). Yüz yıl süren klasik iktisadın egemenliği 1873-96 krizi ile birlikte çeşitli cephelerden gelen 
eleştirilerle yıkılmıştı. Gelecek dönemin egemen iktisadi doktrinini marjinalist Neoklasik teori 
oluşturacaktır.
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dalgalanmaların yaşanmayacağı varsayımına bağlı olarak ekonomi bu yolla enflasyondan 
korunmuş olmaktadır. Enflasyonist etkilerin ekonomiyi etkilemediği koşullarda döviz 
kurlarının da istikrarı aynı zamanda sağlanmış olmaktadır. Dolayısıyla altın stokunun para 
arzını, bunun fiyat istikrarını ve bunun da döviz kurlarını belirlediği koşullarda ekonomi 
otomatik olarak kendiliğinden işleyecek ve herhangi bir devlet müdahalesi gerekmeyecektir 
(Savaş, 2010: 45-46). 

Bu yapı içerisinde altın, temel işlevleri olan uluslararası ödemelerde dengesizlikleri 
giderici bir ödeme aracı olmaya ve sistemi kabul eden tüm ulusların paralarının değerini 
belirleme rolünü yerine getirmeye çalışmaktadır. Altın standardının klasik biçiminin 
geçerli olduğu bu dönem göreli bir istikrar dönemidir. Sistemin başarılı bir biçimde 
yürütülmesinde dünyanın herhangi bir savaş süreci içinde olmaması, ulusların bütçelerinin 
çok büyük boyutlarda gerçekleşmemesi ve buna bağlı olarak ödemeler dengelerindeki 
sorunların ekonomilerde istikrar bozucu bir etkiye sahip olmamaları, uzun dönemde 
yine istikrarlı bir büyümenin gerçekleştirilmesi, para ve finansal iklimin bu gelişmeye 
ayak uydurması etkilidir. Ayrıca altın standardı sistemini benimseyen ülkelerin üretim 
potansiyelleri büyük çapta dengesizliklere olanak vermemektedir (Çağlar, 2003: 23-24). 
Böylece altın standardı teorik varsayımlarıyla uyumlu bir işleyişi sağlayabilmekteydi. 
1873-1896 krizinin ardından uluslararası bir para sistemi olarak geçerli olan altın standardı 
temelde Birinci Paylaşım Savaşı’na kadar istikrarlı bir gelişim sürdürse de savaş koşulları 
nedeniyle sistemin uluslararası geçerliliğinden bahsedilememektedir. Ancak altın standardı 
sistemi yeni uluslararası para sistemi olan Altın Döviz Standardının oluşturulmasına kadar 
kimi zaman kesintilere uğrasa da uluslararası para sistemi olarak geçerliliğini korumuştur.

3.1.2. Sistemin Çöküş Emareleri Göstermesi

19. yüzyılın sonlarında sanayi ve bankacılık kesimlerinde sermaye birikimi önemli 
boyutlara ulaşmıştır. Sanayi kapitalistleri ile banka sermayesi arasındaki ilişkilerin 
derinleşmesi, bu dönemdeki sermayenin merkezileşmesi ve yoğunlaşmasını sağlamıştır. 
İkinci sanayi devrimiyle birlikte ulaştırma alanında gerçekleşen büyük ölçekli yatırımlar, 
sermayenin yoğunlaşmasının manivelası olmuştur. Aynı zamanda demiryolu yatırımlarının 
anonim şirketler biçiminde örgütlenmesi hisseler yoluyla sermaye toplanması birikimin 
ölçeği üzerinde son derece belirleyicidir. Bu gelişmeler büyük barajların inşasından, 
yeni ulaşım yollarına ve petrol çıkarım tesislerine kadar pek çok geniş ölçekli yatırımı 
koşullamıştır. Böylece sermaye, küresel ölçekte mekânsal olarak genişlemiş hem de üretim 
ve teknik olarak önde olan ülkelerde derinlemesine bir birikimin gerçekleştirmiştir.

Hisse senetli anonim şirketlerin kurulmasıyla, bireysel sermayenin birikimin önünde 
oluşturduğu engel de aşılmıştır. Böylece birikimin yoğunlaşması yirminci yüzyıla girerken, 
önde gelen ekonomilerinin tümünde yaşanmıştır. Dünya genelindeki sermaye birikimi 
ABD’deki tröstlerin sanayi sektöründeki şirketlerin dörtte birine sahip olarak üretimin % 
80’ini ellerinde bulundurdukları ve toplam istihdamın içerisindeki paylarının % 75’lere 
ulaştığı bir yoğunlaşmayı getirmiştir. Ayrıca birikimin ulaştığı en yüksek aşama banka 
sermayelerinde gerçekleşmiştir (Sönmez, 2005: 39). Dünya ölçeğindeki kısa vadeli sermaye 
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hareketleri, gerek uluslararası ticaretin finansmanında, gerekse ülkelerin karşılaştıkları dış 
ödeme dengesizliklerindeki kısa vadeli mevsimlik dalgalanmalarda yapısal ayarlamaların 
uygulanmasını gereksiz kılmıştır. Aynı zamanda küresel ölçekte dengesizliklerin yapısal 
bir hal aldığı koşullarda ise fiyat ya da gelir etkilerini kapsayacak uzun vadeli önlemlere, 
piyasanın “otomatik” dengeye getirici işleviyle birlikte başvurulmasını engellemiştir. 
Uluslararası altın standardı sistemi içerisinde bu kısa vadeli sermaye hareketlerinin faiz 
oranlarına ve kurların belirlendiği altın noktaları arasındaki kur oynaklıklarına son derece 
duyarlı olması, uluslararası rezerv kullanımında sistem açısından bir tasarruf sağlayarak 
nispeten istikrarlı bir işleyişin yakalanmasına olanak tanımıştır. Ancak zaman zaman 
denge bozucu spekülasyonlar, savaş ya da ulus içi yaşanan siyasi krizler gibi durumlarda 
hem kısa vadeli özel ya da resmi sermaye hem de uzun vadeli sermaye daha düşük rizikolu 
uluslara kaymıştır.

Bu gelişmelerle 1873-1896 krizi, uluslararası para sistemi olarak geçerli olan altın 
para sisteminin birden ve bütünüyle bir çöküş yaşamasına neden olmamakla birlikte, 
sistemin uygulanmasında oldukça farklı yollara başvurulmasına neden olmuştur. Kriz 
nedeniyle piyasalara kırdırılmak amacıyla sürülen senet arzındaki artış, bu arz karşılığını 
altına çevirmek zorunda olan bankaların rezervlerindeki kısmi azalmaya neden olmuştur. 
İngiltere ve Fransa gibi dış ticarette alacaklı konumunda bulunan ülkelerin alacaklarını 
likide çevirmedeki ısrarlar ve bu ısrarlar sonucu ekonomileri baskılanan Almanya, 
Rusya ve ABD gibi ülkelerde sorunların ortaya çıkması, sistemin çöküş emareleri olarak 
değerlendirilebilir. Altın rezervlerindeki artış nedeniyle Londra’da merkezileşen altın 
rezervleri ve Londra’nın yeni kredi tanımlamasında gösterdiği çekingenlik, krizin bir 
diğer görünüm biçimidir. Bu koşullar altında Almanya, Rusya, Avusturya-Macaristan ve 
Fransa’nın paralarının altına konvertibilitelerini durdurmaları, bu önlemlerin ilerleyen 
süreçte İngiltere ve ABD tarafından da alınması sistemin girdiği çıkmazın ilk işaretleridir.

Sistemin çöküşüne dair en açık olgu, 19. yüzyılın neredeyse tamamında görülen 
deflasyonist eğilimin daha da derinleşmesidir. Bu dönemde yaşanan fiyat düşüşleri 
karşısında altın kıtlığı, altının değerlenmesi ve gümüş monetizasyonu gibi parasal etkiler 
olarak sayılmaktadır. Altın standardı sisteminde paranın doğrudan ve tam altın karşılığı 
olarak işlemesinin, özellikle dönemin klasik miktar kuramına dayanan ve bu dönemde 
gelişen emek üretkenliğine bağlı olarak artan meta arzıyla altın arzının, altın üretiminin 
doğal koşulları nedeniyle, eşanlı olarak yükselememesini fiyatlardaki deflasyonist sürecin 
nedenlerinden biri olarak anlatan bakış oldukça yaygındır. Bu açıklamaya göre, diğer yandan 
Batı Avrupa ve ABD’nin de altın standardına geçmesi sınırlı altın arzına karşılık talebinin 
büyük oranda artmasına ve fiyatlarda deflasyonist bir etkiye neden olmuş ve üretimdeki 
kârlılıkların azalarak bir krizin patlak vermesine neden olmuştur. Öte yandan bu dönemde 
faizlerin de önemli oranlarda gerilediği gözlemlenebilmektedir. Dönem itibariyle iskonto 
oranlarındaki düşük seyir daha çok yatırılmayı bekleyen sermaye kitlesinin yatırım 
alanındaki hızlı büyümeye karşın iskonto oranlarında bir düşmeyi koşullayacak düzeyde 
artmasıdır. Son olarak dönemin komisyon raporlarında da fiyatlardaki deflasyonist seyir 
ile para sistemi arasındaki etkileşimin oldukça zayıf olduğu belirtilmektedir.
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Hobsbawm (2010: 45-46) dünyada üretimin, ticaret döngüsünde ortaya çıkan 
çöküntülere rağmen, durgunluğa girmek bir yana çarpıcı bir biçimde arttığı kapitalist 
üretim biçiminin bu ilk tarihsel krizinin anlaşılmasında tarihçilerin yersiz şüphelerini 
vurgular. “Alfred Marshall’ın 1888’de ifade ettiği gibi fiyat bunalımı, faiz bunalımı ve 
kâr bunalımı” olarak ifade edilebilecek bu dönemin esas sorununun üretim kârlılığında 
yaşanan düşüklükler olduğunu belirtir. Aksine pazardaki önemli meta birikimi, bu krizin 
ne bir aşırı üretim ne de bir eksik tüketim krizi olduğunu göstermemektedir. 1873-1896 
krizi ile bu krizin ortaya çıktığı yıllar arasında uluslararası para sistemi olarak kullanılan 
altın standardı arasındaki ilişki bu nedenlerle daha çok tarihsel krizin çeşitli etkilerinin 
uzun dönemde uluslararası para sistemlerinde bir değişime neden olduğu yönündedir. 
Makine ve büyük sanayi ile birlikte gelişen uluslararası meta ilişkilerinin yarattığı mübadele 
ilişkilerini karşılayacak bir sistemin gerekliliği sonucu ortaya çıkmıştır. Ülkeler arasındaki 
ticaretin gelişmesi ve borç ilişkilerinde düzenli bir sistemin oluşturulmasında ülkelerin 
ortak bir davranış sergilemelerini gerektirmiştir. 1914 yılıyla birlikte dünya genelinde 
artan savaş söylentileri ve bitmeyen savaş yıllarının birinci dönemi ile küresel ekonomi 
içerisine girdiği savaş koşulları nedeniyle uluslararası para sistemi tam bir belirsizlik 
dönemi yaşamış, savaşın finansmanı ise altına bağlı olmayan kaydi ve kâğıt paralar 
yaratılarak aşılmaya çalışılmıştır. Elbette bu durum paranın altın ile olan tarihsel ilişkisini 
etkilememekte ancak özgün savaş koşulları nedeniyle uluslararası sistemin gerekliliklerine 
uyulmamasıyla sonuçlanması nedeniyle sistemin çöküşüne işaret etmektedir. Her ne 
kadar 1934-1939 yılları arasında ülkeler yeniden paralarını altına eşlemeye girişseler de 
savaş koşullarının sona ermesinin ardından uluslararası para sisteminde, altın standardı 
sisteminde gerçekleştirilen devrimsel değil ancak evrimsel değişikliklerle ve revizyonlarla 
altın dolar sistemine geçmiştir.

3.2. 1929-1946 Krizi: Bretton Woods ve Altın Kambiyo 
Sistemi

Altın standardı sisteminde kredi ilişkilerinin ortaya çıkması ve uluslararası ticari 
ilişkilerin sürdürülmesinde altın standardının işleyişinden kaynaklanan aksaklıklar mevcut 
sistemle kapitalist üretim biçimindeki gelişmelerin sürdürülmesini olanaksız kılmıştır. 
Paranın altına dayanan biçimi 1873-1896 krizinin ardından yerini “devlet” güdümlü bir 
para biçimine bırakmıştır (Şişman, 2011: 32). 1929-46 krizi olarak nitelenen kapitalist 
üretim biçiminin ikinci tarihsel kriziyle birlikte İkinci Paylaşım Savaşı’nın yarattığı 
yıkım nedeniyle sistemin yeniden bir birikim sürecine girmesiyle sona eren bu dönemin 
temel karakteristiği Keynesyen politikalardır12. Bu nedenle kriz sonrasında oluşturulan 

12 1876 krizi ve özellikle klasik iktisada dönük eleştiriler daha “açıklayıcı bir kuram” olarak marjinalist 
teorinin iktisadın merkezine yerleşmesine neden olmuştur. Neoklasik iktisat öğretisi, sermayenin 
çıkarlarına daha fazla cevap veren bu kuramsal ihtiyacı karşılamaktadır. Matematiğin kullanımı 
iktisat teorisi içerisinde araçsallıktan amaçsallığa doğru bir gelişim yaşanmıştır. Fizik, mekanik 
gibi bilimlerden etkilenme özellikle 19. yüzyılın ortalarında deneysel psikolojide saptanan “bir 
uyarıcı deneğe eşit aralık ve miktarlarda uygulandığında deneğin bunu hissetme yoğunluğunun 



88

CİLT/VOLUME:	 1			
SAYI/ISSUE:	 3 A. Özdemir, M. Özyiğit

uluslararası para sistemi Keynesyen bir sistem olarak nitelenebilir. Bu bölüm 1929 tarihsel 
krizi ile uluslararası para sistemi arasındaki ilişkilerin incelenmesini kapsamaktadır.

3.2.1. Savaş Sonrası Dönemde Uluslararası Para Sistemini 
Oluşturma Çabaları

Birinci Paylaşım Savaşı’nın ardından 1920’li yıllar, büyük bir yıkımın ardından 
yeniden inşa ve güçlü bir ekonomi yaratma çabalarının olduğu, görece bir iyileşmenin 
yaşandığı ve uluslararası sistemlerin yeniden kurulmaya girişildiği bir dönemdir. 
1920’lerin ikinci yarısında altın para standardı sistemi yeniden oluşturulmak istenmişse 
de bu yönde girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Özellikle 1915-1931 yılları arasında 
dünya piyasaları tam bir bunalımın içine girmiş ve pek çok farklı yolun denendiği ancak 
uluslararası anlamda bir para sisteminin oluşturulamadığı bir sistemsiz dönemle karşı 
karşıya kalınmıştır. 1929 sonrası dönemde yaşanan kriz ile altın standardını benimseyen 
bütün ülkeler bu sistemden ayrılmışlardır. Farklılaşan altın para sistemi uygulamalarının 
ardından gelen kapitalist üretim biçiminin ikinci büyük krizi 1929 Büyük Buhranı, 1945’te 
savaşın dünya genelinde sonlanıp ülkelerin yeniden bir uluslararası para sistemi oluşturma 
girişimlerinin sonuçlanmasına kadar, uluslararası para sistemini kaosa sokmuştur. 1934-39 
yılları arasında ülkeler yeniden paralarını altına eşlemeye girişseler de savaş koşullarının 
sona ermesinin ardından uluslararası para sistemi, altın dolar sistemine geçmiştir.

Krizin ilk habercisi 1926 Florida spekülasyonudur. ABD’nin sınai üretiminin düşmeye 
başlaması ve 29 Ekim 1929’da New York Borsasının çöküşüyle birlikte, krizin evrenselliği 
ve derinliği o döneme değin tahmin edilemeyecek boyutlara ulaşmıştır. Kriz, ABD’den 
başlayarak tüm Avrupa ülkelerine kısa sürede sıçramıştır. Ekonomik göstergelerdeki aşağı 
yönlü hareketler, diğer göstergelerdeki sapmaları tetikleyerek dünya ekonomisini içinden 
kolay kolay çıkılamayacak bir kısır döngüye sokmuştur. 1931 yılında ABD ve Almanya’nın 
sanayi üretimleri üçte bir oranda azalmıştır. Üretimdeki düşmeyle birlikte o döneme 

giderek azalması” ilişkisinden esinlenerek, marjinalfayda kuramını geliştirmişlerdir (Köymen, 2007: 
37). Aynı zamanda neo-klasik teori ile fiyat ilişkilerinin saptanması tekellerin ya da oligopollerin 
egemenliğindeki bir dünyada tüketici tercihlerine indirgenerek açıklanmaya başlanmıştır. Böylece 
toplumsal ilişkiler toplumun hareketiyle makro bir biçimde değil; toplumu oluşturduğu varsayılan 
her bir bireyin bağımsız bireysel hareketiyle mikro düzeyde açıklanmaya başlanmıştı. Klasik 
iktisadın emek değer teorisi terk edilerek yerini marjinalizme ve onun yöntemine bırakması dışında 
tüm temel varsayımları neo-klasik iktisat tarafından da benimsenmektedir. Bu dönüşüm ile ana 
akım iktisat literatürüne yaklaşık yüzyıl boyunca egemen olacak bir kuramın da temelleri atılmıştır. 
1929 krizi aynı zamanda ekonomik piyasalarda egemen olan serbest ticaret ilişkilerinin de ortadan 
kalkmasına neden oldu. Refah dönemlerinin tersine kriz anında bireysel zararların en aza indirilme 
çabaları, hem iktisadi doktrine hem de politikalara önemli etkilerde bulunmuştur. 19. yüzyıldaki 
klasik öğretinin 1873-96 krizi ile uğradığı avamlaştırmanın (Manchester öğretisi) bir sonucu olarak 
neo-klasik okul ve liberalizm yaklaşık elli yıllık bir kesintiye uğramıştır. 1970’li yıllardaki krizlerin 
ardından ana akım iktisat, tekrardan bu öğretinin 21. Yüzyıl biçimi olarak egemenliğini ilan etmiştir 
(Kazgan, 2010). Dünya tarihinde sermaye birikim çevriminin özellikli bir dönemine denk düşen bu 
boşluk mevcut krizin yol açtığı özgün ekonomik koşullara en “uygun” çözümü öneren Keynesyen 
iktisat tarafından doldurulmuştur.



89

Kapitalizmin Tarihsel Krizleri ve Uluslararası Para Sistemlerine Etkileri

kadar stoklarla tutulan tüketim malları ve ham ve yardımcı maddelerin fiyatlarında 
büyük bir deflasyon yaşanmıştır. Bu durum ekonomisi sadece bir kaç tüketim malı ya da 
hammadde üretimine dayanan ekonomilerin iflasını beraberinde getirmiştir. Brezilya, 
Arjantin, Avustralya, Mısır, Hint Adaları ve daha pek çok ülke bu deflasyon nedeniyle 
ekonomilerindeki çöküşü durduramamıştır. Dünya ticareti krizi izleyen dört yıl içinde 
neredeyse %60 oranında azalmıştır (Hobsbawm, 2008b: 120-124). Öte yandan krizin 
yarattığı en büyük etki işsizlik oranlarındaki uzun süreli ve büyük yükselmeyle emek gücü 
kitlesi üzerinde olmuştur. Krizin etkilerinin en sert yaşandığı dönemde pek çok ülke yüksek 
işsizlik oranlarıyla karşı karşıya kalmıştır13. Ancak işsizlik koşullarını ortadan kaldıran 
tek devlet 1933-1938 arasında Almanya olmuştur (Hobsbawm, 2008a: 122). Amerikan 
hükümetinin doları dalgalanmaya bırakmaması ve altın standardında devamlılığa 
karar vermesi aynı zamanda ulus içi ekonomik politikalarına bağlı olarak hükümetin 
değişmesine neden olmuştur. Hoover’ın ardından gelen Roosevelt hükümeti ise Doları 
altın standardından çıkararak altını günlük altın satım alımları yoluyla yaklaşık dokuz ay 
içerisinde % 40 oranında devalüe etmiştir. Altının Ons fiyatı 20,67 Dolar düzeylerinden 35 
dolara getirilmiş ve bu yolla Amerikan banka sistemindeki kriz durdurulmuş ve iyileşme 
başlamıştır (Eichengreen, 2008: 48).

Bu dönemde uluslararası para sisteminde meydana gelen değişikliklere ve uluslararası 
parasal hareketlere bakıldığında, savaş döneminde altın stoklarının büyük ölçekte 
ABD’ye akın etmesi gözlenmektedir. ABD’ye akın eden altın rezervi nedeniyle Avrupa 
ekonomilerinin rezervleri büyük oranda azalmış ve bu rezervler karşılığında, Avrupa 
ekonomilerinde büyük miktarlarda kâğıt para birikmesine neden olmuştur. ABD’ye akın 
eden altın ile para arzı arasındaki ilişkinin kesintiye uğratılması aynı zamanda ABD’de 
sınırlı meta üretimine karşılık artan bir altın rezervi dolayımıyla emisyon ve kredilerdeki 
bir artışla yüksek ve hızlı bir enflasyon yaşamasının önüne geçildiği söylenebilir. Ancak 
altın rezervlerinin dünya genelinde dengesiz dağılımı, altın standardındaki bir çöküşü 
hızlandırmıştır. Dünya genelinde savaş koşulları nedeniyle enflasyonist etkilerin giderek 
artması, bir panik havasının egemenliği uluslararası para sistemlerini etkilemiş ve dünya 
paralarını ya da bir başka deyişle uluslararası para sistemini bir krize yöneltmiştir. 

Uluslararası bir para sisteminin oluşturulmasında ilk çaba cari dönem ile gelecek 
dönemin hegemonik güçleri olacak İngiltere ve ABD’den gelmiştir. ABD ve İngiltere 
arasındaki faiz oranlarının karşılıklı olarak belirlenerek, İngiltere’deki faiz oranlarının 
ABD’den yüksek olmasının sağlanması, ilk olarak İngiltere’nin yüksek enflasyon oranının 
baskılanmasını amaçlamaktadır. İkinci olarak düşük faiz oranıyla kredi açma gücüne 
sahip New York bankalarının dünya finans piyasaları üzerindeki egemenliğinin koşulunun 
yaratılmasıyla sonuçlanan bu durum, uluslararası para sisteminde bir hegemonya kayışının 
ifadesidir. 1929 krizi ile 1930’lu yıllar kıyasıya bir uluslararası ekonomik ve politik 
rekabetin yaşandığı dönem olarak karakterize olmaktadır. Küresel durgunluk ve krizin 
neden olduğu yüksek oranlı işsizlikle mücadelede rekabet devalüasyonlarıyla her ulusun 

13 İşsizlik oranları İngiltere ve Belçika’da % 22-23, İsveç’te % 24, ABD’de % 27, Avusturalya’da % 29, 
Norveç’te % 31, Danimarka’da % 32 ve Almanya’da % 44 olarak gerçekleşmiştir.
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bir diğeriyle rekabet ettiği bu dönem 1936 yılında her bir para sahasının temsilcisi olarak 
ABD, İngiltere ve Fransa’nın karşılıklı imzaladığı “Üçlü Anlaşmayla” aşılmaya çalışılsa 
da etkin bir koordinasyonun sağlanamaması çözümü bitmeyen savaş yıllarının ikinci 
döneminin ardına atmıştır. Krizden kurtuluş çabaları içerisinde özellikle İngiltere’nin 
sterlini devalüe etmesinin sonucu olarak spekülatif saldırılara daha fazla karşı koyamayacak 
hale gelmesi ve altın döviz sisteminden kopuşuyla birlikte çeşitli para birlikleri ortaya 
çıkmıştır. Uluslararası bir sistemin olmadığı ve her bir ülkenin birbiriyle kıyasıya rekabet 
içerisine olduğu bu dönemde miktarı ve yıllık artışı dünya ticaretindeki hızlı büyüme 
karşısında yetersiz kalan altını paylaşmak ve altın rezervlerini arttırmak, dönemin belli 
başlı devletleri arasında adeta bir altın savaşına dönüşmüştür. Bu amaçla, ulusal paraların 
döviz kurunu olması gereken kurun altında belirlemek, reeskont oranlarını yükseltmek, 
altın çıkışını kontrol altına almak gibi politikalar uygulamaya konulmuştur (Savaş, 2010: 
70). Bu politikalar yanında ikili ya da bölgesel para bloklarının oluşturulması, “Kambiyo 
İstikrar Fonlarının” oluşturulması ya da ticari ilişkilerin ikili biçimlerde kurulması gibi 
savaş sonrası yılların uluslararası para sistemlerinin nüvelerini oluşturacak çeşitli yollar 
denemiştir.

Bitmeyen savaş yıllarının yarattığı yıkımın ardından İkinci Paylaşım Savaşı 
öncesindeki artan üretime ayak uyduramayan talep koşulları ortadan kalkmıştır. Sistemin 
içsel çelişkileri nedeniyle gelişen sosyal devlet algısı ve buna bağlı işçi sınıfının sendikal 
örgütlenmesinde ve ücretlerinde artışın yanında devletin aktif olarak tüketim sürecinde yer 
almaya başlamasıyla artan üretime paralel bir artan talep ile karşılaşılmıştır. 1945 sonrası 
dönemde özellikle Keynesyen politikaların egemenliğine bağlı olarak devlet müdahalesine 
dayalı bir serbest piyasa ekonomisinin kurulması, kapitalist üretim biçiminin altın 
çağı olarak nitelendirilen ve 1945’ten 1973 krizine dek sürecek dönemin yaşanmasını 
olanaklı kılmıştır. Savaş sonrası dönemde artan üretkenlik ve talebe dayanarak dünya 
ticaretinin serbestleştirilmesi ve geliştirilmesi, çok taraflı denkleşmeye olanak verecek 
ve savaşta yıkılan ülke ekonomilerinin onarımını kolaylaştıracak bir uluslararası ticari 
ve parasal sistemin kurulması, ithalata getirilen tek taraflı sınırlamaların kaldırılması ve 
devalüasyonun kaldırılarak istikrarlı bir uluslararası para sisteminin kurulması gerekliliği 
kendisini dayatmıştır. Savaş sonrası dönemde hem finansal hem de üretim alanındaki 
istikrar Euro- Dolar piyasalarının oluşması, para rezervlerindeki artış ile birlikte istikrarlı 
bir uluslararası para sisteminin oluşturulmasını gerekli kılmıştır (Turgut, 2010: 29). Savaş 
sonrası uluslararası para sisteminin nasıl olacağı sorusu ulusların önündeki en büyük 
sorundu. Çalışmalar 1940 yılından itibaren başlamıştır. Uluslar bu hazırlıklarında yalnızca 
yeni bir parasal sistemin yaratılmasını değil aynı zamanda savaş sonrası dönemde zarar 
gören ülke ekonomilerinin yeniden kurulmasına kamu hizmetleri ya da mali kurumların 
tekrar işler hale getirilmesine diğer yandan da ulusların ihtiyaç duydukları tüketim malları 
ihtiyaçlarının karşılanmasına da eğilmişlerdir (Turan, 1980: 83). Yeni bir uluslararası para 
sistemi oluşturma çabaları daha savaş sona ermeden 1-22 Temmuz 1944’te Washington 
yakınlarındaki New Hampshire’ın Bretton Woods kasabasında yapılan toplantıyla en üst 
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düzeyine ulaştı. Toplantıya Sovyetler Birliği de dahil olmak üzere Amerika ve İngiltere’nin 
önderliğinde dönemin belli başlı tüm sanayileşmiş ülkeleri katılmıştır14.

Savaş dönemi boyunca pek çok bölgesel ya da bireysel girişimle istikrarlı bir uluslararası 
para sistemi oluşturulmaya çalışılsa da bunlar başarılı olamamışlardır. Ancak küresel 
düzeyde bir araya geliş ve tüm ulusların ortak hareketi ve kararıyla evrensel niteliklere 
sahip bir sistemin oluşturulması Bretton Woods toplantılarının sonucu olarak ortaya 
çıkmıştır. Bu nedenle kurulan yeni uluslararası para sisteminin adı Bretton Woods Sistemi 
olarak anılmaktadır. Bretton Woods Sistemi temelde İngiltere ve ABD’nin hazırladıkları 
raporlar üzerinden bir uzlaşma sonucu şekillenmiştir. Konferansta her ili ülkenin kendi 
özgün koşullarını değerlendirerek getirdiği, Keynes tarafından hazırlanan İngiliz planı 
ile White tarafından hazırlanan Amerikan planı tartışılmıştır. Bretton Woods Sistemi ile 
tarihsel olarak ilk kez uluslar kendilerini yazılı bir anlaşmayla belirlenen uluslararası para 
sisteminin kurallarını uygulama zorunluluğu altına almışlardır. Böylece savaş sonrası 
uluslararası para sisteminin yazılı anayasasını oluşturmuşlardır (Savaş, 2004: 62).

3.2.2. Sermaye Birikiminin Altın Çağı

Kapitalist üretim biçiminin 1945-1973 arasındaki dönemi için kullanılan altın çağ 
deyimi, sistemin yaklaşık 200 yıllık tarihi boyunca en başarılı büyüme oranlarını ve 
buna bağlı olarak artan bir refah düzeyini yakalayabildiği dönem olması nedeniyledir. 
İkinci Paylaşım Savaşı’nın ardından oluşturulan yeni uluslararası sistemin kuralları 
Bretton Woods tarafından belirlenmektedir. Uluslararası sistemin yeni koşulları; sabit 
kur sistemine geçişle birlikte Dolar ve Sterlin rezerv para olarak kabul edilmiş ve 1 Ons 
altın=35 dolar paritesi kabul edilmiştir. Sabit kur sisteminin işleyişini sağlamak amacıyla 
IMF kurulmuş ve ödemeler dengesizlikleri durumunda sistem, devalüasyonlar yoluyla 
ihracatı artırarak gelir sağlamayı prensip edinmiştir. Diğer yandan merkez bankaları bu 
sabit kurları ve rezervleri dengede tutmakla sorumlu tutulmuşlar ve özellikle savaş sonrası 

14 İki ülke eski ve yeni rejimin hegemonik güçleri olarak İngiltere ve ABD olmuştur. 1925 yılından itibaren 
bu iki ülke arasındaki uluslararası istikrarlı bir parasal sistem oluşturma girişimleri her ne kadar 1929 
krizi ve savaş gibi tarihsel koşullar nedeniyle başarıya tam olarak ulaşamasa da, düzenlenen toplantıya 
bir plan ve öneri hazırlayarak gelen iki ülke olmaları anlamlıdır. Bretton Woods toplantıları İngiltere 
adına Keynes’in hazırladığı İngiliz Planı ile ABD adına White’ın hazırladığı Amerikan Planı arasındaki 
tartışmalarla şekillenmiştir. Diğer taraftan planların kabul edilmesi aynı zamanda dünya ekonomisi 
üzerindeki gücün ve hegemonyanın ifadesi olması açısından uluslararası ilişkilerdeki bir siyasal 
mücadeleyi de içermektedir. Sonuç olarak her iki plan da döviz kurlarının uluslararası bir kuruluş 
tarafından kontrolünü, ülkelerin likidite stokunu artırmayı, uluslararası dengenin bozulmasına yol 
açabilecek uygulamalara kalkışan ülkelerin ilgili uluslararası kuruluş tarafından kontrol edilebilirliğini, 
çok taraflı oluşturulan bir kliring mekanizmasını ve her ne kadar liberal bir ekonomi düşüncesine sahip 
olunsa da gerektiğinde ülkeler tarafından ekonomiye müdahale edilebileceğini öngörmektedir. Ancak 
iki plan, kliring birliğinin kaynak büyüklüğü, birliğe üye devletlerin aktiflerinin birliğe teslim koşulları, 
ülkelerin kredi kotalarının hesaplanmasındaki temel değişkenler, dış dengesizliklerin düzeltilmesi 
konusunda ortaya çıkacak yükümlülüklerin hangi ülkelere yükleneceği ve kliring birliğinin niteliği 
yani siyasi iktidar tarafından kontrol edilebilecek bir yapı olarak mı yoksa “tarafsız” bir yapı olarak mı 
tasarlanması gerektiği konularında ayrı düşüncelere sahiptir.
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yıkımın finansmanı için Dünya Bankası kurulmuştur. Ayrıca son kurum olarak serbest 
ticaretim dünya genelinde yaygınlaşması, geliştirilmesi amacıyla Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşması (GATT) yürürlüğe girmiştir. Bu sistem altında yüksek büyüme 
oranlarının ve refahın yakalanmasında etkili olan temel değişken sermaye birikiminde 
görülen yeni teknolojik sıçrama ve bunun yol açtığı sermayenin uluslararasılaşmasıdır.

İkinci Paylaşım Savaşı sonrasında üretim sürecindeki teknolojik sıçramasını yaratan 
en önemli olgu; içten patlamalı motorun ekonominin bütününe ve otomotiv sektörünün 
ABD’ye özgü bir alan olmaktan çıkıp dünya geneline yayılmasıdır. Diğer bir ifadeyle 1890’lı 
yıllardan İkinci Paylaşım Savaşına kadar uzanan dönemde, elektrikli ve patlamalı motorun 
bütün sanayi dallarında yaygın biçimde kullanılmasının neden olduğu sermayenin organik 
bileşimindeki yükselme ve kârlılıktaki artış. Bunun yanında hafif tüketim mallarında 
elektronik ve plastikte görülen teknolojik devrim aynı zamanda tüketim mallarının da 
giderek ucuzlamasını olanaklı kılmaktadır. Hobsbawm’ın (2009: 83) belirttiği üzere, 
örneğin renkli televizyon gibi şeyler enflasyonist dönemlerde dahi fiyatları düşen az sayıda 
mal arasında yer almaktadır.

Üretici güçlerdeki gelişmelere, üretim sürecinin fordist biçimde örgütlenmesinin 
eklenmesi, sonuç olarak dolaşımdaki meta kitlesinin muazzam ölçüde artmasını sağlamıştır. 
Kısaca tanımlandığında fordizm, sanayi üretiminin kitlesel olarak gerçekleştirildiği, 
fabrika içerisinin (idari işler ve kol gücüne dayanan işler olarak) Taylorist bir biçimde 
yeniden bölümlendiği, üretim sürecinde işbölümünün ve iş tanımlarının net çizgilerle 
yapıldığı, yüksek verimlilik ve yoğunlukta standartlaşmış mal üretiminin artan taleple 
birlikte hızlandığı bir üretim sürecidir (Saklı: 2007). İkincil olarak alt yapıda meydana 
gelen bu teknolojik birikimin önünün açılmasını sağlayan muazzam bir kütlesel kentleşme 
olgusunun ortaya çıkışı bu dönemin özgün niteliklerindendir. Bu dönem ilk kez fiziksel 
anlamda köylülerin ortadan kalkmaya başladığı bir dönemdir ve bu alanlara yönelik 
kentleşme, alt-kentleşme, yol yapımı ve bunlarla ilgili her şey dönemin yalnızca gelişmiş 
ülkelerine ait gelişmeler değildir. Kırsal alanların terki, sermayenin ihtiyaç duyduğu 
ucuz emek gücünün ortaya çıkışında da son derce etkilidir. Üçüncü olarak aşırı ucuz 
enerji kaynaklarından yararlanma bu altın çağın yakalanmasında önemlidir. Aşırı ucuz 
petrol kaynaklarının elde edilişi aynı zamanda eski teknolojinin terk edilmesiyle üretim 
sürecindeki maliyetlerin son derce düşürülerek kârlılıkların artırılmasının olanağını 
sağlamaktadır (Hobsbawm, 2009: 83).

1945-1973 döneminin genel karakteristiği ise şöyle açıklanabilir. Azami kâr güdüsüyle 
sermaye, nispi artı değer artırma mücadelesinde sürekli emek üretkenliğini artırma 
eğilimindedir. Üretici güçlerde ve özellikle makinenin güç kaynağı olarak içten yanmalı 
motorlar ve elektrik motorlarının üretimde kullanılmaya başlanmıştır. Savaş koşulları 
nedeniyle sermayenin değersizleşmesinin yarattığı birikim olanağına, üretici güçlerdeki 
artışa bağlı olarak gerçekleşen emek üretkenliğindeki artışın yanında; üretim sürecinin 
fordist biçimde örgütlenmesiyle birlikte emek yoğunluğunda görülen yükselmeler eşlik 
etmiştir. Böylece 1945 sonrasında artı değer oranlarında dolayısıyla emek gücünün 
sömürüsünde büyük artışlar yaşanmıştır. Sermayeler arası rekabetin nispi artı değer 
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yarışı olarak gerçekleşmesi hem emek üretkenliğini artırmış hem de meta değerlerini 
düşürmüştür. Buna bir de emek yoğunluklarındaki artışların eklenmesi, üretim sürecinde 
daha düşük gerekli emek zaman ile daha düşük değerlerde birim metaların üretilmesini 
sağlamıştır. Üretim sürecinde gerçekleşen bu gelişmeler, altın çağın yaşanmasını olanaklı 
kılacak toplumsal değer üretimindeki artışı sağlamaktadır.

Kitlesel üretim ile birlikte kitlesel tüketimin de desteklenmesi, bir yandan döneme 
hâkim olan sosyal devlet uygulamalarıyla birlikte sınıflar arasındaki “barış” ve refah 
ortamının sağlanması mümkün olmuştur. Bu dönemde devletin ekonomiye müdahil 
olması, özellikle ABD’de ekonomik işlevlerin geniş bir kamu sektörü, birçok ülkeyle 
birlikte millileştirilmiş bir sanayi ve geniş kapsamlı, bilinçli bir planlamayla üretimin 
gerçekleştirilmesi, sermayenin kârlılığındaki sürekli ve yüksek oranlı artışın devamlılığını 
sağlamıştır. Diğer yandan gelişmiş ülkelerdeki ucuz emek gücü ve piyasayla kontrol altına 
alınan işsizliğin ortadan kalkmasıyla, tüketim malları piyasalarında görülen genişleme ve 
sermayenin kendi kendini finanse eden piyasaya bağımlılığı azalmış, dev şirketler halinde 
örgütlenmesi bu birikimi uluslararası boyutlara ulaştırmıştır. Tam istihdam ve refah odaklı 
politikalarla altın çağ, toplumun tüm kesimine yayılan özel bir birikim dönemi olarak 
ortaya çıkmıştır. Refah dönemi olarak anlatılan bu çağ, sermayenin kendisini yeniden 
yüksek birikim ve üretkenlik düzeyine çıkartacak olanakları elde etmesinin bir sonucudur. 
Tarihsel olarak özgün niteliği (yüksek büyüme ve toplumsal refah) yine tarihsel olarak 
denk düştüğü toplumsal koşulların bir sonucudur (bitmeyen savaş yılları ve dünyanın 
bütününün yaşadığı geniş ölçekli yıkım).

3.2.3. Altın Kambiyo Sistemin Çöküş Emareleri

Bretton Woods Sisteminin çöküş emareleri, sistemin işleyişi içerisinde sakıncalı alanlar 
olarak görülen likidite sorunu, ödemeler dengesi açıkları ve güven sorununun ortaya çıkması 
olarak sayılmaktadır. Nitekim likidite sorununun ortaya çıkması, ABD’nin bu sorunu 
yüksek ödemeler dengesi açıklarıyla gidermesine, yüksek ödemeler dengesi açıkları da 
doların uluslararası rezerv para olma işlevini daha fazla sağlıklı olarak sürdüremeyeceğine 
yönelik kanaatlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sistem dünya ekonomisinin üçüncü 
tarihsel krizinin 1973’te patlak vermesiyle uygulanamaz hale gelmiştir (Öney, 1980: 133). 
Bretton Woods sistemine yönelik gerçekleştirilen çözüm önerileri temelde dört ana başlık 
altında toplanabilmektedir.

Dış denkleşme sorunu: Sistemin işleyişindeki bu çelişki ve çöküş emaresi, sistemin 
etkin bir dış denge ve ödemeler bilançosu politikası içermemesidir. Zira ödemeler 
dengesizliğini gidermek için uygulanan politikalar, sistemdeki ülkelerin hem 
ekonomilerini zora sokmakta hem de ülkeler arasında farklı etkiler yaratmaktadır. Dış 
ticaret hacminin milli gelire oranla düşük olduğu ülkelerde dış denge başat bir sorun 
oluşturmazken, aynı zamanda bu ülkeler dış dengesizlikleri ile ilgili etkin bir çaba içerisine 
de girmemekteydiler. Öte yandan dış ticaret hacminin milli gelire oranla payının yüksek 
olduğu ekonomiler açısından dış dengesizliklerin ekonomi üzerindeki etkisi büyüktü. Bu 
durum yüksek dış ticaret hacmine sahip ülkelerin daha etkin ödemeler dengesi politikaları 
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uygulamalarına neden oluyor ve böylece sistem asimetrik bir işleyişe sahip oluyordu. Dış 
denge konusundaki dengesizlikler öte yandan kurlar nedeniyle dış dengenin sağlanması 
yükünü açık veren ülkelerin sırtına yüklemekteydi. Bu durum ise ödemeler bilançosunda 
açık veren ülkelerin devalüasyonlar yoluyla dengeye gelmeye çabalamalarına neden 
olmaktaydı. Bu nedenle, kurlarda böylesine değişiklikler sistemin işleyişi açısından bir 
çelişki yaratmaktaydı. Diğer yandan etkin bir dış dengenin sağlanmasında uluslararası 
rezerv paraya sahip ülkenin devalüasyonlar yoluyla kendi parasının değerini diğer ülke 
paralarına göre ayarlama aracından yoksun olması, kendi dış açıklarını kapatmakta 
devalüasyon yerine ithalat sınırlaması, sermaye çıkışının önlenmesi ya da faiz oranlarının 
arttırılması gibi önlemlere başvurmasına neden oluyordu.

Likitide sorunu: Sistemde rezerv para olarak kullanılan dolar, altın karşılığı olan tek 
uluslararası paradır. Parasal altın stokları ise rezerv para oluşturmaktadır. Sistemin işleyişte 
olduğu süre zarfında toplam rezervler içerisinde parasal altın oranı % 69’lardan sistemin 
çöküşe geldiği 1973 yılında % 23,5 düzeylerine gerilemiştir. Diğer yandan sistemin 
işleyişinin teminatı olarak ABD, parasal altın stoklarındaki azalışa karşılık ödemeler 
bilançosu açıklarıyla bu süreci işletmeye çalışmıştır. Dolardan oluşan rezervlerin toplam 
dünya rezervlerine oranı bu yıllar içinde % 28’lerden % 67’lere yükselmiştir. Sistemin 
çöküşünün göstergelerinden likidite açıkları, likidite arzındaki artışların ABD’nin ödemeler 
bilançosu açıklarıyla kapatılmaya çalışılmasına bağlanmaktadır (Öney, 1980: 133).

Güven sorunu: ABD’nin dünyanın likidite ihtiyacını karşılayamaması sonucu giderek 
artan ödemeler dengesi açıklarının rezerv para olarak dolara duyulan güveni sarsması 
olarak tanımlanmaktadır. Özellikle sistemin spekülasyona açık oluşu ve bu spekülasyonun 
oluşan Avrupa dolar piyasaları sonucu artışı ABD’nin dış açıkları nedeniyle Avrupa’ya son 
derece büyük miktarlarda Euro-Dolarların sistemin çöküşünde etkisi yüksek olmuştur 
(Turan, 1980: 168-171).

Emisyon Kazançları Sorunu (senyoraj kazançları): Sistemin parası uluslararası 
rezerv olarak kabul edilen ülkeye bir emisyon kazancı sağlaması ve küresel ölçekte 
büyük boyutlarda gerçekleşen bu emisyon kazancının adil olarak bölüşülememesi 
görülmektedir. Bu durumda birden fazla rezerv paranın sistemde oluşmaya başlaması 
sistemin devamlılığını da tehlikeye sokmaktaydı. Öte yandan diğer ülkelerin rezerv 
parayı rezerv ülkenin tahvil ve alacak senetleri ya da rezerv ülkesi merkez bankası ve 
diğer ticaret bankalarında mevduat şeklinde ellerinde tutmuşlar, dolayısıyla ABD rezerv 
kaybına uğramadan uzun süre ödemeler dengesi açığı verebilmiştir. Bu olasılık dünya 
genelinde diğer ülkeler tarafından da elde edilmek istenmesi sistemin çelişkisinin bir 
diğer biçimidir.

Savaşın bitiminden 1949’daki sterlinin devalüasyonuna kadar olan süreçte istikrarlı 
kurlar kambiyo kontrolleri, katlı kur ve düzensiz çapraz kur uygulamaları ile sağlanmıştır. 
Kurların sabit olduğu bu dönemde ülkelerin kalkınma politikaları çerçevesinde devam 
ettikleri mal ithalleri dış ödemeler açıklarını daha belirgin hale getirmiştir. 1949 yılında 
tüm ekonomilerde bir dolar kıtlığı sorunu ortaya çıkmıştır. Yaygın devalüasyonlar 
gerçekleşmiştir. Ülkeler ABD karşısında paralarının değerini düşürerek dış açıkların 
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dengeye gelmesini amaçlamışlardır. Dış dengenin sağlanmasına yönelik uygulamaların 
ülkeler arasındaki özgün koşullar nedeniyle asimetrik etkisi bu sorunu daha da ciddi 
boyutlara taşımaktaydı. Diğer yandan etkin bir dış dengenin sağlanmasında uluslararası 
rezerv paraya sahip ülkenin devalüasyonlar yoluyla kendi parasının değerini diğer ülke 
paralarına göre ayarlama aracından yoksun olması, kendi dış açıklarını kapatmakta 
devalüasyon yerine ithalat sınırlaması, sermaye çıkışının önlenmesi ya da faiz oranlarının 
arttırılması gibi önlemlere başvurmasına neden olmuştur. 

Altın kambiyo sisteminde uluslararası rezervlerin teminatı olan ABD’nin ödemeler 
dengesi açıklarıyla likidite gereksinimlerini karşılaması, Dolar kıtlığı döneminde dahi 
1958 yılına kadar herhangi bir soruna yol açmamıştır. Ancak 1958 sonrasında bir yandan 
ABD’nin dış yardımlar yoluyla ülke ekonomileri üzerinde etkili olma politikası, diğer 
yandan Vietnam savaşı nedeniyle artan harcamalar, ABD dış açıklarını önemli boyutlara 
yükseltmiştir. Bütün bu koşullar ABD ekonomisinde enflasyonist baskılara yol açmış ve 
doların devalüasyon olasılığını arttırmıştır. Aynı dönemde Avrupa Ekonomik Topluluğu 
(AET) ile Japonya gibi ülkelerin uluslararası alanda ortaya çıkışıyla artan rekabet ve ABD’nin 
küresel gücünün bu ülkeler arasında dağılmaya başlaması sistemin uygulanmasında önemli 
zorlukların ortaya çıkışına neden olmuştur. Öte yandan başta Fransa olmak üzere gelişmiş 
ekonomilerin emisyon kazançlarını elde etmek amacıyla altın standardına geçiş önerileri 
Dolar’dan kaçış biçiminde başlayan kriz, 1968 yılına gelindiğinde Washington toplantısında 
Altın Birliğinin feshi ve ikili altın borsasının kuruluşuyla sonuçlanmıştır. Bu sistem her ne 
kadar ABD’nin rezervlerindeki azalmaları durdurucu ve sistemin devamlılığını sağlayacak 
önlemler olarak alınmışsa da alınan önlemler ABD’nin dış açıklarının kapanmasını 
sağlamamıştır. Bu dönemde ABD sürekli açıklarla karşı karşıyadır (Öney, 1980: 145).  
ABD’nin tek taraflı olarak Doların konvertibilitesini kaldırması, merkez bankalarının 
müdahaleleri, piyasalarda beklenen etkisini göstermemiştir. 1971’de Smithsonian anlaşması 
olarak bilinen ve doların altın karşısındaki değerini önce 38 daha sonra kademeli olarak 
revalüe ederek yapılan çözüm arayışları başarısızlıkla sonuçlandırmıştır. 1973 yılında 
tekrar sterlinin krize girmesi ve ABD’nin ödemeler dengesi açıklarının devam etmesi, 
doların ikinci büyük devalüasyonuyla birlikte altın eşdeğerliğinin 42.22 dolara yükselmesi 
uluslararası alanda bu sistemin sürdürülemeyeceğini gösterdi ve ardından Dolar da Sterlin 
gibi dalgalanmaya bırakılmıştır (Turan, 1980: 184-193).

Tüm bu gelişmeler 1940’ların başında yaşanan teknolojik devrimin ve üretim 
sürecinin örgütlenmesinin getirdiği yüksek kârlı üretim koşullarının sona eriyor 
olmasının birer tezahürü olarak ortaya çıkmışlardır. Uzun dönemli bir durgunluğa yol 
açacak bu kriz, kapitalist üretim biçiminin üçüncü tarihsel krizidir. Moseley’in (2003: 
259) belirttiği üzere savaş sonrası dönemde ABD’nin kâr oranları 1950’li yıllarda 
%22’lerden 1970’lerin ortalarında %12 düzeylerine düşmektedir. Kâr oranlarındaki bu 
keskin düşüş aynı zamanda dünya çapındaki bütün kapitalist ekonomileri de etkilemiştir. 
Üretimin örgütlenme biçiminin fordist biçimden post-fordist biçime ve uluslararası para 
sistemlerinin “sistemsiz uluslararası para sistemlerine” dönüşeceği bu kriz teknikteki yeni 
bir sıçramayla aşılacaktır.
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3.3. 1973-1980 Krizi: Dünya Krizi mi Petrol Krizi mi 
Tartışmaları

1973 krizi, ana akım iktisat literatürü içinde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) 
ülkelerinin birlikte davranarak 1973 ve 1976 yıllarında petrol fiyatlarında artırıma gitmeleri, 
artan petrol fiyatları sonucunda üretim maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle dünya 
ekonomisinin bir yandan durgunluğa diğer taraftan enflasyonist bir sürece girerek derin 
bir kriz, bir diğer deyişle “Petrol Krizi” ile karşı karşıya kalmaları olarak tanımlanmaktadır. 
Ancak 1973 krizine değin tüm krizlerde üretim daralması sonucu işsizlik artmakta ve 
fiyatlar düşmekteydi. Bu kez küresel bir enflasyonla birlikte, işsizlik olgusu ekonominin 
karşısında durmaktaydı. Bu haliyle fiyat artışları, maliyetlerdeki artışlara yani petrol 
fiyatlarındaki yükselişlere bağlandığında krizin nedeni petrol fiyatlarını arttıran OPEC 
ülkeleri olmaktaydı. Diğer taraftan 1966 Vietnam savaşından kriz dönemine kadar, ABD 
ödemeler dengesi büyük açıklarla karşı karşıya kalmıştı. Uygulanagelen uluslararası 
para sistemi nedeniyle Dolar’ın rezerv para olma işlevini sürdürme görevi ABD’nin 
omuzlarındaydı. Para sisteminin likidite sorunu nedeniyle yüksek ödemeler dengesine 
sahip bir ekonomi haline gelen ABD, savaş harcamalarıyla birlikte kritik seviyelere ulaşan 
dış açıklarını Almanya ve Japonya olmak üzere dünyanın gelişmiş ekonomilerinden 
aldığı borçlarla sürdürmekteydi (Köymen, 2007: 48). ABD’de ortaya çıkan enflasyonist 
koşulların yanında bir de 1971’de altın standardı ve sabit kur rejiminin ortadan kalması 
diğer ülkelerinde para basmasının önündeki tüm engelleri kaldırmıştı. Dünyadaki diğer 
ülkelerin de sabit kur rejimlerinin ortadan kalkmasıyla emisyon hacmini artırması 
başlangıçta yalnızca ABD ekonomisinin sorunu olan enflasyonun bir anda tüm ülkelerin 
problemi haline gelmesine neden oldu15.

1974-1975 yıllarında uluslararası sisteminin dönüm noktasını 1969’dan itibaren 
durgunluk ve enflasyonun piyasalarda bir arada gelişmeye başlaması oluşturmaktadır. 
Dolayısıyla stagflasyon olgusunun, petrol krizleri öncesinde başladığı göz önünde 
bulundurulduğunda, hammadde fiyatlarında görülen ve kriz nedeni olarak algılanan petrol 
krizleri, üretim sürecinde çok daha öncelerde başlayan bir durgunluğun ve gerilemenin 
sonucu olarak ortaya çıkmaktadır (Savran, 2013: 58). Nitekim aşırı talep nedeniyle altın 
rezervlerindeki azalışı durduramayacağı ve Doların altın konvertibilitesini kaldırabileceği 
yönündeki sinyaller ABD’nin iki kademeli Dolar fiyatının belirlendiği 1968 yılında da 
görülmektedir. ABD’nin dış ticaret açığının devam etmesi (1970’te 9.8 milyar dolardan 
1971’de 29.8 milyar dolara) Doların uluslararası rezerv para olma özelliğine yönelik 
güvenin kaybedilmesine ve olası bir Dolar devalüasyonu ile birlikte, diğer paralarda da 
bir revalüasyonun gerçekleşeceği beklentisine yol açmıştı. Beklentilerin gerçekleşmesi ise 
Nixon kararlarıyla olmuştur.

15 Konuyla ilgili ayrıntı bir analiz için bkz. Türkcan, E (1984) Dünya Krizi mi, Petrol Krizi mi? (ed. 
İlhan TEKELİ) Türkiye’de ve Dünyada Yaşanan Ekonomik Bunalımlar, Yurt Yayınları: Ankara.
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Kapitalist üretimin içsel çelişkileri 1970’lerin başında yeniden ortaya çıkmıştır. 
1945’ten bu yana yaşanan yüksek kârların olduğu uluslararası ekonomi 1969-1971 
durgunluğunun ardından, 1972-1973 canlanmasıyla sermaye birikimi süreçlerindeki 
tıkanıklıklar nedeniyle kalıcı bir canlanma dönemine dönüşememiştir (Savran, 2013: 59). 
1949 ile 1970’lerin özellikle ikinci yarısında değin uluslararası ticaret hacmi neredeyse 
dört kat artmıştır. Bu genişleme özellikle ABD sermayesinin egemenliğine dayanmaktaydı. 
Savaş sonrası görülecek refah dönemi ABD ve İngiliz sermayeleri tarafından daha en 
başından olgunlaştırılmaktaydı. Bunu özellikle sermaye ihracı yoluyla dünya üzerindeki 
kârlı alanlara yatırım yaparak sağlamışlardı. Öte yandan krediye dayalı bu sermaye ihracı, 
birikim çevriminin genişlemesiyle doğrudan bağlantılıydı. Sermaye çevrimi sırasında 
genişleme yavaşladığında üretimden beslenen kredinin genişlemesi de yavaşlamaktaydı. 
Ancak küresel olarak sermayenin kredi talebi ile uluslararası rezerv olarak ABD Doları’nın 
kabulü, ABD’nin üretimin genişlemesinden daha büyük oranlarda kredi çıkarmasını 
mümkün kılmıştır. Diğer taraftan üretkenliğin nispi olarak geri kalmaya başladığı bir 
dönemde büyük ölçüde dolar çıkarımı, kağıt parada gerçek bir değer düşmesi meydana 
getirmiştir. ABD’nin dış açıkları kritik düzeye ulaşmıştı ve bu açıkların finansmanı Doların 
rezerv para olarak kabul edilmesi nedeniyle diğer uluslar tarafından sağlanmaktaydı. 
Ayrıca gelişmekte olan Alman ve Japon sermayeleri üretkenlikte ABD sermayelerini geride 
bırakmaya başlamıştı (Bullock ve Yaffe, 2009: 290).

1973 krizinin sermaye birikiminin yavaşlaması sonucu ortaya çıkan işsizlik ile 
uluslararası para sisteminin serbestleşmesi ve başlangıçta yalnızca ABD içinde yaşanan 
enflasyonist sürecin diğer ülkelerinde emisyonu artırmaları sonucu küresel bir hal alması 
nedeniyle durgunluk içerisinde enflasyon biçiminde yaşanmasına neden olmuştur. 
Sermayenin birikim sürecinde 1970’lerin sonlarına doğru yaşanan kâr oranlarındaki 
düşme ile birlikte, uluslararası para sisteminin altın kambiyo standardına dayanan sabit 
değerli Dolar ile işleyen biçimi de son bulmuştur.

3.3.1. Altın Eş Değerliliğinin Kaldırılması ve Uluslararası Para 
Sistemsizliği

 1944 yılında kabul edilen altın-döviz sisteminden 1970’li yıllarda kapitalist 
üretim biçiminde yaşanan köklü yapısal değişiklikler ve sistemin yeni bir krize girmesiyle 
sonlanmıştır. 1971 yılında “Nixon Şok” olarak adlandırılan Doların altın eşdeğerliğinin 
kopması olarak nitelendirilen ve yüksek devalüasyonlar nedeniyle ABD’nin artık doların 
altın karşılığını kaldırdığını “ilan etmesiyle” sonuçlanan süreç sonrasında sistemin 
reformuna ya da yeni bir uluslararası para sisteminin yaratılmasına yönelik pek çok öneri 
yapılmıştır. Bu öneriler arasında esnek kur uygulamaları, altın standardına yeniden dönüş, 
bu iki sistem arasındaki uygulamalar ve ortak para alanlarının oluşturulması sayılabilir.

1970-1980 yılları arasındaki krizin ardından artık her ulus kendi para sistemini 
kullanmaya başlamış, bunun yanında bazı ülkeler kendi paralarını başka bir ülkenin 
parasına bağlarken, bazı ülkeler de parasal birlikler oluşturmak yoluyla iyi işleyen bir 
uluslararası para sistemi oluşturmaya çalışmıştır. Ancak küresel olarak yerleşmiş bir 
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sistemden bahsedilememektedir. Ayrıca döviz kuru sistemlerinin, küresel bir uluslararası 
para sisteminin yokluğunda, ülkelerin özgün ekonomik koşulları ve uluslararası ilişkilerine 
bağlı tercihleriyle uygulanıyor olmasıyla, dünya “sistemsiz” bir para sisteminin uygulandığı 
süreci yaşamaya başlamıştır. Altın standardı ya da Bretton Woods gibi evrensel sistemler 
dışında bir ilişkiyi tanımladığından ve ulusal tercihlerin piyasalarla ilişkilendirilmesi 
anlamına geldiğinden “sistemsiz” uluslararası para sistemi, döneminin para sisteminin 
özgünlüğünü oluşturmaktadır.

1980 sonrası oluşan uluslararası para sisteminin temel özelliği paranın artık sabit bir 
altın karşılığı olarak basılmaması, emisyonun arttırılmasının ülkelerin ekonomik koşulları 
tarafından belirlenmesidir. Diğer yandan sistemin uluslararası kuruluşların denetimi 
ve egemenliğindeki yapısı dağılmıştır. Ticaretin hızla uluslararasılaşması ve ticaret 
hacmindeki artışlar diğer yandan para sermayenin uluslararası hareketinde hızlanmalar, 
finansal alandaki gelişmeler ve borsaların uluslararası ekonomi içindeki işlevlerinin yüksek 
boyutlara ulaşması dolayısıyla sermayenin bu yeni üretkenlik düzeyindeki gelişmesi ve 
birikim eğilimi uluslararası ticari ilişkilerin kurulmasına aracılık eden uluslararası para 
sisteminin sabit ya da ayarlanabilir sabit kurlar üzerinden Altına endeksli bir şekilde 
işlememesi zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Dolaşım aracı toplumun yeni üretken 
güçleri tarafından yeniden biçimlendirilmiş olmaktadır. Böylece başlangıçta altına 
konvertibl dolar üzerinden kurulan ve sistemin bütünü açısından gelişmeye olanak tanıyan 
para sistemi, özellikle krizin neden olduğu eşitsiz gelişmeler sonucunda yeniden rasyonel 
bir biçime kavuşmaktadır.

3.3.2. Son Tarihsel Krizin Ayak Sesleri

Kapitalist üretim biçiminin karşı karşıya kaldığı son tarihsel kriz, ABD konut 
piyasalarında 2006 yılından itibaren görünür hale gelmiş ve 2008 yılında başta ABD olmak 
üzere bütün kapitalist dünya ekonomilerine yayılmıştır. 2008 yılında küresel krizin patlak 
vermesiyle birlikte tüm dünyada mal ve hizmet piyasalarında ciddi daralmalar yaşanmıştır. 
1990 sonrasında finansallaşma ve sermayenin 1980’lerde emek kesimi karşısında 
kaybettiklerini geri almak için iyiden iyiye arttırdığı Neo-liberal saldırı ile birlikte ülke 
piyasalarının daha karmaşık hale gelmesi, krizin uluslararası etkisinin büyüklüğünde 
özellikle etkili olmuştur. Diğer tarihsel örnekleri gibi dolaşım alanında patlak vermesi 
doğrudan finansal bir kriz olarak tanımlanmasına neden olsa da, kısa sürede tüm dünyada 
üretim sürecini etkisi altına almasıyla, krizin, kısa dönemli spekülatif bir konjonktürel 
sapma olmadığı görülmüştür. Başlangıçta tıpkı 1929’da dizginlenemeyen finansal alanlara 
yönelik şikâyetler gibi 2008’de yerini türev ya da toksik kâğıtların finansal sistem üzerinde 
yarattığı risklere ve aç gözlü finansal kuruluşlara yönelmiştir.

Ağustos 2008 yılı öncesi dünyada ve ABD’de yaşanan ekonomik olumsuzluklar, küresel 
ekonomik krizin altyapısını oluşturmuştur. Her ne kadar 2006 yılında görünür olsa da 
aslında finansal piyasalara dair beklentiler daha önceden kötüleşmeye başlamıştı. ABD’de 
sanayi malları fiyatlarında Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) deflatöründe 2006 yılında % 
4,1 olan artış, 2007 yılında % 3,4 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca Amerikan Merkez Bankası 
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(FED) 2008 yılı tahmini Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) büyüme oranlarını daha önce 
beklenti olarak açıkladığı % 1,3-2 düzeyinden, % 0,3-1,2 seviyesine revize etmiştir. Reel 
sektördeki daralma ekonomik göstergelerde kendini hissettirmeye başlamışken; hizmetler 
sektöründe fiyat artışları 2006 yılında % 12,1 iken 2007 yılında bu oran % 2,8 olarak 
gerçekleşmiştir. Sektörün büyüme oranları 2007 yılında % 4,2’den % 3,2’ye gerilemiş, bu 
gerilemenin temel nedenleri arasında ise leasing ve gayrimenkul sektöründeki yavaşlama 
ile sigorta ve finans sektörlerindeki aksaklıklar sayılmıştır.

2002 yılında düşük enflasyon oranlarının etkisiyle FED faizleri % 1’e kadar düşürmüştü. 
2002-2004 yılları arasında devam eden düşük faiz politikaları 2004 yılıyla birlikte talepte 
bir canlanmaya neden olmuş; hammadde ve petrol fiyatlarında büyük oranlarda artışlar 
gözlemlenmiş ve bu durum ekonomide bir enflasyon baskısı yaratmıştır. FED bu defa 
enflasyona, faizleri yükselterek müdahale etmiş, faiz oranları % 5,25’e kadar yükselmiştir. 
Her ne kadar 2006 yılında yüksek faizler etkili olsa ve enflasyon % 2,5 düzeyine kadar 
düşürülse de 2007 yılında yüksek faize rağmen enflasyon baskı altında tutulamamış ve 
oran % 4,1’e yükselmiştir. Enflasyon ile mücadele ederken faiz oranlarında yaşanan bu 
artış; 2000 yılının sonlarından itibaren ABD’de daralan ekonomiyi canlandırmak için faiz 
oranlarının düşürülmesi ve uygulanan para ve maliye politikaları ile genişleyen likidite 
hacmine daraltıcı etki yaratmıştır. Kredi hacminde 2006 yılında % 13,2 oranında bir artış 
sağlanmışken, 2007 yılında bu oran % 4,8 olarak gerçekleşmiştir.

Tüketimdeki canlılıkla ilişkili olan işsizlik verileri, 2007 yılıyla birlikte yükselmiş ve 
2008 Nisan ayı itibariyle % 5,1’e ulaşmıştır. Enflasyonla mücadele için FED’in yaptığı faiz 
indirimleri de göz önünde bulundurulduğunda, 2006 yılından itibaren enflasyon verileri, 
işsizlik oranları ve sanayi üretimi verileri birlikte ele alındığında ekonomideki durgunluk 
beklentilerinin oluşmaya başladığı söylenebilir. 

Sanayi üretim endeksinin artış hızı 2006 yılında % 2,9’dan, 2007 yılı sonunda % 1,2’ye 
gerilemiştir. İşsizlik rakamları ise 2007 sonunda % 4,4’ten % 5’e yükselmiştir. İşsizliğin ve 
enflasyonun aynı anda yükselmesi ve bunula beraber dünyadaki hammadde fiyatlarındaki 
hızlı yükseliş, ülkede meydana gelebilecek bir talep daralmasıyla birlikte resesyonun 
ötesinde ekonomiye dair stagflasyon beklentilerini de güçlendirmiştir. Nitekim FED’in 
büyüme hızındaki yavaşlama ile birlikte faiz oranlarını düşürmeye başlaması kriz algısını 
güçlendirmiş ve emlak piyasasındaki spekülasyonun patlak vermesiyle 2008 yılında 
faiz oranları % 2’ye kadar düşürülmüştür (Demir vd. 2008:33-35). Faiz oranlarındaki 
düşüş ve Amerikan Dolarında yaşanan değer azalışları küresel sermayenin hareket etme 
dinamiklerini engellemiştir. 

Bu durum cari açığı yüksek düzeyde olan ülkeler açısından izleyen dönemde bir borç 
ifası sorununun yaşanacağını göstermekteydi. Dolayısıyla dünya ekonomisinin karşı 
karşıya kaldığı durum, finansal bir krizi takip eden yaygın borç krizlerinin yaşanması 
değil, kapitalizmin halen devam etmekte olan son tarihsel krizidir. Finansal krizler, borç 
krizleri ya da parasal krizlerin tümü, bu tarihsel krizin süreci boyunca kapitalist üretim 
ilişkileri içerisindeki görünümleridir.
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3.4. 2008 Krizi: Kapitalizmin Son Tarihsel Krizi ve 
Uluslararası Para Sisteminde Çözüm Arayışları

2008 krizinin teknolojik devrimi, 1970’lerden itibaren yaşanan dönemin temel 
teknolojik buluşu olan çipli üretim ya da dijital devrimdir. Son tarihsel krizin teknolojik 
değişimi, makinenin dışında gerçekleşmiştir. Aletten makineye geçişte üretici güçlerde 
nasıl bir sıçrama gerçekleşti ise şimdi de makineden yeni bir düzeye sıçramaktadır. Çip 
ve bilgisayar artık makine değildir. Makinenin aşıldığı yeni bir durumdur (Akarca vd., 
2010: 90). Çipli üretimin, üretim sürecinin geneline egemen hale gelmesiyle oluşan bu yeni 
koşullara iletişim ve ulaşımdaki gelişmeler eşlik eder. Emek üretkenliğinin artışı ile artan 
meta kitlesi, bir yandan yeni hammadde kaynaklarını zorlarken diğer yandan da pazarın 
genişlemesinin koşullarını yaratır. Önceki ölçeğin üzerine çıkan bu yeni genişleme dalgası, 
aynı zamanda, iletişim araçlarında ve taşımacılıkta yeni gelişmeleri koşullar.  Telgraf, 
telefon ve şimdi internet bunun örnekleri olarak değerlendirilebilir. Meta-sermayenin 
olduğu kadar para-sermayenin de hareketi, paranın dolaşım hızı, iletişim ve ulaşımdaki 
gelişmeler tarafından karşılanır.

Üretim sürecinde, emek gücünün vasıfsızlaşma süreci, artık üretme eyleminin kendisine 
dairdir. Bu durum, insanlık için aşılması güç iki eşiğin aşıldığını tanıtlar. İlki, canlı emeğin 
konusu olan üretme eyleminin, emeğin tüm halleriyle birikmiş ölü emeğin konusu haline 
gelişinin önünde kapitalist üretim ilişkileri dışında gerçek hiçbir engel kalmamıştır. Bu 
durum, insanı, zorunluluklar dünyasından özgürlükler dünyasına geçişin olanaklarına 
sahip kılar. İkincisi ise, insanı üretme eylemi karşısındaki farklılıkları nedeniyle bölen, 
ayrıştıran tüm eşitsizliklerin ortadan kalkma olanağının belirmiş olmasıdır. Makinenin, 
sanayi devrimiyle yaptığı – kadın emeği, erkek emeği, çocuk ve yaşlı emeği arasındaki kol 
gücüne dayalı ayrımları ortadan kaldıran dönüşüm – şimdi bilgisayar ve çip aracılığıyla kafa 
emeğinde yaşanmaktadır. Çipin üretim sürecinde yarattığı temel devrim sanayi devrimine 
özgü kafa ve kol emeği arasındaki ayrımın ortadan kalkarak makineye devredilmesiyle 
birlikte, emek gücünün özgürleşmesi için gerekli bütün şartları olgunlaştırmasıdır.

3.4.1. 2008 Tarihsel Krizi ve Uluslararası Para Sistemini Yeniden 
Yapılandırma Arayışları

2008 tarihsel krizinin ortaya çıkışıyla birlikte, öncelikle finansal piyasalarda görülen 
çöküş daha sonra dünya ekonomilerinin reel sektörlerini de etkilemiş küresel ölçekte 
işsizlik, borç darboğazları, iflaslar gibi pek çok olguyla bu ekonomileri karşı karşıya 
bırakmıştır. Krizin ortaya çıkışının ardından uluslararası para sisteminin işleyişiyle ilgili 
tartışmalar da başlamış ve çeşitli çözüm önerileri getirilmiştir.

3.4.1.1. Altın Para Sistemi Yeniden

Her ne kadar altının, sabit ve istikrarlı bir kur ilişkisi yaratarak uluslararası ekonomik 
ilişkilerin son derece sağlam bir şekilde yürütülmesini sağlayabileceğine dönük fikirler olsa 
da, üretici güçlerin gelişmişliği ve günümüz mevcut ekonomik ilişkilerin geldiği düzey göz 
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önünde bulundurulduğunda, altın standardı sisteminin yeniden kurulmasına dönük ciddi 
engeller mevcuttur. Bunlardan birincisi mevcut altın stokunun dünya ticaret hacminin 
cari düzeyine ve gelişimine ayak uyduramayacak olmasıdır. İkinci bir sebep krizin etkileri 
nedeniyle de yaşanan uluslararasındaki hegemonik boşluktan kaynaklı olarak sistemin 
işleyişini teminat altına alabilecek bir ülkenin bulunmayışıdır. Diğer taraftan gerek ABD 
gerekse de AB böyle bir yükümlülüğün altına girmekte son derece isteksizdirler. Üçüncü 
bir neden olarak mevcut ekonomi politikaları bağlamında temel olarak enflasyon ve 
işsizlik gibi değişkenlerle mücadele eden ekonomilerin açık bütçeli ekonomiler olarak fiyat 
istikrarının sağlanmasının son derece katı koşullara bağlı olduğu ve sistemin devamlılığının 
da teminatı olduğu altın para standardına geçişi reel olarak mümkün görmemeleridir.

3.4.1.2. Küresel Bir Re-Regülasyon

Küresel ekonominin içinde bulunduğu darboğazı aşmasıyla ilgili diğer bir öneri 
küresel re-regülasyonların sağlanmasıdır. Bu devletin ekonomiyi düzenleyen kurumlar 
üzerindeki etkisini arttırarak aynı zamanda bu kurumların işleyişini ve politikalarını 
kontrol eden bir mekanizma olarak ekonomik süreçte yer almasını ifade etmektedir. Öte 
yandan müdahalenin düzeyi özel sektör yönetim kurullarında devletin temsil edilmesini 
ve sermayenin “vahşi rekabetinin” bir anlamda dizginlenmesini sağlayacak önlemlerin 
alınmasını içermektedir.

Ekonomideki aksaklıkların piyasa reformlarından çok bu reformlarla birlikte gelişmesi 
gereken düzenleyici kurumsal alt yapı eksikliklerinden kaynaklandığını öngören bu görüş 
çözüm olarak piyasa reformlarının düzenleyici kurumsal reformlarla tamamlanmasını ileri 
sürmektedir. Bu politikalar ekseninde bağımsız düzenleyici bir takım kurumlar aracılığıyla 
politikaların ve kurumların denetlenmesi amaçlanmaktadır. Bu durum aslında 1980 öncesi 
tüm dünyada bir rüzgar olarak ortaya çıkan de-regülasyon ve liberalleşme politikalarının 
ekonomi içerisinde yol açtığı yıkıcı etkileri giderici bir öneri olarak geliştirilmiştir. Bu 
öneri de kendisini devletin düzenleyici rolünün yükselişi ve kendiliğinden işleyecek 
olan piyasalara devletin müdahale etmesinin gerekip gerekmediği tartışmaları içinde 
bulmaktadır.

3.4.1.3. Yeni Bir Uluslararası Rezerv Para Yaratmak

Ulusal paraların yanında uluslararası likidite ihtiyacını karşılayacak uluslararası alanda 
kabul gören bir rezerv para önerisinin temel nedeni, uluslararası ticaretin ve uluslararası 
yatırımlar ile döviz rezervlerinin yetersizliklerinden kaynaklanacak uluslararası ekonomik 
ilişkilerdeki kesintileri önlemek, finansal ve parasal krizlerin ortaya çıkışına engel 
olmaktır. Böyle bir paranın yaratılmasının aynı zamanda ulusal paralar arasındaki döviz 
kuru dengesizlikleri ve ödemeler dengesi açıkları söz konusu olduğunda açık veren ülkeye 
yapılacak kaynak aktarımları gibi sorunları ortadan kaldıracağı düşünülmektedir. Ancak 
böyle bir sistemin kurulması diğer taraftan bu sistemin yürütülmesiyle ilgili kurumlar 
üzerinden bir hegemonya mücadelesine yol açması nedeniyle sürdürülebilirliğinin güç 
olduğu da ileri sürülmektedir.
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Öte yandan uluslararası bir rezervin bir dünya parası olarak yaratılabileceğine dönük 
tartışmalar da mevcuttur. Bu tartışmanın en ateşli savunucularından biri Mundell’dir. 
Mundell’e (2002: 10) göre uluslararası para sisteminin karşı karşıya olduğu üç önemli 
sorun vardır, birincisi küresel bir hesap biriminin yokluğudur. İkinci olarak küresel 
bir dünya merkez bankasının bulunmamasıdır. Son olarak döviz kurlarında istikrarın 
sağlanmasıyla yükümlü bir mekanizma ya da anlaşmanın bulunmayışıdır. Mundell’e göre 
tüm bu sorunların üstesinden, dünya ekonomisinde egemen devletlerin paralarından 
oluşturulacak bir sepet kur ile yani dünya parası ile gelinebilecektir. Bretton Woods 
öncesi Keynes ve White’ın önerilerine çok benzeyen bu öneri diğer taraftan merkezde yer 
alan ülkelerin karşı karşıya kalacağı parasal sorunlar karşısında oldukça kırılgan olarak 
değerlendirilmektedir. Diğer taraftan üçüncü bir öneri Çin tarafından IMF hesabındaki 
Özel Çekme Hakları (SDR)’nın uluslararası rezerv olma özelliği kazandırılarak dünya 
piyasasına kazandırılması yönünde gerçekleşmiş ancak ABD’nin karşı çıkışı nedeniyle 
olanaklı olmamıştır.

3.4.1.4. Küresel Mali ve Parasal Politikaları Belirlemek

Kriz sonrası dönemin parasal sistemine dair son öneri ise küresel çapta mali ve parasal 
politikaların koordinasyonlu bir biçimde belirlenmesidir. Bu kapsamda kriz sonrası 
süreçte toplanan G-20 zirvelerinde uluslararası politika birliğinin sağlanmasında IMF’nin 
ve DB’nın rollerinin yeniden tanımlanması ve bu kurumları çeşitli reformlarla daha 
işlevsel hale getirerek uluslararası piyasalarda istikrarın sağlanması amaçlanmaktadır. 
Bu kapsamda IMF’in yetkileri, mali ve finansman görevleri, çok taraflı gözetim işlevi ve 
yönetimi gibi konularda küresel reformların gerçekleştirilmesi kararları alınmıştır.

Genel olarak değerlendirildiğinde ise, uluslararası para sistemine dair 2008 krizi 
sonrasında getirilen önerilerin küresel anlamda geçerli bir çözüm yaratma işlevleri çok 
da gerçekçi olmamıştır. İçinde bulunulan kriz sürecine dair alternatif yaratacak politikalar 
ya da önerilerden çok, kısmi düzenlemeler etrafında toplanabilecek olan genel olarak 
kabul gören kriz sonrası öneriler, henüz uluslararası para sisteminin geleceğine dair bir 
perspektife sahip değillerdir.

4. Sonuç ve Değerlendirme

Kriz; yüzlerce yıl önce başlamış olan sermayenin kolektifleşmesi sürecinin servetin 
toplumsallaşmasının koşullarını olgunlaştırmasını, bu olgunlaşmaya tekabül eden bir 
dönüşüm yaşanmaması durumunu ifade etmektedir. Kapitalist üretim ilişkilerinde, 
rekabet baskısı, üretilen toplam toplumsal artı değerden pay alma mücadelesi, 
kapitalistlerin her birinin kendi üretim sürecindeki sermayesinin organik bileşimini 
arttırması sonucunda kâr hadlerinin düşmesi, toplumsal ölçekte yeniden üretimin 
başarılamaması ve sermaye birikiminin olanaksız hale gelmesine neden olmaktadır. 
Ayrıca, sermayenin değersizleşmesi ile sonuçlanan ve bu anlamıyla kendi çözümünü de 
önüne koyan bir durumdur. Sorunun temelinde üretici güçlerde ortaya çıkan gelişmeler 



103

Kapitalizmin Tarihsel Krizleri ve Uluslararası Para Sistemlerine Etkileri

ile üretim/mülkiyet ilişkileri arasındaki çelişki yatar. Tüm bu nitelikleri dolayısıyla krizler 
ve bu süreçte yaşanan toplu iflas ve değersizleşme süreçleri de bireysel bir durum olmaktan 
çok sınıfsal bir olgudur. Kapitalist üretim biçiminde krizler çevrimsel ya da tarihsel olarak 
iki biçimde ortaya çıkmaktadır. 8-10 yıllık sabit sermaye yatırımlarının yenilenmesiyle 
oluşan krizler çevrimsel krizler olarak tanımlanırken; kâr oranlarının düşme eğilimi 
yasası nedeniyle sistemin tümünün yapısal bir bunalımın içine girdiği krizler, tarihsel 
krizler olarak tanımlanmaktadır.

Tarihsel olarak teknolojik gelişmelerle, mevcut üretim biçiminde ve toplumların 
yeniden üretim ilişkilerinde devrimsel değişikliklere neden olan şey üretici güçlerdeki 
sıçramalı gelişimlerdir. Diğer taraftan bu tarihsel gelişmeler sistemin yeniden üretiminin 
ve sermaye birikiminin temeli olan kâr oranlarının seyrinde önemli değişimlere neden 
olmaktadır. Dolayısıyla krizler ve kriz yasası olarak kâr oranlarının düşme eğilimi, sistemin 
hem tıkanmasının hem de yeniden daha büyük ölçekte başlamasının tarihsel duraklarını 
meydana getirmektedir. Bu tarihsel krizler bir bütün olarak paradigmal değişikliklere 
yol açmaktadır. İktisat akımlarından çalışma ilişkilerine, kavramların yeniden 
tanımlanmasından birikimin yeni koşullarına değin bütün bir süreç, yeni gelişmekte olan 
koşullara uyumlu bir biçimde yeniden şekillenmektedir.

Bu bağlamda tarihsel krizlerin ardından sistemin yeniden üretime devam edebilmesi 
ancak mevcut yapısında ve kurumlarında bir dizi değişikliğin meydana gelmesiyle mümkün 
olmaktadır. Dolayısıyla tarihsel bunalımlar, uluslararası para sistemlerinin değişiminin 
zamansal göstergesi olarak ortaya çıkmaktadır. Uluslararası para sistemleri kapitalizmin 
bu tarihsel krizleriyle ilişkili bir biçimde yeniden biçimlenmekte, değişmekte, oluşacak 
yeni kapitalizmin koşullarına uyum sağlayacak biçimde dönüşmektedir. Uluslararası para 
sistemlerindeki değişiklikler, krizlerin geciktirilmesi, etkisinin azaltılması ya da aşılması için 
uygulanan politikalar olarak değerlendirilebilir. Ancak kapitalizmin çevrimsel krizlerinde 
ulusal para politikaları ön planda iken, daha büyük ve dünya ölçeğinde gerçekleşen 
tarihsel krizlerde ise uluslararası para politikaları uygulanma biçimleri, tasarımları hatta 
bütünüyle sistemin değiştiği gözlenmektedir. Dolayısıyla Tarihsel bir analizle elde edilen 
bu ilişki özellikle 2008 krizinin ardından gerek merkez bankalarının politika çerçevelerini 
değiştirmek zorunda kalmaları, gerekse parasal sistemin düzenlenmesi amacıyla çeşitli 
revizyonlara gitmesiyle kendini doğrulamaktadır. Bu bağlamda günümüzde ortaya çıkan 
“blockchain” ya da dijital paralar gibi teknik dönüşümlerin nedenlerinin ve niteliklerinin, 
2008 tarihsel krizini ortaya çıkaran tıkanma ve krizden çıkışı mümkün kılacak robotlu 
üretim, üç boyutlu yazıcıların üretim sürecindeki kullanımının genelleşmesi gibi bir takım 
teknik dönüşümlerle birlikte düşünülmesi gerektiği vurgulanmalıdır.

Sonuç olarak, uluslararası para sistemlerindeki politika müdahaleleri ya da revizyonlar 
bir tarafa bırakıldığında, yapısal değişimlerin temel nedenlerinin kavranmasında, 
tarihsel krizler ve bu krizlere neden olan üretici güçlerdeki teknik/teknolojik gelişim 
ve dönüşümlerin kavranması anahtar bir rol oynamaktadır. Çünkü bu tarz küresel 
dönüşümlerin temel nedenleri bu alt yapısal gelişmelerin birer sonucu olarak ortaya 
çıkmaktadır.
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Özet

Türkiye’de sivil havacılığın ilk kurulduğu yıllarda yabancı havayollarının etkisi göze 
çarpmaktadır. 1933 yılında millî havayolu sisteminin kurulmasının ardından sivil havacılık 
büyük oranda Devlet Hava Yolları tarafından üstlenilmiştir. İkinci Dünya Savaşı’nın 
ardından Türkiye’de sivil havacılık bir yeniden yapılanma dönemine girmiş ve Türkiye’nin 
bayrak taşıyıcı şirketine, yabancı ortak aranmıştır.
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Abstract

Foreign carriers have played a significant role during the early years of civil aviation in 
Turkey. After the foundation of a national airways system in 1933, Turkish State Airways 
has assumed the execution of civil aviation activities domestically. Civil aviation sector in 
Turkey has gone through a transformation period just after the Second World War. And 
during that time Turkish government has sought a foreign investor for becoming a partner 
of the Turkish flag carrier.
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1. Giriş

Türkiye’de sivil havacılığın kuruluş yıllarına yabancı havayollarının ilgisi açısından 
bakıldığında, söz konusu dönemi ikiye ayırmak mümkün olmaktadır. Devlet Hava Yolları 
İşletme İdaresi’nin (DHY) kurulduğu 1933 yılına dek Türkiye’nin yurt dışı bağlantısı 
sadece yabancı havayolları tarafından sağlanmaktaydı. Fransa, İtalya ve Almanya merkezli 
havayolları, Türkiye’ye tarifeli seferler gerçekleştirmişlerdir.

Compagnie Franco-Roumaine de Navigation Aerienne, Aero Espresso Italiano, Junkers 
ve Lufthansa, Avrupa ile Türkiye arasında posta ve yolcu taşımacılığı yapan başlıca şirketler 
olarak dikkat çekmektedir. Söz konusu şirketler sefer yapmanın ötesinde, İstanbul’da bir 
takım tesisler kurarak, faaliyetlerini etkin bir biçimde sürdürmüştür.

1933 yılında Türkiye’de millî havayolu sisteminin kurulmasının ardından, yabancı 
havayollarının etkinliği uzunca bir süre sınırlı kalmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından 
dış dünya ile ilişkilerin geliştirilmesi eğilimi, sivil havacılığı da olumlu yönde etkilemiştir. 
1947 yılında İstanbul – Atina arasında ilk yurt dışı seferleri yapılmaya başlanmıştır.

Türkiye’de 1950 yılında yaşanan siyasî iktidar değişiminin, ekonomik hayatta 
önemli yansımaları olmuştur. 1955 yılında, Türkiye sivil havacılık sisteminin yeniden 
yapılandırılmıştır. DHY’nin yerine, bir anonim şirket niteliğindeki THY A.O. kurulmuştur. 
Filo yapısının yenilenmesi hedeflenen şirkete, yabancı bir ortak bulma girişimleri 
başlatılmış ve bu çerçevede ABD ve İngiltere ile temasa geçilmiştir.

Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı havayollarını ve 1950’li yıllardaki yabancı sermaye 
yatırımı girişimlerini ele aldığımız çalışmamızda temel olarak, Başbakanlık Cumhuriyet 
Arşivi (BCA) ve Amerika Birleşik Devletleri National Archives and Records Administration 
(NARA) kaynaklarından faydalandık. Bunlara ilave olarak, önemli ikincil kaynaklara da 
başvurduk.
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2. Türkiye’ye Sefer Düzenleyen İlk Yabancı Havayolu 
Şirketleri

Birinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya’da ilk 
hava postası faaliyetleri başlamıştır (Hürtürk, 2009). Kurulan ilk havayolu işletmeleri, 
kargo ve yolcu taşımacılığının öncesinde, garantili hava postası sözleşmeleri ve hükümet 
sübvansiyonları elde etmeye çalışıyorlardı. Bu çerçevede, ticarî havacılığın bu öncü 
devletlerine ait havayolu şirketleri için Türkiye, Avrupa’nın doğusunda ilgi çekici bir varış 
noktası haline gelmiştir (Hürtürk, 2009).

Türkiye’de ilk uçağın göklere yükselmesinin üzerinden yaklaşık dokuz sene sonra, ticarî 
uçuşlara başlanmıştır. 3 Ekim 1922’de ilk ticarî havayolu ilişkisi Fransa ile kurulmuştur. 
Bleriot SPAD 46 tipi uçakla, İstanbul’a ilk hava kuryesi seferleri başlamıştır. Aslında; Paris-
Prag-Viyana-Budapeşte-Bükreş arasında var olan hat, İstanbul’a da uzatılmış ve böylece 
İstanbul’un Avrupa ile olan havayolu bağlantısı kurulmuştur (Kline, 2002). Yurt içindeki 
ilk tarifeli uçak postası ise 14 Şubat 1924’te bir yabancı tarafından başlatılmıştır. Macar 
tescilli (H-MACE) Junkers F13 tipi bir uçakla yerel saatle 11.30’da İstanbul’dan havalanan 
Macar pilot İvari, üç buçuk saatlik bir uçuş sonucunda Ankara’ya ulaşmıştır. İvari yaklaşık 
1.000 metre irtifada yol almıştır (Kline, 2002).

2.1. Compagnie Franco-Roumaine de Navigation 
Aerienne

Uçuş izni için ilk teması Osmanlı Devleti Hükûmeti ile yapan, görüşmelere daha sonra 
Ankara Hükûmeti ile devam eden ve 1922 yılından itibaren Türkiye’de ticarî havacılık 
faaliyetleri yürüten Fransız havayolu şirketi “Compagnie Franco-Roumaine de Navigation 
Aerienne” (CFRNA), 1923 yılında İstanbul ve Bükreş arasında hava postası taşımacılığına 
başlamıştır (Hürtürk, 2009).

Günümüzdeki Air France’ın atalarından1 bir tanesi sayılabilecek bu şirket, Türkiye’deki 
faaliyetinin ilk bir aylık süresi zarfında 34 uçuş gerçekleştirerek, toplam 24 kg posta 
taşımıştır. 1924 yılının Eylül ayında, Ankara ile İstanbul arasında üç aylığına deneme 
amaçlı taşıma yapma izni alan CFRNA, bu süre boyunca 1.100 km posta taşımıştır.

7 Nisan 1924’te ise bu kez, pilot Maurice Nogues ile uçuş mühendisi Camille 
Leplanquais idaresindeki Caudron C.61 tipi uçak, Paris – Ankara arasındaki ilk resmî 
uçuşunu gerçekleştirmiştir.

1 1932 yılının Aralık ayında beş farklı Fransız havayolu şirketinin birleştirilmesine karar verilmiştir. 
Yeni şirketin adı sonraki yıllarda Air France olarak belirlenmiştir.
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Şekil 1: CFRNA tarafından Ankara’ya yapılan ilk sefer. Burada, bu 
seferi gerçekleştiren Caudron C.61 (F-AFCN) marka uçak Tandoğan’da 

görülmektedir. (7 Nisan 1924)

1925 yılı başlarında adı “Compagnie Internationale de Navigation Aerienne” (CIDNA) 
olarak değiştirilen şirket, Türkiye Posta Telgraf Müdürlüğü (PTT) adına hava postası 
taşımacılığı için resmen yetkilendirilmiş; 17 Ağustos 1925 tarihinde de Nafia Vekâleti ile 
CIDNA arasında Bükreş – İstanbul hattının işletilmesine dair bir sözleşme imzalanmıştır. 
(BCA, 1341)

Aşağıda daha ayrıntılı bir biçimde anlatıldığı üzere CIDNA, 1926 yılından itibaren 
İstanbul Yeşilköy’de kendi yaptırmış olduğu havalimanını kullanmaya başlamıştır. Söz 
konusu şirketin Türkiye sınırları içerisinde kullanacağı yedek parçaların temini ve 
depolanması en üst düzeyde sürekli takip edilmiş ve gereken durumlarda Bakanlar Kurulu 
onayı alınmıştır (BCA, 1930).

CIDNA şirketinin Türkiye ile Avrupa arasındaki posta taşımacılığı konusunda oynadığı 
önemli rol, hazırlanan tarifelerden de anlaşılmaktadır (BCA, 1930).

CIDNA, İstanbul – Bükreş hattının yanı sıra, 1927 yılı içerisinde İstanbul – Sofya 
uçuşlarına da başlamıştır (BCA, 1927).

Bu iki hatta kullanılacak uçaklar, bunların yedek parçaları ve depolanma hususları, 
kurulan bir komisyon tarafından incelenerek onaylanmıştır (BCA, 1930).

CIDNA, 1929 yılının sonuna doğru Türk hükûmetine, hava hizmeti verecek yeni 
bir şirket kurma teklifinde bulunmuştur. Bu yeni şirketin adı, Nakliyat-ı Havaiyye Türk 
Anonim Şirketi olacaktır. Şirket, İstanbul – Ankara – Konya – Adana – Halep hattında 
faaliyet gösterecek ve rota daha sonra Bağdat’a kadar uzatılacaktı. Bu yeni şirket, 
CIDNA’nın Bükreş ve Sofya’dan İstanbul’a yaptığı seferlerini destekleyecek ve bu sayede 
Paris’in Ortadoğu ile bağlantısı dolaylı bir biçimde sağlanmış olacaktı (Hürtürk, 2009).
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Şekil 2: Fransız havayolu şirketlerinin uçuş haritaları (1928)

Fransız şirket ile Türk hükûmeti arasında konuyla ilgili bir takım yazışmalar yapılmış olsa 
da, söz konusu teklif, Ankara tarafından reddedilmiş ve bu proje hayata geçirilememiştir. Bu 
sebeple Paris – Orta Doğu hattının Türkiye üzerinden gerçekleştirilmesi mümkün olmayınca, 
CIDNA 1925 yılında, bölgedeki merkezini İstanbul’dan Beyrut’a kaydırmıştır (Hürtürk, 2009).

Şekil 3: Atatürk ve İnönü, ‘Er Frans’ın Yeşilköy’deki Tesislerini Ziyaret Ederken
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1925 yılında yapılan 20 yıllık anlaşmanın onuncu yılı dolmadan altı ay kadar önce, 
1934 yılında değişen adıyla Air France şirketi (BCA, 1934), Türkiye Cumhuriyeti ile olan 
iş birliğini sona erdirmekte istediğini bildirmiştir. 16 Şubat 1935 tarihinde iletilen bu talep 
Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilmiş ve Air France’ın Yeşilköy Havalimanı’nda 
kalan taşınmaz mal varlığı satın alınmıştır (BCA, 1937).

2.2. Aero Espresso Italiano

1 Ağustos 1926 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti topraklarında ilk kez bir sivil havayolu 
şirketi fiilen işler hale gelmiştir.

“Aero Espresso Italiano” (AEI) adlı İtalyan şirket, İstanbul (Büyükdere)-Atina-Brindisi 
(İtalya) ve İstanbul-Atina-Rodos hatlarında yolcu taşımak amacıyla, deniz uçakları ile 
uluslararası seferlere başlamıştır (Kline, 2002). Aralık ayına kadar İstanbul’da toplam 94 
iniş – kalkış gerçekleştirilmiştir (Hürtürk, 2009). AEI bünyesinde zaman içerisinde Türk 
pilotlar da görev yapmıştır.

Şekil 4: Aero Espresso Italiano şirketine ait uçuş haritası (1930)

İstanbul’da deniz havalimanı için seçilen yer, Boğaz’ın Avrupa yakasında Büyükdere 
yakınlarında bulunan Çayırbaşı olmuştur. 20 bin m2 büyüklüğündeki arazi, ücretsiz 
olarak AEI’ye tahsis edilmiştir. 31 Aralık 1925 tarihinde AEI ve Türk hükûmeti arasında 
imzalanan 20 yıllık sözleşmenin ardından, havalimanı ve rıhtım inşaatları başlamıştır. AEI 
aynı yıl içerisinde İstanbul’un Galata semtinde, genel yönetim merkezini açmış ve 1926 
yılının başında da dört adet Savoia Marchetti S55 tipi deniz uçağını İstanbul’a getirerek 
deneme uçuşları icra etmiştir.
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AEI, Türkiye’de en faal olduğu 1932 yılında Büyükdere’ye ve Büyükdere’den yaptığı 
toplam 148 uçuşta, 401 yolcu, 800 kg kargo ve 303 kg posta taşımıştır (Hürtürk, 2009).

İtalya ile Türkiye arasında, Mussolini’nin Akdeniz politikası sebebiyle tırmanan siyasî 
gerilim, AEI’nin Türkiye’deki faaliyetlerini de zora sokmuştur. Türkiye Cumhuriyeti 
hükûmeti, Brindisi ile İstanbul arasında sefer yapmakta olan AEI uçaklarının uçuşa 
yasak bölgeleri ihlal ettiği ve bu konuyla ilgili olarak defalarca ikaz edilmesine karşın aynı 
ihlallerin devam etmesini sebep göstererek, söz konusu havayolu şirketiyle olan sözleşmeyi 
1935 yılında feshederek şirketi satın almıştır (BCA, 1935). Bundan altı ay kadar sonra da 
AEI’nin Büyükdere’deki tesisi devlet tarafından satın alınmış (BCA, 1935) ve 1936 yılının 
Şubat ayında firmayla buna ilişkin resmî sözleşme imzalanmıştır (BCA, 1936).

2.3. Junkers Türkische Flugzeug und Motoren AG

Junkers, 1920’li yılların başlarından itibaren Türkiye ile ilgilenmeye başlamıştır. Berlin 
ile İstanbul arasında bir hava hattı kurmak yerine, Ankara’ya odaklanmıştır. 5 Temmuz 
1924 tarihinde Berlin’den kalkan bir Junkers A20W tipi uçak, Ankara hattındaki ilk 
deneme seferini başarıyla gerçekleştirmiştir. Bu uçuşta, Junkers Luftverkehr AG yönetim 
kurulu üyesi Hans Sachsenberg de yer almıştır. Sachsenberg, Berlin’den başlayıp Ankara 
ve Tahran üzerinden Afganistan’ın başkenti Kâbil’e kadar uzanacak hattın imtiyazı için 
Türk hükûmetiyle görüşmelerde bulunmuştur (Hürtürk, 2009). Hattın Türkiye içerisinde 
kalacak bölümü İstanbul – Ankara – Kayseri – Sivas – Diyarbakır ve Van’dan geçmekteydi 
(Koçak, 1991).

Bu görüşmelerin sonucunda Türk Uçak Otomobil ve Motor A.Ş. – TOMTAŞ adlı uçak 
üretim fabrikası kurulmasına karar verilmiştir. Fabrika, Kayseri’de kurulacaktır. Buna 
ek olarak, Türk hükûmetiyle Junkers arasında 15 Ağustos 1926 tarihinde imzalanan bir 
başka anlaşmaya göre, Eskişehir’de de uçak tamir işlemlerinin yapılabileceği bir fabrikanın 
kurulmasına karar verilmiştir (Yalçın, 2013).

Hans Sachsenberg bir yandan TOMTAŞ’ın kuruluş çalışmalarına devam ederken, diğer 
taraftan da Türkiye iç hatlarında faaliyet gösterecek bir havayolu şirketinin iznini almaya 
çalışıyordu. 1925 yılı içerisinde Ankara – İstanbul ve Ankara – Kayseri hatlarında bir takım 
deneme uçuşları gerçekleştirilmiştir (Hürtürk, 2009).

1926 yılının Mart ayında Sachsenberg amacına ulaşmaya çok yaklaşmış ancak 
kullanılacak uçak modeli ve sayısı konusunda anlaşmaya varılamaması üzerine proje ileri 
bir tarihe ertelenmiştir. O dönemde Junkers, İran ve Bulgaristan’la anlaşmaya varmış ve 
bu ülkelerde elde ettiği imtiyazlar sayesinde buralarda birer havayolu şirketi kurmuştur 
(Hürtürk, 2009).

TOMTAŞ 1928 yılında iflas etmiş olsa da (Hürkuş, 2014), Junkers, Türkiye sivil hava 
taşımacılığına olan ilgisini devam ettirmiştir.

Hans Sachsenberg, 4 Nisan 1927 tarihinde Nâfia Vekili Recep Peker’e bir mektup 
göndererek teklifini yinelemiştir (BCA, 1929).



115

Türkiye’de Sivil Havacılığın Kuruluş Yıllarında Yabancı Havayolu Şirketleri ve 
Ortaklık Girişimleri

Söz konusu mektubun ekinde, Junkers tarafından hazırlanan imtiyaz sözleşmesinin bir 
taslağı da yer almaktadır. Taslağa göre, Junkers ile Türkiye Cumhuriyeti’nin yarı yarıya 
ortaklıkla bir havayolu şirketi kuracak ve Türkiye iç hatlarının yanı sıra Türkiye’den 
Ortadoğu ülkelerine yapılacak tüm yolcu, kargo ve posta uçuşlarına ilişkin haklar bu 
şirkete tahsis edilecektir. Junkers’e münhasırlık verilmesini esas alan bu sözleşmenin, 15 yıl 
geçerli olması önerilmiştir. Sözleşme taslağında dikkat çeken bir başka husus, Junkers’in, 
Türkiye Cumhuriyeti hükûmetinden talep ettiği yıllık minimum gelir garantisidir. Taraflar 
arasında iletişim devam ederken Hans Sachsenberg, yine Nâfia Vekâleti’ne bir mektup 
göndererek, Avrupa’da faaliyet gösteren havayolu şirketlerinin filolarında yer alan uçaklar 
hakkında oldukça ayrıntılı bilgi vermiştir (BCA, 1929).

Sachsenberg çabalarını 1930 yılında da devam ettirmiştir. Nafia Vekâleti’ne gönderdiği 
ayrıntılı bir raporda, Bağdat hattı çerçevesinde Nusaybin ile İran arasında kurulması 
muhtemel hava bağlantısı hakkında bilgi vermiştir. Söz konusu hattın açılması, İktisat 
Vekâleti’nce olumlu değerlendirilmiştir (BCA, 1930).

Ancak TOMTAŞ konusunda Türkiye ile Almanya arasında yaşanan sürtüşmeler, 
Junkers’in Türkiye’de bir havayolu şirketi kurma projesini de sürüncemede bırakmıştır. 
Taraflar hiçbir zaman imza aşamasına gelememiş ve bu önemli proje hayata geçirilememiştir.

2.4. Lufthansa

Junkers’in yukarıda anlattığımız girişimlerine paralel bir biçimde, bir diğer Alman 
şirketi Lufthansa da Türkiye’ye yönelik uçuşlar için çalışmalarda bulunmuştur. Lufthansa 
bu girişimlerinde, Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenmiştir. (Koçak, 1991) 
Hatta Türk hükûmeti ile Junkers arasında bu yönde bir anlaşma yapılmasının engellenmesi 
ve Türkiye içerisindeki hava ulaşımının Lufthansa tarafından sağlanması yönünde 
çalışılması gerektiği dahi belirtilmiştir. (Koçak, 1991) Bununla birlikte, Alman yetkililer 
tarafından 1929 yılında hazırlanan bir rapora göre, Türk hükûmeti aslında, hava ulaşımı 
için bir Türk şirketi kurmayı ve yabancı şirketlerin de buna ortak olmasını planlamaktaydı. 
(Koçak, 1991) Lufthansa’nın bu girişimleri devam ederken, Türk hükûmeti, o tarih itibarıyla 
Türkiye’de faaliyette bulunan diğer iki yabancı havayolu şirketiyle olan anlaşmalara paralel 
bir biçimde, Lufthansa ile de bir iş birliği yapılmasına yönelik görüşmelerin başlatılmasına 
karar vermiştir. (BCA, 1929).

Lufthansa o an için sadece posta taşımacılığı yapmayı talep etmekte; yolcu seferi 
yapmak gibi bir niyet içerisinde bulunmamaktadır.

25-29 Ekim 1929 tarihleri arasında İstanbul – Berlin hattında Lufthansa tarafından, 
Balkanlar ve Türkiye’yi kapsayan bir keşif uçuşu yapılmıştır. Bunun ardından, Türkiye 
Cumhuriyeti Dâhiliye Vekâleti ile Lufthansa arasında 9 Ocak 1930 tarihinde posta 
taşımacılığı konusunda 20 yıllık bir anlaşma imzalanmıştır (Koçak, 1991).

Böylece Berlin – İstanbul hattında Lufthansa’ya posta taşımacılığı için izin verilirken, 
bu anlaşmanın kesinlikle bir tekel ya da imtiyaz olmadığı özellikle vurgulanmıştır (Koçak, 
1991).
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Anlaşma çerçevesinde Lufthansa’nın bir hangar ve bir yolcu terminali inşa etmesi 
gerekmektedir. Şirket bu hatta, Junkers F13 tipi, dört yolcu kapasiteli uçakların kullanılması 
planlamıştır (Aviation Week, 1930).

Anlaşmayı takip eden aylarda gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından 25 Nisan 
1930 tarihinde ilk resmî posta seferi İstanbul’a ulaşmış; tarifeli uçuşlar ise 5 Mayıs 1930 
tarihinde başlamıştır (Braunburg, 1978).

Berlin’den demiryolu ile Viyana’ya aktarılan posta yükü bu şehirden uçakla önce 
Budapeşte’ye gidiyor; oradan da Belgrad ve Sofya’ya uğradıktan sonra İstanbul’a 
varıyordu. Bu hattaki toplam uçuş süresi 24 saati bulmaktaydı. Türk tarafı ayrıca 
Lufthansa’ya, Ankara – Konya ve Ankara – Erzurum gibi hatları teklif etmişse de bu 
öneri kabul görmemiştir.

Yaz tarifesi dâhilinde yılın beş ayı boyunca icra edilen bu seferler sadece iki sezon 
yapılmış ve 1931 yılında iptal edilmiştir (Hürtürk, 2009).

Türkiye Cumhuriyeti 1930 yılında, Lufthansa’ya, kendi havalimanını inşa etmesi için 
İstanbul’un Anadolu yakasında bulunan Sarıgazi semtinde bir de yer tahsisi gerçekleştirmiş 
ancak bu proje verilen süre içerisinde tamamlanamayınca, Lufthansa’nın sözleşmesi Mayıs 
1932’de iptal edilmiştir (Hürtürk, 2009).

Almanya ile Bağdat, Tahran, Kâbil gibi kentler arasındaki hava ulaşımının sağlanması 
noktasında Türkiye o yıllarda coğrafî açıdan büyük bir öneme sahipti ve aslına bakılırsa o 
tarihlerde Lufthansa, Asya seferlerini İstanbul ve Bağdat üzerinden yapmayı planlıyordu. 18 
Eylül 1928 tarihinde Berlin’den kalkan Junkers W33 tipi bir uçak, Sofya - Ankara - Bağdat - 
Buşir - Karaçi - Allahabad - Kalküta - Mandalay - Hanoi - Kanton ve Şanghay hattını takip 
ederek, 18 Ekim 1928 tarihinde Tokyo’ya iniş yapmıştır. Bir ay süren bu deneme uçuşu 
boyunca toplam uçuş süresi ise 90 dakika olmuştur. Ancak Türkiye’nin beklenmedik bir 
biçimde bu seferlere izin vermemesi, planların değişmesine ve söz konusu uçuş hattının 
Sibirya üzerine kaymasına yol açmıştır (Erfuhrt, 2011).

Bununla birlikte Lufthansa, Berlin ile Çin ve Japonya arasındaki hava hattının kurulması 
yönündeki çabalarına devam etmiş ve neticede biri Sibirya, diğeri ise Orta Doğu üzerinden 
olmak üzere, Uzak Doğu Asya’ya iki ayrı bağlantı hizmeti vermeye başlamıştır. 29 Ekim 
1937 tarihinde, Berlin - Atina - Bağdat hattı açılmış ve bu hat bir yıl sonra Tahran, Herat ve 
Kâbil’e kadar uzatılmıştır (Wachtel, 1984).

Almanya ile İran arasında yapılan anlaşmaya göre Lufthansa, Tahran’a yapacağı 
uçuşlarda sadece yolcu taşıma iznine sahiptir. İran hükûmeti, posta taşınmasına izin 
vermemiştir. Bu vesileyle Bağdat ile Tahran arasında hava bağlantısı kuran ilk şirket olma 
unvanını kazanan Lufthansa’nın, Tahran ve Kâbil üzerinden Şanghay ve Tokyo’ya ulaşma 
planları ise başarısızlıkla sonuçlanmıştır (BCA, 1938).

Neticede 1930’lu yıllarda Lufthansa’nın Asya hatları, Türkiye’nin izin vermemesi 
sebebiyle, Atina ve Rodos üzerinden gerçekleştirilmiştir.
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Şekil 5: Lufthansa’nın 1930’lu yıllardaki Asya hatları (Die Geschichte der 
Deutschen Lufthansa s. 63)

Öte yandan Berlin - Viyana - Budapeşte - Sofya - İstanbul şeklindeki K107 hattı, 
Alman devlet görevlilerinin seyahatleri için en azından 1942 yılına kadar açık tutulmuştur 
(Braunburg, 1978).

Bu hattın Sofya – İstanbul arasındaki bölümünün açılmasına ilişkin görüşmeler, 1938-
1939 yıllarında yapılmıştır (BCA, 1939).

3. ABD Arşivinde THY A.O.nun Kuruluş Dönemi ve Ortaklık 
Değerlendirmesi

3.1. Millî Havayolu Sisteminin Kuruluşu

Türkiye Cumhuriyeti hükûmeti, 1933 yılında millî havayolu sisteminin (DHY) 
kuruluşunun ardından uzunca bir süre, havayolu sektöründe korumacı bir politika 
sürdürmüş ve yabancı şirketlerin Türkiye pazarına girişini sıkı denetim altında tutmuştur. 
1950 yılında yapılan genel seçimler sonrasında iktidara gelen Demokrat Parti döneminde 
ise bu yaklaşım bir nebze de olsa değişmiş ve millî havayolu sisteminin yeniden 
yapılandırılması yoluna gidilmiştir.
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21 Mayıs 1955 tarihinde kabul edilen ve 31 Mayıs 1955 tarih ve 9016 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6623 sayılı kanun ile hükûmete, Türk Hava Yolları 
Anonim Ortaklığı (THY) adı ile her nevi hava nakliyatı ve buna ilişkin işleri yapmak ve bu 
kanun ile özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek üzere bir anonim şirket kurma yetkisi 
verilmişti. Kurulacak yeni şirketin sermayesi, her biri 100 TL değerinde olmak üzere 600 
bin hisseye bölünmüştü ve toplamda 60 milyon TL tutarındaydı (Nergiz, 2008).

Yapılan hazırlıkların ardından, DHY’nin yerine kurulan yeni şirketin ilk olağan genel 
kurulu 1 Mart 1956 tarihinde gerçekleştirilmiş ve THY resmen faaliyetlerine başlamıştır 
(Nergiz, 2008).

İlk genel kurul toplantısına, devlet hissesini temsilen Maliye Bakanlığı katılırken, 
tamamına yakını Türk basın dünyasından olmak üzere bir çok özel hissedar da söz konusu 
toplantıda yer almıştır (Nergiz, 2008).

Böylece DHY, bir anonim ortaklık olarak yeniden düzenlenmiştir.

O tarihlerde bir devlet kurumunun anonim şirket olarak yeniden yapılandırılmasının 
en önde gelen hedeflerinden bir tanesi, özel sermayeyi ve özellikle de yabancı yatırımcıları 
çekebilmekti. Bu sayede bir yandan taze sermaye girişi elde edilirken, diğer taraftan da 
yabancı yatırımcıların tecrübelerinin ve bilgi birikimlerinin yeni şirkete aktarılması 
amaçlanmaktaydı.

3.2. THY ve Pan American World Airways Ortaklığı

Konu havayolu sektöründe tecrübesi olan yabancı sermaye çekmek olunca, akla ilk 
gelen alternatiflerden bir tanesi ABD’li Pan American World Airways (Pan Am) şirketiydi. 
Pan Am, İkinci Dünya Savaşı’nı takip eden yıllarda Türkiye’yi de uçuş ağına dahil etmişti. 
Amerikalı şirket bir süredir de çeşitli konularda THY’ye danışmanlık hizmeti vermekteydi. 
Durum böyle olunca, Pan Am, yeni kurulan THY için en tabii potansiyel ortaklardan bir 
tanesi olarak görülmekteydi.

Bu çerçevede Türk yetkililer ABD’nin Ankara’daki Büyükelçiliği ile temasa geçerek 
hedeflerinin, THY’deki devlet hissesi %49 oranına düşene kadar özel sermayeyi yeni 
şirkete ortak yapmak olduğunu bildirir (NARA, 1956).

O tarihlerde Pan Am ile THY arasındaki teknik yardım programının yöneticisi 
konumundaki Captain Miller, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı ve diğer bazı 
yetkililerden, Pan Am’ın THY’ye ortak olması konusunda teklifler alır (NARA, 1956).

Dönemin Başbakanı Adnan Menderes’in de bu ortaklığı ciddi bir biçimde desteklediği 
düşünülmektedir. Yine aynı tarihlerde, Ulaştırma Bakanlığı’ndan bir yetkilinin, Pan Am’ın 
Ankara bölge satış müdürü ile temasa geçerek, söz konusu ortaklığın gerçekleşmesi halinde 
Türk hükûmetinin, Fransız hükûmetiyle temasa geçerek Paris ile Türkiye’deki hatlar 
arasındaki beşinci trafik hakkı kısıtlamalarının kaldırılmasını talep edeceğini belirttiği 
iddia edilmektedir (NARA, 1956).
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Muhtemel bir ortaklık konusunu kendi aralarında değerlendiren Amerikalı yetkililer, 
bu yöndeki resmî talebin Türk hükûmetinden gelmesinin beklenmesinin daha doğru 
olacağı yönünde karar alırlar.

Bu çerçevede değerlendirilen ortaklık konusuna ilişkin olarak ise aşağıdaki sonuçlara 
varılır:

3.2.1.THY – Pan Am Ortaklık Değerlendirmesi

1. Pan Am’ın ortak olması durumunda THY’nin prestiji ciddi oranda artacaktır. 
Özellikle THY’nin kaza kırım geçmişinin farkında olan yabancılar nezdinde THY’nin 
saygınlığı pek iyi bir seviyede değildir. Pan Am tarafından sağlanmakta olan teknik 
yardım programının amacı uzun vadede THY’nin bu kötü sicilini düzeltmek olmakla 
birlikte, yapılacak bir ortaklık THY’nin bir Pan Am iştiraki olarak kendi reklamını 
yapmasına imkân sağlayacaktır. THY tarafı sonraki yıllarda ayrıca, Pan Am’ın THY’ye 
daha fazla doğrudan yardım etmesini beklentisi içerisinde de girecektir. İlk aşamada 
THY filosunun Pan Am desteği ile yenilenmesi gündeme gelecektir. ABD’nin 
Türkiye içerisinde ve çevresindeki bölgede güçlü bir hava ulaştırma ağı kurulmasını 
hedeflediği ve Pan Am’ın bunda önemli rol oynayacağı var sayılmaktadır.

2. Pan Am’ın, Middle East Airlines’taki %36 oranındaki hissesini satmasıyla birlikte, Air 
Jordan, Iranian Airways ve Saudi Arabian Airlines, ABD’nin Orta Doğu’daki havayolu 
yatırımları olarak kalmıştır. Saudi Arabian Airlines ticarî bir işletme niteliğinde 
görülmemekte ve zaten bu havayolundaki TWA bağlantısı, bir teknik operasyon 
yönetimiyle sınırlıdır. Iranian Airways’in ise, ülkedeki diğer havayolu şirketi olan ve 
İngiltere tarafından desteklenen Persian Air Services ile birleşmesi gündemdedir. İran 
yönetimi tarafından da kabul gören bu fikir aslında İngilizler tarafından gündeme 
getirilmiştir. Söz konusu proje dahilinde ayrıca İran’a, İngiliz yapımı olan Viscount 
marka uçakların satışı da teklif edilmiştir. Bu iki konunun gerçekleşmesi durumunda, 
ABD’nin İran havacılığındaki etkisi en aza düşecektir. Ürdün’de faaliyet gösteren 
Air Jordan’ın durumu da pek iyi değildir. Ülkedeki karışıklıklar ve şirketin yeni 
uçak almakta çektiği zorluklar, mevcut hava ulaşımı talebinin karşılanamamasını 
beraberinde getirmektedir. ABD tarafı İngiltere’nin hem uçak satışı hem de British 
Overseas Airways Corporation (BOAC) adlı havayolu şirketi üzerinden Orta Doğu 
havayolu pazarında oynamaya çalıştığı etkin rolü yakından takip etmektedir.

3. Bu çerçevede değerlendirildiğinde, muhtemel bir THY ortaklığı sayesinde ABD, Orta 
Doğu havayolu pazarındaki konumunu güçlendirme fırsatı bulabilir (NARA, 1956).

4. THY ile Pan Am arasında yapılacak bir mâlî iş birliği sonrasında Pan Am’ın bölgedeki 
rekabet gücü artabilir. Zira THY’nin gelişerek Pan Am’ın küresel hatlarına bir 
“besleyici” havayolu şirketi olarak katkıda bulunma ihtimali görülmektedir.
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5. THY’nin, filosundaki dört adet eski DC-3 tipi uçağın bakımları sebebiyle merkezi 
Hollanda’da bulunan Fokker Aircraft firmasına 492.000 USD borcu bulunduğu 
belirtilmektedir. Hollanda hükûmetinin, bu borca karşılık olarak bayrak taşıyıcı 
havayolu şirketi KLM’nin THY’den hisse satın almasını sağlayabileceği iddia 
edilmektedir.

6. THY’nin yeni uçak ihtiyacının Amerikan üretimi uçaklarla karşılanamaması 
halinde, şirketin İngiliz yapımı Viscount uçaklarına yönelmesinin kaçınılmak 
olduğu değerlendirilmektedir. Ancak Pan Am’ın THY’ye ortak olması durumunda, 
THY’nin yeni uçak alımı konusunda Amerikan şirketlerine yönlendirilebileceği 
düşünülmektedir.

3.2.2. THY Ortaklığının Pan Am Açısından Riskli Yönleri

Muhtemel bir THY ortaklığı üzerine hazırlanan raporda ayrıca, söz konusu iş birliğinin 
getirebileceği olumsuzluklar da ele alınmıştır.

1. Raporda ilk olarak THY’nin bir anonim şirket olmasına karşın çok büyük oranda 
devlet kontrolünde olduğuna değinilmiştir (NARA, 1956). THY’nin o an için 
çıkartılmış olan 600 bin hissesinin 591 bin tanesi devlete aittir. Dolayısıyla şirketin 
her türlü malî ve ticarî kararında hükûmetin büyük bir etkisi bulunmaktadır.

2. THY’nin özel hissedarları ise neredeyse tamamen Demokrat Parti destekçilerinden 
oluşmaktadır. Türkiye’de yaşanacak bir siyasî iktidar değişiminde Pan Am’ın bu 
açıdan zorda kalabileceği değerlendirilmektedir. Öte yandan Pan Am’ın, dünyanın 
diğer bölgelerinde de THY’ye benzer niteliklere sahip diğer bazı havayolu şirketlerine 
hisse satın alınması yoluyla ortak olduğu da bilinen bir gerçektir.

3. Pan Am’ın THY’ye ortak olması halinde, bir süredir devam etmekte olan teknik 
yardım programının finansmanında sorunlar yaşanması muhtemeldir. Zira söz 
konusu yardım programı ABD kanunları çerçevesinde düzenlenmiştir ve o tarihlerde 
aktif olan International Cooperation Administration (ICA) adlı devlet kurumu 
tarafından desteklenmektedir. ICA’in, Pan Am’ın ortak olduğu bir şirkete yardımda 
bulunması mümkün görünmemektedir (NARA, 1956).

Pan Am ile THY arasındaki teknik yardım programının yöneticisi konumundaki 
Captain Miller bu aşamada THY yönetimini, ortaklık konusunda temasa geçmeleri 
amacıyla Pan Am’ın sahibi ve yönetim kurulu başkanı olan Juan Trippe’e yönlendirmiştir.

Raporun sonunda yer alan görüş bölümünde, Pan Am’ın THY’ye ortak olmasının 
Amerikan menfaatleri açısından fayda sağlayacağı öne sürülmüştür. Ancak zamanlamanın 
doğru olup olmadığı konusunda henüz net bir karar verilemediği de ayrıca belirtilmiştir.

Bu yüzden Amerikan Dış İşleri Bakanlığı’nın, konuyla ilgili olarak Pan Am ile görüşmesi 
tavsiye edilmiştir (NARA, 1956).
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Böylelikle, THY’nin tarihinde çok az bilinen yabancı ortaklık girişiminin ABD 
tarafındaki ilk adımı resmen atılmıştır.

ABD’nin Beyrut büyükelçiliği tarafından hazırlanan bu rapor Dış İşleri Bakanlığı’nın 
yanı sıra ABD’nin Ankara, İstanbul, Londra, Paris, Hague, Bağdat, Tahran, Roma ve 
Atina’daki diplomatik temsilciliklerine de gönderilmiştir.

4. Sonuç

Türkiye’de sivil havacılığın kuruluş yıllarına yabancı havayollarının ilgisi açısından 
bakıldığında, söz konusu dönemi ikiye ayırmak mümkün olmaktadır. DHY’nin kurulduğu 
1933 yılına dek Türkiye’nin yurt dışı bağlantısı sadece yabancı havayolları tarafından 
sağlanmaktaydı. Fransa, İtalya ve Almanya merkezli havayolları, Türkiye’ye tarifeli seferler 
gerçekleştirmişlerdir. Aynı dönemde ülke içerisinde havayolu ile ulaşım ise mümkün 
değildi. 1933 yılını takip eden yıllarda öncelikle Türkiye iç hat havayolu sisteminin hızlı 
bir biçimde geliştirilmesine çalışılmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından ise DHY’nin 
yurt dışı seferleri başlamıştır. 1950 yılında başlayan Demokrat Parti iktidarı döneminde 
ise yabancı yatırımcıların ülkeye giriş yapması özellikle teşvik edilmiştir. Bunlardan 
en önemlisi, o tarihlerde ABD’yi dünya genelinde temsil eden bir havayolu markası 
konumundaki Pan American World Airways’tir. Dönemin başbakanı Adnan Menderes’in 
de yakından ilgilendiği ortaklık görüşmeleri çerçevesinde, Pan Am yetkilileri, THY’nin 
durumu ve muhtemel bir ortaklığın sağlayacağı faydalar ve getireceği riskler üzerine 
ayrıntılı değerlendirmeler yapmışlardır.
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Özet

Osmanlı döneminin sonlarında mali konulardaki artan ilgiye rağmen, bunun üzerine 
Türk edebiyatında sınırlı sayıda yeterli çalışma yapılmıştır. Yanardağ (2015) bunlardan bir 
tanesidir ve esas olarak, Tokdemir (1999) ve Texier (1339) gibi önceki çalışmaların yetersiz 
sonuçlar göstermesi nedeniyle dikkatimizi çekmektedir. Bu kısa makale, Yanardağ (2015) 
ve onun literatürdeki mevcut çalışmaları yetersiz kullanımına bir eleştiridir.
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A Critique on Ottoman Primitive Agrarian Society

Abstract

Despite a growing interest in financial issues in the late Ottoman period, there have 
been a limited number of adequate studies in the Turkish literature.  Yanardağ (2015) is 
one of them, and draw our attention mainly due to its  inadequately referring the results of 
earlier researches such as Tokdemir (1999) and Texier (1339).  This short paper is a critique 
on Yanardağ (2015) and its inadequate use of the existing studies in the literature.
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Osmanlı İlkel Tarım Toplumu Üzerine Bir Eleştiri

Ertuğrul Tokdemir*

  * Prof. Dr., Emekli Öğretim Üyesi, İşletme Fakültesi, İstanbul Teknik Üniversitesi.



123

Osmanlı İlkel Tarım Toplumu Üzerine Bir Eleştiri

Son dönem Osmanlı para tarihi yıllardır ilgi duyduğum konular arasında yer alır. 
İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e devlet maliyesinden dış ödeme açıklarına finansal 
ilişkilerde para mekanizmasının önemli rolü vardır. Para sisteminin değişim geçirdiği 
19. Yüzyılda İmparatorluk dış finansmana başvururken yeni parasal uygulamalara da 
sahne oluyordu. Bu alandaki çalışmaların sınırlı olduğu bilinmektedir. Böyle olunca yeni 
çalışmaların ilgiyle karşılanması tabiidir. 

Günümüzde toplumsal ve iktisadi yapıyı açıklamada yakın geçmiş sık sık gündeme 
getirilmektedir. Yakın geçmişi referans alan bu çalışmalar bugünkü uygulamaların 
zeminini, gelecekteki politikaların da dayanaklarını oluşturacaktır. O halde bilgilerin 
objektif analizi, burada kritik bir önemi haizdir. Bu analizin dayandığı veriler ve ulaştığı 
sonuçların günlük yaşamı yönlendiren yargılardan uzak olması gerekir. Burada Yanardağ 
(2015) bu çerçevede değerlendirilecektir. 

Konuya ilgi duyan biri olarak, bu alanda yapılan yayınları az çok izlemeye çalışırım. 
M.Özgür Yanardağ’ın “19. Yüzyıl Osmanlı Para Düzeni: Kâğıt Para Kullanımına Geçiş 
Aşamalarının İktisadi Analizi” başlıklı makalesi de bu yayınlardan biridir ve Uluslararası 
Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 8 Sayı 36, Şubat 2015, s. 918-933’de çıkmıştır. Türkçe 
adındaki “uluslararası” sıfatını derginin İngilizce adı, makalenin İngilizce başlığı ve özeti 
tamamlar niteliktedir.

Makalenin yazarı bir öğretim üyesidir. Çalışmasının uluslararası bir araştırma 
dergisine kabul edilerek yayınlanması mutlaka bir hakem sürecinin varlığını gösterir. O 
halde aşağıda bu çalışma üzerine yapılacak değerlendirmeler yazarla birlikte onu da içine 
alan üniversite bilim ortamının işleyişine yönelik olarak anlaşılmalıdır.  Çünkü ortada 
yayınlanmış bir yazı vardır, ancak bu yazı, yazarı dışında konuyla ilgili bilim insanlarınca 
da okunup gözden geçirilmiş ve varsa değişiklik ve düzeltmeler yapılması istenmiş ve 
yapılan değişiklikler yeterli sayılarak yayın kararı verilmiştir. Yayın tarihi üzerinden geçen 
üç yılda bu makalenin belli bir okuyucu kitlesi tarafından da okunduğu açıktır. Böylece 
tarafımızdan ortaya konulacak tespit ve gözlemleri paylaşan geniş bir okuyucu bilim 



124

CİLT/VOLUME:	 1			
SAYI/ISSUE:	 3 E. Tokdemir

insanı çevresinin olduğu düşünülebilir. Dergi editörlerinin, hakemlerin görevini yerine 
getirmemesi okuyucuyu harekete geçmek zorunda bırakıyor. Burada kısaca yapmaya 
çalıştığımız budur. 

Yazı ilk bakışta göze çarpan birçok çelişki ve tutarsızlıklarla doludur. Ayrıca ciddi 
ölçüde intihal söz konusudur.

Önce çelişki ve tutarsızlıklara değinelim.
Kaynakça dışında 15 sayfadan oluşan makalede ard arda gelen sayfalar, hatta 

paragraflar arasında ifade ve üslup bütünlüğü, anlam tutarlılığı yoktur. Mesela 931. sayfada 
sonuç bölümünde “devlet merkezli bir toplumsal örgütlenmede ekonomi(nin) … siyasal 
ve idari kurumlarla paralel bir ilerleme” gösteremediği belirtilmiş; izleyen paragrafın ilk 
satırlarında ise bu tespitin tam aksi vurgulanmıştır: “19. Yüzyıl Osmanlı mali bunalımı, 
ekonominin güçsüzlüğünden çok merkezi devletin güçsüzlüğünden kaynaklanmıştır.”

Yine sonuç bölümünde s.932’de yazara göre “Osmanlı hükümdarları ve yakınları, … 
gösterişler içinde yaşayabilmek için… borçlar altına girmişlerdir.” Hemen ardından o 
dönemi 150 yıl sonrasıyla, bugünkü Türkiye ile karşılaştırırken tamamen aksi görüştedir: 
“Gereksiz kamu harcamaları için yapılan … iç borçlanma senetleri o devirde de söz 
konusuydu bu devirde de.” Hükümdar ve yakınlarının gösteriş harcamalarını, kamu 
harcamaları olarak nitelemek sorunlu bir ifadedir.

Aynı sayfalarda yazar tarafından Osmanlı İmparatorluğu’nun “gerilemiş ve içine 
kapanmış” olduğu belirtilmekte ve bu tespit, “ülkenin ilkel bir tarım toplumu” olarak 
kaldığı hükmüyle tamamlanmaktadır.

Emperyalizmin sınır tanımadığı bir dönemde büyük devletlerin, gittikçe artan 
ayrıcalıkları karşısında açık pazar konumundaki ülkenin –gerileme konusu bir yana- içine 
kapanacak bir güce ve iradeye sahip olduğu nasıl düşünebilir?

Limanlarından ülke içine ağaç şeklinde yayılan binlerce kilometre demiryolu, her türlü 
para yanında, yazarın çalışmasına konu oluşturan kâğıt para kullanımı Osmanlıyı kendine 
özgü  ilkel bir tarım toplumu olmaktan kurtaramıyor mu? Hakem heyeti ve editör de aksini 
önermemiş olduğuna göre “Osmanlı ilkel tarım toplumudur”.

Çalışma ilgisiz bir şekilde ani bir sıçramayla 21. Yüzyılın Cumhuriyet’ine atlar ve yüksek 
bir kalkınma ve refah düzeyine erişmek için yapılması gerekenleri öğütleyen cümlelerle 
sona erer.

Başlangıçtaki özet ve giriş ile sonuç arasında herhangi bir bağıntı yoktur.
Zaten “sonuç” bölümünün ilk üçte birlik kısmı 1999 yılında yayınlanmış başka bir 

makaleye aittir. Gerçekten aşağıda, açık künyesini vereceğimiz bu makalenin konusu da, 
yazarı da farklıdır. M. Özgür Yanardağ, değişik bir zamanda, farklı bir çerçevede kaleme 
alınan bir yazının sonucunun tamamını olduğu gibi almış, kendisinin kaleme aldığı sonuçla 
yan yana koymuştur. Üslup farkı ve anlam uyuşmazlığı  kolayca göze çarpmaktadır.

Uyuşmazlık burada açık bir intihal belirtisidir ve bu intihal, tarafımdan yazılıp, 
Osmanlı Devleti’nin 700. Yılı dolayısıyla İFMC’nin İktisat Dergisinin Ekim 1999, sayısında 
yayımlanan yazımdan yapılmıştır (Tokdemir, 1999). 
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Gerçi Yanardağ, 922. Sayfada yukarıdaki yazıdan yaptığı bir alıntıda kaynak 
göstermektedir. Ancak makaleye göz atınca referans vermeden başka alıntılar da yaptığı 
görülmektedir. Bu örneklerden ilki referans göstererek aldığı paragrafın devamını, yeni bir 
paragraf şeklinde aktarmasıdır (Tokdemir, 1999: s. 42; Yanardağ, 2015: s. 922).

Kaynak belirtmeden alıntılama 923. Sayfada da devam etmektedir (Tokdemir 1999: s. 
41). Bu kez alıntı yapılırken metinde bazı atlamalara ve kısaltmalara gidilmiştir. Burada 
benim çalışmam zikredilmeden, bir kaynak ta gösterilmiş ve başka bir paragrafta yer 
verdiğim 38 numaralı dipnot buraya taşınmıştır. Bu dipnotun açılımı şöyledir:

Charles Texier, Küçük Asya, Coğrafyaya, Tarihe, Asarı Atikaya Ait Tarif, Matbaa-i 
Amire, İstanbul 1339, s.11.

Bu kitap Ali Suat tarafından tercüme edilmiş ve eski harflerle basılmıştır. Yanardağ’daki 
referans ise Texier 1997: 11’dir ve verdiği kaynakçada da eser Küçük Asya, Avrasya 
Etnografya Yayınları şeklinde gösterilmiştir.

Aşağı yukarı üç çeyrek yüzyıl sonra yeni harflerle basılan eserin 11. sayfasının hiç 
değişmeden aynı içerikle, aynı cümlelerle devam ettiği düşünülebilir mi? Böyle bir olasılığın 
hiç bulunmadığı iddia edilemez ama cevabı uzaklarda değil bu makalenin kendi kurgusu 
içinde aramak da bizi kestirmeden sonuca ulaştırır. En akla geleni tabii, dipnotun metin 
içinde başka bir yere nakledilmesi gibi, bu dipnottaki sayfa numarasına dokunmadan 
kaynak bilgilerinin de yazarın erişip okuyabileceği başka bir baskısına taşınmasıdır. 

Aslında bir kara mizah örneği olarak bu cevapla yetinilebilirdi. Yine de yeni basımdaki 
11. sayfayı bizzat görme isteğimi yenemedim ve adı geçen eserin Boğaziçi Üniversitesi’nin 
Kütüphanesi’nde 1997 basımına ulaştım. Bu kitap Yanardağ’ın kaynakçada yazdığı 
gibi Küçük Asya’nın tamamı değil, Küçük Asya cildini meydana getiren çok sayıdaki 
kitaplardan sadece biri olan “Bithinia”dır; ancak Küçük Asya Bithinia” şeklinde basılmıştır. 
İlke olarak her türlü sürprize hazır olmakla birlikte bu kadarını düşünmek hayal gücümü 
zorlardı. Bir 11. sayfa arayışıyla yola çıkmışken, ne o sayfayı ne de adı verilen kaynak eseri 
bulabildim. Aşağıda kitabın iç kapağı ile 11. sayfanın fotokopileri somut birer kanıt olarak 
sunulmuştur. 

Bu arada bu alıntının başına bir talihsizlik daha gelmiş bir sözcük dönüşüm geçirerek, 
“madde” iken “maden” olmuştur. Sözcüğün içinde yer aldığı cümlenin yeni biçimi şöyledir: 
“Zira Batı dünyası artık ilke olarak asli değere sahip olmayan madenlerden imal edilmiş 
para kullanımını sistemin temeline oturtmuştur.” Para konularıyla tanışıklığı yarım yüzyılı 
aşan benim gibi bir kimse için bu ifade iç karartıcıdır. Söylenmek istenen, tedavüldeki 
paraların artık geçmişteki gibi kendine ait değeri olan madenlerden darbedilmediği, tek 
başına bir değer taşımayan kâğıttan yapıldığıdır. Yani hiçbir şekilde kendisi de değer 
taşıyan madenlerden değersiz madene geçişten bahis yoktur, kâğıt paraya geçilmiştir. 
Kâğıdın “değersiz maden” olmadığı açıktır. 

Kaynak göstermeden bir aktarma da 924. Sayfada ilk paragrafta yer alır (Tokdemir 
1999: s. 43). Burada nakledilen metin, eklendiği ifadelerle tam bir doku uyuşmazlığı 
içindedir. Aynı paragraf içerisinde anlam ve üslup açısından birbirine yabancı iki metin 
görünümü vardır.
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Yazarın kaleme aldığı (!) sonuç bölümünün aşağı yukarı ilk üçte birini benim makalemin 
sonucunun oluşturduğu yukarıdan belirtildi. Kaynak göstermemekle birlikte ne metinde 
ekleme ya da eksiltme ne de bir değişikliğe gidildiği görülüyor. Sonuç bölümünde yukarıda 
değindiğimiz tutarsızlıklarda bu metin naklinin de önemli payı vardır.

Yazıda bir hayal ürünü mü yoksa yaratıcılık örneği mi olduğuna karar veremediğim 
bir tespit te şudur: “… Alınan borçlar, … önceki borçların faizleri ve anaparalarının geri 
ödenmesinde kullanılmaktaydı… Artan parayla devlet adamlarının seyahat harcamaları 
karşılanıyordu” (Yanardağ, 2015: s. 929)”. Buradaki değerlendirmeyi –eğer olursa- 
okuyucularıma bırakıyorum. 

Nihayet kâğıt para değerindeki % 100’e giderek % 200’e kadar düşüşleri okuyunca 
(Yanardağ, 2015: s. 930)  gösterilen kaynağa başvurdum. Gönderme Ali Akyıldız 
(1996)’nın s.130’sına yapılmıştır. Referans göstermeden yapılan aktarmalarda, metinler 
arası uyumsuzluğu azaltmak amacıyla sınırlı bazı değişiklere de gidildiği görülmektedir. 
Değerlendirmeyi okuyucuya bırakarak Tablo 1’de değişikliklerle ilgili bazı örnekler 
sunuyorum.

Tablo 1 – Değişiklikler Tablosu

Sayfa E. Tokdemir (1999) Sayfa M. Ö. Yanardağ(2015)

42 Osmanlı’yı 922 Osmanlı’ya
42 paraların 922 paralarını
42 Osmanlı İmparatorluğu’nu 922 Osmanlı İmparatorluğunu
41 Gerçekten Osmanlı ülkelerinin 923 Osmanlı Devleti’ni
41 koymada kullanabileceğimiz en 923 koymada en
41 Kısaca belirtmek gerekirse her türlü 

ödeme aracını kapsayan bir bütün 
olarak tanımlayabileceğimiz para 
sistemi Osmanlı İmparatorluğu’nda

923 Osmanlı’da ise

41 kalıyordu. 923 kalıyordu (Texier, 1997:11)

43 altında  dahi gelişen 924 altında gelişen

43 zorunda kalmış olması 924 zorunda kalması

43 likidite talebine 924 likidite talebini

44 gösterdi. Bu tepkiler 930 gösterdi. Çalışmada, bu tepkiler

44 içinde biz, esas itibariyle 930 içerisinde esas itibariyle

44 üzerinde durduk. 930 üzerinde durulmuştur.
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Sayfa E. Tokdemir (1999) Sayfa M. Ö. Yanardağ(2015)

44 Üstyapıdaki 930 Yine çalışmada üst yapıdaki

44 ise konumuzun sınırları 930 çalışmanın sınırları

44 temas etmedik. 930 temas edilmemiştir.

44 kaynaklanıyor olmasıydı. 931 kaynaklanıyor olmasıdır.

45 alan birbirlerinden 931 alan birbirinden

45 aşamasında 58 931 aşamasında

45 uzak cephelerde 931 uzak cepheler de

45 açıklayabilmişti. 59 931 açıklayabilmişti.

45 gelişen dünya 931 gelişen Dünya

45 karşılaştırmalar yapmak 931 karşılaştırma yapma
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The Economics of Growth and 
Distribution
Erinç Yeldan

“This is the book on economic growth and distri-
bution that I have been waiting for: an insightful, 
readable and teachable account of classical and mo-
dern growth theory that is not afraid of history, is 
not afraid of institutions, and does not try to sweep 
under the carpet the messy problems of the actual 
world we live in. We owe it to the students - and to 
the world- to teach growth economics from a broa-
der perspective as Erinc Yeldan’s book does so well. 
I wish I had had this book when I was a student!” 
Gerald Epstein Professor of Economics and Co-
Director, Political Economy Research Institute 
(PERI), University of Massachusetts, Amherst

“Yeldan’s new alternative growth textbook 
draws from heterodox thinking to better pre-
pare new generations of students to be more 
realistic, more critical and thus more useful.”   
Jomo K. S., United Nations, Assistant Secretary-Ge-
neral for Economic Development

“Yeldan’s critique of mainstream theories and his ef-
fective presentation of different heterodox analyses 
are especially valuable. This book is likely to become 
essential reading for anyone interested not only in the 
past and present, but also the future of economies.”  
Jayati Ghosh, Jawaharlal Nehru University and 
International Development Economics Associates 
(IDEAs), New Delhi

Aynalı Salon

Barry Eichengreen

Geçen yüzyılın iki büyük mali krizi, 1930’lu 
yıllardaki Büyük Bunalım ile 2008’de başlayan 
Büyük Durgunluk’tur. Her ikisinin de arka pla-
nında, kredilerdeki sert yükselişler, şaibeli ban-
kacılık uygulamaları ve  kırılgan, istikrarsız bir 
küresel finans sistemi vardı. 2008’de piyasalar 
kalp krizleri geçirirken, ekonomi politikasını 
belirleyenler en kötüsünü önlemek amacıyla 
Büyük Bunalım’ın derslerine başvurdu. Verdik-
leri yanıtla 1930’lu yıllardakine benzer bir fi-
nansal bir çöküşü ve yıkıcı bir bunalımı önledi-
ler ama ABD ve Avrupa’da işsizlik buna rağmen 
dayanılmaz seviyelere yükseldi. Acı ve ızdırap 
alabildiğine yaygınlaştı.

Aynalı Salon, hem önemli bir ekonomi tarihi ça-
lışması hem de aynı hatalardan bazılarına ikinci 
bir kez daha düşmekten nasıl kurtulduğumuza 
dair esaslı bir incelemedir. Sadece Büyük Bu-
nalım tarihinden çıkarılan derslerin toplumun 
çağdaş ekonomik sorunlara verdiği yanıtı şekil-
lendirmeye devam ettiğini göstermekle kalmı-
yor, aynı zamanda Büyük Durgunluk tecrübesi-
nin Büyük Bunalım hakkındaki düşüncelerimizi 
nasıl kalıcı bir biçimde değiştireceğini de gözler 
önüne seriyor.



Ekonomide Masallar Gerçekler

Ömer Faruk Çolak

Küreselleşme, sanayi devrimi ile başlamıştır ancak, 1980 
sonrası finansal serbestleşme ile birlikte farklı bir hamle 
yapmıştır. Makro iktisat teorisi de bu değişime ayak 
uydurmuştur. Keynesyen iktisat gözden düşmüş, neoklasik 
iktisat yeniden atağa kalkmıştır. Bu dönemde öyle bir 
söylem egemen hale gelmiştir ki, küreselleşme karşıtları 
dinozor muamelesi görmüştür. Türkiye de bu gelişimden 
payını almıştır. Ekonomiden, politikaya, hukuk sisteminden, 
toplumsal yaşama kadar uzanan bir değişim yaşamıştır. 2007 
Krizi, ülkelere (merkez ve çevre) küreselleşmenin gerçek 
yüzünü göstermiştir, çünkü vaat edilen eşitlik, istikrarlı 
büyüme ve düşük işsizlik oranına erişilemediği gibi tüm 
ülkeler borca batmış ya da sınırda yaşar hale gelmiştir. Bu 
süreçte batı ülkelerinde muhafazakâr iktidarlar yerlerini 
korurken, daha hibrit demokrasilerde politik sistem tek 
adamlığa kaymıştır. Dünya sanki II. Dünya Savaşı öncesine 
benzer bir yol tutturmuştur. Nitekim dünya ekonomisi, krizi 
üzerinden hâlâ atamamıştır. Bundan da önemlisi; dünya 
artık daha az özgür, daha az adaletli ve daha çatışmacı bir 
yaşam alanı haline gelmiştir. Bu süreçte hemen her ülkede 
hükümetler, insanlara adeta masal anlatmışlardır. Bu 
masallara ayak uyduranların sayısı da az değildir. Bu kitap, 
küresel ölçekte anlatılan masalların arkasındaki gerçekleri 
okuyucuya göstermektedir. Kitapta, 1929 Bunalımı’dan 
başlayarak küreselleşme bağlamında dünya ve Türkiye 
ekonomisi, ekonomi politik bakış açısı ile irdelenmektedir. 
Bu irdeleme her kitapseverin anlayacağı bir dille yapılmıştır. 
Umudumuz, iktisatçı olmayanların da bu kitap sayesinde 
iktisat ile tanışması ve artık masallara hayır demesidir.

Ahlaksız Büyüme

İbrahim Semih Akçomak

Murathan Mungan “Bu ülke-
nin resmî dini ikiyüzlülüktür.” 
derken; Şevket Pamuk yolsuzlu-
ğun, düzenin kendisi olduğunu 
söylerken; Ayfer Tunç, bir ah-
lak buhranında yaşadığımızdan 
bahsederken; Gülse Birsel, Yalan 
Dünya’daki kurgunun ve karak-
terlerin, ülkede olanlardan daha 
ciddi ve ahlaklı olduğundan dert 
yanarken; Hakan Günday, Zar-
gana’da “Matematiği kuvvetli 
değildi fakat çıkarlarını hesap-
lamasını iyi bilirdi.” cümlesini 
sarf ederken farkında olmadan 
Türkiye’yi yıllardır yiyip bitiren 
ancak, adı konulamayan bir kav-
ramı tasvir ediyor aslında. Tür-
kiye’nin uzun dönem ekonomik 
büyüme hikâyesine farklı bir ba-
kış açısı getiren bu kitap, bu kav-
ramın adını koyuyor: Ahlaksız 
Büyüme.



Makroekonomi

N. Gregory Mankiw

Gregory Mankiw’in Makroekonomi kita-
bı tüm dünya da ders kitabı olarak geniş 
kabul görmüştür. Kitap bugüne kadar altı 
baskı yaparken, başta Almanca, Fransız-
ca, İtalyanca, İspanyolca, Çince, Rus-
ça, Japonca ve Portekizce olmak üzere 
16 dile çevrilmiştir. Elinizde tuttuğunuz 
Türkçe çeviride altıncı baskıdan yapıl-
mıştır. Mankiw’in makroekonomi kita-
bını bu kadar önemli kılan nokta kitabın 
öğrenci ve öğretici dostu olmasıdır. Kitap 
makroekonomideki son gelişmeleri teorik 
olarak anlatırken ekonomideki gerçekleş-
melere ilişkin verdiği örneklerle de teorik 
bilginin ayakları üzerine basmasını sağla-
maktadır.

Kitapta konular anlatıldıktan sonra her 
bölümün sonuna özet, anahtar kelimeler 
ile problemler ve uygulama soruları 
koyulmuştur.

Makroekonomi

Andrew Abel, Ben Bernanke,          
Dean Croushore

Makroekonomi, yaşanan son kriz ile birlikte herke-
sin konuştuğu bir konu haline geldi. Bu, bir taraftan 
olumlu, diğer taraftan ise olumsuz bir gelişme oldu. 
Olumlu oldu, çünkü artık ekonomik sorunlar geniş 
kitlelerce tartışılır ve anlaşılmaya çalışılan konula-
rın başında gelmeye başladı; olumsuz oldu, çünkü 
herkes kendini ekonomist zannetmeye başladı.

Abel, Bernanke ve Croushore’un birlikte yazdıkla-
rı bu kitap, makroekonomiye bu çerçevede yakla-
şıyor. Yazarlardan Ben S. Bernanke, kriz dönemin-
de ABD Merkez Bankası’nın (FED) başkanıydı. 
Dolasıyla, büyük bir krizi idare eden kişi olarak, 
krize yönelik alınan makroekonomi politikalarını 
küresel ekonomi ölçeğinde yönetti. Kitapta bu de-
neyimi de bulacaksınız.

Elinizde tuttuğunuz makroekonomi kitabı size 
sadece kuramsal bilgiler aktarmakla kalmıyor, 
makroekonomik politikaların uygulanmasını anla-
tıyor, verilerle ekonomiyi nasıl yorumlayacağınızın 
da yolunu açıyor.

Kitap, izlenen bu yöntem sayesinde sizi daha üst 
ekonomi derslerine hazırladığı gibi, aldığınız eği-
tim sonrası gireceğiniz yarışma sınavlarına da ha-
zırlamaktadır.



Standart Sapmalar, Hatalı Varsayımlar, 
Çarpıtılmış Veriler ve İstatistiklerle 
Yalan Söylemenin Diğer Yolları

Gary Smith

- Günde iki fincan kahve içmek pankreas kanseri ris-
kini arttırır.
- İnsanlar önemli kutlamaların günlerine kadar ölümü 
erteleyebilirler.
- Baş harfleri D olan beyzbol oyuncuları, baş harfleri 
E-Z arasında olanlara göre ortalama iki yıl daha erken 
ölür.
- Devlet borçlarının GSYH’ye oranı yüzde doksanın 
üzerine çıktığında, ülkelerde daima durgunluk başlar.

Bu iddialar ve bunlar gibi binlercesiyle, yanlış olma-
larına rağmen, her gün gazetelerde ve dergilerde kar-
şılaşıyoruz.  Günümüzün bilgi çağında, inançlarımız 
ve davranışlarımız anlamsız veri yığınları ile yönlen-
diriliyor. Neden sürekli yanlış çıkarımlar yapıp, hatalı 
kararlar verdiğimizi anlamak zor değil.  Mantıklı bir 
şekilde iyi bilgilendirilsek bile, hangi verinin yanlı ya 
da alakasız olduğunu, hangi bilimsel araştırmanın çar-
pıtılmış ya da yanıltıcı olduğunu anlama konusunda 
sürekli uyanık değilizdir. Medya tarafından sunulan 
çoğu alanında otorite niteliğinde olan, kulağa bilimsel 
gelen kanıtlar aslında çarpıtılmış veriler, yanlılıklar 
ya da bazen dürüst ama eski hatalarla doludur. Gary 
Smith, bu kitapta rekor bir dürüstlük sergileyerek, in-
sanların, çılgın teorilerini desteklemek için kullandık-
ları hile ve tuzaklarla karşımıza çıkıyor.

Darwin Ekonomisi; Özgürlük, 
Rekabet ve Kamu Yararı

Robert H. Frank

Frank davranışsal iktisada nasıl bulaştığı-
nı şöyle ifade etmekte:

“1980’lerin henüz başındayken lisans dü-
zeyinde davranışsal iktisat dersi veren-
lerden biri de bendim. Karşıma çıkan ilk 
mesele öğrencilerin derse kaydolmasını 
sağlayabilecek ilgi çekici bir isim bulmak-
tı. Sonunda dersin adını ‘Rasyonel Seçim-
den Sapmalar’ koymaya karar verdim. 
Haliyle o dönemde standart bir ders içe-
riği de mevcut değildi. Çokça düşündük-
ten sonra dersin içeriğini iki geniş başlık 
altında toparlamaya karar verdim: ‘Ras-
yonel Seçimden Pişmanlıkla Sapmalar’ 
ve ‘Rasyonel Seçimden Pişman Olmadan 
Sapmalar’. Birinci başlığın altına, insanla-
rın yatkın olduğu birçok sistematik biliş-
sel hatayı belgeleyen çalışmaları koydum. 
‘Rasyonel Seçimden Pişman Olmadan 
Sapmalar’ başlığının altında ise, insanla-
rın standart rasyonel seçim modellerinin 
öngörülerinden pişmanlık duymaksızın 
sapmalarını betimleyen çalışmaları sıra-
ladım”.
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