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Merkez Hakkında

El-Beyan Araştırma ve Planlama Merkezi, Bağdat’ta bulunan bağımsız ve özel 

bir düşünce kuruluşudur. Bu merkezin temel hedefi, Ortadoğu ile ilgili dış siyasi 

mesele ve olaylar hususunda ve spesifik olarak Irak ile bağlantılı konular hakkında 

doğru ve realist perspektifler sunmaktır. Bu araştırma  merkezi, siyasal ve akademik 

alanlarda bağımsız analizler ile  pratik ve açık çözümler sunmaya gayret etmektedir. 

Irak’ın bölgesel ve uluslararası önemi ve bu ülkede birbirini takip eden olaylar, 

bölgedeki siyasi meseleleri takip etmeye çalışan birçok politik analiz ve perspektife 

kıyasla açık düşünsel yönlere gerek duymakta ve geçmiş yıllarda Irak’ın bölgesel ve 

küresel imajını kristalize eden genel çerçevenin ötesine geçme yeteneğinden yoksun 

durumdadır. Bu nedenle, Merkez bilimsel tarafsızlığa, şeffaflığa ve yaratıcılığa 

riayet eden yeni perspektifler sunmaya çalışmaktadır. El-Beyan Merkez’i Irak 

ve Ortadoğu’daki krizleri inceleme ve analiz  etme kapsamında araştırma yapıp 

siyasi karar vericilere kısa ve uzun  vadeli uygun çözümler ve işlevsel perspektifler 

sunmayı amaçlamaktadır.
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Genel Bakış

1945 yılında Berlin ve Nazi Almanya’sının düşüşü ile birlikte 
Avrupa’nın büyük bir kısmı derin bir nefes almış olsa da eski kıtanın 
büyük çoğunluğu kendisini büyük bir iflasın eşiğinde buldu.

Fransa da diğer komşuları gibi ekonomik gerileme sorunuyla 
uğraşıyordu. Fransa, sadece kendi doğal kaynaklarından yararlanmayı, 
zenginliğini ve yeteneklerini değil aynı zamanda çalışma gücünü 
de savaş zayiatının yüksek olmasından dolayı kaybetmişti. Ülkenin 
iflası beklenmesine karşın geçen yıllar içinde bu duruma ters olarak 
büyüme, gelişme ve modernizasyon gerçekleşti. 

Fransa’nın en kesintisiz ve büyüleyici ekonomik büyümesi, ülkeyi 
ekonomik anlamda diz çöktüren bir askeri çatışmanın arkasından 
geldi. Fransa’daki mecburi durumların sosyo-ekonomik standartları 
nasıl değişmeye zorladığına dair bir görüş ortaya atılabilir. Ülke 
bu gücü askeri maharetinden değil endüstriyel gücünden almıştır. 
Böylece yeni Fransa eskinin yıkıntıları üzerine teknolojik gelişimleri 
benimsemiş halde doğdu.

“Trente Glorieuses” – Otuz Şanlı Yıl (1945-1975) diye bilinen 
dönemde ülke sürekli ve güçlü büyümesi ile dünya ekonomisinde 
büyük oyuncu olarak yerini aldı.
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Tabii ki bu tür ekonomik başarılar karışıklıklar olmadan ortaya 
çıkmıyor. 1958 yılında General de Gaulle’ün gücü kendi eline 
toplaması ile başlayan politik güvensizlik ve koloni savaşları, politik 
gücün nasıl canlı hale geldiğine dair temel bir kırılma noktası olarak 
Fransız tarihinde yerini almıştır.1

Fransa’da ekonominin yeniden keşfedildiği ortam ve çevre 
bilinmeden bu kavramın tam olarak anlaşılması mümkün değildir. 
Bu devirdeki en belirgin özellik ulusun geleceğe bakma konusundaki 
istekliliğidir. Ayrıca ilerlemeye mani olan her türlü gelenekten de 
kurtulma bu ilerleyişi takip etmiştir.

Savaştan hemen sonra başlayan ekonomik kalkınma 1970’lerin 
ortasına kadar devam etti. Devrin en belirgin özellikleri ise güçlü 
ekonomik kalkınma, finansal-sosyal bağımsızlık, yüksek nüfus artışına 
verilen izin ve sosyal değişimdir. Fransa’daki diğer dönemlerin aksine, 
ikinci dünya savaşının ardından kadınlar da iş hayatına girdiler.

Fransa ve tüm Avrupa’nın geçirdiği değişim ve güçlü büyümenin 
sebebi savaş sonrası kurulan ekonomik ve sosyal düzendir. Ekonomik 
büyüme ve sosyal yapı arasındaki ilişkinin iyi anlaşılması daha geniş 
kitlelerin arasında kalkınmaya sebep oldu. Böylece ekonomik zarar 
görmesi zor olan bir orta sınıf ortaya çıkmış oldu.

Yeni ekonomik düzen altında toplum ve ekonomi bütün olarak 
seri üretim ve tüketim için organize hale getirilmiş oldu. Bu durum 
Amerikan Taylorizm modeli ile benzerlik gösterir. Fransa ve 
Avrupa’nın kendini yeniden inşa etme konusundaki aç gözlülüğü 
gözlülüğünün ABD’nin Marshall Planı’nın kapsamına giren kredilerle 
çok daha fazla ilgisi var.

1. Les Trente Glorieuses: Ou la révolution invisible de 1946 à 1975, By Jean 
Fourastié.
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Kısa Taylorizm2 yılları ve erken dönem yönetim teorisi Fransa’nın 
olağanüstü ekonomik iyileşmesinin temelini oluşturdu. Bu durum 
toplumda da olumlu etkiler gördü.

20. yüzyılında ekonomistlerinden Frederick Winslow Taylor, işlerin 
basitleştirilmesi ve kolaylaştırılmasının üretimi arttıracağı fikrini 
ortaya attı. O ayrıca işçilerin ve yöneticilerin işbirliği halinde olması 
gerektiği fikrini de önermiştir. Bu durum daha önce yapılan tipik 
işlerden bir hayli farklıydı. O zamanlarda bir fabrika yöneticisinin 
işçilerle çok az iletişimi olurdu. Yöneticiler genellikle işçileri gerekli 
olan üretimin yapılması için kendi hallerine bırakırdı. Herhangi bir  
standart üretim de yoktu. İşçilerin genel motivasyon kaynağı istihdam 
edilmeye devam etmekti. İşçi sınıfını daha hızlı ve etkili olmaya iten 
bir teşvik yoktu. 

Taylor işçilerin para ile motive edilebileceğine inanıyordu ve “adil 
çalışma için adil ödeme” fikrini öne sürdü. Başka bir şekilde ifade 
edecek olursak, eğer bir işçi o gün için yeterli miktarda çalışmamışsa 
kendisinden daha çok üreten işçi ile aynı parayı almayı hak etmemiştir.

Mekanik mühendisliği tecrübesine sahip olan Taylor, verimlilik 
konusuyla yakından ilgiliydi. O bilimsel metotlara dayanarak herhangi 
bir işin yapılmasının optimum yolunu araştırıyordu. Örneğin bir işin 
en iyi şekilde yapılması için gerekli ve çeşitli şeylerin zamanlamasını 
hesaplanabileceğini göstermiştir.  Taylor’un “zaman ve hareket” 
araştırmaları sonucunda bazı kişilerin diğerlerinden daha verimli 
şekilde çalışabileceği sonucu ortaya çıktı.

Bu kişiler yöneticilerin çalışmak için aradığı kimselerdi. Bu yüzden 
doğru iş için doğru kişiyi seçmek de başka bir verimlilik arttırıcı 
etkendi. İş yeri deneylerinden elde edilen Taylor’un dört bilimsel 

2. Taylorism; the new doctrine of the second industrial revolution - Yü-ch’üan 
Ku, Cornell University, May, 1931 - Business & Economics.
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yönetim prensibi ortaya kondu. Bu prensipler “Taylorizm” olarak da 
bilinir. Bu prensipler şunlardır:

• İş kültürü kavramını iş verimliliği ile değiştir, böylece eğitim ve 
motivasyona vurgu yap.

• İşçilerin performanslarını izle ve yönergeler temin ederek yönet. 
En verimli şekilde çalıştıklarına emin ol.

• İşi yöneticiler ve işçiler arasında paylaştır ki yöneticiler 
zamanlarını planlama ve eğitimler ile geçirirken işçiler de en 
etkin şekilde görevlerini gerçekleştirsinler.

Bu toplu üretim ve seri tüketim toplumu “Fordist Uzlaşı” 
mekanizmasını temel alır.

Patronlar işçilere, diğer şirketlerin ürünlerini tüketebilecek kadar 
maaş dağıtmalıdır. Böylece maaşlar yeni bir gider oluşturur.(Daha 
doğru ifade edecek olursak, Fordist Uzlaşının öngerçeğine göre maaş 
artışını iş artışı izlemek zorundadır.)

Fakat Amerikan modeli ekonomik hızlanmada devlet bir takım 
düzenlemeler vasıtasıyla durumu kontrol etmek zorundadır ve bu 
devletin müdahalesi kavramını ortaya çıkarttı.

“Otuz Şanlı Yıl” içerisinde, ekonomi piyasa tarafından yürütülse 
de sıkı hükümet kontrolü duruma eşlik etmekteydi. Kontrol, aslında 
büyümeyi mümkün kılan asıl etmendi.

İkinci dünya savaşına kadar Fransa ulusal ekonomi kavramını bizim 
şu an algıladığımız gibi, egemenliğin bir uzantısı olarak anlamamıştı. 
İkinci dünya savaşını takip eden dönemde Amerika’nın dünya 
ekonomisi üzerinde artan etkisi diğer ülkelerin egemen ekonomi 
anlayışlarını açıkça ifade etmeleri yönünden devrim yaptı. 
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Daha da önemlisi ekonomi artık yeri geldiğinde kullanılan bir 
araç haline geldi ve küresel sahneye de etki etmeye başladı. Ulusal 
ekonomilerin endüstrileşmesine doğru yapılan bu büyük atılım,  
küreselleşmeye doğru atılan birçok adımdan birisidir. O zamandan 
bugüne ulusal ve bölgesel ekonomiler, topluluklar ve kültürler; 
küresel ticaret, iletişim, göç ve ulaşım ağı ile bütünleşik hale geldi.

Yakın geçmişte, küreselleşme denildiğinde genellikle dünyadaki 
ekonomik faaliyetler yani ticaret, doğrudan yapılan yabancı yatırımları 
ve uluslararası para akışları akıllara gelirdi. Fakat bu kavramlar daha 
kısa süre önce kültür, medya, teknoloji, sosyo-kültürel, politika ve 
hatta iklim değişikliği, biyolojik etkenler gibi daha geniş bir alanı ve 
aktiviteleri içine alacak şekilde genişletildi. 

Küresel ticaret ikinci dünya savaşından bu yana inanılmaz 
boyutlarda arttı. Sadece imâl edilmiş mallar 1955 yılından bugüne 
yani 50 yıl içerisinde yaklaşık 100 kat artarak  95 milyar dolardan 12 
trilyon dolara yükseldi. Lakin küreselleşme sadece ticaretten ibaret 
değil.

Son yirmi yıl içerisinde ülkeler ve bölgeler arasındaki bağlantıların 
derinliği ve genişliği inanılmaz boyutlara ulaştı. İletişim hizmet 
fiyatları çok sert şekilde düşerek günlük iletişimi internet, telefon 
aracılıyla kolaylaştırdı. 

“Otuz Şanlı Yıl”, Fransa’yı ilk kez dünya ekonomisinin içine dâhil 
etti ve saklı kalmış potansiyelini ve fırsatlarını ortaya çıkarttı.

Şunlar bildirilmiştir:

Devlet tarafından yönetilen kamu hizmetleri genelde tekel 
kurumlardan memnundurlar. Hatta bunlar ekonomide düzenleyici 
kurum olarak yer alır. (Fiyat kontrol, borsa, kredi düzenlemeleri, v.b… )
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Fransa ekonomik toparlanmasına güç vermek için parasal ve mali 
politikaları üzerinde Keynesyen iktisat düzenlemelerini uygulamıştır. 
Bu iş piyasasının yönetimini değiştirdi(çalışanların çıkarlarını 
koruyan iş yasası, asgari ücretin iyileştirilmesi…). Devlet hisseli 
büyük firmaların varlığı yeni binlerce iş alanı ve stratejik yatırıma 
sebep oldu. 

Ekonomik bütünlüğün sınırlarına tabi özel müteahhitlerden 
ziyade, devletin aktif bir aktör olarak endüstriyel modernizasyon ve 
planlamasına yön veren bir durumda olması daha olumluydu. Bu tür 
hızlı bir yardım modern Fransa’nın şekillenmesinde önemli bir rol aldı.

Devletin müdahil olma sebeplerini genel piyasanın çıkarlarında 
aramak gereklidir. Bu duruma örnek verecek olursak: Krizleri ve 
dengesizlikleri, özellikle, işsizliği engellemek; yapısal zayıflığa sahip 
aktörleri, işverenleri, tüketicileri, zor durumdaki kişileri korumak; 
yüksek seviyede yatırımları toparlamak… (ulaşım, enerji gibi…).

Piyasa ekonomisi ve kamu müdahalesini birleştirip bu çerçevede 
yeniden yapılandıran bu yeni sistem, güçlü devlet müdahalesini 
haklı çıkartmaktaydı. Sistem aslında devlet tarafından piyasanın 
yönlendirilmesi ve piyasayı korunmasına yönelikti.( Buna benzeyen, 
aynı şekilde çalışan mekanizmalara 1929 krizini atlamak için Fransa 
ve bazı ülkeler tarafından daha önce de başvurulmuştu.)

“Otuz Şanlı Yıl” dönemi boyunca ilerici ve sosyal fikirlerin 
etkisi aslında bu tür iki sistemi de açıklamaktadır. Fransa’nın 
özgürlüğüne kavuşmasının ardından ekonomi ve toplumu gerçek 
anlamda değiştirmesine izin veren ulusal Direniş Komitesinin ilerici 
programıdır.

Fransız “Sécurité Sociale” yani sosyal güvenlik sistem devriminin 
gerçekleştirilmesi Fransız toplumunda diğer devrimlerden daha derin 
bir etkiye sebep oldu.
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Sosyal güvenliğe ait genel plan 1945 yılında sunuldu. Kuruluşta 
sistemin tüm nüfusu kapsaması bekleniyordu. Sosyal güvenlik, sosyal 
risk denilen çeşitli bireysel olay ve durumlardan korunmak amacıyla 
kurulmuştu. Fransız sosyal güvenlik sisteminde dört farklı alan vardır. 
Bunlar hastalık, yaşlılık/emeklilik, aile ve iş kazası/ iş hastalığı. 
Zorunlu “genel şema” nüfusun büyük çoğunluğunun yanında işçileri 
kapsamaktaydı.

Diğer plan ise tarımsal işçilerin ve maaşsız çalışanları tüm risklere 
karşı koruyan planlamaydı. Son plan ise destekleyici emekli maaşı 
planıydı. ARRCO ve AGIRC isimli tüm özel sektör çalışanları için 
zorunlu olan programlar genel ve tarımsal planlamaya dâhil edildi. 3

Sosyal güvenlik sisteminin özgürleşme sırasında düzenlenmesinin 
sağlık ve yaşam sürelerinin uzamasına katkısı olmuştur. Toplumsal 
eşitsizlik küçüldü ve hemen herkesin iş bulması temin edildi. Fransa 
ayrıca yiyecek konusunda kendi kendine yeter hale geldi ve sonrasında 
ise tarımsal gıda ihracatına başladı.

Bu sistem içerisinde hane halkı da seri tüketime dâhil oldu. 
Otomobil sayesinde devinim ve bu sayede iskân kalitesi arttı. Karma 
ekonomik ve “Otuz Şanlı Yıl” döneminde her nasıl olduysa denge 
kavramı göreceli hale geldi. Görünüşte başarı son derece parlaktı. 
Fakat devletin müdahil olması bazı aşırılıklara da sebep oldu. 
Mesela kamu sektöründe verilen güç suiistimal edildi. Bazı şirketler 
kendilerini sağlama almak ve ayrıcalıklar elde etmek için kendilerini 
olduklarından daha fazla göstermeye çalıştılar.

Kendi isteği ile ekonomik büyümesini düzenlemek isteyen 
Fransa’nın reformları devasa etkiler oluşturdu. Örnek olarak, 

3. L’organisation de la Sécurité sociale. (2011, January 5).Le portail du service 
public de la Sécurité sociale / Usagers /. Retrieved June 11, 2014, from 
http://www.securite-sociale.fr/L-organisationde-la-Securite-sociale?type=part.
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verimliliğe dayalı tarım başlaması geleneksel köylünün yok olmasına 
ve kırsal nüfusun toplu olarak göç etmesine neden oldu. Bu hareket 
ucuz iskân hareketlerine ve gettolaşmaya sebep oldu. 

Geniş kapsamlı perakende satışlar yerel mağazaların ve temiz 
şehir merkezlerinin değişmesine sebep oldu. Binlerce küçük işletme 
kapanmaya zorlandı. Fransa’nın ekonomik düzenlemeleri yan etkileri 
olmadan gerçekleşmedi.

Bu tür bir üretimde şirketler maliyeti düşük tutmak için geniş çaplı 
işçi göçlerini arttırmayı ve verimliliği arttırmak için yatırım yaptılar. 

Böyle bir yeniden düzenlemenin bir ürünü de maliyeti düşük 
tutmak için ve şirketleri engellemek için yapılan geniş çaplı işçi 
göçleriydi. Verimliliği arttırmak için iş gücünün artması sağlandı. 
Bu politika devlet tarafından da hibe ile desteklendi. Özellikle göç 
sürecindeki işlemleri azaltmak sosyal dengesizliğe sebep oldu. Bu 
durumun sonunda düşük işgücü ve yüksek üretime rağmen sosyal 
hayatta sorunlar artmıştır.

Öngörü eksikliği ve tartışmalı sosyo-ekonomik planlama hala 
çözülememiş sosyal bir rahatsızlığa dönüştü. “Otuz Şanlı Yıl” 
dönemi tüm dünya tarafından mutlu bir dönem olarak görüldü. Kamu 
politikaları düzenli ve ısrarlı şekilde takip edildi. Özellikle piyasa 
ve devletin birlikteliği son derece başarılıydı. Fakat aynı zamanda 
planlama eksikliği ya da sosyal dinamikler Fransa’yı krizin içine 
sürükledi.


