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ÖNSÖZ
Dört elle yazılan bir deneme. “Kriz”in tanımıyla başlayan bu 
kitap değişen zamanlarımıza ilişkin en ağır sorunların bürün-
düğü çeşitli şekillerin içinden geçen bir yol boyunca gelişi-
yor. Bugünün toplumunu Carlo Bordoni’yle işbirliği hâlindeki 
Zygmunt Bauman’ın gözünden çözümlüyor.

Bu kitabın temel tezi, Batı dünyasının yüz yüze geldiği 
krizin geçici değil, bütün iktisadi ve toplumsal sistemi kap-
sayan derin bir değişimin belirtisi olduğu ve uzun süreli et-
kiler yaratacağıdır. Bordoni, tartışmalı bir fetret devrini, yani 
interregnumu (kendi akıbetini şimdiki zamanın içine bırakan 
süresi sınırlı bir fenomendir bu) temsil eden bir modernite ve 
post-modernite krizini teorileştirirken, Bauman kendi akışkan 
toplum teorisinin çerçevesi içinde yeni çözümler öneriyor.

Bu çalışmanın nihai amacı Batı toplumunun şimdiki duru-
muna ilişkin özgün ve daha önce yayımlanmamış bir çözüm-
leme yapmaktır. Bu çözümleme modern devletin krizinden 
temsili demokrasiye, neoliberal ekonomiden kitle toplumun-
dan süregiden çıkışa kadar farklı veçheleri kapsıyor. Bir yan-
dan akışkan toplumun sorunları üzerine belirli bir mesafeden 
hararetli bir tartışma ve geleceğe hazırlanmak için bugünü an-
lamaya yönelik bir girişim. İlişkili bütün konuların yazarlar 
tarafından özgün bir şekilde ele alındığı bir tür kriz sözlüğü.

Yazarlar teşvik ve tavsiyeleri için John Thompson’a ve ya-
yın asistanı Elliott Karstadt’a, üretim müdürü Neil de Cort’a 
ve redaktör Leigh Mueller’e profesyonel yardımlarından ötürü 
teşekkür ederler. Ayrıca Carlo Bordoni yazdığı metnin çeviri-
sinde dikkatli yardımlarından ötürü Wendy Dorethy’e teşek-
kür eder.
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1

DEVLETİN KRİZİ
Yirmi birinci yüzyılda, bir halk hükümeti modeli olarak ulus-devletin yerini (yerine bir 

şeyin geçeceği farzedilirse) ne alacak? Bunu bilmiyoruz.

Eric J. Hobsbawm1

Bir Kriz Tanımı

Carlo Bordoni: Kriz. Grekçe κρίσις, “yargı”, “bir duruşmanın 
sonucu”, “dönüm noktası”, “seçilim”, “karar” (Tukidides’e 
göre), ama aynı zamanda “yarışma” ya da “münakaşa” 
(Platon’a göre); “kriter”in, “yargılama aracı”nın türetildiği bir 
standart, ama aynı zamanda “ayırt etme yeteneği” ve kritik, 
“yargılamaya uygun”, “hayati”, “kesin” anlamlarına gelen ve 
muhakeme sanatına ilişkin bir kelime.

Gazetelerde, televizyonda, günlük konuşmalarda sıkça 
rastlanan, zaman zaman mali zorlukları, fiyat artışlarını, ta-
lepte meydana gelen bir düşüşü, likidite azalmasını, yeni ver-
gilerin konulmasını ya da bütün bunların hepsini belirtmek 
için kullanılan bir sözcük.

Ekonomik kriz –sözlüklere göre– yatırımlardaki bir eksik-
lik, üretimde bir düşüş, işsizlikte bir artışla şekillenen bir dur-
gunluk (resesyon) evresidir; genellikle ekonomiyle bağlantılı 
elverişsiz koşullar anlamına gelen bir terimdir.

1 E. J. Hobsbawm, “Nations and Nationalism in the New Century”, Nati-
onen und Nationalismus: Mythos and Realität seit 1780’e önsöz, Campus, 
2005 [Eric Hobsbawm, Milletler ve Milliyetçilik: Program, Mit, Gerçekçi-
lik, çev. Osman Akınhay, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2014, 4. baskı].
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Özellikle ekonomi sektörüyle ilgili herhangi bir ters olayda 
“suç krize atılır”. Bu, kesinlikle kişisizleştirilmiş bir sorumlu-
luk atfıdır; bireyleri her türlü müdahil oluştan azade kılar ve 
belirsiz biçimde kötücül tınılı soyut bir varlığa göndermede 
bulunur. Bunun sebebi, bir süre önce, “kriz” sözcüğünün öz-
gül anlamını kaybetmesi ve o zamandan beri saf anlamda eko-
nomik bir çağrışım kazanmasıdır. Bu sözcük, genel ekonomik 
durumun daha iyimser olduğu ve kitlesel tüketiciliğin tıkır 
tıkır hüküm sürdüğü 1960’larda ve 1970’lerde sıklıkla kulla-
nılan ve istismar edilen “konjonktür” gibi sözcüklerin yerini 
almıştır.

Bir “konjonktür” döneminin acı veren fakat yeni bir refah 
evresine ulaşmak için zorunlu bir geçiş dönemi olduğu düşü-
nülüyordu. Bir uyum sağlama zamanıydı bu; durum istikrar 
kazanır kazanmaz yeniden güç ve güvenlik sağlamak ve mü-
zakere yoluyla anlaşma yolları bulmak için zemin hazırlanı-
yor, stratejiler geliştiriliyor ve güç toplanıyordu.

Konjonktür bütün diğerlerine kıyasla kısa bir dönemdi. Te-
rim halen geçmişteki ekonomik zorlukları göstermek için yay-
gın olarak kullanılan diğer terimlerin aksine, yakın geleceğe 
ilişkin olumlu bir tutumu ima ediyordu. 1929’da Wall Street’in 
çöküşünden sonra Büyük Buhran başlamıştı. “Konjonktür”le 
kıyaslandığında bu terim günümüzde hâlâ kıyamet senaryola-
rını çağrıştırır ve derin bir varoluşsal sıkıntıyla birleşen ağır, 
uzun dönemli bir durgunluğu –içinden çıkılması olağanüstü 
zor, ister istemez psikolojik sonuçları olan bir şeyi– ifade eder.

1929’da yaşanan, borsanın çökmesine neden olan ve 
bir intiharlar zincirine yol açan modernitenin en ağır krizi, 
Keynes’in teorileri uygulanarak beceriyle çözülmüştü: Açığa 
rağmen devlet kamu projelerine yatırım yapmış, kimsenin iş 
bulamadığı ve şirketlerin insanlara yol verdiği bir dönemde is-
tihdam sağlamıştı; siparişler artırılmış, sanayiye bir nefes alma 
imkânı kazandırılmış ve böylece ekonominin çarkları yeniden 
dönmeye başlamıştı. Ne var ki şimdiki kriz farklı. Krizin etki-



11

lediği ülkeler aşırı derecede borçlular ve yatırım yapacak güç-
leri, hatta araçları bile yok. Ellerinden gelen tek şey, durgun-
luğun yurttaşlar üzerindeki etkisini azaltacak yerde artıracak 
şekilde gelişigüzel kesintiler yapmaktır.

Bugün “konjonktür” ya da “depresyon”dan ziyade 
“kriz”den söz etmeyi tercih ediyoruz. Ekonomik olanlardan 
başka pek çok bağlamda kullanılan, kesinlikle daha tarafsız 
bir terimdir bu ve dolayısıyla daha tanıdıktır. Evli bir çiftin 
hayatını altüst eden evlilik krizlerinden buluğ çağından yetiş-
kinliğe geçişi belirleyen ergenlik krizine kadar “kriz”, önceki 
durumdan yeni bir duruma geçiş imgesini ifade eder. Bu geçiş 
farklı bir statüde bir iyileşmenin başlangıcı gibi, büyümek için 
zorunlu olan bir geçiş, ileriye doğru kesin bir adımdır. Bu ne-
denle daha az korku uyandırır.

Görülebileceği gibi “kriz” tam anlamıyla olumlu, yaratıcı 
ve iyimser bir şeyi ifade eder, çünkü bir değişimi kapsar ve ko-
puşun ardından bir yeniden doğum olabilir. Elbette ayrılmayı, 
ama aynı zamanda seçimleri, kararları ve dolayısıyla bir fikri 
ifade etme fırsatını gösterir. Daha geniş bir bağlamda, (tarih-
sel-toplumsal bir düzeyde olduğu kadar kişisel düzeyde de) 
bir dönüm noktasına yol açan yeni bir deneyimin olgunlaş-
ması anlamını kazanır. Özetle, gelecekteki düzenlemeleri yeni 
bir temelde hazırlayan, mevcut ekonomik çıkışsızlığın bize 
gösterdiği gibi hiç de iç karartıcı olmayan, değişime zemin ha-
zırlayıcı etkendir.

Yakın zamanlarda “kriz”, “enflasyon”, “stagnasyon” ya da 
“resesyon” olarak tanımlanamayan, fakat bir dizi sebep ve so-
nucun bir çelişen sorunlar karışımında birleştiği, karmaşık ve 
çelişkili bir duruma işaret etmek için esas olarak ekonomi sek-
törüyle bağlantılı hâle gelmiştir.

Hatta bu kriz, uluslararası düzeyde bir ekonomik kumarın 
(sebepler) ve bununla yerel olarak başa çıkmak için alınan ön-
lemlerin (sonuçlar) eşzamanlı bileşimiyle şekillenir. Her ikisi 
de daha önemli olduğu gittikçe ortaya çıkan bir toplumsal ma-
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razın karmaşıklığıyla etkileşip ona katkıda bulunarak yurttaşı 
farklı biçimde etkiler. Yaygın algı, devanın hastalıktan daha 
kötü olduğu, çünkü insanlar üzerinde daha dolaysız ve hisse-
dilebilir olduğu yönündedir.

Kriz uzaktan geliyor. Kökleri 2000’li yıllardadır, yeni bir 
terörizm patlamasıyla ve 2001 yılında New York’taki İkiz 
Kuleler’in sembolik biçimde yıkılmasıyla belirginleşmiştir. İkiz 
Kuleler’in Dünya Ticaret Merkezi’nin mekânı, Dünya Ticaret 
Örgütü’nün karargâhı olması rastlantı değildi. Uyarı mı, yoksa 
rastlantı mı? Aslında o zamandan beri, “yeni ekonomi”nin pat-
lamasına rağmen, finans piyasaları küreselleşmenin iyi bir şeye 
yol açmayacağını görerek titremeye başlamıştır. Yirminci yüz-
yılın sonunda gözlemcilerin esas kaygısı dünya piyasalarının 
çokuluslu büyük şirketler tarafından istila edilmesinin yarattı-
ğı sonuçlardı aslında. Küçük üreticiler ve ticari şebekeler paha-
sına, dünya çapında standartlaşmış ve homojenleşmiş devasa 
bir piyasanın zaferi olarak küreselleşmeden korkmamıza yol 
açan, ekonomik, ama aynı zamanda kültürel (“No Logo” hare-
ketinin meydan okuduğu) sömürgeleştirmelerdi bu sonuçlar.

Fakat sınırların liberalizasyonu, kişisel serbestlik ve ileti-
şim imkânları için önemli etkiler yaratmanın yanı sıra, ekono-
mik zorluklar taşkınına da yol açmıştır. Tokyo’daki bir borsa 
krizi, anında Londra ve Milano’da yankılanır. Böylece, Güney 
Amerika’da başlayan ve gelmiş geçmiş en ağır bankacılık sis-
temi çöküşünün sebebi olan spekülatif bir çürük tahviller ba-
lonu, içinden çıkmak için hâlâ bir yol bulamadığımız şimdiki 
krizi tetikleyerek Avrupa’ya nüfuz etti.

Şimdiki kriz malidir, 1929 krizi ise endüstriyeldi; Keynes’in 
teorileri artık uygulanamaz. Avrupa Birliği’nin devasa katkıla-
rının açığın geçici olarak azaltılmasını sağlamaktan başka bir 
şey yapamadığı ve yeni üretken yatırımları geliştirmeyi başa-
ramadığı Yunanistan örneğine bakalım mesela. Çarklar yeni-
den döndürülemiyor.

Benzer şekilde, kısmen banka kredilerinin daralması nede-
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niyle, fakat özellikle tüketimde azalmanın bir sonucu olarak 
tutarsız ekonomik getiriler sebebiyle, özel şirketlerin ciddi 
zorluklar yaşayan ülkelere sermaye yatırımı yapmakta hiçbir 
çıkarı yoktur.

Bu evrede, temel malların fiyatlarında piyasa trendlerine 
ters düşen tuhaf bir artış fenomenine tanık oluyoruz (azalan 
talep nedeniyle fiyatların düşmesi gerekirdi): Fiyat artışı, üre-
ticinin satamadığı için uğradığı kayıpları karşılayarak satış-
lardaki azalmayı kısa vadede telafi etmeye çalışır. Bir sonraki 
aşamada, yeterli düzeltici tedbirler uygulanmazsa, tüketici fi-
yatlarındaki bir düşüş, temel mal kıtlığına yol açarak ve arz 
talep dengesini düzeltmeye çalışan yeni ve zorunlu fiyat ar-
tışlarına neden olarak üretimi yavaşlatır. Bu durum, II. Dünya 
Savaşı’nın son bölümünde Avrupa’da trajik biçimde yaşandığı 
gibi piyasa fiyatlarını (karaborsada) ikiye katlayarak bir savaş 
zamanı ekonomisini tetikler.

Ağır bir resesyona doğru hareket ettiğimiz zaman, olağan 
biçimde, gayrimenkullerin piyasa değerinde bir durgunluk ya 
da düşüşün yanı sıra, tüketim mallarının fiyatında genel bir 
artış olur çoğu zaman (bunu fark etmeniz için bir süpermar-
kette alışveriş yapmanız yeter). Düzeltilmediği takdirde kaçı-
nılmaz biçimde ekonomik bir çöküşe yol açacak olan ciddi 
bir arızanın en aşikâr belirtisi budur. Gayrimenkul gibi belirli 
malların satışında görülen azalma, temel mal fiyatlarında bir 
artışla birlikte, (yatırımdan çok) tüketime ayrılan paranın ar-
zında farklı bir güzergâhı gösterir ya da büyük miktarda ser-
mayeyle iş yapıyorsak, para güvenli olan ve kaybedilmiş kârı 
en azından kısmen geri alma şansının olduğu yere, yurtdışına 
aktarılır.

Tüketim fiyatlarındaki artış, kaynakları yatırımdan ve gay-
rimenkul piyasasından saptırmakla kalmaz, ülke batarken bu-
laşıcı bir coşkunlukla şekillenen bir tür “Titanik sendromu” da 
yaratır. Şimdilik krizden etkilenmemiş olan bir nüfus kesimi, 
davranışını varoluşun belirsizliğiyle haklı çıkararak elindeki 
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tasarruflarını kullanır ve harcamalarını artırır (gereğinden faz-
la harcayarak, tatile çıkarak vs.); değişen bir şey olmamış gibi 
gerçekliğe gözlerini kapayarak hayatını sürdürürken, “eğlene-
bilecekken eğlenelim” düsturunu benimser.

Bazılarında ise özel bir “yansıtma efekti” olabilir ki bu du-
rum aynı yaşama standardını sürdürerek ama borçlanarak, ön-
ceki yılların geliri temelinde harcama yapmalarına yol açar. 
Bariz biçimde bu bir psikolojik özsavunma biçimidir; bireyler 
böylece geleceğe ilişkin her türlü güvencenin çöküşü karşısın-
da kapıldıkları kaygıyı zaptetmeye çalışırlar.

Bir yanda da intihar vakaları vardır. Yunanistan’da sadece 
ekonomik kriz nedeniyle 1.200’den fazla intihar vakası bildi-
rilmiştir. AyrıcalıklılarHiçbir şey görmüyormuş gibi yapıp üst 
güvertede dans ederken bir de boğulanlar vardır. Ya da bu ay-
rıcalıklılar belki her şeyin pekâlâ farkındadırlar, fakat tam da 
bu nedenle gözlerini inatla kapamaktadırlar.

Enflasyon farklı bir meseledir. Paranın değerinin çökme-
sinden ve tüketim mallarıyla ilişkisinde gitgide tutarsızlaş-
masından şimdilik sakınılmıştır. Enflasyon modernitenin bü-
tün ekonomik krizleriyle bağlantılıdır; Weimar Cumhuriyeti 
sırasında (Hitler’in Almanya’da iktidara gelmesinden önce) 
bir kilo ekmeğin fiyatı 1 milyon marka ulaştığı zaman ya da 
1970’lerde Arjantin’de ekmek almak için ödenmesi gereken 
peso miktarının sonsuz bir kreşendo hâlinde her geçen gün 
arttığı sırada enflasyon tüm zamanların rekoruna ulaşmıştı. 
Enflasyon her ekonomik krizin en kötü sonucudur, çünkü 
hayat boyu yapılan tasarrufları alıp götürür ve insanları çok 
kısa süre içinde açlığa mahkûm eder: Para artık herhangi bir 
şeyi satın alamaz ve umutsuzluk sökün eder. Nakit para hızlı 
hareket eden bir kanser gibi yayılır. Ne kadar hızlı el değiş-
tirirse değerini o kadar kaybeder. Euro sayesinde enflasyon-
dan kurtuluruz. Yunanistan dörtnala hızlanmak durumunda 
olan enflasyondan, euro bölgesinde kaldığı sürece kurtulacak. 
Drahmiye dönüş öldürücü olur.
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Euro enflasyondan etkilenmeyen bir para değildir, fakat 
Avrupa Birliği devletlerinin çoğunun ve (Almanya’dan başta 
olmak üzere) en güçlü devletlerin parasıdır ve bu devletlerin 
Weimar tuzağına bir kez daha düşmeye niyetleri yoktur. Onlar 
enflasyonu uzakta tutacak araçlara sahipler ve bu araçları baş-
kalarına da dayatırlar. Bu araçlar arasında, elbette, dengeli bir 
bütçe, faiz oranlarının baskı altına alınması, kamu borçlarının 
azaltılması ve sonuç olarak para dolaşımının yavaşlatılması 
vardır. Buna (1929 krizini çözmek için benimsenen Keynes 
teorilerinden çok farklı olarak) “deflasyonist” politikalar de-
niyor ve bunun sonuçlarından bize düşen bedeli ödüyoruz.

Bu durum uygun müdahalelerle düzeltilmediği takdirde, ne 
yazık ki zincirleme bir felaket reaksiyonu içinde başka sorun-
lar yaratır. İşten çıkarmalar aileleri satın alma gücünden yok-
sun bırakır, tasarrufları yakıp yok eder ve tüketimi düşürür, 
bu da ticaret ve üretime yansır. Ekonomik krizin en korkulan 
özelliğine, yani stagnasyona yol açar ki bu durumda devlet ve 
hükümet sorunu azaltacak yerde tam aksi yönde hamlede bu-
lunur ve vergileri artırarak durumu daha da kötüleştirir.

Bu krizin belirli bir özelliği süresidir. Kısa sürede çözüle-
bilecek elverişsiz “konjontürler” zamanı sona erdi. Gezegenin 
büyük kısmını kapsadığı için çok belirsiz ve genelleşmiş olan 
krizlerin tersine çevrilmesi artık çok uzun zaman alıyor. Gü-
nümüzdeki gerçeklik içindeki bütün diğer insan faaliyetleri-
nin hareket hızının aksine bu krizler çok yavaş gelişiyor. Her-
hangi bir çözüm tasarısı devamlı güncelleniyor ve bir sonraki 
tarihe kadar erteleniyor. Asla sona ermeyecek gibi görünüyor.

Bir kriz sona erdiği zaman, o sırada sınırlarımızı yalamakta 
olan bir diğer kriz onun yerini almak üzere içeri giriyor. Ya da 
bu belki de, tıpkı korkunç bir teratojenik varlık gibi kendisini 
dönüştürerek ve yenileyerek kendi kendini yiyen ve zaman 
içinde değişim geçiren aynı devasa krizdir. Bu kriz, istisna de-
ğil hayatın kuralı hâline gelerek, olabildiğince hızlı bir şekilde 
başımızdan atabileceğimiz, arada bir patlak veren sinir edici 
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bir rahatsızlık değil de başa çıkmak zorunda olduğumuz gün-
delik bir alışkanlık hâline gelerekmilyonlarca insanın kaderini 
yutar ve değiştirir.

Sürekli bir kriz durumunda yaşamak hoş bir şey değildir, 
fakat insanların uyanık ve dikkatli olmalarını sağladığı ve biz-
leri psikolojik olarak en kötüsüne hazırladığı için olumlu bir 
yanı olabilir. Çevre kirliliği, gürültü, yolsuzluk ve en önemlisi, 
korku gibi çağın evrimiyle bize dayatılan pek çok endemik 
zorlukla birlikte yaşamayı kabullenişimiz gibi, krizlerle yaşa-
mayı da öğrenmemiz gerekir. Güvensizliğin damgasını vurdu-
ğu bir gerçeklik içinde bize eşlik eden, dünyadaki en eski his.

Krizlerle yaşamaya alışmak zorunda kalacağız. Çünkü kriz 
kalıcı olacak.

Zygmunt Bauman: Bugünlerde “kriz” fikrinin tıbbi kökenle-
rine doğru geriye gitme eğiliminde olduğuna dair bir izlenim 
ediniyorum. Bu terim, hastanın geleceğinin dengede olduğu 
ve doktorun hangi yolun izleneceğine, hastanın iyileşmesine 
yardımcı olmak için hangi tedavinin uygulanacağına karar 
vermek durumunda olduğu ânı belirtmek için icat edilmişti. 
Doğası ne olursa olsun, ekonomiyi de kapsayan krizlerden 
söz ederken, öncelikle belirsizlik duygusunu, olayların alacağı 
yöne ilişkin bilmezliğimize dair bir duyguyu aktarırız; ikinci 
olarak, müdahale etme itkisini ifade ederiz: doğru önlemleri 
seçmek ve onları derhal uygulamaya karar vermek. Bir durumu 
“kritik” diye teşhis ettiğimiz zaman, tam olarak şunu kaste-
deriz: bir teşhisin ve bir eylem çağrısının birleşmesi. Burada 
endemik bir çelişkinin olduğunu da ekleyeyim: Neticede, be-
lirsizlik/bilmezlik durumunun kabulü, “doğru önlemler”in 
seçilme ve böylece gidişatın istenen şekilde yönlendirilme 
şansı için hayra alamet değildir.

Fakat ekonomik krize odaklanmama müsaade edin – zaten 
sizin de buna niyetlendiğinizi düşünüyorum. Bizlere 1920’le-
rin ve 1930’ların, yaniekonominin peş peşe her tökezleyişinin 
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değerlendirilmesine zemin teşkil eden bu dönemin dehşetini 
hatırlatarak başlıyorsunuz ve şimdiki kredi çöküşü krizi son-
rasının bu dönemin bir tekrarı olarak görülüp görülemeyece-
ğini, krizin muhtemel sonucunun böylelikle biraz aydınlatılıp 
aydınlatılamayacağını soruyorsunuz. İki kriz ve onların teza-
hürleri (her şeyden önce, kitlesel ve umutsuz işsizlik ve artan 
sosyal eşitsizlik) arasında sayısız çarpıcı benzerlikler olduğu-
nu kabul ederek, ikisini birbirinden ayıran ve birini diğeriyle 
kıyaslamayı en azından tartışmalı hâle getiren önemli bir fark-
lılık olduğunu öne sürüyorum.

1920’lerin sonunda borsa çöküşünün kurbanları, bir yan-
dan piyasaların coşkuyla genişlediğini ve servetlerin işyerle-
riyle birlikte buharlaşıp yok olmasına yol açtığını, öte yan-
dansa sağlam şirketlerin iflasa sürüklendiğini görerek dehşe-
te düşerken, kurtuluşu nerede arayacakları hakkında pek az 
kuşku taşıyorlardı: elbette mevcut koşullara iradesini daya-
tarak gidişatı zorlayacak kadar güçlü olan devlette, güçlü bir 
devlette. Açmazdan kurtulmanın en iyi yolu hakkında fikirler 
önemli ölçüde farklılaşabiliyordu, fakat sonunda işleri seçilen 
yola kimin sokabileceği konusundahiçbir anlaşmazlık yoktu: 
elbette, iş için elzem olan şu iki kaynağa sahip olan devlet: 
iktidar –yani yapma yeteneği– ve siyaset – yani ne yapılması 
gerektiğine karar verme yeteneği. Bu bağlamda haklı olarak 
Keynes’ten söz ediyorsunuz: Zamanın bilinçli ya da sezgisel 
kanaatiyle o, devletin becerisine güvenmişti; onun tavsiyeleri 
“gerçekten var olan” devletler halkın beklentilerini karşılaya-
bildiği ölçüde anlam taşıyordu. Ve hatta çöküşün sonrasında, 
kendi bölgesi ve o bölgede yer alan her şey üzerinde mutlak ve 
bölünmez egemenlikle kuşanmış post-Westphalia devlet mo-
deli uç sınırlarına çekilmişti. Bu durum devletin idaresindeki 
Sovyet ekonomisini, devletin düzenlediği Alman ekonomisini 
ve yine devletin teşvik ettiği ABD ekonomisini de kapsayan bir 
çeşitlilik arz ediyordu.

Bu Westphalia sonrası her şeye gücü yeten hükümran dev-
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let modeli (çoğu örnekte bir ulus-devlettir bu) savaştan za-
rar görmeden çıkmakla kalmadı, genişledi, güçlendi ve “sos-
yal devlet”in kapsayıcı hedeflerini, yani kaderin cilvelerine, 
bireysel bahtsızlıklara ve savaş öncesi kuşakları vuran onur 
kırıcı herhangi bir duruma düşme korkusuna (sözgelimi yok-
sulluk, dışlanma ve negatif ayrımcılık, hastalık, işsizlik, evsiz-
lik, cehalet korkusuna) karşı bütün yurttaşları sigortalayan bir 
devlet özlemini karşılama güvencesi de verdi. “Sosyal devlet” 
modeli, sömürge imparatorluklarının yıkıntılarının ortasında 
oluşan sayısız yeni devlet ve devlet benzeri oluşum tarafın-
dan da, önemli ölçüde budanmış olsa da benimsendi. Bunun 
akabindeki “muhteşem otuz yıl”, bütün asap bozucu sorunla-
rın çözüleceğine ve gerilerde kaldığına, akıllardan çıkmayan 
kasvetli yoksulluk ve kitlesel işsizlik anılarının kesin olarak 
gömüleceğine ilişkin artan beklentilerle belirlendi.

Ne var ki 1970’lerde ilerleme durakladı, artan işsizlikle, 
baş edilemez görünen enflasyonla, devletlerin kapsayıcı sigor-
ta vaatlerini yerine getirmeleri konusundaki artan acziyetiyle 
yüz yüze gelindi. Evreler hâlinde, ancak daha çarpıcı biçim-
de, devletler kendi vaatlerini yerine getiremeyeceklerini açı-
ğa vurdular; yine evreler hâlinde, fakat göründüğü kadarıy-
la durdurulamaz biçimde, devletin gücüne duyulan inanç ve 
güven aşınmaya başladı. Devletlerin daha önce iddia ettikleri 
ve kendi tekelleri olarak kıskançlıkla korudukları, keza halk 
ve en etkili kanaat önderleri tarafından onların devrolunamaz 
yükümlülükleri ve görevleri addedilen işlevler, birdenbire 
ulus-devletlerin taşıyamayacakları kadar zahmetli ya da eldeki 
kaynakların ötesinde görüldü. Peter Drucker, ünlü açıklama-
sında, insanların “yukarıdan” –devlet ya da toplumdan– ge-
lecek kurtuluş umutlarını terk etmeleri gerektiğini ya da kısa 
zamanda terk etmek zorunda kalacaklarını söyledi ve bu me-
sajı özümsemeye teşne kulakların sayısı hızlanan bir tempoyla 
arttı. Yaygın algıda, eğitimli ve fikir oluşturan kamuoyunun 
giderek büyüyen bir bölümünün oluşturduğu koronun yar-
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dımı ve katkısıyla, devlet evrensel refahın en güçlü motoru 
olmaktan çıkarak, ekonomik ilerlemenin en kötü, en hain ve 
asap bozucu engeli hâline geldi.

Yoksa bu durum kamuoyunun hâletiruhiyesinin tarihinde 
bir başka dönüm noktası mıydı? Başka bir “fetret devri” miy-
di, yoksa Fransızların dediği gibi “kopma” mıydı – yani henüz 
yeterince tanımlanmamış ve yeterince belirlenmemiş, henüz 
ziyaret edilmemiş, keşfedilmemiş ve haritası çıkarılmamış; 
eski güvenilir araçlarla müzakere edilmeye uygun olmayan, 
ama hâlâ tasarlanması, üretilmesi ve yola koyulması gereken 
işe yeni araçların elverişli olduğu bir saha mıydı? Evet, fakat 
tıpkı 1920’lerin ve 1930’ların Büyük Depresyonu sırasında 
olduğu gibi, kanaat önderleri, keza genel kamuoyunun ted-
ricen ama mütemadiyen genişleyen çevreleri, eski araçların 
–bir zamanlar güvenilen, ama giderek körelen ve artık hur-
daya çıkarılması gereken bu araçların– yerine ne tür araçla-
rın geçirilmesi gerektiğini bildiklerini iddia ettiler. Bu kez de 
mevcut krizden çıkış yolunu bulma istencine sahip ve bunu 
yapabilecek yetenekte kudretli bir güce yazgılı olunduğu apa-
çık görülüyordu. Bu kez kamuoyunun güveni, “piyasanın 
görünmez eli”ne – ve hatta (her biri Adam Smith’in gözden 
düşmüş ve unutulmuş sözlerini gömüldüğü yerden hararetle 
kazıp çıkarmaya ve onları kamuoyunun kullanımı için yeni-
den devreye sokmaya/yeniden biçimlendirmeye koyulan Mil-
ton Friedman, Ronald Reagan, Margaret Thatcher ve onların 
coşkulu astları, dalkavukları ve yardakçılarından oluşan, hız-
la genişleyen şürekânın tavsiye ettiği gibi) her sabah kahvaltı 
masasında fırından yeni çıkmış ekmek isteyen herkesin gü-
venebileceği, açgözlü fırıncıların sihirli gücüne yönlendirildi. 
“Regülasyon”un, “kamulaştırma”nın, devlet rehberliğinde or-
taklaşa yapılan işlerin sağlamayı berbat ve hayalkırıcı biçim-
de başaramadığı şeyi, bu kez “deregülasyon”, “özelleştirme”, 
“yetki ikamesi” yapacaktı. Devlet işlevlerinin piyasaya –sözü-
mona o “siyasetten arındırılmış” mıntıkaya– yönlendirilmesi 
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(“ayrılması”, “taşeronlaştırılması” ve/ya da “ihale edilmesi) 
ya da insan bireylerin omuzlarına yüklenmesi gerekiyordu ve 
bu yapıldı. İnsanların şimdi komünal ruhtan esinlenerek ve 
bu ruhla harekete geçerek kolektif olarak üretmeyi başarama-
dıkları şeyi, bu kez açgözlülüklerinden esinlenerek ve bu aç-
gözlülükle harekete geçerek bireysel olarak gerçekleştirmeleri 
bekleniyordu.

“Muhteşem otuz”un ardından “zengin otuz” geldi: Tüke-
tim cümbüşü ve dört bir yanı sarmış, neredeyse sürekli ve 
durdurulamaz gibi görünen GSMH artışı göstergeleri. İnsanın 
açgözlülüğü konusunda girilen bahis sonuç veriyor gibiydi. 
Kârlar maliyetlerden çok daha erken görüş açısına gidiyordu. 
Tüketim mucizesini ateşleyen şeyin ne olduğunu anlamak 
birkaç on yılı aldı: bankaların ve kredi kartı veren kuruluş-
ların sömürüye açık, geniş bir bakir alanı, “tasarruf kültürü” 
ilkeleriyle endoktrine edilmiş ve henüz kazanılmamış para-
yı harcama ayartısına direnmek gerektiği yolundaki püriten 
buyruğa hâlâ esir hâldeki milyonlarca insanın doldurduğu bir 
alanı keşfetmesi. Ve bakir alanlara yapılan yatırımlardan baş-
langıçta sağlanan olağanüstü getirilerin kısa sürede mecburen 
sıfırı tüketeceği, doğal sınırlarına ulaşarak sonunda tamamen 
duracağı yönündeki kasvetli gerçeğe uyanmak ise birkaç yılı 
daha aldı. Nihayet bu gerçekleştiğinde, balon patladı ve sürek-
li artan bolluğun parlak fata morgana’sı* umutsuz bir ihtiyaç 
fazlasından, iflaslardan, sonsuz borç geri ödemelerinden, ha-
yat standardında keskin düşüşlerden, yaşam hedeflerinin da-
ralmasından oluşan ve her durumda, özgüvenli, gözü yüksek-
lerde ve taşkın sınıfların şaşkın, savunmasız ve korku dolu bir 
“prekaryaya” sosyal gerileyişini ortaya koyan kara bulutlarla 
kaplı bir gökyüzünün altında yok olup gitti.

Bu yeni bir fail krizi, yani yeni bir “kopuş” ya da fetret dev-
ri miydi? Evet ama bir farkla, vahim ve belirleyici bir farkla. 
Daha öncekinde olduğu gibi, eski “ilerleme” araçları hurda-

* Mecazen “serap” anlamına gelir (ç.n.).
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lığı boyluyor, fakat istikametten yoksun kurbanları beladan 
kurtarma umudu verebilecek, gelecek vaat eden hiçbir yenilik 
yok. Devletin bilgeliğine ve gücüne halkın güvenini kaybet-
mesinden sonra, şimdi “piyasanın görünmez eli”nin mahareti 
de güvenilirliğini kaybetmekte. İşe yarayan eski yöntemlerin 
her biri güvenilirliğini kaybederken, yeni yöntemler, en iyi 
durumda, ya tasarım masasında ya da deney aşamasında. Bun-
lardan herhangi birinin etkili oluğuna hiç kimse elini kalbine 
koyup yemin edemez. Umutların yok olduğunu ziyadesiyle 
fark etmiş durumdayız, üzerine bahse girebileceğimiz hiçbir 
potansiyel ikinci aday yok. Kriz nasıl bir hareket tarzı izlene-
ceğine karar verme zamanıdır, fakat insan deneyiminin cepha-
neliğinde güvenle izlenebilecek hiçbir stratejinin bulunmadığı 
görülüyor.

En azından şimdilik ve insanca, fazlasıyla insanca seçici 
bellek işini yapana kadar, kendi hâline bırakıldığı takdirde, 
kâr yönelimli piyasaların iktisadi ve toplumsal felaketlere yol 
açacağını acıyla fark etmiş durumdayız. Bir zamanlar işleyen, 
ama şimdi işlemeyen ya da yeterince işlemeyen devletin gö-
zetim, denetim, düzenleme ve yönetim aygıtlarına dönmeli 
miyiz ve en önemlisi dönebilir miyiz? Bunu yapmak duru-
munda olup olmadığımız, hiç kuşkusuz farazi bir sorudur. 
Gelgelelim, neredeyse kesin olan şey ise, diğer soruya yanıtı-
mız ne olursa olsun, bunu artık yapamayacak oluşumuzdur. 
Yapamayız, çünkü artık devlet 100 yıl önceki alışılmış ya da 
kısa süre içinde olması umut edilen şey değil. Şimdiki hâliyle 
devlet, piyasaların düzenlenmesi ve yönetilmesi şöyle dur-
sun, onların etkin gözetiminin ve denetiminin gerektirdiği 
görevleri bile yerine getirebilecek araçlardan ve kaynaklardan 
yoksun.

Devletin hizmet sunma kapasitesine duyulan güven, top-
lumsal gerçeklikleri etkin biçimde yönetmenin iki koşulu-
nun –iktidar ve siyaset– kendi mıntıka sınırları içinde egemen 
(özel ve bölünmez) bir efendi olduğu varsayılan devletin elin-
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de olduğu varsayımına dayanıyordu: işleri hâle yola koyma ve 
yapma kabiliyeti anlamına gelen “iktidar”; ve nelerin yapılma-
sı gerektiğine, küresel düzeyde –iş yapmak için gerekli olan 
etkin gücün hâlihazırda bağlı olduğu– yapılması gerekenle-
rin tasnif edilmesine, dolayısıyla kaçınılması ve yapılmaması 
gerekenlere karar verme kabiliyeti anlamına gelen “siyaset”. 
Ne var ki mevcut durumda devlet, geçmişteki sahici ve ken-
disine atfedilen gücünün (yapma gücü) büyük ve giderek bü-
yüyen bir bölümünden mahrum bırakıldı; bu güç, (Manuel 
Castells’in terimiyle ifade edecek olursak) siyasi olarak denet-
lenmeyen bir “akışlar uzamı”nda işleyen devlet-üstü küresel 
güçler tarafından ele geçirildi; oysa mevcut siyasi faillerin etki 
alanı devlet sınırlarının ötesine geçmedi. Bunun anlamı, saf 
ve basit biçimde, paranın, yatırım sermayesinin, işgücü piya-
salarının ve meta dolaşımının gözetim ve düzenleme görevini 
yapmak için hâlihazırda mevcut olan siyasi faillerin sorumlu-
luk ve erişim alanının ötesinde olduğudur. Siyasi denetimden 
kurtulan güçlerin meydan okumasıyla yüz yüze gelen, kronik 
biçimde güç (ve aynı zamanda baskı) açığına uğrayan şey, si-
yasetin ta kendisidir.

Uzun lafın kısası: İktidar ile siyaset arasındaki boşanma 
durumunda varlığını sürdürdüğü ölçüde, mevcut kriz tarih-
sel öncellerinden farklılaşıyor. Bu boşanma, tanımı gereği her 
“kriz”in gerektirdiği şeyi yapma, yani ilerlenecek yolu seçme 
ve bu seçeneğin gerektirdiği tedaviyi uygulama yeteneğine sa-
hip failin yokluğuyla sonuçlanır. Öyle görünüyor ki bu yok-
luk, artık boşanma durumunda olan iktidar ve siyaset yeniden 
evlenene kadar, geçerli bir çözüm araştırmasını felç etmeye 
devam edecektir. Ne var ki küresel karşılıklı bağımlılık koşul-
larında bu türden bir yeniden evlenmenin ne kadar geniş ve 
kaynakları bol olursa olsun tek bir devletin içinde pek müm-
kün olamayacak gibidir. Anlaşılan o ki bugün siyaseti ve onun 
dayanaklarını yepyeni ve görülmemiş bir yüksekliğe çıkarmak 
gibi dehşet verici bir görevle karşı karşıyayız. 




