Piyasa Ilkesine Karqr Refah Ilkesi*
+
Ludwig von Mises

1. Piyasa Ekonomisine Karqr Durum
sosyal pohuka okullanmn pi),nrn ekonomisine karpr ituazlart,
f"s'i,
I
. son derece kotn bir ikusada dayandrnlrr. Onlar, ikti.satcilann uzun zaY man once guriittiikleri butiin argr.imanlan tekrar edrp dururlar; gerek-

Ii rFyararh reformlar olarak kendilenru adadrklan kapitalizm karpru pek gok
polttikamn sonuglan igin pivasa ckonomrsim suglarlar. N{ridahalecrli$in kagrrflmaz bapansrzLklan ile dr.ig krnkhklanmn sorumlulu$unu piyasa ekonomisrne ylrkleder.

Bu propagandacrlar, nihai olarak, kabul etmelidrler ki, piyasa ekonomisi,
her gcyflsn cince, onlann "ahsilmtsrn drgrndaki (anorthodox)" ogretilennin resmettigi kadar koru de$ildir. Piyasa ekonomisi; mallan dagrtr, gunden giine
ureumm miktannr artrrr ve kahtesini iyilegtirir; egi benzeri goriilmemip bir
zenginligi beraberinde getirir. Mamafih, mudahalecrh$i destekleyenler, sosyal balcp agtst olarak adlandtdrklan seyden hareketle, kusudu oldu$u gerekcesiyle, pivasa ekonomisine karpr grhmaktadrlar. Onlara g6rc, pi;,asa ckonomisi sefalet 1rs 1'eksulluSu tamamen ortadan kaldrmamrgtlJ; o, bnyuk bir goSunlu$un zar^rrna zengin insanlann olupturdu$u iist srmftan meydana gelen
' "The

Welfare Ptinciple \.'ersus the Nlarket Principle", Hantan Atl.taa, Fox,Wilkes,

muz 1996-
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aznb$a ayrtcaLklar bahpeden br sistemdr; adaletsiz bu sistemdr. Refah
ilkesi, kidann yerine ikame edrlmehdt.

iddiurun haturna, "ref^h" kavramrm den'ig olmayan insanlann bril.rik go$unlu$u tarafndan kabulii mrimkun olacak gekrlde yorumlamaya gahpacagtz. Bu gabamtzda ne kadar bapanh olursak, "tefah" kavramrm, somut anlam ve igeriginden o kadar mahrum etmrg oluruz. Refah kavramr, insan e1'lemlerinin onemli bu kategorisimn, yaru endipeleri miimkun oldu$u kadar gidermeye yonelik rsrar edipin, silik bir ifadesine doniigi.ir. Bu amacrn daha kolay bir pekilde ve hatti yaktzca, sosyal igboliimii sayesrnde elde edrlebilece$i
herkes tarafindan kabul edrldrkge, insanlar sosyal ba$lar gergevesinde ipbrlii1tyaparlar.I(endr kendine yeten insandan farkh olan sosyal insan; kendi ailesinin drprndaki insanlann refah igin kendi orijrnal biyolojik kaytsrzLgmr zotunlu olarak ufak de$igikliklere tabi tutmahdr; davraruplanm, sosyal igbthgrnin icaplanna uyarlamah ve hemcinslerinin bapansrna, kendr ba;anlslnln vazgegilmez paru olarak bakmahdu. Bu bakrg agrsrndan hareketle; sosyal yardrmlapmarun amacl, en fazla sayrda insamn en yuksek di.izeydekr mutlulu$u olarak betrmlenebilir. Hemen hemen hig kimse, iglenn en
payan durumu^rzuya
na rJrgkin bu tanrma kargr grkmaya ve mtimkiin oldugunca gok insaru olabildigince mudu gormenin iyi br gey olmadr$m ileri siirmeye cesaret edemeyecektir. Bentham'rn formtihine karpr yensltden ttim saldrrrlar, mutluluk kavramryla rlgrJr belirsizlikler ve yanhg anlamalar etrafinda toplanmrgtr. Bu rtirazlar, maltn, her ne olursa olsun, en fazla sayrda insana paylaptrnLmasr gerekti$i
gekhndekt postulatl etkilememr;;tu.
N{amafih, e$er reJah kavramrnr bu gekilde yorumlarsak, kavram herhangi
bu ozel onemden yoksun kalrr. FIer turlu sosyal tegkilitlanmarun gerekgelendinlmesi igin bu kavrama bagvurulabrlir. Zenct koleli$rni savunanlardan bazlannn, kolelik duzemnin zencileri mutlu etmenin en iyi yolu oldulunu ileri
surdiikleri ve gunumuzde Guneydeki pek gokbeyaz (rktan insan)rn, katr toplumsal ayrltmarun, giya,beyaz insanlat kadar siyah rktan olanlar igin de faydah oldu$una igtenlikle inandrklan bt gergeknr. Nazi ve Gonineau turu tkgrh$rn temel tezi, iistiin tklann hikimiyetinin, sosyal mevkii dignk tkn gergek
menfaatleri igin bile yararlt oldufudur. FIer ne kadar aralannda grkar garrlmalan olsa da, tum o$retileri kapsayacak kadar gerug olan bu ilke, yararsrzdr.
Ama, refah propagandacilarrun soylemrnde rcfahkavramr belrrli bir anlama sahiptt. onlar terimi, kasrth olarak, herhangr bir muhalefete meydan vermeyen, genel olarak kabul edilen brr ga$ngrm igin kullanular. Akh bagrnda hrg
kimse, refahrn gergeklegmesine karpr itrazlarda bulunmak iqin bu kadar di.i-
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gi-rncesiz olmayr istemez. Refah propagandacilan, programlarmr refah programr olarak adlandrrmaya yonehk istrsnai hakkr kendrlerine mil ederlerken,
ucuz brr man[k oyrrnuyla zafer kazanmak; herkes tarafindan gok deger verilen br unvaru kendrlerine izafe ederek, eleptirilere kargr fikrledni girvenrlir
hile getrmek isterler. Zaten termrnolojileri; bunin muhahflerin, iyi insanlann
bnynk go$unlu$unun z^rarrna kendr bencil menfaaderini artrmayr arzulayan
kotu ruyeth algak herifler olduklannr ima etmektedt.

Batr medeniyeunin belist, kestnlikle, onemh insanlann, sefi Ltlr^z\^rlakargilagmaksrzm,bu tarz tasrnlama becerilerine miracaat etmeleri gerge$rne da-

yamr. Agrk olan sadece il<r agrklama vardrr. Ya sozde bu refah iktrsatgilarr,
usrillerimn manbken kabul edilemez olduSunun farkrnda de$rllerdt, kr bu
durumda onlar muhakeme yetenegrnden yoksundurlar ve)rahut da onlar, bu
tartrpma bigrmrni, tum muhaliflerini yatlgflrmak ve daha onceden tasarlamlan
bir kelimenrn arkasmdakr ti.im yanhg anlamalarakitf bulmak iEin, kasrtJr olarak segtiler. Her r1<r durumda da harekederi onlan mahkrim etmektedir.
Miidahalecrhgin nim gepitlerinin neticeleriyle ilgrli, bundan onceki boliimlerin bilimsel incelemeletrne herhangi bir pey eklemeye gerek yoktur. Refah
iktisadrnrn bezdirici hacmi, yatglanmtn gegersiz krlabilecek higbt iddra ortaya atmamr$tu. Tek ig olarak, refah propagandacilarrmn gorevinin kririk bolnmii olan piyasa ekonomisine yapnklan suglamalan agrldamak kahyor.
Sozi.in klsasl, refah okulunun ttim bu ategl,r konugmalan eninde sonunda
ii9 noktada toplaruyor: I{apitalizm konidrir, zuakapitaltzmde yoksulluk, gelir
ve sen/et epitsizligi ve gr.ivensizlik vardrr.

3. Yoksulluk
Biz, tanm toplumunun durumunu, toplumun her iiyesinin kendisine ve ailesine yetebilecek kadar genig br arazi pargasrm ya;amrn vazgeg:imez gerekhlikleriyle birlikte saglayabildrgr yer olarak resmedebiliriz. Boyle br tabloya,
madenciler gtbi zanaatkArlan, doktorlar gibi profesyonel insanlann btkagrnr dahrl edebiluiz. Belkr biraz daha ileri grdebrlr vebazt insanlann brr gifdi$e
sahip olmadrklanru ama drget insanlann gifthklerinde iggi olarak gahguklanm
ileri stirebil:riz. igveren, onlara yardrmlanmn katgilr$rm oder, hastahk ve yal-

hlrk onlan gabgamaz hile getirdigi zaman onlan gozetip, kollar.
Bu ideal toplum tablosu, birgok titopik plimn esasrydr. Bu tablo, bazr toplumlarda belli bir sure gerug olEiide gergeklegurildl Bu anlayrpa en yahn yakIaprm, muhtemelen, bugr,inkri Paraguay'r olupturan coSrafyada, Cizvit p^pazIanrun kurdu$u siyasi toplumdur. Mamafih, boyle br sosyal tegkilitlanma sis-
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temnin ya:u'tlarrnt gozden gegirrireye gerek yoktur. Tarihi evrim onu parEalara aytmrgtr. Onun gcrEel'esi, bugiin dtinya uzcrindc yagayan insanlarm sayrsr igin oldukga yetersizdi.

Boyle bir toplumun yaprsmda varolan zaytflrk, nr.ifus artrprrun siirekli artan
oranda yoksulluga sebep olmasrdr. Eger olen giftginin tanm araztst qocuklan arasrnda paylagrlrrsa, sonunda tanm arazisi oylcsrne kiiqrilmeye baplar kr,
arttk aile igin yeterh grda saflayamaz. Herkes anzi sahibidr; ama herkes son
derece yoksuldur. Qrn'in genip topraklarmda haklm olan gardar, kriguk parsellenn yoksullu$unu agrklayrcr uzticu br ornek olusturur. Bu sonuca bir alternatif de, biir,'uk bir bolnmii yersiz i'uttsuz olan proletaryaru oftaya q4r.sr-

drr. Daha sonra mtastan voksun brakrlan yoksullar, pansh giftqilerden gcnip
bir ugurumla aynJrr. Onlar en aga$r tabakadan bt srmftu, ovle ki, onlarln varhg toplumda iginden qrkrlmaz bir sorun yaraflr. Onlar, ashnda, bopuna geglm
kayna$r ararlar. 'I'oplum onlara yarar sa$lamaz. Onlar, fakrdt.
N{odern kapitahzmin 1-iikselipindcn oncela donemdeki der.let adamlan, filozoflar ve hukukgular; yoksullardan vc sefalet problemlcrinden bahscdil'or
ve onlartn gerefinden fazia yoksul krmseler oldu$unu soyluvorlarcJr. Laissez
faire ye onun alt kolu, yaru smaicilik, ige ahnabrlr ),oksullan iicretl,ilere dcjniigtiirdii. N{iidahale edrlmemrg piyasa toplumunda daha diigiik ucreth insanIarla, daha y-iiksek iicretliler vardt. Burada insanlar artrk, gahpabrlir ve gahgmaya hazt olmalanna ra$men, duzcnh brr ig bularnaz.lar; zua, rjrctimin sosyal sistemrnde onlar igin bir ycr ayrilmamrgtt. Ama liberalizm ve kapitalizm,
en parlak devrlerindc bile, Batr r.'e Orta ;\r'rupa'nrn goreh olarak kngiik bolgeleri, I{uzey t\merika vc Avustralya'r.la smrhycl. Dunyarun geri kalanrnda
milyonlatca insan hili aghgn epiginde bu hayat siirmektedr. Bu insanlar, kelrmenin eski anlammda yoksul veya muhtagtrlar, gereginden fazla ve fuzuliduler, kcndileri igin bir yuk r.c daha azrnhktala gansh hemcinslerine yonelik
gizh bt tchdittirler.

Ilu perisan yrgrnlann slkmtlsma kapitalizm degil, kapitalizmrn voklu$u sebcp olur. Laissez fatte'tn zafen d.e olmasa, Bau r\vrupa insanlannm go$u,
(Hintli vcya Qinh) rgatlardan bilc daha kotu durumda olacaku. Asya'da yanh; olan pe1,; Batr'mn sermaye ckipmanlartyla kargilagUlldr$rnda krgt baprna
dugen yatnlmrp sermaye miktanmn oldukga dignk <-ilupudur. Haklm ideoloji
vc onun alt kolu olan sosyal sistcm, kAr peginde kopan mutegcbbisin evrimini
denetim alunda aLmaktadr. Burada gok az yerli sermaye birikimi vc yabancl
yatnmcilara kargr agrk br muhalefct vardr. Bu rjrlkelerin pek go$unda niifus
mlktanndaki art1p, mevcut sermayedeki arhgr bile gcamektedtr.
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Avrupah grigleri suglamak yanhgtrr. Sermayc yatrnmlan konusunda yabancr
idareciler, maddi refahtakr brr iyilegme igin yapabrlecekleri her pey-i yaptrar.
Do$ulu insanlann geleneksel inanglannda n y
isteksiz ve yabancr
^zgegmekte
bir ideoloji olarak kapitalizmden nefrer etmeleri,
beyaz (ttktan olan rnsan)lann bir sugu degildir.
Nli.idahale edrlmemrg kapitahzm varoldugu olgiide, aruk, terimin kaprtahst
olmayan toplumlarm durumu igrn kulladan anlamnda bir yoksulluk sorunu yoktur. Nrifus miktanndaki ar[s, sadece gere$inden fzzlabo$azy^ratm^z,
aymzamanda, isuhdam edildiginde ilir.e zengrnlik yaratan eller yaratr. Guglii
kuvvedi yoksullar yoktur. iktisadi olarak geri kalmrg ulkelerin balcg agrsrndan
bakrldrgrnda; kapitahst ilkelerdekr "sermaye" ve "emek" arasrndaki gatl;malar, ayncaLkh br ist srruf arasmdaki anlagmazhk olarak gorinrir. AsyaLlann
gozunde Amedkah brr otomobil ipgisi br aristokrartr. Bu ipgi, dunyamn en
yiiksek geltine sahip nrirfusun 702'sine mensup birisidir. Sadece zenciler de$il, ayru zamanda SlAvlar, Araplar ve diSer bazr insanlat; -dunya nrifusunun
yaklag& o/o12veyao/o1,5'im olugturan- kapitalist r-ilkelerin vatandaplamrun ortalama gelrflnc kendr maddi refahlanrun srrurlandrrlmasr gozriyle bakmaktadrrlat; onlar, gcig srmrlamalanrun sonuglanmn drgrnda, sozcle ayncalkh srmfin refahrrun kendr yoksulluklan sayesinde elde edrlmedi$rru ve kendi gartlannrn iyilegmesinur onundeh asrl engelin, kapitahzme duyduklan nefretten kaynaklandrgrru anlay amamaktad rlar.
r

I(apitalizm gergevesi iginde yoksulluk kavraml, sadece, kendr kendrlerine
iyi bakamayan insanlara iparet eder. Qocuklann durumunu gozardretsek bile,
her zaman, boyle gahptrrmaya uygun olmayan insanrar olaca$rru kabul etmek
zorundayn.I{apitalizm, halk yrgrnlanmn hayat standartlanm, sa$hk gartla1ru,
tedavi ve hastaLktan korunma yontemieri iyilepttrken, bedensel yetersizligi
ortadan kald.omaz. Rugun, gegmipte, sakadrl$rn omir boyrr suren kaderi olduguna inanan birgok insamn bnvrlk br istek ve enerji rle yeruden eskr hiline
kavuptu$u bir gergektir. Ama, ote yandan, bu krgrier, omiir boyrr 6c:n insanlar
olarak yaFamayr siirdtiruder. Ayrrca, ortarama ya$am siiresinin uzamasr, artrk
gegimini saglayamayan yaghla'n sayrsmda aruga sebep olmaktad'.
Acizlik meselesi, insan medeniyetrne ve toplumuna has bir meseledir.
ozurlii haywanlar dcrlen yok edrlmek zorundadr. Bu hayvanlar, ya aghga
rnahk0m edrlir'ls1 ya da kendr turlerimn dripmanlalrun av1 olu4ar. yabani
lnsailn belirli seviyenin alflndakilere merhameti yoktu. onlar hakhnda pek
gok kabile, bizim zamanntzda Nazilerin bapvurdu$u acrmasrz soykrnmrn
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barbarca yontemlerini uyguladr. Goreli olarak gok sayrda hastahgrn varhgr,
iistelik paradoksal olank, medeniyetin ve maddi refahrn ayrt edici br igare-

tldir.
Grda eksikli$inden dolayr safhgrm yitren ve en yakrn akrabalan tarafndan iyi bakrlmayanlar igin hizmet tedariki, uzun zam^ndan beri br hayrseverlik ipi olarak telAkki ediLmigtir. Gcreken mali kaynaklar,bazen htikirmeder

tarafndan, ama daha srk}kla goniillii bagrglarla sa$lanmrpur. I(atohk tarlkatlan, cemaaderi ve bazr Protestan kuruluglan, duzenli olarak, bu tiidii yardrmlann toplanmasl ve onlar igrn kullamlmasr konusundahankalat yatatmrglardrr. Ayrrca, giiniimiizde onlara yardrm etmek igin birbirleriyle muhtegem bir
rekabet iginde yarlgan ve tarikat olmayan pek gok kutulup da vardr.
Yardrm sistemr ikr aksakhgndan dolayr elegunlmektedir. Biri, mevcut pakltL#dr. Bununla birlikte, kapitalizm ne kadar gelipir ve bir o kadar
zenginlrgi arbrlrsa, o kadar yetedr yardrm fonu olur. Bt t^r^ft^fl, insanlar,
kendi refahlarrndaki iyilegme otanrnda bagrg yapmaya daha fazlahaz;t&t.ote
yandan, yoksullann savlsr bununla eg zamanh olarak azaln. Orta gelrrhler tgin
btlekaza, hastaLk, yagLhk, gocuklann egitimr, dul ve oksuzlerin desteklenmesi gereksinimlenni sa$lamak igin sigorta pohukalarr yoluyla ve tasarruf yaparak firsat yaratrl:r'. Bnyuk bt olasrLlda, e$et mtidahalecrhk piyasa ekonomisinin temel kuruluglanm sabote etmeseydi, kapitahst iilkelerdeki yardrmsever
kuruluplarm mali kaynaklart yeterli olabrlirdi. Iftedr geniglemesi ve enflasyona yol aganparamiktanndalu artrg, "sradan insan"ln gok daha zor gunler igrn
akge tasarruf etme ve brrkurme tegebbrisledni engeller. Ama rn;6u1t21sciligm
difer ustlleri, iicrede ve maagla gegrnenledn, uzmanlartn, kiigiik olgekli ip sahiplerinin haya6, menfaaderine hemen hemen hig zarar vermez. Yardrmsever
kuruluglar tarafindan desteklenenlerin daha bnpk bolirmii, sadece yoksuldur, zra mridahalecrlik onlan bu h6le getirmigtir. Aym zamanda enflasyon ile
fa'n oranlanru potansiyel piyasa oranlartm altma diigiirmeye yonelik gabalar,
hastaneler, oksiizler evi, akrl hastaneleri ve benzeri kutuluglann bagrglatrnr
neredeyse kamulagflru. Refah propagandacilart yardrm igtn mevcut kaynaklann yetersizli$inden grkiyet ettrkleri olgude, ashnda onlar, kendilerini adadrklan politikalann neticelerinden pikiyet ederler.
lz,lann

Yardrm sistemrnin suglandrSr rkinci aksakhk, sistemin sadece br yardrmseverlik ve acrmadan ibaret olmastdu. Yoksullara iytlik yapil&$rnr iddra etmek
hukuki degddir. Yoksul kimse, yardrmsever insanlann merhametine, onun
ri:zuntiisr.intin tahrik etugi nazikLk duygulanna, baghdr. Onun elde ettiSi gey,
tegekkiir etmesi gereken gonillii bir hediyedir. Dngkiin olmak utang verici ve
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onur kncrdrr. Bu, kendine sayglsr olan biri igin dayamlmaz bt durumdur.
Bu pikiyeder gerekgelendirilebilir. igin dogrusu, bu gibi eksrklikler bi.iti.in
yardrm gegidennde y21drr. Bu, hem alanlan hem de verenleri yozlagUran b1
sistemdir. Insaru once kendini be$enmrp, daha sonra itaatkAr ve irkek hile
geurir. Bununla brrlikte, sadece kapitahst gevrenin mantr$r, insanlara, ahnan
ve verilen yardrnlann kngnk diiptilen pey oldu$unu hisseturir. Nakit ahpveripinin alaru ile ahcrlar ve satrcdat arasmdaki ig anlagmalan chgrnda; insanlar ansr bunin iligkiler, aynr kusurla mahildiir. Bu, tam da piyasa iplemlenndekr krpisellik unsurunun olmamasrdrr; oyle l<r, biitiin insanlar, kapitalizmr duygusuzluk ve tap kalplilikle suglayanlara actrlar.Bu tarz elegttmenlerin gciziinde, kargilkJdrk (do at de.) ilkesi geregrnce igbirligi rum toplumsal rhpkrleri insani niteliklerden yoksun buakrr. Bu, kardegge sevgrnin ve btbt,rne yardrm etmeye
hazr olmamn yenne sozlepmeleri ikame eder. Bu eleptrmenler, insani yanr
gozar&. ettigi igin kaprtalizmin hukuki dilzemni itham ederler. onlar, yardrm
sistemini,
duygulanna giivenmekle sugladrklarmda, tutarsrzdrrlar.
^ctma
Ireodal toplum, kaynlan bu kimselerin nazik eylemlen ile minnettarhgr
iizerrne kuruldu. Gnglii feodal beyler tebaalartna para yardrmr yaptrlar ve on_
lar da feodal beylere krgisel sadakatlerini sundular. o donem boyrrnca partlar
o kadar insani idl kl, asdar, usdcrinin elini opmek ve onlara sadakat gostermek zorundaydr. Feodal gevrelerde yardrmsever eylemlerin tabiatmda varolan nezaket unsuru, haur krrmamaku. Bu genel olarak kabul edrlcn ideolo;i ve
uygulama olarak kabul edildr. Yoksullara, gegrm igrn topluma kargr dava konusu edilebilir bu paye, hukuki bir hak vermeyi gundeme geuren bt dtigunce,
sadece, toplumun kurulugunda tamamtyla akdi ba$lara dayand*rlu.
Boylesine bir gegim hakkrndan yana olanlarm i-leri siirdiirdri$ii metafizrk
tartrgmalar, tabii hak o$reusine dayanduilr. Tann ve tabiattan once riim in_
sanlar, epittirler ve vazgegilmez hayat hakkr r]e donaulrlar. Bununla brhktc do$ugtan gelen egith$in kaynag, doSugtan gelen egitsizliklerin etkileri rle
ele a]rndr$rnda kesinhkle yersizdir. Uzicii bt gergek var ki, fiziksel sakathk
birgok insam sosyal ilrgkilerde akuf rol oynamaktan ahkoymaktadrr. Bu, insanlan toplumdan drglayan krpiler hAline geuren tabiat kanununun igleyipidir.
onlar, Tannmn veya tabiatrn iivey evlitlandr. Tabiatrn baganszh$a mahk&m etmrp oldugu ganssn kardeplerine yardrm etmenin bir insamn gorevi oldu$unu ofi^ya koyan drni ve ahliki inanglan tamamen destekleyebilrriz. Ama
bu gcirevi kabul etmek, onlarrn performansr igin hangr yontemlere bagvurulaca$r hakkrndaki sorunu gozmez. Bu, toplumu tehlikeye atabilecek ve insan
gabasrrun vedmlih$ini srmrlandrracak olan yontemlerin segilmesini gerekur-
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mez. Ne gugliiler ne de giigsiizler, mevcut mallann miktanndaki
dan herhangi bt fayda elde edcbilecektr.

br

azalma-

Bu girift meseleler, insan davtaftlmln genel bilimrne ait bir ozellik defridrr (praxeology), ve iktisattan, onlar igin muhtemel en iyi goziimii sunmasr beklenmez. Bu sorunlar; patoloji ve psikolojiyle ilgrlidirler, krtJrk korkusu ile yardrmseverlik sayesinde desteklenmrg olmamn kiigiiltiicii sonuglanna
iiipk* korkunun, insarun psikokrjik dengesrrun korunmasrndakr onemh faktor oldufu gekJrndeki biyolojik gergeklere iparet ederler, hastahk ve kazalardan korunmak ve acl gektr$i yaralardan mumkun oldu$unca gabuk kurtulmak igin insam zinde kalmaya zorlarlar. Sosyal gur,'enlik sistemr -ozellikle de
en eski ve en kapsamh proje olan Almanya'nm- tecriibesi, bu tepvi.klerin ortadan kalkmasmdan kaynaklanan istenmeyen sonuglan agrk bir pektide gostermiptir.' Medeni higbrt toplum, kaygrsrzca, iciz insanlann ottadan silinmesine
izin vermemigtu. Ama, hayrsever yardrmrn yerine hukuki olarak hayata geEirilebilmesi mumkrin geglm ve destegin ikame edilmesi, hakikatte, gorr.iluvor
ki, insan tabiauyla ba$dapr gibi goznkmemektedir. Sadece metafrztk temarmller defil, aynr z^man da prauk elveriglihkle ilgrh telikkiler de uygulanabilir bir
gegirn haklmt, hayata gegumeyi kabul edrlemezhile getumektedir.
Aynca, boyle kanunlann gtkanlmasrmn, yoksullan, sadaka almamn tabiatrnda varolan krignk diigiirricii ozelliklerden uzaklaptrabrlecegi, br yamlsamadrr. Bu kanunlar ne kadar eli agrk olursa, onlann hayata geginlmesi de o
kadar utiz bt hil almak zorundadu. Burokratlann takdt alaru, vicdanlanrun
hayrseverlik iglerine yonlendirdi$i rnsanlarrn takdu alamnrn yenne ikame edrlir. Bu de$igikligrn, sozunii ettigrmrz dc'n rnsanlann gofuna herhangi bir kolayLk sa$ladr$rru soylemek zotdur.

3. Egitsizlik
Gelrr ve sen/et egitsizligi piyasa ekonomisinin yaprstrda var olan bir ozelhktrr.
Bunun ortadan kalduilmasr piyasa ekonomrstni tamamryla yok edecektrr.2

Egitlik isteyen insanlann tasavvur etukleri gey, het z^mar', kendi tiiketrmlerindekr surekli bu artrptu. Egitlik ilkesini siyasi bt postulat olarak agrkga
destekleyenlerin higbiri, kendi gelirini daha az gelrhlerle paylagmak istemez.
Ucrede geginen Amedkah; epitlifie igaret ettr$inde, hissedarlam kAr Paymrn
kendisine verilmesi gerekti$ini kast eder; kendr gelinni, kendrnden daha dii1

2

Kargrlagtrrma igin bkz. Sulzbach, Gernan Expeienrc wilh Social Insnrance,New York, 19'17, s. 22-32.
Kargilagtrrma igin bkz. a.g.e., s.288-289 ve s. 806-808.
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gnk gelirli diinya ntifusunun o/o95'iti olugturanlaru:,yatafliqin srnrlandrrmayr teklif etmez.

Gelt epitsizltgitri" piyasa toplumunda oynadrg rohi, feodal ya da diAer kapitalist olmayan toplum trirlerinde oynadrg rolle kanprrmamahyz3 yrne de,
tarihi evrim esnasrnda kapitalizmin oncesindekr bu egitsizhk, biipik bt sonug
do$uracak cineme haizdt.
Gelin, Qrn tanhini Ingiltere'mnkiyle kargrlaptuahm. Qin, hayh y'uksek bir
medeniyet geliptirmigtir. Bu iilke, iki brn yrl once ingilterc'run gok rlerisindeydi. Ama, 19. yuzyrhn sonlannda Qrn yoksulken, ingiltere, zengin ve medeni
bir nlkeydi. onun mederuyetr, zaten yilar once varmrp oldu$u safhadan gok
farkh de$ildi, durdurulmup bir medeniyettr.
Qin, gelir egitli$i ilkesrni Ingilrere'den daha genig olgi.ide gergeklegrrmeye gabalamrpu. Arazi girketleri tekrar tekrar boliindi.i. Yersiz
Frrtsuz proletarva struft gok kalabahk degrldi. Ama 18. yuzyrl ingiltere'sinde bu srruf
kala-

iok

balrku. Uzun zamandan beri, geleneksel ideolojiler taraftndan destehlenen tarrmsal olmayan iplerin srmrlayrcr uygulamalan, modern miitegebbisligin ort^ya
grkrgrnl geciktirdi. Ama laissez-fate felsefesi, srrurlamalara rhpkin yarulsamalarr
tiimiiyle ortadan kaldtarak kapitalizmrn yolunu agn$rnda, sanayi devnmr luzh
adtrrlarla iledetilebildi; zka, ihtiyag durrlan ipgricn zaren mevcutru.

Makna gagml olugruran gey, Sombart'rn hayal etti$i gibi, bir gnn gizlice
bazr insanlann zihinlerine giren r.'e onlan "kapitalist insanlar"a donligturen,
para hrrsmdan miitegeklil mua)ryen bir zihniyet de$rldi. tsrer zaman uretimlenni haikrn ihtiyaglanm temin etmeye daha iyi uyarlamadan kir elde ermeye
hazr insanlar varolmuptur. Ama bu kimseler, para hrs1ru ahlika aykrn olarak
damgalavan ve bunu denetim aluna almak igin kurumsal engeller inga eden br
ideoloji tarafindan etkisz buakddrlar. Srmrlamalara iligkin geleneksel sistemi
onaylayan o$retilerin yenne laissez-fare fclsefesrrun ikame edilmesi, maddi
i)'rlcFmenin oniindeki bu engelleri kaldrdr ve bu suretle yeni ga$r baglatu.
Liberal felsefe; muhafaza edilmesi piyasa ekonomisirun ipleyigiyle ba$dapmadr$rndan, geleneksel kast sistemini eleptirdr; en kaliteli uniniin en yriksek mrktannl en ucuz pekilde uretecek hr.inere sahip insanlann ehni kolunu
ba$lamak istemedrginden, kendistni nnttyazlann ortadan kaldrnlmasrna ad,adt. onlarrn progfarrlnm bu negatrf yonunde, faydacilar ve rkusatgrlar, sozde tabii haHara ilipkin bir balap agtsrndan ve trim insanlann epitli$i o$retrsinden harekede, stati.i ayncahklanm sert bir biqimde elepttrenlerle hemfikgdiler.
'

Kargrlagurma igin bkz. a.g.e.,s.312.
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I(anun geregrnce biitiin insanlann egit olduSu ilkesinin desteklenmesinde her
*r grup da uzlalmz igindeydi. Ama bu uzlagma, rki diigiince gizgisi arasrndaki temel kargrth$r yok etmedr.

Tabii hukuk diiprincesinde butiin insanlar biyolojik olarak epittt ve bu
nedenle nim geylerde vazgegilmez epit bir hisse hakkrna sahrpurler. Ilk teorem agrkga gerge$e aykndr. Ikinci teorem, tutarh bigimde yorumlandr$rnda, bizleri oyle sagmahklata gotirnir ki, onun savunuculatt, manflki tutarhLgr h"p birlikte terkeder ve mhai olarak, ayrlmcl ve adaletsiz olsa da, her kurumu biitiin insanlann kagrmlmaz epitligiyle ba$dagr gekrlde gormeye baplarlar. Idealleri Amedkan Devrrmrne hayat veren segkin Virjinyahlar, zenci koleliginin korunmasfira razt oldular. Tanhte brlinen en zabrn sistem, yani
Bolgevizm, butiin insanlann egith$i ve hurriyetr ilkesrnin canh sembolu olatak gosterilir.

I{anun gerefince epitli$in liberal sar,-unuculan, insanlann cait do$madtklanmn ve sosyal rpbirh$i ile medeniyeti yaratarun tam da bu egitsizlik oldu$unun farkrndaydrlar. I{anun gerece$ince egithk; onlann dupiincesrne gore, kainafln degigurilemez gergeklenru diizeltmek ve tabri egitsizligr ortadan kaldumak igin tasatlamlmadr; bilAkrs, rnsanhgrn tiimti igin ondan elde edrlebrlecek
yanrlann en fazlasm giivence altrna almarun bu aractydr. Bundan sonta, insan yaprnl higbr kurulug, bir insam, hemcinslerine en iyi hizmet edebildi$i
sosyal mevkiye ulasmaktan altkoyamaz. Libetallcr, soruna, bteylerin sozde
vazgeg:ilmez haklan agrsrndan degil, sosyal ve faydacr bir bakrg agrsrndan yaklaptlar. I(anun geregrnce epitlik, onlann gozunde ryidu,zrra herkesrn menfaaderine en iyi gekilde hizmet eder; kamu kurumlannda krmrn gorev almasr gerektigini belrrlemeyi segmenlere ve iiretim etkinliklenni krmm yonlendirmcsi
gerekugini belirlemeyi triketicilere brakr. Bu surede, piddedi gatrgmalan ortadan kaldrr ve begeri faahyederin daha tatmin edici oldu$u blr duruma do$ru siitekli bu gelipmeyi guvence altma alt.
Bu hberal felsefemn zaferi, bir biitiin olarak modetn Batr mederuyeti olarak adlanduilan olgulann hepsini y^latr. Bununla btrhkte, bu yeni ideoloji, sadece, ideal gelu egith$inin gok zayrf oldufu gevrelerde 2afffl<v7vnvfit]ir.
Eger 18. yuizyrlda bir ingr.hz, geltr egitsizh$i kuruntusu ile zihni me;gul edilmrg olsaydr, laissez-faire felsefesi onlann hoguna gitmeyeceku; tam da giiniimiizde Qinlilerin veya Mr.ishimanlann hoguna gitmedigi grbi. Bu anlarr'da, tarihgi, kabul etmelidr kr, feodahzmin ideolojik mirasr rle malikine sistemi, her
ne kadar farkJr olgiilerde de olsa, modetn medeniyetrmrzin I'ukselmesrne katllda bulundu.

Piyasa

Piyasa ilkesine Kargr Refah

ilkesi +

33

Yeni faydacr teorinin fiktlerine yabancr olan on sekizinci yrizyrhn bu Elozofr'an; hili. Qin'de ve islim ulkclerindelu kopullarrn usrrinlii$nden scizederler; bu bir gergektt, onlar, Do$u diinyasnm sosyal yaplsl hakkrnda gok az
bilgi sahibiydrler. Elde etmrp olduklan kesin olmayan raporlarda ovguye de$er bulduklafl ley, irsi aristokrasi ile biiprk arazr sahipliklerinin olmayrprydr.
onlann hayAl ettigi gibi; bu ilkeler, epith$i sa$lama konusunda kendi llkelerinden daha bapanJr olmuglardr.
Daha sonra, 18. yiizyrlda bu iddralar, bahsedilen r.ilkeledn mrlhyetgrleri tarafindan yeniden gundeme getirildi. I(onvoy'un bapr, sar.unuculannrn Rus
mir* ve artel** tle Yugoslavlarn Yadruge'srnda*** gdriildngu gibi ortaklaga igbirlig-- y'uceligne ovgii yagdudildan, PanslAvizm tarafindan gekildr. Siyasi terimlerin anlamlanru tam zrddrna donugturen anlam kangrkJr$rmn ortaya gkmasryla btlikte "demokratik" slfat1, grmdilerde c6mertqe kullamlmaktadr.
Srmrsrz mudiluyetlerden bagka hrikrimet gekli bilmeyen Muslumanlar, gimdr demokratik olarak adlandrnlmaktadu. Hrndrstan milLyetgileri, geleneksel
Hindu demokrasisinden bahsetmekten zevk almaktadrrlar.
Iktisatgilar ve tarihgiler; bu turden duygusal cogkunluklar konusunda kayrtyzdttlari AsyaLlann medeniyederini daha aga$r mederuyetler olarak zikrederken, herhangi bir de$er yarg$r bildumezler; yalnnca pu gergegrni tespit ederler: Bu insanlar, Bau'daki kapitalist medeniyetr yaratmr$ bu ideolojik ve kurumsal gartlan daha ileriye goturmediler. I{aldr ki, bugiin, AsvaLlar, en aztndan
teknolojik ve tedavi edici arag ve geregler igin feryat ederken, kapitalist mederuyetrn ustiinlii$nnii zlmnen kabul ederler. Ne zaman ki, gegmigteki Asya kiiltiiriiniin, kendi Banh medeniyedennden gok daha ileride oldugu kabul edildigrnde, igte o zaman, Do$uda ilerlemeyi durduran geyin ne oldufu sorusu giindeme geldi. Flindu medeniyeti konusundaki cevap agrku. Burada kau kast sisteminin giiglti kontroh.r, bteysel gtrgimin geligmesine mani oldu ve geleneksel standardardan sapacak her tiulii tegebbusi.i baglamadan yok etti. Ama ruspeten az sayrdaki insamn koleh$i istisna tutulursa; Qrn ve Mr.isluman ulkeler,
kast sisteminin kauLgrndan uzaktiar. Bu irlkeler, diktatorler tanfindanyonetiliyodardr. Ama, tek tek tebaalar, diktatorun oninde egitti. I(oleler ve cariyelerin bile en ytksek kademeye grkmalan engellenmryordu. Bugun, insanlann, Do$ululann sozde demokratrk geleneklerinden bahsederken igaret ettikleri gey, idareci kargrsrndaki bu turden egidiktir.
l(omtinist donem

oncesi Rusya'srnda tarr.m toplulufu, g.n.

***Iggi sendikasr, 9.n.
Gtiney Slivlatlnln veya Yugoslavlann, Bau Avrupa'nrn arle topluluklarrna kargr grkrplanmn
degrgik bigirnlerinde kullamlan bt kavram, g.n.
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Bu insanlann ve hiikiimdarlarm kendrleriru hasrettikleri tebaalann iktrsadi
epitligi kavraml, ryrce tamrnlanmaffugtl, dolayrsryla belirsizdr. Ama btr husus
Eok agrktr ki, bu kavram, tek br kigi tarafindan genig bir servetin biriktirilmesiru biitiini.iyle mahkrim edryotdu. Hrikiimdarlar, zenginlik konusunu kendi
siyasi ustiinluklerine bt tehdrt olarak gormiiglerdt. Tiim insanlar, idate edenler kadar idare edrlenler de, hig krmsenin, hakkaniyede kendrsine ait geyicrin
bagkalarrnr mahrum etmesi dummu harig, gere$inden fazla btikim y^p^m^yaca$na; (aksi hAlde) birkag krpinin zengrnliginin pek gok krpinin fakidi$ine
sebep olacagma inanddar. Zengtn ipadamrmn durumu biinin do$u rilkelerinde oldukga tehhkelidt. Bu kimseler, devlet memudarln insafina kalmrglardr.
YnHn miktarda rugveder bile onlan mtisadeteye karpt korumada yetersiz kalm$tu. Ne zaman zengrn br igadamr idarecilerin krskanghgrmn ve nefretj.nin
kurbaru olsa, herkes pek memnun kalrrdr.

Bu erdemli veyakarizmatrk kargra ruh, Dogudak-r mederuyet siirecini cjnlech ve kideleri aghgrn pengesine srlrukledr. Sermaye buikimr deneum aluna alrndrgr igrn, teknolojik iyilepmeyle rlgfi br mesele olamazdt.I{apitalizm,
Doguya, yabanct ordular ve donanmalar tanftndan somiirgelere egemen
olma veya daha fazla toptak elde etme amagh yabancr bir ideoloji olarak geldr. Bu giddet usrllleri, piiphesiz, Dogunun geleneksel zihniyetim degigtirmek
igin uygun degddi. Ama bu gerge$in kabul edrlmesi, milyonlatca Asyahyt faktlige ve agh$a mahkfrm edemn sermaye birikimine duyulan nefret oldu$u
ifadesiru ge gersiz kimaz.

Modern refah propagandacilanmrzrn tasavl'ut ettikleri egidik kavramt,
Asya tipi egitlik diguncesimn bt kopyasrdr. Bu diipiince; drger yonlerden belrsiz olsa da, onun bnyuk zenginliklen ortadan kaldtdr$r gok agrkur; biiyiik
iglere ve faz\a zengqnliklere kargrdu; bireysel girigrnlerin gehgmesine maru olmaya ve gelirler ile emlikrn miisadere edrci vergilendtilmesiyle daha fazla

egitlik saglamaya yonelik gegitli onlemleri destekler. Ve bu, adalet bekleyen
krdenin hoguna gider.
Musadere edrci politikalarrn ani iktrsadi sonuglan zaten ele aLnmrpur.a
Boyle pohukalann uzun vAdede, sadece ilive sermaye brikimlnin 1'21'^U1ur1z"m^nda, daha
maslna veya tamamen denedenmesine sebep olmadrgr,
^ynr
cinceden buiken sermeyenin niketimine sebep oldu$u agrktt. Bu pohtrkalar,
sadece daha fazla maddi refaha do$ru daha fazla ilerlemeyi baltalamakla kalz^manda, bu gidrgata dur &yecek ve yoksulluk dnzeyinin glmayacakur,
^ynt
derek artmasrna sebep olacaktt. Asya'run idealleri zafer kazanacaktu; ve nir Kargilagurma igin bkz. a.g.e., s. 804-809.
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hai olarak, Do$u ile Bau, egit rizrintii dtizeyinde birbriyle bulugacakur.
Refah okulu, sadece, kendr grkarlarrt gozeten firmalam kargrsmda toplumun tiimiiniin grkarlanru gozetir gibi yapmaklakalmaz; ay:nt zzmanda spekiilAtorlenn, mritepebbislerin ve kendisini srf kfu elde etmeye adayan ve toplu-

mun gelece$iyle ilgilsnmeyen kapitalisderin krsa videli kaygrlalmn karprsrnda, halkrn uzun videli beklentilerini goz oniine aldrgrm iddia eder. Bu ikrnci iddia, elbette ki, uzun vAdeli kaygrlann aksine krsa videli pohukalardan giig
alan rcfah okulu tarafindan yaprlan r.'urgu(lama)yla ba$dagmaz. Mamafih, tutarhlk, refah kuramc{armrn i.istiinhj:klerinden bti de$ildt Sa[hkL bt tartrpmanln hattrna, gelin, onlann ifadelerindeki gehgkileri gozatdl edelim ve bu
ifadeleri, onlatrn tutarsrzhklanna gonderme yapmadan, inceleyelim.
'fasarruf, sermaye btikimi ve yatrrrm, hilihazudaki tukeum miktanru srnulandrmakta ve gelecekteki gardann iyilegmesine hasredilmektedu.
Yaflr1mc1 kendisinin ve ailesinin gelecektekr mutlulugu igin pu andaki do1'umundan vazgeger. Onun niyetleri, tenmin popiiler gainprmryla kesinlikle
bencilcedir. Ama onun bu bencilce tutumunun sonuglan, toplumun her brreyi gibi, toplumun tamamlnln da uzun siireli beklentileri igin yararhdu. Onun
bu turumu, en dar goriiplii sosyal propagandacmrn bile iktisadi ge/iSne ve ilerleme sfatfarrm yahgttdrgr biitrin bu olgulan meydana geurtr.
Refah okulunun sar.'unduSu politikalar, vatandag yonunden tasarrufa yonelrk tegvikr ortadan kaldtrr. Br taraftan, yiiksek gelrrlem r''e servetlerin strurlandrrrlmasna yonelik onlemler, daha zengn krgrlerin tasarruf etme guctinii ciddi br pekilde azalttt veya yok eder. Di$er yandan, orta gelirli insanlann
daha onceleri sermaye birikrmrne yaptrklan katkrlann tamaml, oyle bt gekilde maniple edrlir kr, bu meblaglar arflk gepitli tuketrm alanlartna yonlendtrlu.
Gegmigte bir lagi, yattrrmlnl, bir tasarruf bankasma yaararak veya blr sigorta pohgesi yapffarak giivence aluna aldrgrnda; banka veya sigorta girketi, ona
denk miktan da yatrrm yapu. I'asarruf sahibi, daha sonraki bir tarihte, tasatruf edilen mebla$lan triketseydr bile, bu, yatrrrmln olmadgr ve sermayenin diketrldrgi br durum ort^y^ grkarmazdt. Tasarruf bankalan ile sigorta grketlerinin toplam yaturmlan, patalarrn geri gekilmesine ra$men srirekli olarak artfl.

Bugiin bankalan ve sigorta gtketlerini hiikrimet baglantrh yaflnmlara, stirekli daha fazla yatrtm y^pm^y^ iten bir egrlim hakrm olmaktadr. Sosyal
girvenlik kutumlarrmn mali kaynaklanrun tamaml kamu borcuna dahildir.
I{amusal kaynaklar giinhik harcamalarla azalluJdtFl olgiide, btreylertn tasarrufu setmaye binkimine donrigmez. Miidahale edrlmemig piyasa ekonomisinde tasarruf, sermaye bfuiklmi ve yatrnmlar aynr anda c,lurken, miidahale-
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ci ekonomide vatandaglarln tasarruflan htikffmet tarafindan gargur eddebilir.
vatandag kendi gelece$rni korumak igin gnnitk riiketrmini srnulandrr; boyIelikle, kendi hissesiyle toplumun daha ileri drizeydeki iktisadi kalkmmasma
ve insanlann hayat standardanmn ytikseltilmesine katkrda bulunur. Ama hukrimet, buna mudahale eder ve bireylerin davramplanmn sosyal agtdan y^mh etkrlerini ortadan kaldmr. Higbr gey, sadece anrn tadrnr grkarmaktan zevk
alan ve hemcinslerinin mutlulu$u ve toplumun uzun siireli ihtiyaglan igin
kaygrlanmayan bencil ve dar kafah bteyle, kendisini tum toplumun refahrrun
surekh arttrnlmasrna adamrg ileri gorrirgli, yardrmsever hi.ik0meu karprlaguran

refah khpesi ornegini daha iyi gririitemez.
$u bir gergektir ki, refah propagandacrlan iki geye karpr grkarlar. Brincisi,
hiikimet iyi ruyederle dolu iken, bteyi harekere gegiren peyin bencrllik olmasrdr. Iddiarun haflnna, gelin, breylerin peytan ve idarecilerin de melek gibi
olduklanru kabul edehm. Ama hayat ve gergekhkte hesaba katrlan pey, -I(ant

aksini soylese de- iyi myeder degrldu, baganlardrr. -r'oplumun varh$mr ve evnmrni mrjmkun krlan gey, kesinlikle, uzun videde ig bohimu geregince banpgil ipbirlt$inm, butiin breylerin bencilce kaygrlanna en ryi gekilde hizmet sun-

fiastdrr. Piyasa toplumunun iistiinli.i$ii, piyasa ekonomisinin yerine getrdigi
britun ipler.'lerin ve iglemlerin bu ilkenin neticesi olmasrdr.
Ikinci itrraz, refah sistemrnde hiik0met tarafrndan yapilan sermaye birikrmr ile kamusal yatrmln, ozel birikim ve yatrrimln yerine ikame edrlece$ne igaret eder. Bu, gegmrpte, hrikirmetlerin borE olarak aldrgr fonlann tiimr.inii giinliik harcamalan igin kullanmadr$rna igaret eder. Bu borglann kayda deger bir bolumri, karayollan, demiryollarl, limanlar, havaalanran, barajlar ve diSer kamusal iglerin yaprmma; krigrimsenemeyecek di$er bir boliimii de, kabul edilmeli kr, bagka yollardan finanse edilemeyen savunma sanayi btitgesine harcandr. Mamafih, ituazlar asil dnemli konuyu unutmaktadrr. Asil mesele; bireylenn tasarruflanmn bir boliimiiniin hiikrjmet tarafindan gnnliik tiiketim igin kullamlmasr ve higbt ;;eyin, bireylerin tasarrufr,arrna daha fazlave
hatta tamamen el koymaktan hiikrimeti ahkoymamasrdrr.
$u agfttr ki; e$er hiikrlmetler uyruklan igin il6ve sermeye b*iktumeyi ve
yaflflm y^pmayr rmkinsrz hile getrirlerse, -tabii e$er varsa- yeni sermaye olugumunun sorumlulu$u hiikirmete rnukal eder. Fliikrimet kontroliinii, insano$lunu, kagmrlmaz er.'rimsel ilerlemenin daha yuksek ve daha mukemmel basamaklanna zekice ve farketurmeden trrmandran Tann'mn hikmetryle egde$er tutan refah propagandacdan, meselenin karmagrkJrgrru ve onun prauktekr
yansrmalanm anlamakta gngliik gekerler.

Piyasa

Piyasa ilkesine Karqr Refah itt<esi
Sadece daha fazla

+

37

ilive sermayenin tasarruf edilmesi ve biriktirilmesi defil,

zzm^nda setmayenin bugunki.-i duzeyinde muhafaza ediLmesi de, daha
^ynr
sonraki donemlerde daha bolca sunulmasr iEin bugiinkii ti,ikeumin srmrlandrrilmasrm gerektiru. Bu bir kagrnma, derhal ahnabilecek tatmrnlerden kendini salirnmadr.s Piyasa ekonomisi, boyle bir kagrnmanrn belli olgnde ya;andrgr ve onun iirinii, yani brikmig sermayenin ttiketrcilerin en icil ihtryaglannr en iyi gelclde tatmin etti$i alanlara yaturldrfir brr gevrcyi beraberinde getinr.
Sermayenin hrik0met tarafundan briktuilmesinin ozel birikimin yenne ikame cdilip edilemeycccgr ve bir htik0meun birikmi; ilave sermayeyi ne pekrlde harcayacagr soru(n)lan gtindeme gelu. Bu sorunlar; sadece sosyalist siyasi
toplumlara ozgu de$ildir,
zamanda, ozel sermave bigimini ya tumriyle ya
^ynr
da buyrrk olgiide ortadan kaldumrp mudahaleci bu projeye cle ozgiidiir. ABD
bile, boylesi bir konuya gitukge daha fazla cjnem veriyor.
Vatandaglann tasarruflarmrn kayda deger bir boliimiiniin yonetrmrni kontrol eden bir hiikrimetin durumunu ele alahm! Sosyal gi.ivenlik sisteminin, ozel
sigorta grkederinin, tasarruf bankalannm ve ticari bankalann yaunmlan, biii.uk olgide, otoriteler tarafindan belrrlcnmekte ve kamusal borca yonlendirilmektedr. Vatandaplar ise hilA tasarrufEudur. Onlann btikrmlerinin sermaye
birikrmine sebep olup olmadrgr ve bu surede r.ireum araglanmn iyilepmesi igin
mevcut sermaye mallan miktannr arttulp arttramadr$r, hukrimet tarafindan
borg ahnan kaynaklarrr kullamlmasrna ba$hdr. tr$er hukirnet bu kaynaklan
ya giinlrik grderine harcayarak ya da yanhg yaflnmlar yoluyla gargur edersc gahtslann birikimleriyle baplanlan ve bankalar ve sigorta igletmelerinin yatnm
iglemleriyle devam ettrilen sermaye brikim siirecine son verilir. Ikr yol arasrnda br katgrlapflrma yapmak sorunu agrklayabilir:

N{tdahale edilmemrg piyasa ekonomrsi siirecinde Bill, 100 dolar tasarruf
eder ve bunu brr tasarruf bankasrna yatrrrr. Eger borg verme ve yatulm yapma konusunda bapanl-r bt banka segerek aldhca davranlrsa, sermayedekr br
arug, igginin marjinal venmliligindeki bir arugr beraberinde geurir. Uretrlen
br artr$rn drgrnda bt mrktar da, faiz olarak, Bill'e geri dciner. Eger Brll, bankasrmn segrminde bapansrzsa ve 100 dolannt ba;;ansrz bir bankaya yattrtrsa
5

Bu gergeg'i tespit etmek igin, emrn olun ki, faizi (mal ve hizmetleri saun almadan), kagrnmarun

bir "odiif ij olarak betimlemeye uSragan teorilerin bir dofrulamasr degrldir. Gergek dunyada,
(insanlan) odiillendiren ve cezalandttan efsanevi higbir aracr yoktur. Esas faizin hakikaten ne
oldugu, 1'ukanda, XIX. bohimde gosterilmigtr. Ama l,assalle'in sozde alayh ushlplal (Herr

Basuat Schulze von Dehtzsch, Cuamme/te fuden and Schtfitea iginde, ed. Bernstein, \r, 167), sayrsrz
kitap tarafindan tekratlandr$r igin, ani bir hazdan tasarrufguyu mahrum ettigi olgude, "tasarruf
mahrumiyettir" (Entbehrung) gekhndeki ifadeye r''urgu yapmak gerekir.
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eli bog geri doner.

Hrikrimetm tasarruf ve y^trrffia mudahalesi siirecinde, 1940'da Paul, milli
sosyal guvenlik kurumuna 100 dolar odeyerek, tasarruf'yapar.6I(argrhSrnda,
neredeyse kayrtsrz Fartslz bir hrikrimet tahvili olan bir hak talebi elde eder.
Eger hnkrimet bu 100 dolan grinliik harcamalar igin harcarsa, bu harcama,
br sermaye yaratmaz ve ipginin iiretkenh$inde bir artrga sebep olml.z.
Hikrimetin tahvili, gelecekteki vergi mukeliefleri iizerine yazrlmrg bu gekrir.
197}'te Peter, 1940'ta Paul'un tasarruf etti$i 100 dolardan herhangi bi fayda
elde etmese de, huk0metrn sozunu yerine getrrmek zorunda kalacaktrr.
Bu sebeple, kamu maliyesinin gtinumrizde oynadrg rolu de$erlendrmek

ilAve

igrn Sor,1'et Rusya'srna bakmaya gerek olmadrgr agrkga gortili.ir. I(amusal bc,rg
brr yr.ik de$ildir, zira "kendimiz borElandrk" geklindeki iseyaramazicldra, yanIrgtrr. 1940'lerin Paul'leri kendr kendilenne borqlanmaz . 1,94}'larnpaul'lerine
borcu veren 1970'lerin Peter'leriydr. Bitiin sistem, krsa videli davrampta bu-

lunma ilkesrrun bir sonucudur. 1940'rn devlet adamlan, sorunlannr rg70'rrdevlet adamlanna yrkarak qozdiiler. Bu tarihte, 1940'rn devlet adam_lan, ya 6lmiip ya da muhtegem bagardanndan, yani sosyal guvenlik sisteminden, mutluluk duyan yaph devlet adamlan olacaklardr.
Refah okulunun Noel Baba masallart, sermaye meselelerini anlamalarlndaki baganszLklanyla aytt edilmektedu. Ogretilerini betrmlemek igrn onlar tarafindan yakrptrnlan refah iktisadmr reddetmemizi kagrnrlmaz ki.^n t^m
da bu kusurdur. Elde edrlebilir. 5s1rnzys mallanmn krtlrgt- goz onunde bulundurmayan bti, bir iktisatgr degildu, olsa olsa fazla iyrmser biridir, gergekle ilgrlenmez, miikemmel bolluk drinyasryla ilgrlenir. Modern refah ekoluniin tiim copkulan, sosyalist yazarlarda oldu$u gibi, bol sermayc malfar^arztrun varoldu$u gekhnde ristri kapah bir r.'arsayrma dayamr.
$u hAlde, elbette ki,
trim hastahklanblr gare bulmak, herkese "ihtiyaglann a gore" vermek ve herkesi son derece mudu etmek, oldukga kolay gibi goziikrir.
Refah okulunun bazr savunuculanmn, soz konusu sorunlarm bulamk kavramlart konusunda endipe tagrdrklan dogrudur. onlar, gunu farkettiler ki,
e$er iggilerin gelecekteki riretkenli$ine zarar r.erilmek isrenmiyorsa sermaye
eI surrilmeden korunmahdrt.T Srrtrnnla birlikte, buyazarlar da sermayenin yalruzca korunmaslnln bile yaxnm meselelerinin ustaca ele ahnmasrna ba$h bulundugunu; bunun, her zaman, bapanh tahmrnlerin mey,wesi oldu$unu ve scrmayeyi bozulmadan koruma gabalanmn iktisadi hesaplamamn, dolayrsryla da
6

Paul'un bu 100 dolan bizzat kendisinin odemesi ile bir kanun zoruvla isvereninrn odemesi ara
srnda bir fark yoktur. Kargrlagurma igin bkz., a.g.e., s. 602.
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piyasa ekonomrsinin yririitiilmesini gerektirdr$ini anlamakta bagansz oldular.

Di$er refah propagandacdan, sorunu tumuyle gormezden geluler. Bu konuda Marksist diigiinceyi agrkga onaylayrp onaylamadrklan r.eya bu anlamda yararlr geylerin "siirtip gden (se/J.perpetuatin! nitehgi" gibi yeni hayali kavramlarln veya fikirlenn icadrna bagvurup vurmadrklan onemli degddir.8 Herhangi
bir olayda, onlann o$retderi, her geye ra$men tatmin edrci olmayan alffl tutumluluSu ve
p^t^harcarnayt suclayan ve harcama yapmayt her derde deva
^z
sayan ofretiyle ilglt biq gerekgelen<lirme sa$lamak igin tasarlanrruFtt.
Ikusatgrlar taraftndan buaz zorlandrklannda refah propagandacilan ve
sosyalisder, ortalama hayat standartlanrun azalmasmrn yalntzca birikmrg sermayenin korunmasryla engellenebilecegini ve rkdsadi kalkrnmanrn ili.r'e sermaye brikrmrne ba$h oldu$unu kabul edcrler. Bu yuzden, sermayenin korunmast ve yeni sermayenin buiktuilmesi, hiiktimetrn brr gorell olacaktu, derler.
Bu rgler bundan boyle, ozelhkle kendilcrini ve aileleri zenginlepurmeyle ilgrIi, bireylerin bencilhklerine btakrlmayarak; ortak grkarla (,;ornmon wealllgfubir
balng agrsrndan harekede, bunlarla otoritelcr ilgilenecekur.
Sorunun can ahcr noktasr bencilligin igley'iginde sakhchr. EgitsizLk sistemi altmda, bu bencillik, kigiyi tasarrufa ve her z^m^n tasarrufunu tukeucilerin
en Acil ihtiyaglanru en ip gekilde karsilayacak brgimde yatlrlma donugturmeye
z<>rlar. Epitlik sistemr altrnda ise bu yonelim korelr. Yaftrn gelecekte tiikctimin
srmrlandurlmasr, kabul edilebilu-bil srkrntr, bueylerin bencilce amaglanna bir
darbedtr. Daha uzun vAdede elde edilebilr arzdaki kugirk bt artrg -ki bu art1$ yahn gelecekteki bu sil<rnudan beklemr- ortal^mab:lr zek6, igin pek belrrgrn
de$tldn. Dahast, bunun kamusal birikim sistemindekr yararl:.etkileri, oyle zaytf
bir gekilde ortaya grkar ki; bunlar, bir kimseye, nerdeyse, bugun katlandrklan
igin uygun bu tazmrnat degilrnig gibi goznkur. Refah okulu, kabaca, bugunun
birikimlerimn meywesinin tum gelecek nesiller tarahnda egit olgiide toplanaca$r beklentisirun herkesin bencilli$rni daha fazla brikime itecefrni ongorir. Bu
nedenle onlar; hangi gocuklann ebeveynled olduklanru o$renmekten insanlan men etmenin, bu insanlara, bijtiin geng rnsanlara karpr anne veya babaLk hisleri duymayr ilham edece$i peklindeki PlAton'cu yanilgrmn tabii sonucunun kurbam olurlar. Eger, refah okulu, Adsto'nun gozlemini, yanl sonucun,
(Platon'un ongordi.igiinun) aksrne, biitiin ailelerin btitrin qocuklar iqin egit de7

Bu, ozellikle, Profesor A. C. Pigou'nun yazrlanna, The Econonic.s oJ-IY/e/iarc krtabrnrn gegitli bas
Inlartna ve gegitli makalelerine iparet eder. Profesor Pigou'nun fikirlerinin bir elegtinsi igin bkz.
Ilayek, Pro]lts, Intere$ and Inueslnenl, L,ondon, 1939, s. 83,134.
8
Kargrlagtrrma igin bl<2. F. II. I{night, "Professor Nlises and the'Iheory,rf Capital," Ectnortila,
\rII. 1941. s.409-427.
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recede ilgisiz olaca$rm,e dikkate almrp olsaydq bu daha akrlhca olacaktr.

Sermayenin korunmasr ve arttrnlmasl sorul1u, iktisadi hesaplamayr kullanamayan sosyalist bu sistem igin iginden grkrlmaz bir sorundur. Boyle brir
sosyalist siyasi toplum, kendisine ait sermaye gereglerinin arbyor mu, azahyor

mu olup oimadr$rm araltrran herhangi bir yontemden yoksundur. Ama mrjdahalecilik altmda ve yurt drprnda belrlenen frvadara dayanank iktisadi he_
saplamayr hili kullanacak br konumda olan sosyalist bir sistem alunda, dr_rrum o kadar koni de$rldir. Burada, en azrndan, neldn olup bittiqini anlamak
mumkiindi.ir.
Eger boyle bir nlke demokratik hiik0metle yonetrliyorsa, sermayenin korunmasl r'e ilive sermaye bfuikimi meseleleri siyasi zrtlapmalann ana konusiu
hAline gelr. Demagoglar, gricii elinde bulunduran kimselerden veya iktid:rra gelmeye haz:,rr olan diSer partilerden daha fazla giinlik ti.iketime kendrsini
adamrg olanlann oldugunu iddia edeceklerdrr. Onlar, siirekli olarak, ,,gimd1ki

icil durumda"

daha sonraki gunler igin sermaye birikurmeyle rlgrli

bir sor'-

nun olamayaca$rm, aksine hAlihazrdakr sermaycnin br krsmrmn tiikeuminin
tamamen mazvr gornldn$nnt ileri surmcye hazr olacald,ardt.
Qeprtli partiler segmenlerine daha fazla hiikrlmet harcamasr ve a)'nr zamanda sadece zenginlere agr yrik getumeyen britiin o r.'ergrlerin indir-imi konusunda soz veri:ken btbirleriyle yangacaklardt. Laissez-faire'in ilk gunlerinde insanlar, h1iktrmetc, gerekli iplemleri vatandaplann odedi$i vergiler tarafindan karprlamlmasr
gereken, para harcayan bir kurum goziiyle bakurar. vatandaglann fcrdi bur:gesinde devlet masraflr br kalem olupturuyordu. Bugun, vatandaplann bril,uk
go$unlu$u, hiik0mete, fayda saglayan br aracr goziyle bakarlar. Ucretlile:r
ve giftgrler, hazlne gelrnne yaptrklan katkrdan daha fazlasrm hazineden almaLyt umarlar. onlann gozrinde devlet bt ahcr de$ildrr, bu para harcayandr. Bu
popiiler inang, Lord I{eynes ve onun disiplini tarafindan rasyonelleptlrldr ve
sozde ikusadi br ogretr dtzeyine grkanldr. Harcama yapma ve dengesiz but-geler, sermaye tiiketiminin sadece eg anlamJr sozcukleridir. E$er giinhik harcamalat, ne kadat yararb, oldu$u dr.igiintilirse drigi.inrilsiin, ytiksek gelirlilere
ait bolumiin yaflflm igin kullamlabilece$i veraset vergileri yoluyla veya borg
ahnarak toplanan panyla finanse edilirse, htikrimet sermayeyi tuketen br etken hAlne gelir. Bugiinlerde Amerika'da yrlhk sermaye btikrmrnin yrlhk sermaye tuketiminin, muhtemelen,l" iistunde olmasr; federal hiikrlmetin, federe
devlederin, belediyelerin mahye politikalanrun tamaffrnln sermaye ttiketimr' Kargdagurma igin bkz. Aristorle, "pohtrcs', , II. Kitap, Ugrincii Bolfim, 'lbe Batic lY/orb o.t'Aislol.le
iginde, ed. R. NIcKeon, New York, 1945, s. 1 148 vd.
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e$ilim iginde oldu$u gekJrndela ifadeyi gegersiz kimaz.

Setmaye tiikeumrnin istenmey.en sonuglannrn farl<rnda olan gogu krmse, populer hiikrimeun guvenihr maliye politikalarryla ba$dagmaz olduguna

inanmak egrlimindedt. Bu kimseJer, bu pekrlde suglarulmasr gerekenin haddizatnda demokrasi olmadrgrnr; asrl suglanrlmasr gereken peyin, Lassalle'den
mrilhem gece bekgisi diprlncesinin yerine, hiikrimetle ilgili Noel Baba tasawurunu ikame etmeyi hedefleyen d$retrler oldu$unu anlayarnazlar. Bt
iilkenin iktisadi poliukalanmn seyrini belrrleyen pey, her zam^n, kamuoyu
tarafindan benimsenen iktisadi fikulerdrr. Ister demokralik isterse diktator
olsun, higbt hukfimet, genel olarak kabul edrlen ideolojinrn etkilennden kendrru uzaklapilr^maz.
Biitge y^pm^ ve vergilendtme konularnda parlimenlonun ayncahklanntn srmrlandulmasrru veyahut da temsili hiikrimeun yerinc otoriter huktmetin btitiiniiyle ikame edilmesini sar.unanlann, kusursuz devlet bagkamnrn
karrzmattk hayili tarafindan gozleri kor edrlmrgtir. En az akslh. olmak kadar
yardrmsever olan bu kipi, igtenlikle, kendini vatandaglarm refahrnrn stirekh
art$ma adamrp olacakflr. I\{amafih, gergek Fiihrer, biinin hedefi, akrabalannrn, arkadaglanntn, partrsirun ve kendi ustiinli.i$iintin srirdiiriilmesi olan, gelip
gegici (olnmln) br adam hAline gelir; popriler olmayan onlemlere miiracaar
ettigi olgtide, bunu I'ukanda behrtilen amaglann hatrnna vap^r; yaturm yapmaz, sermaye binktrrmez; biyrik kaleler rrga eder ve ordular donatt.
Nazi ve Sor.ryet drktatoderinin plinlan haklanda konupanlann pek go$u,
"yatffm"ln haurlna hdhhantdal<t tiiketrmrn srnrlandmlmasr gorugune 1,er
verdi. Naziler, biitiin yatrmlarrn, plinladrklarl savaglar igin bir hazrLk
olarak tasarladrklan gergeSini saklamaya asla u$rapmadtlar. Sor,yetler bagta
oldukga az konuguyodardr. Ama daha sonra onlar da, brinin plinlanmn savaga hazrhkh olma diipiincesivle yaprldrArm gururla ilAn ettrler. 'farih, bize,
hiik0metler taraftndan meydana getrilen sermaye bnlcimrne ilipkin bt ornek
sunmaz. Fliikumetler karayollzn, demiq'ollan ve di$er yararh.kamusal iplerin
ingasrnda yaflrrm yaptgl olgride, gerekli sermaye, hukimetler tarafindan borg
alnarak ve tek tek vatandaplann tasarruflartyla saglandr. Ama, kamu borglarr
taraftndan btt araya getirilmig kay'naklann daha biiyirk bir boliimi.i, ginluk
masraflar igrn harcandr. Bireylerin tasarruf etmip olduklafl ley, hukrimet tarafindan gargur edildi.

"'Istatistik voluyla bu sorunu g6zmeye yonclik gal>alar, enflisyon ve kredr gemglemesinden ibaret
bu Eagda nafiledir.
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Gelu ve servet epitsizhgine koni br gey goziiyle bakanlar bile, bunun
sermaye birikimirun artnraslnl sa$ladrgrm inkir edemez.Ye, tek baprna teknolojik iyilepmeyi, artan iicret oranlanm ve daha yiksek bu hayat standardrnl
betabennde getrren sadece ilive sermaye birikimidir.

4. Giivensizlik
Refah kuramcilanrun giivensizlikten pikiyet etuklerinde tasavvur etukleri
belrrsiz giivenlik kavramr, garantt gibi br peye igaret eder; oyle ki, bu sayede
toplum, refah kuramclslnln tatmrnkfu olarak telikki ettr$i br hayat standardrru., bu hayat standardrmn elde edrlmesini dikkate almaksrzrn, herkese qaranti
eder.

Gegmip zamanrn mersiyecilennin ileri surdtikleri bu anlamda guvenlik,
orta gaSrn sosyal rejimi altmda sa$lanrldr. Ustehk burada bu iddialann bu rncelemesine girigmeye gerek yoktur. 13. ynzyida bile fazla mibalA$ah gergek
gartlar, skol6suk felsefeciler tarafindan grzilenideal tablodan farkirydr; bu tablo, var olan degil, olmast gereken pardann br betrmlemesi olarak diigiiniildn.
Ama, frlozoflann ve teologlann bu itopyalan bile, tiimriyle zengjnler tarafindan verilen bagglara bagrmh, gok sayrdaki yoksul drlenci srmfimn varhSrnr
hesaba katar. Bu, tam olarak, tedmrn modern kullammrrun onerdr$i giir.'enhk
fikri degrldt.

Grivenlik kavraml, kapitalisder tarafindan kabul edrlen istikrar kavramr
kargrsrnda ucretLlenn ve kigiik giftgilerin pandantrfidr.ll I(apitalistlerin,
siirekh olarak, de$ipen beperi partlara ililk- inig grkrplara bafh olmayan bir
gelrrin keyfini grkarmak istemelerinde oldu$u gibi; ricretliler ve kuguk giftgrler
de geiirlerini piyasadan ba$rmsrz hile getumek isterler. Her ill grup da tarihi
olaylann sr.ireldi degigrminden kacrnmaya istekhdt. Daha sonraki olugumlar,
onlann konumlannr zaytfr,atmamahdr; cite yandan, her ikr grup da, elbctte,
maddi refahlanmn iyilegmesine agrkga kargr grkmaz. Gegmipte etkrnhklerini
uyarlamrg olduklan piyasa yaprsl, higbir zamart, onlan yeni br u)'uma zorlayacak gekilde de$igtirilmemelidt. Avrupa daglanmn vadrlerindekr giftginin,
daha drigiik maliyede uretrm y^p^n I(anada giftgilennin rekabetiyle karpr
karprya gelmesi tizerine ofkesi kabaru. Ev boyacrsr, yeni iletler. ipgiicii pivasasliln kendi gahptrgr sektorundekr pardan etkilediginde, ofke ile kontrolden
grkar. $u agrkur ki, bu insanlann istekleri sadece kusursuz, sakin bir dunyada
memnun eddmektt.
'r Kargrlagtrrma igin bkz. a.g.e., s. 225-227
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ozelh$i, kazani-

mrp haklara saygr gosteril-memesidrr. E$er bu hakrar gelecektekr iyrlepmelere
engel olursa, geqmrF baganlan cinemsiz krladar. Gur.enlik savunucularl, ne-

tice itibariyle, kapitahzmr g.ivensizhkre suglarken oldukga hakhdula r;
^ma,
kapitalistlerin ve mtitegebbislerin bencil menfaatlerinin sorumlu oldu$unu
rma ederken gergekleri saptrrular. I(azamlmrg haklara zar^t veren gcy, ihtryaElarrrun mtimkrin olan en iyi pekilde tatmrni igin tiikeucilein zorlzmasrrlr.
Sadece birkag zenginin aggozliilii$ii degrl, aym zamanda kendr refahryla
ilgiJr
btr iyilegme igin sunulan herhan€;i b* firsattan avantaj sagramaya yonerik
herkesin tabii temapihi, tireuciyi giivensizh$e iter. Ev boyu.rrrnr ofkeli
y^p^n
Fey' onun hemcinslerinin daha ucuz evleri pahah olanlaratercih etmesidl. \re
ev boyacrlarnbizzat kendisi, daha ucuz malan daha pahah olanlan tercih
ederken, ipgi piyasasrtttn diAet sekt,irlenndelo guvensizliklerin
ortay^gr1rprna
kathda bulunur.
I{endrni tekrar tekrar de$igen k.pullara uydurma zorunlulu$unun zahmet_
h oldu$u kes'rlikle do$rudur. Ama, de$igrm hayatrn
s.rbest piyasa
"ru'.r'.
ekonomrsinde giivenin yoklugu, yaru kazamlmrp haklar
igrn b' korumamn
olmamasr, maddi refahta stirekh trr iyrlegmeye neden olan b'ilkedir.
1g.
yrizyrl ressam ve panleri ile v*grl'in kr hayanna ait diglerini munakapa
etmeye gerek yokrur. clergek gobanla'n hoglandrgr turclen
giivenh$i incelemek
gerekmez. Hig kimse, gercekten, onlarla yer de$ipurm"k Lt.m.z.

Grivenlik igin ozlem duyulmasq rizenrkle 1929'd,a baplayan Bi.iynk
Buhran'da piddetli hale geldr. Dunl'a, milyonlarca ipsizdcn gelen
hararetli bir
tepkiyle karpr-lapu. ljcretlile'n ve giftgrler<ien miitegekkil laskr
grupla.run
liderleri, kapitahzm sizin olsun, diye hayk'dr. Ama kotiilukler kapitalizm
taraftndan yaratlmadr, tersine, mudahalecilik tarafindan piyasa ekonomrsinin
igleyigini "iyilepme"ye ve "reforma tabi tutma"ya yonelik gabalar
tarafindan
varatrldr. Iflis, kredr geniglemesi yoluyla faiz orartranm agagrya gekme gabala'nrn kagmrlmaz sonucuydu. Iiurumsal igsizlik, ,r.ret or"nlunnr potansiyel
piyasa sln''lnln rizerinde sabitleme politikasmr' kagmrlmaz neticesiydr.

5. Sosyal Adalet
l)n az.tndan bir yonden, grinumuzdeki refah propagandacdan, daha eski
sosyalist ve reformcu okulla'n pek go!;una gore daha ristindurler. Bu kimseler,

aruk' muhtemel sonugla'ne kadar yrkrcr orursa olsun insa'la'n uymasr
gereken keyfi ilkelere sahip bir sosyal adalet kavramrna vurgu yapmamakt
a; faydacr balrp aglsrnl agrkga desteklemekte; b* sosyal sistemi dqfierlendumenin
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tek standardtntn, eylemde bulunan insan tarafindan peginde kopulan nihai
arnaglan gergeklegtrme kabrliyeti yoniinden onlan deSerlendirmek oldugu
ilkesine kargr gftmamaktadtlar.
Bununla birhkte, onlaf, piyasa ekonomismrn igleyigine itilk- bt incelenmeye baglar baglamaz, iyi niyetleruri unuturlar; bu metafizik ilkeler setinden
yardrm ister ve onlara uymadr$r igin, peginen piyasa ekonomisini mahkrjm
ederler; ana girigi kapatmrg olduklan ahlAkilife ilbk- mudak bir standart fikirle, arka kaprdan mal kagtmaktadular. Yoksulluk, egitsizlik ve giivensizhfe
kargr grkar bir yol ararlatken, sosyalizm ve miidahaleciligrn eski okullannrn
biitiin yanilsamalarlil yava$ ya\rag onaylamaya baglarlar; sagmahklarur ve
daha oncekr
Eeligkilerin igrne giderek daha fazla saplan'rlar; nihai olarak,
"ahgilmrg drgr" biitun reformculann srmsrkr tutunduklarl geye -mr.ikemmel
idarecilerin daha iistiin akillanna- srmsil<r tutunafak, iimitsizlik iginde her
g feye bagnrrmaktan kendilerrru alamazlar. Onlarm son scizii, her zamafl,
devlet, hiikrimet ve insanristij diktatoriin ep anlamlan olarak kullamlan dr$er
zeki geylerdir.

Refah okulu -bunlar arasmda bagta geleni Alman profesor sosyalisder
(I(athedersoziahsten) ve onlalrn iistadan ile Amedkan kurumsalcrlandr- yetersiz gartlar hakkrndalo bilgileri belgeleyen 6zenle yazrlmrp binlerce crlt krtap
yaymlamrgUr. Onlann digiincesinde derlenmlp malzemeler, kapitalizmrn
eksikhklenni net olarak oft^yz koymaktadt. Gergekte onlaf, sadece, insan
isteklerinin hemen hemen slnfslz oldufunu ve gelecekteki iyilegmelet igin
gok gerug bt agrk alan oldu$unu orneklet. Bunlar, kesinlikle tefah ofiretisinin
ifadelerinden tugbirini kanttlamaz.

biitiin insanh$rn ihtiyaglan
Burada, bize, gepitli mallann daha fazla
^rzrn:r;.
yoktur. Sorun, ilive
gerek
soylenmesine
igin hoga giden bir gey olacaSrnrn
sefmaye yatrnmlan tataftndan insan verimlligrmn artrprndan ztyade, daha
fazlab:r arz elde etmenin herhangi bir yolunun olup oimadrgrdr. Refah propagandacianmn alzmda geveledikleri her pey, yalmzca nihai amac yonelir,
yani, bu hususu gozden kagrrlar; oysa bu husus, tek bagma bir sorundur.
il|rre sermuye birikmi, daha ileri diizeyde herhangr bir iktisadi ilerleme iqin
vazgeg:lrnez btr aragken, bu insanlar, "a9[1 tasarruf' ve "ag[l yaflrtm"dan,
daha fazla harcama yaPmanm ve hi sriayr sfxtlamanm z orunlulu$undan bahsederler. Bu suretle onlar, sosyal bozulma ve pargalanma felsefest Yaazrveren,
ikusadi yozlagmarun habercileridr. Sosyal adaletin keyfi bir standardrndan
miitepekkil bir bakrg agsrndan hateketle; onun ilkelerine gore dtizenlenmrp
bu toplum, bazrinsanlara ddl, gibi goriinebrlr. Ama bu toplum, kesrnlikle,
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biitiin tiyeleri igin artan yoksullugun varoldu$u bir toplum olacakur.
Btr pizyildan daha fazlab.o zamandu Bau iilkelerinde kamuoy,u,

,,sosyal

sorun" veya "ipgi sorunu" grbi bir peyin varoldugu geklindeki bir fikirle kandrrrlmrptr. ima edilen anlam, kapitalizmrn varhgrnrn buynk kitlelenn, ozeilikle
de ticrediler ile ktigiik giftgilerin, hayati menfaatlerini rncitmesiydi. Adaletsiz
oldu$u aprkir olan bu sistemin korunmasma mtisamaha g6sterilem ez;*dtkal
tefotmlar ka gmrlmazd r.
r

Kap itabzmin y alntzca nu fu s rru ktafl nl art ft ma cL
F, ay ru z aman da, in
nn hayat standardanm epi benzeri gonilmemig bir gekilde iyileptirmip

s

a

nla -

oldu$u

bir gergektir. Ne rktisadi dugtince ne de tarihi deneyim, kaprtah zm kadar,
buyrik kidelere yararb. olabrlecek bagka herhangi b' sosyal sistem sundu.
sonuglar ortadadr. Piyasa ekonorrisi; ozrir dileyicilere ve propagand,aciara
ihtiyag duymaz; kendrsi igin St. paul'dera S' christopher !7ren'in mezar t^_
prndaki scizlere miracaat edebilir: ,si monurnentum requirit, rircumtpiceJ2
Qeuiren: Yusuf $ahin

1:

Eger onun arut1il aramak isterseniz eftaffirjz^bakrruz.
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