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Beşeri Sermaye - Ücret veya Maaş Karşılığında 
Çalışma İlişkisi, 2005-20181

İnsan Tunalı*
Özet

Bu çalışmada eğitim, yaş grupları ve cinsiyet üzerinden oluşturulan beşeri sermaye matrisleri 
kullanılarak, 2005-2018 döneminde ücret ve maaş karşılığı çalışma eğilimlerinin nasıl değiştiği 
araştırılmaktadır. “Beşeri sermaye bireyleri daha verimli kılar” temel hipotezinden hareketle, istihdam 
oranındaki değişikliklerin talep yanlı yorumlanması hedeflenmektedir. Arz yönlü kısıtların olası 
rolünü ayrıştırmak amacıyla çalışabilir yaştakilerin beşeri sermaye donanımlarındaki değişikliklere 
geri planda kısaca yer verilmiştir. Analizlerde TÜİK Veri Araştırma Merkezlerinden ulaşılabilen 
“Dönemlik” (çeyreklere has) Hanehalkı İşgücü Anketi mikro verileri kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Beşeri Sermaye, Ücretli-Maaşlı Çalışma, Hanehalkı İşgücü Anketi
JEL Kodları: E24, G50, J01

The Relation Between Human Capital and Wage 
or Salary Employment, 2005-2018

Abstract

In this study, we use Human Capital matrices constructed by education, age group and gender 
to investigate how wage and salary employment evolved during the 2005-2018 period. The objective 
is to provide a demand side explanation predicated on the premise “human capital increases 
productivity.” To help assess the role of supply side constraints, a brief background review of the 
changes in human capital endowments of the working age population is provided. The analyses are 
based on micro data from the Quarterly Household Labor Force Survey.

Keywords: Human Capital, Wage and Salary Employment, Household Labour Survey
JEL Codes: E24, G50, J01

1 Verileri kullanıma hazırlamada, geri plan grafik ve özet tabloların oluşturulmasında bana destek 
veren proje asistanlarım Gözde Bozkurt, Esin Hacıoğlu, Emre Kösemen ve Mücella Şahin’e, doktora 
öğrencim Esra Öztürk’e, istihdam oranı grafiklerini oluşturmakta verdiği yazılım desteği için Oğuz 
Öztunalı’ya, taslağı okuyup geri bildirimlerde bulunan Ayça Akarçay ve Seyfettin Gürsel’e teşekkür 
ediyorum. 

 * Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi (yarı zamanlı) ve Koç Üniversitesi Emeritus (emekli) öğretim üyesi. 
itunali@ku.edu.tr.
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1. Giriş

Türkiye’nin küresel bağlarının güçlenmesiyle birlikte işgücü piyasasının ekonomideki 
değişikliklerle uyumlu kaydadeğer dönüşümlerden geçtiği bilinmektedir (Gürsel, 2013; 
World Bank, 2013). Bunlar arasında en önemli olanlardan birisi ücret ve maaş karşılığı 
çalışanların oranındaki artıştır. 2000 öncesinde çalışan kadınların çoğunluğu ücretsiz 
aile işçisi konumundayken 2005 yılından başlayarak ücret ve maaş karşılığı çalışanlar 
en kalabalık kitleyi oluşturagelmişlerdir. İşgücü piyasasında yer edinen kadınların payı 
2018 itibariyle kadın istihdamının yüzde 65’ini aşmış, ücret ve maaş karşılığı çalışan 19,5 
milyon kişinin yüzde 30’una ulaşmıştır. Ortalama eğitim düzeyindeki artışlar ve toplam 
doğurganlık oranındaki düşüşlerle birlikte gözlenen bu olumlu gelişmelerin bireylerin 
beceri donanımlarına göre farklılaşan eğilimler barındırması olasıdır. Bu çalışmada eğitim, 
yaş ve cinsiyet üzerinden tanımlanan beceri sermaye donanımına koşullu olarak, 2005-18 
döneminde ücret-maaş karşılığı çalışma oranında gözlenen değişikliklere odaklanılmakta 
ve piyasadaki işgücü talebinin kimlerin lehine, kimlerin aleyhine geliştiğine ilişkin 
çıkarımlarda bulunulmaktadır. Beşeri sermayeye koşullu olarak yapılan analizleri 
yorumlarken işgücünün arz tarafındaki değişikliklerin de bilinmesi elzemdir. Gereken geri 
planı oluşturmak amacıyla çalışabilir yaştaki Kurumsal Olmayan Nüfus’un beşeri sermaye 
donanımındaki değişikler de makale kapsamında incelenmiştir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) web sayfasındaki Hanehalkı İşgücü Anketi (HİA) 
dinamik sorgulama modülü buradakine benzer kuşbakışı analizler için son derecede 
önemli bir kaynak olmakla birlikte, en çok 3 boyutlu tablolar oluşturmaya izin vermektedir. 
Bizim burada yaptığımız gibi ücret ve maaş karşılığı çalışanlara odaklanıp, eğitim/yaş/
cinsiyet kırılımında bir analiz yapmak ne yazık ki mümkün değildir. Bu kısıt nedeniyle 
çalışma mikro verilerle yürütülmüş, sağladıkları ek avantajlar nedeniyle yalnızca TÜİK 
Veri Araştırma Merkezlerinden (VAM) ulaşılabilen Dönemlik Hanehalkı İşgücü Anketi 
(DHİA) mikro verileri kullanılmıştır.

İkinci bölümde kullanılacak beşeri sermaye matrisi tanımlanmakta ve “bu matrisi 
kullanarak ücret veya maaş karşılığı çalışma hakkında ne öğrenebiliriz?” sorusuna yanıt 
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verilmektedir. Beşeri sermaye donanımının verimliliği, dolayısıyla istihdam edilebilirliği 
özendireceği tezi savunulmakta, ampirik bulguların piyasadaki taleple ilişkilendirilebilmesi 
amacıyla piyasanın arz tarafındaki değişiklikler “geri plan” alt bölümünde özetlenmektedir. 
Üçüncü bölümde analizleri sıklıkla kullanılan “yıllık” HİA yerine DHİA verileri ile yapmanın 
nedenleri irdelenmektedir. Dördüncü bölümde ampirik bulgular grafikler kullanılarak 
paylaşılmakta ve yorumlanmaktadır. Son bölümde bulguların bir özeti verilerek, Türkiye 
ekonomisinin yapısal sorunları ile bağlantılar kurulmakta ve değerlendirmemizin kimi 
eksiklerine değinilmektedir.

2. Beşeri Sermaye Matrisi

Bu yazı kapsamında beşeri sermaye, eğitim ve yaş grupları üzerinden tanımlanmaktadır. 
Buna ek olarak çalışmada, kadın/erkek ayrımı yapılmıştır. Böylece işgücü piyasasında 
cinsiyet üzerinden oluşan katmanlaşma [segmentation] ve mesleki ayrıştırma [occupational 
seggregation] olgularının varlığı kabullenilmiştir. Beşeri sermayenin eğitim içeriği 6 grup 
üzerinden ölçülmüştür: (1) okur-yazar değil; (2) diplomasız okur-yazar; (3) ilkokul (5 yıl) 
ve dengi; (4) 1997 öncesi ortaokul mezunları ile sonrasındaki ilköğretim mezunlarının 
toplanmasıyla elde edilen ortaokul ve dengi (8 yıl); (5) meslek ve genel lise mezunlarının 
toplanması ile elde edilen lise; ve (6) iki-üç yıllık ön lisans, dört yıllık lisans ve lisansüstü 
programları bitirenlerin birlikte yer aldığı üniversite.

Çalışmada beşeri sermayenin tecrübe boyutu, onlu aralıklar içerecek şekilde 
tanımlanan 6 yaş grubu üzerinden ele alınmaktadır. Bu gruplama bireylerin gerçek çalışma 
tecrübelerini yansıtmamakta, sadece yaşla birlikte tecrübe sahibi olma potansiyellerinin 
de artacağı şeklinde bir bağ kurulmaktadır. Yaş aralıkları işgücü piyasasının evreleri 
olarak da yorumlanabilir. Şöyle ki: (1) 15-24 “işgücü piyasasına geçiş”; (2) 25-34 “piyasada 
tutunma”; (3) 35-44 “olgunlaşma”; (4) 45-54 “erken çıkış”; (5) 55-64 “geç çıkış”, (6) 65 ve 
üstü ise “emeklilik” dönemlerine denk gelmektedir. Burada emeklilikten kasıt, maaşlı 
emeklilik hakkını kazanmış olanların incelenen dönemde çoğunlukla bu yaş grubunda 
bulunmalarıdır. Erken/geç çıkış etiketleri ile katılım davranışlarına gönderme yapılmıştır.

Özetlersek, analizlerde 6x6x2 boyutunda bir beşeri sermaye kullanılmıştır. Cinsiyete 
koşullu düşünecek olursak, 6x6 matrislerin her kutusunda belli miktarlarda beşeri sermaye 
donanımına sahip bireyler bulunmaktadır. Bunların 2005-2018 döneminde istihdamda ne 
oranda yer aldıklarını, dolayısıyla piyasadaki talebin ne şekilde geliştiğini izleme imkânına 
sahibiz. Beşeri sermaye kuramından yola çıkarak, belli bir yaş grubunda olanlar içinde 
eğitimlerini daha ileri basamaklarda sonlandıranların daha yüksek beşeri sermayeye sahip 
olduğu söylenebilir. Belli bir eğitim düzeyine sahip olanlarınsa yaşları arttıkça çalışma 
tecrübesi üzerinden beşeri sermayelerinin artacağı düşünülebilir.

Ampirik çalışmanın temel amacı beşeri sermayeye koşullu olarak, ücretli-maaşlı 
kesimin istihdam oranındaki değişikliklere odaklanmak ve piyasadaki talebin kimlerin 
lehine, kimlerin aleyhine geliştiğine ilişkin çıkarımlarda bulunmaktır. Ücretler üzerine 
yapılan çalışmalardan bilinmektedir ki, tecrübe üzerinden elde edilen kazanımlar eğitim 
düzeyi yükseldikçe çoğalmakta, ancak belli bir yaştan sonra eskime (beşeri sermayenin 
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erozyonu) baskın çıkabilmektedir (Altuğ, Kuzubaş ve Torul, 2019; Tunalı, 2004; World Bank, 
2006). Aynı eğitim düzeyinde olup, çalışma yaşamlarının farklı evrelerinde gözlenenlerin 
istihdamda bulunma olasılıkları üzerinden beşeri sermayenin “tecrübe” boyutuna ilişkin 
değerlendirmeler yapmak mümkündür. İstihdam oranında 2005-2018 döneminde 
gözlenen değişiklikleri beşeri sermayeye koşullu olarak yorumlarken, verimlilik ile beşeri 
sermaye arasında doğrusal bir ilişki olduğu varsayılmaktadır. Bu ön-kabulden hareketle, 
arzın bir kısıt oluşturmadığı, talebin ana belirleyici olduğu bir piyasada, istihdam oranıyla 
beşeri sermaye arasındaki bağa ilişkin üç hipotez öne sürülebilir:

• H1: Belli bir yaş grubundakiler içinde istihdam oranı eğitim düzeyi ile birlikte 
artacaktır.

• H2: Belli bir eğitim seviyesinde olanlar içinde çalışma tecrübesi olanlar tercih 
edileceğinden, tecrübe arttıkça istihdam oranı artacaktır.

• H3: Çalışma tecrübesi üzerinden kazanılan beşeri sermaye eğitim düzeyi ile doğru 
orantılı olduğundan H2’ye destek eğitim düzeyi arttıkça güçlenecektir.

Cinsiyet üzerinden ileri sürülebilecek tezler hem çok çeşitli, hem de daha tartışmalıdır. 
Bu çalışmanın amaçları ışığında net bir hipotez belirlemektense, verilerin ne dediğinin 
yansıtılmasıyla yetinilmesi tercih edilmiştir. Örüntüler yorumlanırken “beşeri sermaye 
bireyleri daha verimli kılar” temel hipotezine H1-H3 üzerinden destek aranmaktadır. Bu 
yapılırken, eğitimde geçen süre, okuldan işe geçiş ve işgücü piyasasından çıkış süreçlerindeki 
değişikliklerin, evlilik, doğurganlık gibi geri plana attığımız demografik farklılaşmaların 
işgücüne katılım davranışlarına etkisi hakkındaki bilgilerden yararlanılmaktadır. Böylece, 
arz kaynaklı kısıtlar da dikkate alınmaktadır. Çalışma evrelerinin farklı aşamalarında 
olanların istihdam edilebilirliğini karşılaştırırken unutulmaması gereken bir başka faktör 
kuşak etkileridir. Örneğin genç kuşakların (15-24, 25-34 yaş grubundakilerin) istihdam 
edilebilirliği ile çıkış aşamasındakilerin (45-54, 55-64 yaş grubundakilerin) piyasalarının 
farklı olduğu savunulabilir. Dolayısıyla çalışma evreleri ile tecrübeyi ilişkilendirirken 
aslında farklı kuşakların karşılaştırıldığının unutulmaması gerekmektedir.

Geri plan: Türkiye’de örgün eğitim sistemi son 20-25 yılda radikal denilebilecek 
değişikliklere uğradı. Bunlardan ilki, 1997 yılında zorunlu eğitimin “ilköğretim” 
adı altında 8 yıla çıkarılmasıydı. Bu reformun sonucu olarak çalışan nüfusun büyük 
çoğunluğunun beşeri sermayesinin tescili olan “ilkokul diploması” tarihe karıştı. Anılan 
reformla ortaokul düzeyindeki İmam Hatip Okulları da kapatıldı. İkincisi 2012-13 ders 
yılında zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması ve 4 + 4 + 4 şeklinde üç kademe üzerinden, 
eski ilkokul-ortaokul-lise sistemine benzer bir uygulamaya geçilmesiydi. Bu uygulamaya 
paralel olarak, talep edilmesi halinde Milli Eğitim Bakanlığınca zorunlu eğitimin ilk 4 yılını 
tamamlayanlara “ilkokul belgesi,” ilk 8 yılını tamamlayanlara “ortaokul belgesi” verilmesine 
başlandı. Ayrıca Halk Eğitim Merkezlerinin 2. Kademesini bitirenlerin “ilkokul belgesi,” 
çağ nüfusu içinde zorunlu eğitimlerine devam edemeyenlerinse sınavla “ortaokul belgesi” 
almasının önü açıldı. Bunlara daha eskilere giden dışarıdan lise bitirme uygulamasını da 
ekleyecek olursak, örgün eğitimi “atipik” diyebileceğimiz yollardan tamamlamak suretiyle 
beşeri sermaye donanımını tescilleme imkânları doğdu.
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TÜİK web sayfasından erişilebilen DHİA üzerinden kurumsal olmayan nüfusun beşeri 
sermayesinin 2005-2018 dönemindeki evrimini Şekil 7’de toplanan grafiklerden izlemek 
mümkündür. Bunlardan 4. bölümde yararlanılmaktadır. Önceki paragrafta anlatılanların 
verilere en gözle görülür yansıma biçimi, ilkokul veya ortaokul mezunu olduğunu 
söyleyenlerin verilerde geri gelmesidir. Daha küçük ama önemli bir değişiklik, diplomasız 
okur-yazarların payının 1997 reformu akabinde bir süre artıp 2012 reformunun ardından 
azalmasıdır. Bu olgular aşağıda 15-24 ve 25-29 yaş grupları analiz edilirken kullanılmaktadır. 
İstihdam oranının evrimini yorumlarken dikkate alınması gereken bir başka önemli olgu, 
sosyal güvenlik sisteminin kaldırılamaz boyutlara varan açıklarının kontrol edilebilmesi 
için 1999 yılında yapılan yasa değişikliğidir. Kesit verilerden çıkan örüntü, sigortalı 
çalışanların oranının zaman içinde arttığı ve eğitimle yükseldiği yönündedir. Türkiye’de 
asgari emeklilik yaşının yasa değişikliği öncesinde düşük eğitimli kadınlarda 38, erkeklerde 
43’e kadar inebildiği, 2003 yılından başlayarak her yıl 1 yaş arttığı bilinmektedir (Acar ve 
Kitapçı, 2008). Kaba bir hesap üzerinden bu düzenlemenin etkilerinin özellikle 45-54 
yaş grubunda gözleneceğini, 55 ve üstü yaşlardakilerin davranışlarının emeklilik yaşının 
yükselmesinden fazla etkilenmeyeceğini söylemek mümkündür. Öte yandan, gerek sigortalı 
çalışmaya başlama yaşındaki gecikmeler, gerekse çocuk sahibi olan kadınlarda gözlenen 
çalışmaya ara verme olgusu emeklilik yaşının ertelenmesine yol açabilir.1 Erken/geç çıkış 
evrelerindeki örüntüleri yorumlarken bu farkların dikkate alınması gerekmektedir.

3. Dönemlik Hanehalkı İşgücü Anketi Verileri

2000 yılında uygulanmaya başlayan “yeni” Hanehalkı Üşgücü Anketi (HİA), rotasyona 
dayalı bir örnek tasarımına sahip olup, anket uygulamasında belli aralıklarla aynı adrese 
dört ziyaret hedeflenmektedir (TÜİK, 2010). Herhangi bir dönemde araştırmaya katılan 
hanehalkları ile ikinci görüşme ilkinden 3 ay sonra yapılmakta, 6 aylık bir aradan sonra 
yine 3 ay arayla üçüncü ve dördüncü görüşmeler yapılmaktadır. Dolayısıyla yıllık HİA 
kapsamında her bireyle iki kez görüşme şansı bulunmaktadır. Ancak, İngilizce yazında 
“attrition” olarak anılan, Tunalı (2009)’da “kayıpranma” olarak adlandırılan cevapsızlıklar 
nedeniyle yıl içinde bazı bireylerle yalnızca bir kez görüşme yapılabilmektedir. Dahası, 
Tunalı’nın ekonometrik sınamalar üzerinden belirlediği üzere kayıpranan, yani bir kez 
görüşülebilen bireyler tüm örneğin tesadüfi olarak seçilmiş bir alt örneği değildir.

Tunalı (2015)’de detaylarıyla belgelenen örüntü 2000-2002 döneminde kayıpranan 
bireylerin ağırlıklı olarak iş değiştiren, işini kaybeden, ya da yeni iş bulanlardan oluştuğuna 
işaret etmektedir. İşgücü konumu değişiklikleri ekonomik devinimlerden etkilenmesi 
beklenen, piyasa şartlarını yansıtan dinamiklerdir. Kayıpranma olgusu çok büyük bir 

1 Hanehalkı Bütçe Anketi (HBA) mikro verileri emeklilik geliri olanları tespit etmeyi mümkün 
kılmaktadır. Tunalı (2004)’de 2002 HBA üzerinden yapılan hesaplar kentlerde yaşayan erkekler 
için 45 yaş itibariyle %21 olan emekli oranının 55 yaşında %64’e, 65 yaşında %79’a vardığına işaret 
etmektedir. Kadınlarda bu oranlar sırasıyla %10, %18 ve %20’dir. Aynı kaynakta sigortalı olarak 
çalışanların oranının eğitim düzeyi ve yaşla arttığını gösteren bulgular bulunmaktadır.
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olasılıkla bu yazıda ele alınan 2005-2018 dönemi verilerini de etkilemiştir.2 Bu tahminimiz 
doğruysa beşeri sermaye-ücretli veya maaşlı çalışma ilişkisi üzerine yıllık veri üzerinden 
yapılacak çıkarımlar da kayıpranmadan kaynaklanan yanlılıklar içerebilecektir. Bilindiği 
gibi TÜİK, anketlerle derlenen verilerin hedef nüfusu temsil özelliğini sağlayabilmek 
için “faktörler” kullanmaktadır. Faktörlerin, saha araştırmalarının vazgeçilmezi olan 
cevapsızlığın etkisini giderme yönünde de faydası olması beklenir. TÜİK yıllık ve 
dönemlik veriler için farklı faktörler hesaplamak suretiyle aslında kayıpranmanın eldeki 
örneği etkilediğini kabul etmektedir. Haliyle herkesin yalnızca bir kez görüldüğü bir örnek 
için ağırlık hesaplamak, bazı bireylerin bir, bazılarınınsa iki kez görüldüğü bir örnek için 
ağırlık hesaplamaktan daha güvenilirdir.

Dönemlik verileri kullanmanın bir başka avantajı mevsimselliğin etkisini görmektir. 
İçeriğe girmeden önce HİA özelinde hedeflenen nüfusun Kurumsal Olmayan (Sivil) Nüfus 
(kısaca KON) olduğunu, mecburi askerlik görevini yapanların yanı sıra yurtlarda, ceza 
ve infaz kurumlarında ve bakımevlerinde ikamet edenlerin kapsam dışında kaldığını 
hatırlatalım.3 İlhan (2012) okuldan işgücüne geçiş süreçlerini çalıştığı tezinde KON’daki 
oynaklık nedeniyle HİA verilerinin 15-19 ve 20-24 yaş gruplarını temsil özelliğini 
sorguluyor. İlhan (2015)’te ise, ADNKS ve TNSA verilerini birlikte kullanmak suretiyle 
düzeltmeler öneriliyor. Bu çalışmada herhangi bir düzeltme yapılmamıştır. Dolayısıyla 15-
24 yaş grubuna ilişkin istatistikleri yorumlarken örneklemden kaynaklanan hata payının 
daha fazla olduğu hatırlanmalıdır.4

4. Ücretli-Maaşlıların İstihdam Oranındaki Gelişmeler

Analizler, TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğü’ndeki Veri Araştırma Merkezi’nde DHİA 
mikro verilerini kullanarak, beşeri sermayeye koşullu olarak, ücret veya maaş karşılığı 

2 “Neden araştırmadınız?” diye sorulacak olursa, en son 2012 yılında güncellenen TÜİK mikro 
veri paylaşım politikası HİA’nın kısa panel boyutunun kullanılmasını sağlayacak değişkenlerin 
kullanıcılarla paylaşılmasına izin vermemektedir. Tunalı (2015)’de vurgulandığı üzere, bu politika 
işgücü dinamiklerinin takibi önünde önemli bir engel oluşturmaktadır.

3 Çeşitli kaynaklardan derlediğimiz bilgilere göre TÜİK 2007 yılından beri KON projeksiyonlarını 
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerini kullanarak yapmaktadır. Ancak bu 
projeksiyonlarda kullanılan yönteme ilişkin bir belge yoktur. Örnek adresler 2005-8 arasında blok 
tarama yöntemi ile belirlenmiş, 2009 ve sonrasında Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) kullanılmıştır. 
Araştırmamızda kullandığımız DHİA verileri ADNKS’nin devreye girmesiyle geriye doğru 
güncellenmiş olanlardır. Son olarak TÜİK’in 2014 yılında HİA uygulamasında bazı yeniliklere 
gittiğini hatırlatalım. Bunlardan en önemlileri kullanılagelen kır-kent ayrımının anlamını yitirmesi 
nedeniyle 2014 yılında örnek çerçevesinin yenilenmesi ve daha önce görüşme yapılan ayın ilk haftası 
olarak tanımlanan referans haftasının yılın tüm haftalarına yayılmasıdır.

4 İşgücü piyasasına geçiş aşamasında işsizliğin yüksek olması bir yana, iş aramayanların da yüksek 
oranlara vardığı bilinmektedir. Uysal ve Acar (2019) 2012-17 döneminde ne istihdamda ne eğitimde 
olan gençlerin 15-19 yaş grubunda %20 oranında olduğunu belgelemiştir. Oranlar kadınlarda ve 
ilköğretim mezunları arasında daha yüksektir. Yazarlar burada değindiğimiz KON hesaplama 
sorunlarından ötürü 20-24 yaş grubu için bir hesaplamaya girişmemişlerdir.
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çalışanlar üzerinden oluşturduğumuz istihdam-nüfus oranları (ÜM-İNO) üzerinden 
yapılmıştır. İlk elden her farklı BEŞERI SERMAYE gruplaması için, ÜM-İNO değerlerinin 
2005-2018 dönemindeki değişikliklerini özetlemeye yarayacak doğrusal regresyon 
denklemleri hesaplanmıştır. Bağımsız değişkenler olarak yıl değerlerinin 4. dereceden 
polinom olarak ifade edilen fonksiyonu ve kukla değişkenler olarak ifade edilen çeyrekler 
kullanılmıştır. Regresyon sonuçları kullanılarak bağımlı değişkenin kestirim değerlerini 
[fitted values] içeren ÜM-İNOP serisi oluşturulmuş, sonra hem ÜN-İNO (ham veriler) 
hem de ÜM-İNOP serilerinin (kestirim değerleri) yılları ve yılın dönemlerini belirten 
bir zaman değişkenine göre grafikleri çizilmiştir. Aşağıda okunurluğu sağlamak adına 
çoklukla ÜM-İNO yerine kısaca INO ve “istihdam oranı” kullanılmaktadır.

Grafikler en düşük eğitim grubundan başlamak üzere gruplanmış, Şekil 1 örneğinde 
görüldüğü gibi en genç yaş grubundan başlayarak erkekler solda, kadınlar sağda olmak üzere 
yaşa göre sıralanmıştır. Bu bakış açısı belli bir eğitim düzeyinde, ancak çalışma yaşamının 
farklı evrelerinde olan bireylerin istihdam edilebilirliğinde 2005-2018 döneminde gözlenen 
değişiklikleri izleme imkanını vermektedir. Her sayfanın sonuna betimleyici istatistikler 
içeren bir tablo eklemek suretiyle, bu değişikliklerin rakamsal boyutu yakalanmaya 
çalışılmıştır. Bu bölümde grafikler tek tek yorumlanmaktadır. Çalışmanın sonuna 
eklenen Tablo 2’de aynı betimleyici istatistikler toplu olarak, ama aynı yaş grubundakileri 
artan eğitim düzeyine göre sıralamak suretiyle, piyasaya giriş döneminden başlayarak 
raporlanmaktadır. Son bölümde, Tablo 2’deki ortalamalar kullanılarak oluşturulan özet 
grafikler kullanılarak bölüm 2’de ortaya atılan hipotezler irdelenmektedir. Buna ek olarak, 
dönem içi gelişmelerin bir genel değerlendirmesi yapılmaktadır.

Beşeri sermaye-istihdam oranı ilişkisi üzerine eğilmeden önce, her alt başlık altındaki 
ilk paragrafta Şekil 7’deki grafikler üzerinden belli beşeri sermayeye sahip kişilerin 
arzında zaman içinde gözlenen değişikler irdelenmektedir. Burada “zaman” kavramıyla, 
hem incelenen kısa dönem, hem de kuşaklar (yaş grupları) üzerinden izlenebilecek uzun 
zaman dilimi kastedilmektedir. Aşağıda raporlanan rakamlar DHİA üzerinden bu yazıda 
kullanılmak üzere hesaplanmıştır. Farklı eğitim düzeyinde olanların yaş grupları içindeki 
paylarının 2005-18 dönemi ortalamaları Tablo 1’de cinsiyete koşullu olarak toplu halde 
verilmiştir.

4.1. Okur-yazar olmayanlar:

En düşük eğitim grubunun payı Şekil 7’deki grafiklerin en altındaki koyu renkli kesit ile 
gösterilmektedir. Cinsiyete koşullu olarak bakıldığında okur-yazar olmayanların payının 
kuşaklar eskidikçe hızla yükseldiği dikkat çekmektedir. Bu grubun 2005-2018 döneminde 
yaşa has nüfustaki payı, erkekler için 15-24 yaş grubunda %1.5; 55-64 yaş grubunda 
%5-7 düzeyindedir. Kadınlarda en genç grupta %3-6; 55-64 grubunda % 30-40 aralığında 
değişmektedir. Emeklilik aşamasındaki erkeklerde ortalama payı %18, kadınlarda %60’dır. 
Özetle, okur-yazar olmayan kadınların payı her kuşakta erkeklerden daha yüksektir ve 
cinsiyete göre fark, kuşaklar eskidikçe giderek açılmaktadır.

Şekil 1: Okur-yazar olmayanlar istihdamı en zor bireyler olarak karşımıza çıkmaktadır. 
15-24 yaş grubundaki en genç kitlenin istihdam oranı erkeklerde %15-16, kadınlarda %4-5 
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düzeyinde bir ortalama etrafında, dar bir aralıkta dalgalanmaktadır. Bir üst yaş grubundaki 
(25-34) erkeklerin ortalama istihdam oranının sıçrama yaparak %25’e ulaşmasını düşük 
eğitimli erkeklerin askerlik yükümlülüklerini tamamlayana kadar istihdama girmekte 
yaşadığı zorluklarla açıklamak kabildir (İlhan, 2012). Aynı yaş grubundaki (25-34) 
kadınların ortalama %4 mertebesinde erkeklerin 21 puan gerisinde kalmaları, bu eğitim 
grubunda gözlenen erken evliliğe ve hemen ardından peş peşe gelen doğumlara bağlanabilir 
(TNSA, 2009, 2014). Olgunluk dönemindeki (35-44 yaş) kadınların istihdam oranın 
düşüklüğü okur-yazar olmayanların çocuk doğurduktan sonra piyasaya dönmelerinin 
zorluklarına işaret etmektedir.5

Şekil 1 (devam): Okur-yazar erkekler arasında hâkim eğilim, istihdam oranının 35-44 
yaşından sonraki evrelerde hızla düştüğü yönündedir. Eğer artan yaşla gelen tecrübenin 
piyasada değeri olsaydı durum başka türlü olurdu. Bunun hastalık gibi öznel durumların 
yanı sıra, yaşlanmanın okur-yazar olmayanlara açık işler için bir engel oluşturmasından, 
eski kuşakların yeni çalışma koşullara uymakta yaşadığı zorluklardan, giderek yaşlılara 
yönelik ayrımcılıktan kaynaklanabileceği düşünülmektedir.6

Zaman içindeki en çarpıcı değişiklik 25-34, 35-44 ve 45-54 yaş grubundaki okuma 
yazma bilmeyen kadınların istihdam edilebilirliklerinin son on yılda 6-7 puan artmasıdır. 
Bunun, 2008 ve sonrasında uygulanan istihdam teşviklerinin yanı sıra, 2011 yılında 
başlatılıp sonraki yıllarda yaygınlaştırılan, evde engelli-hasta-yaşlı bakımı için sosyal 
yardım alanların “ücretli/maaşlı” istihdamda sayılması uygulaması ile alakalı olduğunu 
düşünülmektedir.7

4.2. Diplomasız okur-yazarlar:

Okur-yazar olup ilkokulu dahi bitirmemiş olanlar Şekil 7’de en açık renkle (aşağıdan 
ikinci kesitte) gösterilmiştir. Nüfus içindeki payları, erkekler 15-24 yaş grubunda %4-7 
aralığında değişmiştir; kadınlarda erkeklerinkinin en az iki katıdır. En genç grup içindeki 
diplomasız okur-yazar payı erkeklerde 2005, kadınlarda ise 2010 yılında tepe yapmaktadır. 
Dönem içi değişiklikler 25-34 yaş grubunda süreklilik arz etmekte; erkeklerde pay %1.5’tan 
%4’e; kadınlarda ise %3’den %8’e yükselmektedir.

En genç iki yaş grubunda gözlenen bu örüntüler son 20 yılda eğitimde gözlenen 
olumlu değişikliklerden ayrışmaktadır.8 Diplomasız okur-yazarların oranınn artması 

5 Aynı yöntemle işgücüne katılma oranındaki (İKO) gelişmelere bektığımızda kadınlarda 25-34 yaş 
grubunda %18 ile erkeklerin 7 puan gerisinde olan İKO’un 35-44 yaş grubunda %25’e ulaşarak 
erkeklerin İKO’sunu yakalaması kayda değerdir.

6 Bu spekülasyonları mikro veriler üzerinden sınamak mümkündür. Kimlerin iş aradığı ama 
bulamadığı, işgücüne katılmayanların hangi nedenleri ileri sürdüğü, sorulara yanıtların cinsiyet, 
eğitim ve yaş gruplarına göre nasıl farklılaştığı çalışılmayı bekleyen konulardır.

7 Kesin bir yargıya varmak için bu olguya mikro veriler üzerinden bakılması gerekmektedir. TÜİK’deki 
uzmanlarda aldığımız bilgiler nezdinde bu hesaplama çok küçük bir hata payıyla ücretli/maaşlı olup, 
işyeri statüsü “diğer,” “iktisadi faaliyet kodu” 88 (insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri) olarak 
kodlanan kadınlar üzerinden yapılabilir.

8 Bildiğimiz kadarıyla 1997 reformunun etkilerini değerlendiren araştırmalarda bu olumsuz sonuçtan 
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önceki bölümün sonunda kısaca değinilen, 1997 eğitim reformunun 5 yılda mezun veren 
ilkokulları kaldırması ile oluşan bir durumdur. Nitekim bir üst yaş grubuna (35-44) 
bakıldığında (bkz. Şekil 7) hem oranlar daha düşük, hem de oynaklık daha azdır; erkeklerde 
%1.7-2.4 (ortalama %1.9), kadınlarda %4.5-6 arasında değişmektedir (ortalama %4.9). 
Diplomasız okur-yazarların payı üst yaş gruplarında (yaşlı kuşaklarda) bilinen nedenlerle 
artmakta, geç çıkış dönemindeki (55-64 yaş) erkeklerde ortalama %6, kadınlarda %13’e 
varmaktadır. Bunlar, 15-24 yaş grubu için gözlenenlere yakın rakamlardır. Aradan 40 yıl 
geçtikten sonra, çoğunluğun 8 yıl ya da daha fazla eğitim gördüğü bir zaman diliminde 
elinde diploma olmadan işgücü piyasasına girmeye çalışanların fırsatları haliyle çok daha 
sınırlı olacaktır

Şekil 2: Grafiklere toplu olarak bakıldığında göze çarpan ilk örüntü istihdam 
oranının bütün yaş gruplarında, erkeklerde daha belirgin olmak üzere zaman içinde 
artmış olmasıdır. Herhangi bir diplomaya sahip olmayanların gelişen, zenginleşen bir 
ekonomide kendilerine piyasada yer bulabilmeleri şaşırtıcı bir bulgudur. Bu konuya 
genel değerlendirme bölümünde geri dönülecektir. Grafikler, cinsiyete ve yaşa koşullu 
olarak Şekil 1’dekilerle karşılaştırdığında okur-yazarlığın istihdam oranını arttırıcı bir 
katkısı olduğu görülmektedir. Bu katkı, genç yaşlardaki erkeklerde (15-24, 25-34) çok 
daha belirgindir ve giderek küçülmektedir. Yaşa koşullu olarak bakıldığında cinsiyetten 
kaynaklanan farklar da hatırı sayılır düzeydedir. 15-24 yaş grubunda erkeklerin lehindeki 
16 puanlık fark, 25- 34 yaş grubunda 28 puana çıkmakta, 35-44 yaş grubunda 15 puana 
inmektedir. Çıkış-inişlerin zamanlaması “erkek para kazanır, kadın ev işlerine, çocuklara 
bakar” şeklinde özetlenebilecek geleneksel işbölümünün doğurganlığa paralel olarak 
esnediğine işaret etmektedir.

Şekil 2 (devam): Okur-yazarlığın istihdam edilebilirliği arttırdığı yönündeki bulgu ileri 
yaşlarda da geçerlidir. Eğitimi sabit tutarak yaş grupları ve/veya cinsiyet üzerinden yapılan 
karşılaştırmalardan çıkan niteliksel sonuçlar, okur-yazar olmayanların sonuçlarıyla 
(neredeyse) aynıdır. Cinsiyete dayalı farklar önce yok olmakta (45-54), sonra kadınların 
lehine dönmektedir (55-64). Okur-yazar olmak bir avantaj sağlasa dahi, “tecrübeli olmak” 
ileri yaşlarda piyasada tutunmak için işe yaramamaktadır. Bu durumun nedenleri olarak 
okur-yazar olmayanlar için listelenenler akla gelmektedir.

4.3. İlkokul ve dengi:

İlkokul mezunu olanlar, veya dengi eğitime sahipliğini belgeyenler Şekil 7’deki 
grafiklerde orta koyulukta koyu gri ile (aşağıdan üçüncü kesit olarak) gösterilmiştir. Şekil 
7 (devam) sayfasındaki paneller, 1997 eğitim reformu öncesinde ilkokul mezunu olanların 
çalışma yaşındaki nüfus içinde hatırı sayılır bir hacme sahip olduğunu belgelemektedir. 
DHİA verilerinde 35-44 yaş aralığında gözlediğimiz reformdan etkilenmemiş kuşaklarda 
bu oran erkeklerde %45-52, kadınlarda %53-57 olarak hesaplanmıştır. Piyasadan çıkış 
dönemindeki (45-54 ve 55- 64 yaş grubundaki) erkekler arasında ilkokul mezunlarının 
payı %56’ya kadar çıkmakta, emeklilik döneminde olanlar (65 yaş ve üstü) içinde 10 puan 

bahis yoktur.



17

Beşeri Sermaye - Ücret veya Maaş Karşılığında Çalışma İlişkisi, 2005-2018

düşmektedir. Kadınlarda ise kabaca 10 yılda 10 puan düşmekte; emeklilik aşamasında ise 
%19-21 düzeyine inmektedir.

İlkokul kurumunun evrimine 2. bölümün sonunda değinilmiş, 1997 reformuyla yok 
olan “diploma”nın, 2012 reformuyla ortaya çıkan 4+4+4=12 yıllık zorunlu eğitim sürecinin 
ilk 4 yıllık kademesinin tamamlandığını belirten bir “belge” halinde geri geldiğinden 
bahsedilmiştir. Bunun etkilerini Şekil 7’de görmek mümkündür: 15-24 yaş grubundaki 
erkekler içinde ilkokul ve dengi grubun payı dönem başında (2005-1. çeyrekte) %16.8 
iken 2012 yılında (3. Çeyrekte) neredeyse sıfırlanmış, sonra tekrar yükselmeye başlamış 
ve dönem sonu itibariyle (2018-4. çeyrek) ancak %2 mertebesine ulaşmıştır. Kadınlar 
içinde başlangıç değeri %28.4 iken erkeklerde olduğu gibi 2012’de (3. çeyrekte) neredeyse 
sıfırlanmış, dönem sonu itibariyle %2’de kalmıştır. Bir üst yaş grubunda da (25-34) dönem 
içinde önemli değişiklikler meydana gelmiştir. İlkokul etiketi altında toplananların payı 
erkeklerde %42’den %9’a, kadınlarda ise %54’den %14’ kadar inmiştir.

Şekil 3: İlkokul kurumunun geçirdiği evrimin izlerini 15-24 yaş için çizilen grafiklerde 
(erkeklerde daha net olmak üzere) görmek mümkündür. İstihdam oranında gerek 
incelenen dönemin ortasında başlayan iniş, gerekse sonradan gözlenen çıkış “ilkokulu 
bitiren” nüfusu temsil özelliği sorgulanabilecek örnekler üzerinden elde edilmiş sentetik 
bulgulardır. Reform öncesi 5 yıllık “klasik” ilkokulu bitirenlerin 15-24 yaş grubundakiler 
içindeki ağırlığının azalması ile birlikte dönemlik anketler üzerinden hesaplanan 
(grafiklerde “+” ile gösterilen ham) oranların 2010’dan itibaren yükselişe geçtiği, 2013’den 
başlayarak sıfıra yakın bir düzeyden erkeklerde %40, kadınlarda %10 düzeyine çıktığı 
görülmektedir. Sınıflandırmadaki değişikliklerin her iki cinsiyet grubunu da benzer 
şekilde etkilediğini varsayarak, en genç yaş grubunun istihdam oranında erkeklerin lehine 
33 puanlık bir ortalama fark olduğunu söylenebilir.

Regresyonlar üzerinden erkekler için elde ettiğimiz dalgalı örüntü, 1997 reformu 
sonrasında en az 4 yıl okumakla birlikte 8 yıllık ilköğretimi tamamlayamayanların TÜİK 
istatistiklerinde bir süre “diplomasız okur-yazar” olarak kodlandığını, 2013’den itibarense 
yeni uygulama nedeniyle alt gruptan ayrıştırıldığını göz ardı etmektedir. Özetle, HİA dâhil, 
TÜİK kaynaklı hanehalkı verilerinden yola çıkarak yapılan analizlerde, işgücü piyasasında 
hala büyük yer tutan eski kuşak 5 yıllık ilkokul mezunları ile yeni kuşak 4 yıllık ilkokulu 
bitirenleri ayırmak gerekmektedir.

Bu bağlamda Şekil 7’ye geri dönüldüğünde, yukarıda anlatılan reform kaynaklı 
değişiklikler, incelenen 2005-2018 döneminde 5 yıllık klasik ilkokul mezunlarının 
payının tedrici olarak azalmasına denk geldiğinden Şekil 3’te 25-34 yaş grubu için çizilen 
grafiklerde kompozisyon değişikliğinden kaynaklanan bir sorun bulunmamaktadır. 
Yazının ana konusuna dönüldüğünde ise, 25-34 ve 35-45 yaş gruplarında ilkokul diploması 
olan erkeklerin istihdam oranının, diplomasızlardan 9-10 puan daha yüksek olduğu 
görülmektedir. Kadınlarda bu fark 4 puanla sınırlıdır.

Okur-yazarlar için gözlenen örüntülere benzer şekilde, dönem içinde ilkokul 
bitirenlerin istihdam oranının arttığı, 25-34 yaş grubundaki erkeklerde %62, kadınlarda 
%13’e yakın bir düzeyde tepe yaptığı görülmektedir. Dönem boyu tedrici artışlar bir üst yaş 
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grubunda (35-44) da gözlenmekte, ücret veya maaş karşılığı çalışanların oranı erkeklerde 
%43’ten %56’ya, kadınlarda ise %6’dan %19 düzeyine yükselmektedir. Bu gelişmelerin Şekil 
7’de 25-34 grubunda çok net, 35-44 yaş grubunda daha tedrici olarak gözlenen, ilkokul 
mezunlarının payındaki (göreli arzdaki) azalma ile alakalı olabileceği düşünülmektedir. 
Cinsiyete dayalı işbölümü ilkokulu bitirenlerde de bariz bir şekilde istihdam oranlarına 
yansımaktadır. İşgücü piyasasına giriş evresinde erkeklerin lehine olan 33 puanlık fark, 
çocuk bakımı yükümlülüklerinin arttığı 25-34 yaş grubunda 48 puana kadar çıkmakta, 
35-44 yaş grubunda 40 puana inmektedir.

Şekil 3 (devam): İlkokul diplomasına sahip olanların da daha alt eğitim grubunda 
olanlar gibi, olgunlaşma dönemi olarak tanımladığımız bir aşamada (35-44 yaşında) 
istihdamdan çıktıkları gözlenmekte, dolayısıyla iş tecrübesinin piyasada rağbet görmediği 
anlaşılmaktadır. Öte yandan 45-54 ve 55-64 yaş gruplarınında istihdam oranın dönem 
boyunca kesintisiz bir tempoda arttığı da açıktır. Erkeklerde dönem sonu itibariyle İNO 
45-54 yaş grubunda 18 puan, 55-64 yaş grubunda 11 puan daha yüksektir. Kadınlarda 
artışlar sırasıyla 11 ve 4 puandır. Şekil 7’de her iki yaş grubunda da ilkokul mezunlarının 
payının dönem boyunca fazla değişmediği görülmektedir. Dolayısıyla İNO artışları bir 
yandan bu eğitim grubuna yönelik talebin zaman içinde arttığına işaret ederken, diğer 
yandan yeni kuşakların (yaş grubuna yeni dahil olanların) öncekilere göre piyasada daha 
uzun bir süre kalabildiğini göstermektedir.

Üst eğitim grubuna geçmeden önce, Şekil 1-3 üzerinden 2005-2018 dönemi için toplu 
bir ön değerlendirme yapılacak olursa: Erkeklerin kazanımları daha belirgin olmak üzere, 
hemen her yaş-eğitim grubunda dönem sonundaki istihdam oranı dönem başındakinden 
yüksektir. Kazanımlar, 25-54 yaş aralığındaki ilkokul mezunu erkeklerde 13-18 puan 
arasında, kadınlarda 7-13 puan arasında değişmektedir. Aynı yaş aralığındaki diplomasız 
erkeklerde 16-31, kadınlarda 4-8 puanlık artışlar vardır. Piyasaya giriş ve tutunma 
aşamalarında (15-24 Reel asgari ücretin 2005-2015 döneminde yılda ortalama %1 arttığı; 
çifte seçim yılı olan 2015’in sonunda ise %24 düzeyinde bir artış yaşandığı düşünüldüğünde, 
istihdam oranındaki gelişmeler küçük, tedrici reel artışlarına rağmen düşük eğitimlilerin 
piyasa dışına itilmediklerine; beklenmedik ölçekteki artışınsa diplomasız erkekleri (İNO 
artışlarını bir süreliğine durdurmak suretiyle) olumsuz yönde etkilemiş olabileceğine 
işaret etmektedir.

Öte yandan düşük eğitimlilerin nüfustaki payının özellikle genç kuşaklarda zaman 
içinde azaldığı da unutulmamalıdır. DHİA 3. çeyrek verilerine göre 2005’de kurumsal 
olmayan nüfusta 11.8 milyon kişi (toplamın %50’si) ilkokul ve altında eğitime sahipken, 
bu rakam 2018’de 11.1 milyona (%37’ye) inmiştir. Özetle, istihdam oranındaki artışlar 
potansiyel arzda %6 düşüş olan, 15-34 yaş grubunda ilkokul ve altı eğitime sahip bireylerin 
hızla azaldığı bir dönemde gerçekleşmiştir.

4.4. Ortaokul ve dengi:

Şekil 7’deki grafiklerde 8 yıllık ilköğretim ve ortaokul mezunlarından oluşan ortaokul ve 
dengi grup gri rengiyle (yukarıdan üçüncü kesit olarak) gösterilmiştir. Bu grubun payının 
genç kuşaklar (15-34 yaş nüfus) içindeki payının zaman içinde arttığı gözlenmektedir. 
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Öyle ki, 15-24 yaş aralığında olup 8 yıllık eğitime sahip olanlar dönem ortası itibariyle 
çoğunluğu oluşturmaktadırlar. Buna paralel olarak, eğitim reformunun etkisiyle 8 yıllık 
ilköğretim mezunlarının payı artarken, ortaokul mezunlarının payı düşmektedir. İşgücü 
piyasasına geçiş aşamasındaki erkekler arasında ortaokul mezunlarının, ortaokul ve 
dengi grubunun içindeki payı 2005’de %28, 2007’de %14, 2009’da %4’tür. 2012 itibariyle 
bu yaş grubundakilerin tamamı 8 yıllık zorunlu eğitimi tamamlayıp ilköğretim diploması 
alanlardır. Kadınlarda da benzer bir kompozisyon değişikliği süreci yaşanmıştır.

Şekil 4: 1997 reformu sonrasında ilköğretimi bitirenlerin çoğunluğunun liseye devam 
ettiği bilinmektedir. Nitekim Şekil 4’e bakıldığında, 15-24 yaş grubundaki erkeklerde 
istihdam oranının başlarda arttığı, sonra eğitime devam eğiliminin ağır basmasıyla %30 
dolayında yatay bir seyir izlediği görülmektedir. Kadınlarda ise başta %7 düzeyinde olan 
İNO dönemin sonu itibariyle %10’a ulaşmıştır.

Bir üst yaş grubu (25-34) da kompozisyon değişikliklerinden etkilenmiştir. Sekiz yıllık 
ilköğretim diplomasına sahip olanlar DHİA’da ilk kez 2007 3. çeyrekte görülmüştür. Önceki 
dönemlerde bu grupta gözlenenler, ilkokulun 5 yıl olduğu ve bitiren çoğunluğun piyasaya 
yöneldiği bir dönemde ortaokulu bitirmek suretiyle farklılaşanlardır. 2008’den başlayarak 
bu grubun ağırlığı azalmaktadır, zira ilköğretim mezunları sayıca daha büyük bir kitledir. 
Şekil 4’de İstihdam oranının seyrine bakıldığında, erkeklerde 2005-2012 arasında 10 
puanlık artışın ardından, %63 civarında dengelenen bir seri görülmektedir. Kadınlarda 
dönem boyu gözlenen tedrici artış, baştaki %12’lik oranı ancak 3 puan yukarı taşımıştır. 
Dönem başında erkeklerin lehine 40 puan olan fark, dönem sonunda 10 puan artmıştır.

Olgunlaşma evresindeki (35-44 yaş) erkeklerin istihdam oranının önceki evrelerde 
gözlenen oranların az da olsa altında kaldığı görülmektedir. Bu yaş grubundakilerin 
tamamının reformlar öncesi dönemde ortaokul bitirenler olduğu hatırlanmalıdır. Demek 
ki, bu kuşaktaki erkeklerin ne potansiyel tecrübe artışından, ne de ilkokul sonrasında 
eğitime devam oranın düşük olduğu bir evrede ortaokulu bitirmekten kaynaklanan bir 
avantajı vardır. Kadınlarda ise durum oldukça farklıdır. Erkeklerin istihdam oranı dönem 
boyunca %56’dan %60’a tedrici olarak artarken, kadınlarda istihdam oranı %11’den %24’e 
hatırı sayılır bir artış göstermiştir. Önceki evrede (yaş diliminde) erkeklerin lehindeki 
ortalama 47 puanlık fark, bu yaş grubunda 40 puana düşmüştür. Aşağıda değinileceği 
üzere, üst yaş gruplarında fark daha da kapanacaktır.

Şekil 4 (devam): İşgücünden çıkış evresinde olan kuşaklarda ortaokul mezunlarının 
payı hayli düşük olmakla birlikte zaman içinde neredeyse değişmemiştir [Şekil 7 (devam) 
yukarıdan üçüncü kesit]. Erken çıkış olarak tanımladığımız evrede (45-54 yaş grubu) 
erkekler için önceki evrede %57 olan ortalama istihdam oranı %41’e düşmüş, kayıp 16 puan 
olmuştur. Kadınlarda ise ortlama oran %17 iken %11’e düşmüş, kayıp 6 puan olmuştur. Bu 
kuşaktaki ortaokul mezunları çalışanlar arasında sosyal sigortalı olanların payının yüksek, 
asgari emekilik yaşınınsa düşük olması, sert düşüşlerin emeklilik kaynaklı olabileceği 
ihtimalini ortaya koymaktadır. Öte yandan 2005-2018 döneminde erkeklerde 12 puan, 
kadınlarda ise 10 puanlık bir artış görülmektedir. Artışlar asgari emeklilik yaşının kademe 
kademe yükseldiği bir döneme denk gelmektedir. Kadınlarda dönemin başında gözlenen 
düşüş teşviklerin başladığı yıllarda tersine dönmüş, İNO 12 puan yukarı taşınmıştır. 
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Dönem sonu itibariyle kadınların %19’u, erkeklerin %46’sı istihdamdadır.
55-64 yaş grubundaki erkeklerde önceki evreye göre ortalamada 27 puan kayıp 

görülmektedir. Kadınlarda ise kayıp 8 puandır. Öte yandan 2009 sonrasında İNO geç 
çıkış evresindeki erkeklerde 8 puan artmış, %20’yi aşmıştır. Artışlar başta kadınlar ve 
genç erkekler için devreye sokulan teşviklerin tüm erkeklere yayıldığı döneme denk 
gelmektedir. Öte yandan sigortalı çalışmaya başlamanın gecikmesi ve/veya çalışmaya ara 
verilmesi halinde artışların emeklilik reformuyla da ilişkilendirilmesi mümkündür. Daha 
düşük eğitim gruplarında olduğu gibi, 65 yaş ve üstü bireylerin istihdam oranı çok çok 
düşüktür. Ortalamalar erkeklerde %3, kadınlarda %1’in altındadır.

4.5. Lise mezunları:

Analizlerde genel lise ve meslek lisesi mezunları birlikte ele alınmıştır. Şekil 7’de siyaha 
yakın bir renk ile (yukarıdan ikinci kesit olarak) izlenen lise mezunları, nüfus içindeki 
payları itibariyle 15-24 yaş grubunda ilköğretim mezunlarının ardından ikinci en büyük 
kesimdir.9 Dönem ortalaması erkeklerde %30, kadınlarda %26 dolayındadır; fark nerdeyse 
4 puandır. Eğitimlerini reformlar öncesinde tamamlayan daha yaşlı kuşaklara bakıldığında, 
65 ve üstü yaş grubunda erkeklerde %5.6, kadınlarda %3 olan lise mezunu payının önceki 
kuşaklarda kademe kademe arttığı görülmektedir. Kadın-erkek farkı 25-34 yaş grubunda 
en yüksek değeri almaktadır (9 puan). Yaşlı kuşaklarda ise bu fark azalmaktadır.

Şekil 5: Lise mezunlarının istihdam oranının dönem içinde bütün yaş-cinsiyet 
gruplarında arttığı gözlenmektedir. 15-24 yaş grubundaki erkeklerin grafiğinde dönem 
başı-sonu ortalamaları arasında 8 puan vardır ve oran %34’e ulaşmıştır. Kadınlarda ise 
2005-2008 arası 4 puan artışın ardından, oran 2009 krizinin etkisiyle %19 düzeyinde sabit 
kalmıştır. İlköğretim mezunlarında bu yaş grubunda baskın olan eğitime devam eğilimi 
lise mezunları için de geçerlidir. Polat (2007)’da detaylarıyla anlatıldığı üzere, çalıştığımız 
dönemde üniversitelere yönelimin hızla arttığı bilinmektedir. 2004 yılında 18-24 yaş 
grubundakilerin %16’sı yüksek eğitimde iken, bu oran 2012 yılında ikiye katlanmıştır. 15-
24 yaş grubu için gözlenen düşük istihdam oranlarının ikinci nedeni işgücü piyasasına 
geçiş süresinin uzamasıdır (İlhan, 2012).

25-34 yaş grubunda lise mezunu erkeklerin dönem başında %62 olan istihdam oranı, 
12 yılda 9 puan artmıştır. Kazanımlar 2012’ye kadar daha hızlı olmuş, sonra yavaşlamıştır. 
Kadınlarda hem başlangıç düzeyi çok daha düşük (%24), hem de kazanımlar 5 puanla 
sınırlıdır. Kadınlarda oranın artış hızı 2009’da bir nebze yavaşlamıştır. Cinsiyete göre fark 
başta 36 puan iken, dönem sonunda 7 puan yükselmiştir. Bu yaş grubundakilerin bir 
kısmının üniversitede, bir kısmının da yüksek lisans aşamasında eğitimlerini sürdürdükleri 
bilinmektedir. Şekil 7’de 25-34 yaş grubunda üniversite mezunlarının payında gözlenen 
artışlar ve kadınların dönem sonunda erkekleri yakalamış olması olumlu göstergelerdir. 

9 Liseyi tamamlayanların oranında 2007’ye kadar gözlenen tedrici artışın arkasından gelen düşüş 
çarpıcıdır. Bunun çoğunluğun bulunduğu genel liselerde ve teknik olmayan meslek okullarında 11 yıl 
olan eğitim süresinin 2007 yılında 12 yıla çıkarılmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Dönem 
sonuna doğru belirginleşen tedrici artış ise 2012 yılında zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasıyla 
alakalı bir gelişmedir.
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Ancak lise mezunlarının istihdam oranlarındaki kadın-erkek farkını eğitime devamla 
açıklamak mümkün değildir. Evliliğe adım atmanın ertelenmesiyle birlikte doğurganlığın 
bu yaş grubunda tepe yapması cinsiyete dayalı işbölümünün etkisini akla getirmektedir. Öte 
yandan bu yaş grubundaki kadınların işgücüne katılım oranlarının dönem içinde %40’dan 
%44’e yükselmesi farkın cinsiyete dayalı ayrımcılıktan da beslendiğini düşündürtmektedir.

Bir üst yaş grubuna (35-44) bakıldığında ortalama İNO’nun önceki yaş aralığına 
yakın olduğu, ama dönem içinde farklı dinamikler olduğu görülmektedir. Erkeklerde 
dönem başında %64 düzeyinde olan oran, 2012’ye kadar 3 puan yükselmiş, sonra yatay 
bir seyir izlemiştir. Kadınlarda %22’ten başlayan oransa dönem boyunca artmış, %32’ye 
dayanmıştır. Dönem başında 41 puan olan cinsiyete dayalı fark, dönem sonunda 34 puana 
inmiştir. Bu gelişme önceki yaş grubu için ileri sürülen doğurganlık etkisinin bu yaş grubu 
için ortadan kalkmasıyla uyumludur.

İlk üç yaş grubu birlikte ele alındığında; lise mezunu kadınların, doğurganlığın büyük 
ölçüde geride kaldığı üçüncü evrede ev üretiminden kopup pazara yönelebilmeleri için 
şartların oluştuğu anlaşılmaktadır. Bu kazanımların hizmet sektöründeki gelişmelerden 
beslendiği tahmin edilmektedir. Katılım oranındaki gelişmelerse talebin arzın hayli 
gerisinde kaldığına işaret etmektedir.

Şekil 5 (devam): Bölüm 2’de değinildiği üzere yaşa göre çizilen ortalama kazanç 
profillerinin eğimi, lise mezunları grubunda tecrübenin değerli olduğuna işaret etmektedir. 
Bununla birlikte 45-54 yaş aralığına geçince İNO düşmekte, ama gerek düşüş miktarları, 
gerekse ulaşılan düzeyler ortaokul mezunlarına kıyasla daha olumlu bir tablo çizmektedir. 
55-64 yaş grubu için gözlenen ortalama değerler erkeklerde ortaokul mezunlarının 
ilerisinde, kadınlardaysa aynı düzeydedir. Dönem içinde gerçekleşen İNO artışları 45-54 
yaş grubunda erkeklerde 9, kadınlarda 11 puan; 55-64 yaş grubunda erkeklerde yine 9, 
kadınlarda ise 5 puana yakındır. Çalışma yaşamından çıkış evrelerinde istihdam oranın 
artıyor olması ve dönem içi profillerdeki dış-bükeylik beşeri sermayenin giderek daha 
etkin kullanıldığına işaret eden olumlu bulgulardır. Bu gelişmelerin ne kadarının sigortalı 
çalışan, ne kadarının sigortasızlardan beslendiği bilinmemektedir. Emeklilik yaşının 
kademe kademe yükselmesiyle, emekli maaşının istihdamı caydırıcı etkisini görmek 
zorlaşmakta mıdır? İşgücü piyasasına geç girenler sigortasız çalışmayı tercih etmekte midir? 
Bunlar ancak daha detaylı analizlere yanıtlanabilecek sorulardır. Emeklilik döneminde (65 
ve üstü) ise durum düşük eğitimlilerinkinden farklı değildir. Çıkış evrelerinde gözlenen 
istihdamda daha uzun süre kalma eğiliminin (şimdilik) bu yaş grubuna yansımadığı 
görülmektedir.

4.6. Üniversite mezunları:

İki-üç yıllık yüksek okulları bitirenleri de kapsayan üniversite mezunları grubu Şekil 
7’de gri renkle (en üstteki kesit olarak) gösterilmiştir. Yüksek eğitime hücumun etkileri 25-
34 yaş grubu için çizilen grafiklere net olarak yansımıştır. Dönem başında erkeklerde %14, 
kadınlarda %10 olan üniversiteli payının dönem sonunda %32 seviyesinde eşitlenmesi 
çok önemlidir ve gerek beşeri sermaye-büyüme hızı ekseninde, gerekse cinsiyet eşitliği 
yönüyle ayrıca ele alınması gereken bir gelişmedir. Kuşaklar arası farklar, bu vurguyu 
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desteklemektedir. Erken (45-54) ve geç çıkış (55-64) evrelerinde üniversite mezunlarının 
ortalama payı erkeklerde sırasıyla %11.8 ve %11.1; kadınlarda %6.2 ve %4.4’dir. 35-44 yaş 
grubunda erkeklerde %16; kadınlarda %10.5 olan yüksek eğitim mezunu payları on yıl 
sonra sırasıyla %22 ve %20’ye ulaşmıştır.

Şekil 6: Yüksek eğitime yönelme eğiliminin etkileri Şekil 7’de 15-24 yaş grubunda dahi 
görülebilmektedir. Ön lisans eğitiminin en erken 19 yaşında tamamlanabileceğinden 
yola çıkılarak, bulguların aslında 20-24 yaş grubundakilerin durumunu yansıttığı 
ileri sürülebilir. 3. Bölümün sonunda, bu yaş grubuna has istatistikler yorumlanırken 
karşılaşılan sorunlar açıklanmıştır. Eğitimde geçen sürenin uzaması, üniversitelerin yurt 
çapında yaygınlaşması ve erkeklerin askerlik yükümlülüklerini hangi aşamada ne süreyle 
yerine getireceklerine ilişkin değişiklikler, olası hataların boyutuna ilişkin tahmin yapmayı 
zorlaştırmaktadır. Hanelere yazın yapılan ziyaretlerde bu yaş grubunu yakalama şansının 
daha yüksek olduğu düşüncesiyle 3. Çeyrek için hesaplanan istihdam oranı erkeklerde 
4 puanlık artışla dönem sonunda %42’ye ulaşmaktadır. Kadınlarda ise erkeklerinkinden 
daha hızlı gelişen yüksek eğitime yönelim eğilimi ile uyumlu bir biçimde %40’dan %33’e 
kadar inmektedir.

Çoğunluğu eğitimini tamamlamışlardan oluşan 25-34 yaş grubunda dönem başında 
%71-73 arasında dalgalanan erkeklere has istihdam oranı, 2014 yılında %78 ile tepe yaptıktan 
sonra başlangıçtaki değere geri dönmektedir. Bu örüntünün 2015 yılı ve sonrasındaki politik 
gelişmelerle alakalı olup olmadığı sorusu bu yazının hedeflerini aşmaktadır. Kadınlarda ise 
durum farklıdır. Dönem başında %61-65 arasında erkeklerinkinden ortalamada 9 puan 
daha düşük ölçülen istihdam oranı, 2010 yılından başlayarak azalmakta ve dönem sonunda 
%55 düzeyine, erkekler için hesaplananın 17 puan altına inmektedir. İstihdam oranındaki 
düşüşlerin; yükseköğretime yönelimin yeni üniversitelerin devreye girmesiyle hızla 
arttığı bir döneme denk gelmesi, talebin yeni mezunların piyasaya girmesiyle artan arzın 
gerisinde kaldığını düşündürmektedir. Polat (2007), yüksek eğitimin yaygınlaşmasının 
bütçeden eğitime ayrılan payın % 3-4 düzeyinde sabit kaldığı bir dönemde gerçekleştiğini 
vurgulamaktadır. Bu saptamadan yola çıkarak, makasın açılmasının mezunların ortalama 
kalitesinin düşmesiyle alakalı olduğunu ileri sürmek de mümkündür.10

Olgunluk dönemi olarak nitelediğimiz 35-44 yaş grubunda gelişmeler önceki yaş 
grubuyla benzerlikler içermektedir. Erkelerde dönem başında tutunma aşamasında (25-34 
yaş) gözlenenden yüksekte %80’lik bir ortalamanın etrafında oynaklık gösteren, 2012-14 
arasında %84’lere varan istihdam oranı dönem sonunda baştaki düzeyine geri dönmüştür. 
Kadınlarda %70 düzeyinde başlayıp, 2 puanın üstünde bir artışın ardından 2010 sonrasında 
düşüşe geçen oran, dönem sonunda %65’e gerilemektedir. Önceki yaş grubunda olduğu 
gibi, önümüzde üniversite mezunlarına olan talebin arzın gerisinde kaldığını düşündürten 
bir resim bulunmaktadır.

10 Yüret (2010) 1997 reformunun sonuçlarını irdelediği makalesinde eğitimin beşeri sermayeyi 
arttırdığı tezine alternatif olarak geliştirilen, eğitimin aslında daha kabiliyetli olanları ayrıştırmaya 
yaradığını, diplomalarınsa farklı kabiliyet düzeyine sahip olan bireyleri etiketlemek için var 
olduğunu ileri süren “tarama kuramına” [screening theory] destek bulmuştur. İstihdam oranındaki 
düşüş kuramın çıkarımlarını destekleyen bir gelişmedir.
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Şekil 6 (devam): Önceki evrelerde tecrübeyle yükselen ortalama istihdam oranları 45-
54 yaş grubunda düşmekte, ancak lise mezunlarıyla karşılaştırıldığında kayıpların daha 
az olduğu görülmektedir. Bütün grafikler dönem içinde artışlara işaret etmektedir. Erken 
çıkış evresindeki (45-54 yaş) erkeklerin istihdam oranının 2007-2014 arasında 18 puan 
arttığı, ancak 2015 sonrasında 3 puan kayıp yaşandığı görülmektedir. Dönem sonundaki 
%70’lik oran, dönem başındaki değerin 10 puan üstündedir. Kadınlarda 2007’de başlayan 
artış, 2013’te hız kesmiş, ama dönem sonuna kadar devam etmiştir. İstihdam oranında 
2005 yılına göre 15 puana yaklaşan çarpıcı bir kazanım söz konusudur. Geç çıkış 
evresindeki ortalama erkeklerde %29, kadınlarda %14 ile önceki evrenin hayli altındadır. 
Dönem içi dinamikler erken çıkış evresindekilere benzemektedir. Kazanımlar erkeklerde 
17, kadınlarda ise 13 puandır. Emeklilik evresindeki örüntüler piyasada kalma eğiliminin 
dönem içinde arttığını, ancak İNO’nun 2018 itibariyle erkeklerde %8, kadınlarda %3 
düzeyinin altında kaldığına işaret etmektedir.

Beşeri sermaye bakış açısından, piyasadan çıkış evrelerindeki üniversite mezunlarının 
daha düşük eğitime sahip yaşıtlarına göre daha yüksek istihdam oranlarına ulaştıklarının 
gözlenmesi şaşırtıcı değildir. Şekil 6’da yer alan grafiklerin altındaki tabloda raporlanan yaş 
grubu ve cinsiyete has ortalamalar üzerinden hesaplanan değerler (K – E), lise ve altında 
hep erkekler lehine olan farkların üniversite mezunları arasında da her evrede devam 
ettiğini göstermektedir. Öte yandan farklar alt eğitim grupları için hesaplananlardan 
düşüktür.

Mevsimsellik: Toplulaştırılmış verilere göre istihdam oranının en yüksek olduğu dönem 
3. Çeyrek, en düşük olduğu dönemse 1. Çeyrektir. İlkbahar ve sonbahar aylarına denk gelen 
2. ve 4. Çeyreklerin oranları ise birbirine yakındır. Özetle; istihdam oranları Ç1 < Ç4 ≈ Ç2 < 
Ç3 şeklindedir. Bu toplu sıralama tarım, turizm ve inşaat kaynaklı etkileri yansıtmaktadır. 
Beşeri sermayeye koşullu olarak bakıldığında durum çok farklıdır. Şekil 1-6’daki eğitim ve 
yaşa göre çizilen grafiklerde bilindik “toplu” sıralamadan farklılaşan bir sürü kombinazon 
bulunmaktadır. İncelenen 72 grafikte karşılaşılabilecek 24 kombinazonun 18’ine örnek 
bulmak mümkündür. Beşeri sermaye donanımı ile istihdam oranının mevsimsel boyutu 
arasındaki ilişki işsizlik olgusuyla köprü kurmak için ipuçları içerecektir.

5. Genel Değerlendirme

Bu çalışma kapsamında, 2005-2018 yılları Dönemlik HİA mikro verileri üzerinden, 
farklı beşeri sermaye donanımına sahip bireylerin ücretli-maaşlı istihdam edilebilirliğindeki 
değişiklikler irdelenmiştir. Beşeri sermaye, tamamlanan eğitim düzeyi ve 10’lu yaş aralıkları 
üzerinden ölçülen (potansiyel) tecrübe boyutuyla ele alınmıştır. İstihdamın sektörlere 
dağılımındaki belirgin yoğunluk farkları ışığında, kadın ve erkekler ayrı ayrı incelenmiştir. 
İkinci bölümde, beşeri sermayenin artmasıyla verimliliğin de artacağı ön-kabulünden 
yola çıkılarak, beşeri sermaye yazınından beslenen üç hipotez ileri sürülmüştür: (H1) Yaşa 
koşullu olarak, eğitim düzeyi arttıkça istihdam oranı da artar. (H2) Eğitime koşullu olarak, 
tecrübe arttıkça istihdam oranı da artar. (H3) Eğitim düzeyi yükseldikçe tecrübenin 
istihdam oranı üzerindeki olumlu etkisi de artar. Bölüm 3’te eğitim düzeyine koşullu 
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olarak, Şekil 1-6 üzerinden yapılan değerlendirmelerde (H2)’ye desteğin zayıf olduğu, 
işgücüne katılım davranışları nezdinde çıkış evreleri olarak etiketlenen evrelerde başka 
faktörlerin ağır bastığı belirlenmiştir.

Şekil 1-6’nın altındaki tablolarda, eğitime koşullu olarak çeşitli betimleyici istatistikler 
raporlanmıştır. Tablo 2’de aynı istatistikler, yaş grubuna (çalışma evresine) koşullu 
olarak eğitim düzeyleriyle ilişkiyi netleştirecek şekilde sıralanmıştır. Burada ortalamalar 
üzerinden giderek hipotezlere toplu halde bakılacak ve bulguların dönem içi eğilimlerden 
arındırılmış özeti verilecektir. Şekil 8’de, Tablo 2’de erkekler için raporlanan istihdam-
kurumsal olmayan nüfus oranlarının (İNO) dönem ortalamalarının 6 farklı eğitim 
grubu için onlu yaş aralıklarıyla ilişkisini gösteren özetin özeti niteliğinde bir grafik 
bulunmaktadır. Dikey eksen istihdam oranını, yatay eksen ise evreleri göstermektedir. 
Hipotezler bu grafik üzerinden sınanacak olursa, H1’in nüfusu temsil özelliği tartışmaya 
açık olan 15-24 yaş grubu dışında desteklendiği görülmektedir. Yaşça ileri evredekilerin 
aynı zamanda daha yaşlı kuşakları temsil ettiğini hatırlayacak olursak, H2’ye en güçlü 
destek, üniversite mezunlarında; o da ilk üç yaş grubu ile sınırlı olarak bulunmuştur. 
Diğer eğitim düzeylerinde 35-44 yaş grubundan başlamak üzere istihdam oranı kademe 
kademe düşmektedir. Eğer piyasa tecrübeli olanları tercih etseydi, olgunluk dönemi olarak 
nitelediğimiz evrede istihdam oranının artması gerekirdi. Yaşça ileri evredekilerin aynı 
zamanda daha yaşlı kuşakları temsil ettiğini hatırlayacak olursak, H2’nin daha güvenilir 
bir sınamasını yapmak için aynı doğum kuşaklarını farklı evrelerde izlemek tercih 
edilmelidir. Kuşak-yaş etkilerinin ayrıştırılması buradakinden çok daha kapsamlı bir 
analiz gerektirmektedir.

İstihdam oranları arasındaki farklar H3’e de sınırlı da olsa destek vermektedir, zira 
birinci evreden (15-24) ikinciye (25-34) geçerken İNO artış hızları eğitimle (neredeyse) 
doğru orantılı olarak yükselmektedir.11 Üniversite mezunları için gözlenen profil H3’ü 
olgunluk evresinde de desteklemektedir. Dahası İNO’daki düşüşler, düşük eğitim 
gruplarında daha erken evrelerde başlamaktadır. İlk evre hariç, istihdam oranı profillerinin 
eğitim düzeyine göre sıralanmasını beşeri sermayenin önemini yansıtan bir toplu bulgu 
olarak değerlendirmek mümkündür.

Şekil 9’da yer alan kadınlar için çizilen grafikte ilk ve son evreler dışında H1’e destek 
güçlüdür. Kadınlarda istihdam oranındaki artışın üniversite mezunları ile sınırlı kalmayıp, 
ortaokul ve altı eğitim gruplarında da üçünce evrede tepe yapmasından yola çıkarak, H2’ye 
desteğin erkeklerdekinden yüksek olduğu söylenebilir. Lise ve üstü grupların profilleri 
olgunlaşma dönemi dahil H3’e destek vermekte, ancak üniversite mezunlarının piyasadan 
hızlı çıkışı başka faktörlerin ağır bastığına işaret etmektedir. Erkeklerde olduğu gibi 
profillerin eğitim düzeyindeki farklarla uyumlu bir katmanlaşma göstermesi makalenin 
çıkış noktasını oluşturan beşeri sermayenin verimlilikle olan bağını destekleyen bir 
bulgudur.

11 “Neredeyse” yazmamızın nedeni ortaokul ve lise mezunları için gözlenen eğimin üniversite 
grubununkinden yüksek olmasıdır. HİA’da en geç yaş grubundakilerin temsili sorununa sığınarak 
bu nuans gözardı edilmiştir.
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Çıkış evrelerinde arzı kısıtlayan, dolayısıyla istihdam oranını düşüren bir başka faktör 
emeklilik maaşına erişimdir. Eğitim yükseldikçe sigortalı çalışanların oranının arttığı 
hatırlandığında, emeklilik maaşı bağlandığı için piyasadan çıkanların payı da eğitimle 
artacaktır. Şekil 8 ve 9’da bu çıkarım desteklenmektedir. Çıkış kararında piyasa ücretinin 
de etkin bir rolü bulunmaktadır. Tecrübe üzerinden sağlanan beşeri sermaye kazanımları, 
artan verimlilik üzerinden daha yüksek piyasa ücretlerine erişime imkân verseydi, 
emeklilik sonrası çalışma tercih edilebilirdi. Lise ve üniversite mezunları için çizilen 
profiller, kadınların erkeklerden daha hızlı çıkış yaptığına işaret etmektedir. Üniversiteyi 
bitirip kamu sektöründe çalışmaya başlayan ve 20 yıl sonra emekli olan kadınlar bu 
kuşaklardadır.

Önceki bölümde 45-54 ve 55-64 yaş gruplarında istihdam oranının lise ve altı 
eğitim gruplarında dönem içinde arttığı, dolayısıyla istihdamdan düşme yaşının 
yükseldiği gözlemlenmiştir. Bunun ne kadarının asgari emeklilik yaşının kademe 
kademe yükselmesinden, ne kadarının teşviklerden, ne kadarının ekonomik büyümeden 
kaynaklandığı araştırmayı bekleyen bir konudur.

Şekil 10’da Tablo 2’deki ortalama oranlar üzerinden cinsiyet farkları özetlenmektedir. 
Yatay eksen öncekilerdeki gibi evreleri takip etmemizi sağlamaktadır. Dikey eksende 
istihdam oranı farkları bulunmaktadır. Eğriler bütün eğitim gruplarında ve tüm evrelerde 
erkeklerin lehine farklara işaret etmektedir. Farklar düşük eğitim gruplarında artma 
eğilimindedir. Grafikteki en ilginç bulgu farkın 25-34 yaş grubunda en yüksek noktasına 
ulaşıp sonraki evrelerde kapanmasıdır. Evdeki sorumlulukların azalmasıyla birlikte 
kadınların istihdam oranı yükselmekte, fark kapanmaktadır. Ortaokul ve altı eğitime 
sahip kadınlardaki örüntü farkın 25-34 yaş grubunda diğerlerinin en az iki katı olmasıyla 
ayrışmaktadır. Bu evrede gözlenenler cinsiyete dayalı iş bölümünün eğitim düzeyi ile 
ilişkisini net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Sonuçların grafikler üzerinden yorumunu içeren önceki bölümde, 2005-2018 
dönemindeki gelişmelere odaklanılmıştı. Bunlar içinde öne çıkan bir gelişme, ilköğretim 
mezunu veya daha düşük eğitimli kadınların istihdam oranının 25-34, 35-44, 45-54 yaş 
gruplarında artmasıdır. Kazanımlar okur-yazar olmayanlarda 6-7 puan, diplomasız okur-
yazarlarda 4-8 puan, ilkokul ve dengi eğitim sahip olanlarda 7-12 puan aralığındadır. 
Akarçay ve Pelek (2019) 2007-2017 döneminde düşük ücretle (medyan ücretin 2/3’ü ve 
altında) çalışanlar üzerine odaklandıkları makalede, kadınların görece hızlı istihdam 
artışının hizmetlerde kadınların yoğun olduğu alt sektörlerde ve düşük ücretli işler 
üzerinden gerçekleştiğini belgelemişlerdir. Bu çalışmada ortaokul ve altı eğitimlilerde, 
özellikle de 35-44, 45-49 yaş grubunda gözlenen artışların bu süreçle alakalı olduğu 
düşünülmektedir. Bu gelişmeler, gelişen bir ekonomide kadınların istihdam edilmesi 
önündeki engellerin aşılabilir olduğuna işaret etmektedir. Her ne kadar engeller arasında 
sayılan erkek-egemen kültür cinsiyete dayalı işbölümüne yansısa da, zamanla ve eğitim 
düzeyinin artmasıyla bu etki azalmaktadır.

Çalışmanın bir başka çarpıcı bulgusu, üniversite mezunlarının istihdam oranlarındaki 
artışların dönem içinde yavaşlaması; 25-34 ve 35-44 yaş gruplarında ise tersine dönmesidir. 
Düşük eğitimlilerin istihdam oranı artarken, yüksek eğitimlilerin istihdamdan düşmesi 
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ekonomide bir şeylerin iyi gitmediğine işaret etmektedir. Bu gelişmelerin derinlemesine 
incelenmesi, ekonomik ve politik gelişmelerle, değişen arz davranışlarıyla ilişkisinin 
araştırılması önem arz etmektedir.12

Bu yazı kapsamında ücret-maaş karşılığı çalışmaya alternatiflerin bulunduğu göz 
ardı edilmiştir. Bunun temel nedeni ücret-maaş karşılığı çalışanlara yönelik talebi ön 
plana çıkarmaktır. Bilindiği gibi HİA çalışanları işteki durumuna göre ayırmaktadır ve 
ücretli-maaşlı çalışanların yanı sıra işveren, kendi hesabına çalışan ve ücretsiz aile işçisi 
olanları da istihdamda saymaktadır. Dışarıda bıraktığımız konumların önemli bir özelliği 
farklı miktarlarda da olsa fiziki sermaye gerektirmeleridir. Yazının ana eksenin beşeri 
sermaye olması ve HİA üzerinden fiziki sermayenin ölçülememesi diğer konumları 
dışarıda bırakmanın gerekçeleri olarak ileri sürülebilir. Öte yandan ücretsiz aile işçiliğinin 
kadınlar, kendi hesabına çalışmanınsa erkekler için sık rastlanan çalışma biçimleri olduğu 
ve bu konumlardakilerin paylarının çalışma yaşamının farklı aşamalarında hatırı sayılır 
boyutlara ulaşabildiği unutulmamalıdır. Haliyle ücretle-maaşlı çalışmaya alternatif 
seçeneklerin hangi eğitim ve yaş gruplarında görüldüğü incelenebilir, bu yazıda kullanılan 
yaklaşımla beşeri sermaye ile işveren veya kendi hesabına çalışma arasındaki ilişkinin 
niteliği de sorgulanabilir. Giderek aile işletmelerinde cinsiyete dayalı iş bölümünde zaman 
içinde gözlenen değişiklikler de araştırılmayı bekleyen son derecede önemli bir konudur.
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EKLER
Şekil 1: İstihdam/Nüfus Oranı, 2005-18 -- Erkek (sol), Kadın (sağ) 

 Eğitim düzeyi: Okur-Yazar Değil

(a
) Y

aş
: 1

5-
24

(b
) Y

aş
: 2

5-
34

(c
) Y

aş
: 3

5-
44

Okur-Yazar Değil Ortalama Fark Minimum Maksimum M-M Fark

Yaş aralığı E K K - E E K E K E K

15-24 0.161 0.046 -0.114 0.114 0.028 0.219 0.06 0.105 0.032

25-34 0.251 0.039 -0.212 0.188 0.008 0.293 0.078 0.105 0.07

35-44 0.255 0.049 -0.206 0.207 0.022 0.288 0.096 0.081 0.074
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Şekil 1 (Devam): İstihdam/Nüfus Oranı, 2005-18 -- Erkek (sol), Kadın (sağ) 
 Eğitim düzeyi: Okur-Yazar Değil

(f
) Y

aş
: 6

5 
ve

 ü
st

ü
(e

) Y
aş

: 5
5-

64
(d

) Y
aş

: 4
5-

54

Okur-Yazar Değil Ortalama Fark Minimum Maksimum M-M Fark

Yaş aralığı E K K - E E K E K E K

45-54 0.214 0.042 -0.171 0.135 0.015 0.277 0.076 0.142 0.061

55-64 0.09 0.02 -0.070 0.04 0.006 0.142 0.039 0.102 0.033

65 ve üstü 0.01 0.005 -0.005 0.004 0.001 0.013 0.013 0.009 0.012
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Şekil 2: İstihdam/Nüfus Oranı, 2005-18 -- Erkek (sol), Kadın (sağ)
Eğitim düzeyi: Okur-Yazar, Diploması Yok

(c
) Y

aş
: 3

5-
44

(b
) Y

aş
: 2

5-
34

(a
) Y

aş
: 1

5-
24

Okur-Yazar, Diplomasız Ortalama Fark Minimum Maksimum M-M Fark

Yaş aralığı E K K - E E K E K E K

15-24 0.366 0.074 -0.291 0.15 0.044 0.504 0.091 0.354 0.047

25-34 0.479 0.056 -0.424 0.318 0.036 0.628 0.072 0.31 0.036

35-44 0.431 0.078 -0.353 0.285 0.043 0.569 0.126 0.284 0.084
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Şekil 2 (Devam): İstihdam/Nüfus Oranı, 2005-18 -- Erkek (sol), Kadın (sağ)
Eğitim düzeyi: Okur-Yazar, Diploması Yok

(f
) Y

aş
: 6

5 
ve

 ü
st

ü
(e

) Y
aş

: 5
5-

64
(d

) Y
aş

: 4
5-

54

Okur-Yazar, Diplomasız Ortalama Fark Minimum Maksimum M-M Fark

Yaş aralığı E K K - E E K E K E K

45-54 0.29 0.057 -0.233 0.193 0.02 0.357 0.095 0.164 0.075

55-64 0.105 0.022 -0.083 0.057 0.007 0.149 0.048 0.092 0.041

65 ve üstü 0.012 0.006 -0.007 0.01 0.001 0.016 0.014 0.006 0.013
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(c
) Y

aş
: 3

5-
44

(b
) Y

aş
: 2

5-
34

(a
) Y

aş
: 1

5-
24

Şekil 3: İstihdam/Nüfus Oranı, 2005-18 -- Erkek (sol), Kadın (sağ)
Eğitim düzeyi: İlkokul (5 yıl)

İlkokul (5 yıl) Ortalama Fark Minimum Maksimum M-M Fark

Yaş aralığı E K K - E E K E K E K

15-24 0.402 0.074 -0.328 0.157 0.05 0.586 0.116 0.429 0.065

25-34 0.572 0.096 -0.476 0.477 0.059 0.618 0.131 0.141 0.072

35-44 0.518 0.123 -0.395 0.434 0.06 0.564 0.189 0.13 0.129
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Şekil 3 (Devam): İstihdam/Nüfus Oranı, 2005-18 -- Erkek (sol), Kadın (sağ)
Eğitim düzeyi: İlkokul (5 yıl)

(f
) Y

aş
: 6

5 
ve

 ü
st

ü
(e

) Y
aş

: 5
5-

64
(d

) Y
aş

: 4
5-

54

İlkokul (5 yıl) Ortalama Fark Minimum Maksimum M-M Fark

Yaş aralığı E K K - E E K E K E K

45-54 0.333 0.071 -0.262 0.237 0.028 0.414 0.133 0.178 0.105

55-64 0.114 0.021 -0.094 0.076 0.006 0.174 0.045 0.098 0.039

65 ve üstü 0.017 0.004 -0.013 0.01 0 0.026 0.009 0.016 0.01
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Şekil 4: İstihdam/Nüfus Oranı, 2005-18 -- Erkek (sol), Kadın (sağ)
Eğitim düzeyi: Ortaokul ve dengi (8 yıl)

(c
) Y

aş
: 3

5-
44

(b
) Y

aş
: 2

5-
34

(a
) Y

aş
: 1

5-
24

İlköğretim (8 yıl) Ortalama Fark Minimum Maksimum M-M Fark

Yaş aralığı E K K - E E K E K E K

15-24 0.272 0.083 -0.189 0.198 0.071 0.326 0.095 0.128 0.024

25-34 0.602 0.135 -0.466 0.525 0.121 0.644 0.147 0.118 0.026

35-44 0.571 0.174 -0.397 0.52 0.112 0.621 0.238 0.101 0.126
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Şekil 4 (Devam): İstihdam/Nüfus Oranı, 2005-18 -- Erkek (sol), Kadın (sağ)
Eğitim düzeyi: Ortaokul ve dengi (8 yıl)

(f
) Y

aş
: 6

5 
ve

 ü
st

ü
(e

) Y
aş

: 5
5-

64
(d

) Y
aş

: 4
5-

54

İlköğretim (8 yıl) Ortalama Fark Minimum Maksimum M-M Fark

Yaş aralığı E K K - E E K E K E K

45-54 0.411 0.111 -0.300 0.347 0.065 0.465 0.191 0.117 0.125

55-64 0.142 0.031 -0.11 0.107 0.014 0.201 0.048 0.094 0.034

65 ve üstü 0.026 0.003 -0.024 0.015 0 0.045 0.008 0.03 0.009
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Şekil 5: İstihdam/Nüfus Oranı, 2005-18 -- Erkek (sol), Kadın (sağ)
Eğitim düzeyi: Lise

(c
) Y

aş
: 3

5-
44

(b
) Y

aş
: 2

5-
34

(a
) Y

aş
: 1

5-
24

Lise Ortalama Fark Minimum Maksimum M-M Fark

Yaş aralığı E K K - E E K E K E K

15-24 0.3 0.18 -0.119 0.243 0.144 0.344 0.194 0.101 0.05

25-34 0.67 0.265 -0.405 0.602 0.235 0.71 0.284 0.108 0.049

35-44 0.661 0.26 -0.401 0.633 0.221 0.679 0.32 0.045 0.1
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Şekil 5 (Devam): İstihdam/Nüfus Oranı, 2005-18 -- Erkek (sol), Kadın (sağ)
Eğitim düzeyi: Lise

(f
) Y

aş
: 6

5 
ve

 ü
st

ü
(e

) Y
aş

: 5
5-

64
(d

) Y
aş

: 4
5-

54

Lise Ortalama Fark Minimum Maksimum M-M Fark

Yaş aralığı E K K - E E K E K E K

45-54 0.489 0.153 -0.336 0.442 0.119 0.541 0.23 0.099 0.111

55-64 0.176 0.039 -0.137 0.128 0.018 0.252 0.074 0.124 0.056

65 ve üstü 0.026 0.003 -0.022 0.016 -0.001 0.032 0.019 0.017 0.02



38

CİLT/VOLUME:	 3		
SAYI/ISSUE:	 9 İnsan Tunalı

Şekil 6: İstihdam/Nüfus Oranı, 2005-18 -- Erkek (sol), Kadın (sağ)
Eğitim düzeyi: Üniversite

(c
) Y

aş
: 3

5-
44

(b
) Y

aş
: 2

5-
34

(a
) Y

aş
: 1

5-
24

Üniversite Ortalama Fark Minimum Maksimum M-M Fark

Yaş aralığı E K K - E E K E K E K

15-24 0.492 0.439 -0.053 0.375 0.332 0.543 0.522 0.168 0.19

25-34 0.754 0.619 -0.134 0.711 0.526 0.778 0.661 0.067 0.135

35-44 0.814 0.705 -0.109 0.782 0.65 0.841 0.739 0.059 0.089
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Şekil 6 (Devam): İstihdam/Nüfus Oranı, 2005-18 -- Erkek (sol), Kadın (sağ)
Eğitim düzeyi: Üniversite

(f
) Y

aş
: 6

5 
ve

 ü
st

ü
(e

) Y
aş

: 5
5-

64
(d

) Y
aş

: 4
5-

54

Üniversite Ortalama Fark Minimum Maksimum M-M Fark

Yaş aralığı E K K - E E K E K E K

45-54 0.658 0.479 -0.179 0.551 0.324 0.735 0.608 0.184 0.284

55-64 0.29 0.139 -0.150 0.197 0.081 0.369 0.211 0.172 0.13

65 ve üstü 0.052 0.019 -0.033 0.029 0.006 0.076 0.03 0.047 0.024
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Şekil 7: Yaşa ve Cinsiyete Göre Eğitim, 2005-18 – Erkek (sol), Kadın (sağ)
1 = Okur-yazar değil (alt), 2 = Diplomasız okur-yazar, 3 = İlkokul ve dengi,  

4 = Ortaokul ve dengi, 5 = Lise, 6 = Üniversite (üst)
Yaş: 15-24

Yaş: 25-34

Yaş: 35-44
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Şekil 7 (Devam): Yaşa ve Cinsiyete Göre Eğitim, 2005-18 – Erkek (sol), Kadın (sağ)
1 = Okur-yazar değil (alt), 2 = Diplomasız okur-yazar, 3 = İlkokul ve dengi,  

4 = Ortaokul ve dengi, 5 = Lise, 6 = Üniversite (üst)
Yaş: 45-54

Yaş: 55-64

Yaş: 65 ve Üstü
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Tablo 1.  Cinsiyete Koşullu, Yaşa Göre Eğitim, 2005-18* 
1 = Okur-yazar değil, 2 = Diplomasız okur-yazar, 3 = İlkokul ve dengi, 

4 = Ortaokul ve dengi, 5 = Lise, 6 = Üniversite

Erkek -- Ortalama Pay (%) 

Yaş 1 2 3 4 5 6
15-24 1.5 5.0 4.1 53.6 29.5 6.3
25-34 1.6 2.6 27.5 18.4 28.1 21.8
35-44 1.9 1.9 46.2 13.4 20.7 16.0
45-54 2.8 2.8 54.1 12.1 16.4 11.8
55-64 5.7 6.3 56.7 8.9 11.3 11.1

65 ve üstü 18.1 17.5 47.5 4.9 5.6 6.4

Kadın -- Ortalama Pay (%) 

Yaş 1 2 3 4 5 6
15-24 4.3 9.6 6.9 45.7 25.6 7.8
25-34 6.8 5.8 37.1 12.0 19.1 19.3
35-44 11.3 4.9 52.9 7.1 13.3 10.5
45-54 19.2 8.0 51.5 5.6 9.5 6.2
55-64 34.4 12.9 39.0 3.7 5.6 4.4

65 ve üstü 58.5 13.1 21.7 2.2 3.0 1.6

* DHİA üzerinden yazar tarafından hesaplandı

Tablo 2.  Yaşa, Eğitime ve Cinsiyete Göre Ortalama İstihdam-Nüfus Oranı*

Yaş aralığı: 15-24 Ortalama Fark Minimum Maksimum M-M Fark

Eğitim E K K - E E K E K E K

Okur-Yazar Değil 0.161 0.154 -0.007 0.063 0.078 0.261 0.243 0.198 0.165

Okur-Yazar, Diplomasız 0.366 0.208 -0.158 0.148 0.112 0.532 0.296 0.384 0.184

İlkokul (5 yıl) 0.402 0.225 -0.177 0.037 0.076 1 0.344 0.963 0.268

Ortaokul ve dengi (8 yıl) 0.272 0.179 -0.093 0.191 0.142 0.337 0.229 0.146 0.087

Lise 0.3 0.301 0.001 0.236 0.271 0.36 0.34 0.124 0.069

Üniversite 0.492 0.713 0.221 0.372 0.613 0.638 0.803 0.266 0.19

Yaş aralığı: 25-34 Ortalama Fark Minimum Maksimum M-M Fark

Eğitim E K K - E E K E K E K

Okur-Yazar Değil 0.251 0.181 -0.07 0.157 0.101 0.378 0.253 0.221 0.152

Okur-Yazar, Diplomasız 0.479 0.201 -0.278 0.278 0.135 0.626 0.261 0.348 0.126

İlkokul (5 yıl) 0.572 0.285 -0.287 0.467 0.191 0.627 0.366 0.16 0.175

Ortaokul ve dengi (8 yıl) 0.602 0.287 -0.315 0.52 0.201 0.656 0.344 0.136 0.143

Lise 0.67 0.403 -0.267 0.591 0.394 0.724 0.442 0.133 0.048

Üniversite 0.754 0.77 0.016 0.704 0.709 0.799 0.809 0.095 0.1



43

Beşeri Sermaye - Ücret veya Maaş Karşılığında Çalışma İlişkisi, 2005-2018

Yaş aralığı: 35-44 Ortalama Fark Minimum Maksimum M-M Fark

Eğitim E K K - E E K E K E K

Okur-Yazar Değil 0.255 0.247 -0.008 0.165 0.157 0.319 0.334 0.154 0.177

Okur-Yazar, Diplomasız 0.431 0.283 -0.148 0.302 0.192 0.583 0.392 0.281 0.2

İlkokul (5 yıl) 0.518 0.344 -0.174 0.423 0.216 0.569 0.456 0.146 0.24

Ortaokul ve dengi (8 yıl) 0.571 0.328 -0.243 0.502 0.219 0.65 0.452 0.148 0.233

Lise 0.661 0.401 -0.26 0.623 0.305 0.691 0.499 0.068 0.194

Üniversite 0.814 0.805 -0.009 0.753 0.763 0.855 0.856 0.102 0.093

Yaş aralığı: 45-54 Ortalama Fark Minimum Maksimum M-M Fark

Eğitim E K K - E E K E K E K

Okur-Yazar Değil 0.214 0.273 0.059 0.128 0.181 0.341 0.356 0.213 0.175

Okur-Yazar, Diplomasız 0.29 0.292 0.002 0.167 0.188 0.399 0.4 0.232 0.212

İlkokul (5 yıl) 0.333 0.274 -0.059 0.226 0.173 0.416 0.394 0.19 0.221

Ortaokul ve dengi (8 yıl) 0.411 0.227 -0.184 0.332 0.12 0.487 0.365 0.155 0.245

Lise 0.489 0.254 -0.235 0.437 0.175 0.555 0.372 0.118 0.197

Üniversite 0.658 0.558 -0.1 0.532 0.38 0.743 0.704 0.211 0.324

Yaş aralığı: 55-64 Ortalama Fark Minimum Maksimum M-M Fark

Eğitim E K K - E E K E K E K

Okur-Yazar Değil 0.09 0.215 0.125 0.041 0.143 0.17 0.272 0.129 0.129

Okur-Yazar, Diplomasız 0.105 0.216 0.111 0.055 0.133 0.169 0.278 0.114 0.145

İlkokul (5 yıl) 0.114 0.164 0.05 0.073 0.086 0.176 0.245 0.103 0.159

Ortaokul ve dengi (8 yıl) 0.142 0.083 -0.059 0.09 0.026 0.207 0.175 0.117 0.149

Lise 0.176 0.083 -0.093 0.111 0.02 0.256 0.156 0.145 0.136

Üniversite 0.29 0.197 -0.093 0.177 0.071 0.383 0.288 0.206 0.217

65 ve üstü Ortalama Fark Minimum Maksimum M-M Fark

Eğitim E K K - E E K E K E K

Okur-Yazar Değil 0.01 0.069 0.059 0.002 0.046 0.016 0.091 0.014 0.045

Okur-Yazar, Diplomasız 0.012 0.077 0.065 0.003 0.045 0.02 0.107 0.017 0.062

İlkokul (5 yıl) 0.017 0.055 0.038 0.005 0.029 0.303 0.078 0.298 0.049

Ortaokul ve dengi (8 yıl) 0.026 0.011 -0.015 0.004 0 0.052 0.041 0.048 0.041

Lise 0.026 0.014 -0.012 0.006 0 0.059 0.042 0.053 0.042

Üniversite 0.052 0.045 -0.007 0.024 0 0.092 0.104 0.068 0.104

* Şekil 1-6’daki kestirim değerlerinin 2005-18 dönemi ortalamaları.
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Şekil 8. Yaşa göre istihdam oranı (erkek)*

* Tablo 2’deki ortalama değerler kullanılarak çizilmiştir.

Şekil 9. Yaşa göre istihdam oranı (kadın)*

* Tablo 2’deki ortalama değerler kullanılarak çizilmiştir.
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Şekil 10. İstihdam oranında yaşa göre cinsiyet farkı (kadın – erkek)*

* Tablo 2’deki ortalama değerler kullanılarak çizilmiştir.

Değerli Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi 
Okurları,
Dergimizi siyah-beyaz olarak basmak duru-
mundayız. Bu sebepten, bazı komplike grafik-
lerin rahat anlaşılabilmesi adına, bu grafikleri 
sizinle QR kod aracılığıyla paylaşma kararı 
aldık. İnsan Tunalı’nın çalışmasındaki grafik-
lere erişmek için lütfen kodu okutunuz.
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Küresel Isınma-İklim Değişikliği ve Türkiye

Ahmet Şahinöz*

Özet

Dünya Ekonomik Formu (WEF)’nun son yıllık (21-24 Ocak 2020) Küresel Risk 
Raporu’nda, küresel ekonomi için en büyük riskin; “küresel ısınma ve iklim değişikliği” 
olduğu dünya kamuoyuna duyurulmuştur. İklim değişikliği sonucunda yaşanan seller, su 
baskınları, kuraklıklar, toprakların çoraklaşması, hayvan ve bitki türlerinde görülen kayıplar 
ve nihayet hava kirliliğine bağlı erken insan ölümleri ülkelerin mevcut sosyoekonomik 
durumlarını geriletirken; ekonomik kalkınmaya ayrılan kaynakları da aşındırmaktadır. 
Küresel ısınmada tarihi sorumlulukları olan gelişmiş sanayi ülkeleri karbon salınımlarını 
ciddi bir biçimde azaltırken, Türkiye’nin de dâhil olduğu yeni sanayileşen ülkeler, atmosfere 
saldıkları karbon miktarını giderek arttırmaktadırlar. 2015 BM Paris İklim Değişikliği 
Taraflar Konferansı’nda küresel ısınmayla mücadele anlaşmasına, 195 ülkeyle birlikte imza 
koyan Türkiye, enerji politikalarında acilen köklü değişikliklere gitmek, bu çerçevede güneş 
ve rüzgâr başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek durumundadır.

Anahtar Kelimeler: Küresel İklim Değişimi, CO2 Emisyonu, Enerji

JEL Kodları:  O13, Q4, Q43, Q54

Global Warming-Climate Change and Turkey

Abstract

The World Economic Forum (WEF) declared that the greatest risk on the global 
economy is ‘global warming and climate change’ in the Global Risks Report 2020. Floods, 
droughts, desertification, loss of animal and plant species caused by climate change and 
eventually early human deaths due to air pollution are regressing the current socioeconomic 
status of countries besides eroding resources devoted to economic development. While 
advanced industrial countries which responsible for the climate change are reducing their 
carbon emissions dramatically, newly industrializing countries, including Turkey, are 
increasing the amount of carbon they release into the atmosphere. Turkey, having signed 
the agreement aiming at global warming fight together with other 195 countries at the 
2015 UN Paris on Climate Change Conference of the Parties (COP21), should make urgent 
fundamental changes in energy policy. In this context, Turkey ought to focus on renewable 
energy sources like the sun and mainly wind. 

Keywords:  Global Climate Change, CO2 Emission, Energy

JEL Codes:  O13, Q4, Q43, Q54

  * Prof. Dr., Başkent Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, 
sahinoza@gmail.com
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Giriş

2015 BM Paris İklim Konferansı’nda dünyamızı saran “ılıman çevre” havası pek kısa 
sürmüştür. Üç yıllık (2014-2016) bir durulma döneminden sonra, 19. yüzyılda sanayi 
devrimi ile başlayan sera etkili CO2 salınımındaki artış, 2017 yılından itibaren yeni bir ivme 
kazanmıştır. Paris Anlaşması’nı imzalayan yaklaşık 190 ülkenin dörtte üçü, taahhüt ettikleri 
karbon değerinin üzerinde salınım yapmışlardır. Madrid’de 2-13 Aralık 2019 tarihleri 
arasında yapılan BM İklim Zirvesi (COP 25)’nin hemen öncesinde, Dünya Meteoroloji 
Örgütü (OMM) Genel Sekreteri P. Taalas; “Paris İkilim Anlaşması’nın tüm taahhütlerine 
karşın atmosferdeki sera etkili gaz yoğunluğunda hiçbir yavaşlama, hele de hiç bir azalma 
işareti bulunmamaktadır.” Nitekim sanayi devrimine kadar 280 ppm (milyonda bir birim-
en parties par million) olan atmosferdeki yıllık ortalama CO2 yoğunlaşması, 20. yüzyılın 
başında 300, 21. yüzyılın başında 380 ve 2018 yılında 407,8 ppm’ye yükselmiştir (Scripps, 
2019). Buna göre 19. yüzyılda 0,2 ppm olan CO2 yoğunlaşmasındaki yıllık ortalama artış, 
21. yüzyılın ilk on sekiz yılı için yedi kattan fazla artarak 1,5 ppm’yi aşmış bulunmaktadır. 
Oysa Paris İklim Anlaşması’na göre; yüzyılımızın sonuna kadar küresel ısınmayı 20 C 
düzeyinin altına indirebilmek için, atmosfere salınan insan faaliyetleri kaynaklı CO2 
miktarının hızlı ve kararlı bir indirime tabi tutularak bu süre sonunda sıfırlanması 
gerekmektedir. Söz konusu hedefin tutturulabilmesi, doğal olarak tüm ülkelerin İklim 
Anlaşması’na uymalarına, yani küresel bir eylem birliği yapmalarına bağlıdır.

Aslında küresel ısınmanın yüzyılımızın sonunda 1,50 C’nin altında tutabilmek, ülkelerin 
Paris Konferansı’nda taahhüt ettikleri karbonsuzlaşma programlarını uygulamaları ile de 
olası gözükmemektedir. Çünkü genelde gözden kaçsa da, mevcut küresel ısınmanın dörtte 
birinden sorumlu olan metan gazıdır (De Ravignan, 2019: 58). Sanayi devriminden bu yana 
atmosferdeki yoğunluğu %150 oranında artmış olan sera etkili metan gazı, hayvancılık 
başta olmak üzere büyük ölçüde tarımsal faaliyetlerden kaynaklanmaktadır. Bu bakımdan 
küresel ısınma ile nihai mücadele, et tüketimi başta olmak üzere insanların beslenme 
alışkanlıklarında ciddi değişiklikler yapmalarını gerektirecektir. Aksi takdirde, insanlığın 
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varoluş temellerinin sonunu hazırlayan bir sürecin sessiz izleyicileri olarak kalacağız. 
Ancak çok da karamsar olmayalım. Çünkü “küresel ısınma ve iklim değişikliği” söylemi 
günümüzde artık üniversitelerde-laboratuvarlarda araştırması yapılan ve uzmanlar-bilim 
insanları arasında tartışılan seçkin bir konu olmaktan çıkmış, kuraklık, aşırı yağışlar, su 
baskınları, orman yangınları, hortumlar vs. olarak günlük yaşamın bir parçası haline 
gelmiştir. “Soba artık el yakıyor.” 

Bugünkü küresel ısınma ve iklim değişikliği, yalnızca günümüz CO2 salınımının değil, 
hatta ondan çok daha fazla sanayi devriminden bu yana atmosfere yayılan CO2 birikiminin 
bir sonucudur. Bu ülkeler, B. Mckibben’in deyimi ile “Atmosferi açık kanalizasyon olarak 
kullanmışlardır.” Bu bakımdan ileri sanayi ülkelerinin, küresel ısınmada tarihten gelen 
sorumlulukları bulunmaktadır. Ancak son çeyrek asırda CO2 salınımında, AB başta olmak 
üzere, ileri sanayi ülkelerinde ciddi düşüşler yaşanırken, Türkiye gibi yeni sanayileşen 
ülkeleri barındıran Orta ve Güney Amerika ülkelerinde %100’e ulaşan, Çin (% 352) ve 
Hindistan (%286) başta olmak üzere Asya ülkelerinde %300’leri aşan artışlar meydana 
gelmiştir. Bu durumda gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak, gelişmiş 
ülkelerin tarihi sorumluluklarını üstlenmesi ve Türkiye dâhil, gelişmekte olan ülkelerin 21. 
yüzyılın çevre koşullarına düşük karbonlu ekonomi politikalarına yönelmesi ile mümkün 
olabilecektir. 

Küresel Isınma ve İklim Değişikliği

İçinden geçtiğimiz son beş yıl (2015-2019), sanayi devriminden bu yana, dünya 
ortalaması olarak kayıtlara geçmiş en sıcak beş yıl olmuştur (De Ravignan, 2019: 58). 
Küresel ısınma, insan yaşamı başta olmak üzere, tüm bitki ve hayvan türlerinin yer aldığı 
ekosistemin sürekliliğini, susuzluk, kuraklık, çölleşme, su baskını ve sel gibi meteorolojik 
afetler yoluyla tehdit eden hava sıcaklığındaki aşırı artışlardır (Şahinöz-Fotourehchi, 2019: 
19). Küresel ısınma sonuç itibariyle, doğal yaşamı doğrudan etkileyen iklim değişikliklerine 
yol açmaktadır. İklim değişikliği ise, başta doğanın ayrılmaz bir parçası olan su kaynakları, 
biyoçeşitlilik ve tarımsal üretim olmak üzere tüm sosyoekonomik yaşam üzerinde etkili 
olmaktadır. Sudan sağlığa ve gıdadan enerjiye günlük insan yaşamını derinden etkileyen 
söz konusu küresel ısınma-iklim değişikliğinin temel nedeni ise, dünyamızda sanayi 
devriminden bu yana sürdürülen karbon temelli ekonomik büyüme, hızlı teknolojik 
gelişme, nüfus artışı ve kentleşmenin doğa üzerinde yarattığı çevresel baskılardır. 

Yaklaşık dörtte üçü karbondioksit (CO2)’den oluşan sera gazı salınımında, son iki 
asırdır kaydedilen aralıksız artış, işte bu çevresel baskının bir sonucudur. Sera gazının 
dörtte birinin sorumluluğu ise, hayvancılık başta olmak üzere büyük ölçüde tarımsal 
faaliyetlerden kaynaklanan metan gazına aittir. Karbondioksit en fazla, kömür, petrol ve 
doğal gaz gibi fosil yakıtların kullanımından ortaya çıkmaktadır. 19. yüzyılda hızlanan 
ekonomik üretim faaliyetleri, gelir ve nüfus artışları, kömür başta olmak üzere fosil kaynaklı 
enerji kullanımı yoluyla CO2 salınımına eşi görülmemiş bir yoğunluk kazandırmıştır. 
1850’li yılların başında 1 milyar ton olan insan kaynaklı yıllık küresel CO2 salınımı, 20. 
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yüzyılın başında 2, 1950 yılında 5,1; 21. yüzyılın başında 24 ve 2018 yılında 37,1 milyar 
tona yükselmiştir. CO2 salınımındaki gelişmede asıl tehlike, salınım artışlarının yıldan yıla 
giderek yükselen bir eğilim içerisinde olmasıdır. 19. yüzyılın ikinci yarısında yalnızca 1 
milyar ton artan salınım, 20. yüzyılın ilk yarısında 3,1 milyar tona, ikinci yarısında 18,9 
milyar tona ve 21. yüzyılın ilk 18 yılında 13 milyar tona yükselmiştir. Eğer söz konusu artış 
aynı hızla yoluna devam ederse 2050 yılında bu rakam, büyük bir olasılıkla 85-90 milyar 
tona çıkmış olacaktır. 

Endüstri devriminden bu yana insanlık, yarısı son 40 yıl içerisinde olmak üzere 
atmosfere toplam 2 900 milyar ton CO2 salmıştır (IPCC, 2014: 4). Geriye toplam 
salabileceğimiz, dünyanın “karbon bütçesi” olarak adlandırılan 1 650 milyar ton kalmıştır. 
Buna karşın dünyamızda bugün kullanılan toplam enerjinin %33’ü petrol, %25’i kömür ve 
%23’ü doğal gaza ait olmak üzere %81’i fosil yakıt kaynaklarından üretilmektedir (IRENA, 
2019). Kömür dünya enerji gereksiniminin %25’ini karşılamakla birlikte, dünya CO2 
salınımının %40’ından sorumludur. Yani fosil enerji kaynakları içerisinde, kirletici niteliği 
en yüksek enerji kaynağıdır. Dünyada mevcut enerji politikaları değişmez ise, yenilenebilir 
enerjinin toplam enerji karışımı içerisindeki payı 2030 yılında ancak %21’e çıkabilecektir. 
Eğer yenilenebilir enerjiye yönelik ek teşvikler devreye sokulabilirse, söz konusu tarihte bu 
oranın %36’ya kadar çıkması mümkün olabilecektir. Ancak dünyamızda 19. yüzyıl için 0,2 
ppm ve 20. yüzyılda 0,8 ppm olan yıllık ortalama CO2 yoğunlaşmasının, 21. yüzyılın ilk 18 
yılında 1,5 ppm’ye kadar yükselmiş olması, yenilenebilir enerjiye yönelim konusunda çok 
da fazla çaba harcanmadığını ortaya koymaktadır.

Ancak dünyada mevcut ekonomik sistem içerisinde, Paris Anlaşması çerçevesinde 
daha fazlasını yapmak, yani yüzyılın sonuna kadar küresel ısınmayı 1,5 0C’ın altında 
tutmak oldukça şüpheli gözükmektedir. Zira enerji kaynaklarını kökten değiştirme hedefi 
ile kısa vadeli kârlılık beklentileri üzerine kurulu piyasa sisteminin uyumlu olmadığı, 
bu düzlemde oluşturulacak küresel bir çevre düzeninin kapitalist sistemi tartışmaya 
açacağı unutulmamalıdır. Yenilenebilir enerji kaynakları üzerine kurulu bir uluslararası 
çevre politikasının inşası ve uygulanması; üretimden ticarete, ekonominin geleneksel 
bağlantılarını, hatta mevcut sistemin sosyal yapılanmasını kökten değişime zorlayacaktır. 
Kısaca ülkelerin çevre-enerji politikalarında kökten değişimin geleneksel siyasi yapılanma 
süreçlerinde, “yeşil kapitalizm” gibi duygulara hitap eden etiketler ile gerçekleşmesinin çok 
güç olacağı aşikârdır. Bu bakımda Mayıs 2018 tarihinde İngiltere’de ortaya çıkan “Canlının 
Yok Olmasına Karşı” Extinction Rebellion (XR) isimli, “şiddet içermeyen sivil itaatsizlik” 
yoluyla, hükümetleri çevreci kararlar almaya zorlayan sosyal çevreci doğrudan eylem 
hareketi, kısa sürede ABD’den Avustralya’ya ve Brezilya’dan Fransa’ya yayılarak küresel bir 
boyut kazanmıştır.

Tarihten Gelen Sorumluluklar

Günümüz dünyasında en çok CO2 salınımı yapan dört ülke, dünya toplam CO2 
salınımının yarısından fazlasından (%57) sorumludurlar. Dört ülkeyi CO2 salınımı 
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paylarıyla şöyle sıralayabiliriz; Çin (% 26,6), ABD (%14,2), AB-28 (%9,5) ve Hindistan 
(%6,7). Bu ülkeleri Rusya (%5,2) ve Japonya (%3,2) izlemektedir. AB’yi tek bir ülke sayarsak, 
yukarıda adı geçen altı ülkenin dünya toplam sera gazı salınımının üçte ikisinden sorumlu 
olduğu görülür. Kişi başına düşen salınıma gelince, son yıllarda toplam CO2 salınımlarını 
ciddi oranlarda azaltmış olsalar da, gelişmiş sanayi ülkeleri günümüzde de yine farklı bir 
biçimde ilk sıralarda yer almaktadırlar. 2016 yılı verilerine göre; dünyada kişi başına 6.1 ton 
olan sera gazı salınımı ABD’de 20.2, Rusya’da 18.4 ve AB’de 8.7 tona yükselirken, kalabalık 
nüfuslu Çin’de 7.5, Hindistan’da 2.3 ve Türkiye’de 6.2 ton düzeyinde kalmaktadır. Fakat son 
yıllarda gelişmiş sanayi ülkelerinde sera gazı salınımında çok önemli düşüşler yaşanırken 
yeni sanayileşmiş ülkelerde tam tersi bir gelişme yaşanmaktadır. 1990-2016 döneminde 
kişi başına sera gazı salınımı OECD ülkelerinde %15 ve AB’de %26 oranında azalırken, 
Türkiye’de % 63 ve Çin’de %114 oranında artış göstermiştir (OECD STAT-EUROSTAT, 
2018).

Ancak bugünkü küresel ısınma ve iklim değişikliği, yalnızca günümüz CO2 salınımının 
değil, hatta ondan çok daha fazla sanayi devriminden bu yana atmosfere yayılan CO2 
birikiminin bir sonucudur. Bu bakımdan ileri sanayi ülkelerinin, küresel ısınma ve iklim 
değişikliğinde tarihten gelen sorumlulukları bulunmaktadır. Küresel ısınma ve iklim 
değişikliğinin, ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeylerinden ve coğrafi konumlarından 
bağımsız olarak tüm evreni etkilemesi, ülkelerin tarihi sorumluluklarını daha da 
arttırmakta ve insanlığa karşı ödenmesi zorunlu bir “ekolojik borca” dönüştürmektedir. 
Ülkelerin söz konusu sorumlulukları birikimli (kümülatif) sera gazı salınımları ile 
ölçülmektedir. Küresel sıcaklığın adım adım yükseldiği 1850-2011 dönemi itibariyle 
sera gazı salınımında en büyük sorumluluk, dünya toplam sera gazı salınımının %27’sini 
üreten ABD ve %25’ini üreten AB’ye aittir. Bu ülkeleri sırasıyla %11 pay ile Çin, %8 pay ile 
Rusya, %4 pay ile Japonya, %3 pay ile Hindistan ve %2 pay ile Kanada izlemektedir (Topçu, 
2018:119). Son çeyrek asırda Çin, Hindistan, Brezilya, Meksika, Endonezya ve Türkiye gibi 
yeni sanayileşen ülkelerin yıllık sera gazı salınımı artış hızları gelişmiş sanayi ülkelerini 
geride bırakmıştır. 

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından son otuz yıldır küresel 
iklim değişikliği üzerine yapılan çalışmalar, karbondioksit salınımı başta olmak üzere, 
sera gazlarındaki artış sonucunda dünyamızın hava sıcaklığında, sanayi devriminden bu 
yana 1 0C artış olduğunu kesinlikle ortaya koymuş bulunmaktadır. Ve küresel ısınmanın 
ciddiyeti konusunda artık büyük ölçüde bir uluslararası uzlaşı sağlanmış durumdadır. 
Önlem alınmaz ve küresel ısınma aynı hızla artışını sürdürüp içinde bulunduğumuz 21. 
yüzyılda 2 0C’nin üzerine çıkarsa, insanlığın geleceği çok büyük bir ekonomik, sosyal ve 
fiziki felaketlerle karşı karşıya kalacaktır. Bilim insanlarının yaptıkları araştırmalara göre, 
sera gazı salınımı ve küresel ısınmanın bugünkü hızla artmayı sürdürmesi durumunda; 
kutuplarda hızla eriyen buzullar, deniz asit oranlarını ve deniz seviyesini, kentleri ve hatta 
ülkelerin bir bölümünü sular altında bırakacak derecede yükseltecek, yine hızla eriyen 
dağ buzulları ise, dünyanın tatlı su kaynaklarını sınırlandıracak, kuraklık, fırtına ve su 
baskınları yaygınlaşacak, ekonomik kaynakların zarar görmesi ile dünya gayri safi geliri 



51

Küresel Isınma-İklim Değişikliği ve Türkiye

üçte bir oranında kayba uğrayacak ve nihayet çevre felaketinin neden olacağı kıtlık ve 
hastalıkların tetikleyeceği küresel bir göç dalgası mevcut küresel ekonomik, sosyal ve siyasi 
kurulu düzeni temelden sarsacaktır. Küresel ısınma ile artan sıcaklar su kaynaklarının 
azalması ve atmosferdeki karbondioksit miktarının artması yoluyla tarımsal üretimi de 
olumsuz yönde etkileyerek kronik açlık düzeyinde gıda krizlerine neden olacaktır.

Yaklaşan Felaket

Küresel ısınma ve iklim değişikliği, yol açtığı doğal afetler nedeniyle aynı zamanda 
karşımıza bir sosyal sarsıntı ve ekonomik yoksulluk sorunu olarak çıkmaktadır. İklim 
değişikliği sonucunda yaşanan seller, su baskınları, kuraklıklar, toprakların çoraklaşması, 
hayvan ve bitki türlerinde görülen kayıplar ve nihayet hava kirliliğine bağlı erken 
insan ölümleri ülkelerin mevcut sosyoekonomik durumlarını geriletirken, ekonomik 
kalkınmaya ayrılan kaynakları da aşındırmaktadır. İklim değişikliğinden en fazla zararı da 
hiç şüphesiz, iklim değişikliğine en duyarlı olan ve iklim değişikliğine uyum olanakları da 
sınırlı olan yoksul ülkeler görecektir. Sosyal gruplar açısından da en fazla olumsuz etkiye, 
geçimlerini tarım kesimi gibi doğal koşullara bağımlı üretim faaliyetlerinden sağlayan 
dünya nüfusunun en yoksul üçte ikilik kesimi maruz kalacaktır. 

Tarımsal faaliyetlerde öteden beri en önemli sorun, ileriye dönük belirsizliklerdir. 
Çünkü tarımsal üretim iklim gibi değişken doğal koşullara bağımlıdır. 19. yüzyıldan bu 
yana uygulamaya sokulan teknolojik yenilikler, üretim süreçlerini denetim altına alarak 
geleceğe değin belirsizlikleri azalttığı muhakkaktır. Ancak söz konusu teknolojik gelişme 
sürecinde ortaya çıkan küresel ısınma ve iklim değişikliği, toprak ve su gibi tarımsal 
üretimin doğal faktörlerine doğrudan zarar vermektedir. Kısaca, küresel ısınma ve iklim 
değişikliği insanlığın karşısına, doğal felaketlerin ötesinde, dünya gıda üretim gücünün 
zarar görmesi, açlık, geri kalmışlık, yoksulluk ve göç gibi çok yönlü sosyoekonomik 
sorunlar olarak çıkmaktadır. BM Kalkınma Programı (UNDP)’nın 2019 yılı İnsani Gelişme 
Raporu’na göre, 2030 ile 2050 yılları arasında, iklim değişikliğinin yetersiz beslenme, 
sıtma, ishal ve ısı stresinden dolayı, yılda fazladan 250 bin kişinin ölümüne neden olması 
beklenmektedir (UNDP, 2019: 19).

Atmosfere karışan sera gazı miktarının yaklaşık dörtte biri okyanuslar tarafından 
emilip hapsedilmektedir. Ancak, doğa ve çevrenin korunmasına yönelik politikalar 
geliştirilmesine küresel düzeyde katkıda bulunan Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin 
raporuna göre (UICN, 2019), son 60 yıldır iklim değişikliğine bağlı olarak, okyanusların 
oksijen düzeyinde ciddi azalmalar meydana gelmiştir. Oksijen düzeyinin azalması bir 
yandan okyanus canlılarının yaşamını ve kıyı kesiminde yaşayan insan topluluklarının 
geçim kaynaklarını tehdit ederken, bir yandan da okyanusların sera gazı hapsetme 
kapasitelerini zayıflatmaktadır.

Küresel ısınmanın neden olacağı küresel felaketlerin önüne geçmek için 1997 imzalanan 
Kyoto Protokolü’nden sonra ikinci büyük küresel adım, 2015 yılında BM tarafından Paris’te 
düzenlenen İklim Değişikliği Konferansı (COP21) ile atılmıştır. Konferansa katılan 195 



52

CİLT/VOLUME:	 3		
SAYI/ISSUE:	 9 Ahmet Şahinöz

ülke, içinde bulunduğumuz yüzyılın sonuna kadar küresel ısınmayı 1,5-2 0C’nin altında 
tutabilmek için insan faaliyetlerine bağlı CO2 salınımlarını kademeli bir biçimde azaltma 
ve yüzyılın sonuna kadar sıfırlama taahhüdünde bulunmuşlardır. Eğer bu taahhütler 
yerine getirilmez ve küresel ısınma bugünkü hızıyla artmayı sürdürürse, yüzyılımızın 
sonunda sera gazı salınımı 130 milyar ton CO2 eşdeğerine ve küresel ısınma da 4,8 0C’ye 
yükselecektir (CAT, Ekim 2015). 

İnsanoğlu ekonomik faaliyetlerin neden olduğu çevre sorunları ile ilgili ilk ciddi 
uyarısını 1960’larda yapmış olsa da, küresel ısınma ve iklim değişikliği tehlikesi dünya 
gündemine ancak 1990’lı yıllarda gelebilmiştir. Sanayi devrimi ile başlayan küresel ısınma 
ve iklim değişikliği sorununun ancak yaklaşık iki asır sonra ciddiye alınması, “Cataclysmes” 
kitabının yazarı L. Testot (2017: 341)’a göre, konuyla ilgili bilgi ve bilinç eksikliğinden 
kaynaklanmamaktadır. Çünkü İsveçli kimyager Svante Arrhenius 1896 yılında, atmosferde 
artan CO2 salınımının yol açtığı sera gazı etkisiyle ilgili bir yasa geliştirmiş ve 1908 yılında 
ise, bu yasaya bağlı bir küresel ısınmanın, büyük bir olasılıkla yolda olduğu öngörülmüştür. 

Amerikalı coğrafyacı Ellsworth Huntington The Pulse of Asia isimli kitabında, 1907 
yılında, Çin’de kumların istilasına uğrayarak çölleşmiş Lob Nor gölünden hareketle bir 
“iklim döngüsü” kuramı geliştirmiştir. 1915 yılında yayınladığı ve konusunda öncü bir 
eser olan Civilization and Climat isimli kitabında ise, insanlık tarihi ile iklim değişikliği 
arasında güçlü bir ilişki kuruyor. İngiliz mühendis Guy Stewart Callendar ise, 1938 yılında 
Royal Meteorological Society toplantılarında, insanların sorumlu olduğu sera etkili gaz 
salınımları nedeniyle ciddi bir ısınmanın devam ettiğini savunmuştur. 1958’de meteoroloji 
uzmanı Charles D. Keeling, Big Sur (Kaliforniya) zirvesinde, atmosferdeki CO2 oranının 
küresel olarak artmakta olduğu uyarısında bulunmuştur.

Küresel ısınmaya bağlı olarak ortaya çıkacak küresel iklim değişikliği konusunda 
ilk uluslararası girişim, 1979 yılında Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından 
gerçekleştirilen I. Dünya İklim Konferansı’dır. İklim uzmanı James Hansen’in 1988 
tarihinde, Amerikan Kongresi önünde iklimin ısındığını kesin bir dille ortaya koyması, 
iklim değişikliği sorunu tartışmalarının küresel boyuta evrilmesinde önemli bir rol 
oynamıştır. 1988 yılında Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)’nin Dünya 
Meteoroloji Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından kurulması 
ile sanayi devriminden bu yana geri dönülmez bir sürece girmiş bulunan iklim değişikliğine 
karşı mücadele, nihayet dünya siyasetinin kalıcı bir gündem maddesi olmayı başarmıştır. 

Enerji Politikalarında Dönüşüm; ya da Küresel Isınma

195 ülkenin katılımıyla, 30 Kasım-11 Aralık 2015 tarihleri arasında Paris’te BM İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP 21) düzenlenmiştir. Toplantı 
sonrası kabul edilen “2015 Paris İklim Anlaşması”na göre; küresel ortalama sıcaklık 
artışının 2 0C değil de, 1,5 0C ile sınırlandırılması ve net karbon salınımının 21. yüzyılın 
ikinci yarısında sıfırlanması için tüm ülkeler, Konferans’a sundukları Niyet Edilen Ulusal 
Kesin Katkı (Intended Nationally Determined Contributions-INDC) çerçevesinde bir 
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karbonsuzlaşma programı uygulamayı taahhüt etmişlerdir. 22 Nisan 2016 tarihinde New 
York’ta düzenlenen törende, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 175 ülke tarafından 
imzalanan Paris Anlaşması, küresel sera gazı salınımının %55’ini oluşturan en az 55 
tarafın anlaşmayı onaylaması koşulunun karşılanması sonucunda, 4 Kasım 2016 itibariyle 
yürürlüğe girmiştir. Ancak Paris Anlaşmanın hazırlandığı yıl, yani 2015 yılında, sanayi 
devriminden bu yana küresel ortalama sıcaklığın 10C artmış olduğunu, bugünkü eğilimin 
değişmeden sürmesi durumunda ise, 2030 yılında 1,5 0C’ye ve 2050 yılında, yani 2100 
hedefinden yarım asır öce 2 0C’ye ulaşmış olacağını belirtmeliyiz.

Ülkelerce sunulan taahhütlerin toplamının hedeflenen sıcaklık tavanları için yeterli 
olamayacağı, aslında Konferans’ın en başından beri ileri sürülmüş, ancak uzman görüşlerine 
dayalı bu uyarılar indirim taahhütlerinde bir değişiklik yapamamıştır (Chevalier-
Geoffron, 2017: 19). Bununla birlikte, Paris Anlaşması’nın “dinamik” bir niteliğe sahip 
olması, gelecek yıllarda ülkelerin indirim taahhütlerinin kademeli olarak arttırılabileceği 
olasılığının kapısını açık tutmaktadır. Küresel ısınma hedefini aşmamak için her bir 
ülkenin taahhüt ettiği sera gazı salınımını düşürme programı, yani INDC, beş yılda bir 
BM nezdinde gözden geçirilip güncelleştirilecektir. 2023 yılından itibaren taraflar her beş 
yılda bir, salınım azaltımı, uyum ve sağlanan/alınan destekler konularındaki ilerlemeleri 
görüşmek üzere, “Küresel Durum Değerlendirme” zirvelerinde bir araya geleceklerdir. 

Dünyamızda sera gazı salınımının baş sorumlusunun, Bill Mckibben’in deyimi ile 
“Atmosferi açık kanalizasyon olarak kullanan” fosil kaynaklı enerji tüketimi olduğu 
düşünülürse, yukarıda sözü edilen çevre felaketlerinden korunabilmenin yolunun da, 
temiz ya da düşük karbonlu enerji kaynaklarından geçtiği anlaşılabilir. Uluslararası Enerji 
Ajansı (IEA)’nın Başkanı Fatih Birol’un söylediği gibi; “Paris’te belirlenen hedeflere ulaşılıp 
ulaşılamayacağı, hükümetlerin ekonomide, özellikle de enerji sektöründe alacağı kararlara 
bağlıdır.” Ancak enerji üretim ve kullanımındaki köklü değişimlerin neden olacağı 
zorlu ekonomik ve sosyal dirençlerin hükümetlerin düşük karbonlu ekonomiye geçiş 
süreçlerini yavaşlatacağı muhakkaktır. 2014 yılında ham petrol fiyatlarında yaşanan ani 
düşüş sonrası, OPEC ve Rusya gibi petrol üreticisi ülkelerin, fiyatları yeniden yüksek bir 
düzeyde tutabilmek için başlattıkları uluslararası ekonomik ve siyasi mücadeleleri, yarının 
yenilenebilir enerji politikalarına karşı potansiyel direnç alanları olarak göz önünde 
bulundurmalıyız. 

Tüm ekonomik faaliyetlerin ortak girdisi ve sosyal yaşamın temel araçlarından biri 
olan enerji ile ilgili politikalarda değişim enerji fiyatları yoluyla, ekonomik büyümeden 
istihdama, ulaşımdan ev hizmetlerine kadar geniş bir alanı etkileyecektir. Bu bakımdan 
gerek Uluslararası Enerji Ajansı gibi ilgili kuruluşlar gerekse de ülkelerin enerji 
bakanlıkları ileriye dönük değişik enerji politikası senaryoları oluşturmaktadırlar. 
Geleceğe yönelik enerji senaryolarının ortak ön kabulü, dünya enerji talebinin 2040 yılına 
kadar, yaklaşık olarak %30 oranında artacağıdır. Çünkü herhangi bir ekonomide üretim 
düzeyi kullanılan enerji miktarı tarafından belirlenmekte ve sonuçta üretim artıkça enerji 
tüketimi de kaçınılmaz olarak artmaktadır. Paris Anlaşması’nda öngörülen CO2

 salınım 
hedefleri veri olarak alınan bu tür senaryolarda, toplam enerji kullanımı içerisinde fosil 
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kaynaklı yakıtların hangi oranlarda yenilenebilir enerji kaynakları ile ikame edileceği ve 
bu süreçte enerji verimliliğinde ne oranda bir iyileştirme sağlanabileceği hesaplamaları 
bulunmaktadır. Fakat dünya enerji talebini belirleyen ekonomik büyüme hızı ve 
enerji fiyatları ile ilgili geleceğe yönelik belirsizlikler, söz konusu enerji senaryolarının 
güvenilirliğini zayıflatmaktadır. 

Paris Konferansı’nı izleyen dört yıl içerisinde dünya enerji politikalarında ciddi 
bir değişiklik olmamış, ülkeler enerji güvenliklerini geleneksel kaynaklara bağlamayı 
sürdürmüşlerdir. 2018 yılı itibariyle dünyada kullanılan toplam enerjinin yine; %32’si 
petrol, %28’i kömür ve %24’ü doğal gaz olmak üzere %84’ü fosil kaynaklardan sağlanmıştır. 
Aynı yıl için yenilenebilir enerjinin payı %11,5 ve nükleer enerjinin payı %4,5 olmuştur. 
Ancak bu istatistiklerin öz tüketime yönelik olarak güneşten, jeotermal sulardan ya da 
odundan sağlanan enerji miktarını hesaba katmadığını belirtelim. Uluslararası Enerji 
Ajansı (IEA)’na göre, dünyada üretilen toplam enerjinin yaklaşık %10’u öz tüketime 
yönelik enerjiden oluşmaktadır. Bu durumda dünya toplam enerji miktarı içerisinde 
yenilenebilir enerji payının %20’lerde olduğu söylenebilir.

Şu anki pek de olumlu gözükmeyen genel enerji tablosu, dünyanın yavaş da olsa fosil 
kaynaklardan yenilenebilir kaynaklara doğru yöneldiği gerçeğini ortadan kaldırmaz. 
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)’nın “2017 Dünya Enerji Yatırım Raporu”na göre, 2016 
yılında küresel elektrik üretimi için ayrılan toplam yatırımların, üçte ikisinden fazlası, 
%67,5’u yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiştir. Üstelik toplam elektrik üretiminde 
yenilenebilirlerin payı yıldan yıla hızlanarak artmaktadır. Bu olumlu gelişmede, sera 
gazlarından kaynaklanan küresel iklim değişikliği tehdidi kadar, yenilenebilir enerji ile 
ilgili teknolojik gelişmelerin ve güneş başta olmak üzere, yenilebilir enerji sistemlerinin 
birim maliyetlerinde meydana gelen büyük düşüşlerin etkisi vardır. 2040 yılına kadar 
güneş ve rüzgâra bağlı yenilenebilir enerji alanında birim enerji maliyetlerinin, sırasıyla 
%40-70 ve %10-25 oranlarında düşecek olması, en azından elektrik enerjisi üretiminde 
etkisini göstereceği ve kurulu gücün %60’ının, söz konusu kaynaklardan sağlanabileceği 
öngörülmektedir (IEA; 2017). Fransa gibi gelişmiş sanayi ülkeleri, uzun yallardır, %100 
yenilenebilir elektrik enerjisi üretimine geçebilmenin teknik olanakları ve mali bütçesi 
üzerinde ayrıntılı araştırmalar yürütmektedirler (De Ravignan, 2015). Dünyada şu an 
dokuz ülke (Danimarka, Almanya, İspanya, Yunanistan, Portekiz, İngiltere, İrlanda, 
Honduras ve Uruguay) kullandıkları elektrik enerjisinin %40’ınden fazlasını yenilenebilir 
enerjilerden sağlamaktadırlar. Ve Nairobi (Kenya), Stockholm (İsveç) ve Seattle (ABD) 
gibi üç kıtadan yüzden fazla kent elektrik tüketiminin en azından %70’ini yenilenebilir 
kaynaklardan sağlamaktadır (REN 21, 2019). 

Dünyada ilk alternatif enerji kaynağı arayışları, 1973/74 petrol bunalımı sonrası petrol 
fiyatlarının, üç kat gibi olağanüstü artışlar göstermesi ile başlamıştır. Ancak söz konusu 
petrol kaynaklı enerji bunalımı kaygıları, ABD ve Kuzey Avrupa başta olmak üzere, 
dünyanın dört bir yanında bulunan yeni petrol ve doğal gaz rezervleri ile büyük ölçüde 
ortadan kalkmıştır. 1990’lı yıllarda baş gösteren yeni enerji bunalımı ise, fosil kaynakların 
tükeneceği kaygısından ziyade, fosil enerji kullanımının yol açtığı küresel ısınmanın 
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neden olacağı muhtemel iklim değişikliği tehlikesinden kaynaklanmıştır. Bu bakımdan 
düşük karbonlu enerji alanında somut adımlar, çevre konusunun gündeme geldiği ve 
petrol bunalımının yaşandığı 1970’li yılların başında değil, 1990’lı yıllarda yoğunlaşan 
uluslararası karbon salınımı müzakereleri sonrasında ancak 21. yüzyılla birlikte atılmaya 
başlanmıştır.

Gerçekten de yeni yüzyılda dünya genelinde, neredeyse tüm ülkelerde güneş, 
rüzgâr, hidrolik, jeotermal, hidrojen, biokütle ve dalga enerjisi gibi yenilebilir enerji 
kaynaklarına ciddi bir ilgi ve yönelim başlamıştır. Yenilenebilir enerjiye artan toplumsal 
ilgi ile birlikte düşen yatırım maliyetleri; Avrupa’dan Asya’ya, Amerika’dan Afrika’ya 
yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasını sağlamıştır. 2018 yılı itibariyle 30 ülke 10 GW 
ve 90 ülke 1 GW’lık yenilenebilir enerji üretim kapasitesini aşmış durumdadır (DEK, 
2019). AB’de ise, yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam enerji kaynakları içerisindeki 
payı, 13 yıl içerisinde iki kattan fazla artarak 2005’ten 2018’e %8,7’den %19 yükselmiştir 
(Eurostat, 2019). Ancak yenilebilir enerji kullanımı konusunda AB ülkeleri arasında çok 
büyük farklılıklar bulunmaktadır. İsveç’te %54,5, Finlandiya’da %41, Letonya’da %39, 
Danimarka’da %35,8 ve Avusturya’da %32,6’ya yükselen bu oran, Lüksemburg, Hollanda, 
Malta ve Belçika’da %10’un altında kalmaktadır. 2014 yılında AB ülkeleri arasında yapılan 
enerji anlaşmasına göre, yenilenebilir enerjinin toplam enerji içerisindeki payı 2030 yılında 
27’ye yükseltilecektir. 

Dünyada 2008 yılından bu yana yenilenebilir enerji ananında yapılan yatırımlar, fosil 
enerjiye yapılan yatırımları geçmiş durumdadır. 2004 yılında 39 milyar $ olan dünya 
yenilenebilir enerji yatırımları, 14 yıl içerisinde 7,7 kat artarak 2018 yılında 299 milyar $’a 
yükselmiştir (ONU, 2019). Hidrolik enerjiye 2018 yılında yapılan 16 milyar $’lık yatırım 
bu rakama dâhil değildir. Bu arada 2018 yılında yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımların, 
2017 yılında 325 milyar $’a ulaşmış bulunan yatırımlara göre %8’lik bir gerilemeyi içerdiğini 
belirtmeliyiz. Söz konusu gerilemeyi kısmen güneş ve rüzgâr enerjisi teknolojilerindeki 
maliyet düşüşlerine, kısmen de Çin’in 2018 yılı yenilenebilir enerji yatırım ve tesislerinin, 
2017 yılına göre gerileme göstermesine bağlayabiliriz. Ancak aynı dönemde, yani 2017 
sonrasında küresel fosil yakıt kullanımına sağlanan sübvansiyonların %11 oranında artmış 
olması (DEK, 2019), dünyanın enerji kaynaklarında köklü bir değişime tam da kararlı 
olmadığını göstermektedir. 

Dünyada son 15 yılda yenilenebilir enerjiye yapılan toplam yatırımlar ise, 3,2 trilyon $’a 
ulaşmış durumdadır. Bu yatırımlar sayesinde dünyada toplam yenilenebilir enerji üretimi 
2010 yılından günümüze dört kat artarak 414 GW’dan 1 650 GW’a yükselmiştir (ONU, 
2019). Dünyada yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlardan en büyük payı ise, güneş 
ve rüzgâr enerjisi almaktadır. 2018 yılında yapılan toplam 299 milyar $’lık yenilenebilir 
enerji yatırımının 140 milyar $ ile %46,8’i güneş ve 134 milyar $’lık yatırım ile %44,8’i 
rüzgâr enerjisine aittir (ONU, 2019). 2018 yılı verilerine göre, güneş başta olmak üzere, 
yenilenebilir enerji kaynakları dünyada tüketilen elektrik enerjisinin üçte birini sağlar 
duruma gelmiştir (IRENA, 2019). Çünkü elektrik üretiminde yenilenebilir enerji maliyetleri 
fosil enerji maliyetlerinin neredeyse altına düşmüş bulunmaktadır. Yenilenebilir enerjinin 
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ısınma ve ulaşıma katkısı ise, %10 ve %3 gibi oldukça düşük düzeylerde bulunmaktadır. 
Henüz ekonomik ömürlerini tamamlamamış olsalar da, petrol, kömür ve doğalgaz gibi 

fosil enerji kaynaklarının çevresel zararları konusunda küresel düzeyde bir farkındalık, 
duyarlılık ve siyasi etkileşim artmış bulunmaktadır. Enerji kaynaklarının fosil yakıtlardan 
yenilenebilir enerji üretimine evrilmesinde, günümüz enerji politikalarında atılacak en acil 
ve en somut adım; karbon vergileri ya da karbon ticareti yoluyla karbon fiyatlandırmasının 
dünya geneline yaygınlaştırılması, kömür başta olmak üzere, petrol ve doğalgaz gibi fosil 
enerji kaynaklarına verilen kamu teşviklerinin kaldırılması, buna karşılık yenilenebilir 
enerji yatırımlarına sübvansiyon ve üretilen enerjiye de uzun vadeli satın alım güvencesi 
verilmesidir. Günümüzde dünya karbon salınımının %25’inden sorumlu, daha çok gelişmiş 
Kuzey yarım kürede yer alan 50 dolayında ülkede, karbon vergisi ya da karbon ticareti 
yoluyla karbon fiyatlandırması uygulaması bulunmaktadır. Ancak fiyatların henüz düşük 
düzeylerde tutulması düşük karbonlu ekonomiye geçişin düşük bir seyir izlemesine neden 
olmaktadır. Bu arada, iklim krizinin ekonomik eşitsizlikleri hesaba katan bir düzlemde 
ele alınması gerektiğine işaret edilen BM İnsani Gelişme Raporunda (2019: 20), karbon 
fiyatlandırması nedeniyle yükselen enerji fiyatlarından en çok etkilenen yoksul kesimlere 
finansal destek verilmesi gerektiğinin altı çizilmiştir.

Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü (IIDD)’ne göre, eğer fosil enerji 
kaynaklarına verilen sübvansiyonların %10-30’luk bir bölümü kesilip yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yönlendirilebilirse küresel enerji geçişini sağlamak mümkün olacaktır 
(GDRS). Oysa son birkaç yıldır fosil kaynaklı enerjiye olan ilgi, büyük bir olasılıkla petrol 
fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak yeni bir ivme kazanmıştır. Dünyada fosil enerji tüketimi 
için verilen toplam sübvansiyon miktarı, 2016 yılından 2017 yılına % 11,1 oranında artarak 
300 milyar $’a yükselmiştir (REN 21, 2019). Bu arada, yenilenebilir enerji kaynaklarına 
finansman sağlamak üzere hava ve deniz taşımacılığı salınımları ile fosil enerji maden 
ve kuyularının vergilendirilmesi gibi öneriler dünya çevre sosyal etkinliklerinde yankı 
bulmaktadır. 

Şu anki küresel ısınmanın asıl sorumlularının, dünyada karbon salınımını iki asır 
önce başlatan ABD ve Batı Avrupa ülkeleri olduğunu biliyoruz. Bu bakımdan söz konusu 
ülkelerin küresel ısınmada “tarihi sorumlulukları” vardır. Kişi başına karbon salınımı 
miktarı sanayi devriminden itibaren hesaplandığında; dünyamızın kirletilmesinden bir 
Amerikalı’nın bir Çinli’ye oranla ortalama 15 kat daha fazla sorumluluğu olduğu görülür. 
Gelişmiş sanayi ülkelerinin küresel ısınmada tarihi sorumlulukları her uluslararası 
platformda dile getirilmiş, sahip oldukları mali ve teknik olanakları iklim değişikliğine 
karşı küresel mücadelede dünyanın ortak kullanımına açmaları istenmiştir. Nitekim Mart 
1994 tarihinde yürürlüğe giren BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS), sera 
gazı salınımlarını azaltma programlarında, “Ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve 
göreceli kabiliyetler” ilkesine yer vererek, sanayi devriminden bu yana iklim değişikliğinde 
sorumluluğu olan ülkelerin küresel çabaya sosyoekonomik ve teknik olanakları ölçüsünde 
katkı yapmalarını talep etmektedir. Daha fazla sera gazı salınımı-daha fazla sorumluluk 
ilkesi çerçevesinde, 2009 BM Kopenhag Zirvesi’nde, gelişmiş sanayi ülkelerinin gelişmekte 
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olan ülkelere, temiz enerji alanlarına yapacakları yatırımlar ve küresel ısınmaya karşı 
alacakları önlemler için, 2020 yılından itibaren yılda 100 milyar $ mali destek (Yeşil İklim 
Fonu) sağlamaları kararlaştırılmıştır. 

Ancak son çeyrek asırdır, Çin ve Hindistan başta olmak üzere, Meksika, Endonezya, 
G. Kore ve Türkiye gibi yeni sanayileşen ülkeler dünya karbon salınımında başı 
çekmeye başlamışlardır. Yapılan değişik ampirik araştırmalar; yeni sanayileşen ülkelerde 
de1970’lerden bu yana, ekonomik büyümeden kişi başına düşen CO2 salınımlarına doğru 
tek yönlü bir nedenselliğin olduğunu ortaya koymuş bulunmaktadır (Güllü-Yakışık, 
2017). Son çeyrek asırdır aralıksız yüksek bir ekonomik büyüme çizgisi tutturan Çin, 
2006 yılından bu yana %20’yi aşan bir pay ile dünyanın en fazla CO2 gazı üreten ülkesi 
durumuna gelmiştir (Duval, 2014: 7). 

Bu durum saptaması bize, bugünkü yeni sanayileşen ülkelerin, sanayileşmiş ülkelerin 
geçtiğimiz iki asır boyunca yaptığını tekrarladıklarını, yani yüksek karbonlu bir 
ekonomik büyüme stratejisi izlediklerini göstermektedir. Yarın da bu süreci, şu an henüz 
sanayileşme atılımını başlatamamış günümüzün yoksul ülkeleri, büyük bir olasılıkla 
devam ettireceklerdir. Diğer taraftan, şu an dünyada bir milyar insanın elektrikten yoksun 
olduğunu göz önünde bulundurursak, potansiyel küresel ısınma tehlikesinin büyüklüğünü 
kafamızda tasarlayabiliriz. Dünyada enerji gereksiniminin önlenemeyen yükselişi bir veri 
iken, küresel ısınmayı durdurmanın yolu, zorunlu olarak düşük karbonlu enerjiye, yani 
yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmekten geçmektedir. 

Sosyoekonomik açıdan, “ekmek” ve “çevre” paradoksu kadar farklı kutuplarda bulunan 
ülkeleri, düşük karbonlu ortak bir ekonomi ve enerji politikasında buluşturmak elbette çok 
zor olacaktır. Ancak insanlığın ortak geleceğinin söz konusu olduğu bir konuda uzlaşma, 
çok zor da olsa, bir biçimde kendisini insanlığa kabul ettirecektir. 2015 Paris İklim 
Zirvesi’ndeki konuşmasına, “Gelecek kuşaklar bizi izliyor” diye başlayan ABD Başkanı B. 
Obama ise, son yıllarda karbon salınımları sabit kalırken dünya ekonomisinin büyümeye 
devam ettiğine işaret ederek, “büyüme ile çevreyi korumanın birbirleriyle çelişen kavramlar 
olmadığı”na işaret etmiştir. Gerçekten de, Paris Zirvesi’nden bir yıl önce, 2014 yılında, yeni 
yüzyılın başından itibaren yılda ortalama %2,5 artan dünya CO2 salınımı %0,5’e gerilemiş 
ve böylece kişi başına düşen ortalama CO2 salınımı %0,7 oranında azalmıştı. Dünya 
kamuoyunun son 30 yıldır tartıştığı “sürdürülebilir kalkınma” sistemi de, ekonomik 
büyüme ile çevreyi korumanın bir arada yürütülebileceği düşüncesinden doğmuştur. 
Fakat Paris Konferansı’nı izleyen yıllarda, ekonomik konjonktürdeki gelişmelere bağlı 
olarak yenilenebilir enerji arayışlarının hız kesmesi B. Obama iyimserliğini gölgelerken, 
önce düşük karbonlu ve ardından da karbonsuz bir ekonomi için tüm dünya ülkelerinin 
çok daha ciddi ve kesintisiz çabalar sarf etmesi gerektiğini ortaya koymuş bulunmaktadır. 

IPCC, dünya sera gazı salınımlarının, küresel ısınmanın 2 0C’ın, mümkünse 1,5 0C’ın 
altında kalabilecek şekilde sınırlandırılabilmesi için ülkelerin indirim taahhütlerini belirli 
aralıklarla yenilemeleri gerektiğini belirtmektedir. IPCC’ye göre oluşturulacak bir “Dünya 
Karbon Bütçesi” ülkelerin dinamik karbon indirim-sınırlama süreçlerinin işleyişini 
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kolaylaştıracaktır. Söz konusu bütçeye göre, 2 0C altı sıcaklığın önkoşulu olan 1.000 Gigaton 
CO2 gazının 515 Gigaton’luk bölümü daha önce, sanayi devriminden bu yana atmosfere 
salınmış durumdadır. Burada önemli olan geriye kalan 485 Gigaton’luk bölümün 2100 
yılına kadar tasarruflu ve adil bir biçimde kullanılmasıdır. T. Stener (2015) gibi ana akım 
görüşten bilim adamları ise, bugünkü mevcut küresel ekonomi koşullarında karbonun 
fiyatlandırılarak ticari bir meta haline getirilmesinin, dünya karbon bütçesinin bir yandan 
tasarruflu kullanılmasına bir yandan da ülkeler arasında adil bir biçimde dağıtılmasına 
yardımcı olacağını düşünmektedir.

Karbon salınımını “karbon ticareti” çerçevesinde herhangi bir ticari metaya 
dönüştürerek, küresel ısınma sorununu çözüme kavuşturmak oldukça zor gözükmektedir. 
Çünkü dünyanın şu an karşı karşıya bulunduğu karbon salınımı sorunu, bizzat piyasa 
işleyişine dayalı ekonomik gelişmelerin bir sonucudur. Piyasalar miyoptur, piyasa 
mekanizmaları ancak olup-biten olgular için harekete geçebilirler. Paris İklim Anlaşması’nın 
öngördüğü küresel karbon indirim programları dinamiktir ve piyasa mekanizmalarının 
ulaşamayacağı zaman dilimlerini kapsamaktadır. Yani piyasa mekanizması ancak 
gerçekleşmiş karbon salınımlarına müdahale edebilirken, Paris Anlaşması potansiyel, bir 
başka anlatımla gelecek dönemlerdeki salınımları önlemeyi amaçlamaktadır. Öte yandan 
bugün dünyada geçerli olan karbon fiyatları, düşük karbonlu ekonomiye geçişi özendirmek 
açısından çok düşük düzeylerde bulunmaktadır. Üstelik de söz konusu karbon ticareti, 
küresel ısınmanın baş sorumlusu olan sanayileşmiş ülkelerin mali güçlerine dayanarak az 
gelişmiş, yani az kirleten ülkelerden karbon salınım hakkı satın alarak yerküreyi biraz daha 
fazla kirletmelerine olanak sağlayacaktır. D. Harvey’in (2014)’in belirttiği gibi, kapitalizm 
kendi ekonomik krizlerinde olduğu gibi ekolojik krizlerde de çözüm üretmez, krizin 
etrafından dolaşır (Özberk, 2017). 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, fosil enerji kaynaklarının sınırsız 
kullanımı üzerinde yükselen geleneksel sanayileşme politikalarının düşük karbonlu 
sanayi politikalarına dönüştürülmesi yönünde güçlü bir siyasi iradenin varlığını 
gerektirmektedir. Bu yönde bir dönüşüm politikasının bir takım ekonomik, sosyal ve 
siyasi maliyetlerinin olacağı açıktır. İki asırdır dünyayı kirleten ileri sanayi ülkeleri 
geçmişe yönelik sorumluluklarını, geleceğin planlamasına mali ve teknik katkılar yaparak 
yerine getirmeleri durumunda enerji dönüşümünün çok daha hızlı ve sancısız olacağını 
düşünmekteyiz. Ancak söz konusu ülkeler, tarihi sorumluluklarını yerine getirmede pek 
gönülsüz davranırken, çevre politikalarını da “çifte standart” üzerine kurmaktadırlar. 
Bu ülkeler kendi sınırları içerisinde düşük karbonlu enerjilere yönelirken, aynı anda 
gelişmekte olan ülkelerde yüksek karbonlu yatırımlara doğrudan katıldıklarını ya da 
finansman desteği sağladıklarını biliyoruz. Doğal Varlıklar Savunma Konseyi (NRDC)’nin 
, “Karbon Kapanı: … 2016” başlıklı raporuna göre; Japonya, Almanya, ABD, Çin ve G. 
Kore gibi G 20 ülkeleri, Vietnam, Güney Afrika, Avustralya ve Endonezya gibi ülkelerde, 
son 9 yılda kömür üretimi için 76 milyar dolarlık yatırım yapmışlardır. 

Bu arada küresel ısınmanın önüne geçmek için hükümetlerin alacağı önlemler 
yanında, düşük karbonlu yaşam tarzının yaygınlaşamaması gibi, tüketicilerin bireysel 
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düzeyde yüklenecekleri birtakım sorumluluklar da karbona karşı mücadelenin 
etkinliğini hiç şüphesiz arttıracaktır. Günlük yaşamda toplu taşımacılığın tercih edilmesi, 
kullanılmayan elektrikli aletlerin fişlerinin çekilmesi ya da beslenmede et ürünlerine daha 
az yer verilmesi gibi edinilecek düşük karbonlu tüketim alışkanlıkları ve alınacak önlemler 
iklim değişikliğini hiç şüphesiz yavaşlatacaktır. Mart 2019 tarihli BM 6. Küresel Çevre 
Görünümü raporunda da; gıda, alışveriş ve enerji alanlarında tasarrufa gidilmesi ya da 
tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesiyle bu sorunların üstesinden gelinebileceğine işaret 
edilmiştir. Küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı yaşam biçiminde gerçekleştirilecek 
bu tür değişikliklerin amacına ulaşması, yeni yaşam biçiminin sivil toplum kuruluşları 
aracılığı ile siyasi bir talebe dönüştürülerek siyasi iktidarları, çevreci yaşam biçimini 
özendiren politikalara yönlendirmeye bağlı bulunmaktadır. Bireylerin çevreci günlük 
yaşamları aynı zamanda, hiç kuşku yok ki hükümetleri daha ciddi çevre politikaları 
uygulamaya yüreklendirecektir. 

Türkiye dâhil, yaklaşık 190 imzacı ülkenin Paris Anlaşması’na dayalı taahhütlerini 
hangi ölçülerde yerine getirip getirmeyeceklerinin ilk işaretleri ise, içinde bulunduğumuz 
yıl içerisinde Glasgow’da yapılacak COP26’da gözlemlenmiş olacaktır. C. Chartier (2019)’in 
söylediği gibi, “Doğaya saygı göstereceğimizi ilan etmek hiçbir şey ifade etmez.” Bugün 
dünya genelinde ve Türkiye’de, sağdan sola ve yoksuldan zengine toplumun yaklaşık tümü 
ve tüm siyasi partiler çevre sorunlarının mevcudiyetini yadsınamaz bir biçimde kabul 
etmiş durumdadırlar. Bundan sonraki aşama, küresel ısınma ve iklim değişikliği başta 
olmak üzere, çevre sorunlarını çözme yolunda gerçekçi politikalar oluşturup gerekli somut 
adımları atmak olmalıdır. 

Türkiye Isınıyor 

Türkiye’de kişi başına düşen ortalama sera gazı salınımı (CO2 eşdeğeri) miktarı, dünya 
ortalamasına yakın bir düzeyde bulunmaktadır (DB Raporu-OECD STAT, 2018). Ancak 
Türkiye’de sera gazı salınım miktarı hızla artmaktadır. 2017 yılında, 1990 yılına göre toplam 
sera gazı salınım miktarı dünyada %60 artmışken, Türkiye’de %140,1 gibi çok daha hızlı 
bir artış göstererek 526,3 Mt CO2 eşdeğerine ve kişi başına düşen CO2 eşdeğer salınımı 
da 3,8 tondan, %73,6’lık bir artışla 6,6 tona yükselmiştir (TÜİK, 2019). Bu dönemde CO2 
salınımında AB başta olmak üzere ileri sanayi ülkelerinde ciddi düşüşler yaşanırken, 
Türkiye gibi yeni sanayileşen ülkeleri barındıran Orta ve Güney Amerika ülkelerinde 
% 100’e ulaşan, Çin (352) ve Hindistan (%286) başta olmak üzere Asya ülkelerinde %20
0’ü aşan artışlar meydana gelmiştir. Sera gazı salınımlarının bugünkü artış hızıyla devam 
etmesi halinde, Türkiye’de kişi başına düşen sera gazı salınımının da 2020 yılında 9,5 
tona yükselmesi öngörülmektedir. Türkiye’nin bu rakama ulaşması, hatta 10 tonu aşması 
bugünkü çevre politikalarını değiştirmediği takdirde hiç de sürpriz olmayacaktır.

BM Çevre ve İklim Değişikliği Konferansları’na genelde katılmış olmakla birlikte 
Türkiye, uluslararası müzakerelerde kendisini bağlayacak aktif bir tutum almaktan her 
zaman kaçınmıştır. Örneğin, 1972 yılında Stockholm’de gerçekleştirilen ilk BM Dünya 
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Çevre Konferansı’na katılan Türkiye hemen ertesi yıl, 1973 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı 
ile “Çevre Sorunları Koordinasyon Kurulu” oluşturmuştur. Buna karşılık, 1990 yılında 
düzenlenen İkinci Dünya İklim Konferansı sonrasında oluşturulup, 1992 yılında imzaya 
açılan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇŞ) 1994 yılında yürürlüğe 
girmesine karşın, Türkiye Sözleşme ’ye ancak 2004 tarihinde katılmıştır. BMİDÇŞ 
içerisinde, küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı mücadeleyi sağlamaya yönelik olarak 
1997 yılında imzalanan ve 2005 yılında yürürlüğe giren Kyoto Protokolü’nü ise, 2009 
yılında, dünyada 185. ülke olarak imzalamıştır. Üstelik Protokol’ün 2008-2012 yıllarını 
kapsayan birinci ve 2013-2020 yıllarını kapsayan ikinci yükümlülük dönemleri için sera 
gazı salınımında herhangi bir azaltım taahhüdünde de bulunmamıştır. 

Türkiye’nin uluslararası çevre girişim ve kararları konusundaki ihtiyatlı tutumu, 
iki temel nedenden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. İlk neden, muhtemelen belirli bir 
ekonomik gelişme aşamasına ulaşıncaya kadar, büyümesini yavaşlatabilecek herhangi 
bir uluslararası taahhüt altına girmeme stratejisidir. Bu bakımdan çevre mevzuatı ve 
kurumsal alt yapısı uzun yıllardır oluşmuş bulunan Türkiye’de, yoğun bir çevre kirliliği 
karşısında çok yavaş ilerleyen bir çevre koruma uygulaması bulunmaktadır. İkinci neden, 
BMİDÇS’ye göre, gelişmiş ülkelerinin yer aldığı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 
(OECD) üyesi olan Türkiye, sera gazı salınımı azaltımı yapma yükümlülüğüne ek olarak, 
bu alanda kendisine herhangi bir finansman ve kapasite geliştirme yardımı sağlanması bir 
yana, gelişmekte olan ülkelere, sera gazı azaltımı alanında mali ve teknik yardım yapma 
yükümlülüğünün bulunmasıdır.

Nitekim Türkiye BMİDÇS ve Kyoto Protokolü’ne, 2001 yılı 7. Taraflar Konferansı’nda 
Türkiye’nin yer alacağı grubu yeniden tanımlama çalışmalarının başlatılmasından sonra 
taraf olmuştur. 2015 Paris İklim Zirvesi’ne, 2030 yılına kadar sera gazı salınımlarında 
%21’lik bir azaltım taahhüdünde bulunan Türkiye, azaltım programı için uluslararası 
finans ve teknoloji desteklerine erişiminin sağlanması için BMİDÇS nezdinde girişimlerini 
bugün de sürdürmektedir. 

Türkiye’de son yıllarda nükleer santrallerin kurulması aşamasına gelmiş olması, 
demiryolu taşımacılığının yeni bir yapılanma sürecine sokulması ve 2015 Paris İklim 
Anlaşması’nın imzalanması ile önümüzdeki yıllarda sera gazı salınımında olumlu 
gelişmelerin olacağı düşünülmektedir. Fakat yukarıdaki gelişmelere paralel olarak, yine son 
yıllarda kömürle çalışan çok sayıda termik santralin kurulma çalışmalarına hız vermesi, 
Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadele etme ve düşük karbonlu ekonomi politikalarına 
yönelme konusundaki tutumunun henüz çok “bulanık” olduğunu göstermektedir.

İlk Çevreci Adımlar: Yasal ve Kurumsal Düzenlemeler

Türkiye kamuoyunda “çevre” konusu ilk kez, Ankara’da, özellikle kış aylarında 
konutların ısıtılmasında kullanılan kömür nedeniyle yıldan yıla artan hava kirliliğine 
bağlı olarak, 1969-1971 yılları arasında gündeme geldiğini biliyoruz (Kilim-Uysal, 2005: 
153). 1972 yılında Stockholm’de gerçekleştirilen ilk BM Dünya Çevre Konferansı’na 
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katılan Türkiye hemen ertesi yıl, 1973 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile “Çevre Sorunları 
Koordinasyon Kurulu” oluşturmuştur. “Bu kurulun amacı başta Ankara’nın hava kirliliği 
sorunu olmak üzere, Türkiye’nin çevre sorunlarının çözümlenmesi yolundaki çalışmaları 
koordine etmektir” (Budak, 2013: 286). Ancak Türkiye, BM Stockholm Zirvesi’nde, çevre 
sorunlarını küresel boyutta ele almak ve çevre sorunları hakkında uluslararası toplumun 
dikkatini çekmek için kurulan Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Yönetim 
Konseyi’ne üye olmamıştır. 

Kalkınma Planlarının ekonomi politikalarını yönlendirdiği bir dönemde, çevre 
sorunları özgün bir “çevre” başlığı altında ilk kez III. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-
1977)’nda gündeme gelmiştir. Çevre Sorunları Koordinasyon Kurulu’nun oluşturulduğu 
tarihte uygulamaya giren Plan, ilk önce Türkiye’de son on yıl içerisinde bazı sanayi 
projelerine ve yoğun kentleşmeye dayalı olarak hava, su ve kıyıların kirlenmesi gibi kısmi 
bir çevre sorunu oluştuğunu belirtmiştir (III. BYKP, 1972: 866-867). Bu tespitin hemen 
sonrasında, “çevre sorunlarının kalkınmaya ayrılmış fonları olumsuz yönde etkilemeksizin 
çözülmesinin” esas olduğu kayıt altına alınmıştır. Ayrıca çevre sorunları ile ilgili uluslararası 
araştırmalara katılmak, gerekli yasal düzenlemeleri yapmak ve çevrenin korunması 
konusunda toplumu aydınlatmak gerektiği vurgulandıktan hemen sonra, çevre sorunları 
ile ilgili uluslararası düzenlemelerde “Türkiye’yi sanayileşerek kalkınma hedefinden 
saptıracak hiçbir yükümlülüğün kabul edilmeyeceği” uyarısı yapılmıştır. Türkiye’nin çevre 
konusuna, ekonomik gelişme sürecini olumsuz yönde etkileyebileceği kaygısıyla ihtiyatlı 
yaklaşımını, daha sonraki dönemlerde uygulamaya giren Beş Yıllık Kalkınma Planlarının 
tümünde gözlemleyebiliriz.

Aslında Türkiye gibi ülkelerde, çevreye yönelik önlem ve uygulamalar somut çevre 
sorunlarının meydana gelmesinden itibaren harekete geçer ve ilgili olayla sınırlı kalır. 1970’li 
yıllarda ne kitlesel çevreci hareketlere, ne çevreci sivil toplum kuruluşlarına ve politik baskı 
gruplarına ne de devletin sistematik çevreci uygulamalarına rastlayabilmekteyiz. S. Budak 
(2013: 287)’ın da işaret ettiği gibi, “Türkiye’de çevre değerlerinin korunmasına başlangıçta 
bütüncül bir çevre koruma anlayışından uzak, parçacı ve çevrenin korunmasını sağlıkla 
ilişkilendiren bir anlayış egemen olmuştur.” Fakat dünyadaki gelişmelerden ve Türkiye’de 
sıklaşmaya başlayan çevre sorunlarından etkilenen siyasi iktidarlar 1978 yılında, çevre 
konusunda Bakanlıklar arasında eşgüdümü sağlamak ve çevre ile ilgili plan-projeler 
geliştirmek amacıyla, Başbakanlığa bağlı Çevre Müsteşarlığı’nı kurmuşlardır. “Çevrenin 
korunması ve iyileştirilmesi, …” amacıyla, 21-08-1991 tarihli Kanun Hükmünde Kararname 
ile mevcut Çevre Müsteşarlığı Çevre Bakanlığı’na dönüştürülmüştür. Söz konusu Bakanlık, 
2003 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı ve 2011 yılında ise, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
adı altında faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır. Türkiye’nin çevre politikalarından en 
başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumludur. 

Türkiye, Anayasa’sında çevreye yer veren ender ülkelerden biridir. 1982 Anayasası’nın 56. 
Maddesine göre: “Herkes sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, 
çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların 
ödevidir”. Vatandaşların çevre politikalarına aktif katılımlarını sağlamak için yasal zemin 



62

CİLT/VOLUME:	 3		
SAYI/ISSUE:	 9 Ahmet Şahinöz

oluşturan söz konusu madde, 1980’ler Türkiye’sinde çevre bilincinin oldukça ilerisinde 
bir çevre anlayışına sahiptir. 1982 Anayasası’nda yer alıp çok sayıda yasa ve yönetmeliğe 
konu olmakla birlikte, Anayasa’nın kabulünü izleyen 1980’li yıllarda çevreye yönelik somut 
herhangi bir adım atılmamış, hatta 1984 yılında Çevre Müsteşarlığı, yetkileri kısılarak 
Çevre Genel Müdürlüğü’ne dönüştürülmüştür. Bu kararın arkasında 24 Ocak 1980 İstikrar 
Programı’nın “devletin ekonomiye müdahalesini azaltma ve piyasa mekanizmasına işlerlik 
kazandırma” kaygısının bulunduğu güçlü bir olasılık olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Gerçekten de hızlı ekonomik kalkınma adına, girişimciliğin ve piyasa mekanizmasının 
üzerindeki yasal engellerin ve kurumsal denetimlerin devre dışı bırakılmaya çalışıldığı 
bir dönemde çevreye yönelik kaygı ve sorunlar yok sayılmış ve doğal kaynaklar hoyratça 
kullanılmıştır. 1983 yılında 2872 sayılı yasa ile çıkarılan, gerçekleştirilmesi planlanan 
yatırım faaliyetleri için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu hazırlama zorunluluğu 
ise, tam on yıl sonra, 1993 yılında uygulamaya girebilmiştir. 

1990’lı yılların ikinci yarısında Türkiye’de çevreye yönelik olarak atılan en somut 
adım, 1998 yılında, 7. Beş Yıllık Kalkınma Planında konu ile ilgili yapılan tespit ve 
öneriler doğrultusunda; ulusal çevre sorunlarının çözümü ve Rio Bildirgesi-Gündem 21 
gibi uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Ulusal Çevre Stratejisi ve 
Eylem Planı (UÇEP)’nın oluşturulması olmuştur. Devlet Planlama Teşkilatı ile Çevre ve 
Orman Bakanlığı’nın işbirliği ile hazırlanan ve temel çevresel alt yapı-hizmetlere erişimin 
arttırılması, sürdürülebilir çevresel uygulamaların desteklenmesi gibi stratejik amaçlara 
yönelik merkezi bir üs oluşturmak için yola çıkan UÇEP, izleyen yıllarda yukarıdaki amaçlar 
doğrultusunda kapsamlı ve düzenli bir uygulama ortaya koyamadığı anlaşılmaktadır. 

Türkiye 1996 yılında taraf olduğu BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesine ve 1993 yılında 
uygulamaya koyduğu yatırım faaliyetleri öncesi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) 
raporlarına karşın biyoçeşitliliğin korunmasında da yetersiz kalmıştır. Anadolu’nun zengin 
biyoçeşitliliği, nüfus artışı, hızlı kentleşme ve plansız sanayileşme baskısıyla son yarım asır 
içerisinde büyük zarar görmüştür. Son yıllarda biyoçeşitlilikte en büyük tahribat, çevre 
kaygılarından arındırılarak yapılan maden arama-işletme faaliyetleri ile neredeyse hiçbir 
akarsuyu doğal akışına bırakmayan ve kamuoyunun da yoğun tepkisini çeken hidroelektrik 
santralleri (HES) tarafından yapılmaktadır. Tarım kesiminde ise, ormanlık alanlarda ve 
meralarda kaçak tarla açılması, meraların aşırı otlatılması ve üretimde aşırı kimyasal girdi 
kullanılması sonucu doğal bitki örtüsü ve kuşlar başta olmak üzere yaban hayatı ciddi 
zararlar görmüştür.

Çevre politikaları öteden beri büyük ölçüde uluslararası gelişmeler ve içinde yer aldığı 
iktisadi-siyasi oluşumlar çerçevesinde şekillenen Türkiye’de, 1999’da başlayan AB’ye Tam 
Üyelik süreci çevre hareketinde yeni bir “uyarıcı” olmuştur. Türkiye’de çevre konularına 
ilgisini arttırdığı ve çevre politikalarına yeni bir ivme kazandırdığı için, AB’ye tam 
üyelik sürecini her hâlükârda çevre açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirmek 
gerekmektedir. “Ülkemizde ekonomik ve sosyal şartları da dikkate alarak sağlıklı 
yaşanabilir bir çevre oluşturmak ve bu doğrultuda ulusal çevre mevzuatımızın AB çevre 
mevzuatı ile uyumlaştırarak uygulanması ile uygulamanın izlenmesi ve denetlenmesini 
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sağlanması” (Topkaya, 2010: 16) biçiminde tanımlanan bir çevre vizyonu ile Türkiye, 
AB’nin çevre politikalarına uyum sağlama konusundaki iradesini baştan beyan etmiştir. 
Ve bu bağlamda 21 Aralık 2009 tarihinde “çevre” faslı AB ile müzakereye açılmıştır.

Müzakere döneminde çevre ile ilgili olarak gerçekleştirilen yasal değişiklikler-
düzenlemelerin ve kurumsal yapılanma-yeniden yapılanmaların, AB Çevre Politikalarına 
uyum sağlama kaygısı kadar, AB Çevre Fonları’ndan yararlanabilme arayışlarının 
bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çevre konusunda atılan adımları her yıl 
değerlendiren “İlerleme Raporları”nın incelenmesinden özetle, Türkiye’nin AB Çevre 
Politikalarına uyumu açısından henüz gerekli adımları atmadığı, AB Müktesebatına uyum 
ve uygulama için önümüzdeki yıllarda çok daha fazla çaba gösterilmesi gerektiği biçiminde 
bir sonuç çıkmaktadır. Aslında Türkiye’de siyasi iktidarların 1999 Helsinki Zirvesi’nden bu 
yana, Katılım Ortaklığı Belgesi ve ardından her yıl yayınlanan İlerleme Raporlarının tespit 
ve önerileri doğrultusunda yasal düzenleme yapma konusunda oldukça istekli davrandığı, 
ancak mevcut yasaların uygulanması konusunda çok ağır hareket ettiği anlaşılmaktadır. 
Ekonomik gelişmişlik bağlamında ele alındığında, Türkiye’nin mali kaynak, teknik alt yapı, 
nitelikli insan gücü ve çevre duyarlılığı alanlarında karşılaştığı birtakım eksiklikleri kısa 
sürede tamamlayarak, güçlü bir siyasi irade ile çevre konusunda kısa sürede ciddi atılımlar 
yapabileceği kanaatindeyiz. 

Küresel Isınma ve Yeni Enerji Politikaları

Türkiye’de küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda ilk kurumsal yapılanma, BM 
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS)’nin imzaya açılmasından dokuz yıl sonra, 
2001 yılında oluşturulan İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu (İDKK)’dur. Dışişleri, 
Maliye, Bayındırlık, Tarım, Sanayi, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıkları 
ile Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu ve TOBB yüksek düzeyli 
temsilcilerinden oluşan İDKK, 2013 yılında, “BM Avrupa Ekonomik Komisyonu Uzun 
Menzilli Sınır Aşan Hava Kirliliği Sözleşmesi” için de gerekli olan çalışmaları düzenlemek 
üzere, 2012 yılında kurulmuş olan “Hava Emisyonları Koordinasyon Kurulu” ile birleşerek 
“İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu” (İDHYKK) adıyla yeniden 
yapılandırılırmıştır.

“Türkiye hem günümüz iklimi, iklim değişikliği ve değişkenliği hem de gelecek iklimi 
(iklim değişikliği ve değişkenliği) açısından orta-yüksek riskli ülkeler arasındadır.” (Türkeş, 
2018: 38). Türkiye’de son yıllarda sıklıkla yaşanan sel, kuraklık, orman yangınları ve su 
baskınları gibi doğal afetler iklim değişikliği sorununun öncü belirtileridir. Bu durumda 
Türkiye’nin, önümüzdeki yıllarda yaşanacak olası küresel ısınma ve iklim değişikliğinin 
olumsuz sonuçlarından en çok etkilenecek ülkeler arasında yer alacağı düşünülmektedir. 
Tarımsal üretimi büyük ölçüde doğal koşullara bağımlı olan Türkiye’de iklim değişikliği 
gıda güvencesini de tehlikeye atacaktır. Öyleyse küresel ısınmayı hızlandıran ağır karbonlu 
ekonomik büyüme modellerinden düşük karbonlu büyüme modellerine geçiş sorununun, 
Türkiye için hassasiyeti ve ivediliği olan bir konu olduğunu söyleyebiliriz.
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“Türkiye imalat sanayisi yapısal anlamda incelendiğinde demir-çelik, toprak ürünleri 
(çimento, seramik, cam, kireç), kimya ve petrokimya, demir-dışı metaller gibi enerji yoğun 
sektörlerin baskınlığı görülmektedir.” (Dinçbaş, 2018: 166). Yoğun enerji kullanan bu 
sektörler, ayrıca üretimde %74 oranında düşük ve orta-düşük teknoloji kullanmaktadırlar. 
Çağdaş çevre kısıtlarına göre geliştirilmiş yüksek teknolojinin imalat sanayisindeki payı 
%3-4’ler düzeyinde kalmaktadır. Kısaca karbon salınımı yoğun bir yapıya sahip olan imalat 
sanayi kendini düşük karbonlu teknoloji ve enerji kaynakları ile yeniden yapılandıramazsa, 
ileriki yıllarda büyük bir olasılıkla karbon salınım vergisi, kaynak kıtlığı, ihracat standardı 
ve küresel rekabet gibi sorunlarla karşı karşıya kalacaktır. Mücadele ilacı ve gübre gibi 
kimyasal girdileri rastgele kullanan tarım kesimi de bir başka ciddi çevre kirliliği ve CO2 
salınım kaynağıdır. TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 2016 yılı toplam sera gazı salınımının 
%11’i tarımsal faaliyetlerden kaynaklanmaktadır. 

İçinde bulunduğumuz yüzyılın sonuna kadar yeryüzü sıcaklık artışının 2 0C’nin altında 
tutulması, hatta 1,5 0C ile sınırlı kalması için BM her ülkeyi, İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi bağlamında yapacakları katkıyı belirlemeye davet etmiştir. Türkiye’nin Aralık 
2015’te BM Paris Zirvesi’nde sunduğu söz konusu “Ulusal Niyet Beyanı” (Intended 
Nationally Determined Contribution- INDC)’nında, 2030 yılına kadar sera gazı salınımını 
%21 azaltarak 1.175 milyon ton karbondioksit eşdeğerinden 929 milyon tona indireceğini 
taahhüt etmiştir. Ancak, “Türkiye’nin resmi emisyon baz politikasında önceden abartılı 
bir hedef sunarak (2013 yılı: 459 milyon ton), ulaşması durumunda, aktif hiçbir politika 
izlemeden yükümlülüklerini fazlasıyla yerine getirmiş sayılacağı beklentisinin uluslararası 
arenada kabul görmeyeceği ve ciddiye alınmayacağı sıklıkla dile getirilmektedir.” (Yeldan-
Voyvoda, 2015). 

Sera gazı salınımlarının yaklaşık dörtte üçü, fosil kaynaklı enerji kullanımından 
ileri gelmektedir. Bu bakımdan iklim değişikliği ile mücadele, ister istemez yenilenebilir 
enerji kullanan düşük karbonlu ekonomiye geçiş ile mümkün olabilecektir. Eğer Türkiye 
de gerçekten karbon salınımını azaltıp küresel iklim değişikliğine karşı mücadele etmek 
istiyorsa, şu anki fosil kaynaklara dayalı, yani yüksek karbonlu enerji politikalarından 
düşük karbonlu enerji ve ekonomi politikalarına yönelmek zorundadır. E. Yeldan 
ve E. Voyvoda’nın hazırladıkları “Türkiye için Düşük Karbonlu Kalkınma Yolları ve 
Öncelikleri” (2015) isimli raporda, ciddi bir sera gazı salınımı azaltılmasına gidilebilmesi 
için “karbon vergisi” toplanması ve bu vergi gelirlerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yönlendirilmesiyle Türkiye de köklü ve kalıcı karbon salınımı indirimine ulaşılabileceği 
vurgulanmaktadır. Gerçekten de söz konusu vergi son çeyrek asırdır bugün elliye ulaşan 
ülkede yaygın bir biçimde, etkin bir çevre politikası aracı olarak kullanılmaktadır. Karbon 
vergisine ek olarak, kentlerde toplu taşıma sistemleri özendirilerek de karbon salınımı 
indirimine katkı sağlanabilir.

Türkiye bilindiği gibi, 2005 yılında yürürlüğe giren ve ülkelere sera gazı salınım 
miktarında azalım yükümlülüğü getiren Kyoto Protokolüne, gecikmeli de olsa 2009 
yılında taraf olmuştur. Ancak Türkiye kendi vergi sistemine, fosil yakıtların kullanımını 
caydıracak türden bir karbon fiyatlandırılması yoluyla “karbon vergisi” türünden bir vergi 
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dâhil etmemiştir. Uygulamada olan; “çevre temizlik vergisi”, “motorlu taşıtlar vergisi” ve 
“özel tüketim vergisi” gibi görünürdeki çevre vergileri de, çevreyi koruma amacından çok 
bütçeye mali kaynak sağlama amacına hizmet etmektedirler. Vergilendirmede yakıt türü 
değil yakıt miktarının ölçü alınması ya da motorlu taşıt vergilerinde araç yaşının artması 
ile vergi miktarının azalması Türkiye’de mevcut vergilerin “çevre kaygısı” taşımadıklarına 
birer örnektir. Fosil kaynaklı enerji talebini azaltacak bir karbon vergisiyle birlikte, kömür 
başta olmak üzere, fosil kökenli enerji kaynaklarına sağlanan sübvansiyonların da aşamalı 
olarak sonlandırılması gerekmektedir. Bu yönde atılacak kararlı adımlar üzerine inşa 
edilecek bir çevre politikası, sürdürülebilir kalkınma anlayışının ülke ve ekonomi geneline 
yaygınlaşmasına yardımcı olacaktır.

Türkiye’nin enerji politikalarında kararlı bir biçimde fosil kaynaklardan yenilenebilir 
kaynaklara yönelmesi, uluslararası sorumluluklarının olduğu kadar ülkenin ekonomik 
ve sosyal geleceğinin de kaçınılmaz bir gereğidir. Ancak Türkiye’nin enerji politikaları, 
yeni yüzyılın başından bu yana güçlü bir biçimde dünya gündemine gelen küresel ısınma 
ve iklim değişikliği sorunlarından yalıtılmış bir ortamda oluşturulmuşa benzemektedir. 
Nitekim T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bilgi Merkezinin Enerji bölümünde: 
“2005 yılından itibaren enerji üretiminde yerli kaynaklara önem verilmesi ve dışa 
bağımlılığın azaltılması hedefleri çerçevesinde sanayileşme ve nüfus artışına paralel olarak 
artan enerji talebinin karşılanması amacıyla; yeni kömür sahalarının bulunması ve bilinen 
sahaların geliştirilmesi çalışmalarına hız verilmiştir.” yazmaktadır. Gerçekten de saptanan 
hedefler doğrultusunda yapılan çalışmalar başarıya ulaşmış ve 2005 yılından 2018 yılına 
Türkiye’de linyit rezervleri iki kattan daha fazla arttırılarak 8,3 milyar tondan 17,9 milyar 
tona yükseltilmiştir (T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2019). 

Paris Anlaşması’ndan sonra da Türkiye, fosil kaynaklı enerji politikasını ısrarla 
sürdürmektedir. Başbakanlık, Şubat 2016 tarihinde, Paris İklim Zirvesi’nden yalnızca 
iki ay sonra, “yenilenebilir enerji ile birlikte yerli kömür gibi enerji yatırım süreçlerini 
hızlandırmak” için yeniden bir genelge yayınlamıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak da, Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı imzaladığı 2017 yılında, tam bir 19. 
yüzyıl kalkınma anlayışıyla “2018 yılı sonunda Cumhuriyet tarihinin en yüksek kömür 
üretimine ulaşmayı hedeflediklerini” beyan etmiştir. Oysa 2018 yılında yayınlanan IPCC 
Küresel Isınma 1,5 Derece Özel Raporu’nda, küresel ısınmayı 1,5 derecenin altında 
tutabilmek için, “Dünyada kömürlü termik santrallerin 2050 yılına kadar kapatılması 
gerektiği” belirtilmektedir. 

Aslında Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirmeye yönelik yatırımları 
özendirmek amacıyla yeni yüzyılda bir takım yasal ve mali düzenlemeler de yapmıştır. 
2005 yılında çıkarılan, 2010 ve 2011 yıllarında değişiklik yapılan 5346 Sayılı Yenilenebilir 
Enerji Yasası, elektrik enerjisi üretiminde yenilenebilir enerji yatırımlarının arttırılmasını 
ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır. 
Bu yasa çerçevesinde 2011 yılında kurulan Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme 
Mekanizması (YEKDEM); güneş, rüzgar, jeotermal, biyokütle ve hidroelektrik enerjisi 
kaynaklarından elde üretilen elektriğe satın alım güvencesi vermektedir. Ancak garanti 



66

CİLT/VOLUME:	 3		
SAYI/ISSUE:	 9 Ahmet Şahinöz

edilen fiyat düzeyinin düşük ve yatırım teşviklerinin yetersiz olması nedeniyle üretimde 
ciddi bir artış sağlanamamıştır. Günümüzde Türkiye, yenilenebilir elektrik enerjisi 
üretiminde henüz çok yetersiz bir düzeyde bulunmaktadır. Nitekim 2017 yılı için elektrik 
enerjisi üretiminde Çin’de %20, Almanya’da %30 ve Kanada’da %60’ları aşan yenilenebilir 
enerjinin payı, Türkiye’de %10’ların altında kalmaktadır. Buna karşılık, söz konusu 
üretimde kömürün payı ise, %33’lere yükselmektedir (TEİAŞ İletim İstatistikleri, 2018). 

Elektrik enerjisi üretimi dışında kalan yenilenebilir enerji yatırım ve üretimini de 
teşvik amacıyla Türkiye son yıllarda; lisanssız üretim, sabit fiyat garantisi, gümrük vergisi 
muafiyeti ve KDV istisnası gibi vergi indirimleri, faiz desteği, arazi tahsisi ve bölgesel 
teşvikleri uygulamaya koymuştur. Bu teşvikler rüzgârdan güneşe ülkenin yenilenebilir 
enerji kaynaklarını kullanıma açışı hızlandırsa da, ulaşılan üretim düzeyinin ülkenin mevcut 
potansiyeline göre çok yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Kısaca, Türkiye’nin elektrik enerji 
üretiminde olduğu gibi toplam enerji üretiminde de yenilenebilir enerji kaynaklarının payı, 
AB ülkeleri bir yana, dünya ortalamasının da çok gerisinde bulunmaktadır. 2015 BM Paris 
İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’nda küresel ısınmayla mücadele anlaşmasına imza 
koyan Türkiye, enerji politikalarında acilen köklü değişikliklere gitmek, bu çerçevede güneş 
ve rüzgâr başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek durumundadır. 

Termik Santraller: “Küresel Isıtıcılar”

Türkiye’de 2013 yılında özelleştirilmiş olan kömürle çalışan termik santrallerin Çevre 
Mevzuatına uyum sağlamak amacıyla, filtre takılması başta olmak üzere gerekli yatırımları 
yapmaları için kendilerine tanınan süre, “kapatılırlarsa Türkiye karanlıkta kalır” algısı 
yaratılarak dört kez ertelenmiştir. En son Kasım 2019 tarihinde, ikisi kamuya ait olan 
15 termik santrale 2,5 yıllık (2022 yılı haziran ayı sonuna kadar) ek bir filtresiz çalışma 
izni veren yasa, kamuoyunun yoğun tepkisi sonrasında Cumhurbaşkanı tarafından veto 
edilmiştir. Böylece 2019 yılı sonu itibariyle arıtma tesisi takma yükümlülüklerini yerine 
getirmeyen altı termik santral, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından kapatılmıştır. 

Aslında termik santrallerin bacalarına filtre takılması, TMMOB Kimya Mühendisleri 
Odası’nın belirttiği gibi, çevre kirliliğini bütünüyle değil, kısmen önleyebilecek bir 
önlemdir. Çünkü termik santrallerinin kükürt gazları, azotoksit gazları, karbondioksit, 
ağır metaller ve kül gibi beş ana kirleticisi vardır ve bacalara takılan filtreler yalnızca 
kükürtdioksit gazlarının salınımını önleyebilmektedir. Enerji kaynağı olarak termik 
santrallerde ısrar, yoğun karbon salınımı yanında mali israflara da neden olmaktadır. Bir 
başka anlatımla, çevre kirliliğinin ve küresel ısınmanın en büyük kaynakları olmaları bir 
yana, söz konusu termik santraller ekonomik açıdan da Türkiye ekonomisi için ciddi bir 
yük oluşturmaktadırlar. 

Termik santral inşası ve işletilmesine, enerjide arz güvenliği amacıyla “kapasite 
kullanım teşviki” adı altında verilen mali destekler, Türkiye’nin toplam elektrik talebini 
aşan bir üretim kapasitesi nedeniyle ciddi bir mali israfa dönüşmüş durumdadır. Önemli bir 
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ekonomik durgunluğun yaşandığı 2019 yılında bu santraller toplam üretim kapasitelerinin 
ancak yarısını (%53) kullanabilmişlerdir. Söz konusu yıl içerisinde, TMMOB Makine 
Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu raporuna göre, kömürle çalışan yirmi termik 
santral bu teşviklerden yararlanmıştır. Bu durum, yani fosil kaynaklara dayalı mevcut 
aşırı üretim kapasitesi, YEKDEM tarafından yenilenebilir enerji üretimine alım garantisi 
çerçevesinde sağlanan mali destekleri de bütçe için bir yük haline getirmekte, sonuçta 
yenilenebilir enerji alanlarına yapılan teşvikleri yavaşlatmaktadır. 

Termik santrallere dayalı enerji üretiminde bir başka israf kaynağı da, santrallerde 
kullanılan birincil enerji kaynakları ile ilgilidir. 2018 yılı verilerine göre, Türkiye’de toplam 
enerji kurulu gücünün %21,5’u kömüre dayalı santrallerde üretilmektedir. Bu gücün 
yaklaşık yarısı (%47), son yıllarda yerli kömür üretimindeki artışlara karşın ithal kömüre 
dayalı olarak üretilmektedir (T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2019). Enerjide dışa 
bağımlı olan ve ödemeler bilançosunda ciddi bir cari açık sorunu bulunan Türkiye’de ithal 
kömüre dayalı enerji üretimi, hem küresel ısınma hem de ekonomik açıdan etkin olmayan 
miyop bir enerji politikası tercihidir. 

Termik santraller başta olmak üzere kömürün enerji kaynağı olarak yoğun bir biçimde 
kullanıldığı Türkiye’de karbondioksit salınımı, son on yılda %41 oranında artış göstermiştir. 
Oysa aynı dönem içerisinde, artık kömürle çalışan santral inşa etmeyen ve mevcutları 
da yavaş yavaş kapatan OECD ülkelerinde karbondioksit salınımlarında %10 düzeyinde 
düşüş gerçekleştirilmiştir (OECD STAT&EUROSTAT, 2018). Karbon salınımındaki 
artışlara bağlı olarak, günümüz Türkiye’sinde kentlerin yarısından fazlasında Dünya Sağlık 
Örgütü’nün belirlediği değerlerin çok üzerinde kirli hava teneffüs edilmekte ve özellikle 
termik santrallerinin bulunduğu yerleşim bölgelerinde çevre-hava kirliliğine bağlı bronşit 
gibi akciğer ve kanser hastalıkları artmış bulunmaktadır. Söz konusu yerleşim yerlerinden 
Türkiye’nin diğer illerine, Elbistan’dan olduğu gibi, çevre kirliliğine bağlı yoğun bir göç 
dalgası yaşanmaktadır. Türkiye hem kendi halkının sağlığını korumak hem küresel 
ısınma ve iklim değişikliği konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmek hem de, orta 
ve uzun vadede enerjide dışarıya bağımlılığını azaltmak için, enerji güvenliğini tehlikeye 
atmayacak bir orta vadeli program çerçevesinde, aşamalı olarak, başta kömür olmak üzere 
fosil kaynaklı enerji ile çalışan termik santralleri kapatmalıdır. 

Sonuç Yerine

Türkiye’nin enerji politikalarında kararlı bir biçimde fosil kaynaklardan yenilenebilir 
kaynaklara yönelmesi, küresel ısınmaya ilişkin uluslararası sorumluluklarının olduğu kadar 
ülkenin ekonomik ve sosyal geleceğinin de kaçınılmaz bir gereğidir. Ancak Türkiye, küresel 
ısınmayı küresel düzeyde uzlaşma yoluyla durdurmayı hedefleyen Paris Anlaşması’ndan 
sonra da fosil kaynaklı enerji politikasını ısrarla sürdürmektedir. Başbakanlık, Şubat 2016 
tarihinde, Paris İklim Zirvesi’nden yalnızca iki ay sonra, “yenilenebilir enerji ile birlikte 
yerli kömür gibi enerji yatırım süreçlerini hızlandırmak” için genelge yayınlamıştır. 
Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı 
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imzaladığı 2017 yılında, tam bir 19. yüzyıl ekonomik kalkınma anlayışıyla “2018 yılı 
sonunda Cumhuriyet tarihinin en yüksek kömür üretimine ulaşmayı hedeflediklerini” 
beyan etmiştir. Oysa 2018 yılında yayınlanan IPCC “Küresel Isınma 1,5 Derece Özel 
Raporu”nda, küresel ısınmayı 1,5 derecenin altında tutabilmek için, “Dünyada kömürlü 
termik santrallerin 2050 yılına kadar kapatılması gerektiği” belirtilmektedir. 

Aslında Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirmeye yönelik yatırımları 
özendirmek amacıyla yeni yüzyılda bir takım yasal ve mali düzenlemeler yapmıştır. 2005 
yılında çıkarılan ve 2010-2011 yıllarında değişiklikler yapılan 5346 Sayılı Yasa, elektrik 
enerjisi üretiminde yenilenebilir enerji yatırımlarının arttırılmasını ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır. Söz konusu yasa, 
yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğe de satın alım güvencesi vermektedir. 
Ancak garanti edilen fiyat düzeyinin düşük ve yatırım teşviklerinin yetersiz olmasının yanı 
sıra, teşviki sürdürülen fosil yakıtlı elektrik üretim santrallerinin iç talebin üzerinde bir 
üretim kapasitesine sahip olması nedeniyle yenilenebilir enerji üretiminde ciddi bir artış 
sağlanamamıştır. Günümüzde Türkiye yenilenebilir elektrik enerjisi üretiminde henüz çok 
yetersiz bir düzeyde bulunmaktadır. Nitekim 2018 yılı için küresel düzeyde %26 (DEK, 
2019), Çin’de %20, Almanya’da %30 ve Kanada’da %60’ları aşan elektrik enerjisi üretiminde 
yenilenebilir enerjinin payı, Türkiye’de yaklaşık % 15 düzeyinde bulunmaktadır. Buna 
karşılık, söz konusu üretimde, fosil enerji kaynakları içerisinde kirletici niteliği en yüksek 
olan kömürün payı ise, %37’lere yükselmektedir (T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
2019).

Elektrik enerjisi üretimi dışında kalan yenilenebilir enerji yatırım ve üretimini de teşvik 
amacıyla Türkiye’de son yıllarda; lisanssız üretim, sabit fiyat garantisi, gümrük vergisi 
muafiyeti ve KDV istisnası gibi vergi indirimleri, faiz desteği, arazi tahsisi ve bölgesel 
teşvikler uygulamaya konulmuştur. Bu teşvikler rüzgârdan güneşe ülkenin yenilenebilir 
enerji kaynaklarını kullanıma açışı hızlandırsa da, ulaşılan üretim düzeyinin ülkenin mevcut 
potansiyeline göre çok yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Kısaca, Türkiye’nin elektrik enerji 
üretiminde olduğu gibi toplam enerji üretiminde de yenilenebilir enerji kaynaklarının 
payı, AB ülkeleri bir yana, dünya ortalamasının da çok gerisinde bulunmaktadır. 

Yenilenebilir enerji alanında yapılacak yatırımların ve kurulacak tesislerin, yeni bir 
çevre sorununa neden olmamaları için ekosistemle uyumlu olmaları gerekmektedir. 
İster rüzgârgülleri, ister güneş panelleri, ister jeotermal ve hidroelektrik santralleri 
olsun faaliyette bulundukları fiziki, biyolojik ve toplumsal çevre ile uyumlu olmaları 
gerekmektedir. Özellikle son yıllarda Çevresel Etki Değerlendirme raporlarına uygun 
olmayan, bir anlamda akan her derenin üzerine yapılan hidroelektrik santralleri hem 
ekolojik sisteme hem de kırsal yaşama büyük zararlar vermektedir. Bir başka anlatımla; 
“çevreyi korumak için çevre tahrip edilmektedir.» Yenilenebilir enerji yatırımlarının 
yeni bir çevre sorunu ile sonuçlanmaması için Çevresel Etki Değerlendirme sürecini 
güçlendirme niteliğine sahip, AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi çerçevesinde geliştirilen 
Stratejik Çevresel Değerlendirme yöntemi kullanılmalı ve karar alım sürecinde yöre 
halkının etkin demokratik katılımı sağlanmalıdır. 
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Enerji politikalarında acilen köklü değişikliklere gitmek, bu çerçevede güneş ve rüzgâr 
başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeyi ve enerji verimliliğini 
arttıracak yöntemleri uygulamaya geçirmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu yönde bir politika 
değişikliği Türkiye’nin bir yandan iklim değişikliğine karşı mücadelesine yardımcı olurken 
bir yandan da, ülkenin enerjide dışarıya karşı olan bağımlılığını azaltacak ve böylece 
cari açık sorununu da hafifletecektir. Yenilenebilir enerji yatırımı maliyetlerinin hızlı 
bir biçimde düşmesi, kömür başta olmak üzere fosil kaynaklı enerjiye olan tercihin mali 
gerekçelerini ciddi bir biçimde zayıflatmış durumdadır. İklim değişikliği ile ilgili ulusal 
düzeyde, aslında etraflıca tanımlanmış somut bir politika da henüz mevcut değildir. Son 
yıllarda Çin ve Hindistan gibi yeni sanayileşen ülkeler ile İspanya ve Portekiz gibi Akdeniz 
ülkeleri yenilenebilir enerji alanlarında ciddi adımlar atarken; Türkiye’nin, güneş ve rüzgâr 
enerjisi yatırımlarına sağlanan sınırlı devlet destekleri dışında ardı ardına kömüre dayalı 
termik santrallerin açılmasını teşvik etmesi kısa vadeli sığ ekonomi politikasının bir 
sonucu olsa gerekir.

2015 BM Paris İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’nda küresel ısınmayla mücadele 
anlaşmasını kabul edip 2016 yılında New York’ta imzalayan Türkiye, konu ile ilgili birtakım 
çekinceleri nedeniyle anlaşmayı henüz TBMM’de onaylayıp yürürlüğe koymamıştır. 
Bunun da temel nedeni, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇŞ)’ne göre, 
gelişmiş ülkelerin yer aldığı OECD’nin üyesi olan Türkiye, sera gazı salınımı azaltımı 
yükümlülüğüne ek olarak, bu alanda kendisine sanayi ülkelerinin oluşturacağı Yeşil 
İklim Fonundan belirli bir miktar mali kaynak aktarılması bir yana, diğer sanayileşmiş 
ülkeler gibi gelişmekte olan ülkelere, iklim değişikliği konusunda mali ve teknik yardım 
yapma yükümlülüğü getirilmiş olmasıdır. Bu sorun her yıl düzenlenen BMİDÇS Taraflar 
Konferanslarına taşınmış olsa da, Türkiye’nin gelişmekte olan ülke olarak yeniden 
sınıflandırılması ve bu bağlamda Yeşil İklim Fonundan yararlanabilmesi talebi şu ana kadar 
kabul görmemiştir. Bu nedenden dolayı Türkiye 2016 yılında Paris Anlaşmasını, Ulusal 
Beyanında “gelişmekte olan bir ülke” olduğunu vurgulayarak imzalamıştır. Şu an Türkiye, 
Paris Anlaşmasını onaylamayan dünyada 10 ülkeden biri, G20’de tek ülke durumundadır. 
İçinde bulunduğumuz yıl Glasgow’da İngiltere ve İtalya tarafından ortaklaşa düzenlenecek 
26. BMİDÇŞ Taraflar Konferansı (COP 26), hem yürürlüğe girecek Paris Anlaşmasının 
geleceği hem de Türkiye’nin tartışmalı durumu için bir dönüm noktası olacaktır. Taraf 
ülkelerin iklim eylem planlarını, iklim değişikliğini 1,5 0C’de sınırlandırma hedefine uygun 
bir biçime getirmeleri beklenmektedir. Bu bakımdan Türkiye’nin de Ulusal Katkı Beyanını 
yenileyerek söz konusu konferansa, küresel ısınmaya karşı mücadelenin müttefiki sıfatını 
onaylatacak bir konumda katılması büyük önem taşımaktadır.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de “küresel ısınma ve iklim değişikliği” sorunu 
öncelikle bir ekonomi politikası sorunudur. Küresel ısınmanın temel nedeni olan enerji 
politikasının niteliği ekonomik büyüme, istihdam, fiyatlar genel düzeyi, verimlilik, rekabet 
ve dış ticaret gibi makroekonomik değişkenlerle, kısaca ülkenin ekonomik geleceği ile 
yakından ilgilidir. Enerji politikalarında dönüşüm, daha geniş anlatımla düşük karbonlu 
ekonomiye geçişin yukardaki makroekonomik değişkenleri olumsuz yönde etkileyerek kısa 
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vadede ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı düşünülebilir. Ancak dünyanın, bu bağlamda 
Türkiye’nin geleceği söz konusu olduğunda kısa vadeli maliyet-kar analizleri yerine, tüm 
insanlığın geleceği için uzun vadeli sosyal ve ekonomik sonuç değerlendirmeleri yapmak 
gerekmektedir. Bu arada düşük karbonlu ekonomi politikalarının ekonomik gelişme 
üzerine olumsuz etkilerinin de çok tartışmalı olduğunu da burada belirtmeliyiz. 

Karbon salınımını azaltmaya yönelik çevre politikalarının firmalara ek bir maliyet 
yükleyerek uluslararası rekabet güçlerini olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. 1997 
Kyoto Protokolünden bu yana karbon salınımında ciddi adımlar atan ileri sanayi ülkeleri, 
en azından kendi pazarlarını korumak için ithalata konu olan malların “karbon salınım 
düzeyleri”nin saptanması ve önceden belirlenen karbon düzeyini aşan mallardan “karbon 
vergisi” alınmasını Dünya Ticaret Örgütü kapsamında talep etmektedirler. Dış ticarete 
konu olan malların ileride karbon salınım düzeyinin yanı sıra insan sağlığına etkilerinin de 
zorunlu bir ölçüte dönüşmesi ile çevre koşulunun bir çeşit “yeşil korumacılığa” dönüşme 
tehlikesi bulunmaktadır. Bilindiği gibi Türkiye ihracatının yarısını, çevre, özellikle de karbon 
salınımı konusunda güçlü bir duyarlılığa sahip olan AB ülkelerine gerçekleştirmektedir. 
AB Ekim 2020 tarihinde yasalaştırmayı planladığı Yeşil Düzen Belgesi ile ticaret yaptığı 
ülkeleri salınım azaltımına yönlendirmek için Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması 
çerçevesinde ithalata bir tür karbon vergisi uygulamayı öngörmektedir. Kısaca dış dünyada 
küresel ısınmaya karşı geliştirilen çevre politikaları yalnızca uzun değil, orta vadeli 
ekonomik çıkarlar açısından da Türkiye’nin düşük karbonlu ekonomiye geçişi sağlayacak 
yenilenebilir enerji politikalarını şimdiden yaşama geçirmesini zorunlu kılmaktadır. 
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Özet
Rasyonellik, sosyal bilimler içerisinde en çok kullanılan kavramlardan biridir. Bu anlamda her iktisadi 
okul, belli bir rasyonellik tanımı ile modeline meşruiyet kazandırmaktadır ki bu da görüşlerin ardındaki 
farkı ortaya çıkarır. Rasyonelliğin farklı anlamlarda kullanılmasının sebebi, söz konusu modellerde 
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Bu anlamda çalışmanın amacı, bu denli eski bir geçmişi olan ve iktisadi modellere yön veren bu 
kavramın ortaya çıkışı ve gelişimini hatırlatarak, iktisadi okullar için bir karşılaştırma yapmaktır. Bu 
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Abstract

Rationality is one of the most used concepts in social sciences. In this sense, each economic 
school gives legitimacy to its model with a certain definition of rationality, which reveals the 
difference behind the views: This difference stems from rationality. The reason why rationality is 
used in different meanings is that the decision-making skills, knowledge, uncertainty and balance 
conditions of the models in question vary. However, different views on rationality are not only seen 
in economics; from the moment rationality emerged, different views within the schools of philosophy 
form the basis for the current debate. In this sense, the aim of the study is to make a comparison 
for economic schools by recalling the emergence and development of this concept, which has such 
an ancient history and directs economic models. To achieve this goal, a literature review has been 
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1. Giriş

Felsefe disiplini içerisinde rasyonelliğe ilişkin üç farklı ekolden bahsedilmiştir. Bunlar, 
rasyonelliğin, bilgiye erişmek için mutlak güç olduğunu iddia eden rasyonalistler; insanın 
mutlak bilgiye erişemeyeceğini, sadece kendisine yarar sağlayan pratik akılla hareket 
edeceğini savunan duyusal rasyonalistler ve her iki ekolü de hem onaylamış hem de karşı 
çıkmış olan eleştirel akılcılardır. Rasyonelliğe dair bu çeşitlilik, iktisadi okulların kendi 
aralarındaki tartışmayı da anlaşılır kılmaktadır. Tartışma, rasyonelliği kusursuz varsayanlar 
ve kusurlu olabileceğini kabul eden iki taraf oluşmasından kaynaklanır. Kusursuz rasyonellik 
anlayışı, piyasaların kendiliğinden mükemmel işleyeceğini varsayan, işlem maliyetlerinin 
olmadığı, bilgi ve rekabetin tam olduğu, belirsizliğin olmadığı ve beklentilerin gerçekleşen 
ile uyumlu olduğunu varsayan iktisat okullarına aittir. Klasikler ve Marx, neo-klasikler, 
monetaristler ve yeni klasikler bu grupta ele alınmıştır. Kusurlu rasyonelliği kabul edenler 
ise Avusturya iktisatçıları, Keynes ve Keynesyen okullar, kurumcu iktisat ve davranışsal 
iktisattır. Bu okullar piyasaların yaşadığı aksaklıkları kabul ettiğinden, piyasaları yönetecek, 
kaynakların rasyonel dağıtımını sağlayacak üst akla ihtiyaç duyarlar. Çünkü piyasalar 
tek başına etkin değildir; bilgi kısıtlı ve maliyetlidir. Asimetrik bilgi ve işlem maliyetleri, 
rekabeti kusurlu hale getirir. Beklentiler hatalı, psikolojik güdüler etkilidir. Bu nedenle, 
rasyonellik kusurludur. Simon’ın sınırlı rasyonelliğinin ardında bireylerin hem bilişsel 
kapasiteleri hem de çevresel sınırlar nedeniyle optimal çözüm yolunu bulamayacakları tezi 
vardır. Buna göre bireyler, optimali aramak ile kaynaklarını israf etmek yerine en uygun, 
tatmin eden pratik cevabı arayacaktır. Pratiklik ihtiyacı, bireylerin bilişsel eğilim ve kısa 
yolları kullanmasına ve rasyonelliği sistematik olarak ihlal ederek hatalı kararlar almasına 
neden olmaktadır. Bireyler için tasarlanan politikaların etkin ve beklenen sonuçları 
yaratabilmesi için rasyonellik kavramının anlaşılması ve gerçek rasyonellik düzeyinin 
dikkate alınması gerekli görülmektedir.
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2. Rasyonellik Felsefesi

Rasyonellik, Antik Yunan döneminde formal mantık ile tarih sahnesine çıkmış 
(Stanovich, 1999, s. 24); ilk tanımlarında aklı parlatan; yani karar birimi için hesap yapma, 
koşulları karşılaştırma ve bu teknik bilgiyi iletişim becerisi ile yorumlama ve dağıtma 
işlevlerini yerine getirmeye yarayan araç olarak yer almıştır (Kırmızıaltın, 2017, s. 20-21). 
Bu bağlamda rasyonellik, akla hizmet eden ve sosyal parçaları bir araya getirerek bilgiyi 
işleyen yani aklı ve toplumu kapsayan bir bilgelik olarak çalışmaktadır. Pek çok kez birbiri 
yerine kullanılan rasyonellik ve akıl kavramlarını birbirinden ayırt etmek gerekir: İnsan 
ve nesne arasındaki bağ, bilgidir; rasyonellik ise bu bağı kurmaya yarayan, akla hizmet 
edendir (Kaymakçı, 2015, s. 51).

Batı felsefesinde yaşanan aydınlanma çağı, rasyonalizm ekolüne dayanır. Bu akımın 
karşısında ise empirisizm ve kritisizm vardır. Bu felsefe akımları, gerçeğe nasıl ulaşılabileceği 
sorusunun cevabını aramıştır (Güvel, 1998, s. 10). Bu ironik bir hale gelmiştir. Çünkü 
rasyonellik, gerçeğe ulaşmanın aracı iken günümüzde yerleşik iktisada ve onun rasyonellik 
varsayımına gelen en yoğun eleştiriler, rasyonelliğin gerçek dışı olması hakkındadır.

2.1. Rasyonalizm Ekolü

Platon, Descartes, Spinoza ve Leibniz ile anılan rasyonalizm ekolüne göre akla işlerlik 
kazandıran, insanın şüpheciliğidir. İnsan önce gelenek, alışkanlık, duygu ve önyargılarından 
şüphe duyacak, sonra akıl sayesinde doğru ve kesin bilgiye ulaşacak, değerlendirecektir. 
Eğer birey bir hata yaptıysa bunun sebebi, yanlış teknikle yani şüphe ile yaklaşmaksızın her 
bilgiyi kabul etmesinden kaynaklanacaktır (Yılmaz, 2009, s. 18-19).

Spekülatif akla uygunluktan bahsedebilmek için mantıksal kesinlik, tutarlılık, 
bağdaşım ve akıl yürütmeye dayalı yolu izleme ölçütlerinin gerçekleşmesi gerekmektedir. 
Bu ekol, insanın sahip olduğu bazı bilgilerin doğuştan geldiğini kabul eder; yani bireyi, öz 
bilinçli özne olarak tanımlar. Bu doğrultuda akıl ile duyuları birbirinden ayırt etmiş olan 
rasyonalistler, duyuların bilgiye erişme aracı olamayacağını çünkü her insanın duyguları 
ile yapacağı algılamanın aynı sonuca varacağı; fark varsa bile bunun duyudan değil, 
yorumlamadan kaynaklanacağını ileri sürmüşlerdir. Bilimde apriori bilgi ve tümdengelim 
yöntemini kullanan rasyonalistler, bilim insanının aklı sayesinde objektif olacağını; bilginin 
de evrensel, özsel, içsel (çünkü dışsal olan zamana bağlı olarak değişecektir), mutlak ve 
istisnasız olduğunu iddia etmiştir (Güvel, 1998, s. 10-14).

Rasyonalizm ekolü, ana akım iktisada yön vermiş olsa da bu ekolün temsilcilerinden 
Spinoza farklı olarak eylemleri, bilinçli faaliyetler olarak görmez; çünkü birey, amaç ve 
isteklerin ne olduğunu, eylem sonuçlanmadan bilemez. Bireyler önce eylemde bulunur, 
sonra rastlantısal olarak ortaya çıkan sonuçlardan edindiği izlenimler doğrultusunda amaç 
ve isteklerini belirler. Yine farklı olarak Spinoza, insanın duyguları tarafından manipüle 
edilebildiğini öne sürmüş, izlenimlerin belirlediği amaçlar için duygulanış kavramını 
kullanmış, rasyonelliğin akılla çevrili sınırlarını yumuşatmıştır (Sarfati, 2011, s. 128). Bu 
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görüşler Adam Smith’in “Ulusların Zenginliği” eserinden önceki görüşleri ile benzerdir, 
yani Spinoza’nın, klasik iktisadi düşünceyi daha çok etkilediği anlaşılmıştır.

2.2. Emprisizm Ekolü

Akılcı felsefenin karşısında, akla uygunluk yerine pratik nedenleri savunan empiristler 
vardır. Empirisizm ekolünün önde gelen isimleri Aristotales, Bacon, Locke ve Hume 
olarak sıralanabilir. Bu ekole göre bilginin kaynağını duyular ve deneyim oluşturur. Pratik 
aklın olduğu yerde tek bir makul eylem yoktur. Bu nedenle eylemlerde mantığa uygunluk 
aramak yersizdir (Schafer, 2018, s. 506).

Rasyonalistleri totolojik tanımlar kullandıkları gerekçesi ile eleştirerek, bilimde 
aposteriori ve sentetik önerileri kullanmış; olgulara dayalı, evrensel olmayan, gerçek 
dünyayı ele alan önermelerin, bilgiye erişmede kullanışlı olacağını ileri sürmüşlerdir. 
Bu ekole göre evrensel bir etki tepki yasası yoktur, sadece aşamalar söz konusudur. 
Deneyler sonucunda elde edilen bulgular, olasılıkları ortaya çıkarmaya yarar; kesinliği 
ya da mantıksal olarak doğrulanabilir ilkeleri değil. Çünkü ne kadar çok sayıda deney 
yapılırsa yapılsın, ne kadar benzer sonuç elde edilirse edilsin, kesinlikten bahsedilemez. 
Her gözlenen kuğu beyaz oldu diye, siyah kuğu yoktur denemez. Ancak bir sonraki 
kuğunun beyaz olarak gözlenmesi daha olası denebilir. Empiristler, deneylerin sınırlılıkları 
gerekçesiyle rasyonelliği sağlayan zorunlu, evrensel ve kesin aksiyomlarla uğraşmak yerine 
olasılıkların ele alınması gerektiğini savunmuşlardır (Güvel, 1998, s. 10-15).

Akıl ve iradeyi ikinci plana atan bu ekol, 17. yüzyılın ekonomi politik biliminin de 
temel yönelimini etkilemiştir (Sarfati, 2005, s. 104). Bunun en net örneği Smith’in de 
Hume gibi akıl, duygu, haz ve faaliyetler arasındaki ilişkiyi tanımasıdır. Hume, akıl 
ve mutluluk arasındaki ilişkiye odaklanmış; aklın işlevinin mutluluğa ulaşmak ve 
mutsuzluktan kaçmaya yarayan stratejileri belirlemek olduğunu ileri sürmüştür (Sarfati, 
2011, s. 113). Empiristler bilimde etiği dışlamamış; bu anlamda Hume, bireyden tecrübe 
ve alışkanlıkları çıkarıldığında geriye sadece zayıflık ve cahillik kalacağını öne sürmüş; bu 
açıdan aklı tecrübenin yokluğunda işlevsiz olarak görmüştür (Hume, 1976, s. 27). Ana 
akım iktisada göre rasyonel karar birimleri haz elde edebileceği alternatifleri eyleme 
dökerken, empiristlerde önce eylem gerçekleşmekte, haz elde edilip edilemeyeceği önceden 
bilinememektedir (Hume, 1976, s. 9-11).

2.3. Kritisizm Ekolü

İnsan aklının bilebileceklerinin sınırı vardır. Bu nedenle ideal akla sahip olmak, her 
şeyi bilmek değil, bilebileceklerinin sınırlı olduğunun bilincinde olarak düşünsel faaliyet 
gerçekleştirmektir. Bilemeyeceklerinin farkında olan bir akıl için ise mesele, rasyonellik 
ya da anti-rasyonellik açısından değil, saf ve eleştirel rasyonalizm (kritisizm) ayrımı 
üzerinden tartışılırsa doğru olacaktır (Hayek, 1994, s. 45). Bu anlamda Kant’ın kritisizmi 
karşımıza çıkmaktadır.

Kant, hem rasyonel hem de empirist ekole mesafeli durmuş; bir sentez yaratmaya 
çalışmıştır. Bu noktada bilinebilir olana gerçeklik kazandırmak için hem akıl hem de 
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deneylerin ortak çabası gerekli görülmüştür. Var olanı bilebilmek için ise duyusal, görüsel 
ve düşünsel üç yetinin biraradalığına ihtiyaç duyulacağı öne sürülmüştür (Öztürk, 2013, 
s. 42-56). Bu sentez, bilgi için iki ayrı alana denk düşmektedir. İlk olarak bilgi, toplumsal 
olarak yaratılırken ikinci olarak bilgi, bireylerden bağımsız olarak ele alınmıştır. Bu 
konuda gerçeklik devreye girmektedir. Çünkü bireylerin bilebilecekleri, algılarının izin 
verdiği ölçüde olacaktır. Bilinebilirlik, gerçekliğin bir koludur, diğeri ise nesnelliktir. Bu 
açıdan Kant’ın felsefesi, neyin var olduğu kadar, neyin bilinebilir olduğunu da araştırır 
(Türk, 2012, s. 191-192).

Kant, hem akıl hem de deneyim ile kazanılabilen bilgilerden söz eder. Bu açıdan biri 
diğerinden daha iyi ya da daha kötü değildir. Çünkü insan, deneyim sahibi oldukça bilir, 
rasyonelliği sayesinde de bildiklerini yorumlar. Bu bilgiler ışığında Kant’ın tasvir ettiği 
insan, hem doğa hem de akıl yasalarına tabi olandır. Doğa ve akıl yasalarına uygun bir 
vizyon sahibi olan insan, bu iki farklı alanı buluşturması nedeniyle üretkendir. Kant, 
sadece akla dayalı tasvir edilen insanı (yerleşik iktisadın insanıdır) sınırlı bulmuş; fizik 
yasalarına benzeyen araçsal rasyonelliğinin yerine, deneyimlerin akla yol gösterdiği daha 
kapsamlı bir rasyonellik fikri benimsemiştir (Kızılkaya, 2017, s. 9-20). Çünkü bilgiyi 
görünebilir hale getiren araç, duyulardır. Duyular olmadan akıl sadece kuramsal olmakta, 
pratikte kullanabilir bir akıl için duyulara ve duyuları motive eden irade ve isteklere ihtiyaç 
duyulmaktadır. Öyle ki ahlak yasalarının bile akıl tarafından oluşturulduğunu öne sürerek 
aynı aklın, mutlu olmak gibi tutkular tarafından yönlendirildiğini ifade etmiştir (Kant, 
1999, s. 45-46).

Ancak karşılaşılan tüm sorunları çözeceği ileri sürülen rasyonellik, kendisi bir sorun 
haline gelmiş, tartışmalarının özellikle 18. yüzyılda sesi artmış (Sarfati, 2011, s. 134); 
iktisadi okullar rasyonelliğe göre ayrışmıştır. İnsana ait bir nitelik olarak tanımlanan 
rasyonellik, zamanla insanın üzerine çıkmış; tüm ekonomik sistemi dengeye oturtan ve 
sosyal ve duygusal motivasyonlardan uzaklaşan rasyonellik, Kaymakçı’nın (2015, s. 51) 
tabiri ile insanı, sisteme yabancı hale getirmiştir.

3. İktisatta Rasyonellik

Marjinal devrim ile birlikte felsefe ile yollarını ayıran iktisat disiplini, felsefedeki 
tartışmalardan o kadar da kopamamış; en genel tabir ile modellerini ya kusursuz 
rasyonellik ya da ılımlı-sınırlı rasyonellik üzerine inşa etmiştir. Esasen her iktisadi okulu 
kesin sınırlarla, kusursuz ya da ılımlı rasyonalistler olarak ayırmanın da ideal olmadığı 
bilinmekle birlikte, bu çalışmada neo-klasiklerin rasyonellik anlayışı ve alternatifleri 
olarak konuya yaklaşmanın daha anlaşılır olabileceği düşünüldüğünden böyle bir ayrıma 
gidildiği de belirtilmelidir.

3.1. Kusursuz Rasyonellik

Antik Yunan’ın spekülatif akıl anlayışı ile Batı rasyonalizmi arasındaki etkileşimi 
sağlayan Descartes, bu misyonu nedeniyle rasyonalitenin bugünkü teknik anlamının 
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oluşumunu büyük ölçüde etkilemiştir (Yılmaz, 2009, s. 18). Kusursuz rasyonellikten yana 
olan iktisat okullarından bahsetmeden önce bu okulların, önce benimsedikleri rasyonellik 
tanımlarını anlamak gereklidir. Bu doğrultuda kusursuz rasyonelliği benimsemiş ana akım 
iktisatçıların iki rasyonellik tanımını öne çıkardıkları görülmüştür. Bunlar teorik ve araçsal 
rasyonelliktir.

Teorik rasyonellik, karar birimlerinin inancı üzerine şekillendirilmiştir. Söz konusu 
inançlar, bireylerin deneyim ve içsel dünyalarını temsil eden bilgiyi oluşturmaktadır. 
Bu rasyonellikte önemli olan makul olmak değil, rasyonel inançlara sahip olmaktır. 
Teorik rasyonellik, minimal rasyonellik ve entelektüel mükemmellikten yanadır. Teorik 
rasyonelliğin, ilerletici unsuru deneyimdir, bu açıdan gelişmeye açıktır. Deneyim ve 
inançların tutarlı olması koşuluyla artan deneyim ile inançlar daha rasyonel hale gelecektir. 
Pratik varlıklar olarak görülen insanın başarılı kararlar alması için teorik rasyonelliğe sahip 
olması gereklidir (Audi, 2004).

Bugün sosyal bilimlerin yerleşik rasyonellik anlayışı, araçsal rasyonelliktir (Yılmaz, 
2009, s. 27). Rasyonellik, farklı toplumsal dinamiklerin ürünü olarak görüldüğünden araç-
amaç rasyonelliği, modernitenin ürünü olarak ifade edilmiştir. Aydınlanma çağı ile birlikte 
düşünürler, karar alımını, kurallarca tanımlanmış yargı yeteneği ile ilişkilendirmişler; bu 
girişim ise ana akım iktisadın matematiksel formdaki rasyonellik üzerine kurulu modelleri 
geliştirebilmesine imkân tanımıştır. Böylesi bir iktisat, yaşamı yorumlama vasfından 
uzaklaşarak, rasyonelliğe irrasyonel bir bağlılık ile değerlerden arındırılmış, teknik bir 
durumu tarif eder olmuştur (Schafer, 2018, s. 511-516). Ana akım iktisadın rasyonelliğini 
yansıtan araçsal rasyonellik, amaç ile bu amaca ulaşmak için kullanılabilecek araçların 
arasındaki bağı, optimal yolu tarif eder (Kırmızıaltın, 2017, s. 25). Daha spesifik olarak ise 
araçsal rasyonellik, bilinçli ve tutarlı olarak, kişisel çıkar maksimizasyonu amacına uygun 
davranmaktır ki bu karar birimi, homo-economicus olarak tanımlanmıştır.1 Bir kararın 
rasyonel kabul edilmesi için öncelikle karar birimi tarafından bilinçli bir plan neticesinde 
yapılmış olması zorunlu görülür (Hayek, 1994, s. 18-19). Dolayısıyla rasyonellik bilinçli 
olmayı, bilinçli seçimin yapılabilmesi ise bireyin tüm alternatifleri ve sonuçlarını bilmesini 
ve bu yönde istek ve faaliyetlerini kontrol etmesini gerektirmektedir (Knight, 1964, s. 76-77). 
Bireyin amacını gerçekleştirmesi için optimum aracı seçmesinden önce, optimum aracın 
ne olduğunu bilmesi ve bulması gerekir; aksi halde, yani optimum araç mevcut değilken 
amaç, eyleme dönüşemeyecektir (Stanovich, 1999, s. 24). Araçsal rasyonelliğin ikinci 
şartı seçimlerinin tutarlılığıdır (Sen, 2004, s. 12). Başka bir ifade ile seçim sıralamasının 

1	 Araçsal	 rasyonalitenin,	 ana	 akım	 iktisadın	 temeli	 olduğu	 ifade	 edilmiş	 olmasına	 karşın,	
farklı	 noktaları	 olduğunu	 belirtmek	 de	 gereklidir.	 Bu	 farklılık	 iki	 nedene	 dayandırılmıştır:	
İlk	 neden,	 araçsal	 rasyonelliğin	 geçerliliği,	 ekonomik	motivasyonlardan	bağımsızdır.	 İkinci	
neden	ise	rasyonel	tercihler	için	zorunlu	görülen	geçişlilik	ilkesi,	araçsal	rasyonellik	tarafından	
zorunluluk	teşkil	etmemektedir.	Bu	iki	nedene	göre	araçsal	rasyonellik,	iktisattaki	maddi	çıkar	
ve	 tutarlılık	 ilkeleri	 haricinde,	 sosyal	 yönü	olan	bir	 içeriğe	 sahip	olarak	da	yorumlanmıştır	
(Demeulenaere,	2014,	s.	518).	Neo-klasik	iktisadın	benimsediği	araçsal	rasyonellik	ise	daha	
sınırlayıcı	hale	gelerek	hem	ekonomik	motivasyonları	hem	de	geçişlilik	ilkesini,	rasyonellik	
teorisinin	olmazsa	olmaz	koşulları	haline	getirmiştir.
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tutarlılığına, yani geçişlilik ilkesince açıklanabilir olmasına dayanır (Demeulenaere, 
2014, s. 518). Araçsal rasyonelliğin son ve üçüncü bileşimi, günümüz sosyal bilimlerinde 
en yaygın olarak kullanılan, bireylerin kendi çıkarlarını etkin bir şekilde sürdürdükleri 
davranışlara karşılık gelen rasyonellik fikridir. Rasyonel bireyin tek amacı kişisel çıkarını 
maksimize etmek ve bu amacını istikrarlı olarak sürdürmektir; bilinç, niyet ya da araçlar 
görece önemsizdir (Demeulenaere, 2014, s. 519).

3.1.1. Klasikler

Klasik iktisadi düşünce araçsal rasyonelliği benimsemiş ana akım iktisat okullarından 
biridir.2 Adam Smith ile iktisat doğa bilimlerine öykünmeye başlamış; insana çıkarcı 
davranmayı yakıştırmıştır. Öte yandan bireyci metodoloji ve kişisel çıkar maksimizasyonuna 
uygun faaliyetleri meşru kılmak adına bencilce olmadığını; çünkü çıkarcı faaliyetlerin 
toplumun da çıkarına uygun olduğunu iddia etmişlerdir. Smith, bu uyum mekanizmasına 
görünmez el adını vermiştir. Rekabetçi piyasa güçleri kişisel çıkar maksimizasyonuna uygun 
davranırsa, görünmez el bu faaliyetleri toplum için kullanışlı faaliyetlere dönüştürmektedir. 
Yani bencillik erdeme dönüştürülerek herkes için amaçlanan maksimizasyonu motive 
eder.3 Smith, rasyonel karar birimlerinin etkinliği sağlayabileceğini savunur (Hill ve 
Myatt, 2017, s. 34-37). Bencilliğin nasıl erdemli bir faaliyet olduğuna dair bir açıklamayı 
yine Smith’in fırıncı örneği ile vermek mümkündür. “Yemeğimizi, kasabın, biracının ya 
da fırıncının iyilikseverliğinden değil, kendi çıkarlarını kollamalarından bekleriz. Onların 
insan severliğine değil, bencilliğine sesleniriz. Hiçbir zaman kendi ihtiyacımızı ağzımıza 
almaz, onların kendi faydasından dem vururuz.” (Smith, 2006, s. 16).

3.1.2. Marx

Teorik rasyonellik anlayışı, Marx’ın rasyonellik anlayışını oluşturmuştur. Marx’a 
göre bireylerin amacı kendini gerçekleştirmektir. Bu üretken bir süreçtir ki kendini 
gerçekleştirmeye uğraşan bireyler rasyoneldir. Bireyin bu amacının farkında olarak inanç, 

2	 Tabi	 bu	 ifadenin	 Adam	 Smith’i	 tenzih	 ederek	 kullanıldığı	 bilinmelidir.	 Şayet	 ana	 akım	
iktisadın	Platon	ve	Descarets’in	öncülük	ettiği	rasyonalizm	ekolünden	izler	taşımasına	karşın	
Smith’in	 rasyonalizm	 ekolüne	 karşıt	 empirisizm	yani	 duyusal	 rasyonalizmi	 savunan	Hume	
ve	rasyonalist	olsa	da	Hume	ile	benzer	görüşleri	taşıyan	Spinoza’dan	etkilendiği	ifade	edilir.	
Şayet	 Smith	 “Ahlaki	 Duygular	 Kuramı”	 adlı	 eserinde	 insanın	 davranışları	 çıkarcılıktan	
ziyade,	empati,	sempati,	duygudaşlık	ve	etik	gibi	toplumsal	değerlerle	açıklamaktadır.	Smith	
aynı	zamanda	neo-klasik	düşünce	ile	dışlanan	toplumsallığı	ve	tarihselliği	dışlamamış;	insan	
faaliyetlerinin	 bu	 çerçevede	 yaşadığı	 değişimi	 önemsemiştir.	 Smith,	 önceleri	 insanın	 hata	
yapabilirliğini	kabul	etmiş;	ayrıca	topluma	hizmet	eden	bir	egodan	ve	başkalarını	anlamak	ve	
kendini	anlatmak	çabasındaki	bireyin	değerlerinden	bahsetmiştir	(Smith,	2018).

3	 Faydanın	 psikolojik	 temellerini	 anlamaya	 çalışan	Bentham,	 klasik	 ve	 neo-klasik	 düşünceyi	
etkilemiştir	(Camerer	ve	Loewenstein,	2004,	s.	5).	Ancak	Bentham’ın	etkilediği	bu	okullardan	
farkını	da	belirtmek	gerekir.	Ana	akım	iktisatta	kişisel	çıkar	maksimizasyonu,	 rasyonelliğin	
önemli	bir	başka	kriteridir.	Bu	anlamda	rasyonellik	karar	birimlerini	bencilleştirir.	Benthamcı	
gelenekte	ise	bencillik	arzu	edilmez;	akıl	sayesinde	bireylerin	diğerkâmlığa	geçebileceği	ileri	
sürülür	(Ruben	ve	Dumludağ;	2015,	s.	38).
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bilgi ve deneyim için uygun araçları edinme ve faaliyete geçme sürecinin arkasında teorik 
rasyonellik fikri yer alırken; bu bilinç ile tutarlı amaca uygun araçların hesaplanması 
gerekliliğini yerine getiren eylemlerin arkasında ise araçsal rasyonellik fikrinin olduğu 
bilinmelidir (Sarfati, 2011, s. 114; Kırmızıaltın, 2017, s. 117-128). Marx’ın bu zengin 
rasyonellik anlayışında evrimci rasyonellik de yer almaktadır. Bunun gerekçesi ise 
kendini gerçekleştirme faaliyetinin hemen başarılabilecek bir süreç olmaması; tarihsel 
süreç içerisinde ilerleyen bir nokta olmasıdır. Bu gelişmeci ve üretken sürecin sonucunda 
varılacak nokta sosyalizmdir. Bu sistem değişiminde Marx’a göre kapitalizm, rasyonelliği 
bozmaktadır. Çünkü kapitalizm teorik rasyonellikte bahsedilen inanç-deneyim uyumunu 
bozan bir sistem olarak değerlendirilmiştir (Sayers, 1998). Öte yandan Marx’ın kapitalist 
ve proleteryanın rasyonelliğini kıyasladığında, görece daha az belirsizliğe maruz kaldığı 
gerekçesi ile kapitalistin lehine bu sınıfın daha rasyonel değerlendirildiği aktarılmıştır 
(Alada, 2012, s. 101).

3.1.3. Neo-klasikler

Neo-klasik iktisadi anlayış, Descartes’in akılcı zihin anlayışını ve faydacı geleneğin 
faydacı etik anlayışlarını matematiğe uyarlayarak teknik bir rasyonellik yaratmıştır (Güvel, 
1998, s. 42).4 Neo-klasik iktisatta karar birimlerinin rasyonel davrandığı varsayılır ki, bu 
varsayım, fiili davranış ile ilgilenmemekte, ideal duruma nasıl erişilebileceğine dair yol 
göstermektedir (Sen, 2004, s. 11). Bu açıdan neo-klasik iktisat hem insanı ve aklı soyut ve 
idealize hale getirerek gerçeklikten uzaklaşmış hem de rekabet ve rasyonalite ile gerçeğe 
ulaşılabileceğini iddia etmiştir.

Neo-klasik iktisatta, piyasa faaliyeti üzerinde ölçülemeyen tüm sosyal, ahlaki, duygusal 
yönler dışlanmış; gerçek hayatın karmaşıklığından arındırılan modeller oluşturulmuş; 
insanı, gerçekten soyutlamış, asosyal bir homo-economicus olarak tanımlamıştır (Güvel, 
1998, s. 41-42). Dolayısıyla rasyonel bireylerin birbiri ile olan iletişim ve etkileşimlerine 
aracı olan tek unsur rekabet ilişkisi haline gelmiştir (Sarfati, 2011, s. 108). Neo-klasik 
iktisadi modeller, tamamen mükemmelliğe hizmet eden varsayımlarla çalışır hale gelmiştir. 
Öyle ki tam rasyonellik, tam öz denetim, tam kişisel çıkar gözetimi ve bunlara yardımcı 
temellere dayandırılmıştır (Rabin, 2002, s. 672-658). Homo-economicus, kendi çıkarına 
uygun olarak beklenen fayda maksimizasyonunu amaçlayandır. Homo-economicus, 
yapılan maliyet minimizasyonunda alternatif maliyetleri hesaba katarken, batık maliyetleri 
dikkate almayacaktır. Bu karar birimi, hatasız biliş ve tam bilgi ile donatılmıştır. Olası 
sonuçları Bayesyen olasılık kuralına uygun değerlendiren ve geleceği doğru öngörebilen 
bu karar birimi, rasyonel beklentiler geliştirecek;5 beklentileri ile gerçekleşen uyumlu 

4	 Ancak	şunu	belirtmek	gerekir	ki	neo-klasik	iktisat	fayda	değer	analizinde	konu	edindiği	haz-
fayda	maksimizasyonunda	Benthamcı	faydadan	etkilenmiş	ancak	bütünüyle	kabul	etmemiş;	
bu	geleneğin	hedonistik	varsayımlarını	yani	psikolojik	olguları	dışlamıştır.

5	 Bayesyen	 akıl	 yürütme,	 elde	 edinilen	 sonuçların	 olasılıklarının	 her	 kazanılan	 yeni	 bilgiyle	
güncelleneceğini	iddia	eden	güçlü	ve	yaygın	olarak	kullanılan	bir	istatistiksel	çıkarım	biçimidir	
(Corr	 ve	 Plagnol,	 2019,	 s.	 75).	Bayes	Kuralı,	 bir	 olasılık	 dağılımını	 temel	 alan	 bir	 hesaba	
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olacaktır. Dolayısıyla değişime hızlı adapte olacak, tanımlanmış, bilinçli, bağımsız ve 
tutarlı tercihleri sayesinde teşviklere sistematik ve öngörülebilir tepkiler vereceğinden, 
müdahaleye gerek duymayacaktır (Alada, 2012, s. 207; Corr ve Plagnol, 2019, s. 69-71; 
Güvel, 1998, s. 38-43; Kaya, 2011, s. 234; Melé ve Cantón, 2014, s. 15; Santos ve Chen, 2009, 
s. 81). Dolayısıyla rasyonel karar birimi, marjinde düşünecek, optimaliteye uygun amaçlar 
geliştirecektir (Hill ve Myatt, 2007, s. 30-31). Rasyonel seçim teorisi, iktisadın disipliner 
bütünlüğünü sağlarken, tüm disiplini temsil eden sosyolojik bir etkinliğe de sahip olarak 
görülmüştür. Yani bu teori, iktisadın prestiji olmuştur (Yılmaz, 2009, s. 10).

Homo-economicusun seçimlerinin rasyonel seçim teorisince açıklanabilmesi, ceteris 
paribus ön koşulu altında, tercihlerinin tamlık, geçişlilik, çoğun aza tercih edilmesi, 
süreklilik ve dış bükeylik özelliklerini sağlamasını gerektirir (Corr ve Plagnol, 2019, s. 
68-71).6 Seçimlerin fayda maksimizasyonuna göre yapılması için öncelikle faydanın 
hesaplanması gerekir. Faydanın hesaplanmasında baskın yaklaşım neo-klasik iktisat 
okulunun benimsediği beklenen fayda teorisidir. Beklenen fayda teorisi, rasyonel ve 
dolayısıyla tutarlı tercihler yapan karar birimlerinin kesin belirlenmiş tercihlere sahip 
olduğunu varsaysa da bazı kararların risk ortamı dâhilinde alındığını da kabul eder 
(Corr ve Plagnol, 2019, s. 72).7 8 Karar alınan ortamlarda risk kadar belirsizlik unsuru da 
önem arz eder. Gündelik yaşamda bu iki terim birbiri yerine kullanılabiliyor olsa da ikisi 

dayalı	karar	süreci	içerisinde	ortaya	çıkan	bir	rassal	olay	olan	X’in	olasılığı	ile	bir	diğer	rassal	
olay	A	 için	 koşullu	 olasılıkları	 ve	marjinal	 olasılıkları	 arasındaki	 ilişkiyi	 tanımlar	 (Eser	 ve	
Toigonbaeva,	2011,	s.	304)	.	Bayes	Kuralı	şu	şekilde	formüle	edilir:

6	 Tamlık	 aksiyomu,	 bir	 sıra	 sistemine	 göre	 tercihlerin	 tutarlı	 olarak	 düzenlenmesini	 ifade	
eder.	Bu	bağlamda	karar	birimi	için	birkaç	alternatif	söz	konusuysa	ne	istediğini	bilen	birey,	
hangisini	tercih	edeceğini	bu	sıra	sitemine	göre	bilir.	Yani	bireyin	önceliklerini	bildiği	ve	buna	
göre	bir	sıra	düzeni	oluşturabildiği	varsayılır.	Geçişlilik	aksiyomu,	bireylerin	tutarlı	tercihlerde	
bulunacağını	ifade	eden	bir	başka	kabuldür.	Buna	göre	birey,	A’yı	B’ye,	B’yi	de	C’ye	tercih	
ediyorsa,	 rasyonel	 bireyin	 her	 zaman	A’yı	 da	C’ye	 tercih	 edeceği	 varsayılır.	Bu	 varsayıma	
uymayan	tercihler	ise	irrasyonel	olarak	nitelendirilir	(Corr	ve	Plagnol,	2019,	s.	68).	Süreklilik	
aksiyomu,	bireylerin	mal	 sepetindeki	 küçük	değişiklikler	 karşısında	 tercihlerde	bir	 değişim	
olmayacağını	öngörmektedir.	Tercihlerin	fonksiyonunun	dış	bükey	bir	eğri	şeklinde	olması,	
bireylerin	 ortalama	mal	 bileşimlerini	 tercih	 edeceğini,	 aşırı	 uçlardan	 yana	 olmayacaklarını	
ifade	etmektedir.

7	 Beklenen	 fayda,	 her	 olası	 alternatifin	 olasılığı,	 ilgili	 sonuçtan	 beklenen	 fayda	 değeriyle	
çarpılarak	hesaplanır.

8	 Risk	altında	alınan	kararlara	yönelik	bir	çalışma,	von	Neumann	ve	Morgenstern	tarafından	1944	
yılında	 “Theory	 of	Games	 and	Economic	Behavior”	 ismiyle	 yayınlanmıştır.	Bu	 çalışmayla	
iktisadi	karar	birimlerinin,	her	bir	alternatiften	ortalama	olarak	ne	kadar	fayda	beklediklerinin	
hesaplanabileceği,	 böylece	 her	 kararın	 açıklanabileceği	 ileri	 sürülmüştür	 (Corr	 ve	 Plagnol,	
2019,	s.	73).	Bireylerin	her	zaman	en	iyi	seçimleri,	beklenen	fayda	maksimizasyonuna	uygun	
alternatifin	 seçimidir.	 Bu	 iddia,	 bireyin	 risk	 altında	 aldığı	 kararların,	 fayda	 fonksiyonu	 ile	
öngörülebileceği	 bir	 çerçeve	 sunması	 açısından	 faydalı	 bulunmuştur.	 Bu	 fayda	 modelinin	
dayandırıldığı	dört	önemli	nitelik	olarak;	kardinal	fayda	fonksiyonu,	tüm	alternatiflerin	tanımlı	
olduğu	 bir	 stratejiler	 grubu,	 her	 alternatifle	 bağlantılı	 olarak	 gelecekteki	 olası	 sonuçların	
tanımlı	olduğu	olasılık	dağılımları	ve	beklenen	faydaların	maksimize	edilmesine	dair	bir	tutum	
olarak	sıralanmıştır	(Maldonato	ve	Dell’orco,	2010,	s.	105).
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birbirinden farklıdır; riske karşı önlem alınabilir ancak belirsizliğe karşı korunmak kolay 
değildir.

3.1.4. Monetaristler

Monetarist iktisadi düşünce, özü itibariyle klasik ve neo-klasik iktisadın ruhunu 
devralarak bireycilik, kişisel çıkar maksimizasyonu ve rasyonellik ilkelerini benimsemiştir. 
Bu okulun düşüncesine göre, bireyler gruplar halinde davransa da bu toplulukları oluşturan 
en küçük birim bireydir ve her birey kendi kişisel çıkarını gözetecek şekilde davranacaktır. 
Bireylerin sahip olduğu en büyük donanım, rasyonel olmalarıdır ki bu sayede istikrarlı 
ve fiyattan bağımsız tercihlerde bulunacaklardır. Monetarist okul, bireylerin bekledikleri 
sonucun bazen sağlanamayacağını kabul etmiş ancak bunu önemsememiştir. Çünkü asıl 
önemli olan, başlangıçta belirlenen hedefin rasyonel olmasıdır. Bu sorun ancak belirsizlik 
ortamında geçerli olacağından, bireyler zaten bilgi edinerek, bu problemin sistematik bir 
hal almasını da engelleyecektir. Keynes’in aksine monetaristler, psikolojik unsurları göz 
ardı ederek, psikolojik güdü ve parasal yanılsamaları reddetmiştir. Monetaristler, rasyonel 
karar birimlerinin uyumcu beklentilere sahip olduklarını varsaydıklarından Keynesyen 
maliye politikalarını da etkinsizlik ile suçlamışlardır (Küçükkalay, 2015, s. 405-411).

3.1.5. Yeni Klasikler

Yeni klasik iktisatçılar ise 1970’li yıllarda monetaristlerin içerisinden ayrılarak, 
uyumcu beklentiler yerine rasyonel beklentileri ileri sürmüşlerdir. Yeni klasikler, karar 
birimlerinin reel faktörleri dikkate aldıklarını bu nedenle piyasaların daima dengede 
olacağını varsayarken söz konusu karar birimlerinin rasyonel oldukları için sistematik 
hatalar yapmayacağını çünkü istikrarlı olarak rasyonel beklentilere sahip olduklarını 
iddia ederler (İslatince, 2002, s. 17). Homo-economicus varsayımına dayanan rasyonel 
seçim teorisinin yenilenmiş hali olarak ifade edilen rasyonel beklentiler teorisi, John F. 
Muth (1961) sonrasında Robert Lucas (1972) tarafından da geliştirilmiştir. Rasyonel 
beklentiler teorisi, rasyonel iktisadi birimlerin mevcut geleceğe yönelik beklentileri ile 
gelecekteki iktisadi durumların denk olacağını öne sürer (Melé ve Cantón, 2014, s. 16). 
Yeni klasikler, iktisadi birimlerin rasyonel beklentilere sahip olduğunu varsayar ancak bu 
varsayım, iktisadi birimlerin mükemmel tahminler yapacakları anlamına gelmemektedir. 
Rasyonel beklentilerin temelinde, karar birimlerinin sistematik olarak hata yapmayacağı, 
tek seferlik hatalarından öğrenerek bunları düzelteceği öne sürülür. Tek seferlik hataların 
sebebi ise karar birimlerinin beklentilerindeki kusurdan değil, bilgilerdeki aksaklıklardan 
kaynaklanacaktır. Ancak bu aksaklıklar yeni klasikler için sistematik değil, istisnadır 
çünkü birimler bu okulda tam bilgi sahibi olarak kabul edilir. Öğrenme sürecine önem 
atfedilmesinden anlaşılacağı üzere karar birimleri sadece geçmiş bilgileri değil, cari dönem 
bilgilerini de dikkate alarak beklentilerini oluşturacaklardır (Sarıipek ve Kesici, 2010, s. 
4). Rasyonel beklenti ve tam bilgi (geleceğe dönük bilgi yani tahminler ise olasılıklara tabi 
düzenlenen beklentilerce şekillenir) nedeni ile sadece ani politika değişikliklerinin kısa 
dönemli etkiler yaratabileceği tezini desteklemek üzere karar birimlerinin geleceğe yönelik 
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öngörüleri ile ekonometrik bir modelin öngörülerinin ortalamada birbiri ile uyumlu 
olacağı ileri sürülmüştür. Başarılı tahminlerin sahibi olan rasyonel birey ile kastedilen ise 
bu tahminleri yapmak için hangi modelin uygun olduğunu bilen kimsedir. Ancak hangi 
modelin doğru olduğunu bilebilmek ve tüm enformasyona sahip olabilmek mümkün 
olmadığı için rasyonellik kıstası da eleştiriye açık hale gelmektedir (Savaş, 2007, s. 41).

3.2. Ilımlı Rasyonellik

Her ne kadar neo-klasik iktisat eksenli iktisadi okullar iktisadi karar birimlerini yani 
insanı tarihten, toplumdan, mekândan soyutlayan bir rasyonellik varsayımı ile hareket 
etseler de rasyonalite ya da rasyonalizasyon, sosyal yapı ve kültürel gelişimi de kapsayan bir 
kavram olarak da değerlendirilmektedir (Smelser, 1998, s. 2). Bu tanıma paralel olarak bazı 
iktisat okulları çeşitli gerekçelerle kusursuz rasyonellik anlayışını iddialı bularak, insanın 
ve çevresel imkânlarının bazı sınırlamalara tabi olduğunu kabul etmişlerdir. Kusurlu 
rasyonelliği kabul eden iktisat okullarına bu çalışmada ılımlı rasyonalistler denmektedir. 
Ilımlı rasyonalistlerin rasyonellik görüşleri araçsal ve teorik rasyonelliğe alternatif olarak 
tanımlanan birkaç rasyonellik üzerinden ifade edilmektedir. Bunlar değerleri temel 
alan rasyonellik, evrimci rasyonellik, kurucu rasyonellik, sınırlı rasyonellik ve ekolojik 
rasyonelliktir.

Değerleri temel alan rasyonellik, karar birimlerinin faaliyetlerinin rasyonel ya da 
irrasyonel olarak değerlendirilmesinde insani değerlere özellikle özgürlüğe önem atfeder 
(Buss, 2010). Toplumsal değerlerce şekillenen rasyonellik, içsel dinamikleri, dışsal 
motivasyonlarla bütünleştiren; bu anlamda küçük grupları yani toplulukları örgütleyerek, 
büyük gruplar yani tüm medeniyetlerle bağ kuran araç olarak tanımlanmaktadır (Kalberg, 
1980, s. 1150). Değerleri temel alan rasyonellik, kurucu rasyonalizm ile daha yakın dursa 
da toplumların gelişiminin anlaşılması için tarihsel gelişime de ihtiyaç duymaktadır ki bu 
anlamda evrimci rasyonelliğe de referans verir.

Marx’ın rasyonellik anlayışlarından biri olarak bahsedilen evrimci rasyonellikte, 
faaliyetlerin yorumlanmasında tarihsel gelişim önemlidir. Ancak klasik ve neo-klasik 
iktisat hegemonyasında tarihsel gelişim değersizleştirildiğinden tekrar gündeme gelmesi 
daha ılımlı yaklaşımlar geliştiren iktisat okulları ile gerçekleşmiştir. Evrimci rasyonalizm 
de öne çıkan isim Hayek’tir (Aktan, 2018, s. 233). Buradaki evrim fikri, eğitim ve deneyim 
ile kazanılan kurum ve geleneklerin gelişimidir. Dikkat edilmesi gereken nokta evrimleşme 
sürecinin tüm toplumlarda aynı yönde işleyemeyeceğidir (Kalberg, 1980, s. 1151). Aynı 
zamanda Darwin’in doğal seleksiyon fikrine de benzer olan bu görüşün benzerliği, 
kuruların birbiri ile rekabet etmesi ve bu rekabet sonucunda başarılı olmayan kurumların 
değişmesi fikrinden ileri gelmektedir. Neo-klasiklerin evrensel tanımlamalarının aksine 
insanların maruz kaldıkları çevre dolayısıyla zevk ve tercihleri, bulundukları topluluklarca 
şekillendiğinden evrensel değildir (Rubin ve Gick, 2004, s. 97). Evrimsel rasyonellik insanı, 
sosyal düzeni ve kültürel değerleri ilişkilendiren tarihsel bir bağdır. Bu anlamda her toplum 
için geçerli bağ ve buna dayalı olarak rasyonel sosyal düzen farklılaşmaktadır (Herrmann-
Pillath, 1994, s. 65). Hayek’in evrimci rasyonalizmi savunması ve kurucu rasyonalizme karşı 



83

Aynı İktisat, Farklı Rasyonellik: İktisadi Okullar İçin Bir Karşılaştırma

çıkmasının nedenleri tam bilgi ve ideal düzenin mümkün olmamasından ileri gelmektedir. 
İlk olarak rasyonalizm ekolünden Descartes’in ileri sürdüğü kurucu rasyonalizm, Hayek’e 
göre hatalıdır, çünkü kurucu rasyonalistler tüm ilgili veriye tek bir aklın sahip olabileceğini 
iddia etmişlerdir. Duygusal dalgalanmalara kapılmaksızın iradenin verdiği güç ile toplum 
için bir makine gibi çalışan akla dayanarak da ideal bir sosyal düzen kurabilmenin mümkün 
olduğunu savunmuşlardır. Gerçekte ise karar birimlerinin ilgili tüm verileri elde etme ve 
değerlendirmesi ise mümkün değildir (Hayek, 1994, s. 17-26; 45-49).

Öte yandan kurucu rasyonellik, bireylerin rasyonelliğinden ziyade rasyonel toplumlar 
inşa etmeye uğraşır. Toplumların kendilerini güvence altına almak adına kurucu ve 
denetleyici, rasyonel bir otoriteye ihtiyaç duyduklarını; bu anlamda bilinçli amaçları 
ile önce anayasayı ve sonra düzeni oluşturduklarını ileri sürer. Bu düzen yani kurumsal 
yapı da karar birimlerinin faaliyetlerini şekillendirir (Aktan, 2018, s. 159-160). Kurucu 
rasyonelliği benimseyen iktisat okullarında piyasalar, neo-klasiklerin gördüğü gibi, sadece 
etkin kaynak dağıtımına aracılık eden yerler değil, aynı zamanda karar birimlerinin 
bireysel özgürlüklerini kullandıkları ortamlar olarak da görülmüştür. Bireyin hatalı 
kararlar almasını eksik bilginin varlığına dayandıran Hayek, tam bilgi varsayımının geçerli 
olamayacağını, bilginin ancak zaman içerisinde edinilen tecrübelerle birlikte artabileceğini 
kabul ettiğinden, eksik bilgi sahibi bireyin tasarladığı düzenlerin de kusurlu olacağını iddia 
etmiştir (Aktan, 2018, s. 222-223).9

Heterodoks iktisatçıların genellikle atıfta bulunduğu sınırlı rasyonellik ise Herbert Simon 
tarafından ortaya atılmıştır. Sınırlı rasyonellik, homo-economicusun maksimizasyon ve 
minimizasyon koşullarının gerçek karar süreçlerinde sağlanmayacağını ileri sürerek, bilgi 
eksikliği, hesaplama yeteneğinin kısıtlı olması, öngörü becerisindeki kısıtlar gibi fizyolojik 
ve psikolojik sınırlar gerekçe göstererek optimize etme becerisini sınırlar; yeterince iyi 
seçime dikkat çeker (Simon, 1955, s. 101).10

3.2.1. Avusturya İktisatçıları

Avusturya iktisat okulunu hem Ortodoks hem de Heterodoks iktisat içerisine dâhil 
etmek mümkündür.11 Bu okul bir yandan homo-economicus varsayımını benimsemiş ve 
özellikle girişimcilerin kişisel çıkar maksimizasyonu amacı ile daha rasyonel davrandıklarını 

9	 Hayek’in	düzen	hakkındaki	görüşlerini,	ortaya	attığı	 taxis	ve	cosmos	kavramları	arasındaki	
fark	üzerinden	görmek	mümkündür.	Avusturya	iktisat	okulunda	eksik	bilgi	kabulü,	bireyler	için	
geçerli	olduğu	kadar	siyasi	otoritelere	de	atfedilmiş	bir	özelliktir.	Bu	bağlamda	Hayek’in	taxis	
kavramı	kusurlu	düzenler	yani	devlet	 için	kullanılmıştır.	Öte	yandan	cosmos,	kendiliğinden	
ortaya	çıkan	düzenleri	ifade	eder	ki	bu	düzen,	görece	daha	hatasızdır,	piyasalar	bunun	örneği	
olarak	verilmiştir	(Aktan,	2018,	s.	223).	Dolayısıyla	piyasa,	devletten	daha	başarılı	görülmüş,	
ancak	yine	de	kusurları	görmezden	gelinmemiş	ve	koordinasyon	problemleri	kabul	edilmiştir.

10	 Sınırlı	 rasyonellik	 ve	 ekolojik	 rasyonellik,	 en	 çok	 davranışsal	 iktisat	 ile	 anıldığından	 ilgili	
başlığın	altında	konunun	tamamlanması	daha	uygun	görülmüştür.

11	 Avusturya	iktisat	okulunun	Ortodoks	iktisat	sınıfında	yer	almasında	homo-economicus	kabulü	
kadar	önerdiği	metodolojiler	ve	piyasa	güveni	açısından	yerleşik	iktisada	daha	yakın	durması	
etkili	olmuştur	(Yay,	1993,	s.	35-36).
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iddia etmiştir. İlk olarak Mises’in rasyonel faaliyetler için tanımladığı praksiyoloji terimi 
de bu yakınlıkta belirleyici olmuştur (Melé ve Cantón, 2014, s. 16). Diğer yandan insanın 
sınırlı bilgi ve sınırlı bilişsel yeteneklerin varlığını da kabul etmiş olan bu iktisadi okul, 
sınırlı rasyonelliği de kabul etmiştir. Bu görüşün ardında kusurlu akıl ve irade ile dağınık, 
tutarsız ve eksik bilgi ve ayrıca piyasalarda için de iletişim ve koordinasyon sorunları vardır. 
Böyle bir iktisadi ortam karmaşıklık, risk, belirsizlik ve dengesizlikleri barındırır (Alada, 
2012, s. 309; Hayek, 1994, s. 26; Pagano, 2007, s.22). Aynı zamanda neo-klasiklerin araçsal 
rasyonelliğinden başka bir farkı da bireylerin tercihlerinin değişime açık ve istikrarsız 
olabileceği, bu anlamda bireylerin yanılabileceği öne sürülerek; bilimsel ve gerçek iktisat 
ayrımı yapılmıştır (Melé ve Cantón, 2014, s. 16-17).

3.2.2. Keynes

Keynes’in “Genel Teori”sine bakıldığında, devlet mükemmel değil ama görece daha 
rasyonel, spekülatörler daha uyanık, karar birimleri sezgisel, yönlendirilmeye açık olarak 
görülmektedir. Bu anlamda Keynes’te ne homo-economicus vardır ne de rasyonel beklentiler 
teorisi geçerlidir. Kusurlu rasyonellik altında ekonomiler, eksik istihdamda dengeye gelir 
ki Keynes’e göre ekonominin genel durumu budur. Keynes, iktisadi faaliyetlerde psikolojik 
motivasyonların rol oynadığını fark etmiştir. Bireyler spekülatörler tarafından sezgisel 
motivasyonları yani para yanılsaması, orantısız ağırlıklandırılan iyimser-kötümser 
beklentiler, açgözlülük, korku-panik, sürü psikolojisi gibi rasyonellik dışı motivasyonlarla 
davrandıklarından yönlendirilebilmektedirler. Rasyonel olmayan böylesi faaliyetler ise 
kapitalizmi anlık ve kaçınılmaz dalgalanmalara maruz bırakmaktadır. Neyse ki devlet 
rasyoneldir, bu sayede ekonomik aksaklıkları düzeltebilmektedir. Keynes ekonomiyi 
rasyonel olmayan hayvani güdülerin yönlendirdiğini ileri sürerken işsizlikten enflasyona, 
tüketimden yatırıma pek çok alandaki iktisadi tutumlardaki psikolojik yasaların, yani 
mantıklı olanın değil; gerçekte olanın üzerine teorisini kurmuştur (Keynes, 2010).12

3.2.3. Yeni Keynesyenler

Yeni Keynesyenler, iktisadi birimlerin kişisel çıkar maksimizasyonuna uğraştıklarını 
dolayısıyla rasyonel olduklarını kabul ederler. Ancak eksik bilgi, koordinasyon problemleri 
ve eksik rekabet nedeni ile rasyonel davranışın da tek başına yetersiz olacağı kabul 
edilmiştir (Sarıipek ve Kesici, 2010, s. 3-8).13 Yeni Keynesyenler, Keynes’in aksine, rasyonel 

12	 Hayvani	 güdüler	 (animal	 spirits)	 tabiri	 ilk	 olarak	Keynes’in	Genel	Teorisi’nde	kullanılmış,	
Keynesyenler	tarafından	da	benimsenmiştir.	Bu	terim,	karar	birimlerinin	dinamik	ve	değişken	
düşünsel	 süreçleri	 için	 kullanıldığından,	 özellikle	 belirsizliğin	 olduğu	 durumlarda,	 sadece	
iktisadi	 motivasyonların	 etkili	 olmayacağını	 ifade	 eder.	 Hayvani	 güdüler	 ekonomilerde	
güven,	 adalet,	 sosyal	 normlar,	 para	 yanılsaması	 ve	 toplumsallığın	 etkisini	 ifade	 eder.	
Kararlarda	psikolojinin	de	etkili	olduğunu	bununla	birlikte	sezgilere	dayalı	karar	stratejilerinin	
benimseneceğini	de	kabul	etmek	anlamına	gelir	(Akerlof	ve	Shiller,	2009,	s.	24-26).

13	 Piyasada	aksaklıklarının	gerekçesi	olarak	ücret	ve	fiyat	katılıkları,	işlem	maliyetleri,	bunların	
yarattığı	şoklar	öne	sürülmektedir.	Yine	bu	sorunların	da	temelinde	menü	maliyetleri,	sözleşme	
ve	 zaman	 sorunu,	 eksik	 rekabet,	 koordinasyon	problemi,	 içerdekiler-dışardakiler	 sorunu	ve	
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beklentiler teorisini kabul ederler ancak rasyonel beklentilerin sadece parasal değişimleri 
öngörmeye yarayacağını; talep dalgalanmalarının ise öngörülemez olduğu gerekçesi ile 
rasyonelliğin yetersiz kaldığını ileri sürerler.14 Her ne kadar bu okulda karar birimleri 
rasyonel kabul edilse de bir bireyin rasyonel davranması için diğer tüm bireylerin istisnasız 
rasyonel davranacağına yönelik inancı olmalıdır. Aksi halde bireyler irrasyonel davranacak, 
buna bağlı olarak piyasa talebi dalgalanacak ve tam rekabet koşulları sağlanamayacaktır 
(Büyükakın, 2007, s. 22-29). Yeni Keynesyenler ayrıca karar birimlerinin sezgisel 
davrandığını kabul eder ancak bunu rasyonel bir tercih olarak değerlendirir çünkü böylesi 
yöntemlere başvurmak karar verme maliyetini minimize etmenin de bir yolu olarak 
değerlendirilmiştir (Dosi vd., 2017).

3.2.4. Post-Keynesyenler

Karar birimlerinin davranışlarını daha gerçekçi olarak ele almayı ve açıklamayı 
amaçlayan Post-Keynesyen iktisatçılar, karar birimlerinin rasyonel olduğunu kabul 
eder. Ancak bu neo-klasik iktisadın rasyonelliğinden daha ılımlı bir derecededir (Esen 
ve Kostakoğlu, 2016, s. 104). Piyasaların kusurlu çalıştığı Post-Keynesyenlerce de kabul 
edildiğinden karar birimleri rasyonel inançlara sahip olsa bile -ki Kregel bu birimler için 
rasyonel ruhlar ya da güdüler (rationality spirits) ifadesini kullanmıştır- makroekonomik 
kısıtlar nedeniyle karar birimleri rasyonel öngörüler de bulunamayacaktır. Belirsizlik 
iktisadi ortamların genel ifadesidir. Belirsizliğe verilebilecek en iyi tepki ise Kregel (1987) 
tarafından hayvani güdülerin kullanılması olarak ifade edilmiştir. Bu anlamda Post-
Keynesyenler hakkında farklı iki değerlendirme söz konusudur. İlk kaynağa göre bu okulun 
rasyonellik anlayışı, belirsizlik ve bilgi sorunu da kabul edilerek bireylerin inançlarına 
değil, akıl yürütme ile sonuç çıkarabilme, olasılık tayin edebilme kapasitesine atfedilmiştir 
(Kregel, 1987, s. 520-522). İkincisi ise bu okulu, Keynes ve diğer Keynesyenler gibi sınırlı 
rasyonellik sınıfında görür. Çünkü karar birimlerinin karar aldığı çevre belirsizliğe tabidir 
ki bu da şokları kaçınılmaz kılar. Geleceği öngörmek için kullanılan bilgi eksik, kusurlu ve 
şaibelidir. Bu nedenle aynı iktisadi koşullar altında dahi karar birimleri farklı beklentiler 
geliştireceğinden farklı kararlar ortaya çıkacaktır (Cin, 2012, s. 12-14).

histerisiz	etkisinin	gösterildiği	bilinmelidir	(Sarıipek	ve	Kesici,	2010,	s.	3-8;	23-24).
14	 Yeni	Keynesyen	 iktisadın	 temsilcilerinden	Stiglitz,	Savage’in	büyük-küçük	dünya	ayrımına	

dayanarak	küçük	dünya	 teorilerini,	 büyük	dünyaya	uyarlamanın	krizlere	yol	 açacağını	 ileri	
sürer.	Çünkü	Savage,	 büyük	dünyalarda	karar	birimlerinin	optimal	 seçimi	yapabilmesi	 için	
gereken	 tüm	 koşulların	 sağlanamayacağını	 ileri	 sürmüştür.	 Küçük	 dünyadan	 kasıt,	 karar	
birimlerinin	ilgili	tüm	alternatifleri,	sonuçları	ve	olasılıkların	bilindiği	ve	geleceğin	kesin	olarak	
öngörülebildiği	durumdur.	Böylece	bir	problem	için	en	uygun	çözüm	tespit	edilebilir.	Büyük	
dünya	 ise	 rasyonel	karar	 teorilerini	 ihlal	eden	 ilgili	bazı	bilgilerin	eksik	olduğu	bu	nedenle	
tahmin	edilmesi	gereken	ve	geleceğin	belirsiz	olduğu	durumdur	(Gigerenzer	ve	Gaissmaier,	
2011,	 s.	 453).	 Bu	 tanımlamalara	 bakıldığında	 Savage’in	 dünyalar	 ayrımı,	 büyük	 dünya	 ile	
gerçek	 dünyayı,	 küçük	 dünyalar	 ile	 de	 kusursuz	 rasyonellik	modellerinin	 ütopik	 dünyasını	
betimlemiştir.
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3.2.5. Kurumcu İktisat

Kökenleri 20. yüzyılın başlarına dek uzanan kurumcu iktisat, bireyin davranışlarını 
ve iktisadi faaliyeti alışkanlık, içgüdü, inanç ve irade gibi unsurların oluşturduğunu öne 
sürmekte ve kurumların tüm bu unsurların ürünü olarak oluşturulduğunu vurgulamaktadır 
(Bilir, 2018, s. 11). Kurumcu iktisatçıların analizlerinin başlangıç noktası belirsizlik ve 
sınırlı rasyonelliktir. Ayrıca insanların sahip oldukları inançların, faaliyetlerini motive 
eden önemli unsurlardan olduğu ileri sürülmektedir (Demir, 1996, s. 68). Tabi burada 
bir ayrım yapmak gerekir. Orijinal kurumcu iktisat, rasyonelliği tamamen reddederken; 
yeni kurumcu iktisat bireylerin rasyonelliğinden ziyade, kurumsal uyumu esas alan bir 
rasyonellik tanımını benimsemiştir. Bu açıdan yeni kurumculardan bazıları neo-klasik 
iktisadın kişisel çıkar maksimizasyonu ve marjinallik ilkesini kabul etmiş (Dequech, 2006, 
s. 109-111); bazıları da sınırlı rasyonelliğe daha yakın bir duruş sergilemişlerdir (Özcan, 
2011, s. 298). Bu anlamda orijinal kurumcu iktisat, sınırlı rasyonelliği;15 yeni kurumcu 
iktisat ise kurucu rasyonalizmi benimsemiştir.16 Öte yandan hem orijinal hem de yeni 
kurumcuları evrimci rasyonellik içerisinde de telaffuz edebilmek mümkündür çünkü her 
ikisi de tarihselliğe önem vererek, iktisadi yaşamı dinamik bir süreç olarak değerlendirirler 
(Aktan, 2018, s. 218). Bu dinamik süreçten kasıt, bireylerin kurumlarla olan ilişkisidir. 
Neo-klasik iktisada önemli eleştiriler ve düzeltmeler getiren iktisat ekollerinden kurumcu 
iktisat, neo-klasik iktisadın soyut birey tanımlamasına karşı çıkarak, bireyin toplumun bir 
üyesi olduğu tezinden hareketle ait olduğu kültüre uygun davranacağını öne sürmüştür. 
Kurumcu iktisada göre davranışlar daha geniş bir bakış açısı ile değerlendirilmeli; 
toplumsal, tarihsel, kültürel etkenlerin rolü olduğu kabul edilmelidir. Çünkü bu unsurların 
meydana getirdiği kurumlar iktisadi faaliyetleri belirleyerek, iktisadi performansı 
etkilemektedir (Bilir, 2018, s. 12-16). Dolayısıyla değişen kurumlar, iktisadi faaliyetleri 
de değiştireceğinden neo-klasik teorinin evrensel yani her zaman her yerde geçerli olan 

15	 Veblen,	 kurumların	 rasyonelliğe	 etkisini	 tanımlayarak,	 benimsediği	 Simon’ın	 sınırlı	
rasyonellik	 teorisinin	gelişmesine	katkı	sağlamıştır	 (Parada,	2001,	s.	49).	Kısıtlı	yetenek	ve	
kaynak	sorununu	çözmek	adına	başvurulan	alışkanlıkların	rol	aldığı	kararlarda	ise	rasyonellik,	
sınırlara	 tabi	 olacaktır	 (Pagano,	 2007,	 s.	 28-29).	 Alışkanlıklar,	 rasyonelliği	 sınırlandırdığı	
kadar	öngörülebilirlik	ve	düzenlilik	de	tayin	etmekte,	toplumların	akılcı	tepkiler	göstermesine	
yarar	sağlamaktadır.	Bu	nedenle	düzene,	gelenek	ve	kurumlara	ihtiyaç	duyulur	(Alada,	2012,	
s.	87).

16	 Kurumcu	 iktisadın	 kurucu	 rasyonalizm	 kategorisinde	 değerlendirilmesinin	 nedeni	 doğal	
düzen	fikrine	karşı	olmalarından	ileri	gelmektedir.	Çünkü	bu	iktisadi	düşünceye	göre	kurumlar	
kendiliğinden	ortaya	 çıkmaz;	 toplumun	 ihtiyaçları	 doğrultusunda	 toplum	 tarafından	bilinçli	
faaliyetlerce	 ortaya	 çıkarılır.	 Burada	 öne	 çıkarılan	 husus,	 bireyin	 faaliyetlerini	 yönlendiren	
temel	unsurun,	kişisel	çıkar	maksimizasyonu	değil;	kurumlar	olmasıdır.	Bu	kurumlardan	biri	
olan	devlet	ise	doğal	düzen	fikrinin	aksine	uyumu	sağlayacak	en	önemli	güçtür	(Aktan,	2018,	
s.	202-210).	Fayda	elde	etme	amacı	pek	tabii	ki	bu	düşüncede	de	esastır.	Ancak	fayda	kişisel	
uğraşlar	 sonucunda	 değil,	 toplumun	 seçtiği	 kurumların	 bireylere	 sağladığı	 fayda	 üzerinden	
değerlendirilir.	 Eğer	 bireyler	 kurumlardan	 fayda	 sağlamıyorsa	 yani	 kurumlar,	 piyasanın	
eksik	ve	asimetrik	bilgi,	asil-vekil,	ahlaki	 tehlike	ve	 ters	seçim	sorunlarını	çözemiyorsa,	bu	
kurumların	yerini	yenileri	alacaktır	(Hill	ve	Myatt,	2017,	s.	408).
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yasaları, değişim içerisindeki bu dinamik yapıyı anlamakta yetersiz kalacaktır (Demir, 
1996, s. 65-67).

3.2.6. Davranışsal İktisat

Tam rasyonellik sınırsız bilişsel yetenek gerektirir. Homo-economicus da bu 
doğrultuda tüm matematiksel problemleri ne kadar zor olsa da hesaplayabilen efsanevi 
bir karar birimidir. İnsanlar ise gerçekte bundan farklıdır; bilişsel yetenekleri oldukça 
sınırlıdır. Bu sebepten ötürü, insanların karar verme davranışları tam rasyonaliteye 
uygun gözükmemektedir (Selten, 2002, s. 14). Davranışsal iktisat, sınırlı rasyonaliteyi 
ileri sürer. Sınırlı rasyonellik, prosedürel belirsizlikle başlar (Dequech, 2006, s. 125). Karar 
birimlerinin marjinde düşünerek, optimal tercihlerde bulunmayacakları iddia edilir. Bu 
iddia karar birimlerinin, belirsizliğe maruz kaldıklarını, zaman ve bilginin kısıtlı ve maliyetli 
olmasından ötürü sezgisel davranarak, kısa yoldan karara verme niyetinde olduklarını, 
yani pratik ve yeterince tatmin edici tercihler alacaklarını öne sürer (Simon, 1955; Simon, 
1972). Ana akım iktisadın aksine burada kararların sonuçlarının rasyonelliği değil, tüm 
karar süreci konu edinilir. Amaç kararların ardındaki sistematik yasaları bulmaktır ki bu, 
ekonomi ve psikoloji ortaklığında disiplinler arası çalışmalara izin vermiştir.

Sınırlı rasyonellik, irrasyonellik demek değildir; ana akım iktisadın rasyonellik 
normlarının tam sağlanmaması demektir (Selten, 2002, s. 15). Nitekim karar birimleri, 
açıkça üstün bir seçenek olduğunda rasyonel karar alabilmekte ancak belirsizlik devreye 
girdiğinde sezgisel olarak yanlı sistematik tercihler ile teoriye aykırı davranmaktadır 
(Simon, 1955, s. 101-105). Simon psikolojik bulgulara dayanarak optimizasyon sürecine 
karşı çıkmış; insanların karmaşık süreçlere uyacağını varsaymanın hatalı bir yaklaşım 
olduğunu öne sürmüş; bireylerin hangi koşul ve ölçülerde basitleştirme kullandıklarının 
ampirik olarak belirlenmesini ise kullanışlı modeller için zorunlu görmüştür (Simon, 
1955, s. 99-104; Simon, 1972, s. 172). Simon, optimizasyon-maksimizasyon teorisinin 
yerine tatmin edici prensibini benimsemiştir (Simon, 1972, s. 164). Sınırlı rasyonelliğin 
temel unsurları, arama ve yeterli düzeyde memnun olmadır. Belirsizlik koşullarında bir 
çözüm aramak maliyetli olduğundan bireyin karar kriteri, optimizasyona uygunluk 
değil; tatmin edecek alternatifi bulmak ve seçmek üzerinedir. Birey ihtiyaç ve hedeflerini 
yeterince karşılayan bir alternatif bulduğunda arama sürecini sonlandıracaktır (Maldonato 
ve Dell’orco, 2010, s. 107). Sınırlı rasyonellik varsayımı, bireyin sınırlı kaynaklarından 
beslenir (Hill ve Myatt, 2017, s. 51).

Sınırlı rasyonellik olgusunu bir adım öteye götürerek, bilişsel sınırların esasen karar 
sürecini daha pratik-kullanışlı hale getiren avantajlar olduğunu ileri süren ekolojik 
rasyonellik anlayışına da değinmek gerekir. Bu rasyonellik, çevre ve bilişsellikleri eşleştirerek, 
uygun kararı aramayı ifade eder (Gigerenzer, 2002, s. 37). Ekolojik rasyonellik, çevresel 
koşulların belirlenmesine yönelik uğraşını hem matematiksel analizler hem de bilgisayar 
simülasyonlarını içeren çalışmalarla gerçekleştirerek karar mekanizmalarını inceler. 
Ekolojik rasyonellik, prosedürel rasyonelliğin perspektifini genişleterek, karar birimlerinin 
maruz kaldığı sınırların yanı sıra, bu sınırlara uygun stratejilerin de sınırlar tarafından 
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sağlandığını ileri sürer ki avantaj budur. Ayrıca bilişsel mekanizmaları araştırırken 
öğrenme yoluyla adapte olmayı da ele alır. Sadece mantığa uygun değil, çevreye uygun yani 
ekolojik olarak iyi çalışan stratejileri araştırarak, sınırlar ve çevre arasında bağlantı kurmayı 
da mümkün kılar (Todd vd., 2000, s. 376-383) . Ekolojik rasyonellik, mantıksal kurallara 
uygun ve tutarlı davranmayı dışlamaz ancak mantık tanımı, sezgisellerin kullanımına 
izin verir bu nedenle salt akla dayalı rasyonelliğin mantığından ayrılır (Gigerenzer ve 
Gaissmaier, 2011, s. 456-458).

4. Sonuç

Rasyonellik kavramı oldukça eskiden bu yana kullanılmakta, hakkındaki tartışmalar 
o zamandan şimdiye devam etmektedir. Filozoflar bilgiye erişme aracı olarak rasyonelliğe 
görev yüklerken, iktisatçılar tercihleri açıklamak üzere rasyonelliğe başvurmuşlardır. 
İktisadi okullar rasyonelliğe dair farklı görüşlere sahiptir. Bunun temelinde benimsedikleri 
rasyonellik tanımının ait olduğu felsefi ekolün etkileri görülebilir. Ortodoks iktisat, 
rasyonalizm ekolünden etkilenerek, evrensel tercihleri rasyonellik aksiyomları ile 
sınırlarken; Heterodoks iktisat, rasyonelliğin sınırlı olduğunu ileri sürmüş; bilgi, 
işlem maliyetleri ve belirsizliği iktisadi modellere dâhil ederek, kusursuz rasyonellik 
aksiyomlarının ihlal edileceğini ileri sürmüştür. Bu bağlamda önerilen politikalar pek tabi 
değişiklik göstermektedir. Ortodoks iktisat çözüm üretmekten ziyade ideal bir sistemi 
betimleyen teoriler ortaya koymuştur. Örneğin, beklenen fayda modeli, Bayesyen olasılık 
güncellemesi, etkin piyasalar hipotezi, rasyonel beklentiler hipotezi dengedeki bir iktisadi 
sistemi ve rasyonel tercihleri açıklar. Öte yandan gerçek piyasalar dengede değildir; 
oluşan durgunluklar, balonlar bir yana bireysel tercihler de sistematik olarak rasyonellik 
varsayımını ihlal eder. Bunun temelinde insanın psikolojik motivasyonlarla, toplum 
kurumunun normlarına uygun stratejiler ile hareket etme eğiliminde davranması vardır. 
Bu bağlamda sınırlı rasyonellik öne çıkmaktadır. Ana akım iktisat içerisinde Keynes’in 
önermelerinin işaret ettiği ve kurumcu iktisadın sıkça referans verdiği sınırlı rasyonellik, 
şimdilerde davranışsal iktisat ile daha popüler bir hale gelmiştir.

Karar birimlerinin seçimleri ve beklentileri rasyonel değilse, sistem dengeye 
yönelmeyecektir. Bu anlamdaki politika yapıcılar için rasyonel strateji, karar sürecine 
etki eden psikolojik motivasyonları anlamak, bilişsel ve çevresel kısıtların farkında olarak 
karar çevresine uygun teşviklerle müdahale etmek olmalıdır. Ancak bu müdahale, karar 
birimlerini zorlamamalı, onlara bir maliyet yüklememelidir. Buna davranışsal iktisatta 
seçim mimarisi denir. Rasyonellik tanımının bugünkü rolünde davranışsal iktisadın 
payı büyüktür. Karar birimlerinin sınırlı rasyonel olduklarının kabul edilmesi ile birlikte, 
hükümet politikaları da bu yönde değişmiş; davranışsal iktisat Türkiye’de de kendine yer 
edinmiştir. Gelişmiş ülkelerde örnekleri olmakla birlikte Türkiye’de bu anlamda gelişmeler 
sağlanmıştır. 2017 yılında ekonomi bakanı Nihat Zeybekci önderliğinde Türkiye’de ilk 
“Davranışsal Kamu Politikaları Birimi” kurulmuştur. Bu doğrultuda 2017 yılında bir yayın 
hazırlanmış; ekonomi bakanlığı, “Kamu Politikası Tasarımında Davranışsal Yaklaşım” 
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isimli bir yayın ile hem bu konunun önemini göstermiş hem de kamu politikası tasarımında 
davranışsal iktisadın ve deneysel bulguların nasıl kullanılacağına dair bir aksiyon planı 
paylaşmıştır. 2019 yılında ise ticaret bakanı Ruhsar Pekcan davranışsal iktisadın politika 
tasarılarında önemini dile getirmiş; 2019 yılında “1. Ulusal Davranışsal Kamu Politikaları 
Konferansı” gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de ilk kez resmi olarak uygulanan dürtme 
politikası (seçim mimarisi), başarılı sonuçlar vererek ihracat destek başvurularının 
artmasına hizmet etmiştir. Her ne kadar homo-economicus mükemmel rasyonel 
olduğundan yönlendirilmeye ihtiyaç duymasa da kurumlar, iktisadi birimlerin tercihleri 
üzerinde etkilidir ve sınırlı rasyonel bireylerin doğru yönde motive edilmeye ihtiyacı 
vardır. Bu nedenle rasyonelliğin bu çalışmada gördüğümüz gibi farklı varsayımları ve 
dolayısıyla iktisat teorilerini beraberinde getirdiği anlaşılarak, modeller gerçek deneyimler 
ile sınanarak, ihtiyaç duyulan pratik akıl biz karar birimlerine sunulabilir; böylece daha 
arzu edilen ve öngörülen sonuçlar elde edilebilir.
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Özet
Homoeconomicus güncel neo-klasik iktisat teorilerinde gittikçe daha az yer almaktadır. 
Bu durum “laissez faire” liberal ekonomik anlayışın bittiğinin de bir göstergesi midir? Bu 
sorulardan hareket ederek XX yüzyılın başlarındaki neo-liberalizmin düşünürleri olan 
Lippmann ve Bernays’ın toplumu yönlendirenleri ile Thaler (2017) özelinde günümüz 
davranışsal iktisatçıların toplumu “dürten” toplum mühendislerini kıyaslamak istedik. 
Amaçları piyasa rasyonalitesinin tek doğru olarak kabul edildiği eski liberalizmin yerini 
alması düşülen yeni bir liberalizmin (neo-liberalizmin) toplumsal modelini kurmaktır. Ve 
bize göre, bu sosyal proje eskisine nazaran daha fazla tek sesli olup belirgin otoriter özellikler 
barındırmaktadır.
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From Lippmann to Thaler Who Orient the Masses and Their Purpose in 
Neoliberal Thought

Abstract

Homoeconomicus is becoming less and less involved in current neo-classical economic 
theories. Is this also an indication that the «laissez faire» liberal economic understanding 
is over? Based on these questions, we wanted to compare the social engineers of Lippmann 
and Bernays, who are the thinkers of neo-liberalism in the early XX century, and that 
of «behavioral economists» in particular with Thaler (2017). Their aim is to establish 
the social model of a new liberalism (neo-liberalism), which is supposed to replace old 
liberalism, where market rationality is considered the only true. And in our opinion, this 
social project is more monotonous than before and has obvious authoritarian features.
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Giriş:

Davranışsal iktisatçılar insanların yarı-rasyonel olduğu varsayımından hareketle onları 
homo-economicus olarak dönüştürebilmek için bir yol gösterici (yönlendirici) olması 
gerektiği konusunda hemfikirdirler. Bu kişi veya kişilerin adları (ombudsman, seçim 
mimarı, akil adam vs…) farklı olabilir ama işlevleri aynı olacaktır. O da kitleleri doğru 
karar almaya itmeleri olacaktır. Bunu insanları etkilemek yoluyla sağlayacaklardır. “Doğru” 
olan rasyoneldir ve rasyonel olan ise sistem ile sürtüşmeyen piyasa mantığı çerçevesinde 
bireylerin kendi çıkarlarına yönelik aldıkları kararlardır. Bu doğru kararları birey kendi 
başına alamıyorsa onu yönlendirmek gerekir. İnsanlar üzerindeki etkileşimi Bernays 
dolaylı yoldan bir propaganda olarak açıklayacaktır. Örneğin günümüz davranışsal 
iktisatçıları insanları ürkütmeden, onlara doğrudan ne yapmaları gerektiğini söylemeden, 
dolaylı yoldan onların tercihlerini etkilemek, isteklerine nüfuz etmek isteyeceklerdir.

Peki, davranışsalcıların bu yaklaşımı ile neo-liberalizm arasında nasıl bir ilişki 
olabilir? Bu soruyu şöyle açıklayabiliriz. Aşağıda bahsedeceğimiz W. Lippmann (1889-
1974)’dan hareketle neo-liberal öğreti tıpkı günümüz davranışsal iktisatçıları gibi salt 
piyasa yaklaşımını ve mantığını doğru olarak alır. Diğer tüm ideolojiler hem gereksizdir 
hem de düzen için tehlikelidir. Piyasa yaklaşımını eleştiren ve onu bozacak her şey, sosyal 
dengeyi bozucu olacağından kale alınmamalıdır ve mümkünse yasaklanmalıdır. İnsanları 
bu yaklaşımlardan uzak tutabilmenin birçok yolu vardır. İlki o fikirleri yasaklamak olabilir 
ama bu durum, hem demokratik değerlerle (şimdilik) uyuşmadığı için sorunludur, hem 
de tüm 19. yüzyıldaki sosyal mücadelelerde gördüğümüz üzere tersi sonuçlar doğmasına 
yol açabilir. O zaman yapılması gereken şey insanları etkilemek suretiyle yanlış yollara 
sapmalarını engellemek olacaktır. Bunun için de kitlelerin sözüne önem verdiği bir 
yol göstericinin olması gerekir. Kamuoyuna yol gösterecek olanlar, insanların en fazla 
kullandıkları iletişim aracıyla (örneğin televizyonlar vs…) onları etkilemeye çalışacaktır. Bu 
elbette ulusçuluk anlamında bir propaganda aracı olmayacaktır yani kitlelerin duygularını 
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harekete geçiren millet, vatan, kahramanlık vs… gibi konuları içermeyecektir. Tersine 
bireylerin kendi çıkarlarına yönelik olacağından bu bağlamda çözümler duygusal değil 
akılcı olacaktır. Ayrıca zorlayıcı değil, tersine insanların rızasına dayalıdır. Oysa modern 
devlet, ulus-devlet temelli, hâkimiyet, egemenlik, vatan savunması gibi konularda yapılan 
propagandalar hem doğrudan insanlara yönelik yapılır hem duygusal alt yapısı olan bir 
söyleme dayanır, hem de, askere gitmek gibi, vatanı savunmak gibi vergi ödemek gibi, sosyal 
zorunluluk barındırır. Oysa yukarıda bahsettiğimiz yeni liberalizmin yön göstericileri, 
Rousseau’nun Sosyal Mutabakatı’ndan farklı olarak vatandaşların eşitlik, dayanışma gibi 
evrensel ilkeler çerçevesinde devleti ve toplumu düşünmesini değil, bireylerin salt kendi 
çıkarlarını ön plana almasını teşvik edecektir. Böylece herkes piyasa yanlısı çözümlere 
doğru yönelecek; kitlelerde piyasa güdümlü rasyonel beklentiler oluşacak; bu durum da 
neo-liberal toplum düzeninin işlerliğini sağlayacaktır.

Jean Tirole’e göre ekonomide eksik enformasyonun oluşmasına neden olan en önemli 
sebep inançlardır. Tirole’ün inanç dedikleri, geleneklerden çok sosyal eşitlik gibi evrensel 
ilkelerdir. İnançların yazar için önemi, insanları etkisi altına almasından dolayı kişileri 
piyasa rasyonalitesinden uzaklaştırmasıdır. Diğer bir deyişle inanç insanların kendileri 
hakkında doğru karar almasını engeller. Çünkü kişiler sorgusuz sualsiz inandıkları 
düşüncelere, onların gerçekten doğru olup olmadıklarını sorgulamadan biat ederler. Bunun 
nedenleri, insanın doğruyu görmek istememesi ve gerçeklerden kaçışı, korkusudur. Çünkü 
bu, o kişinin gelecek için kaygılarının artmasına neden olacaktır. Onun için gerçeklere 
kendisini kapatıp inançlarıyla beraber mutlu yaşamayı tercih edebilir (Tirole, 2013: 20-
26). Buradan hareketle diyebiliriz ki bireyler kendileri hakkında doğru karar alamazlar. 
Bu sözlerimizi Tirole de doğrulayacaktır. Şöyle ki, Ekonomi Nobel Ödüllü yazar 8.10.2014 
tarihli Le Monde gazetesine verdiği bir mülakatta, 20. yüzyıla ait olan iktisat bilimlerini 
etkilemiş olan soyut teorik modellerin artık miadını doldurduğunu, örnek olarak da eski 
modellerde yer alan homo economicus’un eskiden geçerli bir hipotez olmasına rağmen 
günümüzde artık geçerli olmadığının altını çizer.

Aslında bir parantez açmamız gerekirse davranışsal ve neoliberal iktisatçıların insanları 
“homo economicus” olmaya doğru yönlendirmeleri de sonuçta bireyleri yine başka evrensel 
“inançlara” doğru ittirmekten başka bir şey değildir. Diğer bir deyişle her şeyi en iyi şekilde 
bilip, kendine en uygun kararı alacak olan birey de yani “homo economicus”, eşit insan 
önermesi gibi normatiftir. Yani gerçekte var olmasa bile olması için çaba gösterilen, amaç 
edinilen, herkese yönelik dolayısıyla evrensel bir ilkedir. O zaman diyebiliriz ki kendi kişisel 
çıkarlarına duyarlı birey ile çevresine duyarlı insan, farklı siyasal yönlendirmelerin konusu 
olabilir; ayrıca her ikisi de evrensel değerlere dayalıdır, fakat iki farklı toplum biçimini 
temsil edecektir. A. Tosel bu duruma iki farklı mücadele alanı diyecektir: İlki Marksist 
gelenekten gelen çalışma ilişkileri içindeki sosyal mücadelelerin yönlendirdiği sosyal 
sınıflar olacaktır; ikincisi de bireysel özgürlükler, yerel kimlikler üzerinden hareket eden 
ve Neo-liberal devletin sivil toplum kuruluşları ile organik aydınları tarafından sınırları 
çizilen günümüzdeki “eşitlik” yerine “farklılık” mücadeleleridir (Tosel, 2013: 2). Her ikisi 
de birbirine alternatif siyasal ve toplumsal yapılar önerir. Bireysel farklılıklar üzerinden 
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temellenmiş olan çok kültürlülük, çok çeşitlilik herkesin piyasa rasyonalitesi ile hareket 
etmesini şart koşar. Bu da sonuçta yeni bir tek tiplilik, çokluk içinde teklik yaratacaktır 
(Tosel, 2013: 4). Godin’e göre de yeni liberal düzenin mimarları neo-popülistlerdir. 
Popülistlerden farkı, onlar gibi halkın nabzına göre şerbet vermezler tersine onları maddi 
(sermaye, bireysel faydalar) ve manevi (gelenekler) tehlikelere karşı uyarırlar (Godin, 2012: 
21). Yukarıda bahsedilen Neo-liberal devletin sivil toplum örgütlerinin içinde yer alan “bir 
bilenleri”, Thaler’in günümüzde toplumu dürten seçici mimarları olduğu gibi Bernays’ın 
20. yüzyıl başında bahsettiği “görünmez yöneticileri” de olacaktır. Thaler’e göre de bu 
yeni toplumsal modelin yönetim biçimi “bırakınız yapsınlar” liberalizmi değil, liberal 
paternalizmdir. Liberalizm, bireylerin kendi tercihlerini kendilerine bırakmaz; topluma, 
kişiler için “rasyonel” çözümleri sunar ve önerir. O zaman diyebiliriz ki 2017 Ekonomi 
Nobel ödüllü Thaler’in amacı, Tosel’in eleştirdiği piyasa rasyonalitesine dayalı tek tip 
düşünceyi “doğru” düşünce olarak tanımlayıp topluma dürtme yoluyla benimsetmektir. 
Tosel bu yeni düzene karşı çıkarak demokratik olmayan post-demokratik düzen diyecektir.

Yukarıdaki yazılanlardan hareketle çalışmamızda ilk olarak 1938 Lippmann 
konferansında Walter Lippmann’ın ilgili konferansa konu olan The Good Society adlı 
kitabından yola çıkarak liberalizm ve neo-liberalizmin farklılıklarını vurgulayacağız. İkinci 
olarak karşı-devrim olarak nitelendirilen yeni liberalizmin, bunu sağlamada kullandığı 
araçları ve yöntemleri 19. yüzyıl sonunda kitlelerin psikolojisini incelemiş olan Gustave 
Le Bon’un (1841-1931) düşüncelerinden günümüze doğru getireceğiz. Söz edilen Fransız 
sosyoloğunun özellikle Kitlelerin Psikolojisi adlı kitabının yazımız için önemi, yukarıda 
bahsettiğimiz ve ileride de bahsedeceğimiz gibi, liberal paternalist devletin kitleleri 
yönlendirmede bize yön gösteriyor olmasıdır. 20. yüzyılın başlarında, E. Bernays’ın (1891-
1995) Propaganda adlı çalışması Le Bon’un izninden giderek yeni liberal toplumunun 
“propaganda” yoluyla nasıl düzenleneceği konusunda bize fikir vermektedir. Son olarak 
da günümüze gelip Davranışsal İktisatçılar örneğinde ele aldığımız R.H. Thaler’in 
“dürtü”sünün Bernays’ın “propaganda”sı ile ne tür benzerlikleri ve farkları olduğuna 
bakacağız.

1. Liberal ile Neo-Liberal İktisadın Ve Siyasetinin Farklılığı

Öncelikle başlıkta yer alan liberal iktisadın kabaca Walrasyen neo-klasik iktisat 
olduğunu vurgulamamız gerekir. Fakat günümüzde genel denge modeli, liberal iktisatçılar 
arasında gittikçe daha çok tartışılan bir bilimsel yöntem haline gelmiştir. Yukarıda da 
Tirole’den verdiğimiz örnekten hareketle günümüz liberal iktisatçılarının, gittikçe daha 
fazla homo economicus’u ekonomide geçerli bir hipotez olarak görmemeleri bunun 
önemli bir göstergesidir. Ayrıca davranışsal iktisatçıların bireylerin tercihlerini etkilemeye 
yönelik çalışmaları, Walrasyen iktisadın en önemli önermesi olan “etkilenmeyen, tarafsız, 
kendi hakkında en doğru kararı alan birey” tanımını geçersiz kılmaktadır. Hatta Dan 
Ariely, piyasa mekanizmasının kendisinin de tıpkı homo economicus hipotezi gibi yanlış 
olduğunu arz ve talep konusunda örnek vererek açıklar. Yazar, kitaplarda olduğu gibi arz 
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ve talebin dengeye gelmesinde ilgili mal ve hizmetin fiyatının değişmesinin pek bir rolü 
olmadığını söyler. Ona göre bir malın denge fiyatı, kendi arz ve talebinden bağımsız, daha 
önce o malın başka bir yerde fiyatının kıyaslamasıyla oluşmaktadır. Dolayısıyla bir çıpa 
fiyat vardır ve diğer fiyatlar o çıpa fiyata göre belirlenecektir. Ariely’nin herhangi bir malın 
piyasadaki çıpa fiyatı ve kişilerin ona göre kendi mal ve hizmetlerine fiyat biçmeleri, Neo-
liberal ve davranışsalcıların insanları dolaylı yönlendirme yaklaşımlarıyla örtüşmektedir. 
Buradan hareketle tüm mal ve hizmetlerdeki fiyatlar, aynı mal ve hizmetin başka bir 
yerdeki fiyatlarıyla kıyaslanması sonucu oluşacaktır (Ariely, 2008: 54-55).

O zaman diyebiliriz ki bu örnekler bize liberal ile neo-liberal iktisat arasında bir 
farkın olduğunu göstermektedir ve “bırakınız yapsınlar” anlayışından “istediğimiz şekilde 
yapsınlar” yaklaşımına geçildiğini gösterir. Aşağıda bahsedeceğimiz üzere “istediğimizi 
yapsınlar” diyenler Neo-liberal paternalist devletin “seçim mimarları”, “ombudsmanları”, 
“yön göstericileri” vb.dir. Bu kişilere yol gösteren onların tercihlerini etkileyen günümüz 
neo-liberal düşünce aslında yeni değildir. Kuruluşu 1938 yıllarına kadar iner. Fakat 
oluşum sürecini 1871 yılındaki “Cercles Catholiques d’Ouvriers” adıyla Albert de Mun 
ve René de la Tour du Pin adlarında aşırı sağcı, ırkçı siyasetçilerin eski liberalizme karşı 
önerecekleri korporatif sistem üzerine kurulu yeni bir toplumsal model denemeleriyle 
başladığını söyleyebiliriz. Fakat çalışmamızın konusu bu bölümü kapsamamaktadır. Onun 
için yukarıda bahsettiğimiz 1938 yılında Paris’te gerçekleştirilen Lippmann konferansını 
Neo-liberalizmin başlangıcı olarak alacağız.

Walter Lippmann’ın adına düzenlenecek olan konferansın ana teması Lippmann’ın 
1937 yılında yazdığı “The Good Society” adlı kitabıdır. Fransızcaya 2011 yılında “La Cité 
Libre” adıyla tercüme edilmiştir. Bu kitap, liberalizmle sorunları olan ve sonrasında kendi 
kendilerine neo-liberal diyen katılımcıların yol haritası olacaktır. Kitabın genel içeriği 1789 
Fransız Devrimi ilkeleri üzerine temellenmiş olan modern Cumhuriyete karşı açılan bir 
düşünce savaşını içerir. Zaten Lippmann konferansına katılan tüm düşünürlerin, farklı 
sosyal bilimlerden gelen farklı siyasal görüşlere sahip olsalar bile ortaklaştıkları tek konu 
1789’un siyasal ilkelerinin liberalizmin siyasetiyle uyuşmazlığı olacaktır. Bu bağlamda 
Lippmann’ın The Good Society (1937) adlı eseri tıpkı The Phantom Public (1925) adlı bir 
diğer çalışması gibi hepsi eski liberalizme karşı birer neo-liberal manifestodur. Thaler’in 
sık sık kullandığı liberal paternalist devlet tanımı, Lippmann ile Lippmann konferansının 
genel sekreteri olan Rougier’nin parlamenter demokrasiye karşı çıkışları ve önerdikleri 
elit insanlardan kurulu bir tür yönetici sınıfının toplumu piyasa rasyonalitesi içerisinde 
yönetimi, neo-liberalizmi “laissez-faire” liberalizmine karşı yıkıcı bir siyasal hareket olarak 
da görmemize vesile olacaktır. “Bu liberalizm, liberalizmle alakası olmayan başka bir 
liberalizmdir” diyebilmemizin yolunu açacaktır. Öyle ki Lippmann 1937 tarihli “The Good 
Society” adlı kitabında yukarıdaki sözlerimizi doğrulayan, bir tarafta neo-liberalizm öbür 
tarafta diğer düşüncelerin olduğunu iddia ettiği cümlelerine rast geliriz.

“Modern dünyayı denetlemek için mücadele edenler her ne kadar farklı 
renkte gömleklere sahip olsalar bile, aslında silahları aynı cephanelikten 
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gelmektedir; ideolojileri de aynı temanın farklı varyasyonlarıdır (…)” 
(Lippmann, 2011 58)

Lippmann tüm düşünceleri niye aynı sepete koymaktadır? Çünkü ona göre, hepsinin 
ortak özelliği, kendi doğru bildiklerinin ve evrensel olarak tanımladıklarının “siyasal 
inançlara” dayalı olmasıdır. Yazara göre siyasi evrensel ilkelere olan inanç da herhangi bir 
inanç gibidir, çünkü sorgulanmamaktadır. Yazarın şikâyet ettiği durum, demokrasi gibi, 
insan hakları gibi evrensel inançların bireylerin çıkarlarını bastırdığıdır. Başka bir deyişle 
1789 Cumhuriyet ilkelerine dayalı liberalizmin siyaseti, iktisadi liberalizmin gelişmesine 
yeterince vesile olamamaktadır. O zaman eşitlik gibi, pratikte bireysel hiçbir değeri olmayan 
evrensel değerleri ve onun sistemi olan parlamenter demokrasinin insanlar üzerinde etkisini 
azaltıp piyasa rasyonalitesinin her yerde kabul edileceği yeni bir düzen kurulmalıdır. Bir 
diğer manada yazara göre evrensel inançlar olan insan hakları, demokrasi ve eşitlik gibi 
kavramlara duyulan inancın azaltılıp kaldırılmasından sonra ticaretin bireysel çıkarlara 
uygun olduğu inancın yerini alacaktır. Bu noktada, neo-liberalizmin iktisadi liberalizmle 
sorunu yoktur diyebiliriz; asıl dertleri, 1789 Cumhuriyet ilkelerinin evrensel değer olarak 
liberal demokratik ilkeler içinde yer alıyor olmasıdır. Ve bu ilkeler son tahlilde serbest 
ticareti geliştireceği yerde onun önünü tıkayan kolektivizmin yatağını yapmaktadır.

 “Tüm dünyada ilerleme adına, komünist, sosyalist, faşist, ulusalcı, 
ilerici hatta liberal etiketli adamların hepsi kamu gücünü temsil eden 
hükümetin insanlara yaşam biçimlerini (…) geleceklerinin ne olacağını 
belirler” (Lippmann, 2011: 58).

Yukarıda saydığı düşünceleri otoriter kolektivizm olarak gören Lippmann’a göre bu 
kişiler: “ aydınlanmacı, insancıl ve ilerlemeci olan hareketlere” dâhil olanlardır. Kısacası 
liberalizm dâhil olmak üzere her türlü ideolojiler liberalizm veyahut kendi başka ideolojileri 
adına kolektivist düşüncelerin toplumda gelişmesine yol açar. Çünkü hepsinin ortaklaştığı 
demokratik evrensel ilkeler ve Rousseau’nun Toplumsal Mutabakatı kapsamında her türlü 
siyasal çoğulculuğa (hatta piyasa düşmanı olanları bile) demokrasi sahnesinde özgürlük 
alanı açar.

Lippmann, demokrasinin tanımının zamanla değiştiğinden yakınır. Başta halk 
hareketleri, hükümdarın sınırsız yetkilerini kısıtlama adına yapılmıştır ve dolayısıyla 
demokratik sistem kralın otoriterliğine karşı bir garanti olmuştur.

“Fakat daha sonraları elde edilen halk egemenliğinin hiçbir kısıtlamaya 
uğramayacağı savı (…) toplumda yer eder. Bu durum çoğunluğun 
diktatörlüğünden başka bir şey değildir” (Lippmann, 2011: 101).

Yukarıdaki sözlerinden hareketle Lippmann’a göre demokratik çoğunluk ilkesi 
kolektivizm ile eşdeğerdir. Yazarın bu iddiası 19. yüzyılda demokratik süreçlerin her zaman 
sermaye lehine işlemiyor olmasıdır. Avrupa’da, özellikle de Fransa’daki sosyal hareketler, 
sosyal krizler ve zaman zaman iktidara gelen sosyalist partiler Lippmann ve neo-liberallerin 
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kaygı duymalarına neden olur. Onun için, bu duruma tepki olarak parlamenter demokratik 
sistemi hedef alırlar. Demokrasi Lippmann’a göre “çoğunluğun otoritesidir” (Lippmann, 
2011: 102). Aynı düşünceleri Lippmann konferansının düzenleyicisi ve Genel Sekreteri 
olan L. Rougier de paylaşacaktır, tıpkı katılımcılardan L. Baudin vd… gibi. “Özgürlüğün 
karşıtları zamanla yeni otoriter toplumun kurucuları olacaktır” (Lippmann, 2011: 102), 
diyecek kadar kaygı taşımaktadırlar.

Bundan dolayıdır ki Neo-liberallere göre kolektivist diye tanımladıkları Marksistleri 
siyasal alanda engellemek için liberalizme yeni bir siyasal düzen getirmek gerekecektir. 
Çünkü asıl mesele liberal ekonomik yapıdan çok onun 1789’a kadar inen siyasal düzenidir. 
Yazara göre modern devletin kolektivistleri arasında her türlü düşünceden insan vardır. 
Ve bu çoklu düşünce aslında liberalizmin siyasal sistemiyle uyuşmamaktadır. Yazarın 
aşağıdaki sözleri, çoğulcu demokratik düşünceye karşı olduğunu, çünkü ticareti engelliyor 
olmasından dolayı ondan kaygı duyduğunu bir kez daha gösterir:

“(…)entelektüellerinin günümüzde savundukları liberal, ilerici veya 
radikal teorilere rağmen aslında hemen hemen hepsi devlet modeli 
bağlamında kolektivist olup toplum modeli bağlamında ise totaliterlerdir” 
(Lippmann, 1937: 103).

Lippmann açıkça demokratik yapılara karşı gelmekte ve kendisinin dâhil olduğu yeni bir 
liberalizm (neo-liberalizm) anlayışının bilindik parlamenter, çoğulcu demokratik yapılara 
dayanmayacağını ayan beyan söylemektedir. Çünkü yazara göre, çoğulcu demokratik 
sistem kendilerinin düzen dışı olarak gördüğü her türlü düşüncenin oluşup gelişmesine izin 
verdiğini iddia eder ve bu durumun sermaye birikimini engelliyor olması ayrıca sermayedar 
için tehlike teşkil etmektedir. Kısacası temel mesele sermayedarın korunmasıdır. Hatta S. 
Chase’den alıntılayarak der ki: “Siyasi demokrasi tek bir şartla yaşayabilir, o da iktisadi 
konuların siyasi kapsam dışına çıkarılmasıdır” (Lippmann, 2011: 103).

Yazar 19. yüzyıl liberalizmini “demokratik kolektivizm” adıyla tanımlamaktadır. 
Ona göre 1789 Cumhuriyeti her ne kadar faşizm ve komünizm gibi totaliter rejimlere 
karşı bir savunma hattı olmasına rağmen, otoriterlik bakımından aslında onlardan farklı 
değildir. Lippmann’a göre “üç jenerasyondan beri demokrasi yavaş yavaş kolektivizme 
doğru kaymaktadır” (Lippmann, 2011: 162). Yazar demokratik kolektivizmi halk 
egemenliği ilkesine dayanak yapan çoğunluğun diktası olarak tanımlar. Bu modelde, 
azınlıkta kalan bireyin çoğunluk karşısında hiçbir hakkı yoktur. Çünkü insan hakları 
gibi kişilerin yaşamına yönelik garantiler ancak çoğunluğun ortaklaşarak aldığı kararlara 
dayanmaktadır (Lippmann, 1937: 162). Yazarın aşağıdaki kolektivizm tanımı aslında 
parlamenter demokrasi hakkındaki düşüncelerini ve kurmak istedikleri yeni liberalizmin 
kendisini tanımlar. Yazar şunu söyler:

“Uygulamada ilerici kolektivizm toplumsal düzeni yeniden tesis etmeyi 
amaç edinmiş bir program değildir. (Tersine) çeşitli çıkar gruplarının 
siyasi faaliyetlerinin bir sonucudur” (Lippmann, 2011: 167).
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Yukarıdaki cümleyle yazar, eski liberalizmin kolektivizme evirilip ülke içinde çıkar 
gruplarının mücadelesine sebep olmasıyla sistemin tıkanmasından söz eder. Oysa amaç 
yeni bir toplumsal düzeni tesis etmektir. Eskisi bunu başarabilmekten uzaktır. Kitabının 
daha sonraki sayfalarında ilerici kolektivizm diye adlandırdığı parlamenter demokratik 
sistemde, siyasal partilerin mücadelelerinin amacı devlet otoritesini ele geçirmektir 
diyecektir (Lippmann, 2011: 186). Peki, yeni liberalizm (neo-liberalizm) nasıl kurulacaktır? 
Çözüm, bireyleri sosyal karmaşa diye tanımlanan muhalif hareketlerden kurtarabilmek 
için bireysel tercihlerini etkilemekten geçmektedir. Tıpkı kolektivistlerin yaptıkları gibidir. 
Bu konuda Gustave Le Bon’un 1895 yılında yazdığı “La Psychologie des foules” (Kitlelerin 
Psikolojisi) adlı kitabı yol gösterici olacaktır.

2. Evrensel ilkeler ve kolektivizm eleştirisi

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Gustave Le Bon’un 1895 yılında yazmış olduğu 
“Psychologie des foules” adlı kitabı Lippmann, Bernays gibi birçok neo-liberal iktisatçı 
ve sosyal bilimciye ilham kaynağı olmuştur. Le Bon kitabında kitlesel hareketlerin kişisel 
davranışları yok ettiğini söyler. Yazarın kitlesel hareketten kastı 19. yüzyıldaki devrimler, 
siyasi hareketler, sosyal direnişlerdir. Diğer bir deyişle yazar, siyasi kargaşanın nedenlerini 
kontrol edilemez kitlesel hareketlere bağlar. Kitlelerin kontrol edilebilirliği konusu, her 
zaman için Lippmann ve Bernays gibi neo-liberallerin en önem verdikleri meseledir. 
Örneğin Bernays, Le Bon’un kolektivizm eleştirisinden yola çıkarak muğlak evrensel 
ilkelerin yönlendirdiği kitle psikolojisi yerine bireysel çıkarların yönlendirdiği yeni bir 
kitle psikolojisi teorisini ortaya koymuştur. Aynı şekilde, günümüz davranışsal iktisatçıları 
da Le Bon’un kitleler üzerindeki analizinden çokça yararlanmışlardır.

Le Bon sosyal kaosu yarattığını iddia ettiği sol muhalefet eleştirisinde, muhalif kitlesel 
hareketlerin içinde yer alanların kişiliklerinin değiştiğini iddia eder. Düşünce birliği temelli 
kitleler, düzenli kitelerdir ve Le Bon bunlara psikolojik kitle adını verir (Le Bon, 1895: 18). 
Le Bon’a göre burada kitlenin kendisi değil onu yönlendirenin kişiliği daha çok önemlidir. 
Çünkü yüzlerce insanın bir meydanda tamamen tesadüf eseri bulunması ile ondan çok 
daha az sayıda insanın kitle yönlendiricileri tarafından aynı meydanda bulunması aynı şey 
ifade etmez. Kısacası kitlenin kendisine değil; onu, yönetenler tarafından belli bir siyasi 
amaç nedeniyle meydanlarda toplanan güruha psikolojik kitle diyecektir. Psikolojik kitleler 
ortak kolektif bir ruha sahiptirler ve genellikle bu ortak görüş bireysel çıkar yerine ideallere 
dayandığından bir yanılsama ve hayalden ibarettir (Le Bon, 1895: 19). Kişilerin kendi 
başlarına kaldıklarındaki düşünceleriyle psikolojik kitle içindeki düşünce ve hareket tarzları 
birbirinden farklıdır. Le Bon’a göre kitlesel faaliyetlerde kişiler genellikle kitleyi yöneten kişi 
veya kişiler tarafından hipnotize olabilirler ve ayrıca gruptaki tüm davranış ve tavırların 
ortaklaşması hipnotizmanın herkese bulaşıcı olduğunu gösterir (Le Bon, 1895: 21). Le 
Bon kitlelere dayanan kurumları ulus-devlet modeli, sınıfları, siyasal partileri, sendikaları 
ve tüm bunları ortak bir platforma taşıyıp meşru olmalarını sağlayan demokratik ilkeleri 
eleştirir. Eşitlik, özgürlük gibi evrensel ilkelerin etkilediği psikolojik kitleler hipnotize olup 
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beyinleri paralize olmuş yaratıklara dönüşür (Le Bon, 1895: 21). Yazara göre, her ne kadar 
bu kişiler arasında entelektüel kapasitesi yüksek bireyler de olsa, kitle hareketleri içerisinde 
bu insanlar da şiddet yanlısı barbarlara dönüşecektir (Le Bon, 1895: 22). Kısacası Le Bon, 
demokrasinin gelişimine katkıda bulunduğu kolektivizmin aydınlanmacı görüşlerini 
batı medeniyeti için bir yıkım olarak görür. Aynı Le Bon gibi kolektivizm, demokratik 
ilkeler ile siyasal partiler ve sendikalar gibi demokratik kurumların toplumsal kaosu 
arttırdığı eleştirisini, Lippmann ve Bernays gibi Neo-liberaller de yapacaklardır. Thaler’den 
hareketle davranışsal iktisatçılar da toplumdaki dengesizliğe yol açan kaos ortamını 
önlemek için kişileri idealler yerine kişisel çıkarlarına yöneltmek için dolaylı yollardan 
etkilemek suretiyle kitle psikolojisinden uzak tutacaklardır. Onlara göre kitlesel faaliyetler 
duygusal olup rasyonel değildir. O zaman liberal paternalist devlet yönetimi insanları 
kendi çıkarlarına doğru (piyasa mantığı içinde) yönlendirecektir. Yeniden kişisel çıkara 
göre örgütlenmiş yeni toplum modeli eski evrensel ilkelere göre biçimlenmiş topluma 
alternatif olacaktır. Le Bon’a göre evrensel ilkelerle kandırılmış halk kitleleri her zaman 
için kendi başına karar alan bireyden, entelektüel açıdan daha düşük seviyededir. Fakat 
Le Bon’a göre kitle psikolojisi her zaman için kötü sonuçlar vermez. Vatanı düşmana karşı 
savunanlar veyahut haçlı seferleri birer olumlu örnektir (Le Bon, 1895: 23). Le Bon’un 
son söyledikleri, kitlelerin yönetiminin kendi içinde olumsuz olmadığının, sadece onları 
yönetenlerin kimler olduğuna bakılması gerektiğinin önemini vurgular. Yani diğer bir 
açıdan tıpkı Neo-liberaller ve davranışsal iktisatçıların belirttikleri gibi kitleler “olumlu” 
olarak da yönlendirilebilir. Başta da söylediğimiz gibi kitlelerin yönlendirilmesi bir eleştiri 
konusu olmasının ötesinde nasıl yönlendirildiği ve kimin yönlendirdiği konusu daha çok 
önemlidir.

Kitleler nasıl etkilenir? Bu konuda retorik çok önemlidir. Yani kitleleri etkileyen unsurlar 
arasında en önemlisi, yönlendiricilerin düşüncelerini halka basit ve anlaşılır bir şekilde 
söylemesidir (Le Bon, 1895: 32). Bunun için, Bernays da Le Bon gibi insanları etkilemek 
için onların anlayacağı basit kelimeler ve onları düşünmekten çok inandırmaya yöneltecek 
konuşmalar yapması gerekeceğini söyleyecektir. İnsanları etkilemek için kullanılan kısa ve 
etkileyici cümleler günümüzde popülist söylem biçimi olarak tanımlanmaktadır. O zaman 
buradan hareketle Bernays’ın 20. yüzyılın başında yazdığı Propaganda adlı kitabı popülist 
iktidarlara ve siyasetçilere yönelik söylem olup bir nevi liberal paternalist yönetimin 
toplumsal düzeni sağlama aracıdır. Bu konuda Godin’e dönersek eğer yazar, popülizmi bir 
ideolojiden çok bir retorik, halka sesleniş biçimi olduğunu anlatacaktır. Ayrıca bu konuşma 
biçimini, eski Yunan medeniyetinden örnekler vererek, demokrasiden tiranlığa giden 
yolu açan bir demagoji olarak da görür (Godin, 2012: 14). Godin popülizmin bilimden 
ve bilgiden uzak durmasından dolayı anti-entelektüel olduğunu iddia eder (Godin, 2012: 
18). Yukarıda Lippmann ve Bernays’ın modern devlet eleştirilerinde de bilgi düşmanlığı 
vardır. Kişisel çıkarları her şeyin üstünde tutan bir anlayışı benimseyerek diğer bilimsel, 
kültürel her türlü bilgiyi doğrudan bireyin ticari çıkarına yönelik olmadığı için, halktan 
uzak tutarlar.

Son olarak Godin, “klasik popülizm liberal demokrasiye karşı gelirken, neo-
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popülizm ise onu düşmanlarına karşı savunmaktadır” (Godin, 2012: 21) der. Bu durum 
bize göre popülizmin zaman içinde muhalefet söyleminden iktidarın söylemine doğru 
evrildiğini göstermekle kalmaz, aynı zamanda popülizm ile neo-liberalizmin eş değer 
olduğunu da anlatır. Lippmann ve Bernays’ın liberalizmin siyasi yapısından ve demokratik 
ilkelerden mustarip olmaları dönemin muhafazakâr ideolojisine sahip çıkan söylemiyle 
uyumlaşmalarını ve klasik popülizme yakınlaşmalarını göstermektedir. Buna mukabil, 
günümüzde neo-liberalizmin birçok ülkede muhalefetten iktidara gelmiş olması yeni 
popülizmin de klasik popülizme nazaran ofansif yerine defansif bir retorik benimsemesine 
ve eskiden eleştirdiği liberalizmi, bu sefer düşmanlara karşı korumasına sebep olmuştur. 
Diğer bir deyişle neo-liberalizmin yeni siyasi söylemi neo-popülist bir içerik barındırır 
diyebiliriz.

2.1. “Kitleleri yönlendiren” eğitmenler ile kişileri “dürtenler”

Biraz önce yukarıda gelenekçi (muhafazakâr) popülist argümanlara yakın olduğunu 
düşündüğümüz neo-liberal düşüncenin anti-entelektüel olup bilgi ve bilime soğuk 
baktıklarından söz etmiştik. Peki, o zaman yeni liberalizmin Bernays’ın tabiriyle 
“görünmez hükümeti” ve Thaler’in “seçim mimarları”, “dürtenleri” kimler olmalıdır? 
Diğer bir deyişle entelektüel bilgi karşıtlığı olan bu yeni sistemin toplumu yönlendirecek 
olan yeni eğitimcileri, yeni bilginleri kimlerden oluşacaktır? Bu sorumuza kimler yeni 
liberalizmin yeni yön göstericileri olamaz cevabıyla başlamamız gerekirse, bu kişiler kamu 
kurumlarında çalışan eğitmenlerdir. Neo-liberallere göre bu durumun ilk sebebi kamu 
okulları ve üniversiteleri genel kamuoyunun ilgisinden uzak konulara ilgi duyduklarından 
toplumda “dürtü” rolü oynayamayacaklarına duyulan kanıdır. Tersine kamu eğitim 
kurumlarının büyük çoğunluğu bireylere “yanlış” bilgiler vermektedir. Bu bakımdan kamu 
eğitim kurumlarından mezun olanlar, neo-liberal toplum yapısında aranacak özelliklerin 
tam tersini elde etmiş olurlar. Toplumun yanlış bilgilendirilmesinde en önemli faktör 
1789 Cumhuriyet ilkelerine dayalı laik eğitimdir. Bu eğitimin kendisi yanlış referanslara 
ve bilgilere dayanmaktadır. Saint-Paul’e göre bu eğitim biçimi piyasa düşmanı yurttaşlar 
yetiştirmektedir. Ve bu durum öğrencilerin ve yurttaşların piyasa ve sermaye karşıtı yanlış 
bilgiler almaları nedeniyle kamu harcamalarının hep artış göstermesine ve kamuculuğun 
azaltılamamasına yol açtığını söylemektedir. Günümüz Fransa’sında işgücü piyasalarının 
esnek olmaması bu tür yanlış bilgilere dayanmaktadır (Saint-Paul, 2007: 580).

İkinci olarak kamu okullarında eğitim genel kamuoyuna yönelik değildir. Bernays’a 
göre bunun temel sebebi kamu eğitim kurumlarında çalışanlar ve çalıştıkları konuların 
toplumsal gelişmenin gerisinde kalmış olmasıdır.

“(…) mesleğin uzmanları modern toplumların gelişme ritimlerinin 
gerisinde kalmış olup düşüncelerini toplumla paylaşacak araçların 
kullanımını yeterince kavrayamamışlardır” (Bernays, 2007: 177).

Bernays’a göre eğitimin iki yönü olmalıdır: ilki eğitmen kimliğiyle öğrencileri 
kendi alanında yetiştirmeli; ikincisi de “yönlendirici” kimliğiyle “propagandacı” olarak 



102

CİLT/VOLUME:	 3		
SAYI/ISSUE:	 9 Burak Gürbüz

kamuoyunu yönetmelidir (Bernays, 2007: 178). Yazara göre işin bu ikinci boyutu kamu 
eğitiminde yok gibidir. Diğer bir deyişle kamu eğitim kurumlarında çalışan eğitimcilerin 
büyük çoğunluğundan Bernays’ın toplumu “doğru” bilgilere yöneltecek olan “görünmez 
yöneticisi” çıkmayacaktır. Çünkü eğitim kurumları topluma dönük olmayıp kendilerine 
dönük çalışmaktadır.

Son olarak da kamuda çalışan eğitmenlerin birçoğu ABD’deki ortalama ücreti 
aldıklarından toplum önünde saygınlıklarını yitirmişlerdir. Ondan dolayıdır ki bu 
durumları, öğrencileri dışında toplumda sözlerine itibar eden kitle bulmalarına olanak 
vermeyecektir. Ve yazara göre, bu onların toplum nezdinde daha az önemli sayılmalarına 
sebep olacaktır.

“(…) bilmektedirler ki öğrencileri hocalarını başarılı iş adamlarıyla, 
kamuoyunun başarılı saygın kanaat önderleriyle kıyaslamaktadır” 
(Bernays, 2007: 178).

Kısacası kamuda çalışan eğitmenlerin aldıkları düşük ücret ve toplumda yer edindikleri 
ortalama sosyal statüden dolayı, propaganda yapacak ve kitleleri etkileyecek enerjileri 
olmayacaktır. Böylece Bernays, ABD’deki eğitim kurumlarında çalışan ve doğrudan kişileri 
etkileyebilecek konulara vâkıf olmayan öğretmenleri ve öğretim üyelerini kendi “görünmez 
hükümetin” içine sokmayacaktır. Bernays’a göre bu durumun değişmesi için üniversitelerin 
özel sektörün ilgisini çekecek konularda çalışması ve dışarıdan projelerle para kazanması 
gerekecektir. Ancak bu gelişmeler, eğitmenlerin sosyal statülerini yukarıya çekmek 
suretiyle toplum gözünde itibarını artırabilir (Bernays, 2007: 178-182). Bernays’a göre 
üniversitelerin toplum gözünde güvenirliğinin artması için, onların piyasa rasyonalitesini 
tek doğru olarak kabul ederek çalışmalarını yine piyasa üzerinden değerlendirmeleri 
gerekecektir. Yani kısacası Bernays akademik, bilimsel üretimlerin salt üretim olarak 
kalmayıp metalaşmasını istemektedir. Metalaşmayan bilimsel üretimin ise akademi 
dışında hiçbir geçerliliği olmayacaktır. Çalışmanın metalaşması ancak piyasa aktörlerinin 
onayı sonucu olacaktır. Diğer bir deyişle piyasanın kabul göreceği çalışmalar piyasa 
aktörleri tarafından değerli olarak görülürse, bu bilgi Thaler’in seçim mimarları veyahut 
Bernays’ın görünmez hükümeti vasıtasıyla kamuoyuna duyurulacaktır. Bu enformasyon, 
o akademik çalışmayı yapan öğretim üyesine toplumda itibar kazandıracaktır. Böylece 
piyasanın olumladığı akademik çalışma, Thaler gibi davranışsal iktisatçılar ile Lippmann 
ve Bernays gibi Neo-liberallerin “doğru” bilgisi olacaktır.

Günümüze geldiğimizde birçok liberal iktisatçı Bernays’ın 1928 yılında vurguladığı 
gibi kamusal eğitim sisteminin toplumu yönlendiremediğine kanaat getirmişlerdir. Yine 
Bernays gibi laik eğitim sistemi üzerinde çok ciddi eleştirileri olan neo-liberaller, evrensel 
ilkelere dayalı öğretim sisteminin her şeyi sorgulayıcı ve eleştirel olmasından ve öğrencilerin 
yeterince yapıcı olmamasından dolayı şikâyet ederler. Bu durum, liberalizmdeki yapısal 
bir sorunu yansıtmaktadır ve Saint-Paul’e göre adı ideolojik manipülasyondur; kısacası 
piyasa karşıtlarının propagandalarına dayanır. Yazılı basın ve eğitim kurumlarından gelen 
bu doğru olmayan bilgi kulaktan kulağa geçerek toplumda doğru bir bilgi olarak karşılık 
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bulur ve genel kabul görür (Saint-Paul, 2007: 580-585).
Peki, neden insanları dürtmeliyiz? Onları yönlendirmeliyiz? Özgür ve liberal bir 

toplumda herkes kendi kararını kendisi alamaz mı? O zaman insanlar neden bu dürtülerle 
yönetilmeli? Neden kendileri kendi tercihlerini yapmalarına izin verilmemeli? Çünkü 
birçok günümüz liberal iktisatçıya göre (Tirole, 2013; Saint-Paul, 2012) bireyin temel 
özelliklerinden en önemlisi birbirine zıt davranışlara sahip olup çok kimlikli olmasıdır. 
Ondan dolayı tek ve tutarlı bir görüşe sahip değildir ve zaman içerisinde değişime 
uğrayabilir ki çoğu zaman bu değişimler akıl ve mantık ölçüsünde değil, duygusal sebeplerle 
gerçekleşir. Duygusallık kişilerin zaman içerisinde tutarsız olmalarına neden olduğundan 
doğru karar almasını engeller. Ayrıca bugünkü zaman geçmişe nazaran çok daha önemli ve 
gerçek olacağından bugüne dair bireysel çıkarlara yönelik uyarılar kitleler tarafından çok 
çabuk kabul görecektir (Saint-Paul, 2012: 7-8).

Thaler’in dürtüleri, Bernays’ın görünmez yönetimi, Hayek’in doğal düzenden farklı 
olarak tanımladığı “anlık düzen”ini çağrıştırmaktadır. Çünkü bu dengenin, hemen ve 
şimdi olan, çok düşünceye mahal bırakmayan ve üçüncü şahısların manipülasyonlarına 
açık bir düzen olduğu söylenebilir. Hemen alım satım gerçekleşecektir; çünkü, tam o 
esnada sosyal yapıcıların veyahut sosyal mimarların dürtüleri anlık ticaretin oluşmasında 
önemli rol oynayacaktır. Oysa Smith’in düzeninde ve toplumsal dengesinde görev alan 
“görünmez eli” daha çok iş bölümü çerçevesinde üretim konusunda uzmanlaşmaya dayanır. 
Hayek’te ise uzmanlaşma, üretim ilişkilerinden daha çok bilgi üzerinde gerçekleşecektir. 
Liberalizmde “serbest ticaret, homoeconomicus, tam rekabet…” gibi kavramlar, olanı değil 
olması gerekenden hareket ettiğinden, kendi içinde evrensel değerler üzerine kurgulanmış 
normatif önermelerdir. Oysa Hayek ve günümüz davranışsal iktisatçılarının her ne kadar 
amaçları duygusal insanı homo economicus’a dönüştürmek olsa bile, kendilerinin önceden 
belirlediği sosyal davranış kodları vardır. Örneğin yukarıda da örnekler verdiğimizi 
gibi Lippmann’dan Thaler’e kadar birçok neo-liberal düşünürde insanın kendi çıkarları 
dışındaki konularla, örneğin demokrasi, insan hakları gibi evrensel ilkeler ile ilgilenmediği 
inancı hâkimdir. Buradan hareketle varılması gereken homo economicus, aslında kendi 
ekonomik çıkarları dışında hiçbir şey düşünmeyen varlıktır.

Yeniden liberal paternalizmin propagandasına döndüğümüzde, görünmez yönetimin 
sosyal mimarları bireyin kendisinin kontrol edemediği faydasız faaliyetleri (örneğin 
sigara içmek) kısıtlama yoluna gidecektir. Örneğin sigara konusunda bir parantez 
açmamız gerekirse, kısıtlama tüketicilere yönelik olacaktır fakat sigara üretimi konusunda 
hiçbir uyarı ve kısıtlama olmayacaktır. Ayrıca sigaranın zararlı olduğunun hükümetler 
nezdinde kabul görmesi, sigara karşıtı STK’ların sigara üreticilerine karşı çok uzun 
süreli mücadeleleri sonrasında gerçekleşmiştir (Akerlof ve Shiller, 2015: 148). Yeniden 
tüketicilere döndüğümüzde, sigara içenlerin bu kısıtlamalara uymaması Cumhuriyetin 
kadir-i mutlak devletinin cezaları gibi olmayacaktır. Diğer bir deyişle, sigara içenlere verilen 
cezalar askerlikten kaçma veyahut vergi kaçırma gibi suçların sonucunda verilen hapis 
cezaları gibi can acıtıcı olmayacaktır. Tersine kişinin kendi çıkarına yönelik olduğundan 
uygulanması kişiye bırakılacaktır ve uygulanmamasının cezası da hapis değil para cezası 
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olacaktır (Saint-Paul, 2012: 11-12). Post-faydacı denilen, toplumda evrensel normatif 
ilkelere dayalı eski inançlar yıkıldığında geçmiş önemsiz, bugün önemli olacaktır. Onun 
için her şey sonuca odaklıdır. Bunun içindir ki Hayek’in anlık düzeni gibi evrensel normatif 
ilkelerden bağımsız kişisel çıkarların ortaklaşması, aranan ve uygulanması istenilen sosyal 
normdur. Bugünün dünyasında her şey gerçektir ve elde edilmeyi beklemektedir. Hiçbir 
tabu veyahut inancın bu tüketim özgürlüğü önünde yer almaması gerekir. Buna Hayek’in 
kosmosu olan doğal düzeni de dâhil edebiliriz. Çünkü amaçsızdır ve sonuç odaklı değildir. 
İnsanlar evrensel değerlerden anlık düzene doğru çekildiğinde, geçmişteki olumsuz 
referanslar ve inançların hepsi etkisini yitirecektir. Ve böylece birey geçmişten soyut anlık 
kararlar alacak ve bunlar zaman içerisinde değişiklikler gösterebilecektir. Bu bakımdan 
birey aldığı kararlarda tutarlı olmak zorunda değildir. Çünkü tutarlılık da normatif bir 
ilkedir. Hayek’in günlük ve anlık kararları, konunun uzmanı kişiler tarafından insanların 
yönlendirilmesi suretiyle sağlanacaktır. İnsanlar böylece kendileri adına başkalarının karar 
almasına izin verecekler ve bir çeşit sorumluluk transferi gerçekleşecektir (Orobon, 2013: 
16-17). Buna Thaler, aşağıda da daha detaylı inceleyeceğimiz üzere, liberal paternalist 
yönetim diyecektir. Liberal paternalizm zayıf olanlar içindir, kendi kendine doğru kararlar 
alamayanlara yöneliktir. Davranışsal iktisatçılar bir açıdan iktisat biliminde liberalizm 
ile paternalizmi uyumlaştırmak istemektedirler. Amaçları bireylerin kendi adına doğru 
kararları verebilmesidir (Orobon, 2013: 23-25). Ve o doğru olan karar ise, kendi çıkarlarını 
gözeten, duygusallıktan uzak, piyasa mantığıyla uyumlu rasyonel karardır. Kitlelerin çabuk 
etkilenen, reaksiyoner, muhakeme gücünün yeterince gelişememiş olduğu görüşüne, 20. 
yüzyılın başındaki neo-liberalizmin temel düşünürleri olan Lippmann ve Bernays da 
katılmaktadır.

2.2. Propaganda ile ikna etmenin inşaatı

Lippmann eski liberalizmde tüm siyasi kararların bürokrasi tarafından siyasi güç 
kullanarak elde edildiğini söylemektedir. Hatta muhalefet de aynı söylem ile iktidara 
talip olmak istemektedir (Lippmann, 2011: 338). Bu bağlamda devlet otoritesini meşru 
hale getirebilmek için tüm devlet erkânı ile beraber propaganda yapacaktır (Lippmann, 
2011: 348). Lippmann için propaganda, eski liberalizmin siyasal sistemi olan kolektif 
demokrasinin devamı için başvurduğu bir yöntemdir. Yeni liberalizmde propaganda 
yerine “rızanın inşası” yapılması gerekir ve bu yapı psikolojideki ve iletişim araçlarındaki 
gelişmeler sayesinde olabilir. Bernays’ın Propaganda adlı 1928 yılı baskılı kitabının, 2007 
yılında Fransızcaya tercüme edilmiş baskısına önsöz yazan Normand Baillargon’a göre 
W. Lippmann bireylerin toplumdan ayrı farklı davranış özelikleri bulunduğundan dolayı 
kolektif mantığı anlamaya çalışır (Bernays, 2007: 23).

“(…) eğer kolektif mantığın nasıl çalıştığını öğrenebilirsek kitleleri 
kontrol edip farkında olmadan onları kendi iradelerine göre mobilize 
edebilir miyiz?” (Bernays, 2007: 23).

Yine Baillargon’dan alıntı: Lippmann’a göre “halkı yönetmek için gerekli olan 
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kamuoyunun manipülasyonu ve rızanın inşası, demokratik süreçlerde bir devrimdir” 
(Bernays, 2007: 25). Bernays da kitabında aynı şeyleri söyleyecektir:

“Kitlelerin fikirlerine, alışkanlıklarına yönelik bilinçli, akıllı yapılan 
manipülasyonun, demokratik bir toplum içinde önemli bir rolü vardır. Bu 
sosyal mekanizmayı manipüle edenler ülkeyi yönetecek olan görünmez 
bir hükümet kurmuşlar olurlar” (Bernays, 2007: 44).

Bu durum azınlığın çoğunluğu manipüle etmesidir. Ve propaganda gibi güce ve 
kitlelere dayalı bir araç yerine bireylerin çıkarlarına yöneliktir. Yapılması gereken kişilerin 
rızalarını inşa etmektir. Kişiye ve rızaya dayalıdır. Bernays propagandaya “görünmez 
hükümetin” yürütme organı diyecektir (Bernays, 2007: 26). Bernays’ın amacı, o dönemdeki 
emekçi sınıfın hak arama çabalarını toplumsal karmaşaya indirgedikten sonra liberalizmi 
yeniden düzene sokmaktır. A. Smith’in görünmez el hipotezinden hareketle Bernays’ın 
adını verdiği “görünmez hükümet” sistemi, kişileri evrensel değerler yerine kendilerini 
ilgilendiren gerçek meseleler üzerinden doğru tercih yapmalarını sağlamak ister (Bernays, 
2007: 46). “Görünmez yönetim” modeli insanları piyasa rasyonalitesine doğru yönelten 
ortak bir “sosyal davranış kodunun oluşmasına ve bunun toplumda herkes tarafından 
kabul görmesine çaba gösterir. Bernays, Lippmann gibi neo-liberallerin eleştirdiği 
evrensel ilkeler üzerine kurulu propagandanın terkedilip bireysel çıkarları gözeten piyasa 
rasyonalitesinin insanlara ikna yoluyla benimsetilmesi gerektiğini ve bunun da akil 
insanlardan oluşan bir komite tarafından yönetilmesi gerektiğini söylüyor (Bernays, 2007: 
47). Fakat Bernays, insanların ikna sürecinde, bilgilendirmede bazı manipülasyonların 
olabileceğini fakat bu durumun yeni düzen için göze alınabilir olduğunu söylüyor. Hatta 
insanları kandırmak suretiyle düşüncelerini yönlendirmenin yeni düzen için kullanılabilir 
bir yöntem olabileceğinden söz ediyor. Diğer bir deyişle kitleleri kandırmanın yeni düzenin 
kurulmasında mübah bir yol olduğunu altını çiziyor.

“Kamuoyunun düşüncelerini düzenlemek ve ortaklaştırmak için 
kullanılan araçlar kötü kullanılmış olsa bile (…) düzenli bir yaşam için 
çok gereklidir” (Bernays, 2007: 48).

Bernays 1928 tarihli kitabında, “kitlelerin ikna edilmesi modern iletişim araçlarıyla 
mümkün olacaktır” diyecektir. Sosyal, iktisadi, siyasi, dini veya ahlaki konularda kişisel 
çıkarları korumaya yönelik, sivil toplum kuruluşları rızanın inşasında rol oynayacaktır 
(Bernays, 2007: 49). Bernays’ın sivil toplum kuruluşlarının en önemli iki özelliğinden 
ilki, kitlelere yönelik olmayıp kişisel çıkarlara hitap etmesidir. İkincisi de proje temelli 
olup sorunlara çözüm üreten kurumlar olmasıdır. Bu bakımdan klasik liberalizmde yeri 
olan işçi sendikalarından farklıdır. Bernays STK’lara “görünmez yapılar” (Bernays, 2007: 
54) diyecektir. Yeni liberalizmin “görünmez yönetimin” görünmez yapıları olup amacı 
kolektif düşünceyi piyasa ve kişisel çıkarlar doğrultusuna yönlendirip çözüm odaklı 
basitleştirmektir (Bernays, 2007: 54).

Bernays, Le Bon’dan hareketle kolektif akılda “düşüncenin” yerinin olmadığını söyler. 
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Çünkü kitleler düşünmekten çok, etkilenmeye açıktır ve bunun için de duygular ve 
alışkanlıklar devreye girecektir (Bernays, 2007: 91). O zaman insanların bu zaaflarından 
yararlanarak ve kolektivistlerin yöntemlerini kullanarak kişileri neo-liberal toplum yapısına 
uygun olarak manipüle edilebilir. Kitleleri etkilemek üzere, her konunun uzmanlarından 
olan bir grup elit insan iletişim araçlarından yararlanırlar. Bu kişileri toplumla buluşturanlar 
ise halkla ilişkiler uzmanları olacaktır (Bernays, 2007: 82). Bernays’a göre halkla ilişkiler 
uzmanlarının belirleyip düzenlediği etkinliklerde söz alacak olan kamuoyunda söz sahibi 
olan kişiler “görünmez yönetimin” önemli aktörleridir (Bernays, 2007: 83). Bu kişiler her 
yerde olabilirler. Mesela serf-servis restoranda müşterilere tüketmek istedikleri yiyecekleri 
rafların en önüne koyan restoran sahibi görünmez yönetimin uygulayacaklarından biridir 
sadece. Bu şekilde tabakları müşterilerin hemen uzanabilecekleri mesafeleri dizerek onların 
tercihlerini yönlendirecektir. Thaler buna seçilmiş mimarların dürtüleri diyecektir (Thaler, 
2017: 13). Ve bu seçilmiş mimarlar, görünmez hükümetin üyeleri, liberal paternalizmin 
toplum mühendisleri, yukarıda söz ettiğimiz gibi piyasa ile ortak çalışma yürüten kamuya 
mesafeli eğitmenler ve toplumda sevilen kişilerden oluşacaktır.

3. Günümüzdeki Thaler’in Dürtmesi ile geçmişteki Lippmann ve 
Bernays’ın görünmez yöneticilerinin otoriterizmi

Thaler’e göre liberal ataerkil yönetim biçimi özel sektöre uygulanacağı gibi devlete de 
uygulanabilir (Thaler, 2017: 17). Çünkü insanların hepsi homo economicus olmadığından 
tercih ederlerken yardım almaya ihtiyaçları vardır. Toplum ikiye ayrılır: bir tarafta her 
şeyi bilen kendi çıkarını en iyi düşünen econ’lar (homo economicus); diğer tarafta hata 
yapabilen ve karar almakta zorlanan normal insanlar vardır (Thaler, 2017: 18). Bu açıdan 
Thaler ve davranışsal iktisatçılar neo-klasik öğretinin her şeyi bilen kendi çıkarını en iyi 
şekilde düşünen ve ona göre karar alan bireyin var olmadığını söyleyerek tam rekabete 
dayalı Walrasyen genel denge modelinin de bir anlamda geçersizliğini ilan edeceklerdir. 
Çünkü davranışsal iktisatçılar için genel denge de, tam rekabet de, homo economicus da 
birer normatif evrensel ilke olup; olanı değil, olması gerekeni açıklar. O zaman Thaler’in 
toplum mimarının dürtüleri, kişileri homo economicus olmaya itecektir. Yani davranışsal 
iktisatçıların amacı iktisat bilimini tam rekabetçi neo-klasik öğretiye yakınlaştırmak 
olacaktır. Bu gelişim süreci, seçici mimarların kamuoyunda kişileri econlar gibi doğru 
karar almaya itecek olan bilgiler yoluyla olacaktır. Burada bilginin, daha öncede söylendiği 
üzere piyasa ile uyumlu kişisel çıkarlara yönelik olması gerekir. Buna benzemeyen diğer 
tüm bilgiler, görüşler, inançlar birer defolu bilgidir (Thaler, 2017: 114-122). Buradan ilk 
çıkaracağımız sonuç piyasa güdümlü tek düze, tek tip bilginin geçerli bilgi olacağı ve 
bunların sosyal mimarlar tarafından insanlara dürtüleceğidir. Amaç, insanların çabuk 
kararlar aldığı Thaler’in “otomatik sistem” dediği bir toplumsal yapıdan, doğru kararlar 
alınacağı “düşünce sistemine” geçmektir. Yani seçici toplumun kalburüstü bilgili, elit 
insanlarından oluşan seçici mimarları duygusal, az düşünen, aptal insanı dürtüleriyle 
homo economicus yapmaya gayret göstereceklerdir. Yazarın normal insan dediği kişiler, 
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önyargılı kişiler olup her konuda yanlış karar almaya meyledebilirler.
Nedir bu defolu bilgi? Thaler’e göre önyargılara dayalı bilgidir -buna Le Bon (1841-

1931) ve Lippmann (1889-1974) inançlara dayalı bilgi demişlerdi. Önyargı aslında insanın 
geçmişten gelen inançlarına dayalıdır ki bunların ucu da 1789 Fransız Devrim’inin ilkeleri 
ve Rousseau’nun toplumsal mutabakata dayalı sosyal modeline dayanır. Daha önceden 
de söylediğimiz gibi bu ilkeler piyasa ekonomisi ile uyumsuzdur. Bu durum kişilerin 
risk değerlendirmelerinde de (okulda, basında öğrendiklerinden hareketle) önyargılı 
olmalarını ve çoğu zaman belirsizliği risk olarak görmelerine yol açar (Thaler, 2017: 42). 
O zaman her belirsiz olan kötüdür ve kabul edilemez. Oysa piyasa rasyonalitesinde risk 
vardır çünkü geleceği fiyatlandırma vardır ve gelecek belirsizdir. Onun için Cumhuriyetin 
evrensel ilkelerine önem veren sosyal devletçi eğitim sistemi değişmelidir ve bu değişim 
en iyi olarak eğitimin özelleştirilmesiyle mümkün olacaktır (Thaler, 2017: 255-257). 
Böylece devletin eğitim kurumlarının yanında ona alternatif olup rekabet eden ve piyasa 
ile uyumlu doğru bilgileri veren kurumlar olmalıdır. Mesela yukarıda bahsettiğimiz Saint-
Paul, yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre Fransızların yarısından fazlasının piyasaya 
güvenmediğini söylemektedir. Bu durum ona göre piyasayı eleştirel gözle bakan solcu 
Fransız eğitim sisteminden kaynaklanmaktadır (Saint-Paul, 2007: 582-583). Thaler’in 
seçim mimarları, kişilerin yanlış davranışlarını değiştirmek için dürtmeyle beraber, onları 
bilgilendirmeleri gerekecektir. İnsanlar yeni bilgilerden etkilenirler ve mümkün mertebe 
toplumun geneline uyum sağlamak isterler (Thaler, 2017: 90). Çünkü kişiler genelin 
yaptıklarının doğru olduğuna inanacaklardır, bir tür sürüyü izlemek gibidir. Ve doğru 
olmayan bilgileri izleyenler yanlış kararlar alacaklardır. O zaman seçim mimarları, doğru 
kararları insanlara bilgilendirerek ve dürterek ulaştıracaktır (Thaler, 2017: 77). Yazar, yanlış 
kararları “çevre baskısı” olarak tanımlar. Doğru kararlar, işin uzmanı “seçim mimarları” 
tarafından verilecektir. Yanlış kararlar veren insanların toplumda çoğalması piyasalarında 
kötü çalışmasına sebep olacaktır (Thaler, 2017: 105). İnsanların saf ve akılsızca karar 
almalarından yararlananlar insanları kandıracaktır. O zaman kişileri kendi çıkarlarını 
doğru bir şekilde düşünmeye itmek piyasa düzeninin de doğru işlemesine sebep olacaktır 
(Thaler, 2017: 105-108).

Sonuç olarak diyebiliriz ki Thaler’in modeli sadece insan davranışlarını değiştirmeye 
yönelik bir çalışma değildir. Aynı zamanda liberal paternalizm yönetimi dediği yapının iyi 
işlemesi için Thaler, yapısal ve kurumsal değişiklikler de isteyecektir. Bunlardan en önemlisi 
gelecek bilgilerin doğruluğunun test edilmesinde kullanılan “şeffaflık” ilkesidir (Thaler, 
2017: 306-307). Kısacası Thaler’in diğer davranışsal iktisatçılar gibi olmasını istediği şey, 
siyasetin farklı ideolojilerden arındırılması ve yerine tek ideoloji olan piyasa ideolojisinin 
almasıdır. Bu bağlamda çoğulculuk fikri sadece tercihe dayalı tüketim özgürlüğü 
konusunda ortaya çıkacaktır. Orada da insanların yanlış tercih yapacakları varsayımından 
hareketle, seçim mimarları kişileri dürtmek suretiyle “doğru” yola iteceklerdir.

E. Bernays’ın (1928) “görünmez yönetimin” içinde toplumun düşüncelerini 
yönlendirecek “kanaat önderleri” ile Thaler’in (2017) insanları dürtecek olan seçim 
mimarları aynı amaca yönelik benzer uygulamalardır. Bernays böylece görünmez ama 
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toplumun düşüncelerini yönlendirmede çok etkili olan bir yönetici sınıfından bahseder. 
Bu görünür olan hükümetten daha etkilidir hatta onu bile yönlendirebilir. Bernays’ın 
görünmez yönetiminin görünmez kişileri “halkla ilişkiler” uzmanlarıdır. Onlar kimin 
toplumda nasıl bir etkisi olup olmadığını çok iyi bildiklerinden, ona göre o kişileri toplumla 
buluşturmanın yollarını bulacaklardır (83).

“Bir insan elbise aldığında o modelin kendi zevk ve kişiliğine uyum 
sağladığına inanır. Oysa gerçekte (…) Londralı anonim bir tayyörün 
zevkine boyun eğmiştir” (Bernays, 2007: 74).

Bernays’a göre toplumu yönlendirmenin ideolojisi olmaz. Her türlü siyasi iktidar 
halkının kendine inanmasını, güvenmesini isteyecektir. “Hükümetler ister monarşik 
veyahut anayasal olsun, ister demokratik veyahut komünist olsun kendi gayretlerinin 
meyvesini toplayabilmesi için hepsi kamuoyunun onayına ihtiyacı vardır” (2007: 78). 
Bernays da tıpkı Thaler gibi insanların otomatik kararlar veren ve sürü psikolojisine uyan 
kişiler olarak tanımlar. Bu durumun, Le Bon ve Lipmmann’a atıfta bulunarak kolektif bir 
psikolojik etki olduğunu söyleyecektir (Bernays, 2007: 88). Buradan hareketle kolektif 
psikolojide düşünce olmadığını sadece etkilenmeye dayalı duygusallığın olduğunu 
belirtecektir (Bernays, 2007: 91). Dolayısıyla kolektivizm lider kültüne dayalı olup sloganlar, 
semboller ve resimler üzerine kuruludur (91). Bernays’ın Lippmann gibi eleştirdiği 
kolektivizm, insanların coşkularına yönelik mesajlar vererek onları bazı semboller 
etrafında kendi ideolojilerini inandırmaya dayanır (Bernays, 2007: 92). Lippmann ve 
Bernays eleştirdikleri kolektivizmin işaretler ve semboller yoluyla propaganda yöntemini 
ve yönetim biçimini kendi düşüncelerinin kitlelere duyurulmasında kullanacaklardır.

Lippmann The Phantom Public adlı 1929 yılında yazdığı kitabında demokrasilerin, 
siyasi kararların herkes tarafından kabul edilmesini isterken ikilem içinde kaldığını 
söylemektedir. Çünkü önemli kararların herkes tarafından kabul edilmesi için siyasi 
gücün merkezileştirilmesi gerekir. Böylece demokrasilerin temel sorunu ana sorunların 
demokratik ilkelerle çözümlenememesidir (Lipmann, 2008: 164). Yazar bunu söylerken 
kendi yol ve yönteminin de baştan demokratik ilkelerle bağdaşmayacağını ima etmektedir. 
Ayrıca merkezi bir siyasal otorite kurulmadan da büyük sorunların çözülemeyeceğinin 
altını çizmektedir. Liberalizmin kişilere ne yapması, nasıl yapması gerektiğini söyleyen bir 
felsefe olmamasını yazar eleştirir. Dolayısıyla eleştirdiği eski liberalizm, kararları kişiye 
bırakır; kendi harekete geçmez; harekete geçmek isteyenlere yol açar. Liberalizm bu açıdan 
serbestliğin bir aracı olsa da bir yaşam biçimi değildir (Lippmann, 2008: 150). Yazar bu 
sözleri ile liberalizmi eleştirir ve devam eder:

“Liberalizm bütün insanlığın kendisini dinlediği ilkesiyle hareket eder ve 
bir çağrı aldığında, o çağrıya karşısında tek bir insan, tek bir varlık varmış 
gibi cevap verecektir. Oysa (…) herkese yönelik olduğu düşünülen cevap 
aslında kimseye yönelik olmayacaktır” (Lipmmann, 2008: 150-151).

Lippmann’ı diğer neo-liberaller gibi liberalizmden ayıran en önemli faktör özellikle 
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sosyal eşitlik, insan hakları, parlamenter demokrasi gibi modern devletin evrensel ilkelerini 
toplumsal düzenin siyasetinin biçimlendirmesini istememeleridir. Bernays’a gelince 1928 
tarihli “Propaganda: demokrasilerde kamuoyunu nasıl manipüle edebiliriz?” adlı kitabında 
kitleleri etkilemenin yolunun iletişim araçları olduğunu söyler. Kitabının adıyla aynı olan 
propaganda, yani piyasa propagandası insanlara iletişim araçları yoluyla ulaşılmalı ve 
eski inançlara dayalı düşüncelerinin değiştirilmesi amaçlanmalıdır. Bu araçlar arasında 
gazeteler, radyo, moda mecmuaları, sinemalar vardır. Konferanslar ise eğer geniş kitlelere 
ulaştığı oranda bir propaganda aracı olabilir yoksa sadece dar çerçeveli bir faaliyet veyahut 
sembolik bir etkinliktir (Bernays, 2007: 213).

“Konferansta bir profesörü kaç kişinin dinlediği önemli değildir (…) 
mühim olan o çalışmanın eğer hak ediyorsa radyo ve gazeteler vasıtasıyla 
kitlelere duyurulmasıdır” (Bernays, 2007: 214).

Bir kere daha Bernays eğitimi kendi içeriğinden koparacak ve sadece kitlelere 
ulaştığı sürece toplumsal anlam ifade edeceğinden bahsedecektir. Bu konuda günümüz 
iktisatçılarıyla (Saint-Paul, 2012; Tirole, 2017 vs…) aynı düşünmektedir. Bu faaliyetleri 
yani toplumsal propagandayı düzenleyecek olan halkla ilişkiler uzmanıdır. Bu kişi için 
düzenleyeceği etkinlikte kimin konuşacağından fazla, konuşmanın içeriğinin ne olduğu 
daha çok önemlidir.

Son bölümü bir örnekle bitirmemiz gerekirse, Bernays’ın kitabının önsözünde 
Baillargeon, Bernays’ın bir anekdotunu paylaşır. Örnekte, Bernays’ın Dumb Jack adında 
şoförü haftalık 25 USD’a sabahtan akşama kadar araba sürermiş. Sadece Perşembe günü 
öğleden sonraları izin kullanırmış, o da iki haftada bir olmak suretiyleymiş. Akşamları 
yemek masasında yorgunluktan uyuya kaldığı olurmuş.

“(Bizim için) Kötü bir iş değildi gerçekten” dedi Bernays ve sesi nostaljik 
bir hüzünle doldu ve ekledi “tabii bütün bunlar, insanlar sosyal bilince 
ulaşmadan önceydi” (Bernays, 2007: 34)

Hiç kuşkusuz Bernays’ın kitabında anlattığı bu hikâye neo-liberallerin paternalist 
toplum düzeninden ne anladıkları konusunda bize çok önemli bir bilgi sunmaktadır. O 
da kişileri yine ölesiye çalıştırabilmek için, 19. yüzyıldaki kendilerinin “sosyal kargaşa” 
diye tanımladıkları sosyal mücadeleler sonucu işçilerin elde ettiği sosyal bilinci yeniden 
sıfırlamak istemeleridir. Bunun için de muhalif toplumsal hareketleri, yeni liberalizmin 
yeni siyasal arenasında sınırlamak gerekecektir.

Sonuç olarak:

Neo-liberal düzenin yönetim biçimi olan liberal paternalizmde insanlar ve sistem 
arasında kurulması istenen duygudaşlık, aslında kişilere dayatılan bir yaşam biçimini 
barındırır. Fakat bu tepeden inme bir yaklaşım yerine insanları ikna ederek onların 
rızasını sağlayarak olur. Bu bağlamda neo-liberalizm liberalizmden farklıdır çünkü ilk 
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olarak liberalizm gibi serbestliği temel alan genel bir görüşü temsil etmez; tersine kendisi 
bir yaşam modeli barındır. İkinci olarak liberal öğretideki homoeconomicus ya da her şeyi 
bilen birey neo-liberal öğretide yoktur. Orada tersine bilinçsiz ve yanlış kararlar alabilen 
kişiler vardır. Sosyal düzenleyiciler bu kişileri doğru yola iteceği için, neo-liberalizmin 
liberalizmden farkı, bir siyasal ve sosyal model barındırıyor olmasıdır. Üçüncüsü neo-
liberalizmin toplumsal düzeninin siyasal modeli liberal paternalizm dedikleri görünmez 
olan ama gerçekte “piyasa rasyonalitesi” üzerine kurulu tek ve merkezi bir otoriteye dayalı 
olmasıdır. Son olarak neo-liberalizm kendine has bir toplum düzeni önereceğinden her 
ne kadar kolektivizmi topluma “yanlış” bilgiler veriyor diye eleştiriyor olsalar bile kendi 
“doğrularını” kitlelere duyurmak için kolektivizmin yöntemlerini kullanacaklardır.

Diğer bir nokta, Lippmann (1937), Bernays (1928) ile Thaler (2017) özelinde bir düşünce 
ortaklığının gözüküyor olmasına rağmen farklılıkları da barındırmaktadır. Misal, Bernays 
ve Thaler’in her ikisi de çoğu insanların homo economicus olmayıp duygusal kararlar veren 
bireyler olduğunu söylese de Thaler bu durumu kişileri “doğru” bilgiyle beraber onları 
dürterek düzeltmeye çalışacaktır. Oysa Bernays, insanların duygusallığından yararlanıp 
bu özelliklerini fırsata çevirecektir. Ve kolektif düşüncenin eşitlik, sosyalizm ikonlarını 
ve devrimci rol modellerini değiştirerek yerine kapitalizmin zenginliği çağrıştıran (lüks 
araba, müstakil evler gibi…) ikon ve rol modellerini koyacaktır. Diğer bir deyişle insanlar, 
eşitlik ve yoksullara yardım gibi hayaller kurmak yerine zenginlik hayalleri kuracaktır. Ve 
bunu sağlayacak olan ise Thaler’in liberal paternalist yönetiminin görünmez yöneticileri 
olacaktır. Fakat genele baktığımızda Thaler’in söyledikleriyle Bernays’ın söyledikleri aynı 
kapıya çıkmaktadır. Çünkü öncelikle her ikisi de insanın duygusal kararlar alan, çevresinden 
çokça etkilenen ve kandırılmaya müsait varlıklar olduğunu kabul ederler. Aralarındaki 
farklar Thaler duygusal ve yanlış karar alan insanların doğru bilgiler sayesinde homo 
economicus olabileceği savına dayanır. Oysa Bernays’da insanları homo economicus’a 
döndürme gibi bir arayış olmayacaktır. Bernays ve Lippmann gibi neo-liberaller, her zaman 
evrensel ilkelerin birer inanç üzerine kurulduğu ve bu bağlamda gerçeklerden uzak olduğu 
fikrine inanırlar. O zaman, her şeyi bilen insan olan homo economicus da bir inançtır. 
Thaler ve birçok davranışsal iktisatçıda ise homo economicus varılması gereken amaçtır. 
Fakat tüm bu farka rağmen başta da söylediğimiz üzere iki yaklaşım birbirine benzerdir. 
Çünkü Thaler’da dürtülen insanlar duygusal yönden dürtüleceklerdir. Bununla beraber 
dürtülmeden önce veya sonrasında kişilerin alacakları bilgilerin onları ne kadar homo 
economicus yaptığına veya yapacağına dair bir bulgu şimdilik yoktur. Ayrıca insanları 
dürten seçim mimarı veyahut görünmez yöneticinin, doğru dediği bilginin ne kadar doğru 
olduğu ise her zaman tartışmaya açıktır ve öyle de kalacaktır.
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Cyrus Hamlin, Pragmatizm ve Robert Kolej’in Türkiye 
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Özet
Bu çalışmada, Robert Kolej’in Türkiye’nin çağdaşlaşmasındaki rolünü Weberyen bir bakış açısıyla 
tekrar değerlendiriyoruz. Robert Kolej’in yalnızca Protestan misyonerliğini değil, Protestan çalışma 
ahlâkını da öğrencilerin gündelik yaşamlarına adapte edecekleri bir eğitim sistemi kurmasının, 
Osmanlı-Türk toplumunun zihniyet dünyasına etkisini tartışıyoruz. 1871’de Robert Kolej’in 
kurulmasından sonra American Board topluluğu, Protestan inancı temelli eğitimden çok pragmatist 
ve seküler bir eğitime önem vermiştir. Bu çalışma, Robert Kolej’den mezun olan Türk öğrencilerin 
Hristiyanlık’ı tercih etmediğini, nesiller boyunca sürecek, Protestan iş ahlâkını ve seküler yaşam 
biçimini benimseyen yenilikçi insanlar olduğu sonucuna varmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Modernleşmesi, American Board, Pragmatizm, Protestan Ahlâkı, 
Sekülerizm
JEL Kodları: N13, B12, B15

The Role of Cyrus Hamlin, Pragmatism, and Robert College in Turkish 
Modernization

Abstract

In this article, we aim at reassessing the role of Robert College in Turkish modernization from 
a Weberian perspective. Focusing our attention on Cyrus Hamlin’s Among the Turks (1878) and My 
Life and Times (1912), we claim that the impact of the American Board of Commissioners for Foreign 
Missions (henceforth, American Board) has become more significant and transparent among the 
Ottoman Turks after the missionaries at Robert College introduced a pedagogical system that did 
not only rely on the religious teachings of Protestantism but also on Protestant work ethics that 
students were able to adopt in their daily lives. Since the establishment of Robert College in 1871, the 
American Board has cared more about teaching pragmatist and secular principles than spreading 
the Protestant religion. We conclude that Turkish students who graduated from Robert College did 
not convert to Christianity; they rather have become reformist citizens who embraced the Protestant 
work ethics and believed in secular life styles for generations.

Keywords: Turkish Modernization, American Board, Pragmatism, Protestant Ethics, 
Secularism
JEL Codes:  N13, B12, B15
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Giriş

“Bu kolej, [parçası olduğu] toplumun makul ve meşru çıkarları ve amaçlarıyla 
uyum ve ahenk içerisinde olmalıdır. Soyut kuramların eğitimini üstlenmek, 
uygulamada, yüce ulusal çıkarlar için yıkım anlamına gelecektir. Hâlâ 
“bilim bilimdir, hakikatse hakikat, sonuçlar dikkate alınmaya değmez” 
diyebilmek manasızdır. Bunu diyenler, tamamıyla sorumsuz bir tutum 
takınmakta, yürüttüğü çalışmaların ve derslerini anlattığı salonların içinde 
yaşamaktadırlar. Onlar, insanların içerisinde yaşamak durumunda olduğu 
gerçek ve pratik hayatın dayattığı mücadele ve çelişkilere karşı vurdumduymaz 
bir tutum takınmaktadırlar. Bu insanların etkisi sürdükçe, genç insanların 
düşüncelerini yanlış yöne sevk etmeye devam edeceklerdir.”

(Hamlin, 1885)

Robert Kolej’in kurucularından Cyrus Hamlin (1811-1900), American Board of 
Commissioners for Foreign Missions (bundan sonra, American Board) örgütünün bir 
üyesi olarak geldiği Osmanlı İmparatorluğu’nda, toplumun entelektüel alandaki gidişatını 
değiştirecek önemli roller üstlenmiştir. Robert Kolej, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 
sınırları dışında açılmış ilk okullardan biri ve günümüzde de faaliyette en eski Amerikan 
okuludur. Bu okul, aynı zamanda, Osmanlı’da karma eğitim veren ilk okul olmasıyla da 
önem taşımaktadır.

Protestan misyonerler, Robert Kolej’in kuruluşuna kadar, kilisede dini eğitim 
vermenin ötesinde pozitif eğitim ile ilgilenmemişlerdir. Gayeleri yalnızca, gittikleri misyon 
bölgelerinde Protestan dinini öğretmek ve yaymak olmuştur. Fakat Hamlin’in İstanbul’da 
görev yaptığı yıllarda, Doğu toplumlarında geleneksel iktisadi ilişkilerin çözülmesi ile sınai 
eğitim almış kalifiye insan eksikliğinin ortaya çıktığını gözlemlemiştir.
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Biz bu çalışmada, 1859 yılında yapımına karar verilen ve 4 Temmuz 1871’de resmi 
açılışı yapılan Robert Kolej’in (bugünkü adıyla, İstanbul Özel Amerikan Robert Lisesi’nin), 
Türkiye modernleşmesindeki rolünü Weberci bir bakış açısıyla yeniden değerlendiriyoruz. 
Değerlendirmemiz sırasında, Hamlin’in İstanbul’a gelişini, İstanbul’da yaşadığı zorlukları 
ve Robert Kolej’in kuruluş sürecindeki katkılarını, Among the Turks (1878) ve My Life and 
Times (1912) adlı hatıratlarına odaklanarak ele alıyoruz. Robert Kolej’in Osmanlı Türk 
toplumunun zihniyet dünyasına etkilerini tartıştığımız bu çalışmada, misyonerlik etki 
alanlarının ve kapasitesinin, Protestan değerlerin pragmatist düşünce sistemi ile entegre 
edildiğinde, genişlediğini ve arttığını savunuyoruz. Robert Kolej, Protestan misyonerler 
içinde de büyük bir dönüşümün başlangıcı olmuştur. Öyle ki, Protestan misyonerliği 
için dini eğitimden ayrıksı olarak pozitif eğitim meselesi, Robert Kolej’in kuruluşundan 
sonra önemli bir gündem maddesi haline gelmiştir. Bu dönüşüm doğrultusunda, kilisede 
dini eğitimle sınırlı kalmaktansa, günlük hayattaki problemleri tespit edebilen ve çözüm 
saptayıcı pratik bilgi üretebilen reform taraftarı (seküler) bireylerin yetiştirildiği modern 
eğitim kurumları, pragmatist ilkeler doğrultusunda faaliyet sürdürmeleri koşuluyla, 
Osmanlı toplumumun daha önce nüfuz edilemeyen kurumlarına nüfuz etme şansı 
kazanmıştır.

Cyrus Hamlin, henüz 1800’lü yıllarda, salt Protestanlık dinini anlatmaktansa, tüm dinleri 
ve kültürleri Protestan ahlâkı ile yeniden değerlendirmenin, yeni dünya sistemindeki rolünü 
fark edebilen bir entelektüeldir. American Board, Hamlin Protestanlığı sekülerleştirmek 
istediğini düşünmekte ve bu nedenle birçok açıdan görüş ayrılığı içine girmekteydi. Oysa 
toplumu tümüyle Protestan ahlâkı ile yeniden değerlendirmek ve dönüşen toplumlarda 
modern eğitimin rolünü keşfedebilmek, American Board örgütü için de işe yarar bir hamle 
olmuştur. Hamlin ve Robert Kolej örneği göstermektedir ki, Protestan ahlâkı içinde hayata 
hazırlanan ve üretebilen yaratıcı bir sınıf oluşturabilmek, uzun vadede o toplumu yeniden 
inşa etmek de demektir. Hamlin’in katkıları bu açıdan değerlendirildiğinde, Max Weber’in 
Protestan Ahlâkı ve Kapitalizmin Ruhu (1905 [1999]) adlı eserinde ortaya koyduğu 
argümanı uygulamada gösterebilen öncü bir girişimci olduğu dahi ileri sürülebilir. 
Türkçe’de Weber’in bu ve diğer çalışmalarına olan ilgi, özellikle Sabri Ülgener’in İktisadi 
İnhitat Tarihimizin Ahlâk ve Zihniyet Meseleleri (1951) ve Zihniyet, Aydınlar ve İzm’ler 
(1983) gibi çalışmalarını takip eden yazarlar tarafından, “Osmanlı’da ve Türkiye’de neden 
kapitalizm tam anlamıyla yerleşmemiştir?” ve “Türk-İslam toplumunun zihniyeti neden 
Avrupa toplumlarının zihniyetlerinden farklıdır?” sorularına cevap bulabilmek gayesiyle 
ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Biz, bu soruların, Weber’in katkısını kavrayamamaktan ortaya 
çıktığını savunuyoruz. Bize göre, Türkiye’de kapitalizm, Kuzey Avrupa toplumlarına göre 
geç de olsa, gerçek anlamda yerleşmiştir ve Türkiye’nin kapitalistleşmesinin ardında, aynen 
Weber’in 16. yüzyıl sonrası Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika toplumları için göstermeye 
çalıştığı gibi, Anadolu’ya özgü bir Protestan ahlâkını izlerini sürmek mümkündür. 
Osmanlı’da Protestan kültür, eğitim kurumları yoluyla yayılmış ve toplumu yaklaşık iki 
asırlık bir süreç içerisinde radikal bir şekilde dönüştürmüştür. Bu süreçte Robert Kolej 
öncü bir rol oynamıştır. Öyle ki, din ve ırk ayırmadan herkesi çağıran ve modern Türk 
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insanını yaratma gayesi içinde bir eğitim kurumu olarak Robert Kolej, Protestan dinini 
yaymaya çalışmak yerine Protestan ahlâkı ile yetişmiş bir Türk cemiyeti oluşturmayı 
hedeflemiştir. Çevre ülkelerin modernleşme dönemlerinde ortaya çıkan pratik ve sınai 
eğitim veren kurum eksikliği, Protestan misyonerler tarafından kaçırılamayacak bir fırsat 
olarak değerlendirilmiştir. Robert Kolej ve devamında Anadolu, Balkanlar ve Orta Doğu’da 
açılan diğer eğitim kurumları, Osmanlı coğrafyasını Protestan ahlâkının Kuzey Avrupa ve 
Kuzey Amerika’dan sonraki uğrağı durumuna getirmiştir.

Pragmatizmden Neyi Anlamak Gerekir?

Başka bir çalışmamızda da ileri sürdüğümüz gibi (Kaya ve Yalçıntaş 2019), dini 
inançlar üzerindeki etkisi açısından baktığımızda, American Board’un Protestanlık dinini 
Anadolu’da kalıcı bir şekilde yayabildiğini söylemek mümkün değildir. Ancak, American 
Board’un faaliyetleri ile 1820’lerde başlayan bu süreç, bu coğrafyalardaki nüfusun tümden 
Protestanlaştırılması sonucunu doğurmamış olsa bile, gündelik hayattan ekonomiye, 
bilim pratiklerinden anayasal sistemlere kadar hemen hemen her kurumu Amerikan 
pragmatizminin ilkeleri doğrultusunda yeniden şekillendirmiştir. 19. yüzyılın başlarından 
bugüne Anadolu, Ortadoğu ve Balkanlar’da devam eden bu süreç, aynı zamanda, ABD 
kaynaklı bir felsefi akım olan pragmatizmin toplumsal ve kültürel hayata nüfuz etmesi 
sürecidir.

Pragmatizm ilk defa 1898 yılında William James’in Berkley’de bulunan Kaliforniya 
Üniversitesi’nde yaptığı “Philosophical Conceptions and Practical Results” başlıklı 
konuşmasında bir kavram olarak tanımlanmıştır (James 1898). Bu konuşmasında James, 
birçok yazar gibi, ABD kaynaklı bu felsefe hareketinin kurucusu olarak Charles Sanders 
Peirce’ü işaret eder. (Ayrıca bkz. James 2000.) John Dewey de pragmatist felsefenin bilinen 
diğer önemli kaynak yazarlarından biridir (Dewey 1920). Charles Darwin’in evrim kuramı 
(James 1883 [2007]; Dewey 1910; McGranah 2017) ve Thorstein Veblen’in modern 
toplumlara ilişkin tespitlerinin güncel versiyonları da (Khalil 2004) pragmatist düşüncenin 
bugünün dünyasına uygulanmasını mümkün hale getirmiştir. (Ayrıca bkz.: Borradori 
1994; Baert 2005.)

Bu çalışmada pragmatizmi pratik felsefenin bir parçası olarak düşünüyoruz. Pratik 
felsefe günlük hayatımızın dayattığı sorunları iş ahlâkı, değerler ve erdem yoluyla çözmek 
demektir. Örneğin bir fabrikada yönetici ya da işçi olduğunuzu düşünün. Bir yönetici 
olarak idarenizdeki işçilere yönelik tavrınız, diğer yöneticilere olan tutumunuz ve 
uymanız gereken hukuk kuralları ve yönetmelikler karşısında ne şekilde hareket ettiğiniz 
iş ahlâkınız ve kurum değerleri neticesinde şekillenir. Bir fabrikada işçi olmanız yine iş 
ahlâkı ve kurum değerleri ile davranmanızı gerektirir çünkü diğer işçilerle dayanışmak ve 
sorumluluğunuzda olan işi en iyi şekilde yapmak iş ahlâkının alanındadır. Yine örneğin 
estetik gibi soyut bir konu bile pratik felsefenin bir alt dalı olarak düşünülebilir. Alış 
veriş yaparken – diyelim bir kıyafet seçerken –, estetik bir derinliğin (örneğin, toplumsal 
normlar) içinden bir seçim yaparız. Bütçemiz ve toplumun, tarihin o anındaki etik değerleri 
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her kıyafeti aynı anda satın almamızı engeller.
Pragmatizm, en kapsamlı haliyle, bir eylem kuramıdır. Pragmatist bir birey ve 

pragmatist bir toplum, içinde bulunduğu koşullar altında o an için kendisine ya da 
kendilerine göre en ideal pozisyonu alarak koşulların dayattığı sorunları çözmek amacını 
taşır. Bunu yaparken bireyler ve toplumlar doğal yollarla sahip olduğu ya da öğrenme 
süreçleri sonucu edindiği beceri ve vasıfları gerektiğinde sorgulamayı, taviz vermeyi ve yeni 
beceri ve vasıflar geliştirmeyi göze alır.

Bireyin “doğal yollarla sahip olduğu beceri ve vasıflar” derken iletişim, çevreye uyum, 
öğrenme, yaratıcılık ve tasarım, özgüven, hesap yapabilme, empati ve dürüstlük gibi beceri 
ve vasıfları kastediyoruz. Elbette birçok beceri ve vasıf öğrenme yoluyla elde edilir. Ve 
hatta bireylerin doğuştan sahip olduğu başka birçok beceri ve vasıf ancak eğitim yoluyla 
geliştirilebilir. Bu durumlarda “doğal olan” (nature yoluyla) ve “doğal olmayan” (nurture 
yoluyla) arasındaki ayrım ve farklar ortadan kalkabilir ya da önemsiz hale gelebilir. Yine 
de şu ayrıntının altını çizelim: Öyle bazı beceri ve vasıflar vardır ki; bireyler ve toplumlar 
ne kadar çabalarsa çabalasın öğretilemez ve geliştirilemez. Örneğin bir kişinin müziğe, 
resim yapmaya ya da matematiğe dönük becerisi yoksa o kişi ne kadar eğitim alırsa 
alsın bu alanlarda başarı elde edemez. Pragmatist tutum açısından önemli olan, bireyin 
sürekli olarak değişen çevre koşulları karşısında sahip olduğu beceri ve vasıflarıyla ilgili 
sorgulamaya, taviz vermeye ve gelişmeye aynı anda açık olmasıdır. En ideal şartlar altında 
bireylerin ve toplumların doğal yollarla sahip olduğu beceri ve vasıfları doğal olmayan 
yollarla geliştirebilme imkânını yaratabilmelidir. Unutulmamalıdır ki; bireyler ve toplumlar 
bu üç özelliğe her zaman açık değildir. Pragmatizmin önemi de zaten nature ve nurture 
arasındaki farka değil sorgulamaya, tavize ve gelişmeye açık olmaya yaptığı vurgudadır.

Pragmatist bir birey her fırsatı çözüm için potansiyel bir araç olarak değerlendirir. 
Bireyin amacı eyleme geçmek, sorunlarla yüzleşmek, sorumluluk almak, diğer bireylerden 
ve toplumsal kurumlardan destek alarak (ve onlara destek vererek) içinde bulunulan 
koşulları iyileştirmek için çabalamaktır. Sorunları çözmek, kendisi ve çevresi için daha iyi 
koşullar yaratmak, o bireyin daha az sayıda sorunla karşı karşıya kalacağı anlamına gelmez. 
Bireyin çevreyle mücadelesi ve çevrenin ona müdahalesi süreklidir. Öyle ki, evrimleşen 
bir doğada ve toplumda sorunlar ve çözümler sürekli olarak çeşitlenme ve karmaşıklaşma 
eğilimi içerisindedir. Süreç içerisinde yeni sorunlarla baş edebilmek için daha karmaşık 
çözümler bulmak gerekir. Bu da yeni ve daha karmaşık sorunlara yol açabilir.

Pragmatist bir eylem kuramı ya da pragmatist bir eylemci için hedefler kendini sürekli 
olarak günceller. Buna göre esas olan pratik amaçların belirlediği süreçlerdir. Çözüme 
yönelik işleyen süreçler her zaman belirli bir sona ulaşmaz. Ayrıca pragmatistler için her 
koşulda istenilen sonuçları veren hazır reçeteler üretmek (yani ex ante tutumlar takınmak) 
mümkün değildir. Yani pragmatist bir bakış açısıyla yaratılan birçok çözüm değişen 
koşullar karşısında her zaman başarıya ulaşmaz. Süreçler, her sürecin bir diğer sürece yol 
açması anlamında, devamlıdır. Her yeni süreç çeşitlenen koşullar anlamına gelir. Başarılar 
ise kesintili, yani süreksizdir.
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Pragmatizm, materyali fikirler olan bir dünyanın nasıl işlediğini açıklar. Çevremizdeki 
koşulları oluşturan materyal her zaman maddi olmayabilir. Fikirler yani maneviyat da 
gerçekliği algılama biçimimizi şekillendirir. Örneğin, bir felsefe bölümünde mantık üzerine 
bir tartışma yapılıyor ve siz de bu tartışmaya katılıyorsunuz. Ya da bir bilgisayar programı 
yazıyorsunuz. Aynı şekilde, bir klasik müzik bestesi ya da bir roman üzerinde çalışıyor 
olduğunuzu düşünün. Bu durumlarda, yazar için madde – çoğunlukla – bilgidir, yani 
maddi değildir. Bireylerin temas ettiği materyalin bilgi olması, etrafımızdaki gerçekliğin 
buharlaşıp yok olduğu anlamına gelmez. Tam tersine, bilgi buharlaşan birçok şeyin 
materyal haline geldiği inançlardan oluşur. Bireyler ve toplumlar maddi olan materyale 
göre olduğu kadar maddi olmayan (ispatlanmış) inançlara göre de karar verir ve davranır.

Bir pragmatist için araçlar ve amaçlar arasında olduğu düşünülen yarış bir yanılsamadır. 
Önemli olan, amaçların en sarih şekilde tanımlanması ve bulunan çözümlerin amaca 
yönelik olmasıdır. Kuramsal olarak tutarlı olduğu ne kadar kanıtlanmış olursa olsun, 
amacı gerçekleştirmekten uzak çözümlerin kazanma şansı çok düşüktür. Nasıl ki ıssız bir 
coğrafyanın diğerleriyle hiçbir toplumsal bağı olmayan uzak bir köşesinde sanat tarihinin 
gelmiş geçmiş en mükemmel eserini ortaya koyduğunu iddia eden ressamın eserleri sanat 
piyasasında yerini bulmadıkça değersizse, hiçbir toplumsal bağlama daha doğrusu belirli 
bir amaca yönelik olmadan uydurulan çözümler de aynı ölçüde değersizdir. “Çözümler”in 
değeri, yol açtığı faydayla ölçülebilir. Değerli bilgi faydalı bilgidir; aynı zamanda, fayda 
yaratmayan bilgi, pragmatizm açısından, doğru olmayan değildir.

Biz bu çalışmada, pragmatizmin sadece ABD ve Osmanlı’nın 19. yüzyıldaki tanışıklığının 
ismi değil, aynı zamanda, bugünün Türkiye’sinin belirleyici toplum felsefesinin ismi 
olduğunu ileri sürüyoruz. Kaldı ki, Osmanlı İmparatorluğu, Protestanlık ideolojisi ile 
ilk defa American Board okulları sayesinde tanışmamıştır. Osmanlı İmparatorluğu ve 
Protestanlık ilişkilerinin tarihi 16. yüzyıla dayanır (Burton 2005). Bu okulların öncesinde 
İngiliz etkisi göz ardı edilemeyecek şekilde belirgindir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti 
kurulduktan sonra, Almanya ve İsviçre hukukuna ilgiyi, Türkiye modernleşmesinin 
Protestan bir coğrafya hale getirilmesindeki farklı momentleri olarak değerlendirilmesi 
gerektiği kanaatini taşıyoruz.

Başka bir ifadeyle, ABD ve Osmanlı İmparatorluğu arasındaki ilişki historicist bir 
sömüren-sömürülen ilişkisi olarak ele alınmamalıdır. ABD ve Osmanlı coğrafyasındaki 
toplumların ilişkisi 200 yıla varan etkileşimde niyet edilen sonuçların ötesinde birçok kalıcı 
sonuçlara da yol açmıştır. Protestan ahlâkının Türkiye’de yayılması, bu sonuçlar arasında 
en belirgin olanıdır.

Cyrus Hamlin ve American Board

Cyrus Hamlin, 5 Ocak 1811’de Maine’de dünyaya gelir. 16 yaşına kadar aile çiftliklerinde, 
kardeşleri ve annesi ile beraber yaşar. İlk eğitimini bölge okulunda görür. Fakat eğitimi 
okul ile sınırlı kalmaz. Anılarında, evdeki tartışma ortamının pek çok okuldan daha 
yararlı olduğunun altını çizer (Hamlin, 1912, s.41). 16 yaşını doldurduğunda Portland’a 
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gider ve bir kuyumcu dükkânında çırak olarak işe başlar. Bir yandan el becerilerini 
geliştirip ustalaşırken bir yandan da kilise ile tanışır. 2 senelik çıraklık hayatından sonra 
eğitimini tamamlamak için önce Bridgton Academy’e, daha sonra ise Bowdoin College’a 
devam eder. Bowdoin’de, bir buharlı makine prototipi tasarlar. Tüm bu okullardan sonra 
Bangor Theological Seminary’e kaydolmuş ve 1837 yılında bu okulda öğrenim görüyorken, 
American Board’a katılır (Hamlin 1903, s.5-30).

American Board, 1810 yılında faaliyete geçmiş bir Protestan misyonerlik örgütüdür. 
Örgütü kendisini yurt dışına dini amaçlarla ve yardım amacıyla görevliler yollayan Protestan 
bir örgüt olarak tanımlamaktadır (Salt Araştırma, 2020). Merkezi ABD’de olan American 
Board’un çalışma alanları dünyanın farklı bölgelerine dağılmıştır. American Board, 
gittikleri topraklarda, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapmış ve Protestan 
dininin yayılmasının ötesine geçmiştir. Örneğin, Batı, Merkez ve Doğu misyonun birçok 
merkezinde okulların yanı sıra Antep, Merzifon, Kayseri, Sivas, Harput, Van, Mardin ve 
Erzurum gibi kentlerde hastane, dispanser ve hemşire okulları gibi kurumlar oluşturularak 
çalışmalar sürdürülmüştür (Taşkın, 2017, s.149-176). Yapılan çalışmalar American 
Board’un sadece Protestan dinini değil, Protestan ahlâkını da gittikleri yerlere götürmeyi 
başarabilmiş olduğunu gösteriyor (Kaya ve Yalçıntaş 2019). Bu süreç sonunda, American 
Board’un Protestan ahlâkını yayma politikası, örgütün misyonerlik çalışmalarının önüne 
geçirmiştir. Eğitim, sağlık gibi alanlarda faaliyet gösteren American Board, gittikleri 
bölgelerdeki eksikleri tespit edip bu doğrultuda politikalar izlemiştir.

Hamlin Afrika’da görev yapmak istemesine rağmen, American Board onu 1839’da 
İstanbul’a yollar. Hamlin görev yerini öğrenir öğrenmez tüm dikkatini Osmanlı 
İmparatorluğu’na verir. American Board Hamlin’den İstanbul’da çalışmaları sırasında eğitim 
alanına odaklanmasını ister. American Board’un kastettiği eğitim, kuruluş aşamasında 
sadece dini eğitimi kapsamaktadır. Fakat bu, ilerleyen süreçte Hamlin için yeterli 
olmayacaktır. O yıllarda, eğitim konusu Doğu görevlerinde çok önemsenmemektedir. 
American Board, bu görevlendirme vasıtasıyla Hamlin’den, eğitim alanında bir atılım 
beklediğini de beyan etmektedir (Hamlin 1912, s.28).

Hamlin, Henüz Osmanlı’ya ayak basmadan, bölge hakkında pek çok bilgiye de ulaşır. 
Yüzyıllardır aynı kaldığını düşünülen Doğu’da kıpırdanmalar başladığını gözlemler. Ayrıca, 
Hamlin, Osmanlı İmparatorluğu’nu inceler ve Osmanlı’nın bir duraklama devri yaşadığı 
kanaatine varır. Hâlihazırda İstanbul’da çalışmalar yapan American Board yetkilileri ile 
olan yazışmalarında, Doğu’daki hareketlilikten bahsetmektedir (Hamlin, 1912, s.48).

Cyrus Hamlin ve İstanbul

Hamlin 3 Aralık 1838’de Boston’dan bir gemi ile İzmir’e doğru yola çıkar. 45 günün 
sonunda önce İzmir’e, ardında da asıl görev yeri olan İstanbul’a gelir. Hamlin İstanbul’a 
geldikten bir süre sonra, 1 Temmuz 1839’da Sultan II. Mahmud ölür. Yerine oğlu, 
Abdülmecid tahta çıkar. Henüz 16 yaşında, genç bir padişahtır. Fakat tahta geçişinden kısa 
süre sonra Gülhane Parkı’nda ilan edilmesini emredeceği Gülhane Hattı Şerifi, bildiğimiz 
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ismiyle Tanzimat Fermanı, Osmanlı İmparatorluğu için birçok gelişmeye de ön ayak 
olacaktır. Ferman, imparatorluğun tamamında uygulamaya konulmuştur. Hamlin’e göre 
fermanın asıl değerini görmek için devlete değil, insanlara bakmak gereklidir (Hamlin, 
1912 s.60). Tanzimat Fermanı, Doğu’da bir aydınlanmayı da doğurmaktadır. Örneğin, 
Zimmîler, ilk defa Müslümanlara eşit sayılmaktadır. Kanunlar önünde herkesin eşit 
sayılması ve Zimmîler’in haklarının tanımlanması, Osmanlı İmparatorluğu’nda yeni bir 
düşünce ortamının da oluşmasını sağlamıştır. Hamlin, bu fermandan “uyuklayan Doğu, 
sonunda uyandı” (Hamlin, 1878) şeklinde anlatmaktadır.

Gerçekten, Hamlin’in söylediği gibi de olur. Fermanın hemen ardından tıp ve denizcilik 
okulu açılır. Devlet, kurduğu okullara yabancı öğretmenler atar. Eğitime önem verilmeye 
başlanır. Ayrıca devlet, fabrikalar kurmayı da planlamaktadır. Bu planı yürütmesi için 
İngiliz mühendis Bay Hague uygun görülmüştür. Amiri olarak da İmparatorluk Barut 
İşleri Başkanı Bogos Ağa görevlendirir. Fakat bu plan nihayete erdirilmez. Sebebi, işçilerin 
hiçbir departmanın başına gelebilecek kadar eğitimli olmamasıdır. Halk, mekanik işlerde 
yenidir. İmparatorluk’ta bu konuda eğitim yok denecek kadar azdır. Bu plan için çok para 
harcanmıştır fakat başarısızlık ile sonuçlanmıştır. Hamlin mühendisliğin gelişiminin 
önündeki engelin, Müslüman halkın icatları ve mekanik gelişmeleri şeytan işi olarak 
atfetmesi olduğunu düşünmektedir (Hamlin, 1878 s.49).

Osmanlı İmparatorluğu, çağı yakalamayı amaçlamaktadır fakat İngiltere ile yarışacak 
fabrikalar açmak isterken, ülkede bu fabrikaları işletebilecek beşeri sermayenin olmadığını 
görmüştür. Bu kişileri yetiştirecek okullar da yeterli değildir. Osmanlı, bir diğer darbeyi ise 
serbest ticaret antlaşmaları ile alır. 16 Ağustos 1838’de İngiltere ile imzalanan serbest ticaret 
anlaşması ile Osmanlı, sanayi devrimini gerçekleştiren ülkeler için açık pazar konumuna 
gelmiştir. Bu durum, ülke içindeki imalatı baltalamaktadır. Üsküdar’da beş bin dokuma 
tezgâhı kapanmıştır (Hamlin, 1878 s.50). Osmanlı İmparatorluğu, böylece var olan üretim 
araçlarını da yok etmeye başlamıştır.

Bebek İlahiyat Okulu

İmparatorluk ekonomik bir çöküş yaşarken, Hamlin İstanbul’un Bebek semtinde bir 
okul açma niyetindedir. Deniz kenarında güzel bir yere sahiptir. Okul, 4 Kasım 1840’da 
Bebek İlahiyat Okulu (Bebek Seminary) ismi ile açılır. Sadece 2 öğrencisi vardır. Okul, 
büyük bir titizlikle açılmıştır. Hamlin, önemli gördüğü kitapları Ermenice harflerle Türkçe 
ve Ermenice’ye çevirip okutmuştur. Çevirdiği kitaplar sadece İncil ve dini kitaplar ile 
sınırlı değildir. Felsefe kitaplarından aritmetiğe kadar birçok alanda kitap çevirmiştir. 
Çevirdiği aritmetik kitabı, Maarif Nazırı Ahmet Vefik Paşa tarafından keşfedilip maarif 
müdürlüklerine okunmak üzere gönderilmiştir (Hamlin, 1912 s.255).

Bebek İlahiyat Okulu pek çok kişinin dikkatini çeker. Yüksek mevkilerdeki Türklerden, 
Ermeni Piskoposları’na kadar pek çok ziyaretçi, Bebek’teki bu okulu ziyarete gelmiştir. 
Okul her yönüyle, geleneksel okullardan da misyoner okullarından da farklıdır. Hamlin’in 
eğitim anlayışı hem Türkler tarafından hem de kendisini görevlendiren misyonerlik örgütü 
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American Board tarafından alışılmışın dışında görülmektedir. Hamlin, okuldaki dini 
eğitimin yanında, öğrencileri hayata hazırlamaya ve onlara teknik beceriler kazandırmaya 
yönelik girişimlerde bulunmaktadır. American Board, Osmanlı’da deneyimlenen bu 
pragmatik eğitimden hoşlanmaz. Hamlin’i, fani dünyaya fazla yönelmiş olmakla suçlar. 
Hamlin ise eğitim konusunda American Board’dan farklı düşünmektedir. Hamlin’e göre 
eğitimin amacı gençlerin akıllarını kullanabilmelerini sağlayarak, insanlığın yararına işler 
yapmalarına yardımcı olmaktır. Uygulamaya geçildiğinde işe yaramayacak soyut teorilerle 
boğulmaktansa, insanlığın çıkarları ile paralel bir eğitimi önerir. Hamlin, sonuca önem 
vermeyen bilim anlayışı yerine, pragmatik eğitim anlayışı doğrultusunda sonucu öne 
çıkaran bir eğitimi daha yararlı ve etkin bulmaktadır (Hamlin, 1885, s. 2-3).

Hamlin, kendi düşünceleri doğrultusunda Bebek İlahiyat Okulu’nda eğitim vermeye 
devam eder. Okulu bir üretim alanına dönüştürmüştür. Okul içerisinde laboratuvar ve 
atölyeler açmıştır. Hatta bir değirmen ve bir teleskop bile sipariş etmiştir. Bebek İlahiyat 
Okulu, Protestan dinini anlatmanın ve din eğitimi vermenin çok daha ötesine geçmiştir. 
Adeta çok yönlü bir bilim merkezi olmuştur. Öğrenciler atölyelerde şevkle çalışırlar. Bu 
atölyelerde üretilenler işe yarar şeylerdir ve ihtiyaç sahiplerine verilmektedir (Hamlin, 
1878, s. 260-265).

Hamlin, çalışmalarına durmaksızın devam eder. 2 öğrenci ile açılan okul 40 öğrenciye 
ulaşır (Kocabaşoğlu, 2013, s.92) Okulun ünü, Osmanlı sınırlarını çoktan aşmıştır. Daha 
önce Protestan misyonerler tarafından hiç tartışılmamış bir mesele böylece gündeme 
gelmiş olur: Eğitim meselesi. American Board örgütü, Cyrus Hamlin’in eğitim anlayışını 
doğru bulmamaktadır. Seküler eğitimi daha önce hiç mesele edinmemişlerdir çünkü 
onlara göre, böyle bir eğitimin verilmesine gerek dahi yoktur. Hamlin’in atölye tarzı eğitim 
sistemi, American Board’un nazarında Protestan dinini yayma misyonunun dışında 
kalmaktadır. Hamlin’in sunduğu eğitim, pragmatik bir eğitimdir. Pragmatizm, işe yarar 
olanın iyi olması üzerine gelişen bir fikirdir. Yani, geleceği aydınlatmanın yolu, bugünün 
güzel bir tahlilinde ve geçmişe takılmayarak ilerlemektedir. Eğitimin ise, gençleri hayata 
hazırlama gayesi ile yapılanması gereklidir. 1859-1952 yılları arasında yaşamış Amerikan 
eğitim bilimci ve filozof John Dewey, yıllar sonra, Cyrus Hamlin’in ilk örneklerini verdiği 
deneyerek öğrenme, tecrübeye dayalı eğitim sistemi üzerine çalışmalar yapacak ve 
gelişim, pragmatik eğitim ile sağlanır diyecektir. Okul, hak ettiği yeri alacak ve toplumu 
dönüştürmedeki merkezi rolü ilk defa Dewey’nin Tecrübe ve Eğitim (1966) kitabında 
kaleme alınacaktır. Hamlin, bunu Dewey’den çok daha önce, İstanbul’da denemiştir. Bu 
zamana kadar, Protestanlar arasında eğitim ile ilgili bir görüş ayrılığı hiç olmamıştır. 
Çünkü eğitim meselesi onlar için çok yeni bir meseledir. Misyonerler, Hamlin’in eğitim 
sistemini eleştiriyor, onu “misyonerliği sekülerleştirmek” ile suçluyor fakat bir yandan da 
eğitim sistemi üzerine tartışmalar yürütüyorlardır.

Bu tartışmaların sonucunda 3 farklı görüş ortaya çıkmıştır. İlk görüş, yerel dil ile 
ilgilidir. American Board, yabancı ülkelerde İngilizce eğitim verilmemesi gerektiğini 
düşünmektedir. Hamlin bu görüşe, Hıristiyan düşünce sisteminin ve felsefesinin çok 
geliştiği ve İncil’i öğretmenin yanında, bu düşünce sisteminin de aktarılması gerektiği 
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gerekçesiyle karşı çıkar. Bu aktarımın şartı ise İngilizce eğitimdir. Hamlin’e göre eğitimin 
yerel dil ile sınırlı kalması, o coğrafyanın gençlerinin de dünyadan uzak kalmalarıyla 
sonuçlanacaktır. İkinci görüş ise misyonerlerin eğitim verip vermemesi gerektiğiyle 
ilgilidir. Protestan misyonerlerin gittikleri yerlerde, sadece İncil’i anlatmaları ve eğitim 
işlerine karışmamaları gerektiği söylenmektedir.

İlk iki görüş, American Board tarafından farklı misyon alanlarında denenmiştir. 
Örneğin, Hindistan’da ikinci görüş uygulanarak eğitim verilmiş ve sadece İncil vaaz 
edilmiştir. Hamlin, bu bölgedeki insanları kast ederek “cehalet içinde büyüyorlar” 
demektedir (Hamlin, 1878, s.261). Hamlin’e göre, bu deneyimin sonu hüsran ile bitmiştir. 
Tecrübe ile öğrenildiği üzere bir eğitim sistemi kurmak şarttır. Bu sefer de Amherst 
College’in müdürü Julius Hawley Seelye sadece din değiştirenlerin eğitilmesi gerektiğini 
söyler (Hamlin, 1878, s.254). Bu görüş, Osmanlı’da da uygulanmıştır. Atölye tarzı eğitim 
veren, çağının ötesindeki Bebek İlahiyat Okulu, sadece dini eğitim veren bir okula 
dönüştürülmüştür. Eğitim dili, halkın yerel dili halini almıştır. Son olarak ise kadın 
öğrenciler okuldan tasfiye edilmiştir.

Üçüncü ve son görüş ise, Hamlin’in görüşüdür. Bu görüşe göre, misyon bölgelerinde 
mümkün olan en iyi eğitim verilmelidir. Ayrıca Hamlin, bu eğitimin kız öğrencilere de 
verilmesi gerektiğini düşünür. Eğitim dili ise İngilizce olmalıdır. Başka bir ifadeyle, Hamlin, 
American Board sisteminin hatalı olduğunu düşünmektedir. Daha da kötüsü, bu sistemin 
uzun vadede yıkıcı sonuçları olacağına inanmaktadır. Uzun yıllar çalıştığı American 
Board’un, çağı iyi tahlil edemediğini düşünmektedir. American Board, dünyanın içinde 
olduğu dönüşümü fark edememiştir. O güne kadar misyonerler için eğitim, kilisede 
verilen dini eğitimin ötesine geçememiştir. Hamlin ise kilisede eğitim yerine, kiliseyi okula 
taşımanın daha yararlı olacağı düşüncesi ile eğitime daha çok yönelmektedir. Protestan 
misyonerler için önemsiz bir konu olan eğitim, bir dönüm noktası haline gelecektir. 
Hamlin, bunu American Board’dan yaklaşık 10 yıl önce fark etmiştir. Oluşturmaya çalıştığı 
eğitim sistemi ne misyonerliği sekülerleştirmekte ne de endişe edildiği gibi öğrencileri 
dünyevi işlerle boğmaktadır. Pragmatik ve seküler eğitim ile Protestan ahlâkının içkinliği 
neredeyse kimse tarafından anlaşılamamaktadır. 19. yüzyılda Osmanlı, yapısal bir 
değişimin eşiğindedir. Osmanlı, acı deneyimler ile “eğitilmiş insan” eksikliğinin önemini 
fark etmiştir. Hamlin de bu dönüşümü görmektedir. Eğitim ihtiyacı herkes için söz 
konusudur. Yalnız dini eğitim değil, sınai eğitimin önemi de Osmanlı’da anlaşılmaktadır 
ve bu Hamlin için kaçırılamayacak kadar büyük bir fırsattır. O, böyle bir dönemde, 
sadece din değiştirenlere eğitim vermek, yerel dilde eğitim vermek ya da hiç eğitim 
vermemek tartışmalarını anlamlı bulmamaktadır; çağın gereksinimlerini karşılayacak, 
üretebilen, modern insanı yaratacak ve gençleri hayata hazırlayacak bir okulun eksikliğini 
görebilmektedir. Doğu toplumunun uyanışını hissedebilmiştir. Daha önce kimsenin 
olacağına inanmadığı ırk, dil ve din ayrımı olmayan bir okul tasarlamaktadır. Bu, o günün 
şartlarında, hem Osmanlı hem American Board için imkânsızdır. Çünkü ırk ve din ayrımı 
çok güçlüdür. Hiçbir kurumun ırkları veya dinleri birleştirecek bir gücü olabileceği, kimse 
tarafından düşünülmemiştir. Fakat Tanzimat’la beraber yükselmekte olan bir düşünce 
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sistemi vardır. Hamlin, ABD’deki iyi okullar gibi bir okulun, İstanbul’da açılması gerektiğini 
savunmaktadır. Bu okul, bir Hıristiyan koleji olacak fakat her din ve ırktan öğrenciyi 
de çağıracak, sadece Hıristiyanlarla sınırlı olmayacaktır. Bu okulda İngilizce eğitim 
verilecektir. Seküler bir düşünce sistemi üzerinde, bir entelektüel birikim oluşturulacaktır. 
Öğrencilerin deneyimleyerek öğrenecekleri pragmatizm temelli bu kurum, öğrencilerini 
hayata hazırlayacaktır. Sınai ve mesleki eğitim verilecektir. Son olarak, bu kurumda din 
eğitimi de verilecektir. Böylece sadece başka ülkelere gidip Protestanlık’ı anlatmanın 
ötesinde, gittikleri her coğrafyada Protestan ahlâkı da aktarılmış olacaktır. American 
Board, henüz pragmatizm ve Protestan ahlâkının iç içeliğini görememektedir. Böyle bir 
kurumun ehemmiyetini anlayamamışlardır. Hamlin ise, pozitif eğitimin tasfiye edildiği 
Bebek İlahiyat Okulu’ndaki misyonerlik görevine daha fazla devam edemez. İnanmadığı 
ve sonuçlarının yararlı olmadığını düşündüğü bu sistem ile çalışamaz duruma gelmiştir. 
1860 senesinin Mayıs ayında, 22 yıl çalıştığı American Board ile bağlarını koparır. Bunun 
ardından Bebek İlahiyat Okulu, eğitim ayağını tasfiye edip 1865 yılında Merzifon’a taşınır. 
(Alan,2008) Bu sırada Hamlin, hep hayalini kurduğu kolej için İstanbul’da çalışmaya başlar. 
American Board’dan ayrılıp inanç ayrımı yapmaksızın çalışacak olmasını, anılarında 
“kendimi hiç bu kadar misyoner hissetmemiştim” diyerek yazar (Hamlin, 1878, s.263).

İstanbul’da Bir Amerikan Koleji

Yeni kolejin kuruluş çalışmaları imkânsızlıklar içinde başlar. Maddi yetersizliklerin 
yanında bir de Osmanlı İmparatorluğu’ndan kolejin inşası için izin çıkmamaktadır. Bir 
miktar para, Amerikalı yatırımcı Christopher Rheinlander Robert tarafından karşılanır. 
Fakat bu para, yeni bir bina inşa etmeye yetmemektedir. Bebek İlahiyat Okulu’nun 
taşınmasıyla boşa çıkan binayı kiralamaktan başka çareleri yoktur. Fakat Hamlin, yeni 
bir bina inşaatına izin çıkması için çabalamayı da bırakmamaktadır. Osmanlı, Hamlin’in 
Bebek İlahiyat Okulu’nun eski binasında eğitim vermesine izni vermiştir. Mevcut bina 
onarılmış, boyanmış ve laboratuvar malzemeleri getirilmiştir. Gerekli malzemeler yavaş 
yavaş tedarik edilmektedir. Bu noktaya kadar tüm masraflar Christopher Rheinlander 
Robert tarafından karşılanmaktadır. Eğitime geçilmeden önce, programın yayınlanması 
için okula bir isim düşünülmesi gerekmektedir. Hamlin tarafından American College ve 
The College of the Bosphorus isimleri önerildiyse de bu öneriler yönetim kurulunun diğer 
üyeleri tarafından kabul edilmez. Son olarak Hamlin, kolejin maddi desteğini sağlayan ve 
hiçbir masraftan kaçınmayan Christopher Rheinlander Robert’in ismini, Kolej’e vermek 
istediğini dile getirir. Bu fikir herkes tarafından beğenilir. Böylece, yeni kurumun adı 
“Robert Kolej” olarak ilan edilir (Hamlin, 1878, s.267).

Kolej, 4 öğrenci ile eğitim vermeye başlamıştır. Kolej’in, ilk iki yılının sonunda 
öğrenci sayısı artar ve okula talep giderek büyür. Hamlin, talep artışı bu şekilde devam 
ederse, Bebek İlahiyat Okulu’nun eski binasına sığamayacaklarını düşünmektedir. Kolej 
fikrinin ortaya çıktığı andan beri almak istedikleri, Boğaz kenarındaki arazi ile tekrar 
ilgilenmeye başlarlar. Arazinin satın alınabilmesi ve üzerinde inşaat yapılabilmesi için 
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izinlerin alınabilmesi 7 yıl sürmüştür. Kolej, öğrenci kapasitesini doldurduğu için, mevcut 
binasındaki son 2 yılında 70’e yakın öğrenciyi geri çevirmek zorunda kalmıştır (Hamlin, 
1878, s.270). Müracaatlar artmaya devam eder. Hiç kimsenin olacağına inanmadığı bir şey 
olmuştur. Irk, dil ve din ayrımı yapılmadan herkesin müracaat edebildiği, ABD’deki gözde 
kolejler düzeyinde iyi bir eğitim veren Robert Kolej’e talep son derece fazladır. American 
Board örgütünün başarılı olacağına inanmadığı okul, Osmanlı’daki gençlere Protestanlık 
dini yerine hem pragmatist bir eğitim vermekte hem de Protestan ahlâkını aşılamaktadır.

Hamlin’in beklediği müjde, 7 senelik bir çekişme sonunda gelir. Hamlin’e, okul inşasına 
istediği zaman başlayabileceği, ona engel olunmayacağı haberi iletilmiştir. Bu, beklenmeyen 
bir haberdir. Artık Christopher Rheinlander Robert ile daha önceden ilgilendikleri Boğaz 
kenarındaki araziyi satın alabilecek ve üzerine okullarını inşa edebileceklerdir. Hatta bu 
konuda güvence sağlamak amacıyla, Hamlin’e bir de İmparatorluk İradesi verilmiştir. 
İrade-i Seniyye olarak da bilinen bu mülkiyet imtiyazı, İmparatorluk sınırları içinde 
verilebilecek en önemli imtiyazlardan biridir.

4 Temmuz 1869’da binanın ilk taşı konulur. İnşaatında, Hamlin bizzat çalışır. 15 Mayıs 
1871’de ise Kolej, öğrencilerini ağırlamaya hazırdır. Ancak resmi açılış için, dönemin ABD 
Dışişleri Bakanı William Seward’ın gelişi beklenmiştir. Seward’ın da gelişiyle birlikte 4 
Temmuz 1871’de, Kolej, büyük bir şölen ile resmi açılışını gerçekleştirir (Hamlin, 1878, 
s.273).

American Board ile Hamlin’in fikir ayrılığından doğan Kolej, Protestan misyonerler için 
bir uyanışı da beraberinde getirmiştir. Kolej, misyonerlerin daha önce yaptığı çalışmaların 
ötesinde sonuçlar vermiştir. Her milletten öğrenciyi kabul etme fikri, Protestanlığın etki 
alanını da fazlasıyla genişletmiştir. Dahası, verilen sınai ve ilerici eğitim sayesinde Kolej, 
Osmanlı tarafından da vazgeçilemez duruma gelmiştir. Hamlin’in yazdıklarına göre Kolej 
18 milletten, 12 dilden ve Doğu’nun tüm dinlerinden öğrencileri bir araya getirmiştir 
(Hamlin, 1878, s.272).

Bu büyük bir başarıdır. Daha önce Osmanlı topraklarında böyle bir kurum 
görülmemiştir. Hamlin, American Board’dan ayrılmış olsa da hâlâ iyi bir Protestan’dır. 
Hamlin’e göre, Osmanlı, gerisinde kaldığı bu yeni dünyaya yetişmeye çalışmaktadır. 
Ülkede modern eğitime ihtiyaç vardır. Doğu’da Amerikan koleji kurma fikri, mevcut 
durumun en iyi tahlilidir. Hamlin, tam bir pragmatist gibi düşünmektedir. İşe yarar 
olduğunu düşündüğü fikir uğruna, senelerce birlikte çalıştığı American Board ile yollarını 
ayırmıştır. Fakat Robert Kolej’in bu büyük başarısı, American Board tarafından da takdir 
edilmiştir. American Board, eğitimin önemini geç de olsa fark edilmektedir. Örgüt içinde 
eğitim konusundaki tüm fikir ayrılıklarının karşında, meyve veren bir Robert Kolej örneği 
vardır. American Board’un üst düzey yetkilileri, daha önce misyonerliği sekülerleştirdiği 
suçlamalarıyla pratik eğitime son verdikleri Bebek İlahiyat Okulu için bile, Türkiye’de 
yapılmış döneminin en iyi misyonerlik faaliyeti olduğunu söylemekten çekinmemişlerdir 
(Kocabaşoğlu, 2013).

Robert Kolej’in en büyük iki etkisinden biri Protestanlar’ı pragmatizm ile barıştırmaktır. 
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O güne kadar, misyon alanları farklı bölgelere gidip Protestan dinini anlatmak iken, o 
günden sonra, American Board, daha önce misyoner örgütlerinin yapmadığı bir şey 
yaparak misyon bölgelerindeki eğitim ve sağlık alanlarındaki eksikleri tahlil edip okullar 
ve hastaneler açar. Bu pragmatist bakış açısı, onlara diğer misyonerlik örgütlerinin 
ötesinde bir nüfuz alanı sağlamıştır. Değişen dünya ekonomisi, Amerikan hegemonyasını 
da beraberinde getirmektedir. Öte yandan geleneksel toplumdan modern topluma geçiş 
hız kazanmaktadır. Böyle bir atmosferde, Protestan ahlâkını yaymak, Protestanlık dinini 
yaymaktan daha önemli konuma gelmektedir. İhraç edilenin sadece Protestanlık olması 
yerine, gidilen bölgelerdeki insanları farklı bir ahlâk anlayışıyla tanıştırma fikri, artık 
American Board yetkilileri tarafından da kabul görmektedir. Böylece, ikinci plana atılan 
eğitim üzerinde tekrar durulmuştur. Hamlin’in İstanbul’da açtığı kolej örnek alınarak 
Tarsus, Bursa, Harput (Elâzığ) ve Merzifon gibi bölgelerde Amerikan kolejleri açılır 
(Alan, 2015; Keiser, 2005). Bölgeye gidip dinlerini anlatmak yerine, gittikleri yerlerin 
eksiklerini gözlemleyip bu doğrultuda çalışmalar yaparlar. Böylece birçok hastane ve okul 
açılır. Bölgedeki gayrimüslim halk, Amerikan kolejlerini tercih etmektedir. Kolejlerin 
müfredatında felsefe, sosyoloji, fizik, tarih, geometri gibi pozitif bilimlerin yanında, teolojik 
eğitim de vardır. Fakat eğitimde yarattıkları fark, modern dünya insanının da oluşması için 
zemin hazırlanmaktadır. Doğu’nun geleneksel toplumu çözülmektedir.

American Board okulları çok uzun yıllar gayrimüslim halka hizmet verir. Ancak 
Robert Kolej’den ne kadar etkilendilerse de o denli bir dönüşüme hazır değillerdir. 
Amerikan kolejlerinin Müslüman halka kapılarını açması, cumhuriyetin ilk yıllarına kadar 
bekleyecektir. Cumhuriyetin ilk yılları, çağdaş ülkeleri yakalama ve geç kalınmış sanayi 
devrimini gerçekleştirmeye çalışmakla geçer. Anadolu topraklarında bir burjuva sınıfının 
kendini var edememesi, geleneksel üretim ilişkilerinin 20. yüzyılın başlarına kadar sürmesini 
sağlamıştır. Fakat değişen iç ticaret hadleri ve merkez ülkelerin sanayi devrimlerini 
gerçekleştirmeleri sonucunda bu çabalar, tarımdan ve tüccarlıktan başka bir şeyi tecrübe 
etmemiş Türk halkı için olumlu sonuçlar vermemektedir. Ülkede bir sanayi devrimi 
yapılmalı, bir burjuva sınıfı oluşturulmalı ve Türk halkına seküler bilinç aşılanmalıdır. 
Ancak bu şekilde iktisadi bağımsızlık sağlanabilir. Diğer türlü merkez ülkelerin pazarı 
olmaktan öteye geçilemeyecektir. Ülkede yatırım yapabilecek sermayedarlar ya da sınai 
üretim yapabilecek kalifiye işgücü sınırlıdır. Cumhuriyetin kurucu kadroları, 1800’lerden 
beri ülke içinde çeşitli bölgelerde kolej düzeyinde eğitim veren Amerikan kurumlarının 
varlığını iyi değerlendirir. Kolejleri kapatmaz. Tersine, Amerikan kolejlerine, kapılarını 
Türk ve Müslüman halka açması ve dini eğitimin sonlandırılıp Millî Eğitim Bakanlığı’na 
bağlanmaları şartı ile faaliyete devam edebilecekleri sözü verilir. American Board örgütü 
de söyleneni yaparak, bu okulları Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlar ve Türk halkına da 
eğitim vermeye başlar. Sadece bu veriler dahi Robert Kolej’in, çağının ötesinde olduğunu 
kanıtlar niteliktedir. Daha öncesinde din değiştirmeye sıcak bakmayan Müslüman halktan, 
uzak durmayı tercih eden American Board, Müslüman halka Protestanlık dinini değil 
Protestan ahlâkını öğretmektedir. Bu pragmatist hamle, Amerikan kolejlerinin Türkiye 
modernleşmesindeki yerini kalıcı hale getirir. Yaratılmak istenen modern Türk insanı, 
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Amerikan hocalardan Amerikan ahlâkını öğrenerek yetişeceklerdir.
Robert Kolej, tüm bunlar yaşanırken yükselmeye devam eder. Kız öğrenciler için de 

Kolej’in hemen yanında bir bina kurulur. Sonra bu iki bina birleştirilerek tek bir okul 
haline getirilir. Hamlin, anılarında hep bir Amerikan Üniversitesi kurmak istediğini ifade 
etmektedir (Hamlin, 1878). Hamlin müstakil bir üniversite kuramasa da, Robert Kolej’in 
bir bölümü, daha sonra yükseköğretime tahsis edilerek Boğaziçi Üniversitesi adıyla eğitim 
vermeye başlar. Yeni bir toplum yaratmayı amaçlayan Cumhuriyet için, en büyük görev bu 
eğitim kurumlarına düşmektedir. Yeni toplum, Amerikan kolejlerinden doğacaktır. Balkan 
Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’na şahit olan Robert Kolej, eğitimine tek bir 
gün dahi ara vermez (Coşğun-Kandal, 2017,1). Fakat Kolej, tüm bu memleket ahvali ile de 
kopuk değildir. Politika, kültür-sanat, spor, edebiyat alanında birçok önemli ismi mezun 
eden Kolej, Türkiye modernleşmesi üzerinde büyük bir öneme sahiptir.

Sonuç

Geleneksel toplum ile ulaşılamayacak iktisadi çözülme; düşünen, sorgulayan, pozitif 
bilimleri öğrenmiş ve sınai eğitim almış yaratıcı kimseler tarafından gerçekleştirilebilir. 
19. yüzyılda doğu toplumları yeni bir düşünce sistemi arayışı içindedir. Robert Kolej, tam 
bu noktada İmparatorluk’un kalifiye insan eksikliğini gözlemlemiş ve bu ihtiyacı giderecek 
tarzda eğitim vermeye başlamıştır.  Doğu’da bir eğitim açlığı olduğunu görebilen Hamlin, 
daha önce yapılan tüm misyonerlik çalışmalarına yeni bir boyut kazandırmıştır. O zamana 
kadar modern ve seküler eğitimden tamamen uzak kalarak, kilisede dini eğitim veren 
Protestan misyonerliğinin yetersizliğini anlayıp, kilisede dini eğitim vermektense, modern 
bir okulda din eğitimi vermenin, Protestan mezhebini yaymanın ötesinde, Protestan 
ahlâkını yayacağını görmüştür. Ve o zamana kadar yapılanların aksine, kiliseyi modern bir 
okula taşımıştır. Robert Kolej’ini açmıştır. Bu kolej o zamana kadar olanların aksine, ırk ve 
din ayırt etmeyecektir. Bu Osmanlı İmparatorluğu ve ABD için imkânsız gibi görünse de 
Hamlin, etrafındaki hiç kimsenin göremediği eğitimli insan eksikliğinin giderilmesinin 
olası marifetlerini görmüştür. Eğitim verdiği kitleyi geniş tutarak, Osmanlı için 
vazgeçilemez duruma gelen Robert Kolej, sonradan Türkiye modernleşmesinde ve iktisadi 
dönüşümünde de mühim bir rol oynayacaktır. Bugüne kadar eğitimine ara vermeden 
devam eden Kolej, Protestan dinini yaymanın ötesinde, Protestan ahlâkını öğreterek 
insanlar yetiştirmeye devam etmektedir. Böylelikle, Türkiye’nin iktisadi dönüşümünde, 
Protestan ahlâkının ve Amerikan pragmatizminin başat aktörler olduğu da görülmektedir.
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I. Giriş

Günlük hayatında bireyin eylemleri, kendini ve dış dünyayı yine kendine özgü bir 
biçimde algılamasına göre şekillenir. Bu süreçte bireyin bilincinde tamamen pratik 
amaçlarla “bilgi stokları” depolanır. Bu bilgi stoklarını birey yarınına taşıdığı gibi, 
toplum tarafından kabul edilmesi halinde bunlar kuşaktan kuşağa da aktarılır. Toplumun 
kabul ettiği, kuşaktan kuşağa aktarılıp yeniden üretilen ve toplumun üyeleri tarafından 
içselleştirilip eylemlerinde yansıyan depolanmış bu bilgi stokları, zihniyet kavramının 
tanımlanmasına yardımcı olan ifadeler kümesidir (Aygül, 2014: 39).

Zihniyeti belirleyici bilgi stokları tarih boyunca çevre, iklim, nüfus, din, politika ve 
diğer faktörlere dair bilgilerin birikiminden oluşmuştur.

Bununla birlikte, her bilgi zihniyetin oluşmasında belirleyici etkiye sahip değildir. 
Zihniyetin belirlenmesiyle ilgili olarak bazı ölçütlerden bahsetmek mümkündür. İlk olarak 
günlük hayatta karşılaşılan her durumu zihniyetin bir yansıması olarak görmek doğru 
değildir. Bundan başka zihniyeti belirleyici esas, bilginin kuşaktan kuşağa aktarılarak gelmiş 
olması (süreklilik) ve toplumun bu bilgiye göre yaşıyor olmasıdır. Böylece zihniyet ile ilgili 
olarak iki nitelik ortaya çıkmaktadır. Birincisi zihniyet, içinde yaşanılan toplumun görünen 
yüzüdür. Bu bağlamda zihinsel yapılarla toplumsal yapılar şu anlamda bağdaşıktırlar; hem 
birbirlerini desteklerler hem de birbirlerini doğururlar. İkincisi zihniyet, aynı zamanda 
dışa yansımış davranışlar şeklinde de tezahür eder.

İktisat özelinde, zihniyetin belirleyicilerine ilişkin olarak bazı değerlendirmelerde 
bulunmak uygun olacaktır. Bu kapsamda, gündelik hayatında bireyin eylemlerini 
yönlendiren ahlâk ve zihniyet farklılıkları öne çıkmaktadır (Aygül, 2014: 44-5).

Belli bir dönemde belli bir toplumun benimsediği, bireylerin toplumsal davranışlarının 
nasıl olması gerektiğini belirleyen, uyulması zorunlu ve kınama ve ayıplama gibi toplumsal 
yaptırımlarla desteklenen kurallar bütünü olarak tanımlandığında, norm kavramı ahlâk 
kavramıyla aynı anlamda kullanılmış olmaktadır. Dahası ahlâk, davranışların doğru veya 
yanlış olarak ayırt edilmesini, davranışların iyi mi yoksa kötü mü olduğunun önceden 
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bilinmesini, bireyin yapması veya yapmaması gereken davranışları ve son olarak diğer 
bireylerden yapılması beklenen veya yapılmaması istenen davranışları kapsamaktadır. 
Bununla birlikte ahlâkın değiştirilmesinin zorluğu, sorgulanamazlığı ve eleştirilemezliği 
nitelikleri, onun bireyler için her zaman kabul edilebilir gerçeklikler olarak görülmemesine 
neden olmaktadır. Bundan dolayı bir ahlâk kuralının toplumsal hayatla ne kadar uyumlu 
olduğu sorgulanabilir. Buradan da bahsedilen zihniyet kavramına yaklaşılır (Aygül, 2014: 
45). Aslında burada, yukarıda bahsedilen iki ölçüt kullanılmaktadır. Şöyle ki bir ahlâk 
kuralı toplumun görünen yüzü olsa da eyleme dönüşmüş olmalı yani davranış şeklini 
alması gerekir. Söz konusu ahlâk kuralı bir davranış şeklini almışsa, bunun zihniyetin 
yansıması olduğu kabul edilebilir.

Kısaca, salt ahlâkın toplum hayatında merkezi bir işlevinin olduğunu söylemek güçtür. 
Bu güçlük dini inançlar ve felsefi düşünceler için de geçerlidir. Hepsinde, meşruiyet 
zeminine oturtulmuş olsun veya olmasın, norm ve reel arasında uyum veya çatışma tam 
olarak toplumsal süreçlerin ortaya çıkardığı zihniyete karşılık gelmektedir. Dolayısıyla 
iktisat özelinde, norm olarak iktisat ahlâkı ile kişinin gerçek davranışında sürdürdüğü 
değer ve inançların toplamı olan iktisat zihniyetinin ayırt edilmesi gerekir (Aygül, 2014: 
46). Böylece “olması gereken” anlamında iktisat ahlâkının norm ve “olan”ın ise zihniyetin 
yansıması olduğu kabulüyle Ortodoks İktisat’ta iktisadi bireyin tipolojisi olan “homo 
economicus”un ahlâkının iktisat ahlâkı olduğu belirtilebilir.

Bununla birlikte iktisat ahlâkı ile iktisat zihniyetinin ayrışması karmaşık bir meseledir. 
Başka bir deyişle, iktisat özelinde norm ile reel arasındaki uyum veya çatışma tam da 
bu noktada düğümlenmektedir. Her ne kadar bireyler iktisadi davranışlarını ahlâka 
dayandırarak meşrulaştırmaya çalışsalar da, çoğu kez farkında olarak veya olmayarak 
bunun dışına çıkıp kendilerinden de bir şeyler katma ihtiyacını hissederler. Dolayısıyla 
iktisadi zihniyetin yalnızca içsel bir boyuttan ibaret olduğu söylenemez1. İktisadi hayatla 
bunu belirleyen iktisadi zihniyet zıtlaşmaktadır (Sombart, 2011: 15; Aygül, 2014: 47-8). 
Böylece zihniyet konusunda subjektif bir boyutun bulunması bir yana; görünenin iktisadi 
hayat, görünmeyenin zihniyet olduğu ve dahası iktisadi hayatın zihniyetin “kendinden 
küçük bir gölgesi” olduğu kabul edilebilir.

Yukarıda zihniyete ilişkin verilen tanımlar ve açıklamalardan hareketle iktisadi zihniyet 
“toplumun kabul ettiği, kuşaktan kuşağa aktarılıp yeniden üretilen ve ilgili toplumun üyeleri 
tarafından içselleştirilip eyleme dökülen bilgi stoklarının iktisadi hayata yansıtılan kısmı” 
şeklinde tanımlanabilir. Burada önemle belirtilmelidir ki tüm zamanlar ve toplumlara 
ilişkin değişmez bir zihniyet tanımını kabul etmek mümkün değildir çünkü her tarihsel 
dönemin kendine özgü iktisadi yapılanmaları olduğu düşünülerek, tarihsel dönemlere göre 
ayrı ayrı iktisadi zihniyetlerden bahsedilebilir. Böylece her dönemde farklı zihniyetlere 

1 Nitekim Ülgener (2006b: 17)’e göre iktisadi zihniyet, iktisadi faaliyetlerinde “gerçek davranışında 
kişinin sürdürdüğü değer ve inançların toplamı”dır. Burada “gerçek davranışında sürdürdüğü” 
ifadesiyle anlatılmak istenen; söz konusu değer ve inançların düşünce boyutunda kalmayıp belli bir 
davranış biçimine dönüşmüş halde fiili ve elle tutulur bir gerçeklik kazanmış olmasıdır.
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sahip olan bireylerin varlığı da kabul edilebilir çünkü iktisadi hayatı tüm zamanlar için tek 
bir zihniyetin yönlendirdiği kabul edilemez. Zira kapitalizm öncesi toplumdaki bir köylü ile 
modern bir bankacı, zanaatkâr ile modern bir girişimci arasında (dönemsel, mesleki, hatta 
çocuklukla yaşlılık gibi) bireysel iktisadi zihniyet farklarının bulunduğu aşikârdır. Bununla 
birlikte egemen olan zihniyetin belirlenmesi -belirli bir tarihsel dönemin iktisadi yapısını 
belirleyen iktisadi sistemler içinde farklı zihniyetlere sahip bireylerin varlığı aşikâr olsa da- 
olgusal olarak konunun incelenebilmesi için gereklilik arz etmektedir. Böylece her tarihsel 
dönemin kendine özgü bir iktisadi yapısının olduğu ve dolayısıyla her iktisadi yapının da 
kendine özgü bir iktisadi zihniyetinin bulunduğu söylenilebilir. Tarihsel dönemlerin de 
üretim tarzlarına göre şekillendiği göz önünde bulundurulduğunda iktisadi zihniyet de 
üretim tarzlarına göre değişebilmektedir (Sombart, 2011: 16-8; Aygül, 2014: 49-51).

Kapitalizm öncesi bir iktisadi zihniyet yapısına sahip olan Osmanlı Devleti için yaptığı 
analizde M. Genç; iaşe, gelenekçilik ve fiskalizm olmak üzere üç iktisadi zihniyet ilkesi 
bulunduğunu ortaya koymuştur2. Kısaca, iaşe ilkesi “iktisadi faaliyete tüketici açısından 
bakılarak ilk üreticisinden nihai tüketiciye ulaşmasına kadarki tüm aşamalarında sıkı bir 
devlet müdahaleciliğiyle piyasada mal ve hizmet arzının mümkün olan en yüksek düzeyde 
tutulması”, gelenekçilik ilkesi “iktisadi ilişkilerde daima kurulu düzenin korunması 
ve geleneksel olarak kabul edilmiş kuralların gözetilmesi” ve fiskalizm ilkesi “iktisadi 
faaliyetlerde devlet gelirleri yönünden bu gelirlerin mümkün olduğu kadar yüksek düzeye 
çıkarılması ve ulaştığı düzeyin altına inmesinin engellenmesi amacının güdülmesi” şeklinde 
tanımlanmıştır (Genç, 2012; Bozpinar, 2018). Söz konusu ilkeler Osmanlı yönetimine 
iktisadi alanda referans çerçevesi oluşturmuştur. Osmanlı yöneticilerinin sayılan iktisadi 
zihniyet ilkeleri çerçevesindeki iktisadi davranışlarının Weber (2012)’in subjektif 
rasyonelliği anlamında rasyonel olduğu kabul edilebilir. Biz bunu Osmanlı rasyonalitesi 
olarak kavramsallaştırıyoruz3. Burada kapitalist çağda olmamıza rağmen kapitalizm 
öncesi toplumların bilgisine sahip olmamızın önemi ortaya çıkmaktadır. Öyleki Osmanlı 
rasyonalitesinin ancak kapitalizm öncesi toplum yapılarının bilinmesiyle anlaşılabileceğini 
düşünmekteyiz. Kuhn (2003: 60)’un belirttiği üzere “Zamanını doldurmuş kuramların, sırf 
bir kenara atıldıkları için, ilkece bilimsel olmadıkları söylenemez.”

Bu çalışmada iktisadi zihniyet yönünden Osmanlı insanı incelenecektir. İnceleme 
rasyonalite kavramı odağında yoğunlaşmıştır.

Çalışmada “karşılaştırmalı yöntem” kullanılmıştır. Bu kapsamda Batı Avrupa’da 
kapitalist tipin ortaya çıkışına varan süreçte, dönemin Batı Avrupa ile Osmanlı toplumları 
iktisadi zihniyet yönünden rasyonalite bağlamında incelenecektir.

2 Bu ilkelerin Orta Çağ’da feodal üretim tarzının egemen olduğu Batı Avrupa ülkelerinin toplumsal 
hayatında da geçerli olduğu görülmektedir. Ayrıntılar için bk. Heckscher (1935). Bununla birlikte 
M. Genç’in böylesi geçerliliğin mevcudiyetine ilişkin olarak herhangi bir açıklamasına tarafımızdan 
rastlanılmamıştır.

3 Bu kavramsallaştırmanın ilkeler bazında –aşağıda açıklanacak- toplumun üst tabaka veya alt 
tabakası ve üretici kesimi için de mutlak geçerliliğini ileri sürmüyoruz.



132

CİLT/VOLUME:	 3		
SAYI/ISSUE:	 9 Cumali Bozpinar

Çalışmanın birinci bölümünde toplumların maddi üretim şartları ile iktisadi zihniyet 
ilişkisi açıklanacaktır. Bu kapsamda tarihsel maddeci yaklaşım (Marxist yaklaşım) ile 
Alman Tarihsel Okulu düşünürlerinin görüşlerine yer verilecektir. İkinci bölümde 
ise Batı Avrupa ile Osmanlı Devleti rasyonalite temelinde iktisadi zihniyet yönünden 
karşılaştırılacaktır. Son olarak elde edilen sonuçlar ortaya konulup bazı tespitlerde ve 
önerilerde bulunulacaktır.

II. Toplumlarda Maddi Üretim Şartları-İktisadi Zihniyet İlişkisi

Toplumlarda egemen iktisadi zihniyet ile maddi üretim koşulları arasında bir ilişki 
bulunur. Söz konusu ilişkinin analizine dönük olarak iki yaklaşım bulunmaktadır. İlki K. 
Marx ve F. Engels’in ortaya koydukları tarihsel maddeci yaklaşım (Marxist yaklaşım) olup 
üretim ilişkileri öne çıkarılır ve mekanik olmamakla birlikte zihniyetin üretim ilişkileri 
kalıbını yansıttığı kabul edilir. Buna göre, toplumlarda artı-ürüne el koyulması (temellük 
edilmesi) mekanizmasının karakteristiğini ilgili toplumdaki üretim ilişkileri belirlemekte 
olup bu mekanizmanın ilgili toplum için dinsel inanışlar vb. temelinde şekillenen bir 
zihniyet yanı da bulunmaktadır. İkinci yaklaşım ise Alman Tarihsel Okulu çizgisini izleyen 
M. Weber ve W. Sombart’ın görüşleri çerçevesinde şekillenmiş olup, zihniyet öne çıkarılır 
ve zihniyetin özerk ya da bağımsız olarak maddi üretim koşullarını belirlediği kabul 
edilir. Bu yaklaşımın başlıca temsilcileri olarak Weber, Sombart, S. F. Ülgener ve Genç 
belirtilebilir. Weber, kapitalizmin doğuşunu Protestan ahlâkına ve Sombart Yahudiliğin 
gerekleriyle ilişkilendirirken Ülgener, Osmanlı Devleti’nde kapitalist nitelikte bir girişimci 
tipinin ortaya çıkamamasını Osmanlı toplumunda İslam dininin etkili olmasına bağlamış 
ve Genç, Osmanlı Devleti iktisadi zihniyetinin iaşe, gelenekçilik ve fiskalizm ilkelerine 
dayandığını ortaya koymuştur.

Marxist yaklaşıma göre tarihsel olarak geçerli maddi üretim koşulları –ki bu üretim 
tarzı olarak kavramsallaştırılmaktadır- ilgili toplumun zihniyetini belirler4.

4 Marx (2011: 39-40) kendi tarih yöntemi olan tarihsel materyalizmin tanımı bağlamında konuyla 
ilgili olarak şunları söyler: “...Varlıklarının toplumsal üretiminde, insanlar, aralarında, zorunlu, kendi 
iradelerine bağlı olmayan belirli ilişkiler kurarlar; bu üretim ilişkileri, onların maddi üretici güçlerinin 
belirli bir gelişme derecesiyle örtüşür. Bu üretim ilişkilerinin tümü, toplumun iktisadi yapısını, belirli 
toplumsal bilinç biçimleriyle örtüşen bir hukuki ve siyasal üstyapının üzerinde yükseldiği somut 
temeli oluşturur. Maddi yaşamın üretim tarzı, genel olarak toplumsal, siyasal ve entelektüel yaşam 
sürecini koşullandırır. İnsanların varlığını belirleyen şey, bilinçleri değildir; tam tersine, onların 
bilincini belirleyen, toplumsal varlıklarıdır. Gelişmelerinin belirli bir aşamasında, toplumun maddi 
üretici güçleri, o zamana kadar içinde devindikleri mevcut üretim ilişkilerine ya da, bunların hukuki 
ifadesinden başka bir şey olmayan, mülkiyet ilişkilerine ters düşerler. Üretici güçlerin gelişmesinin 
biçimleri olan bu ilişkiler, onların engelleri haline gelirler. O zaman bir toplumsal devrim çağı başlar. 
İktisadi temeldeki değişme, kocaman üstyapıyı, çok ya da az bir hızla altüst eder. Bu gibi altüst 
oluşların incelenmesinde, daima, iktisadi üretim koşullarının maddi altüst oluşu ile –ki, bu, bilimsel 
bakımdan kesin olarak saptanabilir-, hukuksal, siyasal, dinsel, artistik ya da felsefi biçimleri, kısaca, 
insanların bu çatışmanın bilincine vardıkları ve onu sonuna kadar götürdükleri ideolojik biçimleri 
ayırt etmek gerekir. Nasıl ki, bir kimse hakkında, kendisi için taşıdığı fikre dayanılarak bir hüküm 
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Belirtmekte fayda vardır ki Marxist yaklaşıma göre toplumun maddi koşullarının 
ilgili toplumun zihniyetini belirlemesi mekanik bir niteliğe sahip5 değildir yani toplumun 
maddi üretim koşulları o toplumun zihniyetini belirlediği gibi zihniyet, maddi üretim 
koşullarının değişimini engelleyici ya da yönlendirici bir niteliğe de sahiptir6. Marx ve 
Engels (2015: 61-2) bunun açıklamasını ideoloji kavramını kullanarak yaparlar:

“...Tarih, her biri kendinden önce gelen kuşaklar tarafından kendisine aktarılmış 
olan malzemeleri, sermayeleri, üretici güçleri kullanan farklı kuşakların art 
arda gelişinden başka bir şey değildir; bu bakımdan, her kuşak, demek ki, bir 
yandan geleneksel faaliyeti tümüyle değişmiş olan koşullar içinde sürdürür ve 
öte yandan, tümüyle değişik bir faaliyetle eski koşulları değiştirir; bu, kurgu 
yoluyla öyle çarpıtılabilir ki, daha sonraki tarih önceki tarihin amacı haline 
getirilir, örneğin, Amerika’nın keşfine, Fransız devriminin patlamasına yardım 
etme amacı atfedilir; dolayısıyla, böylece tarih kendine özgü amaçlar edinir 
ve ‘diğer kişiler gibi bir kişi’ ... haline gelir, oysa geçmiş tarihin, ‘belirleme’, 

verilmezse, böyle bir altüst oluş dönemi hakkında da, bu dönemin kendi kendini değerlendirmesi 
göz önünde tutularak, bir hükme varılamaz; tam tersine, bu değerlendirmeleri maddi yaşamın 
çelişkileriyle, toplumsal üretici güçler ile üretim ilişkileri arasındaki çatışmayla açıklamak gerekir...”

5 Bu nitelik, Marxist yaklaşıma yönelik ekonomik determinizm suçlaması olarak iktisat yazınında 
önemli bir tartışmadır. Toplumsal kurumların ekonomik belirlenimi özellikle kapitalist bir 
fenomendir ve Orta Çağ toplumuna uygulanamaz ki bu toplumda ideoloji ve siyaset (din) kilit rol 
oynar. Orta Çağ Katoliklik, Antik Çağ da siyaset üzerine var olmamıştır fakat bunlar ekonomik 
ilişkilerin kısmen ifadesi, rasyonalize edilmesi ve yaşanması formlarıdır. Prekapitalist toplumlardaki 
ekonomik içerikte olmayan sosyal yapı unsurları –inanç sistemleri, kurumsal yapılar, kültürel 
gelenek vb.- ikincil nitelikte olmakla birlikte sosyal ilişkilerin yeniden üretimini düzenlemişlerdir. 
Sosyal formasyonda Orta Çağ Avrupası’nda dinin, Avustralya Aborijin toplumlarında akrabalık 
ilişkilerinin ve Klasik Yunan dünyasında dinin egemenliği Marxist ekonomik indirgemeciliğe karşı 
kullanılmıştır fakat Marx, bu sözde baştan başa ekonomik olmayan üstyapı unsurlarının da üretim 
ilişkileri fonksiyonunu yerine getirdiğini vurgulamıştır. Ayrıntılar için bk. Haldon (1993).

6 Bunun yanında, Tosh (2013: 163-4)’un da belirttiği üzere maddi üretim koşulları (ekonomik altyapı) 
ile zihniyet (üstyapı) arasındaki ilişki kaba bir determinist model niteliğinde değildir. İlk olarak 
üretici güçler üretim araçlarıyla ve emekçinin kol gücüyle sınırlı olmayıp teknik hünerler ve bilimsel 
bilgi de bunlara dâhildir. İkinci olarak siyaset ve ideolojinin, Marx’ın bakışından ancak ekonomik 
altyapıyla ilişkili olarak kavranabileceği açık olmakla birlikte Marx, ters yöndeki etkiler için de açık 
kapı bırakmıştır. Bu kapsamda önceden mülkiyet hakları ve yasal yükümlülüklerin belirlendiği 
bir çatı oluşturulmaksızın herhangi bir ekonomik ilişki sistemi kurulamaz yani zihniyet, üretim 
ilişkilerini yansıtmakla kalmaz, bunları geçerli ve mümkün kılma işlevi de görür. Son alarak, Marx, 
ekonomik olmayan bütün sosyal ilişkilerin bu altyapıya göre belirlendiğini de ileri sürmemiştir. 
Böylece ekonomik altyapının, üstyapı unsurlarını en ince ayrıntısına varana dek belirlemediğinin 
ancak kısıtlayıcı koşullar koyduğunun söylenmesi Marx’ın yaklaşımının özüne daha uygun olacaktır. 
Nitekim Engels (2000) bu noktayı ısrarla vurgulamıştır: “...Materyalist tarih anlayışına göre, tarihte 
en sonunda belirleyici etken, gerçek yaşamın üretimi ve yeniden üretimidir. Marx da ben de bundan 
daha çoğunu asla ileri sürmedik. Bundan ötürü, herhangi bir kimse bunu ekonomik etken biricik 
belirleyici etkendir diye bozarsa, bu önermeyi anlamsız, soyut, saçma bir söze dönüştürüyor 
demektir. Ekonomik durum temeldir, ama üstyapının çeşitli ögeleri... de tarihsel savaşımların 
gidişinde etkilerini gösterirler ve birçok durumda özellikle onların biçimini belirlerler...”
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‘amaç’, ‘tohum’, ‘fikir’ gibi terimlerle belirtilmesi, daha önceki tarihin bir 
soyutlamasından, daha önceki tarihin yakın tarih üzerinde meydana getirdiği 
aktif etkinin soyutlamasından başka bir şey değildir...”

Burada ideoloji vasıtasıyla yani çarpıtarak “sonraki tarihi önceki tarihin amacı haline 
getiren” iktidar sahipleridir (Marx ve Engels, 2015: 72-3):

“...Egemen sınıfın düşünceleri, bütün çağlarda, egemen düşüncelerdir, başka 
bir deyişle, toplumun egemen maddi gücü olan sınıf, aynı zamanda egemen 
zihinsel güçtür. Maddi üretim araçlarını elinde bulunduran sınıf, aynı 
zamanda, zihinsel üretimin araçlarını da emrinde bulundurur, bunlar o kadar 
birbirinin içine girmiş durumdadırlar ki, kendilerine zihinsel üretim araçları 
verilmeyenlerin düşünceleri de aynı zamanda bu egemen sınıfa bağımlıdır. 
... Egemen sınıfı meydana getiren bireyler, başka şeyler yanında bir bilince 
de sahiptirler ve sonuç olarak düşünürler; bu bireyler, bir sınıf olarak egemen 
oldukça ve tarihsel çağı bütün genişliğince belirledikçe, elbette ki, bu bireyler 
sınıflarının bütün genişliğince egemendirler ve öteki şeyler bakımından olduğu 
kadar, düşünürler, fikir üreticileri olarak da egemendirler ve kendi çağlarının 
düşüncelerinin üretimi ve dağıtımını düzenlerler; o halde onların düşünceleri, 
çağlarının egemen düşünceleridir...”

İktidar sahiplerinin ideoloji vasıtasıyla zihniyetin maddi üretim koşullarını belirleyici 
kılmaları üç aşamalı bir süreçte gerçekleşir (Marx ve Engels, 2015: 75-6):

“1-Fikirleri, ampirik nedenlerle maddi bireyler olarak ve bizzat bu insanların 
ampirik koşullar içinde, egemen olan insanlardan, bu insanların kendilerinden 
ayırmak ve sonuç olarak tarihe egemen olanların fikirler ya da yanılsamalar 
olduğunu kabul etmek.

2-Fikirlerin bu egemenliğine, bir düzen getirmek, birbirini izleyen egemen 
fikirler arasına mistik bir bağ koymak gerekir ve buna, fikirleri ‘kavramın 
kendi kendini belirlemeleri’ olarak kavramakla ulaşılır. (Bu, düşüncelerin kendi 
ampirik temelleriyle birbirlerine gerçekten bağlı bulunması olgusu, bu ikinci işi 
olanaklı kılar; bundan başka, arı ve yalın düşünceler olarak anlaşıldıklarından, 
bu düşünceler, kendinden farklılaşmalar haline, bizzat düşünce üreten ayrımlar 
haline gelirler.)

3-Bu ‘kendini belirleyen kavram’ı, mistik görünümünden soymak için, o, bir 
kişi -‘özbilinç’- haline dönüştürülür, ya da büsbütün materyalist görünmek için, 
ondan tarihte ‘kavram’ı temsil eden, yani kendileri de tarih yapımcıları olarak, 
‘gardiyanlar komitesi’ olarak, egemenler olarak, ‘düşünürler’i, ‘filozoflar’ı, 
ideologları temsil eden bir kişiler dizisi yaratılır. Bir çırpıda tarihin bütün 
materyalist öğeleri çıkarılıp atıldı ve böylece artık kurgu alanında rahatça 
doludizgin at koşturulabilir...”
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Bu açıklamalar Osmanlı iktisadi zihniyetinde ifadesini adalet dairesi7 kavramında 
bulmuştur. Buna göre; Osmanlı Devleti’nde üretim ilişkileri sonucu belirlenen artı-ürüne 
devlet tarafından el konulması adaletin gereğidir ve bu gereklilik ideolojik olarak statüleri 
meşrulaştıran dinsel temele dayandırılmaktadır8.

Ülgener (1940: 358, 9 no.lu dipnot) ise, iktisadi zihniyet ile maddi üretim koşulları 
arasındaki ilişkiye ilişkin şunları söylemektedir:

“...ekonomi zihniyeti mefhumunun, ... ekonomi ideolojisiyle karıştırılması 
doğru olmayacağına... işaret etmeliyiz. İdeoloji, ilk bakışta mahz hakikatin 
ifadesi olduğu zannedilmekle beraber, fiiliyatta ekseriya muayyen bir zümrenin 
menfaat ve ideallerini tahakkuk ettirmek için ileri sürülmüş bir fikir tarzıdır; 
bu manada komünist yahut faşist ilh... ekonomi ideolojilerinden bahsedilebilir. 
Zihniyet ise, uzun asırların üst üste yığdığı ve muayyen zümrelerin şahsi arzu 
ve ideallerinden müstakil olarak tahteşşuurda tamamıyla insiyaki hale getirdiği 
fikirlerin heyeti umumiyesidir; ekonomi zihniyeti bu suretle kendisini, arkasına 
ekseriya haris menfaatlerin gizlendiği idelerden, yani ideolojilerden kolaylıkla 
ayırt eder. Gerçi ideolojiler, ortaya atıldıktan kısa bir zaman sonra seri bir 
muvaffakıyet iddiasıyla, şümul sahalarını muayyen ve mahdut zümrelerin 
hususi fikir istikametine münhasır bırakmak istemezler ve kendilerini geniş 
kütlelerin samimiyetle benimsediği yerleşik bir zihniyet olarak tanıtmaya 
çalışırlar. İdeoloji ile zihniyet arasında mütekabil tesirler büsbütün inkâr 
edilmemekle beraber, her ikisinin kısa bir zamanda birbiriyle birleştiğini 
zannetmek, fikrî ve manevî hayatın bati istihalelerini pek basit telâkki etmek 
demek olur...”

7 İnalcık (1964)’a göre Osmanlı Devleti’nde artı-ürünün devlet tarafından temellük edilmesinin 
ideolojik temelini “kadim Doğu ilkesi” (the old Oriental maxim) adalet dairesi sağlamıştır. Buna göre 
adalet dairesi şöyle ifade edilmektedir: Hükümdarın, askeri olmaksızın gücü de yoktur; parasız asker 
de olmaz; hükümdarın tebaasının refahı olmaksızın para olmaz ve adalet olmaksızın tebaanın refahı 
da olmaz. Görüldüğü üzere adalet dairesi “iktisadi yeniden üretimin ideolojik yeniden üretime yani 
artığın üretilmesinin adalet ve siyasi düzenin otoriteler tarafından adil bir biçimde idare edilmesine 
bağlı olduğunu telkin ederdi” (Keyder, 1989: 28). Öz (1999)’e göre Osmanlı belgelerinde “daire-i 
adliye” de denilen adalet dairesi dairesel bir döngü biçiminde açıklanmıştır: Adalet, dünyanın 
kurtuluşunu sağlar; dünya, duvarı devlet olan bir bağdır; devleti düzenleyen şeriattır; hükümdar 
olmadan şeriat korunamaz; askersiz hükümdar duruma hâkim olamaz; mal olmadan hükümdar 
asker toplayamaz; malı toplayacak olan tebaadır; tebaayı hükümdara kul eden ise adalettir.

8 Burada Haldon (1993: 53)’un dikkati çektiği üretim tarzıyla emek sürecinin aynı anlamda 
kullanılmasının da ideolojik bir işlev gördüğünü belirtmek uygun olacaktır. Buna göre; üretim 
tarzının bir anlamı emek sürecidir ki bu üretici organizasyon tiplerinin genelleştirilmesine imkân 
sağlar; hane tipi, çiftçi tipi, göçer tip vb. Böylesi bir tipleştirme nihayetinde içinde bulunduğu sosyal 
formasyondan kopuk bir şekilde sadece betimleme sağlar. Bu makro perspektiften yani sosyal 
formasyonunun bütünlüğünden kopuk fakat sosyal formasyon üretici organizasyon tipiyle sınırlı bir 
yapı gibi meşrulaştırılmaktadır. Adalet dairesi kavramı kullanılarak Osmanlı tımar sisteminin sanki 
tüm Osmanlı sosyal formasyonuymuş gibi bir görüntü yaratıldığı kabul edilebilir.
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Görüldüğü üzere Ülgener (1940), “yanlış bilinç” anlamında ideolojinin9, üretim 
ilişkilerinin meşrulaştırılmasındaki işlevini kabul etmekle birlikte adeta bilinçaltına 
yerleşmiş saydığı zihniyete göre belli zümrelerin çıkarlarına hizmet etmesi yönüyle 
ideolojinin daha dar kapsamlı olduğunu kabul etmektedir. Bu açıklamalar, ideolojinin 
üretim ilişkilerinin yanlış bilinç yaratılması yoluyla meşrulaştırılmasına hizmet ettiği 
şeklindeki Marxist görüşün başka şekilde ifadesi olarak kabul edilebilir (Jakubowski, 
1936; Marx ve Engels, 2015).

III. Osmanlı Devleti ile Batı Avrupa Karşılaştırması: Osmanlı 
İktisadi Zihniyeti Hangi Rasyonalite?

Ülgener (2006a), Osmanlı insanının kapitalizm öncesi toplumlara özgü bir iktisadi 
zihniyet yapısında bulunmasını İslam dininin etkisiyle açıklarken, Weber, zihniyetin bir 
unsuru olarak din ile iktisat arasında kurduğu ilişkiyle kapitalizmin doğuşunu açıklamıştır10. 
Burada Weber’in açıklaması, Hristiyanlık dininde yaşanan reformasyonun da etkisiyle Batı 
Avrupa insanında kapitalist zihniyet yönünde dönüşüm yaşandığı şeklindedir. Weber’e 
göre kapitalist zihniyet, genel olarak sanıldığı gibi sınırsız bir kazanma ve sömürme hırsı 
değildir zira öylesi tarihin her döneminde görülmüştür. Reformasyonun sonucunda farklı 
olarak Batı Avrupa’da “Tanrı’nın isteğine yönelik olarak” “bu dünyadaki hayat biçiminin öte 
dünyadan bakarak” düzenli bir meslek çatısı altında rasyonel-metodik çalışmayı kendine 
vazgeçilmez bir hayat ilkesi haline getirmiş, tüketim ve gösterişten çok tutumlu ve hesabını 
bilen nitelikte yeni bir insan tipi ortaya çıkmıştır11. Bu dünyadaki hayat biçiminin de öte 
dünyadan bakarak rasyonel hale getirilmesinde riyazetçi protestanlığın meslek kavramının 
etkisi olmuştur (Ülgener, 2006a: 12; Weber, 2011: 140-1). Bu etkiyle ilgili olarak Weber, bir 
yanda bu düzenli hayat tutkusu ile diğer yanda protestanlığın (Luther kolu hariç) metodik-

9 Jakubowski (1936) gibi “yanlış bilinç” anlamında kullandığımız “ideoloji” kavramı, ilk kez Fransız 
Devrimi sonrasında yazılmış Fransızca metinlerde karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemde Fransız 
materyalistler kendi düşüncelerini tanımlamak üzere ideoloji kavramını kullanmaya başlamışlardır. 
Bu filozoflar, düşünce (idea) biliminin (logaos) tam tercümesi olarak ideologie, bu bilimle 
uğraşmaları nedeniyle kendilerini adlandırmak üzere de ideologues kavramlarını kullanmayı tercih 
etmişlerdir. İdeoloji kavramıyla karşılanması önerilen düşünce biliminin amacı ise, düşüncelerin 
doğal kökenlerini araştırmak, yanılsamaları ve yanılgıları açığa çıkartarak topluma ilişkin doğruları 
toplumsal reformların hizmetine sunmak olmuştur. Bununla birlikte başlarda olumlu bir anlam 
içeren kavram, daha sonra Napolyon’un ideologlara yönelik eleştirileriyle olumsuz bir vurguyla 
kullanılmaya başlanılmıştır (Çelik, 2005: 27-8).

10 Bununla birlikte Weber (2011: 249)’e göre Protestanlık’ın olduğu yerlerde istisnasız kapitalist 
zihniyetin var olduğu söylenemez çünkü bunların ilişkisinin karmaşık tarihsel olguların birbiriyle 
nedensel bağları içinde anlaşılabileceğini kabul eder.

11 Weber (2011: 248) “Ben ısrarla, reformasyonun yalnızca kapitalist ruhu, ‘ya da gerçekten’ (ekonomik 
düzen olarak) kapitalizmi yarattığı şeklindeki ‘budalaca’ tezlerin olabilirliğini reddettim; çünkü 
önemli kapitalist işletme biçimleri reformasyondan çok daha önce de vardı.” diyerek yeni tip 
(kapitalist tip) insanın ortaya çıkmasında zihniyet değişiminin önemine vurgu yapmaktadır.
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riyazetçi12 kanadı olan Calvinizm ve bununla aynı çizgide olmak üzere Püritanizm13 
arasında bir yakınlıktan bahsetmektedir14 (Ülgener, 2006a: 12).

Cameron ve Neal (2003)’dan anlıyoruz ki Orta Çağ’da Batı Avrupa’da az veya 
çok istikrarlı bir şekilde tarım dışı üretimde (imalatta) teknolojik yenilikler (icatlar) 
gerçekleşmiştir ve bu yenilikler üretimde kullanılmıştır. Geç Orta Çağ’dan sonra bu 
yeniliklerin ifadesi imalathaneler olmuştur. Böylece en azından İngiltere tekstil imalatı 
sektöründe göründüğü kadarıyla loncaların tedrici olarak gözden kayboldukları ve 
üretimin kırsal bölgelere taşındığı anlaşılmaktadır. Bu altyapı değişiklikleri yanında Batı 
Avrupa’da Orta Çağ sonlarında yaşanan Rönesans ve Reform hareketleriyle -Rönesans’ın 
aklın egemenliğini getirmesi ve Reform’un dinin egemenliğini sona erdirmesiyle- üstyapı 
ve dolayısıyla zihniyet de değişmiştir. Batı Avrupa’da Orta Çağ boyunca Hristiyanlığın 
toplum üzerindeki baskısı, Orta Çağ’ın sonlarına gelindiğinde “reform” hareketlerine bir 
gerekçe oluşturmuştur. Reform sonucu ortaya çıkan Protestanlık, Batı Avrupa insanındaki 
Orta Çağ’ın maddi dünyayı dışlayan zihniyetini değiştirerek dünyevi eylemlerin yerine 
getirilmesinin Tanrı’nın isteği olduğu şeklinde bir zihniyeti geçerli hale getirmiştir. Dahası 
Protestanlık her türlü irrasyonel ve metafizik bilgiyi dışlayarak rasyonel, pozitivist ve 
seküler bir zihniyet geliştirmiştir. Bu zihniyetin gereği olarak, Protestanlık öncesinde 
hayıflanan ticaret yaparak para kazanılması ve benzeri nitelikteki eylemler birer erdemli 
eylem haline gelmiştir. Böylece Protestanlığın geliştirdiği bu zihniyet kapitalist zihniyeti 
oluşturmuştur (Salgar, 2014). Rönesans ise kısaca XV. ve XVI. Yüzyıl’larda İtalya’da yaşanan 
entelektüel ve kültürel gelişmelerdir. Bu süreçte dini ve mistik bilgi karşısında akla dayalı 

12 Riyazetin sözlük anlamı “yabani bir hayvanı evcilleştirmek, serkeş atı eğitmek; egzersiz yapmak” 
iken tasavvufi anlamı “nefsi eğitmek için onu birtakım tabii ve meşru arzularından mahrum 
etmektir.” Riyazetin esasını nefsin yeme, içme ve cinsel arzularının, mal-mülk, makam-mevki ve 
şan-şöhret gibi dünyevi istek ve tutkularının kontrol edilebilmesi için bir yandan yeme, içme, uyuma 
ve konuşmanın azaltılarak zaruret ve ihtiyaç halleriyle sınırlandırılması, diğer yandan nefsin zor 
işlere koşulması ve nefsin zafiyeti karşısında uyanık olunması teşkil etmektedir (Uludağ, 2008). 
Dolayısıyla riyazetçi, adeta dünyanın kötülüklerinden kaçmaktadır. Diğer taraftan Calvinizm’in 
metodik-riyazetçiliğinde, kötülüklerinden dolayı dünyadan kaçmak yerine bu kötülüklerin disiplinli 
bir nefis terbiyesi ile göğüslenerek alt edilebileceği zihniyeti geçerlidir. Böylece Ülgener (2006a)’in 
kullandığı metodik-riyazetçi kavramında “metodik” ibaresinin disiplini ifade ettiği anlaşılmaktadır.

13 Calvinizm, Cenevre merkezli olarak ortaya çıkmakla birlikte yayılmış ve sonrasında İngiltere’de 
diğer Protestan kolları ile birlikte Püritanizm’in doğuşuna yol açmıştır. Calvinizm ve Püritanizm 
iş ve meslek ahlâkındaki ortak görüşleri ile o gün bugün biri diğerinin yerine kullanılagelmiştir 
(Ülgener, 2006a: 12, 7 no.lu dipnot).

14 Weber’in kapitalizmin doğuşunu zihniyetin bir unsuru olarak din (Protestanlık) ile iktisat arasında 
kurduğu ilişkiyle açıklamasına benzer bir açıklamayı Sombart Yahudilik’le yapmıştır. Sombart’a 
göre XVI. Yüzyıl’dan itibaren kapitalizmin ortaya çıkışında Yahudilerin iktisadi zihniyeti etkili 
olmuştur. Sombart, Yahudilerin dininin gündelik hayatın tüm ayrıntılarına varana dek -rasyonellik 
dâhil- kapitalist zihniyeti içinde barındırdığını, bu zihniyetin kapitalizmin doğuşuna yol açacak 
nitelikteki gelişmelerle birlikte bir noktada kapitalizmi doğurduğunu kabul etmektedir (Sombart, 
2005; Sombart, 2011). Sombart’ın kapitalizm doğuşu ve Yahudilik arasında kurduğu bağla ilgili bir 
inceleme için bk. Öz (2013).
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yani rasyonel bilginin önemi Batı Avrupa’da XVI. Yüzyıl’dan itibaren artmış ve Hristiyanlık 
dinine yönelik tepkiler oluşmuştur. Rönesans sürecinde, Orta Çağ boyunca yasaklanan 
keşif, çalışma ve tabiatı anlama çabaları kabul edilir duruma gelmiştir. Böylece dünyevi 
bir zihniyet ortaya çıkmıştır (Yaşar, 2011). İslam toplumlarında ise o dönemde etkili olan 
tasavvuf zihniyeti insanları maddi dünyadan kopuk bir hayata yöneltmiştir. Bu kapsamda 
Osmanlı eğitim kurumları olan medreselerde Selçuklu dönemi geleneği sürdürülerek 
Gazali’nin temsil ettiği tasavvufun etkili olduğu belirtilebilir (Salgar, 2014).

Yukarıda yer alan açıklamalar, Batı Avrupa’da kapitalizmin ortaya çıkışında dönemin 
Batı Avrupa insanında mevcut rasyonelliği de barındıran iktisadi zihniyetin etkili 
olduğunu göstermektedir. Buradaki rasyonellik kavramı içerik olarak Ortodoks İktisat’ın 
kabul ettiği anlamda rasyonelliktir. Osmanlı iktisadi zihniyetinde ise bu anlamda değil de 
“Osmanlı rasyonelliği” diyebileceğimiz türden bir rasyonellik geçerli olmuştur. Hem iki 
tür rasyonellik arasındaki farklılığın hem de “Osmanlı rasyonelliği”nin anlaşılabilmesi için 
bazı açıklamalarda bulunmak uygun olacaktır.

Batı düşüncesinde Aristotales’ten beri insanın doğasına ilişkin geleneksel tanımlamaya 
göre “insan logos (akıl) sahibi bir varlıktır.” Bununla birlikte Batı geleneğinde bu tanım 
Latince “ratio” kavramı ile ifade edilmiştir. Bu, “insanın rasyonel bir varlık olması” demektir. 
İnsanın rasyonel varlık olduğunu söylemekle, akıl sahibi varlık olduğunu söylemek 
arasında önemsiz sayılamayacak bir fark vardır. Ratio kavramı, logostan farklı olarak 
hesaplama yetisi olarak kavranmaktadır. İnsanın rasyonel bir varlık olarak tanımlanması 
sürecine, daha sonra “ekonomik varlık” (homo economicus) olarak tanımlanması eşlik 
etmiştir (Yılmaz, 2009: 17; Aykutalp ve Çelik, 2017). Weber (2012) ise iktisadi anlamda 
biçimsel rasyonellik ve subjektif rasyonellik olmak üzere iki tür rasyonellik tanımlamıştır15. 
Biçimsel rasyonellikte, iktisadi davranışta teknik olarak mümkün bir şekilde nicel 
hesaplama yapılabilirken, subjektif rasyonellikte iktisadi davranış mutlak değerlerden16 
oluşan (geçmiş, mevcut ya da gelecek) bazı ölçütlere göre değerlendirilmektedir. Dolayısıyla 
subjektif rasyonellik kavramı çok fazla belirsizlik içermektedir. Şöyle ki bu kavram 
çerçevesinde iktisadi davranış için teknik olarak en yeterli metotlarla yapılan hesaplama 
yeterli olmamakta aynı zamanda ahlâki, siyasi, faydacı, hedonist (hazcı), feodal, eşitlikçi 

15 Bu çalışmada Weber’in “substantive rationality” kavramının karşılığı olarak “subjektif rasyonellik/
rasyonalite” kavramı kullanılmıştır. Substantive kelimesinin Türkçe karşılığı olarak “tözel” ve “özsel” 
kelimeleri kullanılmaktadır. Bunlardan tözel kelimesinin anlamı “tözle ilgili” olup bu da “değişenlerin 
özünde değişmeden kaldığı varsayılan idealist kavram, cevher” anlamındaki töz kelimesinden 
gelmektedir. Özsel kelimesi de benzeri anlama sahiptir “Bir şeyin temel ögesiyle ilgili, özle ilgili”. 
Görüldüğü üzere substantive kelimesi subjektif bir anlam içeriğine sahiptir. Dolayısıyla herhangi bir 
kavram substantive nitelikte ise, buna pozitif bilim kriterleri uygulanamaz. Bu nedenle her ne kadar 
Türkçe çevirisi olarak “özsel rasyonalite” kavramı kullanılsa da “substantive rationality” kavramı 
subjektif bir anlam içerdiğinden “subjektif rasyonalite/rasyonellik” kavramının kullanılmasının 
daha uygun olacağı düşünülmektedir. Kelimelerin anlamı için Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe 
Sözlük’ten yararlanılmıştır.

16 Kırmızıaltın (2017: 24)’a göre, bu mutlak değerler “belirli bir inanç seti bağlamında” ortaya 
çıkmaktadır.
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ya da başka bir mutlak ölçüt uygulanmakta ve iktisadi davranışın sonuçları –bunlar doğru 
hesaplama anlamında biçimsel olarak rasyonel olsa da- bu değerlere göre ölçülmektedir17. 
Bu tür rasyonellik için neredeyse sonsuz sayıda olası değer ölçütleri vardır. Bütün bu 
yaklaşımlar parasal açıdan hesaplamanın biçimsel rasyonelliğini ikinci dereceden önemli 
ve hatta özellikle modern hesaplama şeklinin sonuçlarıyla ilgili bir şey söylenmeden önce 
bile görece mutlak hedeflerine temelde zıt görebilmektedir (Weber, 2012: 199-201).

Buradan şu sonuca ulaşmaktayız: Osmanlı yöneticilerinin iktisadi zihniyet ilkeleri 
çerçevesindeki iktisadi davranışları Weber (2012)’in subjektif rasyonelliği anlamında 
rasyoneldir18. Biz bunu kısaca Osmanlı rasyonalitesi olarak kavramsallaştırıyoruz. Böylece 
kapitalist çağda olmamıza rağmen kapitalizm öncesi toplumların bilgisine sahip olunması 
halinde Osmanlı rasyonalitesinin anlaşılabileceğini kabul etmek gerekmektedir19.

Diğer taraftan rasyonalite yönünden karşılaştırıldığında Osmanlı Devleti ve Batı 
Avrupa’yla ilgili bazı temel tespitlerde bulunulması mümkün olmaktadır.

Tarihsel olarak bakıldığında Batı Avrupa zihniyeti, rasyonalitenin evrim geçirmesi 
yönüyle Osmanlı Devleti zihniyetinden farklılaşmaktadır. Batı Avrupa zihniyetinde 
rasyonellik evrim geçirerek Weberci anlamda subjektif rasyonellikten biçimsel 
rasyonellik halini almıştır. Biçimsel rasyonelliği barındıran iktisadi insan tipolojisi “homo 
economicus”dur ve bu tip, iktisadi davranışında teknik tüm imkânları kullanarak nicel 
hesaplama yapmaktadır. Rasyonelliğin diğer türü olan subjektif rasyonellik ise, kapitalizm 
öncesi toplumsal yapılardaki insana özgü olup bu insan tipi iktisadi davranışlarında objektif 
olarak teknik imkânlardan yararlanarak nicel bir hesaplama yapmamakta ve genel olarak 
geleneksel değerlere göre hareket etmektedir. Batı Avrupa’nın homo economicus tipinde 
ifadesini bulan biçimsel rasyonelliğinden farklı olan ve dolayısıyla Batı Avrupa zihniyeti 
ile Osmanlı zihniyeti arasında farklılığı ifade eden iktisadi zihniyet ilkelerine dayanan bu 
değerleri Osmanlı rasyonalitesi olarak kavramsallaştırıyoruz.

Osmanlı rasyonalitesinin tüm yönleriyle Osmanlı piyasa yapılarında yansıdığını 
görebilmekteyiz20. Tüm kapitalizm öncesi toplumsal yapılarda olduğu gibi Osmanlı 

17 Kırmızıaltın (2017: 25)’a göre, Weber subjektif rasyonaliteyi değer rasyonel sosyal eyleme bağlı olarak 
tanımlamaktadır. Bu tanımlamada eylem ile doğrudan ilişkiye girilmemekte fakat salt hesaplamaya 
(teknik olarak mümkün yöntemlere) dayanılmayarak değer ölçeği olarak belirli kriterlerin kullanımı 
söz konusudur. Değer ölçeğinin çeşitliliği tek bir değere bağlı bir rasyonalite tanımlamayı engeller. 
Görüldüğü üzere, hesaplamaya (ratio) indirgenmiş bir akla bağlanmayan subjektif rasyonalite belirli 
bir tarihsel andaki etik, politik, eşitlik gibi kriterlerin oluşumunu ve gelişimini dikkate alır.

18 Kula (1985) aynı kavramsallaştırmayı yapmamış olmakla birlikte bu anlamda rasyonaliteden 
bahsetmektedir.

19 Dolayısıyla kapitalizm öncesi toplumların anlaşılmasına ilişkin kuramlar zamanını 
doldurduklarından bir kenara atılmış olsalar da bilimsel niteliklerini korumaktadırlar ve ancak bu 
kuramlardan yararlanılarak Osmanlı toplumu iktisadi zihniyet yönünden anlaşılabilir.

20 Bu çalışmanın sınırlılığı içinde Osmanlı piyasa yapıları açıklanmamıştır. Ayrıntılar için bk. 
Bozpinar (2018). Diğer taraftan Osmanlı rasyonalitesinin dayandığı ilkeler Osmanlı yöneticilerinin 
ekonomi yönetiminde bir referans çerçevesi oluşturmuştur. Dolayısıyla esas olarak Osmanlı maliye 
bağlamında değerlendirilmektedir. Zihniyet üzerine bu çalışmada söz konusu ilkeler çalışmanın 
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Devleti’nde de piyasa ekonomisinden farklı olarak bir klasik “pazar” ekonomisinin 
hâkimiyetinden söz edilebilir. Farklılık işleyiş süreçlerinden ziyade bunları düzenlemeye 
dönük ilkeler ve yöntemlerdedir. Dolayısıyla “piyasanın karşıtı pazar”lar da diyebileceğimiz 
bu yapılar da söz konusu iktisadi zihniyet ilkelerine dayalı devlet müdahalesi çerçevesinde 
işlev görmüştür. Bu müdahaleden kaynaklı olarak bizzat devlet piyasa ekonomisine 
geçişi önlemiştir ve kendi iktisadi zihniyet ilkelerine dayalı Osmanlı rasyonalitesi bunu 
gerektirmiştir. Oysaki zihniyetindeki değişmeye paralel olarak Orta Çağ’ın sonlarında Batı 
Avrupa’da bizatihi devlet piyasa ekonomisine geçiş yönünde işlev görmüştür. Batı Avrupa’da 
zihniyet değişikliğinin tüm yönleriyle görülmesi bağlamında, İngiltere örneğinde, krallık 
hem lonca kısıtlamalarının uygulanmasını onaylamayarak ticaretin büyümesini teşvik 
etmiş ve ticari sermayenin üretime nüfuz etmesini sağlamış hem de çitleme yasaları 
çıkararak kendine yeterli aile tarımının gerilemesine ve toplumun üretim ve tüketim 
araçları edinmek için piyasaya bağımlı hale gelmesine yol açmıştır. Toplumun piyasaya 
bağımlı hale gelmesi kapitalist gelişmenin önkoşulunu oluşturan iç pazarın gelişmesini 
sağlamıştır (Dobb, 1992; Cipolla, 2005; Kaymak, 2011). Batı Avrupa’da kapitalizme geçiş 
sürecinin anlaşılabilmesi için, İngiltere’deki bu gelişmeleri daha önce açıkladığımız üzere 
Orta Çağ sonlarında yaşanan Rönesans ve Reform hareketlerinin biçimsel rasyonaliteye 
evrimdeki etkisi ile birlikte değerlendirmek gerekmektedir.

Batı Avrupa zihniyeti biçimsel rasyonelliğe doğru evrim geçirirken, Ülgener (2006b)’e 
göre Osmanlı Devleti’nde Orta Çağ değerlerine dönüş anlamında Ortaçağlaşma yaşanmıştır. 
Bu süreç, XVI. Yüzyıl’dan itibaren coğrafi keşifler ve dünya ticaret yollarının değişmesiyle 
başlamıştır. Bunun sonucundan ticarette yaşanan kayıplar normal dışı yöntemler ve kaba 
istismar şekilleriyle telafi edilmeye çalışılmıştır. Böylece tüketiciye yüklenilmiş ve yerli 
üretici zarar görmüştür. Kazancın böyle olağan dışı yollardan elde edildiği “savrulma ve 
boşalma evresi”nde üç normal dışı kazanç yoluna yönelinmiştir: a) Kaba ve zorlu kazançlar: 
Yağma, yol kesme, soygun, üstü örtülü olarak çiftçiyi ve rant kaynaklarını soyma, devlet 
mansıplarını parayla satma, para ayarını bozma ve köylerde tefecilik, b) Uysal ve sinsi 
kazançlar: Konak ve sarayla rabıtalı olanların göze girme, yanaşma, kapılanma gibi servet 
elde etme yolları ve c) Define avcılığı: Simya, astroloji ve sihir, dua ve keramet satma21 

sınırlılığı içinde zihniyet bağlamında incelenmiş olup Osmanlı bağlamında değerlendirmeler için 
bk. Genç (2012).

21 Görüldüğü üzere bu kazanç yolları kapitalist türden bir üretim örgütlenmesi yoluyla kâr elde 
edilmesi amacını taşımamaktadır. Dolayısıyla burada Osmanlı Devleti’nde üretim tarzı veya dış 
koşullardaki değişmeye bağlı olarak üretim imkânının ve “pazarlar”ın daralması “mafyavari” bir 
birikim tipini ve bu tipi anlama imkânı veren farklı bir rasyonaliteyi beraberinde getirmiştir. Başka 
bir deyişle “Ortaçağlaşma” bağlamında Osmanlı Devleti’nde servet edinme süreci dini ve siyasi 
düzeye inince farklı bir iktisadi örgütlenme ve birikim ilişkisi ortaya çıkmıştır. Burada dini düzey 
olarak tarikatlardaki üst tabakanın, üyelerinin çalışmasına bağlı olarak zenginliği belirtilebilir. Siyasi 
düzey olarak devlet makamlarının vergi, cizye vb. birer rant kaynağı olarak alınıp satılmasına bağlı 
olarak gerçekleşmiştir. Burada mafyavari birikim tipiyle ilgili Ülgener (2006b: 196-7)’den şu aktarma 
uygun olacaktır: “...16. asırdan beri fütuhat devri kapanıp toprak kazançlarının ve rant kaynaklarının 
gittikçe daralması... paranın devamlı olarak kıymetini kaybetmesi çok muhtemeldir ki, yeniçeri, 
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(Bıyıklı, 2019). Bu kazanç yollarından edinilen servete bağlı olarak toplum üst tabaka 
(umera) ve alt tabaka (fukara) olarak ikiye ayrılmıştır.

Söz konusu tabakalaşma tasavvufun etkisiyle İslami tarikat yapılarında da 
gerçekleşmiştir22. Ülgener (2006a)’e göre bu süreç tarihsel olarak şöyle gelişmiştir: 
Zamanla İslami Bâtıni tarikatların ortaya çıkması ve mevcut tarikatların mal kazanma 
hırsı ile dünya işlerine dalıp zevk-ü sefaya düşerek Tanrı’yı hoşnut etme isteklerinin 
sönmesi sonucu asıl amaçlarından sapmışlar ve İslam dinini dejenere etmişlerdir. Tam 
da bu noktada tasavvufun iktisadi ahlâk ve zihniyet üzerinde olumsuz etkisi belirgin hale 
gelmiştir. Buna göre; tarikatların zamanla üye sayısı fazlasıyla artmış ve bunlar tarikat için 
sürekli çalışmışlardır. Böylece zamanla zenginleşen tarikatlarda bu zenginliğin topluluk 
içinde bozuk bir şekilde dağılması sonucu alt tabaka ve üst tabaka şeklinde bir zümreleşme 
ortaya çıkmıştır. Alt tabaka sürekli bir şekilde üst tabakanın ihtiyaçlarını karşılamak için 
çalışırken, üst tabaka refah içinde ve alt tabakanın çektiklerinden/halinden habersiz bir 
şekilde yaşar duruma gelmiştir. Bu durum öyle bir noktaya gelmiş ki üst tabakanın bütün 
geçimi alt tabakanın sırtına yüklenmiştir. Bu noktada üst tabakadakiler için tasavvuf bir 
“tüketim ve gösteriş tutkusu”na dönüşmüştür.

Görüldüğü üzere toplumun ister tarikat kesiminin içinde isterse tarikat dışı kesiminde 
üst tabakadakilerde feodal beylik şuuru benzeri “ağalık ve efendilik şuuru” geçerlilik 

sipahi ve emsâlini tamamlayıcı bir geçim vasıtası olarak san’at hayatına el atmaya zorlamış olsun. 
Esnaflığa sonradan ve dışardan katılan bu unsurlar, üretici yanında sırf istismarcı bir zümre olarak 
kalmayıp iş hayatına ‘organik’ şekilde mal edilebilseler, yani bizzat iktisadîleşseler, belki girdikleri 
yerde bir canlılığa şahit olunabilirdi. Bu mümkün olmamıştır. San’at hayatına kapılananların çoğu, 
zaten ilişiğini kesmedikleri ocağın -yeniçeriliğin- zorbalığını da beraber getirmişlerdir. Şehir 
dışında, ham madde üreticisi köylüyü ezen ‘sermayeci’ ne ise, şehre giden yollar üstünde nakliyeciye 
ve şehir içinde satıcıya göz açtırmayan yeniçeri ve sipahi de odur; söz geçirilmez zorba bir kuvvet!...”. 
Mafyavari birikim tipi Gerth ve Mills (2019: 92)’in belirttiği üzere Weber’in vergici kapitalizm 
kavramsallaştırmasına karşılık gelmektedir. Vergici kapitalizm tipinde, belirlenmiş kazanç imkânları 
siyasal güç ve hakların kullanılmasıyla kazanılmaktadır. Bu tipte, bir devletin belli vergileri toplama 
hakkının özel girişimlere satılması söz konusudur. Osmanlı Devleti’nde iltizam usulü bu tipin 
örneğini oluşturmaktadır.

22 Osmanlı Devleti’nde, tasavvufun etkisiyle dini kurallara göre yaşayan ve iş/meslek hayatında sadece 
geçimliğinin (iaşesinin) peşinde olan “mistik tip”in varlığından da bahsedilmektedir. Batı Avrupa’nın 
kapitalizme geçiş sürecinde mistik tip, reformasyonun etkisiyle dini hayatındaki ilkelerini iş/
meslek hayatında da gözeten ve iaşesini kazanmanın ötesinde kazanç peşinde koşmakla Tanrı’nın 
beğenisini kazanacağına dair bir zihniyete sahip olan “aktif-riyazetçi” tipe evrilmiştir. Osmanlı 
toplumu ise neredeyse bütünüyle tasavvufun etkisinde mistik tip olarak kalmıştır. Diğer taraftan 
Osmanlı Devleti’nde aktif-riyazetçi tipin Melamilik tarikatında geçerli olduğu kabul edilmektedir. 
Melamilik, ibadet ve dini ritüellerden çok tasavvufun düşünsel yönüne ağırlık verdiği için merkez 
yerlerde fakat buralarda dahi üst tabakada etkili olmuş ve dolayısıyla Osmanlı toplumunun tabanına 
yayılamamıştır. Bâtınilik ise daha fazla tasavvufun pratik yönüne ağırlığı verdiği için alt tabakanın 
tamamını kapsamış ve dolayısıyla Melamilik’e göre çok daha fazla üyeye sahip olduğundan toplumda 
daha etkili olmuştur (Ülgener, 2006a). Böylece Batı Avrupa’da mistik tip reformasyonun etkisiyle 
kapitalist tip yönünde aktif-riyazetçi tipe evrilirken, Osmanlı Devleti’nde tasavvufun etkisiyle 
böylesi bir gelişim yaşanmamıştır.
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kazanmıştır. Bunun yanında üst tabakadakiler iktisadi faaliyetlerle ilgili değillerdir. 
Servet iktisadi amaçlarla değil geleneksel değerlerin yani “siyasi hayatta pâye ve itibar, 
debdebe ve saltanat, unvan ve asalet, nam ve nişan peşinde başkalarıyla yarışabilme gücü” 
elde edebilmekte araç işlevi görür durumdadır. Bu sayılanlar, alt tabakadakiler için de 
geçerlidir fakat bunlar ahlâk gereği kadercidir ve bunu dini müeyyideler de besler. Diğer 
taraftan çalışan kesim için iktisadi faaliyetin amacı iaşe teminidir. Tasavvufun etkisinde 
meslek örgütleri (loncalar) de bu yönde düzenleyici bir roldedir. Bunlar gelenekçilik ilkesi 
çerçevesinde iş hayatının statikliğini/değişmezliğini sağlamışlardır. Bu durgunluğun 
yanında iş süreçlerinde ve üretim tekniklerinde de gelenekçilik egemendir. Bu kapsamda 
işin/mesleğin akıl ve zekâ kullanılarak öğrenilemeyeceği, ustanın emrinde uzun yıllar 
çalışmakla elde edilebileceği kabul edilmiştir. Akıl ve zekâ kullanılmaması entelektüel 
yeteneksizliği beraberinde getirmiştir. Orta Çağ insanının biçimsel rasyonalite (hesap ve 
sayı kavrayışında yetenek) yönünden geriliği, bu yetersizliğin bir göstergesi niteliğindedir. 
Bu statikliğin yanında ekonomik faaliyette tüketime dayalı bir anlayışın geçerli olduğu 
görülmektedir. Şöyle ki mal ve hizmetlere maliyetine bakılmaksızın tüketilmekle verecekleri 
hazzın derecesine göre değer verilmiştir. Böylece emek düşük değerde kabul edilirken, üst 
tabakanın “lüks hayatı”, alt tabakanın yani fukaranın zihniyetinden tüketim arzusunun her 
zaman geçerli olmasına yol açmıştır (Bıyıklı, 2019). Alt tabakanın bu arzusunu yukarıda 
belirttiğimiz saray ve konaklara girme, yanaşma ve kapılanma yollarıyla gerçekleştirmeye 
çalıştığı belirtilebilir.

Bu anlatılanları bizim iktisadi zihniyet ilkelerine dayalı Osmanlı rasyonalitesi 
kavramsallaştırmamız çerçevesinde değerlendirdiğimizde; Osmanlı toplumunun hem 
üst tabakasının hem alt tabakasının kazancını sürekli arttırmanın peşinde olmak yönüyle 
fiskalist, iaşesinin peşinde olmak yönüyle iaşe ve kazanç yollarında geleneksel usullerden 
sapmamak yönüyle de gelenekçi nitelikte olduğu anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan Weberyan subjektif rasyonalite Osmanlı toplumunda XIX. Yüzyıl’a 
gelindiğinde geçerliliğini korur durumdadır. Bununla birlikte Batı Avrupa’daki gelişmelerin 
dünyaya yayılması sürecinde Osmanlı Devleti’nin kendine özgü bu iktisadi rasyonalitesi, 
XIX. Yüzyıl’da daha yeni olan “kapitalist” rasyonaliteye karşı çözülmekte gecikme 
yaşamıştır23.

IV. Sonuç

Toplumların egemen iktisadi zihniyeti ile maddi üretim koşulları arasında bir ilişki 
bulunur. Bu ilişkinin analizine dönük olarak iki yaklaşım bulunmaktadır. İlki Marx ve 
Engels’in ortaya koydukları tarihsel maddeci yaklaşım olup üretim ilişkilerini öne çıka-
rır ve mekanik olmamakla birlikte zihniyetin üretim ilişkileri kalıbını yansıttığını kabul 
eder. Buna göre toplumlarda üretim faaliyetleri sonucu ortaya çıkan artı-ürünün temellük 

23 XIX. Yüzyıl’da Bursa ipek sektöründe gerçekleşen yapısal dönüşüm bunu göstermektedir (Bozpinar, 
2018).



143

Weberyan Subjektif Rasyonalite: Osmanlı İktisadi Zihniyeti

edilmesi mekanizmasını üretim ilişkileri şekillendirmekte olup bu mekanizmanın ilgili 
toplum için dinsel inanışlar, geleneksel değerler vb. temelinde meşrulaştırılan bir zihniyet 
yanı da bulunmaktadır. İkinci yaklaşım ise Alman Tarihsel Okulu çizgisini izleyen Weber 
ve Sombart’ın görüşleri çerçevesinde şekillenmiş olup zihniyeti öne çıkarır ve egemen zih-
niyetin özerk ya da bağımsız olarak maddi üretim koşullarını belirlediğini kabul eder. Bu 
kapsamda Weber Protestan ahlâkını, Sombart ise Yahudiliğin gereklerini öne çıkarırken 
Ülgener, Osmanlı toplumunda kapitalist girişimci tipinin ortaya çıkamamasında İslam di-
ninin etkili olduğunu kabul etmiş ve Genç, Osmanlı iktisadi zihniyetinin iaşe, gelenekçilik 
ve fiskalizm ilkelerine dayandığını ortaya koymuştur. Kısaca, iaşe ilkesi “iktisadi faaliye-
te tüketici açısından bakılarak ilk üreticisinden nihai tüketiciye ulaşmasına kadarki tüm 
aşamalarında sıkı bir devlet müdahaleciliğiyle piyasada mal ve hizmet arzının mümkün 
olan en yüksek düzeyde tutulması”, gelenekçilik ilkesi “iktisadi ilişkilerde daima kurulu 
düzenin korunması ve geleneksel olarak kabul edilmiş kuralların gözetilmesi” ve fiskalizm 
ilkesi “iktisadi faaliyetlerde devlet gelirleri yönünden bu gelirlerin mümkün olduğu ka-
dar yüksek düzeye çıkarılması ve ulaştığı düzeyin altına inmesinin engellenmesi amacının 
güdülmesi”dir. Belirtmekte yarar vardır ki devlet için geçerli olan bu ilkeler toplumun üst 
tabakası veya alt tabakası ve üretici kesimi için mutlak geçerlilikte olmamıştır.

Osmanlı Devleti ve Batı Avrupa karşılaştırıldığında Batı Avrupa zihniyetinde 
rasyonalitenin evrim geçirdiği kabul edilebilir. Şöyle ki; Batı Avrupa zihniyetinde 
rasyonellik evrim geçirerek Weberci anlamda subjektif rasyonellikten biçimsel rasyonellik 
halini almıştır. Biçimsel rasyonelliğe ilişkin iktisadi insan tipolojisi “homo economicus”dur 
ve bu tip, iktisadi davranışında teknik tüm imkânları kullanarak nicel hesaplama 
yapmaktadır. Rasyonelliğin diğer türü olan subjektif rasyonellik ise, kapitalizm öncesi 
toplumlarda geçerli olup bu tip iktisadi davranışlarında teknik imkânlardan yararlanarak 
nicel bir hesaplama yapmamakta ve genel olarak geleneğe göre hareket etmektedir. 
Osmanlı insanını bu kategoride değerlendirmek gerekmektedir. Batı Avrupa’nın homo 
economicus tipinde ifadesini bulan biçimsel rasyonelliğinden farklı olan ve dolayısıyla Batı 
Avrupa zihniyeti ile Osmanlı zihniyeti arasında farklılığı ifade eden ve iktisadi zihniyet 
ilkelerine –iaşe, gelenekçilik ve fiskalizme- dayanan bu değerleri Osmanlı rasyonalitesi 
olarak adlandırıyoruz.

Batı Avrupa ile Osmanlı insanının rasyonalite yönünden piyasa kavramı üzerinden 
karşılaştırılması Osmanlı rasyonalitesinin anlaşılmasını sağlar. Tüm kapitalizm öncesi 
yapılarda olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde de piyasa ekonomisinden farklı olarak bir 
klasik “pazar” ekonomisinin hâkimiyetinden söz edilebilir. Farklılık işleyiş süreçlerinden 
ziyade bunları düzenleyen ilkeler ve yöntemlerdedir. Piyasa ekonomisinde geçerli türden 
bir rasyonalite barındırmayan bu ilkeler ve yöntemler tamamıyla devlet müdahalesinin 
(siyasetin) yansımalarıdır. Bu müdahale dolayısıyla bizzat devlet piyasa ekonomisine 
geçişi önlemiştir. Oysaki zihniyetindeki değişmeye paralel olarak Orta Çağ’ın sonlarından 
itibaren Batı Avrupa’da bizatihi devlet piyasa ekonomisine geçiş yönünde işlev görmüştür. 
Batı Avrupa’da zihniyet değişikliğinin tüm yönleriyle görülmesi bağlamında, İngiltere 
örneğinde, krallığın hem lonca kısıtlamalarının uygulanmasını onaylamayarak ticaretin 
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büyümesini teşvik ettiği ve ticari sermayenin üretime nüfuz etmesini sağladığı hem de 
çitleme yasaları çıkararak kendine yeterli aile tarımının gerilemesine ve toplumun üretim 
ve tüketim araçları edinmek için piyasaya bağımlı hale gelmesine yol açtığı belirtilebilir. 
Böylece kapitalist gelişmenin önkoşulu olan iç pazarın gelişmesi sağlanmıştır. İngiltere’deki 
bu gelişmeleri Orta Çağ sonlarında yaşanan Rönesans ve Reform hareketlerinin biçimsel 
rasyonaliteye evrimdeki etkisi ile birlikte değerlendirdiğimizde Batı Avrupa’da kapitalizmi 
ortaya çıkaran dinamikler anlaşılır hale gelmektedir.

Osmanlı Devleti’nde böylesi dinamiklerin ortaya çıkamaması, XVI. Yüzyıl’dan itibaren 
coğrafi keşifler ve dünya ticaret yollarının değişmesiyle başlayan Orta Çağ değerlerine 
dönüş anlamında Ortaçağlaşma süreciyle açıklanabilir. Bu süreçte dünya ticaretinin 
coğrafi keşifler sonucu Akdeniz dışında denizaşırı yollar kullanılarak ve yeni pazarlar 
açılarak yön ve yer değiştirmesine bağlı olarak Osmanlı ülkesinde normal kazançlarda 
yani ticari kazançlarda yaşanan kayıplar normal dışı kazanç yöntemlerine yönelinmesine 
yol açmıştır. Başlıca normal dışı kazanç yöntemleri ağırlıklı olarak mafyavari birikim 
tipiyle ifade edilebilecek; eşkıyalık, nüfuz kullanarak çiftçiyi ve rant kaynaklarını soyma, 
devlet makamlarının rüşvet karşılığı satılması, köylerde tefecilik, konak ve sarayla rabıtalı 
olanların göze girme, yanaşma, kapılanma gibi servet elde etme yolları olmuştur. Weber’in 
vergici kapitalizm kavramsallaştırmasına karşılık gelen bu tip servet edinme rejiminde 
belirlenmiş kazanç imkânları siyasal güç ve hakların kullanılmasıyla kazanılmıştır. Bu 
tipte, Osmanlı Devleti’nde iltizam usulünde olduğu gibi, bir devletin belli vergileri toplama 
hakkının özel girişimlere satılması söz konusudur. Burada, XVI. Yüzyıl’dan itibaren “fütuhat 
devrinin kapanıp toprak kazançlarının ve rant kaynaklarının gittikçe daralması” sonucu 
gelirleri azalan yeniçeri, sipahi ve benzerlerinin bu kaybı telafi etmek için mafyavari bir 
tarzda ticaretle uğraşmaya başlamalarını da bu kapsamda değerlendirmek gerekmektedir. 
Böylece normal dışı yollardan edinilen servete bağlı olarak toplum üst tabaka ve alt tabaka 
olarak ikiye ayrılmıştır. Söz konusu tabakalaşma Osmanlı ülkesinde yaygın olan tasavvufi 
tarikat yapılarında da gerçekleşmiştir. Sonuç olarak toplumun üst tabakadakilerinde 
feodal beylik zihniyeti benzeri “ağalık ve efendilik şuuru” geçerlilik kazanırken servet 
iktisadi amaçlarla değil geleneksel değerleri yani “siyasi hayatta pâye ve itibar, debdebe 
ve saltanat, unvan ve asalet, nam ve nişan peşinde başkalarıyla yarışabilme gücü” elde 
edebilmek amacıyla kullanılmıştır. Bu sayılanlar, alt tabakadakiler için de geçerli olmuş 
ve bunlar da konak ve sarayla rabıtalı olanların gözüne girmeye ve bunlara yanaşmaya 
çalıştıkları gibi konak ve saraya kapılanma arayışı içinde olmuşlardır. Bununla birlikte 
alt tabakadakilerin tasavvufun etkisiyle kaderci oldukları ve bunu dini müeyyidelerin de 
beslediği belirtilmelidir. Diğer taraftan üretici kesim için iktisadi faaliyetin amacı kapitalist 
girişimcinin aksine sadece iaşesini temin olmuştur. Burada da tasavvufun etkisiyle dini 
kurallara göre yaşayan ve iş/meslek hayatında sadece iaşesinin peşinde olan “mistik 
tip”ten bahsedilebilir. Tasavvuf, mistik tipe “kazanç peşinde koşmakla Tanrı’nın beğenisini 
kazanacağına dair bir zihniyet” aşılamayarak, kapitalist tipin ortaya çıkması yolunda 
aktif-riyazetçi tipe evrimi engellemiştir. Tasavvufun etkisinde meslek örgütleri (loncalar) 
de bu yönde düzenleyici bir işlev görmüştür. Bunun yanında loncalar gelenekçilik ilkesi 
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çerçevesinde üretim faaliyetlerini durağan kılmışlardır. Bu durgunluğun yanında iş 
süreçlerinde ve üretim tekniklerinde de gelenekçilik egemen olmuş; mesleki bilginin 
kendi kendine akıl yoluyla öğrenilemeyeceği, ustanın emrinde uzun yıllar çalışmakla 
elde edilebileceği kabul edilmiştir. Bunun sonucunda Osmanlı insanı biçimsel rasyonalite 
yönünde bir evrim geçirememiştir.

Bu anlatılanlar Osmanlı rasyonalitesi kavramsallaştırmamız çerçevesinde 
değerlendirildiğinde; Osmanlı toplumunda devlet yöneticileri dâhil üst tabakanın 
kazancını sürekli arttırmanın peşinde olması yönüyle fiskalist, toplumun genelinin 
iaşesinin peşinde olması yönüyle iaşe ve üretici kesimin kazanç yollarında geleneksel 
usullerden sapmamak yönüyle de gelenekçi nitelikte olduğu anlaşılmaktadır. Burada bu 
çıkarımın mutlak nitelikte olmadığını, toplumun ortalama eğiliminin bu yönde olduğunu 
belirtmek uygun olacaktır.

Zihniyet yönünden Osmanlı Devleti ve Batı Avrupa karşılaştırıldığında belirtilecek 
başka bir önemli husus rasyonalite kavramında olduğu gibi kapitalist toplumsal yapılar 
için kullanılan kavramlarla Osmanlı ekonomisi gibi kapitalizm öncesi yapıların 
analiz edilmesinin hatalı çıkarımlara yol açtığıdır. Böylece kapitalizm öncesi kavram 
kategorileştirmesinin literatürde yeterince yer tutmaması nedeniyle yeni çalışmaların bu 
perspektiften hareketle yapılması gereğinin önemi ortaya çıkmaktadır.
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