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Özet: Küreselleşme sürecinde, sosyalist ekonomi politiğin 1989’dan itibaren tarih sahnesinden ayrılması 
ve liberalizmin alternatifsiz ekonomi politik olarak hemen hemen bütün ülkelerde uygulanması küresel 
neoliberal düzeni üretti. Neoliberalizm 21. Yüzyılın en yayılmacı ideolojilerinden biri olmuştur. Dünya-
nın çoğu bölgelerinde ekonominin ve politikanın itici gücü demokratik idealizm yerine serbest piyasa 
köktenciliği olmuştur. Ancak neo-liberalizm bazı paradoksları da beraberinde getirmektedir. Bu çalışma-
da hemen bütün toplumları etkileyen küresel modernitenin çelişkileri belli başlıklar altında toplanmıştır.
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Abstract: During the process of globalization, the global neoliberal order has progressed as the socialist poli-
tical economy has left  the world scene aft er the end of cold war and the adaptation of liberalism has become 
the dominant political economy. In many parts of the world, free market fundamentalism has been the new 
norm and has taken the palece of democratic idealism which was the stimulating power. But neo-liberalism 
has also brought some paradoxes with itself. Th is article attempts to summarize the confl icts of global moder-
nism under some headings.
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KÜRESEL NEOLİBERALİZMİN KRİZİ 
VE EĞRETİ ÖZNEL FİGÜRLER

Vehbi Bayhan

�
“Anlatılan senin hikâyendir”

Karl Marx
Giriş

Küreselleşme sürecinde, sosyalist ekonomi politiğin 1989’dan itibaren tarih 
sahnesinden (en azından fi iliyatta) ayrılması ve liberalizmin alternatifsiz 

ekonomi politik olarak hemen hemen bütün ülkelerde uygulanması küresel neo-
liberal düzeni üretti. “Laissezfaire, laissezpasser” (Bırakınız yapsınlar, bırakınız 
geçsinler) mottosu ile kapitalizmin yeni çağdaki versiyonu olan neoliberalizm, 
postmodernizmin “anything goes” (her şey mübah) mottosuyla eşlenerek yolu-
na “yeni” ekiyle devam etmektedir. Ancak, adına yeni eklentisi verip yenilen-
diği izlenimi (yanılsama) verse de vahşi kapitalizmin evcilleştirilmiş mimesisi 
(taklidi) olup- olmadığı tartışmalıdır. Fukuyama’nın “tarihin sonu” iddiasıyla 
liberalizmin zaferini ilan etmesi, günümüzde “neoliberalizmin krizi” ile geçersiz 
duruma düşmüş gibi görünmektedir. Neoliberalizm, hayat alanlarını dönüştüre-
rek eğreti öznel fi gürler üretmektedir. 

Neoliberalizmin Paradoksları 

Neoliberalizm 21. Yüzyılın en yayılmacı ideolojilerinden biri olmuştur. Dün-
yanın çoğu bölgelerinde ekonominin ve politikanın itici gücü demokratik ide-
alizm yerine serbest piyasa köktenciliği olmuştur. Neoliberalizmde, her şey ya 
satılıktır ya da kâr için yağmalanabilir. ABD örneğinde, kamu arazileri kereste 
şirketleri ya da şirket çiftlikleri tarafından yağmalanır; politikacılar gönüllü ola-
rak kamunun radyo dalgalarını güçlü yayıncıların ve büyük şirket menfaatle-
rinin hizmetine hem de tek bir metelik almadan bırakır; hükümetin şirketlerin 
işlerini kolaylaştırıcı yasaları sayesinde çevre kâr uğruna kirletilir ve yağmalanır; 
büyük şirketlerin vergilerini azaltmak adına kamu hizmetleri durdurulur; okul-
lar daha çok alışveriş merkezlerini ya da hapishaneleri andırır ve öğretmenler 
hamburgerden pizzaya kadar her şeyi satarak okulları için gelir sağlamaya zorla-
nır. Esnek üretim tarzı ücretli köleliğin yolunu açar ve nüfusu evlerine hapseder. 
Daha fazla kâr peşinde olmak ise sermaye ve işlerin yurtdışına kaçmasına neden 
olan taşeronculuğun önünü açar. Dünya üzerinde, neoliberalizm sosyal devle-
tin sağladığı sosyal hizmetleri aşındırarak, demokrasinin özünün kâr elde etmek 
olduğunu iddia ederek ve özgürlükle piyasaların ekonomik ilişkileri hükümet 
müdahalesinden bağımsız biçimde yönetmesi için sınırsız güce sahip olmasını 
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eş anlamlı kılarak gittikçe güçlenmektedir. Uluslarüstü düzlemde neoliberalizm 
ekonomik rejimini ve piyasa değerlerini Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu 
ve Dünya Ticaret Örgütü gibi kurumlar tarafından desteklenen yapısal düzen-
leme politikalarıyla gelişmekte olan ve az gelişmiş uluslara dayatmaktadır. Bu 
sisteme kaçınılmaz olarak uyum sağlamak, başka bir seçeneğin olmadığı biçi-
mindeki anti ütopik bakışa sığınılarak rasyonelleştirilmektedir (Giroux, 2007: 
327-329). “Alternatifi niz yok, serbest piyasaya tapınmaya mecbursunuz” söyle-
mi ile neoliberalizm yoluna devam etmektedir. 

Neoliberalizmde, serbest piyasa o kadar önemlidir ki neoliberaller onu kapi-
talizmle eşit tutarlar. Serbest piyasanın ilkeleri, ekonomiyle (ve siyasasıyla) sı-
nırlı değildir; yaşamın her alanındaki (aile, eğitim, kültür) faaliyetlerin de özgür 
olmalarıdır. Piyasada tek olmasa bile kilit aktör bireydir. Neoliberalizm, radikal 
biçimde bireycidir. Serbest piyasa ve serbest ticarete inanç vardır. Yoksullara yar-
dım harcamaları, minimize edilmelidir ve fakirler için güvenlik ağı, büyük öl-
çüde küçültülmelidir. Güvenlik ağı olmadan daha fazla yoksul insan, çoğu kez 
minimum maaşla veya düşük ücretle iş bulmaya zorlanacaktır, bu da şirketlerin 
üretkenliği ve kârı artırmalarına olanak verecektir. Güvenlik ağının küçültülme-
si, ekonominin iyi olduğu dönemlerde iş dünyasının kendi işgücünü büyütmek 
için kullanabileceği daha büyük bir “yedek ordu” yaratır. Küresel kapitalist siste-
min büyümeye devam etmesi gerektiğine büyük bir inanç vardır. Eğitim, tele-ile-
tişim ve ulaşım gibi devletin yürüttüğü sektörler özelleştirilmelidir. Devletin pi-
yasaların iş çıkarları tarafından tekelleştirilmesini desteklemek için çalışıldığına 
inanıldığı halde rekabetin erdemlerini övmelidir. Mali kuruluşlar çökme tehlike-
sindeyken destek vererek onları kurtarmalıdır. Yerleşik görüşün tersine neolibe-
ralizm, devleti ilgisiz hale getirmemiştir. Aksine devletin kurumları ve pratikleri, 
neoliberal piyasanın ve ekonominin çıkarlarına daha iyi uyum sağlamaları için 
dönüştürülmüştür. Neoliberal devlet, kendisini rekabete adadığı halde tekelleş-
me lehinde faaliyet gösterir. Neoliberal devletin herkesin refahına yönelik ka-
musal desteği, ekonomik seçkinleri destekleyen eylemleriyle yalanlanır (Ritzer, 
2013: 599-601). Neoliberalizmin paradoksu da buradadır. Bir taraftan kapitalizm, 
sosyal refah devleti uygulamalarıyla (Keynesyen politikalar) ehlileştirilmesine 
rağmen, diğer taraftan neoliberal devletin salt burjuvaları desteklemesi (pozitif 
ayrımcılık) şizofrenik parçalanmışlığın göstergesidir. 

1980’li yıllarda, ABD’de Reagan, İngiltere’de Thatcher ve Türkiye’de Özal’ın 
uygulamaya koyduğu “neo-liberal ekonomi politikalar”, sosyal yapı ile kültürel 
yapının uyumsuzluğu bağlamında anomik yapılanmalar yaratmıştır (Bayhan, 
2011: 156). İngiltere’de Thatcher, ABD’de Reagan’ın post-endüstriyel, post-fordist 
ve post-refah devletçi dönem ile neo-liberal ideolojiyi uygulamaları, hızla artan 
maddi eşitsizliğin, sosyal ve kültürel parçalanmanın yılları oldu. Thatcherizm, 
eşitsizlik ve adaletsizliğin yeniden meşrulaştığı uygulamaları içermektedir. Daha 
sonraki dönemlerde tek kutuplu küresel sistemin alternatifsiz ekonomi politika-
sı neo-liberalizm eşitsizlikleri artırarak toplumları olumsuz etkilemeye devam 
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etmiştir (Scambler&Scambler, 2011).Bütün bu olumsuzluklar krizin sürekliliğini 
oluşturmaktadır. 

Küresel neoliberalizmin temsilcileri konumundaki gelişmiş ülkeler krize kar-
şı duyarsızlıklarını sürdürmüşlerdir. Olağanüstü G-8 ve G-20 toplantılarından 
sonra liderler, yaşananlardan ötürü bankaları cezalandırmama ve benzer bir 
krizin bir daha yaşanmaması için de hiçbir ciddi önlem almamayı seçti. Lider-
ler, saygıdeğer ülkelerine döndü ve en korumasız durumdakileri daha fazla fe-
dakârlık yapmaları için zorladı. Bunları, kamu sektöründe çalışanları işten çıka-
rarak, öğretmenleri günah keçisi ilan ederek, kütüphaneleri kapatarak, eğitim 
masrafl arını arttırarak, sendikal sözleşmeleri geriye çekerek, kamusal malları 
acilen özelleştirerek ve emeklilik haklarını budayarak gerçekleştirdiler. Bu kü-
resel yağmadır, muazzam bir “içini boşaltma” zamanıdır. Patolojik bir salahiyet 
duygusuyla cesaretlenen bu yağma, gündüz vakti, uluorta, tüm ışıklar açıkken 
ve sanki saklayacak hiçbir şey yokmuşçasına gerçekleştirilmiştir (Klein, 2011). 
Neoliberalizmde, kamusal yarar kavramı değersizleştirilir ve mümkün olduğun-
da bir avuç kişisel menfaat uğruna sosyal hayatın ele geçirilebilen her yeri kişisel 
kâr mantığına kurban verilir. Sağlık, çocuk bakımı, kamusal yardım, eğitim ve 
toplu taşıma gibi kamusal hizmetler piyasa kurallarına göre yeniden şekillen-
dirilir. Kamusal yararı kişisel menfaate ve şirket ve özel sektörün ihtiyaçlarını 
tek yatırım kaynağına dönüştüren neoliberal ideoloji sürekli yoksulluğu, yetersiz 
sağlık hizmetini, iç mahallelerdeki ırkçılığı ve yoksul zengin arasındaki uçurumu 
üretir, meşrulaştırır ve ağırlaştırır. ABD örnekleminde, özellikle Bush döneminde 
uygulanan neoliberal politikalar şunları gerçekleştirmiştir: Girişim ve ticaretin 
her düzeyinde fi yat serbestisi; varlıklı bireyler ve şirketler için vergi indirimi; 
rafa kaldırılmak üzere olan nükleer enerji endüstrisinin canlandırılması; emeğin 
örgütlenme ve kolektif pazarlık hakkının sınırlanması ve sorgulanması; çevre-
yi koruma politikalarının harcanması uğruna ticari ve endüstriyel kalkınmayı 
destekleyen arazi politikaları; daimi işsizlere gelir desteğinin kesilmesi; sıradan 
yurttaşları gözetlemek için daha fazla kaynak ayrılması; polis güçlerinin genişle-
tilmesi (Giroux, 2007:330-331). Bu uygulamalar, sadece varsılın haklarının korun-
duğu, yoksulun daha da yoksullaştığı, sistemin sürmesi için baskıcı yönetimlerin 
uygulamalarının arttığı neoliberalizmin paradokslarını oluşturmaktadır. 

“Dünyanın Yeni Aklı: Neoliberal Toplum Üzerine Deneme”adlı eserlerinde, 
Pierre Dardot ve Christian Laval, neoliberalizmi norm koyucu bir akıl olarak ta-
nımlamaktadır. Bu akıl, insan davranışlarını, pratiklerini ve yaşam biçimlerini 
etkilemektedir. Buradaki merkezi norm, rekabet normudur. Ama bu rekabet nor-
mu, neoliberal düzende, yalnızca şirketleri değil insanlar arasındaki ilişkileri de 
belirlemektedir. Neoliberalizm, her bireyin diğer bireylerle ilişkilerinde bir şirket 
gibi davrandığı yaşam tarzını üretmektedir. Bu yaşam tarzının oluşması sandı-
ğımızdan daha uzun bir zamana yayılmaktadır. Kurumların dönüşmeye başla-
masıyla yaşam tarzları da bu yönde dönüşmüştür. Bu dönüştürücü kurumların 
başında tabii, kendileri de giderek birer şirket gibi işlemeye zorlanan eğitim ve 
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sağlık kurumları gelir. Burada söz konusu olan özelleştirme değil, devlet kurum-
larının birer şirket gibi davranmaya başlamasıdır. Devlet kamudaki çalışma bi-
çimini, çalışanların birbirleriyle rekabet içine gireceği şekilde düzenlemiştir. Bu 
düzene maruz kalan kamu görevlileri de, örneğin, çocukları eğitenler ya da has-
tanelerde hastalarla muhatap olanlar, neoliberal mantığı topluma yayan araçlara 
dönüşüyorlar. Bugün artık üniversiteler ve sağlık kurumları şirket mantığına esir 
olmuş durumdadır. Şirket gibi düşünen okullar da aileleri ve çocukları da bunun 
içine çekiyor. Sağlık kurumları da aynı işleyiştedir. Hastalar müşteri, doktorlar 
da nicelik bakımından performans göstermek zorunda olan kişilere dönüşmüş-
tür. Tıp kurumları, kişilerin/hastaların kapitalist işlevlerini aksatmamalarını 
sağlama görevini üstlenerek dönüştü. Özellikle psikiyatri, 1960’lardaki kazanım-
larının gerisine düşerek, insanları piyasa koşullarına adapte etmenin bir aracı-
na dönüşmektedir. Türkiye’deki hastanelere de performans sisteminin gelmesi, 
başlarına CEO’ların atanması şirket mantığının evrensel biçimde dayatıldığının 
kanıtıdır (Başaran, 2012). Kâr için her şey mubahtır. Dünyanın her yerinde aynı 
uygulamalar yürütülmektedir. 

“Küresel modernite” kavramını üreten Arif Dirlik (2012), modernite ve neo-
liberalizmin küreselleşmesinin çelişkilerini analiz ederek, küreselleşmenin sonu-
nun geldiğini sorgulamaktadır. Hemen hemen bütün toplumları etkileyen küre-
sel modernitenin çelişkileri şu şekilde betimlenebilir:

a) Çevre: Kapitalizmin üretim ve tüketim uygulamaları aynı zamanda çevre-
nin tahribatını hızlandırmakta ve kaynakların savurganlığı ile azalmasına neden 
olmaktadır. Kalkınma uğruna doğa yok edilmektedir. HES ve nükleer santral-
lerin doğaya verdiği zarar bilinirken, kalkınma uğruna yapılmaya devam edil-
mektedir.

b) Ekonomi: Küreselleşmeyle birlikte fi nans kapital, ya üretim ve ticaretin ya 
da para piyasalarının istikrarsızlığı pahasına yükselmektedir. Finans kapitalin 
manipülasyonu, toplumları hâlâ küresel bağlamda korkutan 2008 krizinin oluş-
masında çok önemli rol oynamıştır. Karl Marx’ın kapitalizmin kendine özgü has-
talığının bir boyutu olarak tanımladığı, döngüsel krizler, tabanda sosyal yaşamın 
her geçen gün süregiden bir koşulu olarak görülmektedir. Üretimin neredeyse 
tümü gittikçe artan oranda dev küresel şirketlerin kâr güdüleri ve ihtiyaçları 
doğrultusunda yön bulmaktadır. Küresel at yarışında birçok ekonomik faaliyetin 
ve politika oluşturma mekanizmalarının, milyarlarca insan için işsizlik, sömürü 
ve marjinalleşmeolarak kendini belli eden günlük gerçekleri önemsenmezken, 
kalkınma rakamları (GSMH vb.) için her şey mübah olmaktadır. Bu durum, “re-
kabetçi tüketim” ve “kötü kalkınma”nın tanrılaşmasını ifade etmektedir (Dirlik, 
2012: 118-120).

c) Kentleşmenin artışı ve tarım toplumunun gerilemesi: Kentler kırsal bölgele-
re tecavüz edercesine yayılıp, çevrelerini sarmalarken ve tarım nüfusu kentsel 
alanlara bardaktan boşalırcasına akarken, hızlı kentleşme tarım toplumunun yok 
edilmesi veya marjinalleşmesi eşliğinde gerçekleşmektedir. Kırsal toplumun tah-
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ribatı, gıda maddeleri de dâhil olmak üzere tarımsal üretimin, daha fazla kâr 
güdüsü ile tarım sanayileri tarafından kontrol edileceğini göstermektedir. Kent-
lerde yaşayan insan sayısı artarken, kentin hazır olmayan sosyal alt yapısında 
kente göç edenlerin kentte tutunmaya çalışmaları, güvencesiz ve geçici işlerde 
çalışmak zorunda kalmaları, sosyal sınıfl ar arasındaki gelir uçurumunun çoğal-
ması, ötekileştirme ile sosyal patlama riski üretmektedir. Tarım üretiminde uy-
gulanan kimyasal ve hormonlu üretim, bir yandan insan sağlığını tehdit ederken 
diğer taraftan verimsizliği artırmaktadır. Küresel gıda şirketlerinin tekeliyle ül-
kelerin tarım üretimine kotalar konulmakta, tarımda dışarıya bağımlı ekonomik 
yapı oluşmaktadır. 

d) Kolonyalizm (Sömürgecilik): Kalkınma projelerindeki işbirliği kisvesine bürü-
nen küresel sömürgecilik sürmektedir. Küresel internet şebekesi günlük yaşamın 
sömürgeleştirilmesinin en etkili biçimidir. Irak ve Libya petrollerini yönetmek 
için Batı ülkelerinin savaşması rant paylaşımı içindir. Ekonomik sömürü için Batı 
ülkeleri klasik savaş dışında, sivil toplum örgütlerini kullanarak soft devrimler 
yapıp kendi çıkarları lehine iktidarları değiştirme biçiminde de sürmektedir. 

e) Savaş ve Hegemonya: Uygarlıklar, hayali düşman olarak sosyalizmle yer 
değiştirmişken, uygarlık çatışmaları hâlâ ulus-devletler aracılığıyla yapılmakta-
dır. Ele geçmez düşman olarak terörizmin keşfi , şimdi sıkça “polis eylemleri” 
olarak tanımlanan yeni savaşların kalıcılığını, mevcut iktidardaki hegemonyaya 
yönelik her tehdidin davasının haklılığına bakılmaksızın bir terör eylemi olarak 
görülmesiyle garanti etmektedir. Kalkınma, savaşa önemli yeni boyutlar kazan-
dırmıştır. Kapitalizmin küresel ekonomisinde ortaya çıkan yeni güç merkezleri 
beraberinde yeni çatışma kaynakları getirmiştir. Doğal kaynakları kontrol etme 
ihtiyacı, gayri resmi şirket sömürgeciliğinin önemli bir belirleyicisidir. 

f) Ulus-devlet: 1990’lı yılların başlarından beri, çökeceği veya marjinalleşeceği 
tahminlerinin aksine, ulus-devlet, küreselleşme baskısına başarıyla karşı koymuş 
ve milliyetçilik siyasal eylem ve kimlik kaynağı olarak her zamankinden daha 
güçlü hale gelmiştir (Dirlik, 2012:124). Ulus-devlet dışında, mikro milliyetçilikler 
artmıştır. Tarihin hiçbir döneminde görülmeyecek düzeyde, sadece toplumlar ve 
uygarlıklar arasında değil, cemaatler, aşiretler, mezhepler, hatta bireyler arasın-
da derin çelişkiler ve farklılaşmalar (ötekileştirmeler) açığa çıkmıştır (Eğribel ve 
Özcan, 2012: 13-14).

g) Eşitsizlik: Varlığın benzeri görülmemiş şekilde daha az elde toplanması sos-
yal sınıf bölünmelerini daha da keskinleştirmiş ve küreselleştirmiştir. Doğal kay-
naklar, sosyal programlardan özel ellere veya sosyal kontrol ve güvenlik prog-
ramlarına aktarılarak eşitsizliği artırmaktadır. Hayatta kalma ihtiyacıyla milyon-
larca insanı yuvalarını terk ederek yeni yaşamlara ve yeni arayışlara sürükle-
yen küreselleşme, yeni sosyal eşitsizlikler yaratmıştır. Bu insanlar, yeni evlerini 
kurmayı istedikleri yerlerde, kendilerini sadece sömürülen değil, aynı zamanda 
suç işleyen bir konumda bulmuşlardır. Güvencesiz ve istikrarsız geçici işlerde 
çalışmaya zorunlu olan ve “prekarya” olarak betimlenen yeni bir sınıf meydana 
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gelmiştir. Trajik olan, bu kitlelerin sefi lleşmeleriyle birlikte ortaya çıkan kaçınıl-
maz karışıklıklar nedeniyle iç güvenliğe kaynak akıtan devlete karşı güvenlik 
riski oluşturmalarıdır. Eşitsizlik sorunları küresel yolsuzluk kültürünün yayıl-
masıyla daha da ağırlaşmaktadır. Kalkınmakta olan ülkelerden kalkınan ülkelere 
kadar her yerde, sosyal sözleşmenin çökmesi ve neoliberal kapitalizm tarafından 
tasması çözülen açgözlülük ve hırs sonucu oluşan yolsuzluk ve yozlaşmanın her 
tarafa yayılacağı endişelerinin çoğalmasıdır. Bu olgu, dünyanın birçok köşesinde 
patlayan halk hareketlerinden, protesto eylemlerine, “Arap Baharı”, Batı Avru-
pa’daki ve ABD’deki Wall Street işgallerine kadar uzamaktadır.

h) Eğitim:“Enformasyon ekonomisi” küresel kapitalizmin çekirdeğini oluştu-
rurken, sermayenin ihtiyaçları eğitimin içeriğini, müfredatını ve yönünü dikte 
edecek konuma yükseldi. Yüksek öğrenim ticari pazarlama sürecine dönüştü. 
Küresel üniversite söylemiyle yabancı ülke öğrencilerine paralı eğitim verilme-
si önemli hale gelmektedir (Dirlik, 2012: 120-125). Dardot ve Laval’a göre, pi-
yasalaştırılmış bir okulun ürettiği sonuçtan memnun olmak mümkün değildir. 
Örneğin Fransa’daki eğitim sisteminin devrimden beri üstlendiği görev şuydu: 
Sorgulama ve muhakeme yeteneğine sahip iyi yurttaşlar yetiştirmek. Şu anda 
ise şirketlerin doğrudan kullanabileceği insan sermayesi üretmekten başka bir 
gayesi yoktur (Başaran, 2012).

i) Kültür: Kültürün metalaştırılması, gelişmiş ülkelere kıyasla gelişmekte olan 
ülkelerde daha fazla görülen hükmedici etkisi olan bir tüketim ile yolsuzluk ve 
yozlaşma kültürünün yaygınlaşmasıdır.

j) Evrenselcilik: Küresel olarak paylaşılan değerler bir tek zenginlik, güç ve 
tüketim kültürünün sanki sonsuz yayılan değerleri peşinde olmuştur. Bunlar, 
insanların refahı yerine kalkınmanın hedef noktaları haline gelmiştir. Küresel 
modernite, yolsuzluğu bulaşıcı hastalık gibi yayarak yerküre çapında bilinçlere 
zorla enjekte etmektedir (Dirlik, 2012: 125-128). 

Küresel modernite ve neoliberalizm, postmodernizmin “hem o hem de o” il-
kesine içkin eğreti içeriğini hem toplumlar hem de bireyler bağlamında üretmek-
tedir. Küreselleşmeye karşı yerelleşme, “küresel düşün, yerel davran” mottosu 
şizofrenik bir kültür yaratmaktadır. 

Eğreti Öznel Figürler

Neoliberalizm, sosyal hayatın her boyutunu etkileyen bir politik felsefe ve 
ideolojidir. Neoliberalizm, yurttaşı tüketiciye dönüştürür ve sosyal sözleşmeyi 
kişisel kaygıların hizmetine sunar. Neoliberalizmde demokrasi bir yük olarak 
görüldüğünden yurttaşlık kavramı silinir ve kurnaz olanın hayatta kaldığını sa-
vunan dizginsiz bir sosyal Darvinizm yeni bir proto-faşizm biçimi olarak belirir 
(Giroux, 2007:334-335). Güvensizlik, görecelik, egoizm ve narsisizm eğreti yeni 
birey modellerini ortaya çıkartmaktadır. Eğretilik, günümüzde küresel iktidar 
hiyerarşisinin başlıca yapı taşı ve toplumsal denetimin temel tekniğidir. Bour-
dieu’nün ifade ettiği gibi, “eğretilik, bugün her yerdedir”. Talep sahipleri sağlam 
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bir dayanağa sahip olmadıkları sürece geleceğe ilişkin taleplerde bulunma şansı 
yoktur. Küresel dünya sakinlerinin çoğunun en bariz biçimde yoksun oldukları, 
tam da böyle bir sağlam dayanaktır. Onlar, kendi geçim kaynakları ve toplumsal 
konumları ve her ikisine ilişkin beklentileri üzerinde belirleyici olan en önemli 
etkenler denetimlerinden çıktığı için dayanaktan yoksundurlar. Tehlikede olan 
sadece hayatlarını sürdürebilmeleri değil, aynı zamanda hayat tarzları ve kendi 
hayat tarzlarına ilişkin düşünme tarzlarıdır ( Bauman, 2011:50-51). Eğreti hayat 
tarzları eğreti öznel fi gürleri yaratmaktadır. 

Hardt ve Negri’nin (2012) analizlerine göre, neoliberalizmin zaferi ve krizi 
ekonomik ve politik hayatın koşullarını değiştirdi. Ancak aynı zamanda da, yeni 
“öznellik fi gürleri” oluşturarak, toplumsal, antropolojik bir dönüşümü başlattı. 
Hardt ve Negri, krizin bu öznel fi gürlerini 4’e ayırmaktadır: Borçlandırılanlar, 
medyalaştırılanlar, güvenlikleştirilenler ve temsil edilenler.

a) Borçlandırılanlar: Finansın ve bankaların egemenliği borçlandırılanları yarat-
tı. Borçlu olmak günümüzde toplumsal yaşamın genel koşulu haline geliyor. Bor-
ca girmeden yaşamak neredeyse imkânsız: öğrenciler burs alıyor, ev için uzun 
vadeli kredi, araba için kredi, doktor reçetesi için ise borç alınıyor ve liste böyle 
uzayıp gidiyor. Öznelliğimiz artık borç temelinde şekilleniyor. Borç alarak ha-
yatta kalıyorsunuz ve bu borçlar karşısındaki sorumluluğunuzun ağırlığı altında 
hayatınızı sürdürüyorsunuz. Borç sizi kontrol ediyor. Borç tüketimimizi disipline 
sokuyor, sizi kemer sıkmaya zorluyor ve sıklıkla sizi hayatta kalma stratejileri-
ne geriletiyor ama bunun ötesinde borç size çalışma ritmi ve birtakım tercihler 
dayatıyor. Eğer üniversiteyi borçlu bitirmişseniz, borcunuzu ödemek için size 
önerilen ilk ücretli işi kabul etmek zorunda kalıyorsunuz. Eğer uzun vadeli kredi 
alarak bir daire edinmişseniz, işinizi kaybetme, bir tatile çıkma veya kendinizi 
geliştirmeye zaman ayırma lüksünüz olmuyor. Siz borçlarınızdan sorumlu olur-
sunuz ve hayatınızda yarattığı zorluklardan dolayı suçluluk duyarsınız. Borç-
landırılan, suçluluğu yaşam biçimine dönüştüren mutsuz bir bilinçtir. Sömürü 
bugün asıl olarak mübadele değil borç temeline, yani nüfusun yüzde 99’unun 
yüzde 1’e tabi oluşuna -iş borçlu, para borçlu, itaat borçlu oluşuna- dayanıyor. 
Yeni bir yoksul fi gürü doğuyor ve bu yalnızca işsizler ve düzensiz, güvensiz, gü-
vencesiz ve yarım gün çalışanlardan oluşmuyor. Aynı zamanda, düzenli çalışan 
ücretlileri ve orta sınıfın yoksullaşan kesimini de kapsıyor. Onların yoksullukları 
asıl olarak borç zincirlerine dayanıyor. Esaret ilişkisi tekrar üretiliyor (Hardt ve 
Negri, 2012: 18-21). Bankaların sorumsuzca dağıttığı kredi kartlarıyla, tüketim 
tapınakları AVM’lerde alışveriş yaptığında mutlu olan / olduğunu zanneden, 
ancak geliri kredi kartı borcunu ödemeye yetmeyince, başka bankanın kredi kar-
tından para çekerek borcunu ödeyen ve sürekli bir borç sarmalında yaşamaya 
alıştırılmış “postmodern esir” bireyler (Bayhan, 2012:164).

b) Medyalaştırılanlar: Bilişim ve iletişim şebekeleri üzerindeki kontrol med-
yalaştırılanları yarattı. Günümüzün medyalaştırılan özneleri enformasyon, ile-
tişim ve ifade fazlalığından muzdarip olmaktadır. Özellikle egemen ülkelerdeki 
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birçok işçi için, sosyal medya onları aynı zamanda hem işlerinden özgür kılıyor 
hem de işlerine zincirliyor. Akıllı telefonunuz ve kablosuz bağlantınızla, her yere 
gidebiliyorken aynı zamanda da işinizin başında kalabiliyorsunuz. Yani, nereye 
giderseniz gidin yine de çalışıyorsunuz! Medyalaştırılma, iş ile yaşam arasında-
ki ayrımın giderek belirsizleşmesinde ana etkendir. Bu yüzden, böylesi işçilerin 
yabancılaşmasından değil medyalaştırılmasından söz etmek daha doğrudur. Ya-
bancılaşmış işçinin bilinci ayrılmış veya bölünmüşken, medyalaştırılan işçinin 
bilinci ağ ortamına tabi kılınmış veya özümsenmiştir. Medyalaştırılanın bilinci 
gerçekte yarılmamış, parçalanmış ve dağılmıştır. Medyalaştırılanın öznelliği bu 
yüzden paradoksal olarak ne aktif ne de pasiftir, sürekli olarak dikkat kesilmiş 
bir halde bekler. Nasıl ki insan üretkenliği borçlandırılan fi güründe maskelen-
mişse, aynı şekilde medyalaştırılan fi gür de gizemleştirilen ve içi boşaltılmış 
insan zekâsı barındırmaktadır. Medya, her geçen gün hayatımızın daha derin-
lerine işlemektedir. Hayat deneyimlerimizin, özlem ve arzularımızın karmaşık 
anlatıları yerini sosyal medyadaki tipik sorulara bıraktı: Şimdi neredesin? Ne 
yapıyorsun? Dostluk alışkanlıkları ve pratikleri “online arkadaşlık” işlemlerine 
indirgendi (Hardt ve Negri, 2012: 22-25). Bütün mahremiyetini sosyal medya ile 
paylaşan, hem “teşhirci” hem de “röntgenci” konuma gelen “sanal nettaşlar” 
“pornografi k” bir gösterinin özne ve nesneleri olarak “mahremiyetlerini tüket-
mektedir” (Bayhan, 2012:165).

c) Güvenlikleştirilenler: Güvenlik rejimi ve genelleştirilen istisnalar devleti 
korkunun pençesine düşmüş ve korunmak için yalvaran bir fi gürü, güvenlik-
leştirilenleri yarattı. Havaalanı güvenliğinden geçerken bedeniniz ve eşyalarınız 
cihazlarla taranıyor. Belli ülkelere girerken parmak izi veriyorsunuz, göz retina-
nız taranıyor, işsiz kalıp sosyal güvenlik yardımı almaya başlayacak olursanız, 
farklı türden bir denetim zincirine tabi tutuluyorsunuz; çabalarınız, niyetleriniz 
ve gösterdiğiniz gelişmeler kayıt altına alınıyor. Hastane, hükümet dairesi, okul; 
hepsinin kendi denetleme rejimi ve veri toplama sistemi mevcuttur. Ancak bütün 
bunlar başınıza yalnızca özel bir yere girdiğinizde gelmez. Sokakta yürüyüşü-
nüz de büyük bir ihtimalle bir dizi güvenlik kamerası tarafından kaydedilmekte, 
kredi kartı harcamalarınız ve İnternette yaptığınız aramalar takip edilmekte, cep 
telefonu aramalarınız kolaylıkla dinlemeye takılmaktadır. Güvenlik teknolojileri 
yakın tarihte büyük bir sıçrama yaparak toplumun, hayatımızın ve hatta beden-
lerimizin derinlerine nüfuz etti. Bir hapishane toplumunda yaşamayı kabul eder-
siniz çünkü dışarısı size daha tehlikeli görünür. 

İnsan güvenliğin nesnesi değil aynı zamanda öznesidir de. Gözünüzü dört 
açın çağrısına yanıt verirsiniz; metroda sürekli kuşkulu davranışları gözlersiniz; 
uçakta yanınızda oturan adamın şeytani planları olduğunu, komşunuzun kötü 
niyetler beslediğini düşünürsünüz. Korku, görünüşte evrensel güvenlik aygıtı-
na gözlerinizin gönüllü hizmet vermesinin ve kulaklarınızın sürekli tetikte olu-
şunun haklılık gerekçesidir. Güvenlikleştirilen toplumda hem mahpus hem de 
gardiyan rolünü oynarsınız (Hardt ve Negri, 2012: 26-27). Bu durum, bireyin ki-
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şiliğinde şizofrenik parçalanmalara neden olma riskini taşımaktadır. Postmodern 
birey “hem o hem de o” olmanın getirdiği kaosu yaşamaktadır. 

Güvenlik rejiminin gözetim, denetleme ve fi şleme biçimleri aslında Marx’ın 
kapitalizm öncesi İngiltere’sinde mülksüz ve aylak sınıfl ara yönelik “kanlı ya-
salar”a reva görüldüğü rolü yerine getirmektedir. Kırsal kesimden kopup gelen 
nüfusu kent merkezlerinde yerleşik işleri kabul etmeye zorlamanın yanında, bu 
yasalar aynı zamanda bir disiplin de yaratıyordu; bu disiplin sayesinde geleceğin 
proleterleri sanki kendi istekleri ve kaderleriymiş gibi ücretli emekçi olmayı ka-
bul edecekti. Aynı şekilde, güvenlik toplumuna katılımımız da arzularımızın ve 
umutlarımızın ama en önemlisi de korkularımızın bir tür talim veya terbiyecisi 
olarak işlev görmektedir. Hapishane artık nüfusun deposudur bir bakıma ama 
aynı zamanda da “özgür” nüfus için korkutucu bir derstir de. Dahası, mevcut 
ekonomik ve fi nansal kriz başka korkular da doğurmaktadır. Ve birçok durumda 
en büyük korkulardan birisi işini kaybedip bu yüzden yaşamı sürdürme araçla-
rından yoksun kalma korkusudur. İyi işçi olmak, işverenine sadık olmak, greve 
gitmemek zorundasın; aksi halde işsiz kalır, borçlarını ödeyemezsin. Güvenlik-
leştirilen birey bir dizi ceza ve dış tehlike korkusuyla yaşar (Hardt ve Negri, 2012: 
29-30). Korku ve kaygı, paradoksal olarak gönüllü gözetlenmeyi getirir. “Göze-
tim toplumu” bireyin özgürlüğünü, güvenlik adına terk etmesine veya ertele-
mesine yol açmaktadır. Gözetim aracığıyla denetim, paranoid bir toplum yapısı 
üretmektedir (Bayhan, 2012:166).

d) Temsil Edilenler: Demokrasinin yozlaşması garip ve depolitize edilmiş temsil 
edilenler fi gürünü ortaya çıkardı. Temsil aslında demokrasinin bir aracı olmayıp, 
tersine demokrasinin gerçekleşmesi yönünde bir engeldir. Temsil edilen fi gür, 
borçlandırılan, medyalaştırılan ve güvenlikleştirilen fi gürleri bir araya getirip, 
onların tabi konumda kalıp çürüdüklerini göstermektedir. Çok zengin olanlar 
siyaset yapmaktadır. Hükümette olduklarında, seçilmiş temsilciler zenginlikleri-
ne zenginlik katar. Ayrıca, eğer güçlü bir medyayı kontrol etmiyorsanız, politik 
olarak hangi hakikati dile getirebilirsiniz? Lobiler ve kapitalistlerin fi nanse ettiği 
kampanyalar bizi yöneten politik zümreleri göreve getirme ve gütme konusunda 
son derece etkilidir. 

Güvenlik toplumunda yaşayanların korkusu, egemen medyanın korkutma 
taktikleriyle sinsice ve acımasızca üretilmektedir. Akşam haberlerini izlemeniz 
bile dışarıya çıkmaktan korkmanız için yeterlidir; süpermarket reyonları arasın-
dan kaçırılan çocuklardan terörist bombalama planlarına, komşu semtteki psiko-
pat katillere kadar her şey vardır. Hobbes’in söylemiyle “Homo hominilupusest 
(İnsan insanın kurdudur). Politik hayatın aktif bir katılanı olmayan temsil edilen 
kendini yoksulluk içinde yoksul olarak bulmuştur. Bu toplumsal hayat vahşi or-
manında tek başına korku içindedir. Dolayısıyla, temsil edilen, öteki fi gürler gibi; 
tıpkı medyalaştırılanların zekâsına, duygulanımsal kapasitelerine ve dilsel keşif 
güçlerine ihanet etmesi gibi; tıpkı korku ve teröre indirgenmiş bir dünyada yaşa-
yan güvenlikleştirilenlerin çağrışımlı, adil ve sevgi dolu toplumsal mübadele im-
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kânından yoksun bırakılması gibi, temsil edilen de etkili politik eyleme giremez. 
Çözüm, yoksullaştırılan ve içi boşaltılan öznel fi gürlere isyan etmekten geçiyor. 
Demokrasi ancak, onu kavrayıp hayata geçirmeye yetkin bir özne ortaya çıktı-
ğında gerçekleşecektir (Hardt ve Negri, 2012: 31-35). Demokrasi, salt çoğunluğun 
oyuyla iktidara gelen bir hükümeti içermez. Çoğunluğun oyuyla iktidara gelen 
eğer kendi tiranlığını kurup azınlıkların haklarını gasp ederse bu durum Karl 
Popper’in söylemiyle “demokrasi paradoksu”na dönüşür. AlainTouarine’nin ta-
nımıyla demokrasi, azınlıkların haklarının da gözetildiği bir rejimdir. Demokrasi 
adına ne salt çoğunluk ne de salt azınlığın bir diğerine tahakküm kurması kabul 
edilemez. Demokrasiyi fetişleştirmeden temel sorunsal, birbirinin hakkına saygı 
duyup, empatik düşünebilen ve hoşgörülü birey yetiştirebilmedir. 

Dardot ve Laval’ a göre, neoliberalizmin ruhu demokrasinin ruhuna da si-
rayet etmiştir. Bu nedenle artık bu devirde demokrasi sadece sandık galibiye-
tinden ibarettir. Sandık demokrasisi neoliberalizmin doğal sonucudur. Seçilmiş 
liderlerin eylemlerinin yurttaşlarca denetlenmesi ve hesap sorulması zorlaşmış 
haldedir. Artık yurttaşlar liderlerini iki marka arasından seçim yaparmış gibi 
belirlemektedir. Liderlerin isimleri değişse de temel politikalar değişmemekte-
dir. Örneğin Fransa’da Hollande, Sarkozy’nin ekonomik politikalarına devam 
etmektedir. Neoliberal normlar evrensel hale gelmiş ve siyasi liderlerin sadece 
posterlerindeki renkler değişmektedir. Bunlardan hiçbiri alternatif bir sosyal ve 
iktisadi sistem önerememektedir (Başaran, 2012). Tek ve alternatifsiz sistem neo-
liberalizmdir. İdeolojiler, salt romantik açıdan vatandaşların destekledikleri par-
tilerde aidiyetlerini sağlamak için göstermelik bir araç konumuna indirgenmiştir. 
“Biz” ve “öteki” bağlamında, futbol takımı taraftarlığı gibi siyasi parti tutmayı 
sorun etmeyen kitleler için destekledikleri partinin alternatif projesi olup-olma-
ması önemli değildir. Bu kitle için önemli olan, iktidara gelen partinin yandaş-
larına devletin olanaklarını kullandırmasıdır. Yağma salgındır. Sağcısı, solcusu, 
liberali, muhafazakârı hiç fark etmez. Siyaset, halen en önemli patronaj (himaye) 
kaynağıdır. İktidarı ele geçirmek rant paylaşımının başında olmakla eşdeğerdir. 

Sonuç

Küresel neoliberalizmin krizi, risk toplumunun sosyal, kültürel ve ekonomik 
risklerini üretmektedir. Küreselleşmenin ikonu olan internet vasıtasıyla her an 
denetim altında tutulan “gözetim toplumunun” paranoid-şizoid bireyleri, kaygı 
ve güvensizliğin getirdiği nevrotik ruh hali ile neoliberalizmin eğreti öznel fi gür-
lerini oluşturmaktadır. Neoliberalizmin yarattığı eğreti istihdam, istikrarsızlık, 
güvencesizlik, belirsizlik, korunmadan yoksunluk, ekonomik ve sosyal kırıl-
ganlık, kötü çalışma koşulları, bedensel ve ruhsal sağlığa yönelik yüksek riskler 
içermektedir. Güvencesizlik ve istikrarsızlığı kanıksayan “öğrenilmiş çaresizlik” 
içindeki bireyler, neoliberalizmin nesnesi olarak ya duyarsız içine kapalı pasif 
birey olacaklar ya da sürü olmaktan kurtulup isyan edeceklerdir. 
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Yaşanan ekonomik, sosyal ve kültürel krizler 2011 yılından başlayarak isyan-
lar ile sindirilmiş ve susturulmuş öznel fi gürlerin “yeni toplumsal hareketlerine” 
yol açmaktadır. “Arap Baharı”, “Wall Street İşgalleri”, İngiltere, İspanya ve Yuna-
nistan’daki tepki ve isyanlar, Türkiye’de 2013 Mayıs’ın son günü başlayan ve 20 
gün süren Gezi Parkı Eylemleri tarihte yerlerini almıştır. Dünyanın değişik ülke-
lerinde meydana gelen bu eylemler, anakronik bağlamda 1968 gençlik eylemleri 
gibi romantik ve taklit de olsa, “postmodern toplumsal hareketler” neoliberaliz-
min krizinin ürettiği eğretiliğe isyandır. 

Salt kalkınma ve kâr elde etmek uğruna, her şeyin mübah ve satılık olduğu 
küresel neoliberal ve postmodern bağlam bunalım içindedir. ABD’de 2008’de 
başlayan sanal fi nans kapitale dayalı “yeni ekonominin” ifl as etmesi ve mort-
gage krizi diğer ülkelerde değişik versiyonlarıyla yaşanmaktadır/ yaşanacaktır. 
Türkiye’de uygulanan neoliberal ekonomi politikalar kriz ile karşı karşıyadır. 
Ekonominin dinamizmi olan inşaat sektöründeki aşırı büyüme, pamuk ipliği-
ne bağlı ekonominin krize girmesiyle batma tehlikesi taşımaktadır. Kentsel dö-
nüşüm politikalarıyla modernleşme ve kalkınma adına gecekondu bölgeleri 
soylulaştırılırken (gentrifi cation), uzun yıllar bankaya faizleriyle borçlanan ve 
bankaya ipotekli yaşayan “yeni kentli” tipi oluşmuştur. Türkiye’nin her kenti, 
çağdaş yaşam şartlarına kavuşmak uğruna inşaat şantiyeleri ile işgal edilmiştir. 
Gelirlerinin önemli kısmını emlak için bankaya ipotek edenler, aynı zamanda 
hayatlarını da ipotek ettirmişlerdir. Ekonomik krizde çoğu orta sosyal sınıftan 
bireyler, borçlarını ödeyemez hale geldiklerinde içine girdikleri psikolojik trav-
ma beraberinde sosyal patlama riskini getirecektir. Türkiye’de 1995 ve 2002 yı-
lında yaşanan ekonomik krizde neden sosyal patlama yaşanmadığının gerekçesi, 
Türk toplumunun dayanışmacı yapısıydı. Ancak, neoliberal uygulamalar % 77’si 
kentlerde yaşayan bireyleri -arafta da olsalar- modernize etmiştir. Modernitenin 
temelinde de çıkara dayalı bireyselcilik ve atomize hayat tarzı vardır. Dolayısıy-
la, artık kriz olduğunda toplumun yapısındaki dayanışma aşındığı için bunalım 
derin yaşanacaktır. 

Küresel neoliberalizmin ürettiği eğreti öznel fi gürlerin bilinçli ve eleştirel ol-
maları için daha fazla sosyolojiye ihtiyacımız bulunmaktadır. Sosyoloji, bize ha-
yatın içinden ve hayata dair düşünümsel (refl eksif) muhayyele ile bakmamızı 
sağlar. Sosyoloji ezber bozar. Hem kendimizi hem de ötekini anlamak ve bilmek 
istiyorsak sosyoloji gereklidir. 
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