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GİRİŞ

Geleceğin tarihçileri 1978-80 yıllarını dünyanın sosyal ve ekonomik 
tarihinde devrimsel bir dönüm noktası olarak görecek muhtemelen. 
1978’de, Deng Xiaoping, dünya nüfusunun beşte birini oluşturan bir 
ülkede komünistlerce yönetilen bir ekonomiyi liberalleştirecek ilk 
ciddi adımları attı. Deng’in çizdiği yol, yirmi yıl içinde Çin’i kapalı bir 
geri kalmışlıktan çıkarıp, insanlık tarihinde görülmemiş sürdürülebi-
lir büyüme oranlarıyla, kapitalist dinamizmin açık bir merkezi haline 
getirdi. Pasifik’in diğer yakasında ve epeyce farklı koşullarda, nispeten 
meçhul (ama artık tanınan) biri, Paul Volcker, Temmuz 1979’da ABD 
Merkez Bankası’nın başına geçti ve birkaç ay içinde para politikasını 
önemli ölçüde değiştirdi. O gün bu gündür Merkez Bankası, sonuçları 
(özellikle işsizlik konusunda) ne olursa olsun, enflasyona karşı verilen 
savaşta başı çekiyor. Atlantik’in karşı kıyısında Margaret Thatcher, on 
yıldır ülkeyi kuşatan korkunç enflasyonist durgunluğa son verme ve 
işçi sendikalarının gücünü azaltma misyonuyla Mayıs 1979’da Bri-
tanya Başbakanı seçilmişti bile. 1980’de ABD Başkanı seçilen, sem-
patik, karizmatik Ronald Reagan, Volcker’ın Merkez Bankası’nda 
yaptığı hamleleri desteklemekle kalmadı; emeğin gücünü azaltmayı, 
sanayi, tarım ve kaynak çıkarmadaki denetimlerin kaldırılmasını ve 
finans güçlerini hem içerde hem dünya sahnesinde özgürleştirmeyi 
amaçlayan kendi özel politika harmanını da üstüne ekleyerek, ABD 
ekonomisini canlandırma rotasını belirledi. Görünen o ki bu üç mer-
kez üssünden yayılıp yankılanan devrimci şok dalgaları etrafımızdaki 
dünyaya bütünüyle farklı bir görünüm verdi.

Bu çapta ve derinlikte dönüşümler kazara meydana gelmez. O 
yüzden, genellikle “küreselleşme” terimi kapsamına sokulan bu yeni 
ekonomik oluşumun eskisinin içinden hangi araç ve yollarla çıkarıl-
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dığını soruşturmak yerinde olur. Volcker, Reagan, Thatcher ve Deng 
Xiaoping; hepsi de, uzun zamandır dolaşımda olan azınlık argüman-
larını alıp, çoğunluk argümanlarına çevirdiler (ama uzun süreli bir 
mücadele verdiler). Reagan, Cumhuriyetçi Parti içinde 1960’ların 
başlarında Barry Goldwater’a uzanan azınlık geleneğini diriltti. Ja-
ponya, Tayvan, Hong Kong, Singapur, Güney Kore’de yükselen zen-
ginlik ve nüfuz dalgasını gören Deng, Çin devletinin çıkarlarını ko-
ruyup geliştirmek için merkezi planlama yerine piyasa sosyalizmini 
devreye sokmak istedi. Volcker ve Thatcher da “neoliberalizm” adıyla 
anılan belirli bir doktrini görece bilinmezliğin karanlığından çıkarıp, 
iktisadi düşünce ve yönetimin en temel ilkesi haline getirdi. Benim 
burada esasen ilgilendiğim de işte bu doktrin; kökenleri, yükselişi ve 
beraberinde getirdikleri.1

Neoliberalizm her şeyden önce bir politik-ekonomik pratikler te-
orisidir. Bu teori, insan refahını artırmanın en iyi yolunun güçlü özel 
mülkiyet hakları, serbest piyasalar ve serbest ticaretin temel alındığı 
bir kurumsal çerçeve içinde bireysel girişim beceri ve hürriyetlerini 
serbest bırakmak olduğunu iddia eder. Devletin rolü, bu pratiklere 
uygun bir kurumsal çerçeve yaratıp, sonra o çerçeveyi korumaktır. 
Örneğin paranın kalite ve itibarını korumalıdır. Özel mülkiyet hak-
larını güvence altına almalı, piyasaların düzgün işleyişini gerekirse 
zorla garantilemek için gereken ordu, savunma, emniyet ve hukukla 
ilgili yapı ve işlevleri düzenlemelidir. Dahası, eğer (toprak, su, eğitim, 
sağlık, sosyal güvenlik ya da çevre kirliliği alanlarında) piyasalar mev-
cut değilse, gerekirse devlet eliyle, yaratılmalıdır. Fakat devlet bu gö-
revlerin ötesinde bir işe girişmemelidir. Devletin (bir kez yarattıktan 
sonra) piyasalara müdahalesi en alt sınırda tutulmalıdır; çünkü, teo-
riye göre, devletin piyasa sinyallerini (fiyatları) tahmin etmesini sağ-
layacak yeterli bilgiye sahip olması mümkün değildir, ayrıca (özellikle 
demokrasilerde) güçlü çıkar gruplarının devlet müdahalesini kendi 
yararına saptırması ve etkilemesi kaçınılmazdır. 

1970’lerden beri her yerde politik-ekonomik düşünce ve pratik-
lerde neoliberalizme güçlü bir yöneliş var. Düzenleyici önlemlerin 
sınırlanması, özelleştirmeler ve devletin pek çok sosyal hizmet ala-
nından çekilmesi, herkes için pek bildik şeyler. Sovyetler Birliği’nin 
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çöküşünden sonra icat edilen yeni devletlerden tutun da, Yeni Zelan-
da ve İsveç gibi eski tarz sosyal demokrasilere ve refah devletlerine 
kadar neredeyse bütün devletler bazen gönüllü, bazen zorlayıcı bas-
kılara cevaben, neoliberal teorinin bir türevini kabul edip bazı poli-
tika ve uygulamalarını ona uyarlıyor. Irkçı apartheid rejimi sonrası 
Güney Afrika neoliberalizmi hızla kabul etti; çağdaş Çin bile, ileri-
de göreceğimiz gibi, buraya yönelmiş görünüyor. Dahası, neoliberal 
yolun savunucuları şimdi eğitimde (üniversiteler, çok sayıda “beyin 
takımı”), medyada, şirket yönetim kurullarında, finans kurumlarında, 
kilit konumdaki devlet kurumlarında (hazine bakanlıkları ve merkez 
bankaları), aynı zamanda küresel finans ve ticareti düzenleyen Ulus-
lararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü 
gibi uluslararası kurumlarda dikkate değer nüfuza sahip konumdalar. 
Kısacası, bir söylem tarzı olarak neoliberalizm hegemonik hale geldi. 
Düşünme şekilleri üzerindeki etkileri o kadar kolay yayılıyor ki, pek 
çoğumuzun sağduyuya dayalı dünyayı yorumlama, yaşama ve anlama 
şekliyle bütünleşti.  

Gelgelelim, neoliberalleşme süreci pek çok “yaratıcı yıkım”ı be-
raberinde getiriyor. Yıkılanlar sadece önceki kurumsal çerçeveler ve 
iktidarlar (hatta zorluk çıkaran geleneksel devlet egemenliği biçimle-
ri) değil; iş bölümleri, sosyal ilişkiler, refah hizmetleri, teknoloji karı-
şımları, yaşam biçimleri, düşünce şekilleri, üreme etkinlikleri, toprağa 
bağlılıklar ve en derin alışkanlıklar da yıkılıyor. Piyasa mübadelesi-
ni “bütün insan eylemlerine rehberlik edebilen ve önceki bütün etik 
inançların yerine geçebilen başlı başına bir etik” olarak değerlendiren 
neoliberalizm, pazardaki sözleşme ilişkilerinin önemini vurguluyor.2 
Piyasa işlemlerinin kapsamı ve sıklığının en yüksek düzeye taşınma-
sıyla toplumsal faydanın da en yüksek düzeye çıkarılacağını savunuyor 
ve bütün insan eylemlerini piyasa alanına taşımak istiyor. Bunun için, 
bir yandan enformasyon yaratma teknolojileri diğer yandan küresel 
pazardaki kararları yönlendirmeye yarayacak muazzam veri tabanları 
oluşturma, saklama, kullanma, transfer ve analiz etme yeteneği gere-
kiyor. Neoliberalizmin bilgi teknolojilerine (bazılarını yeni bir “bilgi 
toplumu” türünün doğduğunu ilan etmeye yönelten) yoğun ilgisi ve 
bu teknolojilerin peşinden koşması bu yüzden. Bu teknolojiler piya-
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sa işlemlerinin artan yoğunluğunu zamanda ve mekânda sıkıştırıyor. 
Başka bir yerde “zaman-mekân sıkışması” olarak adlandırdığım son 
derece şiddetli bir patlama üretiyor. Coğrafi alan (dolayısıyla “küre-
selleşme” vurgusu) ne kadar büyük ve piyasa sözleşmelerinin süresi ne 
kadar kısaysa, o kadar iyi. Bu ikinci tercih, Lyotard’ın, “hem mesleki, 
duygusal, cinsel, kültürel, uluslararası alanlardaki ve aile alanındaki, 
hem siyasi ilişkilerdeki kalıcı kurumlar”ın yerini “geçici sözleşmeler”in 
alması olarak ortaya koyduğu ünlü postmodern durum tarifine benzi-
yor. Böylesi bir pazar etiğinin hâkimiyetinin, daha önce Postmodernli-
ğin Durumu’nda gösterdiğim gibi, yığınla kültürel sonucu var.3

Küresel dönüşümler ve etkileriyle ilgili artık pek çok genel açıklama 
var, genellikle eksik olan –ve bu kitabın doldurmayı amaçladığı boş-
luk– neoliberalleşmenin nereden geldiğinin ve dünya sahnesini nasıl 
bu kadar kuşatıcı bir şekilde istila ettiğinin politik-ekonomik öyküsü. 
Bu öyküyü eleştirel bir şekilde ele almak, alternatif politik ve ekonomik 
düzenlemelerin tespiti ve inşası için bir çerçeve de gerektiriyor. 

Son zamanlarda Gérard Duménil, Sam Gindin ve Leo Panitch’le 
sohbetlerin faydasını gördüm. Masao Miyoshi, Giovanni Arrighi, Pat-
rick Bond, Cindi Katz, Neil Smith, Bertell Ollman, Maria Kaika ve Erik 
Swyngedouw’a daha önceden borçluyum. Bu konuya ilgimi ilk ateşle-
yen, Rosa Luxemburg Vakfı sponsorluğuyla Kasım 2001’de Berlin’de 
düzenlenen neoliberalizm konulu bir konferans oldu. New York Şe-
hir Üniversitesi (CUNY) Lisans Üstü Çalışmalar Merkezi Dekanı Bill 
Kelly’ye, en başta Antropoloji Programı’ndakiler olmak üzere bütün 
öğrencilerime ve meslektaşlarıma gösterdikleri ilgi ve verdikleri destek 
için teşekkür ederim. Ayrıca herkesi de çalışmanın sonuçlarıyla ilgili 
her türlü sorumluluktan tenzih ederim.


