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1. ‹SVEÇ’‹N BUGÜNÜ
Bugün ekonomik, sosyal ve insani geliﬂmiﬂlik denildi¤inde ilk s›ralarda ak›llara
hemen ‹skandinav ülkeleri gelmektedir. Herhangi bir kiﬂinin bir fikri olmasa bile geliﬂmiﬂ ülkeler hangileridir sorusu soruldu¤unda mutlaka ‹sveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya ve ya ‹zlanda’dan en az ikisinin ad› telaffuz edilir. Uluslararas› arenadaki sayg›nl›klar›yla bu ülkeler geliﬂmekte olan ülkeler için birer örneklem olarak gösterilebilirler. Ekonomik literatüre ‹skandinav kalk›nma modelini kazand›ran da yine bu ülkelerdir. Bu çal›ﬂman›n öznesi olan ‹sveç, yaratt›¤› kurumlar›yla birlikte ortaya ç›kard›¤› uzlaﬂ› kültürü dolay›s›yla di¤er ‹skandinav ülkeleri aras›nda bir ad›m öne ç›kmaktad›r. En
son savaﬂ›n› Norveçayaklanmas›n›n bast›r›lmas› hedefiyle veren bu ülke, 200 y›ldan beridir kal›c› bir bar›ﬂ› hakim k›labilmiﬂ ve huzur içinde birarada yaﬂayabilmeyi baﬂarm›ﬂt›r. Bugün ekonomik zenginli¤iyle birlikte ve daha da önemli olarak demokrasisi ve insani geliﬂmiﬂlik düzeyiyle ‹sveç, baﬂ›ndan sonuna incelenmesi gereken en önemli ülkelerden biridir.
‹sveç, alan ve nüfus olarak ‹skandinavya’n›n en büyük ülkesidir. 9,5 milyonluk bu
ülke anayasal monarﬂi alt›nda bir parlamenter demokrasidir. Seçimler 4 senede bir yenilenir. Yap›lan son seçimlerde Sosyal Demokrat Parti (Socialdemokraterna) %36.6 ile birinci parti olmuﬂ ve 349 sandalyenin 112 tanesini kazanm›ﬂt›r. Onu %36 oy oran› ve 107
sandalyeyle Il›ml› Parti (Nya Moderaterna) takip etmiﬂtir.1 Seçim baraj› %4 ‘tür. Seçime
kat›l›m oranlar› son y›llarda düﬂüﬂ gösterse de; ‹sveç halk› son seçimlere %89’luk bir kat›l›m göstermiﬂtir.
1. Sveriges Riksdag, Members and Parties 2010-2014, eriﬂim adresi: http://www.riksdagen.se/en/ Membersand-parties/, eriﬂim tarihi: 3 Nisan 2014.
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Kiﬂi baﬂ› milli gelirde 40000$ ‘› aﬂm›ﬂ olan ‹sveç, %1 gibi büyüme oranlar›yla bile do¤al olarak fark yaratmaktad›r. Refah devleti anlay›ﬂ› içerisinde zenginli¤in toplumun
bütün katmanlar›na anlaml› ve adil bir ﬂekilde da¤›t›lmas›n›n hedeflendi¤i, bilim ve teknoloji üreterek var olan bu ülke, insani geliﬂmiﬂlik endeksinde en üst s›ralardad›r. (7. S›ra, 2013).2 Ortalama yaﬂam beklentisi 82 y›ld›r. E¤itim verilerinde de en üst s›ralardaki
‹sveç’te okur-yazar oran› da %99’dur.3
‹hraç merkezli ‹sveç ekonomisi üretiminin yar›s›ndan ço¤unu ihraç etmektedir.
Baﬂl›ca ihraç kalemleri; makine sanayi, motorlu taﬂ›tlar, ka¤›t ürünleri, demir–çelik ürünleri ve kimyasallard›r. 2005 y›l›nda Avrupa Birli¤i’ne kat›lmay› kabul eden ülke, hem
birli¤e güç katm›ﬂ hem de ihracat›n› çok daha rahatl›kla piyasaya sürebilece¤i imkanlar
elde etmiﬂtir.
Bu çal›ﬂman›n da konular›ndan biri olmak üzere; ‹sveç ekonomisinde kamu harcamalar›na ayr›lan pay bir sosyal demokrasi gelene¤i olarak temel kazanm›ﬂt›r. Yüksek gelir vergileri bunun en belirgin göstergesidir. Burada amaç; çal›ﬂanlar›n yaratt›¤› toplumsal ürünün sadece belli s›n›flar içerisinde birikmesinin önlenmesidir. Refah toplumunun
tam olarak ne demek oldu¤u da burada ortaya ç›kmaktad›r. Toplumun yaratt›¤› eme¤in
karﬂ›l›¤›n›n bir k›sm› bu anlay›ﬂla birlikte çal›ﬂmayanlara, çocuklara, köylülere ve yaﬂl›lara ayr›lmakta; di¤er bir k›sm› da ‹sveç’in gelece¤inin planlanmas›nda kullan›lmaktad›r.
Küreselleﬂen dünya son yirmi y›ld›r ‹sveç’te de bir tak›m yap›sal de¤iﬂikliklere neden
olmuﬂ ve olmaktad›r. En önemli de¤iﬂimlerden biri mal üretimini gerçekleﬂtiren özel sektörün ‹sveç’ten ç›karak eme¤in çok daha ucuz oldu¤u ülkelere yönlenmeleridir. Bu durum ‹sveç menﬂeili üretimi düﬂürmüﬂ ve ülkenin di¤er ülkelere ba¤›ml›l›¤›n› art›rm›ﬂsa da bu üretim sofistike olmayan ürünlerle s›n›rl› kalm›ﬂt›r. Bununla birlikte ‹sveç’teki en önemli de¤iﬂim biliﬂim teknolojilerinin geliﬂtirilmesi ve üretilmesindeki art›ﬂt›r. Uluslar›n kalk›nmas›ndaki bu en önemli unsur ‹sveç toplumunun geneline nüfuz etmekte ve ‹sveç ekonomisinin
rekabet kapasitesi içerisindeki bilgi ve teknoloji sermayesinin rolünü güçlendirmektedir.
‹sveç’i bugünki anlamda ‘‹sveç’ yapan süreçte hiç kuﬂkusuz ony›llarca iktidar›
elinde bulunduran Sosyal Demokrat Parti’nin rolü büyüktür. Keynesyen paradigmaya yak›n duran, kalk›nmac›; kamu harcamalar›n› toplumun bütün katmanlar›na yaymay› hedefleyen SDP’nin baﬂar›s›n›n “önce insan” diyen demokratik sosyalizmden varolageldi¤i söylenebilir. Marksizmi aﬂ›lmas› gereken bir olgu olarak gören, iﬂçi s›n›f›n›n putlaﬂt›2. United Nations Human Development Report, Human Development Indicators of Sweden, eriﬂim
adresi: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/SWE, eriﬂim tarihi: 3 Nisan 2014.
3. CIA The World Factbook, People and Society of Sweden, eriﬂim adresi: https://www.cia.gov/library/
publications/the-world-factbook/geos/sw.html, eriﬂim tarihi: 13 ﬁubat 2014.
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r›lmas›n›n gerçekçi olmad›¤›n› ve sistemin kökten y›k›lmas›n›n hiç bir yarar sa¤lamayaca¤› anlay›ﬂ›n› benimseyen ‹sveçli sosyal demokratlar; y›k›mla de¤il demokratik yollardan—halk›n iste¤iyle—iktidara gelmek için çal›ﬂmak gerekti¤ini düﬂündüler. ‹sveç’in ﬂu
anki durumu bu sosyal demokrasi anlay›ﬂ›n›n baﬂar›l› oldu¤unun bir göstergesidir. Daha
sonraki baﬂl›klarda SDP’nin baﬂar›s› ‹sveç’in geliﬂimi ve büyüme oranlar›yla ortaya konulacakt›r. Bununla birlikte ‹sveçli sosyal demokratlar› bu kadar anlay›ﬂl›, ›l›ml› ve yap›c› düﬂünmeye sevk eden ortam›n incelenmesinde fayda vard›r. SDP iktidar›na gelene
kadar ‹sveç’in geçirdi¤i evreler, yaratt›¤› kurumlar bütün ‹sveçlileri makul ve mant›kl›
olmaya sevketmiﬂ olabilir. Do¤a koﬂullar› gere¤i tar›m yap›lmas› imkans›z bu topraklarda ancak ya¤mac›l›kla yaﬂamlar›n› sürdürmeyi baﬂarabilen Vikinglerden bugünlere ‹sveç’in nas›l de¤iﬂti¤ine ve geliﬂti¤ine dair k›sa bir tarihi gezintinin yarar› olacakt›r.

2. ‹SVEÇ’‹N TAR‹HSEL EVR‹M‹
‹sveç tarihi deyince elbette Vikinglerden bahsetmek bir zorunluluktur. Ancak Vikingleri topyekün ‹sveçli olarak görmek hatal› olacakt›r. Vikingler ba¤lam›nda konu edilen bütün ‹skandinavya’d›r. Do¤as› gere¤idir ki ‹sveç’i Danimarka’dan ve ya Norveç’ten
keskin hatlarla ay›rmak güçtür (Finlandiya biraz daha farkl› bir örnek). Bu nedenle Vikinglerden bahsederken asl›nda ‹skandinav halklar› kastedilmektedir.
2.1 V‹K‹NGLER

‹skandinavya bölgesi tar›ma elveriﬂsiz topraklardan oluﬂan sert iklimiyle yaﬂam koﬂullar›n› oldukça güçleﬂtiren bir yap›ya sahiptir. Yöre halk› birer “Viking” olmadan önce bal›kç›l›k ve küçükbaﬂ hayvanc›l›kla u¤raﬂmaktayd›. Bunun yan› s›ra da gemileriyle
denize aç›l›p farkl› k›y›larda ticaret yapmaktayd›lar. Ellerindeki kürklere ve di¤er hayvansal ürünlere karﬂ›l›k alt›n ve gümüﬂ kazanabiliyorlard›. Nüfuslar›n›n art›ﬂ›n›n neden
oldu¤u besin yetersizli¤i, klanlar içerisindeki reislik mücadelelerinde kaybeden taraflar›n sürgün edilmesi gibi etmenlerle birlikte insan içgüdüleri onlar› zorunlu olarak yeni
yerler keﬂfetmeye ve ya¤mac›l›¤a sevk etti. Daha çok kazanmak istiyorlard› ve ticaret
yapmak yerine ak›nlar düzenlemeyi tercih etmeye baﬂlad›lar. ‹ﬂte bu andan itibaren ortaça¤ Avrupas›n›n en büyük korkusu oldular ve “Vikingar”a (ak›nc›) dönüﬂtüler.4 ‹lk ya¤4. Jared Diamond, Çöküﬂ Medeniyetler Nas›l Ayakta Kal›r Ya da Y›k›l›r [çeviren Elif K›ral] (‹stanbul:
Timaﬂ Yay›nlar›, 2006), s.209.
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ma ak›nlar›n› M.S 793’te ‹ngiltere’deki Lindisfarne Manast›r› üzerine gerçekleﬂtiren Vikingler, daha sonralar› Amerika, Grönland, Rusya, hatta Cebelitar›k Bo¤az›’n› geçip ‹talya ve Anadolu k›y›lar›na kadar ulaﬂt›lar. Buralarda ya¤mac›l›¤a devam ederken, zamanla gittikleri k›y›larda kolonileﬂmeye baﬂlad›lar. Bu onlara ak›nlar› için daha k›sa yolculuk ve daha nitelikli haz›rl›k süresi veriyordu. Öte yandan di¤er devletler de bu ak›nlara
karﬂ› koymaya çal›ﬂ›yorlard›. Zorunlu olarak daha güçlü ordular ve daha güçlü surlara ihtiyaçlar› vard›. Bu hedefler do¤rultusunda oldukça güçlenen ‹ngiliz, Frans›z ve Alman
krallar› ile sayg›n bir ticaret ülkesi olmak isteyen güçlü Norveç kral›n›n bask›lar› sonucunda Viking geniﬂlemesi sona erdi ve kolonileﬂtikleri bölgelerden yenilerek geri çekildiler. Frans›zlar taraf›ndan Sen Nehri ve Belçika’y› kapsayan bölgeden ç›kar›ld›lar. Devam›nda ‹ngilizlere yenilip ‹rlanda, ‹skoçya ve ‹ngiltere topraklar›n› terkettiler. Grönland’ta ise çevre koﬂullar›na uyum sa¤layamad›lar ve en uygun olan›n hayatta kalmas› ilkesi sonucu Eskimolar karﬂ›s›nda adadan silindiler. M.S. 1066’ya gelindi¤inde ak›nlar tamamen sona ermiﬂti.
‹skandinav halk› art›k barbar olarak an›lmak istemiyorlard›. Milattan sonra yaklaﬂ›k 1000 y›llar›nda Hristiyanl›¤› benimsemeye baﬂlam›ﬂlar ve kara avrupas› kültürüne biraz daha yak›nlaﬂm›ﬂlard›. Ticaret yapmak ve bu ﬂekilde zenginleﬂmek istiyorlard›. Elbette daha pek çok savaﬂa tan›k olacaklard› ancak tam da bu noktadan itibaren ‹skandinav ülkelerinin uzlaﬂ› kültürüne do¤ru yolculu¤unun baﬂlad›¤›n› söylemek mümkündür.
Vikinglerden sonra büyük yerleﬂik krall›klara dönüﬂen ‹skandinav ülkeleri tarih boyunca birlik aray›ﬂ› içerisinde oldular. 1397’de ‹sveç, Norveç ve Danimarka krall›klar›
Kalmar Birli¤i alt›nda birleﬂtiler. Finlandiya’n›n ‹sveç’e, Faroe ve ‹zlanda’n›n da Norveç’e ba¤l› oldu¤u göz önüne al›nd›¤›nda Kalmar Birli¤i’nin bütün Nordik ülkeleri bir
araya getirdi¤i görülecektir. Birli¤in ana fikri Danimarka Krall›¤›’ndan ç›km›ﬂt›r. Norveç
üzerinde etkin bir güce sahip olan Danimarka, ‹sveç’i de Kalmar Birli¤i ad› alt›nda etkisi alt›na alarak ‹skandinavya’ya hükmetmek istemiﬂtir. Bunun sonucunda birlik kurulduktan sonra liderli¤ine Danimarka Kral› Pomerenia’l› Erik geçmiﬂtir.5 Birlikteki tek s›k›nt› bu olmam›ﬂ ve birli¤in ekonomik ve ya askeri manada da bir yarar sa¤lamad›¤› görülmüﬂtür. Tam da bu noktada yine zaman›n ruhu devreye girmiﬂtir. ﬁartlar ve zorunluluklar ‹sveç’i birlikten ayr›lma fikirlerine yönlendirmiﬂtir ve bu yönleniﬂ 1523’te Kalmar
Birli¤i’ni da¤›tarak ‹sveç’in ba¤›ms›zl›¤›n› ilan eden; ‹sveçlilerin “milli kahraman›” Kral
Gustav Vasa’y› tarih sahnesine ç›karm›ﬂt›r.
5. Danmark Historien, The Kalmar Union 1397-1523, eriﬂim adresi: http://danmarkshistorien.dk/en/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kalmarunionen-1397-1523/, eriﬂim tarihi: 5 Nisan 2014.
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2.2 KRAL GUSTAV YASA

Kalmar Birli¤i ekonomik ve askeri bir ‹skandinav ortakl›¤› olarak Avrupa’da yükselen güç Germen-Hansa Cemiyeti’ne karﬂ› kurulmuﬂtur. Ancak birli¤in lideri konumuna gelen Danimarka ile ‹sveç aras›nda kuruluﬂtan bu yana sürtüﬂmeler baﬂlam›ﬂt›r.
1500’lere gelindi¤inde Danimarka Krall›¤› birlik içindeki bu huzursuzluklara son vermek için ‹sveç’i istila etmeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Bunun sonucunda Danimarka kral› II. Kristian
1520’de ‹sveç’i istila etmiﬂ ve tarihe Stockholm Katliam› ve ya “kan banyosu” olarak geçecek olaylar meydana gelmiﬂtir. Olaylar s›ras›nda yaklaﬂ›k 90 ‹sveç soylusu dinsizlik
suçlamas›yla idam edilmiﬂtir. Bu katliama tepkiler h›zla büyümüﬂ ve Gustav Vasa, Germen-Hansa Birli¤i ve Finlandiyal› köylülerin destekleriyle Danimarkal›lar› ‹sveç’ten ç›kar›p kendi hükümdarl›¤›n› ilan etmiﬂtir. Böylece 1523’te Kalmar Birli¤i da¤›l›rken, ‹sveç ba¤›ms›zl›¤›n› kazanm›ﬂt›r.
Gustav Vasa yapt›klar›yla modern ‹sveç’in temellerini atm›ﬂt›r. Bu yönüyle Rusya’y› parlak bir ülke haline getiren Çar (Muhteﬂem/Deli) Petro’yla bir paralellik kurulabilir. Petro ve Vasa aras›ndaki en büyük fark; I.Gustav’›n iktidar soyundan gelmeyen bir
hükümdar olmas›d›r. ‹sveç’in o zamanlardaki yap›s› da babadan o¤ula geçmeyen bir seçimli monarﬂidir. Vasa’n›n tahta geçiﬂiyle birlikte ilk icraat› monarﬂinin soydan ilerlemesi hükmü olmuﬂtur. Bununla birlikte Gustav Vasa ‹sveç’in otokratik ulus devlete dönüﬂümünü sa¤lam›ﬂt›r. Vasa’n›n hedefi mutlak monark›n hakimiyetinde güçlü merkezi bir
devlet kurmak olmuﬂtur. Kral Gustav’›n belki de en önemli eylemi çok etkin bir vergi sistemini yerleﬂtirebilmiﬂ olmas›d›r. Önceleri çiftçiler yaﬂad›klar› köy ad›na tek bir vergi
ödemesinde bulunurlarken Vasa’n›n düzenlemeleriyle vergilendirme tek tek her çiftçi
üzerinden yap›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Bu durum devletin vergi gelirlerini katlarca art›rm›ﬂt›r. Vergilerin artmas› çeﬂitli isyanlara neden olmuﬂsa da Gustav bu isyanlar› bast›rarak
otoritesini çok daha güçlü hale getirmiﬂtir. Bu yüksek vergi sistemi ‹sveç’in bugünki devlet yap›s›yla benzerlikler taﬂ›mas› aç›s›ndan önemlidir. Sosyal demokratlarla birlikte modern ‹sveç’te hayata geçen yüksek gelir vergilerinin sayesinde ‹sveç bugünki sayg›n konumuna ulaﬂm›ﬂt›r. Bir reformist ve rönesansç› lider olan Gustav Vasa, Katolik kilisesinin ‹sveç’teki etkinli¤ini azaltm›ﬂt›r. Kilise karﬂ›s›nda siyasi gücünü korumay› baﬂaran
Gustav, kilise mülklerini de kontrol etmeye baﬂlam›ﬂt›r. Katolisizmin etkisinin azalmas›
karﬂ›s›nda ‹sveçliler daha yo¤un bir ﬂekilde Protestanl›¤› benimsemiﬂtir. Bu durum basit
bir ﬂekilde iki do¤al sonuç do¤urmuﬂtur. Birincisi, Papal›¤›n ‹sveç’teki etkisi ve gücü tamamen azalm›ﬂ ve kral›n tek güç olarak var olmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Kral›n devlet yönetimindeki mutlak hakimiyeti kesinleﬂmiﬂtir. ‹kinci ve çok önemli bir sonuç da Protestanl›-





ﬁEVK‹ O⁄ULCAN ALKAN

¤› kabul eden ‹sveç’in kapitalizme çok daha uygun bir zemine kavuﬂmas›d›r. Kat› Katolik kurallar› ve uygulamalar› karﬂ›s›nda kapitalizm esnek ve çok daha özgür yap›larda vücut bulabilir. Protestanl›k da Katolisizmin karﬂ›t› olarak do¤as› gere¤i çok daha ›l›ml›d›r.
Ayr›ca Gustav Vasa ‹sveç halk› için bir baﬂka çok önemli de¤iﬂime daha imza atm›ﬂt›r.
‹ncil’i ilk kez Latince’den ‹sveçce’ye çevirmiﬂ ve ‹sveç toplumunun okur-yazarl›¤› üzerinde ola¤anüstü pozitif etkilere neden olmuﬂtur.6 Böylelikle, Protestanl›kla kapitalizme
yumuﬂak bir geçiﬂe zemin haz›rlanan ‹sveç’te, toplumdaki okur-yazar oran›n›n da artmas› ‹sveçlileri s›n›f atlatarak okuyan, düﬂünen, araﬂt›ran, uzlaﬂmac› ve ›l›ml› bir halk konumuna yükseltmiﬂtir.
Gustav Vasa devrim niteli¤indeki uygulamalar›yla (Petro gibi) modern ‹sveç’in ve
kurumlar›n›n temelini atm›ﬂt›r. Kral Gustav da baﬂl› baﬂ›na bir kurum olarak belkide bugünkü ‹sveç’in neden ve nas›l bugünki ‹sveç oldu¤unu anlamam›za yard›mc› olabilir. ‹sveç de t›pk› Britanya ve di¤er baﬂka geliﬂmiﬂ ülkeler gibi geliﬂmiﬂli¤ini, ülkenin siyasetini ve ekonomisini dönüﬂtüren (Kral Gustav, Sosyal Demokratlar, vs.) devrimler geçirmiﬂ olmas›na borçludur.7
2.3 ‹SVEÇ ‹MPARATORLU⁄U

Gustav Vasa’n›n ortaya koydu¤u köklü reformlardan sonra ‹sveç Krall›¤› geliﬂmeye
ve büyümeye devam etmiﬂtir. Onalt›nc› yüzy›l›n sonlar›ndan Onyedinci yüzy›l ortalar›na
kadar bugünkü Balt›k ülkelerinin ve Kuzey Almanya’n›n kapsad›¤› alanda ‹sveç ‹mparatorlu¤u hüküm sürmüﬂtür. Kuzey Amerika’da da bir koloni kurarak dönemin en büyük monarﬂilerinden biri haline gelen ‹sveç’e Kral II. Gustav önderlik etmiﬂtir. 30 Y›l Savaﬂlar›’nda Alman Protestanlar›n›n yan›nda yer alarak Danimarka’ya karﬂ› giriﬂilen mücadeleleri kazanan ‹sveç ‹mparatorlu¤u, Finlandiya’y› da topraklar›na katm›ﬂt›r. II. Gustav’›n ‹sveç
kurumlar›na katk›s› planl› ve güçlü bir ordu kurmak olmuﬂtur. Bu ordu sayesinde ‹mparatorluk, Kuzey Avrupa’y› egemenli¤i alt›na alm›ﬂt›r. Bununla birlikte uzun vadede bu gücü
ve topraklar› elinde tutmak ‹sveç için mümkün olmam›ﬂt›r. ‹mparatorluk ekonomisinin sadece tar›ma dayand›¤› ve bir çok do¤al kaynaktan yoksun oldu¤u bu durumda çok uzun soluklu bir hükmetme gücünün var olmas› imkans›za yak›nd›r. Grönland’ta oldu¤u gibi “Vikingler” bir kez daha çevresel ﬂartlara uyum sa¤layamay›p ma¤lup olmuﬂlard›r.
6. Encyclopedia Britannica, Gustav Vasa Bible, eriﬂim adresi: http://global.britannica.com/EBchecked/
topic/249852/Gustav-Vasa-Bible, eriﬂim tarihi: 3 Nisan 2014.
7. Daron Acemo¤lu ve James A. Robinson, Uluslar›n Düﬂüﬂü Güç Zenginlik ve Yoksullu¤un Kökenleri
[çeviren Faruk Rasim Velio¤lu] (‹stanbul: Do¤an Egmont Yay›nc›l›k, 2012), s.13.
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1700’lerin hemen baﬂ›nda ‹sveç ‹mparatorlu¤u Büyük Kuzey Savaﬂ›’nda (17001721) Danimarka, Polonya ve Rusya ortakl›¤›na karﬂ› a¤›r yenilgiler al›r. Savaﬂ sonucunda fethetti¤i topraklar›n ço¤unu kaybeder. Bu topraklara Balt›k bölgesi ve Finlandiya dahildir. O dönem Finlandiya halk› Rusya’ya kat›lma karar› alm›ﬂt›r. Buradaki esas neden
Rusya’n›n Finlilere herhangi bir bask› olmadan yurtlar›nda özgürce yaﬂayabileceklerini
ilan eden yaz›l› akdi sunmuﬂ olmas›d›r.
2.3.1 F‹NLAND‹YA

‹skandinavya’n›n par›ldayan ülkelerinden bir di¤eri olan Finlandiya’ya ufak bir
parantez açmak yerinde olacakt›r. Finlandiya yüzy›llarca ‹sveç ve Rusya aras›nda bir
tampon bölge görevi görmüﬂtür. Çok uzunca bir süre ‹sveç’in bir parças› olarak var olmuﬂ; ‹sveç ‹mparatorlu¤u’nun y›k›lma sürecinde Rusya topraklar›na kat›lm›ﬂlard›r. Çar
I. Aleksandr Finlere kendi dönemi ve kendinden sonra gelecek halefleri ad›na vaatlerde
bulunmuﬂ ve Finlandiya’ya kendi anayasas›yla, kendi kurumlar›yla kendi ülkesini diledi¤i gibi yönetme özgürlü¤ünü tan›m›ﬂt›r. Finler, ‹sveç himayesi alt›nda da hemen hemen ayn› haklara sahip olmuﬂlard›r ancak özellikle devletin kurumlar›n›n iﬂleyiﬂi ve yönetim tarz› konusunda ‹sveç etkisi yerleﬂmiﬂtir. Rusya himayesiyle birlikte Finlandiya’da “ulusal bir uyan›ﬂ” hareketi de baﬂlam›ﬂt›r. Johan Vilhelm Snellman’›n yurdun
dört bir yan›n› dolaﬂarak bir kültür ve kalk›nma devrimi baﬂlatma çabas› ülkede büyük
etki uyand›rm›ﬂt›r. Din adamlar›n›n, memurlar›n ve özellikle askerlerin toplumu e¤itmede öncü bir rol üstlenmesini arzulayan Snelman; devletin her alanda etkin olmas› gerekti¤ine vurgu yapm›ﬂt›r.8 Alkol karﬂ›tl›¤›, her türlü “aﬂ›r›l›ktan” uzak durmak gibi temel
hedefleri Fin halk›na empoze etmeye çal›ﬂm›ﬂ ve baﬂar›l› olmuﬂtur. Finlandiya—Fince
ad›yla Suomi [Çamur Ülkesi]—bir baﬂka güçlü refah devletinin yarat›ld›¤› topraklard›r.
Devletin bu kadar etkin bir rol üstlenmesi eleﬂtirilebilir bir unsur olsa da Finlandiya’n›n
bugünki durumu büyük bir sayg›y› haketmektedir. ‹sveç ve Rusya ile yo¤un etkileﬂim
halinde olan Finlandiya; Snelman gibi kendine özgü öncüler ç›karm›ﬂ ve yaratt›¤› kurumlar›yla her konuda ileri bir toplum kurmay› baﬂarm›ﬂt›r. Suomi, baﬂl› baﬂ›na farkl›
bir kalk›nma örne¤i sunarken; kalk›nma hamlelerini gerçekleﬂtirdi¤i kurumlar›yla birlikte ‹sveç’e oldukça benzemektedir. Bu benzerlikler, do¤al olarak etkileﬂim halinde
olan Nordikler ya da Viking torunlar› topyekün bir ﬂekilde ‹skandinav modelini oluﬂturmuﬂlard›r.
8. Grigoriy Petrov, Ak Zambaklar Ülkesindez [çeviren Türker Acaro¤lu] (‹stanbul: Timaﬂ Yay›nlar›, 2013),
ss.55-64.
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2.4 1900’LERE DO⁄RU ‹SVEÇ

Finlandiya’n›n ‹sveç’ten kopuﬂunun ve ‹sveç ‹mparatorlu¤u’nun çöküﬂünün, ‹sveç’in bar›ﬂç›l toplum olmas›nda yararl› bir süreç oldu¤u söylenebilir.1800lerin baﬂ›nda
Finlandiya’y› kaybeden ‹sveç, 1814’ten bugüne de¤in hiçbir savaﬂta taraf olmam›ﬂt›r.
Norveç’in ayaklanmas› ve ba¤›ms›zl›¤›n› kazanmas›n›n ard›ndan ‹sveç bugünki s›n›rlar›na çekilmiﬂtir.
Gustav Vasa’n›n temellerini att›¤› uzlaﬂma kültürünün geliﬂim sürecinde ‹sveç’in
kaybetti¤i savaﬂlar›n yararl› etkileri oldu¤u belirtilmiﬂti. 1721’de Büyük Kuzey Savaﬂ›’n›n kaybedilmesi de bu “yararl›” savaﬂlardan biri olmuﬂtur. Bu savaﬂ sonucunda ülkedeki etkinli¤ini kaybeden Kral XII. Karl’a karﬂ› ‹sveç Parlamentosu [Riksdag] ve konseyi yeni bir anayasay› yürürlü¤e koyarak mutlak monarﬂinin gücünü k›s›tlam›ﬂlard›r. Ülke yönetiminde parlamento etkili hale gelmiﬂtir. Böylece ‹sveç, demokrasi ve uzlaﬂma
kültürü yolunda—zaman›n ruhunun etkisini de belirtelim—güçlü ad›mlar atmaya devam
etmiﬂtir. Bu noktada yine bir parantez açarak ‹sveç kültürüne büyük katk›lar sa¤lam›ﬂ
olan Kral III. Gustav’dan bahsedilmesi faydal› olacakt›r. 1771-1792 y›llar› aras›nda hüküm süren III. Gustav ‹sveç tarihine ad›n› “tiyatro kral›” olarak yazd›rm›ﬂt›r. Sanat faaliyetlerine büyük ilgi duyan ve bu faaliyetleri ülkede yayg›nlaﬂt›rmaya çal›ﬂan III. Gustav,
‹sveç Kraliyet Operas›’n›, ‹sveç Sanat Akademisi’ni ve ‹sveç Kraliyet Müzik Akademisi’ni 1700lerin sonlar›nda baﬂkent Stokholm’de kurdurmuﬂtur. ‹sveç toplumunun entelektüel birikimini sa¤lamas›nda, III. Gustav bir baﬂlang›ç noktas› say›labilir. K›saca, ‹sveç’in kalk›nma hamlesinin yaratt›¤› etkileri sadece ekonomik göstergelerde de¤il, ayr›ca ‹sveç’in kurumlar›nda, tarihi, kültürel, ayd›nlanmac› at›l›mlar›nda ve devrimsel nitelikteki toplumsal dönüﬂümlerinde aramak gerekir.
2.4.1 TARIMIN VE SANAY‹N‹N DÖNÜﬁÜMÜ

‹sveç, do¤al yap›s›n›n sert granit taﬂtan oluﬂmas› ve ekilebilecek toprak kal›nl›¤›n›n
yeterli seviyede olmamas› sebepleriyle 1850’lerin ortalar›na kadar ilkel ve k›s›tl› tar›m imkanlar›na sahip olmuﬂtur. Sanayi devrimiyle birlikte tar›mda üretim araçlar›n›n ve tekniklerinin geliﬂmesi ‹sveç tar›m›n› da dönüﬂtürmüﬂtür. 1800’lerin baﬂ›ndan itibaren ülkede
güçlü bir ekonomik ve siyasal konumda olan çiftçilerin önemi 1850’den sonra daha da artm›ﬂt›r. Bu de¤iﬂimler, toprak sahiplerinin de gelirlerini çok yüksek oranlarda art›rm›ﬂt›r.
‹sveç’in ekonomik kalk›nmas›n›n önemli kalemlerinden biri sanayi devrimiyle aç›¤a ç›kan demir ve kereste ihtiyac›na yönelik zengin kaynaklara sahip olmas›d›r. 1800’lerin baﬂ›nda ‹sveç’in demir ve bak›r ihracat› yo¤un biçimde artm›ﬂt›r. Bu metaller yönünden fakir bölgelerde ise yine sanayinin ihtiyac›na yönelik olarak kereste üretimi baﬂla-
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m›ﬂt›r. Bütün bu geliﬂmeler ›ﬂ›¤›nda ‹sveç ekonomisindeki loncalar› korumaya yönelik
olan bir çok devletçi k›s›tlamalar ve düzenlemeler 1846 Liberal reformuyla kald›r›lm›ﬂt›r. Bu geliﬂmelerle birlikte toprak sahiplerinin sanayi sektörüne entegrasyonu ve burjuvalaﬂma süreçleri baﬂlam›ﬂt›r. ‹lk endüstriyel üretim mallar› demir, çelik ve kereste üzerine yo¤unlaﬂm›ﬂt›r. Avrupa’n›n artan sanayi ürünleri ihtiyac› da ‹sveç’in ürünlerinin ihracat›n›n önünü açan bir baﬂka faktör olmuﬂtur.
Sanayi devrimi üretimi katlarca art›rm›ﬂ, uluslararas› ticarette devletleri yeni aray›ﬂlara sevketmiﬂtir. Üretimlerini ihracata dönüﬂtürmek isteyen Avrupa ülkeleri serbest
ticaret hareketlerine sahne olmuﬂtur. Bu durum özellikle ‹sveç’in zenginleﬂmesi aç›s›ndan çok önemlidir. Serbest ticaret, ‹sveç’e gemi üretimi, ve bu gemilerle Avrupa k›tas›na ve Britanya’ya demir, çelik, kereste ürünlerinin ihraç edilmesini sa¤lam›ﬂt›r. 1890’a
gelindi¤inde ise elektrik ve içten yanmal› motorlar sanayide kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂ; ‹sveç endüstrisi ikinci büyük at›l›m›n› yaﬂam›ﬂt›r. Ülkesinin su kaynaklar›n› hidroelektirik
santralleriyle enerji üretimi tesislerine dönüﬂtüren ‹sveç’te üretim maliyetleri düﬂmüﬂ,
ürünler ucuzlam›ﬂ ve böylece Avrupa’n›n ‹sveç mallar›na talebi artm›ﬂt›r. Bununla birlikte 1900’lere gelindi¤inde ‹sveç’in hala bir tar›m ülkesi oldu¤u ve di¤er Avrupa ülkeleriyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda sanayileﬂmekte geç kald›¤› görülecektir. ‹sveç’in baﬂar›s› ise
tar›m sektörünün sanayi sektörüne aktar›lmas›nda çok h›zl› bir ﬂekilde aﬂama kaydetmiﬂ
olmas›d›r. Grafik 1’de 1850-1900 aras›nda tar›m sektöründe sanayi sektörüne göre yo¤un bir iﬂgücü fazlal›¤› görülmektedir.

GRAF‹K 1—1850-1900 Y›llar› Aras›nda ‹sveç’te Tar›m ve Sanayi ‹stihdam›
Kaynak: Schön ve Krantz, Swedish Historical National Accounts 1560-2010 Lund Papers in Economic History
(Lund: Lund University, 2012), Tablo VII.
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Sanayi devrimine girmekte geç kalan ‹sveç, etkili tar›m, e¤itim, kültür reformlar›yla h›zla kalk›nmaya baﬂlam›ﬂ; tar›mda makineleﬂme k›rsal›n itici gücünü ortaya ç›kar›rken,
sanayileﬂme kentlerin çekici etkenlerini ortaya ç›karm›ﬂ; kent nüfuslar› h›zla artarken; tar›mda emek-yo¤un üretim yerini teknolojik ve bilimsel üretime b›rakmaya baﬂlam›ﬂt›r.

3. ‹SVEÇ SOSYAL DEMOKRAS‹S‹ (DEMOKRAT‹K SOSYAL‹ZM)
‹sveç’te sosyal demokrasi hareketlerinin baﬂlang›c› 1800’lerin sonuna denk gelir.
August Palm’›n temellerini att›¤› sosyal demokrasi hareketi, zaman içerisinde birçok
köklü de¤iﬂim geçirmiﬂtir. Hareket ilk zamanlarda ideolojisini k›smen Marksizme ve
“devrimcili¤e” dayand›rm›ﬂt›r. Toplum dinamiklerine karﬂ› geniﬂ kitlelerin deste¤ini alacak biçimde ideolojilerini geliﬂtirmiﬂlerdir. Marx’› eleﬂtirmekten çekinmemiﬂler ve mülkiyet hakk› konusunda Marksizmin insan do¤as›na ayk›r› oldu¤unu ileri sürmüﬂlerdir. Bu
ba¤lamda Marksizmden ayr›lm›ﬂlar, mülkiyet hakk›na sayg›l› olduklar›n› vurgulam›ﬂlard›r. Marksizme yap›lan bir çok eleﬂtiriyi dikkate alm›ﬂlar ve sosyal demokratlar›n fark›n› “anavatan sevgisine sahip olmak ve dine sayg›l› olmak” olarak belirtmiﬂlerdir.9 Bununla birlikte ‹sveç Sosyal Demokrat Partisinin ilk program› kapitalizme kökten karﬂ› temeller üzerine oturtulmuﬂtur. ‹lk programa göre partinin amac› iktisadi yap›y› temelden
de¤iﬂtirmek ve üretim araçlar›n›n ortak mülkiyetini sa¤lamak olarak ortaya ç›km›ﬂt›r.10
Ayr›ca sosyal demokratlar devletin dini kurumlardan ve etkilerden tamamen ar›nd›r›lmas› gerekti¤ini savunmuﬂlar, laikli¤i temel prensiplerinden biri olarak belirlemiﬂlerdir. Onlara göre, din özel bir aland›r ve ‹sveç devleti bir kilise devleti olmaktan ç›kmal›, kilisenin bütçesi kesilmelidir. E¤itimde de laik anlay›ﬂ benimsenmeli; dinin etkilerinden uzak
kolektif yaﬂam› destekleyici, kültürel yaﬂam› zenginleﬂtirici e¤itim veren devlet okullar›
kurulmal›d›r. Bu anlay›ﬂlar›n› da yine ilk parti programlar›nda belirtmiﬂlerdir.
‹sveç Sosyal Demokrat Partisi’nin kuruluﬂunun hemen ard›ndan sosyal demokrasi hareketiyle paralel bir ﬂekilde ‹ﬂçi Sendikalar› Konfederasyonu da kurulmuﬂtur.
Sendika ‹sveç sosyal demokratlar› için her zaman önemli bir yer tutmuﬂtur. Partiyle
ortak hedefler do¤rultusunda iﬂbirli¤i içerisinde çal›ﬂm›ﬂ ve seçim dönemlerinde yo¤un destek sa¤lam›ﬂt›r. Sendika ve parti ideolojik tabanda birbirleriyle uyum için hareket etmiﬂlerdir.
9. Adnan Güriz, Sosyal Demokrasi ‹deolojisi (Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yay›nlar›, 1998),
s.159.
10. Enn Kokk, Program for Social Democratic Worker’s Party of Sweden [çeviren Daniel Brandell] (Stockholm:
Swedish Social Democracy Archive,1973), ss.1-3.
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Baﬂta da belirtildi¤i gibi ‹sveç sosyal demokratlar› düﬂünsel ba¤lamda zamanla bir
çok de¤iﬂiklik geçirmiﬂler, sosyal demokrasinin ideolojik temelini bir çok kez yeniden
inﬂa etmiﬂlerdir. Bu durumun oluﬂmas› “zaman›n ruhu” ve tarihsel ekonomipoliti¤in evriminin bir sonucu oldu¤u kadar; ‹sveç sosyal demokratlar›n›n bu süreçleri do¤ru analiz
ettiklerinin de (çal›ﬂman›n ileri ki baﬂl›klar›nda görülece¤i üzere) aç›k bir göstergesidir.
3.1 SOCIALDEMOKRATERNA ‹KT‹DARI

‹lk baﬂlarda üretim araçlar›n›n mülkiyetinin ortak kullan›m› hedefiyle yola ç›km›ﬂ
olan ‹sveç sosyal demokratlar›n›n fikirleri 1930’lara do¤ru de¤iﬂmiﬂti. Kapitalizmin güçlenmesiyle iﬂçi s›n›f›n›n gücünü kaybedece¤i tezinin gerçekçi olmad›¤›n› düﬂünmeye baﬂlam›ﬂlard›. Gücünün ço¤unu iﬂçi s›n›f›ndan alan ‹sveç Sosyal Demokrat Partisi, iﬂçilerin
yan›nda orta s›n›flar›n, esnaf›n, memurlar›n ve köylülerin de varoldu¤unu irdelemiﬂti. Kapitalizmin y›k›m›ndan sonra ne olaca¤› konusundaki kafa kar›ﬂ›kl›¤› sebebiyle Marksizmi
eleﬂtirdiler. Bu noktada da kapitalizmin krizlerle varoldu¤unu ama bunun yan›nda krizlere karﬂ› san›ld›¤›ndan daha dayan›kl› oldu¤unu ve farkl› koﬂullarda de¤iﬂim göstererek
uyum sa¤layabildi¤ini belirttiler. ABD’de yaﬂanan Büyük Bunal›m dünyay› da etkisi alt›na al›rken ‹sveç ekonomisi de bu negatif durumu hissetmiﬂti.Refah devleti savunucular›
olan ‹sveçli sosyal demokratlar da Keynesyen paradigmaya yak›nlaﬂmaya baﬂlad›lar. Hem
üretim hem talep art›r›lmal›, kamu harcamalar› halk›n refah düzeyini yükseltme noktas›nda çoklukla kullan›lmal›yd›. Bu süreç; Dünyan›n ve ‹sveç’in içinde bulundu¤u ekonomik
bunal›m, Keynesyen iktisadi görüﬂü popüler hale getirirken; bu görüﬂün ‹sveçli taraftarlar› sosyal demokratlar› da 1932’de iktidara taﬂ›m›ﬂt›r.‹ktidara gelmeden hemen önce 1928
y›l› konuﬂmas›nda parti baﬂkan› Albin Hansson, sosyal demokrasinin mesaj›n› halka duyurmuﬂtu. 1932’de yeniden bölüﬂüm ve refah program›n› uygulamaya koyan Socialdemokraterna’da bu kalk›nma çabas›n› “halk›n evi”nin inﬂas› olarak ilan etmiﬂti. Halk›n evinin inﬂas› süreci de 1928’de Hansson’un “Güzel bir evde eﬂitlik, fark›ndal›k, iﬂbirli¤i ve
yard›mseverlik hüküm sürer,” mottosundan hareketle baﬂlam›ﬂt›.11 Siyasi faaliyetlerini demokratik sistem içinde sürdürmenin gerekti¤ini düﬂünen sosyal demokratlar, sosyalizm
yolunda demokrasinin olmazsa olmaz oldu¤unu belirtmiﬂlerdir. Demokratik sosyalizm
yolunda refah devleti bir istasyon olarak görülmüﬂtür.12 1932 kongresinde Hansson, halk›n radikalizme ve ütopik sloganlara de¤il, günlük hayatlar›n›n problemlerine çözümler
11. Lars Magnusson, “The Swedish Model in Historical Context,” Kobe University Economic Review, 52,
(2006), s.5.
12. Adnan Güriz, Sosyal Demokrasi ‹deolojisi, s.162.
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üreten önerilere ihtiyac› oldu¤unu belirterek, radikal hareketlerle Sosyal Demokrat Parti
aras›ndaki çizgiyi net olarak çizmiﬂtir. K›rkdört y›ll›k Socialdemokraterna iktidar›n› getiren temel etkenlerden biri de bu olarak görülebilir. ‹sveç halk›, ütopik, romantik ve idealist fikirlerin de¤il; sorunlar›na basit ve pratik çözümler üretme sözü veren, ayaklar› yere
basan fikirleri olan sosyal demokratlar› tercih etmiﬂtir. Tarihsel evrime ve geliﬂime s›rt çevirmeyen sosyal demokratlar da bugün ‹sveç’in en büyük siyasi grubu olmuﬂlard›r.
Refah devletinin kurulmas› aﬂamas›nda Baﬂbakan Hansson ve Sosyal Politikalar Bakan› Gustav Möller’in eylemleri etkili olmuﬂtur. Çeﬂitli reformlarla üretim araçlar›n›n “toplumsallaﬂt›r›lmas›” hedefi gözetilmiﬂtir. Bu toplumsallaﬂt›rma; iﬂçi s›n›f›n›n sömürüsüne engel olma hedefiyle birlikte genel refah›n art›r›lmas›na yöneliktir. Bu ﬂekilde üretim art›r›m›
ve üretimin araçlar›ndan kapitalizmin getirdi¤inden çok daha fazla verim al›nmas› hedeflenmiﬂtir. Bu do¤rultuda yap›lan toplumsal reformlar, iﬂsizlik sigortas›, do¤um öncesi bak›m
kliniklerinin faaliyete geçirilmesi, devlet iﬂ bulma kurumlar›n›n kurulmas› ve ailelere bar›nma imkan› sa¤lanmas› gibi alanlar üzerinde yo¤unlaﬂm›ﬂt›r. Grafik 2’de ‹sveç Sosyal Demokrat Partisi’nin II. Dünya Savaﬂ›’na kadar olan periyottaki büyüme oranlar› görülebilir.
Onbir y›ll›k bir süreyi gösteren Grafik 2’de Socialdemokraterna iktidara gelmeden
hemen önceki durum, Büyük Ekonomik Çöküﬂün ortaya ç›kard›¤› oranlar ve II. Dünya
Savaﬂ›’n›n hemen öncesi yans›t›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Dünyadaki büyük de¤iﬂimler ‹sveç
siyasetini ve ekonomisini de derinden etkilemiﬂtir. ‹lerleyen sayfalardaki tablolarda ‹sveç

1928-1929



GRAF‹K 2— 1928-1939 ‹sveç Büyüme Oranlar› /(GYS‹H Büyüme Oranlar› (%)
Kaynak: Rodney Edvinsson, Growth Accumulation Crisis: With the New Macroeconomic Data for Sweden
(Stockholm: Almqvist and Wiksell International, 2005), Version 1.0.
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sosyal demokrasisinin yaﬂad›¤› de¤iﬂimlerle(savaﬂ sonras› dönem, 60lar ve 1975 sonras›) paralellik gösteren y›llar›n büyüme oranlar›na etkisi yans›t›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
3.1.1 II. DÜNYA SAVAﬁI VE SONRASI ‹SVEÇ

1929 Ekonomik Buhran› ile çöküntüye geçen ‹sveç ekonomisi 1930-31 ve 1931-32
y›llar›nda sars›c› oranlarda küçülmüﬂtür. Bu süreç, Keynesçi Sosyal Demokratlara iktidar
yolunu açan süreç olmuﬂtur. ‹sveç Sosyal Demokrat Partisi, devleti ekonomi içerisinde etkin bir role soyundurmuﬂ; “piyasan›n görünmez eli” argüman›n› reddetmiﬂ ve halka dönük
kamu harcamalar›yla kalk›nma ve refah devletine ulaﬂma yolunda güçlü ad›mlar atm›ﬂt›r.
Grafik 2’de de görüldü¤ü üzere, Socialdemokraterna iktidara gelir gelmez uygulad›¤› politikalarla %8’lik büyüme oran›n› yakalam›ﬂt›r. II. Dünya Savaﬂ›’n›n hemen öncesinde de ‹sveç %7 büyümeyi baﬂarm›ﬂt›r. (bkz. Grafik 2). Bununla birlikte II. Dünya Savaﬂ› periyodu
herhangi bir iktisat teorisinin fayda etmeyece¤i bir periyottur. Savaﬂlar, bütün de¤iﬂkenlerin ve olgular›n tamamen farkl› kanallardan akt›¤›; anlay›ﬂlar›n de¤iﬂti¤i, toplumlar›n iyiye
ya da kötüye do¤ru evrildi¤i süreçlerdir. Dolay›s›yla bu süreçteki ekonomik büyüme oranlar› tam anlam›yla gerçekçi sonuçlar vermeyecektir. Bu durumu ‹sveç özelinde, büyüme rakamlar› aç›s›ndan sosyal demokratlar›n baﬂar›s›zl›¤› olarak görmek haks›zl›k olacakt›r. Buna karﬂ›l›k, yaln›z Sosyal Demokratlar de¤il bütün ‹sveç halk› savaﬂa kat›lmama/taraf olmama iradeleri bak›m›ndan belki de dünya tarihine geçmiﬂlerdir. Daha önce de belirtildi¤i
gibi son savaﬂ›n› 1814’te veren ‹sveçliler, yaratt›klar› kurumlarla uzlaﬂ›y›, demokrasiyi ve
bar›ﬂç›l olmay› özümsemiﬂ; ne dünya savaﬂlar›nda ne de baﬂka bir çat›ﬂma ve ya savaﬂta yer
almam›ﬂlard›r. Bu tavr›n ekonomik göstergelerden çok daha önemli oldu¤u aç›kt›r.
Savaﬂ döneminin ekonomik etkileri aç›s›ndan Grafik 3’e bak›labilir.
Savaﬂ süresince sars›lan dünya ekonomileri içerisinde ‹sveç de bu büyük sars›nt›lardan nasibini alm›ﬂt›r. Savaﬂ baﬂlad›ktan sonra iki y›l içerisinde %10’lara varan oranlarda
küçülen ‹sveç ekonomisi, daha sonralar› dibe vurmuﬂlu¤un etkisiyle ufak k›p›rdanmalar
yaﬂam›ﬂt›r. Ekonomi üzerine bütün teorilerin rafa kalkt›¤› savaﬂ dönemi ‹sveçli Sosyal Demokratlar›n fikri dünyalar›nda yaﬂayaca¤› köklü de¤iﬂimlere neden olmuﬂtur. 1944 parti
kongresinde tam istihdam, üretim ve verimlilik, hakça bölüﬂüm gibi ilkeler program kapsam›na al›nm›ﬂt›r.13 ‹ktisadi krizlerin sadece bir ﬂirket kâr-zarar dengesi meselesi olmad›¤›, ayn› zamanda kitlesel iﬂsizli¤e de neden oldu¤u belirtilmiﬂtir. ‹hracat teﬂvikinin daha
da art›r›larak ülke geliﬂimine nitelikli katk› sa¤lanmas› hedeflenmiﬂtir. Sosyal demokrasinin temel prensibi olarak görülen kamu harcamalar›n›n da artarak devam etmesi gereklili¤i vurgulanm›ﬂt›r. Sosyal demokratlar savaﬂ sonras› siyasi atmosferin çok daha fazla de13. Adnan Güriz, Sosyal Demokrasi ‹deolojisi, s.165.
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GRAF‹K 3— 1939-1945 Dönemi - ‹sveç / GSY‹H Büyüme Oranlar› (%)
Kaynak: Rodney Edvinsson, Growth Accumulation Crisis: With the New Macroeconomic Data for Sweden,
Version 1.0.

mokrasiye ihtiyaç duydu¤unu söylemiﬂlerdir. Emekçi s›n›flar›n hak kay›plar›n›n önlenmesi, ücretlerin yeterli düzeylere ç›kar›lmas›, çeﬂitli sübvansiyonlarla ekonominin desteklenmesi ve sosyal devlet yard›mlar›n›n devam etmesi gerekti¤inin de önemle alt›n› çizmiﬂlerdir.Yine 1944 program›na göre sosyal demokrasinin de¤erleri hürriyet, eﬂitlik, demokrasi
ve dayan›ﬂma olarak 4 ayakl› bir zemine oturtulmuﬂtur. Bu hedefler do¤rultusunda ‹sveç
savaﬂ sonras› ilk iki y›ll›k dönemde %11 ve %7 gibi büyüme oranlar›n› yakalam›ﬂt›r.(bkz.
Grafik 6). Emekçi s›n›flara yönelik politikalarla refah devleti yolunda ad›mlar at›lm›ﬂt›r.
1938’de ilk kez, çal›ﬂanlar için 1 haftal›k y›ll›k izin kullanma hakk› yasalaﬂm›ﬂt›r.(1945’te
iki hafta, 1951’de 3 haftaya ç›kt›.). Ayr›ca 1946’da ulusal emeklilik yasas›yla da emekli
haklar› güvence alt›na al›nm›ﬂt›r. 1947 y›l›nda ise çocuk sahiplerine yönelik vergi indirimi kanunlar› yap›lm›ﬂt›r. Bu yasa 70’li y›llara gelindi¤inde 16 yaﬂ›n alt›ndaki çocuk baﬂ›na 1800 ‹sveç kronu kadar vergi ayr›cal›¤›n›n tan›nmas›na önayak olmuﬂtur.14
‹sveç ve Socialdemokraterna iktidar› alt›n ça¤›n› 1950-1960 aras›ndaki on y›ll›k dönemde yaﬂam›ﬂt›r. Ortalama %4’lük büyüme rakam› yakalanm›ﬂ, ekonomik göstergeler
pozitif yönde yükselmiﬂ, litaratüre ‹sveç modelini kazand›racak baﬂar›lar elde edilmiﬂtir.
Sosyal demokratlar›n etkili kamu harcamalar› sayesinde refah seviyesi h›zla artm›ﬂt›r. Bu
kamu harcamalar›n›n yap›lmas›nda etkin vergilendirme sisteminin rolü büyüktür. ‹sveç
Devleti’nin 1950 y›l› vergi kazanc› toplam üretiminin %21’ine eﬂittir. Bu oran savaﬂtan ç›kan di¤er ülkelere k›yasla oldukça düﬂük kalm›ﬂt›r. Ancak ‹sveç’in buradaki avantaj› sa14. Selim Sar›ibrahimo¤lu, Bir Sosyal Demokrasi Deneyi ‹sveç Sosyal Demokrasisinin Tarihsel Evrimi
Türkiye’de CHP Uygulamas›n›n Analizi (‹stanbul: Ararat Yay›nevi, 1978), s.24.
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GRAF‹K 4— 1950-1968 aras› Kamusal Harcamalar (GSH olarak)
Kaynak: Selim Sar›ibrahimo¤lu, Bir Sosyal Demokrasi Deneyi ‹sveç Sosyal Demokrasisinin Tarihsel Evrimi
Türkiye’de CHP Uygulamas›n›n Analizi, s.30.

vaﬂa kat›lmam›ﬂ olmas›ndan ötürü kaybetmedi¤i emek gücü ve sanayisi olmuﬂtur. Bu durum savaﬂ sonras› ekonomik y›k›mlarla bo¤uﬂan di¤er Avrupa devletlerinin yüzlerini ‹sveç’e dönmelerine neden olmuﬂtur. Daha sonraki y›llarda topyekün geliﬂen Avrupa’da ülkelerin ekonomik göstergeleri k›smen benzerlik göstermeye baﬂlam›ﬂ; ‹sveç’in vergi gelirleri de toplam üretiminin %50’lerine denk gelecek ﬂekilde artm›ﬂt›r.15 Bu vergi gelirlerinin etkileri yine ‹sveç halk›n›n refah›na yönelik yat›r›mlara dönüﬂmüﬂtür. 1950 y›l›nda
çok kapsaml› okullar ve sanat okullar› aç›lm›ﬂt›r. Zorunlu e¤itim süresinin uzat›lmas›na
yönelik çal›ﬂmalar baﬂlam›ﬂ, dokuz y›ll›k zorunlu ilkö¤retim kanunu 1962’de kabul edilmiﬂtir. Emekçi s›n›fa yönelik olarak haftal›k çal›ﬂma saati 40’a indirilmiﬂ ve Cumartesi
günleri resmi tatil günü olarak ilan edilmiﬂtir. 1955 y›l›nda zorunlu sa¤l›k sigortas› ve çal›ﬂanlar›n iﬂ güvenli¤i sigortas› yasalaﬂm›ﬂt›r. 1957’de sosyal yard›m kanunu yenilenmiﬂ
ve bununla birlikte konut sahibi edindirme politikalar›na devam edilmiﬂtir.16 Bütün bu süreçlerle birlikte sanayi üretimi h›zla artm›ﬂ ve iﬂsizlik 1950 sonlar›nda %2 gibi çok düﬂük
bir orana inmiﬂtir. Sosyal demokratlar›n temel hedeflerinden biri olan tam istihdam seviyesine ulaﬂma idealine en çok yaklaﬂ›ld›¤› dönem bu on y›ll›k dönem olmuﬂtur.
Yukar›daki tabloda ‹sveç’in kamu harcamalar›nda ABD’yi dahi geçti¤i incelenmelidir.1960 y›l›nda hem ‹sveç hem de Socialdemokraterna yeniden büyük de¤iﬂimlere ge15. Swedish Tax Agency Taxes in Sweden, An English Summary of Tax Statistical Yearbook of Sweden eriﬂim
adresi: http://www.skatteverket.se/download/18.3684199413c956649b57c0a/1361442608379/ 10413.pdf,
eriﬂim tarihi: 3 Nisan 2014.
16. Lars Magnusson, “The Swedish Model in Historical Context,” s.5.
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GRAF‹K 5— Üretimde Saat Baﬂ› Toplam Ücret ($)
Kaynak: Selim Sar›ibrahimo¤lu, Bir Sosyal Demokrasi Deneyi ‹sveç Sosyal Demokrasisinin Tarihsel Evrimi
Türkiye’de CHP Uygulamas›n›n Analizi, s.30.

be hale gelmiﬂtir. 1960 parti program›nda de¤iﬂimin yaln›zca halk›n iradesiyle mümkün
oldu¤u ve parti ideolojisinin Marksist görüﬂten tamamen “temizlendi¤i” belirtilmiﬂtir.Bu
y›ldan itibaren ‹sveç ekonomisinde sanayi sektöründeki büyüme durmuﬂ, hizmet sektörü
h›zl› bir ﬂekilde büyümeye baﬂlam›ﬂt›r. Bu durumun oluﬂmas›nda artan iﬂçi ücretlerinin
bir sonucu olarak ‹sveç’te üretim yapan firmalar›n daha ucuz iﬂgücüne sahip sanayi bölgelerine kaymaya baﬂlamas› gösterilebilir.
Grafik 5’te ‹sveç’in dünyan›n en güçlü ekonomisiyle iﬂçinin yaﬂam düzeyi aç›s›ndan boy ölçüﬂtü¤ü söylenebilir. Bu grafikler asl›nda bir aç›dan da sosyal demokrasinin
kapitalizmden ayr›lan en net yönünü de göstermektedir. Sosyalistler taraf›ndan “gizli kapitalist” olmakla “suçlanan” sosyal demokratlar›n, adil gelir da¤›l›m›n› sa¤lamada yüksek gelir vergileri uygulamalar›yla asl›nda tamamen kapitalizm karﬂ›t› olarak bile nitelendirilebilecekleri söylenebilir. ‹sveçli sosyal demokratlar›n ideali olan refah devletinin
ne oldu¤u tam da bu grafikten anlaﬂ›labilecektir.
1960-1970 aras› dönemde kamu harcamalar› h›zla artmaya devam etmiﬂtir. Y›ll›k
büyüme oranlar› aç›s›ndan ‹sveç dünya ülkeleri aras›nda en baﬂar›l› ülkelerden biri olmuﬂtur. 1960-1965 y›llar› aras›nda %5.3’lük ortalama büyüme oranlar›yla ‹sveç ekonomisi zirveye ç›km›ﬂt›r.
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GRAF‹K 6— Üretimde Saat Baﬂ› Toplam Ücret ($)
Kaynak: Rodney Edvinsson, Growth Accumulation Crisis: With the New Macroeconomic Data for Sweden,
Version 1.0.

Socialdemokraterna 1968 y›l›nda bir kez daha program de¤iﬂikli¤ine gitmiﬂtir.
Kongreden ç›kan sonuç “devlet müdahalesi yoluyla daha çok demokrasi” mücadelesi
olmuﬂtur. Ayn› zamanda bölgesel planlaman›n gereklili¤i ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi çal›ﬂmalar›n›n baﬂlamas› konusunda fikir birli¤ine var›lm›ﬂt›r. 1969 kongresi ise sosyal demokratlar›n dönemin fikir dünyas›nda öncü rol üstlendi¤inin göstergesi olmuﬂtur. Kongreden toplumun her katman›nda eﬂitlik vurgusu ç›km›ﬂ, kad›n-erkek eﬂitli¤inin mutlak surette sa¤lanmas›n›n önemine dikkat çekilmiﬂtir. Çal›ﬂman›n bu
k›sm›na kadar olan süreci Grafik 6’daki büyüme oranlar›yla gözlemlemek mümkündür.
60’lar›n sonuna gelindi¤inde ‹sveç ekonomisi dünya ölçe¤inde yer edinmiﬂ, ‹sveç
modeli bir çok farkl› geliﬂim seviyesindeki ülkede tart›ﬂ›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Bununla birlikte modelin baﬂar›s› ve ‹sveç’e yaﬂatt›¤› parlak y›llar art›k sona ermekteydi. Bütün uygulanan reformlar, sa¤l›k sigortalar›, sosyal yard›mlar gibi kamu harcamalar› refah devletini yaratm›ﬂ ama ayn› zamanda yüksek vergi yüküyle birlikte 1970 petrol krizi ekonomiyi yavaﬂlatm›ﬂt›r. Sosyal demokratlar›n 44 y›ll›k iktidar›n› bitiren süreçte uzun y›llar›n
verdi¤i “metal yorgunlu¤unun” da pay› büyük olmuﬂtur. ‹ktidar›n el de¤iﬂtirdi¤i 1976 y›l›na de¤in geçensürece gelmeden önce Socialdemokraterna deyince ilk alan gelen isim
olan Olof Palme’ye ayr› bir baﬂl›k aç›lm›ﬂt›r.
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3.1.2 OLOF PALME

Olof Palme ‹sveçli bir hukukçu olarak ‹sveç Sosyal Demokrasi Partisi’nin çekirde¤inden yetiﬂmiﬂ, ‹sveç Ulusal Ö¤renci Birli¤i baﬂkanl›¤› yapm›ﬂt›r. 1960 lar›n baﬂ›nda devlet bakan› olarak girdi¤i kabinede daha sonra Ulaﬂt›rma Bakanl›¤› ve E¤itim ve Kültür ‹ﬂleri Bakanl›¤› yapt›. 1969’da parti baﬂkanl›¤›na seçilmiﬂ ve ‹sveç Baﬂbakan› olmuﬂtur.
Palme, solun ve sol hareketlerin popülerlik kazand›¤› 70’li y›llar›n baﬂ›nda partinin
a¤›rl›kla sola kaymas›nda etkili rol oynam›ﬂt›r. Esasen orta yol hareketi içerisinde yer al›rken orta yolun biraz daha solunda oldu¤unu belirtmiﬂtir. Türkiye’de “ortan›n solu” söylemiyle iktidara yürüyen Bülent Ecevit’le benzer yönleri olmas› da Palme’nin ayr› bir baﬂl›k alt›nda irdelenmesinin sebebidir. Olof Palme t›pk› Ecevit gibi demokratik sosyalizm,
sosyal demokrasi ve demokratik sol kavramlar›n› bir arada kullanmay› tercih etmiﬂtir.
Her zaman de¤iﬂimden yana oldu¤unu belirten Palme, sosyal demokrasinin ne kapitalizm kadar insani anlay›ﬂtan yoksun ne de marksizm kadar tektipleﬂtirici olmamas›
gerekti¤ini vurgulam›ﬂt›r. Ona göre sosyal demokrasinin amac›; hakça bölüﬂülen, herkesin zenginleﬂti¤i ve refaha kavuﬂtu¤u bir toplum yaratmakt›r. Bu toplum ancak tam anlam›yla hürriyetine sahip ise bir refah toplumu olabilir. Bu bak›mdan Palme için eﬂitlik ilkesi her zaman di¤er ilkelerden bir ad›m önde gelmiﬂtir. Bununla birlikte Palme için sosyal demokrasinin bir baﬂka amac› da geri kalm›ﬂ ve ya b›rakt›r›lm›ﬂ ülkelerle dayan›ﬂma
içerisinde olmakt›r. Bu ba¤lamda geri kalm›ﬂ ülkelere birçok yard›m yap›lm›ﬂt›r.
Sosyal demokratlar›n demokrasiyi güçlendirme mücadelesinde Olof Palme Marksistleri elit olmakla ve halk› anlayamamakla eleﬂtirmiﬂtir. Ona göre de¤iﬂim olacaksa halka ra¤men de¤il, halk›n iste¤iyle halkla birlikte olmal›d›r. Ancak bu ﬂekilde bir siyasal
iktidar ve ya herhangi bir de¤iﬂim kal›c› olacakt›r. Buna karﬂ›l›k Marksizm ise devlet otoriterli¤ini art›rarak bask›c› ve bürokratik bir yönetim tarz› benimsemektedir. Ancak tarih
göstermiﬂtir ki bu insanlar›n mutlulu¤unu sa¤lamaktan çok onlara çal›ﬂma kamplar›n›n
zulmünü getirmiﬂtir. Bu fikirleriyle birlikte Palma demokrasinin do¤al olarak korunmas› gereken en önemli unsur oldu¤unu belirtmiﬂtir. Ona göre demokrasinin sa¤laml›¤› da
ülkenin topyekün iﬂsizlik mücadelesine ba¤l›d›r. ‹ﬂ sahibi insanlar meﬂguldürler. Emeklerinin hakk›n› ald›klar›nda mutlu olurlar ve mutlu bir toplum oluﬂur. Böyle bir toplum
uzlaﬂmac›, bar›ﬂç›l ve demokrat olacakt›r. Bu do¤rultuda, sosyal demokrasi ilkeleri yoksullu¤u yok etmek üzere biçimlenmelidir. Zenginler ve ya zengin olma ﬂans› de¤il, yoksulluk ortadan kald›r›lmal›d›r. Palme Sosyal demokrasinin varoluﬂ amac›n›n da bu oldu¤unu belirtmiﬂtir.
Olof Palme bu anlay›ﬂ içerisinde 1969’dan 1976’ya kadar ‹sveç’i baﬂar›yla yönetmiﬂtir. ‹ktidar›n kaybediliﬂinde petrol krizlerinin yaratt›¤› ekonomik durgunlu¤un etkile-
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GRAF‹K 7— 1970-1982 ‹sveç GSY‹H Büyüme Oranlar›
Kaynak: Rodney Edvinsson, Growth Accumulation Crisis: With the New Macroeconomic Data for Sweden,
Version 1.0.

rinden, sosyal demokratlar›n 44 y›ll›k kesintisiz iktidarlar›n›n hantallaﬂmas›ndan ve onlar› de¤iﬂim talebiyle iktidara getiren ‹sveç halk›n›n yeniden bir de¤iﬂim iste¤inde bulunmas›ndan bahsedilebilir. Ancak Palme hükümetinin ekonomik göstergeler aç›s›ndan baﬂar›s›z oldu¤u söylenemez. Grafik 7’de bu durum aç›kl›kla görülecektir.
Görüldü¤ü üzere Palme hükümeti ‹sveç’in büyüme ortalamas›n› korumay› baﬂarm›ﬂt›r. Bunun aksine 1976’da sa¤ ittifak partileri iktidara geldikten sonra, ‹sveç ekonomisi k›smi küçülmeler yaﬂam›ﬂt›r. Esas baﬂar›s›z olan›n bu ittifak oldu¤u böylece aç›¤a
ç›km›ﬂ ve Olof Palme yönetimindeki Socialdemokraterna 1982’de bir kez daha iktidar
olmuﬂtur.
Son olarak Palme ve Socialdemokraterna’y› anlamak ad›na 1975 program›na al›nan eﬂitlik kavram›n›n tan›m›na bak›labilir. Buna göre eﬂitlik yaln›zca servet da¤›l›m›, iktidar gücü ve gelirlerde de¤il e¤itim ve kültür imkanlar›nda da kurulmal›d›r. Bununla birlikte haklar, sorumluluklar ve iﬂbölümü cinsiyet farkl›l›klar›na göre yap›lamaz. Dolay›s›yla erkeklerle kad›nlar aras›ndaki eﬂitli¤i sa¤lamak sosyal demokratlar için bir baﬂka
ana hedeftir.17
17. Adnan Güriz, Sosyal Demokrasi ‹deolojisi, s.166.
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3.1.3 OLOF PALME SONRASI DÖNEM

Olof Palme (28 ﬁubat 1986’da öldürüldü.) sonras›nda da Socialdemokraterna seçim zaferleri devam etmiﬂtir. Oy kay›plar› zaman zaman artm›ﬂsa da ‹sveç seçmeninin
yar›s›na yak›n› sol partilere ve özellikle de sosyal demokratlara oy vermiﬂlerdir. Burada
belirtilmelidir ki; ‹sveç halk›n›n deste¤ini almas›nda sosyal demokratlar›n geçirdikleri
de¤iﬂimler önemli yer tutmuﬂtur. Olof Palme’den sonra Socialdemokraterna’y› günümüze haz›rlayan temeli atan siyasetçi Ingvar Carllson olmuﬂtur. 1985 seçimlerinde oy kayb› yaﬂayan parti, Carllson’un önerisiyle program de¤iﬂikli¤ine gitmiﬂtir. Bu programda
çevre ve e¤itim politikalar›n›n önemi vurgulanm›ﬂ ve daha çok desteklenmesi gerekti¤i
ifade edilmiﬂtir. Partinin 1990’lara haz›rlanmaya ihtiyac› oldu¤u vurgulanan programda
feminist görüﬂlerin desteklendi¤i de görülmüﬂtür. Bu ba¤lamda ‹sveç sosyal demokratlar›n›n kendi dönemlerinin ilerisinde bir tak›m fikirler belirttikleri söylenebilir. Buna örnek
olarak 1995 program›n›n, yaln›z ülke s›n›rlar› içinde de¤il; bütün halklar aras›nda dayan›ﬂman›n sa¤lanmas› gerekti¤ini vurgulamas›, nükleer silahlanman›n tehlikelerine dikkat
çekmesi ve nükleerle birlikte çevre sorunlar›n›n çözülmesinin de önemle alt›n› çizmesi
gösterilebilir. Bu ideallerle birlikte Socialdemokraterna, toplumda oluﬂan yeni ücretli s›n›flar›n, geleneksel iﬂçi s›n›f›ndan zihin dünyalar› ve yaﬂam tarzlar› aç›s›ndan farkl› oldu¤una de¤inmiﬂ; ancak bunlar›n da toplumun ayr›cal›kl› kesimi karﬂ›s›nda iﬂçi s›n›f›yla
ayn› konumda oldu¤unu belirtmiﬂlerdir. Dolay›s›yla, toplumun refah›n›n korunmas›nda
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GRAF‹K 8— 1982-2000 ‹sveç GSY‹H Büyüme Oranlar›
Kaynak: Rodney Edvinsson, Growth Accumulation Crisis: With the New Macroeconomic Data for Sweden
Stockholm:Almqvist and Wiksell International, 2005), Version 1.0.
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Sosyal demokratlar iktidarda kald›klar› süre boyunca ‹sveç büyümeye devam etmiﬂtir. 91 seçimlerini sa¤ koalisyona kaybetmiﬂler ve bu koalisyonun 1976-1982 döneminde oldu¤u gibi finansal krizleri engelleyememesi ‹sveç ekonomisini yine küçültmüﬂtür (Grafik 8). Uygulanan liberal politikalar—özellikle bankac›l›k serbestisi kanunlar›—
bu büyük krizleri getiren sebeplerdendir. Burada elbette 1990’da patlak veren Körfez Savaﬂ›’n›n global etkileri de gözard› edilmemelidir. Sonuç olarak kriz yönetimini de tam
olarak sa¤layamayan sa¤ koalisyon 1994 seçimlerini kaybetmekten kurtulamam›ﬂt›r.
Sosyal demokratlar bir kez daha iktidar› kazanm›ﬂlar ve 2006 y›l›na dek sürecek oniki
y›ll›k bir döneme girmiﬂlerdir. Refah devleti yolunda att›klar› ad›mlarla ve ilerici politikalar›yla ‹sveç büyüme oranlar›n›n do¤ru orant›l› olmas› tesadüf say›lmamal›d›r. Söylenilebilir ki; ‹sveç, sosyal demokrasiyi kendi siyasetinin temeli olarak benimsemiﬂtir. Öyle ki 2006’da sa¤ koalisyona kaybettikleri seçimlerden sadece 1 dönem sonra 2010’da
tekrar lider parti konumuna gelmiﬂlerdir.
Grafik 9’da görüldü¤ü üzere sa¤ koalisyon hükümeti yine küresel krizle birlikte etkisiz politikalar›n›n da bir sonucu olarak, 2008-2010 aras› dönemde ‹sveç’in ekonomik
olarak küçülmesine neden olmuﬂlard›r ve 2010 seçimlerini ola¤an bir ﬂekilde Socialde-
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mokraterna’ya kaybetmiﬂlerdir.

GRAF‹K 9— 2004-2013 ‹sveç GSY‹H Büyüme Oranlar›
Kaynak: The World Bank, World Development Indicators: Sweden.
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3.2. FARKLI B‹R AÇIDAN ‹SVEÇ

‹skandinav kalk›nmas›, sosyal demokrasi ve ya baﬂka herhangi bir konu incelenirken, toplum bilimlerin analiz gücü ve geliﬂimi aç›s›ndan tarafl› olmamak, somut ve güvenilir bilgiler ›ﬂ›¤›nda birtak›m fikirler sunulurken, tarafs›z olman›n gere¤i olarak bilgi
saklamamak bilimselli¤in korunabilmesi aç›s›ndan oldukça önemlidir. Ancak bilimselli¤in korundu¤u çal›ﬂmalar kayda de¤er dokümanlar olabilirler. Bu ba¤lamda ‹sveç sosyal
demokrasisini de mutlak iyi ve do¤ru olarak sunmak yanl›ﬂ olacakt›r. Böyle bir sunum
bilimsel bir analizden çok bir endoktrinasyon yöntemi olarak görülebilir. Dolay›s›yla bu
baﬂl›k alt›nda ‹sveç’in 40 y›ll›k öjenizm politikalar› hakk›nda bilgi vermek yararl› olacakt›r.
3.2.1.‹SVEÇ’TE ÖJEN‹ZM

Esas›n› sosyal darwinizmden alan öjenizm 1930’lar›n baﬂ›nda ›rkç› fikirlerin ra¤bet gördü¤ü dünya genelinde, Nazi Almanyas› ve Nordik ülkelerde yasalarda dâhi kendine yer bulmuﬂtur. Fiziksel antropoloji ve genetik bilimi temelli araﬂt›rmalar do¤rultusunda ‹sveç’te kurulan ›rk araﬂt›rma merkezlerinin öjenizmin haz›rlay›c›s› olduklar› söylenebilir. Bu merkezlere örnek olarak 1909’da Stockholm’de kurulan ‹sveç Irksal Hijyen
Cemiyeti gösterilebilir.18 Öjenizmin temel hedefi sar›ﬂ›n, mavi gözlü ve uzun boylu “üst”
insanlardan kurulu bir toplum idealine ulaﬂma hedefiyle toplumdaki tüm “zararl›lar›”
ay›klamakt›r. Bu ay›klama iﬂlemi “en uygun olan›n hayatta kalmas›” ilkesine uygun bir
ﬂekilde yap›larak “ari ›rka” ulaﬂ›lmas› hedeflenmiﬂtir.
“Sa¤l›kl› toplum” üretme çabalar› Hitler Almanyas›n›n ana hedefi oldu¤u gibi ‹skandinavya’da da kendine zemin bulmuﬂtur. ‹lginç bir ﬂekilde ‹sveç’in neredeyse bütün
kalk›nma hamlelerinde imzas› bulunan sosyal demokratlar, iktidara geldikten hemen sonra 1934’te öjenik politikalar› düzenleyen uygulamalar› da yasalaﬂt›ranlar olmuﬂlard›r. Bu
yasaya göre; “çocuk bak›m› yapabilmeye uygun olmayan zihinsel ve ya fiziksel hastal›klara sahip olan kad›nlar” k›s›rlaﬂt›r›lacaklard›.19 Bu yasay› yürürlü¤e koyan sosyan demokratlar›n hedefi “›rk dejenerasyonunu” önlemek olmuﬂtur. Yasan›n içeri¤i 1936’da
geniﬂletilmiﬂ ve “serbest b›rak›lm›ﬂ mahkum kad›nlar, zihinsel hastal›klara sahip olanlar,
ö¤renme güçlü¤ü çekenler, epilepsi hastalar›, alkol ba¤›ml›l›lar› ve ›rksal kalite aç›s›ndan
kar›ﬂ›k kad›nlar” da bu kapsama eklenmiﬂtir. Bununla birlikte k›s›rlaﬂt›r›lan her bir va18. Alain Drouard, “Concerning Eugenics in Scandinavia: An Evolution of Recent Research and
Publications,”Population, 11, (1998), ss.261-270.
19. The Economist, Nordic Eugenics Here of all Place,(1997), eriﬂim adresi: http://www.economist.com/
node/155244, eriﬂim tarihi: 5 Nisan 2014.
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tandaﬂ baﬂ›na devlet taraf›ndan yaklaﬂ›k $21.000 dolar ödenek ayr›lm›ﬂt›r.20 Sosyal demokratlarla gelen bu zorunlu k›s›rlaﬂt›rma yasas›tam k›rk y›l yürürlükte kalm›ﬂ ve
1976’da kald›r›lm›ﬂt›r. Bu süre zarf›nda 63.000 kiﬂi(%90’› kad›n) k›s›rlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.21
Toplum ›slah›, üst insan ve ari ›rk üretme çal›ﬂmalar› ‹sveç’teki kadar etkin olmasa da Danimarka, Finlandiya ve Norveç’te de uzun y›llar sürdürülmüﬂtür. ‹skandinav modelini oluﬂturan, yüksek e¤itim seviyesiyle birlikte benimsedikleri uzlaﬂ› kültürüyle insani geliﬂmiﬂlik ölçümlerinde her zaman ilk s›ralarda yer alan bu ülkelerin böylesine ayr›mc›, ›rkç› politikalar› benimsemiﬂ olmalar› ve bunu neden benimsedikleri çok daha ayr›nt›l› bir ﬂekilde incelenmelidir. Çal›ﬂman›n bu noktas›nda gösterilmeye çal›ﬂ›lan olgu, ‹sveçli sosyal demokratlar›n—karanl›kta kalm›ﬂ/b›rak›lm›ﬂ bir durum olarak—öjenik yasalar›n uygulay›c›s› olduklar› gerçe¤idir.

4. VARGILAR
Bu çal›ﬂmada ortaya konulan veriler ›ﬂ›¤›nda sosyal demokrasinin ‹sveç üzerindeki denemesinin elle tutulur bir baﬂar› elde etti¤i söylenebilir. Yüzy›llar boyunca biriktirerek getirdi¤i uzlaﬂ› ve empati kültürünün bir sonucu olarak sosyal demokratlar›n “refah
devleti” ideallerinin ‹sveç toplumunu bu de¤iﬂime ikna etti¤i aç›kt›r. K›rkdört y›l kesintisiz olarak ‹sveç’i yöneten Socialdemokraterna, uygulad›¤› politikalarla zenginli¤in toplumun her kesimine sirayet edebilece¤ini göstermiﬂtir. Sosyal demokratlar›n, ‹sveç’in en
güçlü siyasi grubu haline gelerek sosyal demokrasiyi toplumun bir bilinç olarak benimsemesini sa¤lad›klar› söylenebilir. Öyle ki 1976’da iktidar› kaybederken dahi %42 oy
oran›na sahip olmuﬂlard›r. Bu tarihten alt› y›l sonra tekrar iktidara gelmiﬂler ve dokuz y›l
daha ‹sveç’i yönetme ﬂans›n› elde etmiﬂlerdir. Üç y›ll›k bir aradan sonra 94’te yeniden
birinci parti olmuﬂlar; 2006’ya kadar iktidar› elde tutmuﬂlard›r. Sosyal demokratlar›n bu
baﬂar›s› ve ‹sveç toplumundan ald›¤› deste¤in temelinde de¤iﬂime aç›k olmalar›, özeleﬂtiri yapabilmeleri, gerçekçi ve halk›n gerçek sorunlar›na de¤inebilmeleri gibi özelliklerinin etkili oldu¤u da söylenebilir. Asl›nda sosyal demokratlar›n bu özelliklerinin, ‹sveç
halk›n›n tam da kendisini yans›tt›¤› ifade edilebilir. Bununla birlikte, ‹sveç’te k›rk y›l boyunca yürürlükte kalan öjenizm yasas›n›n haz›rlay›c›lar›n›n da sosyal demokratlar oldu¤u bilinmelidir. Dünyaya örnek olmuﬂ bir modeli sunan ‹sveç sosyal demokrasisinin, ay20. BBC News, Sweden to Compensate Sterilised Women, eriﬂim adresi: http://news.bbc.co.uk/ 2/hi/health/
background_briefings/international/290661.stm, eriﬂim tarihi: 5 Nisan 2014.
21. Adnan Güriz, Sosyal Demokrasi ‹deolojisi, s.267.
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n› zamanda ›rkç› birtak›m politikalar›n da kanunlaﬂt›r›c›s›/destekçisi olmas› baﬂl› baﬂ›na
bir eleﬂtiri noktas› say›labilir.
Çal›ﬂmada ak›nc› Vikinglerin uzlaﬂmac› ‹sveçlilere evrilmesinde “nas›l?” sorusu
cevaplanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bu do¤rultuda, ‹sveçlilerin tarih boyunca yaratt›klar› kurumlar irdelenmiﬂ ve bugünki geliﬂmiﬂlik düzeyine ulaﬂmalar›nda bu kurumlar›n etkisinin oldu¤u ileri sürülmüﬂtür. Gustav Vasa’yla baﬂlayan temel dönüﬂüm sürecinin, zaman›n ruhu ve çevresel koﬂullar›n da etkisiyle birlikte, ortaya ‹sveç refah devletini ç›kard›¤› görülmüﬂtür. Ancak yine bu noktada belirtilmelidir ki “neden?” sorusu bu çal›ﬂman›n konusu de¤ildir. ﬁöyle ki, neden Vikingler geliﬂtiler ve uzlaﬂmay› ö¤rendiler ama farkl› da
olsa Vikingler gibi olumsuz çevresel koﬂullarda yaﬂayan Orta Asya toplumlar› ayn› uzlaﬂ›y› ve refah devletini oluﬂturacak kurumlar› yaratamad›lar sorusu can al›c› niteliktedir.
T›pk› ‹skandinavya gibi verimsiz topraklara sahip olan ve ya¤mac›l›¤a yönelen “ak›nc›”
Mo¤ollar, dünyan›n en büyük imparatorluklar›ndan birini kurmalar›na ra¤men neden geliﬂime aç›k, ilerici at›l›mlar gerçekleﬂtirebilecek kurumlar oluﬂturamay›p geri kalm›ﬂl›¤a
mahkum oldular sorusunu sormak bu çal›ﬂman›n amaçlad›¤› fark›ndal›k yaratma ve dogmatik olmama özelliklerini yans›tmas› aç›s›ndan önemlidir. Fakat böyle bir sorunun cevab› bir makale boyutlar›n› çok aﬂan, kapsaml› bir çal›ﬂmay› gerektirir.
ﬁüphesizdir ki sosyal bilimler temelinde bir konuda kesin sonuçlara var›ld›¤›n› iddia etmek saplant›l› bir tav›r olacakt›r. Bu ba¤lamda ‹sveç sosyal demokrasisinin baﬂar›lar› ve ya baﬂar›s›zl›klar›nda, bu çal›ﬂmada gözden kaçm›ﬂ baﬂka birçok sebep bulunabilir. Konunun farkl› bak›ﬂ aç›lar›yla incelenmesi sosyal bilimlerin geliﬂimi aç›s›ndan
önemli ve de¤erli olacakt›r.
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